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 م5 5921 89 775 7 ۹3٭) ×۳ ٭ ہ۳3 7ج ١

 7 ۹۴۳۰ 81 ۴ عا ( ہ

 َنْییلعلا بر - وج 8نہ ء5۶۰۰ 38 *ح )و
 ِهلیَدَمحْلا -ک5 3۶ ×۱ ٥5۱۳۱ >٭؛ 7ا ×8. ×۰2 ]8
 ۹55 ۶۹ 5۶ : 55 ۰۷9-8 دج ہج٭۴ 8585 جج
 جت ×٥× ٦ہ ١" ٭ہ٭ہ٭  َنيِلْلاتَروَِمحْلا ۔ی

 ہ8۳ ٢ ۳ ۰۴۰7۶۳ 77۳7۹ 33 2۴۹۳ ۳۳۳ ۹> 2۳۲٣

59۴۹ ۴۹( ۹ 75۳7 ٢۳۱" ۳۶ 

 ا37 ٣> 7 ٭۹ >8 تت8 نٰمحر ٭ میحر
 ×۳۷ ج۷۹ ٠۰۵۱ م5 | 3ج ×۰.×٭ 'ب پھ. ببپ|

 آ7۳۳۴' ×۳۳ ہا ×× ×۴۳ ٭ ٭رکا5 ۳۳ ۱×۰ ہ

 ٭.6 ک 99۶ ناچ٭ یی: 6 ہہ 9۲۳8۴ 9۷۰3۴۲ م و

 158957 3۴.۰۳ ۰.۳٣۰٣" ٭ ]جج.٭×تج جو و

 75۰ 77 بہ ٭< 87 م٦ ي8۰ ہ۵ ہ1 ْج٭ جچ

 255۹1 574 77: 5۹۰ 8 7 ۱۲۳7 ×۳۷ ج]۴×٭7 ,.۴

 2)7[ :5181 ه1 اکڑ
 با

 اوٹ وع جان کلر ا یک لک پ تت٥ تیمم یھ ا جا عم تان کام دخوق یت کچ اج ایک حر بج یر یی یس عی اد وں 1 ہہم تکفیر ان رونا تہ وک بد 2ر دو

 تا5 ×۹ < ج ہد یمر ل۶ ]یے ہ

 5 (ك8) ی۹۳۲۳ می وچ ہ۳۱ ہہو چو

 ۳۳ ی3۹۳۴, -چج”×5 ٭ تر ہہ ہد: بو٭ (سجح٭ پہ

 ک١ ۱ ہت ا ۰ جہ ہج جج (٘|×٭

 ۹7 ۱ 5۳۷۹۸ 8۳7۶۴ 51 75, 91 5۳۳۴ ہ۹, ×7 إ ج:۰7 رک

 حر ×× ہ ×× ٣٣× × رم دص ےک ج

 8,۸, ا5ا ا5 ۹۳۳۰۴۳ ٣× ہ٣ میچ ؛ چی جج چے

 وثعنلا نلکیلا  -٭٭ 68 : ہہ ہد ہد ×٭ہ

 ٴ×۹۴ ۱ ۱×۱ ×× ۰۰۸ ]×× زلف ہج جج و

 ا٦55۶ ۹۴۳۴ تا ٭**٭٭ جج و جہ چپ

 نیت كاياد دیعت ابا تہ ج8 حجر جومچ مو

 ٤< ک0 ۹4۳۶۶۰۴۹ ٢۰۳ >7 ۱ م٣: ہو یہ ب٭ یو

 ۹۹1۱٤۰ ]2۳٤ 5)۹۳۴ 5۴۳۳ا ۹۴۳۰٣۴۶ ہہ ہ ×× ]آر ی جج ہ

 ۹99 ۹51 518 6 1:3۳۶۴۲ ]515۹ 531 91 ٭۷ ۱ر

 و ا7 ]۳۳۴۱ 5*۳ ۹ ریا طار ولا

 ٥۴( ٭۳۴۳) 59۷8 5ج5 ۳× د٭5 ہ7 ۱۳۰۲۰ چپ یو

 ا3151 1 71575 31 ۶۲۴۴ ۱- 3۷8:3))

 ِلیدَمحْلا حج جت ٔچچ ہہ]  ٭٭٭

 7ط× ہ ہہ ×× ہ مج جج ہہر جج و ٭ ہ

 ت55 2۳۰۳۱ ۱ ہم۳. کی ۴۹۷ د۹ ہہ ×۱م٭ 03

 ۳.7 0۳۶ 5718 ۸ 89×3 5.3 ]ا5۸ )0|

 ۳۹ ۰۲۹ 5اچا5 55۶ دت ہہ٭8٭ "مہ وج یھ یچ

 2۳۴ نوک م7 ١.۳ | ہت 35 ۶7 ××. و .٭

 ھ2, 7۳95 3۹ ۳5۹75 _ب ۳۳۳ >7 82۹ 2 ××:

 ٣م ۹8۹۹۳7 م٭٭ مج 0ي ور مج یب ہ٭٭

 2٤۹5۳ 31۱ 2ج ٭8× 5+5 ٥ م5۱ ہہ مج جج

 <ہ>× ۴ ۹ ۳ مم تہ! جج پی ہن مم مو

 2ئ511 538 15) 7 ۱

 ۹ 0)075 ۳۳۳٣]8× ٠۳۰٣٣ ×× ×87٭-7 ب٭٭ چو عج

 نیہ می ہا 5۳ ہہ ۳٣× ۰۰ × ج ٤× و ٭

 ا٭چ و<اآت مج >٭٭ ×× جد ہد ہ :ہچ جم جو

 3× ×۶۱ ب١٣ ہ۷ ٭7۱ .ج ۲۹ :۰ہ×3.۰ حج چ

 ک۹۲ 58 م۹ "5ا ۹۳۲ ۴81۱ 807, 5ا5 ی :3۹) ہڈ)توڑوع

 ۹۳۳*575 3۰-۱ 87ہ یھجچ ]من چپ ہ

 ِءلیدمَحَلا ٣ہ ٣ج جہ جج٭ بیچ چچ یج بہ

 5 ع5 ۰٠۹ ۹ ]ہ۹ :یج ہمہ >٭]٭" جو ج:چ

 ۳۲٣5 ۴۶ا 5۶5۱۱ 55۳۳[ ہ ع1 ہ۰ ۱۰۱۸۰ چہ وج

 ۳۰۳۰۲ ۳۳۳۰ ہ۳ ×۳۱ ٣٣۶٣۴۶۳۳۰۲۳٣ ب ×جعج (م٭.

 ×5۳ چاک ۳ہ ٠ ٭-ج يج وج ہوم

 7 5۳7 ۱۳۰ ۳ بج ۵. ہ×٭٭ 8ج ج



۱ 
۱ 
۱ 
ٍْ 

 7١۳7> ۴78۱ ٭٭ے ہم. ہ٭) 5چە۔۔.”]نحد <

 5ا۹١ ب۹۰ 7۶ ٦9۳٣ 5۳ ہ3, م۳۰ مچ و و2۳5

 7۳۰ ۳۴ ۷6۳ ہہ۰7٣۳۳٣ ×۴۱ ۴۳۳. ×7 7

 ک75 9. 055۳ ۴۱×3 ب٭ >7 ×۱ 82 ۱ 7
 351 ۹۹ >7 ۴57'۱ 735۱87۳۲ ۱۶۴۳۱ ٣8۳۴

 57+ 5ہ ۶-3 مک× ہدٌم جج ہہم ۱و 9ع

 415: 959 6۶18 ۱ ی٭-7٭ دب 895۲۳ 5 7

 6۳۳ می ت۰ ہی.  ی 353ہم >۰.

 8559 دی 0 ہچچ ہ۱ "۳ ۹ ۳< ٭ہچچ

 5ا 5۹ 19۶ 9۰۲۳۹ ٥:7۶۹ 7۹7۳۹ ک ۴٭)) ۹)751 3۰۴۲

 1۴۰ ۳٣٣٣٣۳7۳ ۴۲ *7×٭ ٭خ جج جج مچ ×

 ہہ (:۵ ۳7۲۳۰۰ 7جج ۲۶۳ ہت× ہ۸8 8ج 8

 51۶7۹۳ ٭ ۹۷۰ ٭ ٭]طت77 08ج -نآوح> چہ ہک

 ۳87ہ ۹۵۹۰ ۶1۹۹ 8+ "۲۶ ی ٠8× ہ5

 ٥1۸۹۷۷۳۷۰ 5۱15۱۱۹۹۳75 ×۳۳ ٭×ب حصص )ےہ جقجچ

 9ذ8 .5۹۹1--3۹٭ قا ×8 جہ یک ک[۴۹7 چ۶

 ×ت×<× ٭چ<٭ ٭٭٭٭ یسللرسْلُٰم و٭٭ م٭جچ و

 ۹5۹13 < ۹۹1 07ہ. ×ہ٭×۶ +۳ 8٣۲۸ ہہ 7+

 9 215۳۳۳۹, 5-58 ہ >۳_۳٭۴ جج من 8جج یو ج3 ی7ڈپ ر

 ×۴۱ ۶۰ 55٥ ×۹5 ہہم ہ ۶۹ متت 73 1ئ مہ وجہ

 1 ہمت ۴۱ ؟۳ ٭ ہ3 ٭مي؛ م٣ ٭٭ 3-جترق)ہ بج ور

 5٦8> 1134 51۶۰ ب۴ < ب×٭ >3 جہ ۱

 ہا ہے۳۹ ھ2۳ ۹۰۹. 7: جہ ہہ ی د×ج ہ٭×

 15110 917 ×75 ۰ہ ہ 5137 ۰ ]) ××. ر۰۰ ہد

 تاج بم٭ 5 ہیچ مہ ہ۹ ہ< !رطجو و. ری

 2× 0۶7 5< ہہ”٭چ ب7٣١ ۳۸۰ :۔]]]٭ہ٭

ْ 5۲15۱ 

 پک ہح-ہ+ مت ۳۶۵۸ زج٭ .أٛ× ہہ وو 8

 ٣۳× 53۳ ۹ ھ۷٣۳ہ۳٣ >۷ >۳٭ ٣×٣ 8۹ہ :وٛ×

 577 ٭) 13ہ ہ *8٭م٣۳ ۹۸: ہب.×٭ ۵ى
55 

 ٦> ۹٦۳ ۹۳7 ۹۰ نیت ا َزاَر نیَف ااَا  صپ

 5155+ ی٭ 8۹9:۳۱ 91۰ 3)” ہ >۳ ب6۰: بہو 9 مچ <

 2:۴]| نیت ۔ تدابع ٭چ تجج 9 ۱ یو دہ( جج :ءء

 95 ۳٣ ×۱٭۲ << 9۳۴7. ہ؟ج ےج 8۳۲ 8ج جچوچج

 <8 د×٭× ٭) ۱ نل - ناعسا چ٭ "5

 ک۹ کہ 7 :7۳] 71557 21551 ۱)7 ۳۲. 8۹ ×2 <ےءک۷۷۴7

 ہما 75 29۰ م8 ی+ءع یج وک ہم٣ ((9مر٭ >٭ثوجج

 6ر ×۳۹8۹ہ 1 ہ۴ "+18۰ و۱ ہ3 <

 <٭3س٭ ۱ *س٭ ۶ ہم ×× َنيلَلا بروَدَتَحْلا
 یت: ثعتا نشا وج6 ہ.×٭ ٭ہوح٭ ہ86

 ٭ےی-×٭ ہہ جت ہہ مج وج ہک ہ۳ وی ٭×۸ 8۶

 577۹ ہہ ٭× 75 ×۰۸ ۱ ہ58 ہج جو مج

 ٌٌٌٌُُُ0ٰ ے'ے۔ممےمےےٗےٌےٌٌُُے_یًسٌس٭ٌٌْعوی9رکعکیت __ _۔ےم ہہ

 >3 ا5 ۹ ٦ ۹۲۳۳, 5۲۳۰۹ 2ج مج :جتےجخ مچ وج

 ١٦ ×× ات ×۰ -ی .× جج ہد ّج مد ماہ
 یل

 بکنلولی - مج :]ج ہہ ہج ٔقم

 اکا ر88. 707۹17. ۹ا9۹. ۶9۹1۴6۹ >٭ ()چ جوچ

 ٠ ہہاطا× م۱ نیید ہج× باب ہ١ نالارٗ كام

 وج ×5۳ ٦ د75 ١١۶ ×۱ ۱+8 ج۴, دم

 - ٣٣۳۴9 ۲87۳۲ ٭ ۳۰+818 م× ڈچجج ہو یب ہی مم

 ۳۱ ×۱ 3ي6 ۱ ۹ت ٣×] 0ج جی ہ وصء 5×۶ چ

 ۰ 7۰7 داخ ۶٣۱ مہ یسح ہو 508م”

 ۹ ×59 ۵> 877 771۴.5" ۱۶ ۱۹ج ہ۱۱

 .5۹7-8٠٥۰ ٭م ہ ٭٭ ء۹ : ]وو

 2:7۸ 577 +٭ ہک ٛدد۰ ید ××٭۱ ۶۰ چعتوود وج

 ندا ھ5۳7۳ ۹5١ دچچ ہ۷٢” بج جتجر

 ا5. 7 5 ۰ ٭٭ (چ 3+ کوچے ہم یچچ
 8۳ 7ہ" 771۰ د۳٥۱)7۳-۳۰۳٭ 7۹۶ر م٭٭۰۶

 29 داا×)۶ 2ا0۹ 5 یک ہہ ٥۳۳5 مم 8٭مہ_٭ جگ

 5.0۳7 ہ۴ 5۰۶ ہ٣ >*٭جج3 مچ ج٭

 ٣۲۸8۱۳ ۴۴۰۱ ۳۳× ۳۱-۹1۳۳ ۱ ۳۹۲ )۹۹۹۰۷( ۹۳ ٥1۴۹۶ ×ہ٭ ہ
 7۳ ۳٦-9 ہہ. تا ۴ ۱۳) ۶۱97 ۹)3 >7 ×۹۰ ہ7

 ي مہ مکر ہ ہ!جو ۳ ٭ی٠۲ م..× : 7ہم ٭×

 ۶)۷۲۳ 3579 ۱۹ کتا 75 ١ ک٣٣ ب×۳۹۲۰۹ و ×7۴ ہہ. *۳)83

 19 ہے ر۳۹ آ77 ۹ حس۹ 37 1 7۳۹ ۹1 7۴

 - ہا ھ١۳ ہوا5 ۳۹۹۲٢ ×۱۳55 م۹ ۹۱.885 ہجچچ

 ا5٣85۴ ۱۹۰۶۳۳ ٭٭ جم 8۶8۰م خم مم وج ج۱

 ہہ, ذ5 ڑ35٭9 ۔خاو۱ مہ جب جج ! جج مے مج

 ٹ٦ م۱۳۰ 5۹ ہا ہ مک ؟۳۳ ٭ مم مج و.

 راج ہی 8۰ہ م5 ہی جب عی مہ و وودج ٭ہ

 ۳57 ۹5 ۰۲ می << ۱۴ م٭ ہیچ ہی” ہک و3٭
 ہت يمژق 5ہی جم, ٭٭ ٭۲ ہ ٣ح  ٭ "وج ج

 ۱١ 5۹ ۹ ا۲٥۹ ۳۳۶ ٭7۳٠۹ ۲۹۲۳ ب٦ عج

 68۷۲۳ >7, 1 5 (57٥٭ 1 ۳۰ ۶ ۱

 9۹ ر8 ۹۰۴ ہ55 8۳7ہ ×.5أم٭ 8ق عم ےج<

 5 7٥577 یب٭٭ 5ا3+ 476۴-٠3 ١ )77 ہ7 8۰

 انت ۱ ۳6 ہہ ہ۳۳, 8۰ 3ج: جم مڑ مرج

 م۶. ۳٣57 5> 51 531 ٠1۳۴۲ ۱ ب۳۹۴ ۱75۳9 633 ث8 ٭

 ہ۳ ۹۳۰۰۱ ہا٦٭٭ ج57۴ ہہ ہہ٭٭ >5 ہ
 ٭35] ک5۰ (۰۲۶7)۹۶۲۶ ٭!)۹۰۰( ×۳۹ 97۷۰6 )×× ١×

 تو0 <۵ م٣ تاج مہک ۳ ۹۰۳۳ ج۹۳ ٥۵٭

 9٣ 56 ,7 5× 5۲ 8٣۰ ہ٭. ٭ک ]۹۲۱ جم حج ہ۱
 کہ751 771۹ >۹ 7 7 یب 7۰16 ۱

 کللوفلاٰی وجہ مج عوف"
 ۹5۳ 0ا75 -۴۹) ۶۳۳ ہ۲, بق ید ×۳3 تبج٭ ×ہ8.٭]

 58 >۹ 5+ ]8ج مگعہ5 ٛہ٭ب ہج وہ! چج)ہ ہ وڑچ

 ۶7۹ 359۹ ۳7۲5۸ ی1۹١۹ ۱۶۳, ۰۲۰۱ دت٭ ]ج7 ]مرت



 را. 5ج۲ .. ۱ سس

 -+(5ز 5 ۹۲۱۰۳۰۲۵, داآک د5 ۴۳۰ دات ہج>×ط-- جج ٭ مرب

 “وچ دج ہد ہاخ ہک ہہ, :تچ>آ ×.-۱

 58 1 695 ک۳۴ 2 )1)۴ "7)57۰ ۹ ہ٣ ج٭)

 4 م5 ہوے .یوعصع مج یو2. بن

 تاج 7 ۳ ۴۲۳۱ >۳ .٠۳× 57. د>جت٭ ج35. ج جس

 ×٠٢ ٭× ٭مچت7 ہ٣ ح وج م جج ڈے

 تہ. 2۳٣۱ >7, ید ۳ج ص5 ج3 أن ٭ح٭

 ۳۹۴ 8٦ 7۴ ۹] 5151 ۴۱ 7718 مج ج٭)ہ ۲٭٭ و جر

 ×5 5۳5 5۳ ×۳× ہ٢ < جص٭7٭ عج یس

 ۹۳ ۳۳۳ 21:575 2۳۳] ہ)”) ٭]”٭ ر ہہ جج

 میل نل طاری وکلا طاس

 تب ]۳۴ ×80 *۱ جج ہ ٣> ٭نو.٭ ٭٭٭

 081 ہکاک5 اکڑکاک 5ت +۰۱ ٣ *۲۹ ہد وتسنو دم

 ط5 ہ ٠۹ 5 بی ی ج6 ھمج] 8ہ جج جر میچ

5 

 یٗ 555 ہہ ٭م ۶ 8. 8ہی وچ 6875۴.

 789 ۰1۹۹ سا5۶ - ہ ۲۳٣ ہ جم جج مہ

 5۲918, ۹۹3 5۹۲۹1513) ×۳ ×)َ]ڑرج. ا15. 851 09

 تاط ,٥457 ت+حج وج 972۰۹۰4-1۹ نت یب

 ا ھا دا, 5۹۰ ہہ ہد جہت ند ہد

 [385 تہ ےک. ۰. 3ج د7 جج جج سچ چہ و

 ھ۳ ۲۳۳۴ ا3۹۶۴ >(8۰7۳۳) بو٠ جج ہدچ
 اج تاج

5۹91۱ 

 ا ×5 7۳ تد یىی ہو و وے ہفت

 7138737۳6 ا۳٦5 ۹7۳۴ 2۲۹ ٭۳ ×۴ ٣٢] ۱ہ ہج جد ج

 2ا5 23871 یک 551۹ 57577 ۴۳۳ ص۰ ید ھ۵] وچ

 ہت تکاات 57 گکآت ا۳ صچ ×× ۵ *7۳٭۳۳ | ہ× ×ز. 8

 ٣555۱ ×۴۴ 5اک ہ۰ ہ۹ ]م× گ5 بج ہومھچھ.

2ک "۲ ہہ ٥1۹۱ ٭٭ ۳۴ ) ت. د5 و جچہ
 2715۳5۶ 25 ا

 >7٭۳۴ مروج ٣۳۹کے 7٦٦ 5۹٥5۶

 5۱5۳۹ ۶جج -ہچیچ و 39ر (ر٭ یہ ہہ نو

 دکان دور یصخ ء5 ح-×× ×6 85 ۹ ہہ

 9۸۴ ۴ 3نو ۹59 ۱۳۰ج ۹> ×58 ]3۹ جہ...

 15٤۱9۹۳۵ ۹ وزج ہ جی۰ ہي حجر "مج ٭

 ٠ ہک م۳٣ 855 چو ہ٭ :و ود پ

 ت5 ا77 7۳۴ 7۳3 7۱ 73 )×۱

 ٠ ہوپ رک: ھت و ہبہ چرچ مج 758۹

 دہ ہہم اج .-٭ 37. جس.

 تک و ۱)5 ۳۳۰. ٤لت ہ جت ہجو حج وہ

 جج ٭زک 75 ہص <۱ ۹ج. دق ]حج بجو و دو

 518 ۷۳ 2ہ ہ٦ ہم 5. :ج. چ
 - د۷۵ ہ۹ 1ے

 55 51+ ×56 7۳ جج۳٭ ر

 ڈاج >٭ ٭ث ج0. ]می بج ہ ۹0*+٭6[.07031

 5۳۳۴۳ ہ٭< 8:۰۳ ہ و٭ ج نوں ید ہِو٭<

 ۰۳۶۳۳ ٭ د٭۹۰-.-٘مہ٣تہ٭ 675> ود ج٥ جج

 ٭٭::٭ لارد بب -٭ ٣× "85 ہم "ي

 حتنئاکنت تاک ا57 575195 ۰ ۱ 7(۱ 87۰۳ ج٭

 755 ۳۴۲ ۴۳۳) >) *7×٭) )×× ر

 2۳7 ا576 3۰ ا ×۷ ب٣ د×۷۸٭ >1 ہجر ××

 55 ۳ ۳ ك٣ بہ ہججچ 2۳. چ5

 75ا۹ ]۳٥ہ :1586 یڑ چ 5۰۳۰۹ 83 ید جر مٛ

 ڈک ہک ۳ہ 5 ہ ہہ ٭86"×٭٭ حج عو 338

 ہ5۳ ۳۳ ۱5۳ >۳ 7۰ ٭) *0۹ جہ.

 5۴ 7۹ >1 ہ3۱ جہ ی3 مم ک۴5 و187 ہ (گجہ

 0اج ×× ×3۱ ہص٭٭ و جیرسچک 2ج5 توجہ جم پی

 را ۰ ٦5 ۳7 ۹)۳ مہ مجھ, وچ

 دين ہا 8ك ۹۹1 ۴۹ا <۱

55٦ ہہ ٠5۳ ٭ز×××>3) ہج> >. د.7٭ ہہ ہد.
 ×۹۳ آتک 

 77٦ 5۳۰ 3۳××۲× ×٭ ×× ٭> ۶7 ×ط جور و

 757 ۱8۶75 ×۶: ْييکَت2َزَِر ک ۴5: 55۱ مرات>.٭8), ہ

 چی د7 د٭5 جج "۴3ہ !دٛمجم ×× جوجو

 ٭٭ ٭یک٭ ہ ڈکا۳۳ ٥ 5× *7ہ٭× بج وج حج ہم

 827 ×× ہ >٭٭٭٭ ×× ]جو ہہ  چکو
 ٦٠8٣ لہ

 555 09× ۴۲ م۲ ۰ >۲ می مج. مرہ +308

 کا777 یٴ 35 ہ9: جہ7 چل 5۴ ۲۴۴ ہ٭چ)٭ "و3. پچ

 ۳۹۶ 515۳ <زک۳۵٠) ٦ ]أمأ٭ جر ہجہج جج عج "طج

 ء۴۳ :۱) ×)آ ,ج٣ ہقرو )٭ ج
 ۳۳٣ 7> ٣۷× ۳91 2۳79 ٣

 171'237 51 ×۳ ۱۱ہ ]۱

 ک 5157 د 5٣۰6 75۱ جج جی م 'ہججچ 05

5 ۰۷ ۶۰۴ ہج :.]×٭ ××. ہ3. .ہ× ہد جوو
 ا7۶5 ×× >

 ہ٤. ہے ج۷ 53+ ٭ہخ و ہبہ ج8٭ جج وو

7 ۴۹۱ تو  -ر ۳ج ×٢] ×ہ >:×یک٭ >:.ہ ژو و جرچ
5۳۶ 

 5۹1 53ی٥ ہ 5757 5۶7 8 ہ٭٭ ءڈ5٭ ھو < ھم

 79 ۹۰ 555 ت۷۸ د5 حج. ح.٭ مج مچ

 77557 21951 55 ر

 21٣۰۳ ہ۳5 ۳٣۳.  × ”×5 ٦> وج3 3ہ وو

 5۲۹3۹77. ۳۲ ت۶7 ےہ ج3 8۲۷55۱ 8۳) - )8<

 ت8 ہت م٭) د5۵ ص١ 5۳6 ہر د5س۰

 775۳۳ 1٠۹5۳5۹ 5۷۰۳۷ ٭ ۱×5 ۳ج ہى. چوم وجرو جرم

 ,٥۹١ 37۶۴ 7چ٭ ۹۲۶۳۳ جج ر

 ک۶5 ۶۳ >٣ >5 ×× ج۰ جر” ج

 ٦٦ ک٭ 5۳۴ ٭م٭ مح ہآاڈ ہ7د 518155 +7 ٥٥٥



 سس ..-.--..-.-. ےے٠9 ت7 ۳۶ ۔ثی ٦

 6۲۸۷۱۳۰۲5۴ ۴۴۳۳۱ 7۳۹١ ×۱ 5۳۴ :جہ7× ج٭ جج ٭ر
 ٦۳× اڑ7] ۶۹۰۱ ۹) 71 ء٣۳ ۴۱5۹6 7

 ۹تا757 ا737 55  ۹و۶۲ ۳ت >×۰۲۱ ہج٭:.م قو

 ۹۱ 5۱ ۹۴ -- ××. ص۹۴ 1۳ 18۱۰ "1ہ 8مر ہ

 ٭۳۹) ۴۴۲۳۶ ×۳7 ٭:٠ترج ×0٘-×. 8۳7۰ "رجذ]]ر بت و

 تکاجد٭ 38 مج و۳۳ ہج 5۸۳ بت بج دو وج مچ
 ٭- 3وہ ۹(8 کج

 ےہجاٗوحو جتاو 5 1 ہ127۰)کر ٭ ہو۰8

 ٠15۱۴۳۶ ۹٢ 5 ۱دك تج٣> ×× ہ٠ ت٣ ×ج *ج مج سہ

 25۳۴۰ ×77 ر35 ×ہ+ ×× ]ج۱ پر ج5 وج ہم(

 ت۰ ی۳ 3۳], ۶8۳7۳۷ 6 ۲۳5 >ظ ٭ م3( ہہ ٗہ٭ ٭٭

 ۳۱٣۳۰ تک۰٣ 5۰89 مج ك٥: وج ہدج یس جر

 755757 5 ا۹۰ ۵۹ 5579+75 ۴5ہ ×جہ *ج یو قو "وچ

 ۹99٣ ۹5 ۱ ۹ 9935 ئ۹ ڈوا3ہ۔ ہجر ہج جے

 2۹ ۹4 ےصکاا۶٦ وا٭ ہہ ۳۳۴۱ ہب7٭7٣٭ 8]ج ڈی و
:۰ ۹8 

 اتا ھٹيدهتلا تقاودهج نْنِيَلاَد

 ۴ -- ک۰73) .5۷۳۳۹ ۶۲۹۰ ا56 ٭٭٭ ہت ٭ہنآ

 517۹۰۳ 5۹57۸ ۶۳۹ 517 ہہ( بدو نی×. د٭3 مح سج

 ہ۹5 9ا٢۶ یئت ہک جج مہ قجحرج بجے عی ج

 2155-5, چوت. 9م ہم وک 5تب جج

 ۹+18 ہہ ج٭ ہ -<-٭3]. ہر یورچ جی آہ )۱ مہ” ر

 ےتکاا757 ک 087۴5 عا( -“557 عل ہ۱ ہہ. تج×ڈ٭
 ک3۳ ک٭ ۳6 ٭() 9 ۳۲۳ مہ یو یک ۲8ج )۷ت

 5ہ بج یک یب 0۹ *یە م٦ ×۱١ ہچ۱ برج جا

 آم ٣۰77) ۰ ۰۲ ہ۰۲ متہج٭ ٠۷" ۶9 مچ

57( 6۰۹۹ 350 701۹۹ ۳۳۳۹ 5۲9۲5۱۰1 

 9 5 ٭9 ]۳8 5۰۲٭ ۱)۶۳6 ٣۰7 ×٭< ٭7)7 ۲۳۰۳

 موم 5 8ہ و مد ۱۹۹ 5جئو] ]جج

 ۳ج5 5۲ ۹۳۹۱6 ۱۶۲۱ ×7 ہ یوتسم

 ت۴٣. >۹ 1۹ یب۴ ۹۴۳۶ چ۹) >٭چ مم۲ <6

7۱ 5 ۲7) 7151-31975 

 7ک7کكق< (7ج) مج 85۳7۰ حت 8 :٠

 ہ۳۹ 7ہ 8۳۶۰ ہہ ج١ بتم]ہ٭7×٭) أ مم

 5<. ی×٥ک ۳۴۲ اہک ٭اائ, ی >۳ جیو بم 8م

 ٥358 |5٢1 53 ۴و۳7 ١

 25ا۳۶ ک 01 +1۹5 (۴۱۹۰۰۰۳ و347 ہی ۹
: 7۴۱[ ۹31 |7۲۹۴۴ ۹71 2177 

 (ی٭ر ۹ا۹۳ (۴۱۹۰۰ہ م۲۰٣٣ بوم قہ ٭< ٭
 ۳۴۳۳ 5ج ہت مہا ٭ج وچ ّأی ۱ ہ5 ۱ص

 ہ5اک 51۷ ۳ ۹۳۰ ۳۰ ہہ ×۳ :ربہ٭ <۱
 ک57 5۲5 م116۶ >۳۳۴ >7۳7 *۲ت5۳ 3631۹ 71831۹71 ۷ ۴

 اج ھ۶۳۳۰ ٦۳۴×> ٭ ۹۳۰۳ ]وج ٭جج ہج و ٭

 طّ یگ زریئگ و ےس ےس
 اہم

 ہ ہو57 ۳ 3۱۷۰, 35555۸۴۱ ۳)۹۹۳ 7۹۰+

 کہتی ژتت لْناآرج هو اذذ نت حا

 ہ۴۴ ٣× م>× 6 ہک ٢× ہوے :۳ہ ١)5 رخ

 می - اڈ6چ یک ہ۰ ہ_قرچ عم حی ۱ یو

۹۹-5203385 
 75آ 717 ۹۹۰۲۳ ٭"٭۱

 ذکَايهتزات لت تک ن 1۸ت قا 2آ
 رح ھر رس  ع ےھچپ گے ںیم حج ںیم حت

 نواعتیا مع ہلداو درج لو ةنالصولع

 ۴ -- کہی 1۰ ۸۳ >۱ ہہ ۳۳۳-5۳ )۱ 8

 55, 7۳5١ 5191559 “5۰۱ ۳۴) ہ ]عمرو ھچ: ۳۰م

 ٴ7۹ ۳ ۶1 ۰۱۳۳۷٦ ۹ ۳ہ ×۲ ہہ ہو, دہ اٴ2ٗژ۵6 ۳چ

 .٦ ہو -ص٭اچ ۳.۷۴ د5 ہ۰٠ ×5 5۳ 7۶۲۹ <7 ۳)3
 ہہ ۹۹3۹

 یف ۴89) >1 8۳۳ ہ55 5۶-5 <7 ہ*م7 6

 5ا3۳ < ۳۳ 555 ۱ ×× ہ م××ہ جم 5. ہہ ہوجچ

 ۹77 ٠× ]5ق ×۹۰ × ×۱ ہتآ و. 6 ہ ہجرو3

 )ر55 ۱5 ×۱ م۱۰5۳. 5۳٣۶۰7 57 2۳۲۹ ۶۳۲۴ ]می

 ہ. ×تج:ہی ہ۵ م35 ٭ ہ< 8۳۳ ہہی و” ون ہ

 ڈرون ×۱ <6 م٦ ٹب×٭ات٭ ×۱ ج:۴١ ہبح چ٭ ہ

 >117۹ جام. جج -٭ 0× ۱ 5 ۶88۴+

 4918 ٥٥٥۳7 <٭ و88۹ ج٣۳۳ ]۷٭ |3١ 8جی ہو وچ

 4177۳ ×5۰ ۱×-ہ. جدوڈپ ]5 58۱ ہ5۱ ووجوە

 )قو ی 6۲×2 7٣۷7-۷ ×۲ جت ہ3۱ ××, ہہ جا

 ]ا9۹7 م۲۷۹ ہ۷۳ م××7 مہ ۱۴م 89: 8۱و

 باد رو۵ 155 56 ۱۶۷۳] چ۶ ۱۰۷۴۳۰۴ ی ہہ ۱(

 3۴ ۴۳ ٤۹× ٥٠ق ۲۳۳۳۳ ٭ ×م7٭ ہ ۴ مر ]جج

 مم وج م٭ 925۱ یم۲۳٭٭., ہ×اا7۹3 2ما . ۰:۴۳٣ .٭ہ

 ج879 جے جب ۳۳۷ , تا1, “19۰۴ , ۱۰7۹. ۳) <

 ا: ہہ :م-.٭ ك۱ ہ >×ج٥؛۰ ہت جچہآ

 ۹۶7۴6 یھ ہن ئی یم لحآ 101۳ و

 تک

 ۹۴ 58 >۰ 5.۳. 7 ۳ج۳ جر یہ  چسچ

 ۹۳٣ ۱186 ۴۸۳۰ ۳ی ۹۰ ہ ہج٭ ہ !8مہ

 تا5٦ 5۳٢ ۴58۹۱ ۹ 7۶۳۰ ےب ا۰۹ *(ق3٭-٭ہ

 58:۳. د5 م53 6:۰۳ ۶ہ 8۹۴ ںا رو ہ ج5

 ۹1۲۳۳ ۴5 ۱۲55۱۲ ٭جچ م م۹٣ جر ٭٭ م۱ یہ ہ

 م۳۲ ۳7 7۳ ۹ ۴)۳ ]۳۹ ٠۶۳ ن8۱ ×9۱ -- ج۷
 ]ح۹۰5 ×۳۳ 17۳ ہ7 جج گ۳ ×۰ ت۳ >7 >7, 7۹۴ ص ۴
 7. ۳7 ۳۱ ۰۴5777 د ٠۳× ×5 ٭٣۴۳ ہہ
 ہ۴ ۹۳۴ م9. 5 بے م٣۳ ج ×ح وج۹ مچ ہ



 ھھامشطجشعکلوج ح٣ ات نج نھھچسریبسٔچوجم رمی

 یہ ہت ہوتو وم 56 وو و3

 ۳۳99 ۵ :۹]5۳) ۱۰۱۷۱۹۹ +95۳7 ق7٭ ×× ]××

 ک 551:53 295 6)۷۲۳۳ ۹)٭) ر8 0 >ج٭ ہج٭

 1 19 ۳۳۱ *7× ۱ ۳۶-3 >3 >۶ ×7 ہہ ٭۳٭٣ ×-×.٭

 5ا5 778 ۶۹۱۶۳ ×۳ ہا٭ ہاتج-٭ جج وچ جج یج

 77۰۳ 55ا ×7۴ ۱۹۹۲ ×7 ؛

 نیلا لا ورم وع رھ 7 مار

 ۷آ. 1۹1 9 ہن.( "آہ ۶۲۹۳ 5 ی٭6 9۷

|۱ 77 [۱۹5[7* 11۹1 ,۶157 ۶19۳8 

 مولع پْوضْغما ےہ -. مرجج وہ جوس
 ٠ا ٢۶۰ ي٣ يہ ہہ ۹8۔م جج و

 )ا5۰ ٭۹کک م3 يج 8>كی+ ن١ چپ 515

 اک 5 ۳۳۹ ×۲۳ 7< 7×× ]٣ہ ہہصہ >ہ:ج:)

 آ٦ ہ7 ۹ص۰٣۰ "ص٣ *×5 ج7×٭ 3۰×× ٭.+

 نیلاض - 3115۳۳ ۲ 55, ٣ ٦)۲٦۹ 77 ۴ :5زو :ر٭.٭

 چک ٤۰ ۰۸ مہ یہ ہ6 530 مج 8وم

 ۶۹۳۹ 5875 55۱ 1۹+7۳7۹ ۱ 5 ۱3+ م٣۳۷ ہر83.

 251۳8 03 ×5 <۳ مم ہہ و۹8۰ جع وو

 ڈڑاد ٭×< ہ۰۱ 33ہ٭٭ ہہ× ھہھ جہ و ہ ہو

 تا575 1۹۳۳۰ م5 ×5 ×۹۹ ہد ج و مل جج

 ب97 2771:۰ ہ۳۳ ت77 ج٭ ی5 ہہ ہو دجخ0-

8۱ 64187 7 515157 

 ا5557 ۹ ٭ہ.. ےہ مہ ٭٭ جز ٭ ٭) قی

 ٦۳٣۶ ٭ہ٭ بل ہہ جج مچ جج مچ ہ مچ پو

 ۳ :5 د3٥ ]6۱م ۳۳۰۹ جج 7 ُہ ٭م جو و

 ڑ5 ۹ ط ہی. ہاطص >ج ہم یہ وج رو3

 ہر99 ۶۰۷ 7ج ۳ ۳6 ×۲ 7ت0 7۴. ٣ > جہ.

 اک 1۹۹۰ 1 7۶7۸) ت7 ہ ٭.-جہ جب:

 7ئ 5۷۳ج۳ 57ہ ×5اتج ہ٭٭ مج بیج ہو

 779 75ا5 27 ج۴ ی5 م×- کہ وج  ْہہ-تت وج وج

 5۰-۷ ۴۳۳ ۱ ۳۳۳), ×۹5 *۳۳ ×5۹ ۳۰ :م٭5 *ممچقح یی

 7 6 71۰۳۳) جج ۳:57:۹) ۱ 7.3: >7٭ ٭أ٭ >.۳٣٠ہ ر<چچ

 ت5 8۳ ۱ ]ح ٰىیج وج ےبد-م-ج. مہر

 5-75 د55 د< ٭٭) < اج >جام -ج ہجور وو

 تا1۴77 ۹ م5۱ یھت موەہ ہت ج5 یھ

 8+8٣

 ٦۹۶9 ٭٭3ا8 “5۴ : یک رہ ب۵: 8۹۳۷۴ جی مّوچیےع

 7715۰7 ×۳1 7] ہ۳ ہ7 ہہ ×۳ "ہہ 8۳۰ مج ہج

 ۹ م٣ داچاک ی۳ ۳ ]قی *ی بج ٹر دا 3٭ ]مج یو

 ہ× *×57 ہج٭٭ب ٭چت ٭ہ٭ ؛ م”×٭ می 58 جج

5۴1 ۳۲۳۹ 6)1۲۳ ۳2۹ *زو٭3]۳) ×7۹ ۳۱ ×) 7:۹ ج. ممژچ
 

 ۹۹1159 ٥٣" ۴ق *٭ز٭6 می ۱۱ برد و چو چ چ

 558 "۰ ج٭ ۱ص 7 ہ ہ) ×۱ ××, ٭: ۳ج5 ج0ہوو ج٭ج×٭

 ۹۳۲ ۲۳٣ و۱ ٭چ۱ ہ5 جہ ی<8 07۳۰۳ *٭5ج جہ

 1۰15-۶ قچک ٭ ۰×۰٣ ۲۳٢۱ : ہہ ٭ہج مہ

 ۹37۴ 5۳۴ و۹۰ 1 5717 1۹۳۳ 7۲ ×5 ر3. جج چی

 33ر ۰۴٠ہم۶٭۷۳ 88ج ہ ۹۰٣٣ :ہ٭ ہہ ج۰ص

 ٣٣۳_۳۳۳ ا 5۴.۷۳۱ ج6 ۶۶ ×۰7 ×7ر ××. 25٠7

 ۹5۳۳۲ ×5 ہہ. ذ۳5 7٭ت ٰہ7ْ< و جج  یج جوجو

 گکااک058 9977 ۹۹۸۳) د۳7 ٣۴ )ایہ مہ م٭ہ×٭ہ

 7۳۳۳ ٢> >۰. ہیعںوو یہ عج ےک چپ ہ

 ٭۶9[]0] ۹15 *اائ ۱

 ق) م۷8۳8 ٴ”د ×بو دو ہ تو مج وچ

 ا515 5ا 575۶7 >ج چ٣ وہ مج مج ججەہ

 و5ات ت15 م5۱ ہت 3ص. "ہہ جو مر

 ٠۹۳7۶۰۳۴۳ +7 دو ہج ہہ جتج "ج 275.  أمودج-د

 "98۷ ۳۰۰۷ ۹77۰۰ ہ]ہہ٭٭ حج جہ ۔ج

 5٦ ماہ۹ اچقاَ ٭×ہ٭ مہم ۹ و جج مہ

 ۹۹۳۳۴ ×"٭ ۰ء: تِخَا نَمْیئِدْست ال كا۷ ز۴٣ جل وو

 5۳6 5۳ ہ7 ۰7۳۴ *)7 ×) -- ہ×> ہج-٭ تہ

 3ا4۹ ۴۹ ۹9۱ ٭ی ۱ با ےب ماحےم یم(چ ہج جر چرچ

88۱ 

 6117 , ریا طا لات یت ۰۳ <

 ک۳ د>۳۰۹ ہد × ×ج٭ ۶ ہہ یے حس

 ٭> ا58 ہد ہ2 جج ہقر مو, جے و

 ×3 و1ّ ء۶ دوک ہ جج ١ ج "98

 1-۳7 ]مر 857ہے”. وک *+چموو

 75, ا۰۴ 7۲۳5 3۱ 77 ٭×ج ٠۱> ×۳7 7 7ہ×٭-“ 7*8
 >۹ ۶۷۷۱ ہ)ج 8۹,۲

 739۹ ٭ ۹ م75: ہیرچ جج ک ۹۹۳ 35 چک

 ٣ تاب ۹1 ھ۰٣۶۶ ہت۱ہج جا و بم ى ور

 ۶35۹5 ٭1 “×7 ب ٭٣ ہچ ر ص.ہہ. بت, ہخسح

 ۳۹ا ت5۹ ل55 ٦ ×86 مجعج جج ہج  یھجرج چو

 ُمایعدرفانلامرو  ٭تے م دجو مج مہ

 ڈک حاک +555۳۶ 351۱ ہ ×7 رات ہہو ہا -٭

 5۳۶ ۶1757 ۳7 بت ×77۳ت ب٣7 ۱۰۰ :]]). ج--٭,
 اکا

 تاقينِقلاو نیلا نش ہجیلع هللا ینا نل

 نام اوران عل او

 تاع - ×7× 2: 7۹ ۰ ہ×٭ >×--٭۰, ٭7.:

 ۱۹. 568ج ×5× ید مج ڈثہ ٦> 8۴ جچہ

 جت اج ہ٭ہ۳ ]یم -م× ج 81-ج  جج٭+چ

 758 ,37 918۶1 4 .8۰+ 5۸× ۷× 7۲۹۳۱۳۲٣٣٣
 577 ۳ 'ہ57۲ ]۹ ]<۱ ٭×. 7 7ص :حج×٭ 2.

 ات *۳ ات ی٣ ٭7۳٭ > - ×3ج. -٭ ×-٭



 ۴۳ ات 7 ۹۳۰ >7 ۲ج رک ج5 ۱ ۹ ہم 3ہ

 ١ ک۹9 ۴۰ 7ا۹ 7۳۹ ب٭٭ ۴7ہ مت. ہہ .! 37. ج

 ٦٦۶5 ×۳۶ 30آ ×۴۰ م۸ ا3, ۱< ٭ تو

 م٭ تحت ×× ہ۰7 ×[ج جج ٭م م۴ :۲×۳٣.×.> ی١ ہ۹ ہنر ہہ

 5 ۳٢ ٭ ا8ت 8۱85 ٭اّو ہم مج ۱ ثب و9وجومج٭)
 ٠۷۹۰ (۴۳ *۰۳ ہ۱٠ ہاَ ۳) د8۰ ۳ 7 ہآ٭

 ہ۳5 ۹۹۹ “۱۰۲۳۰ ٥ 31775 3۱ ۰۱18156 د٥آ) ہمدز جو

 کا 5۱ 0-۴۳ یہ اج بر د5 دم جچ

 ہد ہٹ, دو ہوکخ ب55 1۹ 3-ہم مج

 ۹57 ہ55 ۹۳5 ۰۳ <٭ ٣× جم
 ]ممے ہم” ٭]  ے۔مےوڈسدو -وبص-ج ڈوب, 5

 و ت٭٭ ۱ ۱۳۰ یج٭و٘+ ْجیر٭< ھ88 ہہ ×× ہم٭ ٭

 جج 3۲26 ٭ا ]09 1۲187 >۲۹ ا۶ ]9 ) ہج) -- ہہ .3۳ .٣٣

 ٭۲ ك۹۰ ۹75 ہ درزان,ب ی >×٭ م۳ 8۳ج ×× ۳

 جہ0 پچج ہ1 وجچ٭ر<؟< ہ 3حج ہ٭۲ یب ٭ ہ!ب

 ۳۹ ۳۳۳۶ ۲۳٦5 7۰515 *!ا5۹7ا19 55, یک ۴ ہم۳. 5

 ٦طک ٣۰۲۰ ۴ 1۱ 51۳, 1۴ مم ۱ ۰ ۴× ٣۳۳٣۳٣

 ٦5 ×8. ھ۳۰۴ ۹7. ۰۹۲۳۳٣ ۶46 و, ڈی ج ہ3.
۱ 7 3,15 7117۴۰ ۴1 5 2:153 

 ہہ 1 ۹11 8۳-.9۹ ۹۰ ۸ 7
 ہ٣ ۹۳ا١ 15۷۳۰ ہ جج ہم ۱ مج بي ہ8 6

 ے۳ ۹ ت۳۴ <8 ہے۱١ ہق 8ت٥ حج یی
 ۸7 ۸۳ 7۱۹ ۶ت ج< دو جےورسجچکہ 1۹ ہ03 ۳ 865

 ت۳1 ۶۱۶73 31۳1 182 5۲1۹7 ۱ ۹۰۹۱۹1۶7 ٦ 7۳۹۳۴ ,٦

 8. ہا مْ×٭ ×× د>× :و× 7 تصحح (٭ہ نت
 ر255 ٭9۲ ٭ی٭ ٰٛ.8۰ ہ٤ 5: >٭ہو "ہ٢ ۹3زك٭ ہ بکرے

1۱ 1 2111857 ۹1159 

 ۳5 (75)ر ی۳٣۹۳ ۳ق ہہ "چا5 5۰۹ 5٢8
 و رم کج

  3, 8۹1ِہليدمَحْلا ٢  79(م۳ ۲۳۴]۹۳۳ ۶۱۹ ۳1۹ ٭[5 7775
22۷۳ ۹.016 ٥1۹۵, ۹ ۳ 51 ۹۲۲۳۲ ۳۴[ ٥۹۲۳۹۴ 7۱ 

 7 ذب۴ ج85 ۶۱ ×.ہ٭ ہہ مہ و٭ 1۶ (٭صبرٌٗ-.35

 ج۳5 ہ۳۴ ۳۰ ہے ہ٭٭ مڈ٭ "ہہ ہے .ا0+و 1, 7

 حمص 5 ہ ×۸۱ 8ہ۷.ہ ہم-٭ ہم ہ٭” َنُمحَلا
 ہ۰۴ ۷ تو . (جئ۹۹4))

 م۱ م٣ ہ۶٠ .×٭٭٭ اچ ٭ہ عجج3) ۳۹۲ , ۴۹
 ِلیَدمَحْلا 8۲ ه۳ ہ٣٣ ک٢5 ہ7 771 ۳)187۳ 7.

 ہ]ج×٭ جی 35۱ ۲)8 8۲۳ ٭٥ ہہ ولینمحلا
 اك۴ ۷)5: ہ٣٣ *]۰)۹۰ +۲ ۱

 و و وہ

 ٭٭و< ۰7 3ہ 338 نبحلا ۔یو م)ہک ۹۸۲ 75

 ۹88 ھ,ب 783۹ 515 5۱۰۷۶ ہک ۷۳۲ ہم۹ ہ۳ ۴

 5۹, ٠۷۳۷ 5۹۹١ !٠ئج 5۲۳ ی٭٭ ۹ 9 ۱ ۳

 ہ5 >8, ۴۱ 5ت ڈاک ہ31 ٢۴× ہ 5٢ ہی٣٣ ہک
 ک۳۳ و” کک ۳8 قہ 6)۲۹۱5 0 1۱

 م۹. 15 ]۳ 1 3 یر ہہ الایاےیج ۹ ر۱9. >۹ ہ۹
 8 ۳۸۲ ب۹۰ رک )ق7 مج 53-3 *۳ ہہو ٭ی
 ما ٭۹ مباح ثاخ  +--.۰٭آ.].3 ٣٣] گجر ×۲ ٭٭ ۱ راجو رص

 57-5 ۹ج ہ×ا٢ 51 ہ۴ 3ج جہ مم ج5
 ت10 7 ۳ ۶۳۳ ء۱

 5ا5۹ 93+ م٭ ×وج. ھ۶ 8۱5ج۰: ف
 )اک 287 ؟) ۳15 5۱۰ 3) ۰٢٣٣ ٢۱ ۶۳ ہم 8۱

 3 3 2۳۳٣٣ >۳8۷9۰۳: ء5۳ ۰۳ ۱۱ 17۳. ۶8۷ئ

 اتچ٭ جہ و۳۱ ب۹ ء۳۳ ۴ :) دات. .3ہ٭ ہقر

 بت چ9 ۳ 7 ہ۲: کا7ا ۰۳ ۹۳85۱ ۴۳ ×۳× ک٭

 “57۰ جج *8ئ ٦ ٹبجہ ۳۰ج عچچ : ُكِ

 ازَُكل کانت  ج.. 8 ہد جود
 7م۳55 ۱)۹۹۳ ۴7 716, 5٠۹ 5ا ۶۱57۴ ]۱ ۶۹۳۷ :×× ۹ ٣۳٣"

 ×۹ ۴۳۳ دیک ۰۳۳۰۰ ہ5۶ دا5 18 8۰5 مہ. ٭
 حےک ء۹5۳۹ ہي ک۸ ہ55 ید>  وجہا6 جج حج ×۳۳ عم

 7ہ 779 ۱۷۴ (۹77 ۱ )7 ہ7۹ ×× چ> ۱ ہم“ 7

 ج7 ۱ ا5۴5 ٭۶957٥ ؟اا ۳ک( ٣٣× یو ۱3۶+۹( ×۰ جج

 7575 می. 1991 81-7۶ 1)۹ 78۳۶ *3۳) ۱۳۰۰" ×5۹ ۰۳

 )۶۸ <ہ55۱ ب5۳ 7< ہ ہ36 ہا٭+ بی ۳۳ص ٭3چ ہک

 تم ید. وج٭ج ١( -ہ٭ ۹۱8:3۱ 3۶ بجو

 “37۴-639۳۱۸ 61۳۰۳٣۰ <۰ ہہ ٣۳× ]جج

 51۰51 ۹۳ 5۳5۴ ٥۶ 3۴۴۴ "ھ۱٦۳ ی-< ۹۰ ×جہموہ

 ٣ اج 7۱ 2ہر ٭>؛ ہ37 7٣ ب۳ ر×٭ <

 ]ے5۹ ہ65: ×یچ م۲۹5۱ جج ٭9۲۱ >4 5۳۹ 6

 5۶ *ا٥3ک٦5 55 7۲ ۵۹۰ (۴ ت٥ 7۱ ٠٤9 ۹٣۹

 718595: 19 1۹7 5--95۶ 5 ۲۳۴۱ص 8۴ 7 6

 ےہ ھ591 51 م7 ج] ہ۳. 9۳۹۷۳ ۵5 ۳۳ ء۴۴ 8
 ہ٭١ ×5 ٦٦ چا ۹٢۱ ی۲ ٭چیینپ

 دمرسا اند مو خسحیخ ہا, “ہے5 جج
 ۳3١ ۹۹۹ 7155 517۶ ×۵ م58 م8۷ ۹ ج8

 نون ۶۹۰۹۳ مہ دے ہہ ۱۳۰7-775 5٦ ۳57٭ ج× <

 یی ۲ ی یا ج ]یج ٭ 5۶ |1 <5 دام "8ج ×۰

 مہ بج ج١ ×× ٛوحہ٭ ×ز ہو ×چ 1:76
 5 ۴9۷ ,٣۲٢۳٣ ک۴ 5115 51۹'51 ۹۴18۶1۹۹ تج٭٭ ۳ص٤

 ٭" 21 5۹۹ ۳۳) ×ہ< ہ ور 388 ۳ ٭ :ج

 ی م۸ ی٭ *گجو م٦۳ ۳۳7 721۶1 2۹ل ۶1۹] 75 ھ۲

 ۹5 ی٭ 39509 ٣۷×۳ 5۱85 ۲۳۳-5۱۰ ۴ت ہم×٭ ہ مچ

 می 5ا تم ۹+ کک 5۱۰۳] ۱۴ ۶ یک و9] ۳

 ہ ہمیيم فوہک ہہ جج یدجو ٭[ج ٭مچ مع

 ہ76 152 757ہ صد 8۳ "حس 88۱۰۳۴
 <۹ ٦ ٭۴ "۷ ٣×! مج مچ مج جم ۱۱

 ۳ ۲۳۴۳۰۹ ۶95۹ 55۱5۳۳۶ 5۹۴ 5۰۲ ب۹۰ ۳ج ۴۱ ٭
 57 5 5۲۳ ۹ <۰ 8375 55 ۱ ک٦٣ 7۹ 7۳7, م۰ یک



 "ا75 ۳۳۴۳ < ×5 چک ۸7 ۱××× ۳ت ×× ۱ ہرہڈ

 51113: ۹۳ 57ج :

 نین نکلا ات
 ۹۹ب 1:۶ جج وچ ۹۳٭ ہمرس.×٭ 51۹1 ٦ ۹ج "یچ

 7 3 6۲ج65٦ ۹1۳7۲۷

3۳۶5۶ ۹8۴7۴۳ 7+ ہج< و3. جہ ہججہ
۳ 

 975 ۴۶ 7۱ 77۰ ×5× :ت٭ ج جی

 جج ص6 7ج۱ ت۸ 557 ×۱ 7-۹ والو . جو

 0755 ٥۳۲٣ ۴۶۱ ۳۲7 ہ× :×٭٭ ۳+ ۱ ہ7 دس موج

 1۹753۳ د۳٠ ٭٭۲ ےک. م55 مچ جن ھچچو

 ۲۳۰۳ جن ہ٦٥ مات مہ ۶٣۲ جچج وو ق

 کا )77 77۷.- 5-7 ۴6 ۳7ج ٭ج 5 ہد ۹5۲5 7

 “تاج ہی وج رم ودح ٠ح وج

 ہ5 505 5۳۳۰ مہ و وکتت ١× مج مج ور وچ

۱آد جج ×۴ -ج 7۳-7. ×۱٭۰۲۱ مز×> جی.
 ڈک تک 

 ٦ا٦ ا5776 9٢۳٣۷٣ مچ چہسیچ مچ ۹۲۳ ۹٭

 ۳577۳045 7 77۶ (جط) تہ ۶۳۸ جہ جس

 ۹9۳1 712۷ 21 ۳ج ) ہ7 ×7. ×ت٭ ر3. ْ

 ٦ ا3ج "ہدج ہی ]ہ-] یر ہد مج یيع جو

 ا۶ ہ۰٠: ×۰. 3۳۰ مت[ ہمد٭

 ا9۲ >ا5کت >7 ۹۰8 جچچچب چ8ع جبدم

 7۳۱ ہے۹, ئ۱ا7٭ >]5777 ہک بج×٭ ہم×و٭] رو مھزج

 ١ 5 555> ٦ ہ .د٭ واڈجج ]جو جج ہر

 ٦٦٦٢۹۴ ہوجا, ا٢س جج 8۰ م55, 7+۳3 دا5

 71٦ 75 د5۹ ۳7۷۳ ۳77 >×81>7 4 ×7× )×× جر

 13۴ >ا5۳7 ہا ہ× ہل ٭ مج مچ عج و

 ٠ا8۴, ۹ 15579 77۳ ا5۴ ۷۷ >۳ 8۹7 ×52 و مج

 1 ×۳ *5۱ 7> م۸ :5) ×۲ ہق)ج )و. جم

ا5 57575 75۳ د۲۰ ]جہ ہمو٭ہ7٭ 870 ۰ جوس.
5 

 ۹۹5 3ہ ×۴۰ جج ک3۴ ٦> ۹ہ چچی

 ت۹ د5 ہک ہت ہہ ٭ مم ہ وہ

 ۳۹۳۰. ٭ی×٭ و وج

 چ7 ا7ج ۳۳ 27875 >7 جات ر ہے

 795 م٦ م8٣, م × ۹ ٥۴ 65) *1 ۴۶ ×7ہ.ّ×٭ رجج

 ۳٣ ) 3. یہ ت۳ ۱7 ) >) ×۰۰ 7×7 ۸.7 چچ

 ٰ اک - یت ج۳ ج7 ) ید مہ۳.-.×8-.+٭4 حصق و
 ×3. جج .ہہ٭ 50۳. درد مج و و مج ۱

 93 می دہ ()كہ] م3:ہجوجو وا5 0ر5 >٭۳.7

 و٭ 2۳۲۳ ا٭3 ×× .٭ ج۱

 اک -- ×5 د× ہ و ]م۹ ٭ وجہ جج وج

 513577 51۳ 155 ہ ۳۳۳ ]مأ م×٭ ]مم و چچ چمہ

 جی تو0 و 45) ٣۴× )1۹۳٦۹ہ ٢× بج :ج٭ مر جو 8

 اچ5ا7 ×ئ هللا ۔یچو جج مال ۱۹8 ×۱ ہ۱ ہ١3 ہ]

 ٣۳ 753 ۶ مال ×۷ <۱ ×۱ ھج ہج؛ جج چپ

 15۱ ك۹ ۳۴ ×× ہہ ہو ہرتاج۔ بج وحو جر

 ۹٥ تے ھ۷ تر جج ×7۷ ہرتچےح ر 1 *ج۔ حق

 0اد ہ ٭ حج مت ہ3 بد *ردجد ہدر جر یج

 ا1955 ٠ درک ]×× :یچو بدد× ہہ ہر موجد ہ

×7 ×9 11۷ ۶۳5۳۲۷۴ ا۶ ہ ×٭٭۷٣ جج د.٭ ہہ جم
۳۳ 

 ہتلدتوکج ہ >×م -ہم×  بقجبہ مچ جو, ہم

ہاح ہ×< ید ج۱ ×× ہ دا ہچجد٭25. جو
 

 58 1 71۹۳37۰٣۳ کا75 )ہ7۹ درج قو 3.

 َنِیتَنكاَزادذیت ا - وہ بب 2.0
 ۳۳۰۳۴ ہ< ہبچ٭ حج جم 35) ۹۹, ۹ہ

 ہتال353 ب۶۰ ۳8, وک مقح ٛج ۔م× دو 8 -ب ھج

ر یک دت ہ ×۰ >2×) زر >) .- ق.]
 ت7ج د۴ 7

:×۱ 918 33 .535 

 7ى7 مت مت وےج دو ٭٭سضجو-و

 با >نو+ وج نیت ياد دت الا ہی

 ۴٦٣٣2۶ >اک۳7۱ ہحص د< د٣ ٠: ج××3٭ "وج مزج

 ال ہجہ ہے جتد ہت ہد قو × ہ ود

۱ ×× ج5. دج ×××× قد ہد جو ہ جے
 ہ

 7اک 1۱ ا 7۳5 0۶٣۳ جج ہم مد جچےچں جر

 ہ5 >5 ×7 ہت ہ ج۲ ہہ ×8 و ھم
۴۱ 

 (یچ)ر 5ا53: 7قاد .٭ ٭مج1 بج چو جج ؛

 ۹۳٣۶ ٦) ٥ ۹87 ہز جی ۹91 ا٭ت3 ہہ م٣ ٭جج

 ڈ ات ہد٣7۳٭ ا5ہ-, تو >۳. ہ٭٭
 تت ×۹ ہء

ت 7 م۳ ]×× ہت ہ٭] ہد.٭ 3. جآ جج
 ہ

 771 1۳1 5۷5۴ ۹5 ۶7۳ | ہہ ہ31 ×جہ-< ہک جا ں ہن

 3)م)٭) ٭) ہحچوچو 3تتا٭ہ ×۱ رو بو و *٭| و

۲ ۶۰۳. ہ ٭××× نت ہدب ج ہص-٭
 ہک 2آن ٠٦ ×

 ۶5٦ 55, ا519 ۳7۳, جہ ١

 ہا ۳٭۳ 5زہ۶ 9 عوو 5۳9 ء7 بج×ی جچچ

 ۴۴۱۶ "077ج < ×7۳ تیر جگہ .ج م>× ہ ”صد جج

 “7٦5 ٦۳۲ 5ا55 73× ۴ ۳۳.۲ ××٣٣ جر ]موچو

 ٠اک, ا5اک 535۹۳ ہ۸ ہ۹3 ٭ج رس جو مہ و

 7٦۸۹ <۳ ٭-× م٣ ق×٭ وچ 5 8 ۹

 537 حا ۳ × ج3. سج دو جد یہ جج

 ٠ا ا57۳ 77۳ _ .٥7۳ ۱مو مج دم ےچ ر ہم, صد

 -8ہ5 مج. مر ڈس عج ہہج 38
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 8٦+٦ ھل را( 7 7 7 ٌ خس اسد یم شا تھ هھنو سنت تکمج ۔۔'....- بھ ٌٍِ

0 
 ١ ےوج27 ۳17۶ چ۴

 ڈالا ۶

 ِہلانذاب الا نظِيََيَت نا ناَأَو

 ے۹۴ ۶ما .ر۳۳۳] ۱7۹۳) 7۸۳۰۰ 5 3> ۳5" جچ

 ٦٦٦75۶ 3) *رک)ک [۴3جت ×5 ۰۲:۱۲۷ 5 ہمرج ]3 چ _

 5م 5۰٦ا ٦" 5ا۳5 ٭7٭] 205] 17] 7>) ء۳۴٣۹ یج٭٭
۱+ 9) 55× 

 7۴ 9۰7۶7 11۹۰۴٣٣ ہا ٣ ہ۴. جج ۱ ہج٭)۳

 ہی. ۳۳ بہہ×ط ×ہطڑوڑڑت 5× ب تج ہجہ)چ ہجب×

 ٣۵۲۰۱۷۹۸" 851 5ا59 0)3, "078 ھ۳۳۳۰ 5۱

 ٥851311713 15 ک >۳-([۹۴5 58 7×۹۳ ر

 دق د )7 د٭. ین ہہ >۹ جچ بجوج ہججچ
 5۲55۴۶ 35 جج ٭*٭ بج  بدج۔ج قعيہڑم ہ

 45-146571۳7 >9 ۷)68۳٣ 7 :× 7ہک ]5ہ

 ا1۹1۳ ص۹۹۹ج۵ رت 7 ×76 د۹۰ تا 8۰۳۳ جج...

 تیج و ٴ]] 55۱ 05۶ مح آنچ ]م۴8 ہ ہجوو وچچ

 505 ۹٢ ۶ک کا۴ 2 می 8ی ہ۲]۷۱۳ <*زہوزج

 :۹5 ۶1۹ 7 ہ۷5 3ج8 ہ قو -وہ5م××ہچج ہوجچ ہ

 8۳٣۲۹ ۹ج7 3 ہن >3 ۰۳۲ ۳ 71

 77127 212۳1 6 627] 95۳) *52) اہ ] 2ڑ و ) ت2) )ط۷

 2151۹ 2إ 6 ۳3.9 3:1186 ہک ۹) )۴۱ ٣۲۳۲ مور ×× قہ

 2۰۲۶ ۹۹۴11571 91 71 7)7 ۹ 7 .7)8 ٣۳-7

 77ہے وما. ہد  وےرقعحو جو

 ۳1۱۹۳18 ۰ ۹5ر ہ۶7 8818515 81× ۴7٣ 9۲۳۲۳۰٣

 5اک ک1۶ ۲ ہ!ہ)ج ×۷ :رج> 3۳م -×]ہ۳ :م جو

 7۰۶9 ۳5 د٭1 ×× ۳-۶۰۳۷. ہٰ”--٭1.ہ ہد١۱

 ہ١۳ ۷۳۷۳۳۶8 ہت ہہ ہی ×× *۳۹ 77۳۴ ×۲ز ×7۳

 ٭جچ٭ ۹ا۳ ٭+٭. ٭ہحي ہہ وہتجم ×3.

 وک وہ۱۳۰۰ ٣26-586 ۱۱76 ٭-٭69 ×۱ 88ص۶7!

 جج *وإ جہ. مو ور +٭٭ وی ہ۲۷ ۲ ]یر6

 ۹۹۷۴۰5 ٭ج 1

 ب >5 م۴ ٭ہيہ جی ہد مج *٢ئ , ۹

 ۹357 71 ۴7 عل ہ7 ہ۴. ۲ ۳)۶ :5>77] ۹ 58۳
 ۳175 مد ج ×ہ.٭۱

 71131. 7 ٭؟9۹٭ ہ۳ م٭ *٭۴ ۹ 66

85 6< ۲۹ ۳× 001 ۹۳ .8 057 1 ۳۶9 

 اندو 1ہو ۱ یہ7 ت7 و9 یہ ہہ) )۴
 7۹۹ ۹3)] ۳ك۹7 ٥7 6 271۹۳ 72۹ 715751 ۳)57۰7 ۱٦۰۲١

5۱[ 7۲۹ 80519۹ ۹۹7۹ ۹ 

7775(7 ۳(۲77[ 87 

 در ×۲۶ ہ ي۰ ×۱۴ ہہ ٭٭”ج ×۷ ×۷ 58 یم

 ی9 ہ ۴7۱ ہ ۹۳۳۷۶ ا ۳۳۱ ۰ ۶5 ی٭٭ ہ
 ۹7۶ 5ا۳ ×۰× ۶۴ ۴یہ7 ی٭۰ ہ طا ۰۱۲7۳۴ >۶۳

 ×جت ہا  -۔ک ٭ق×.  مو-٭ ْنیََنََ وج

 8 5 6, ۹۹۱۰) >1517 577۷۳] ہ5٣ 5 ۲ رقت

 11 1۹7 ۱5۲ ء۱

 7557-75۳۲ >م ۹ یک 13۴7387 6 ٭)ہ۳ہ ہ۰ ×۰.۴٭

 ہ٥ ج۳35 ٣ *۰۷۳ر 8۹ مج ۱ ہم ہہ٭ ووورو ہ ھچچ

 ہ۳۴ م0 ی۹. م۴۰۰۴ یہ >۰ می ہ ہےں ہہ

 5۹5۲5۱۵۹ ۹7۳۰ 8۹۷۳ ۱٠۳۶ 35۹ 55 51 ×× ہے ہہ ٭ج۷

 55 م1٣ م٣ موج٭ہ 1۹ 3۶3 ء۱ رو 8787ہ جج

 ٦5 ۹۳۳۴ ۳ی ۶ ۱۹۹۷ ×× ۱ ×۴۱ ×۰۲ -] ×>٭۱ 87.]

 1ک ٛہ م-٣۳)۳۲۹۰۰۳ جہ ہلل٭ ۴۳ ہووج 855 ما ےہ

 17. 577۳۱ 13۰۴۳۹ یب ا۳ >٭× ]أ"مو ج٭ 8م)ج

 ٦-پ ہہ٭.٭ ٭٭٭٭ ٹک ٭٭. ج۱ ہجچك

 ۹۲4556 بج 3چ ٭٭ مم: ہہ یجژ 1-۰

 05 ۳۹۳ ۹ 1۱ ھ۰٣, ۳۹۳۳ | 7ہت71۰ ہجدزو7چد-.ج خو

 ۹ج ک2٭۴۳۲ 41377 *(ات5 565 85+ 75 ہہ ×× ۰۰۶۷ 3.

 ]یر ڑ۹ 7 ک9 7٣ 7ج 7۳. ۹ 5۳۴۶ جا)

 >م مچ 8۹ مج ]ک ؛ ۶: صد 1۹) ہ قر ہ-٭٭ دبا جہ۲ 5ہ

 957 1۹۹۳ 7۳ ۱۹۳ 7۴× ٣۰ ]٣79۳5۰ 7۹۹ ۱ 77 51 3۱٥۰۳

 ۹۱5575 551575 75۱ ۹ د۰۳ 7۹) ہ "۹۰۳۰ہ ×× مج

 ۳ ووڈ جد ہ 7×× 7× ہ۱ ہ ق۳ *ر٭
 >.۳8 یب ×5 م٣ جی جہ قر و حج بہر چوم

 31915 ۱۶۳۳.-- کا۹۳۳۳ ۰:

 یر دلا کا وت مر ذإ تمرامو

 ۹594 ڑ5 2375 (5ا:) ×3۷ دہآک ہو مو [یہ

 ٠ا8۳ ی۰: ھم ]جج جج ٭ی ٭ہیجججرو م٭ 8چ

 ]ہ5ا ۱ ۳ 7.۳۴ ک ]۱۳۰ 7۶۷ 777۳۴ ہہ “دب چیر.

 م8ٴر +۵۷ ۳۴۶ ۷۳۱۴ ۹۲۳۰ ۳۳۰۰. جم٭ و5٭ ہہ

 ٣۰ ۳ت7 ۷ ٠ حت ×۱ ہہ ۱۹۰۳۳ ×۱۸ ۰۴

 ب٭ ب1۹۹ م٣۳ 03۹8 اہ. ج۰۰" ہ٭ہ 5

 5ا55 ۳٣5 ۱ ۴)5. ××7٭ و< (ییر۔٭ ڈق! ٭_.ہت 1

 ہ۔ ۹۱۰۰8 ×8 >-م 3۹ یي ےب پہ ہم ہ8 مہک

 ہا 3ت ۰ ]مہ ہ؛ ہق مم ہو 8

 ۹8 : افر نام ا وہ٦٣ ۹×

 ۳۳ ٦۳۱ ×× ے٥ اتم×۱ ۱۹۸ جج 9 ]جج

 51771۹ ۱۲۰8۳۴ ٥51791 ا51 ۱] ۴ ۹15۲5 ۹٦۴

 جا 3413۲ 1۹) 4 ۹7۶۰۳۴۳۲ ×۴ ۲۳۳ ۴۹) 3.03. <۱



 ۰ امام ازلی ا ا یب

 79آ 58 <٤

 ٭یآ ا۰ا 5ا۹ ۴ا۳ ؛ یک ×زوا ×6 -ہ٭٭٭ ×۴8 ×]٭مچقی

 ٦× رو1 ۱۹۰۹۱ ۶37 (>۰) ی٣٣۹۳ 7×۰۳ ھ7, 5کآ 7۴5 *7. ج٭

 جت[. ص۰ ٭ت مم]ک ہد ی ول ہاٹ ہہ ×× ہم ہ

 کار م7۰۱ ہہ رک ی ہر :دئ مج ہم چنچ چو

11 

 _ ٦۹ ۳3× حت) ہ د3ا نآرقلا مانس (تػن۳۷٣ - چمر×ا70۵) .
 نارقلا ورڈ ح7۳۳۳٣ ۳۳) ٠۰× ٭جع٭ جج ۱ مّ٭ ہ

 14975 7 ات ۶× ۳۳× ۰×) ۱ 7" 7۳۰7 7۳٣٣

 ج2 ۳ ہہ 5۰۳۷۳۱ ×۴ .5] ء۶77۸ ×۳ ہ7۳ >٭
 تا7 ڈحج تو× ر -۔ یوصح+چر8٭)

 تص ۹ہ 0ج0 یر <5ے٭ ہ ہ وچ بص مم

 89 ہعتک ء۶ ا8 15۶ أم وصوح7 ]و× 8۷9م ہن

 58, 5۹ ×۰5 ۳1 ۹۳ ۳٣٣ ٠11٥ ۶۱۴۰۳۰ 7( ب۰ م عو جج

 7 5-3. ھ٣۰۳۷ ٭ 5ص5 ٭ جئکوج مج (مہ

 ۹17۹ ۱۶۴ 517: ,٣7 ۱۴ ۹7ت مہچو چو و

 5۳5۳ ۵ می ہ ٭٭۲ جہ” ٭٭ مہ ہاٹ و. ہت جج

 575 ۳٣۳ ٭< : 58 ۹ 5 ہا ×]۳٣۳أ٭ ۶ ب<

 ہ-ج7) ۹.5 +77 ٠7 ہ77 ب۰ ×۳× 78 ہ5

 ہا5ا 6 57۳75 : 1۳۰7 ٭ ۲۳۳۰ ۴۳۰ ۰4 :<٭

 ا۷ا 15 >3 (۳1357 5۳۳ ٥۹۶ < ×۴× ۱۹۰3 :ہ -ز×٭

 یک 5519 5۲۲۳۳, ب٭ 55 ۹۳× بج جہ یم یو یھ

 5۲۶۴ 7۹× ٥ ۰۱5ق)

[7 85۹ )56 

 ×٭ ي٢9. ۶ ۹۲۲۰۲۳51 ×37 د)جہچ می

 5ا ×۹ ج> 9د فبجحء<٭. ×× >چک٭ سر >۷ سلا

 رخ ۔ رتَلا ۹9۳۷۳ ۴۴٣۷۲۷۳٣ *۹٭77 'ي٭ ج۳۰ :×

 55۱۹ ۹۳۹۴۹91519 دیر[ وج ہوچہت٭ ×8 !! ٭ی

 1۹|- فلا - مال - میم- ئ6 9)۷3) ١

 بج م× وم مج ہ يصو٭ ئ۶ و. جہ

 اتم ہی: ہہ مج مت و ہ 1 5
 515[۹ 5۹ ۹۳ إ

 ۹85۳۱ 759, ہ۹ بصت× ٭×جہ بو وج دج 5ہ

 ×× ہر آ۴ ۳۲۹۰59781 ب6 7 ۲ ×۴ ۹ ×7ہ3آ

 ک۳۰ 5ا15 5595 85۲0۹0 ۱ مج. ہ 8ہ عی )۴7۲

۹538۱ 

 ۹ ٥٥۷٦ ا× جو3ا ۶۳۷ × ج×٭ ہہ (ہ٭ ہ٭
 (ھا5ر, 595 ٥۰۰ یحر, ٭و٭ ٣× ۱۹ ید, يدع وک
 (353), 53755 ٦ ×77 (ج:) ×× 518۰۰ و جہ 8ت

 ۲۹۴ ۴ی ہ ب9۲۶۲ 5۴5 9۹۱۰۶۴۳۰ 3ج چہ یہ

 گا ۴ ہا ٭٭ ×7 ۱ ہ ۴۳۳ "م٭ ہہج×ج ہم×ہوجج جو

 : یو شک ہہ ںیہ
 ےک تارے یہ ہہ ےک ا ھوا

 2 ےز 2+ غ
 وحتلا رصڑل اوّدو ِ ۱

 کرب | ھو _ وط ےس سک مو لت تک ےس
 ھ۶ چج رک

 ہسس. سس ۔۔۔ے

 : : 4 3 ندا ےک یہا ئے و آ
 7 تہ پنوتمؤل رس نین ےن ٍِی 1

 ہک 3 ےہ و ١08٤ اج کارس ۔ےے ےس ۱ د۔ھ22یٹ ہج

 ,م عپ آ نون اڈزرابموةواضلا وتی
 یس |اماكعلا لزئامپ نونھون ندا ا +2۹: م9 کلا لا ابد ووٹ ٤ - و رک یم سیم ریت 27 ۔ےھجد ےفرس رس ےہس ہی :
 تہ طے

 4 رن نو

  3عی اہ ٦ ٌِ : 7

0 

 ۶شس یر عرس ائ ئ وت وی

 مر 8+ ج٭ ور مر ی مت /ویر٭ حی مہجچ ٭مچچ مچر ہو

 ھ۳ ہو۳7 ن٭ (ہر ہ9۲ ہت ٭) 777 قوزج 73.

 ۰7 من یجہ ر۳ ہت لر مر ہر ہہ” یرربوجچ کی جو وج

 ۳65” ٢ عج و جج مر ںج: ]ور ک۰ چرج ججوہچ یو ھچوچ

 اندج ٭ زئچ ہما٭ 2۸ بت جج یجب مرجج ھجوج چمچ پو

 كمم07+ 7)۷۰۹3 ۸ +5۷. اچ ]ہہ چو 8ی چو

 7-ہر



51٥۹۰۶ )7 ۲ 
 تک تلہ ۳7-7 چت جہ چچیچبجس یھ بت 7 272۳27۳۳۷۱22227 ہ۳2. ص صص677

 وو ین ٹی

 نیل یف - ٠ا ]5 ۶۲۳'5 >٭ ۳گ ×صوو

 ت١ا۹, ہ ۹۳ مج ٴد٭٭٭ وو حج ہ

 م٭٭ "و517۷۹ ۱۰۲۱ ٠۰٣۰۳٣ م7٭٣×٭ ہم” مجم]

 50+ ڈ٭ جج جج حج 83ہم جٹ | ۹7۳٣

 7-5 ۴ ۳۴۲ ہم. اہ ہہ ہہ عج

 اک ہر۱ یر. -× د٭٭۰. دق .٭ -ہ× 8۹

 7 ۱ یی چ۳ ۰ ٭۰۱ (3)- ××: _:چ٭۔

 359 ۹۳۳ ٢ 7۰ ۳ی. د٭9 جج : وڈ

 58۳۰۶ 3+ ×× 377 ق۱

 (51۶5۲۳۹ م۹۹ 'ہ'" ٭٭ >8: بج: موم چہسچ

 تلا5 تا3۷ 3۳5۱ 1۹۰ ۹۰ ۹۳۳ ۱ )۶72 ہجو-دو

 ٦۹۱ 851 ا5۴۱ ک۰7 ۳۳۳۶. ×ج 21۰۰+ 8(٭ ۰ہ

 حج ٭٭ا ۰ 55 یم ×5 درج×٭ مج 85, چچ ٭ر

 تا ہکآ :٭ ہہ ہ ہہ "۳<. 5. ×× وه٭

 5۱ ۴۰۳. 3۳۶۰ ہت. ٭ہ 8:۰ مچ بو :٭م

 5٦۹7۹ ۴ ہا ×5۱ 55 ۹۹۹۰ ہہو یج٭) ]۹8۱ (ج جج چہ

 م115۳ ہی ےے۳5 5 ہہ ٭ *٭٭جْ٭ - پہ
۱ 5 [۲۹ 

 5۶۰۳۹۰ ۹*۹ : ×3  ہہہ٭ م|٭

 ۹9۹8) ۶ 5 تی١ ہ۹. ہا ہتہہہ ہآ) مچ وک

 9-7-7 ۱ ۲۳) ×07 درک >) ۶ک 7 ×× ہ5

 ڈک ہ ×× 38م پ ہہ ٭ےج× جہ ]مج ہ٭٭] چ

 ہ۳۶ ٭ت٭-ہاوژٌت ۳۰ہ جہجبج 9).ج رحوج ۱

 ۴9۱۱۷۰ ب575 5159۰۴ ۳۷ ہ۹ووھچ جج 7ج یج۔ر×
 جت

 ۰ "وچ.)7

 ٭ہ ۱٢۳۴ ۵۶5 357۲ 35777 7۰77 یو۰٠: ہآ-۰.-.٭ جج

۹۱ 30۹176 ۹78 

 ہم7 چوت 5 8۳ ء5۰٣۹ ۳٠ ہ7۱
 م۰ (۴۴ 51۳7۰ یک ٭٥۳٥ہج م۲ ٣۰ ۱ ٭ج|یيیچ3 أٔمووآ۳-چ

 چ 5۰٥و ]"4 3د قی مج, ڈو حج و

 ک 25118 758۲۹97 ۹)۹ 7)21۳ ب۹ ۹۲۹ ۹۹) +7 ١

 یو بیرال بیا |كيذ ج3ص كلذ مج و. جج٭ ۰ہ

 م۹1۹ 5٥ رو5 ۱١ بکلا وو مروہ ]ہقوج ہہ

 5۲908۱ بیر ۳۹۲ 7۳5ج7 ۱ ٠۹ ]٢۲۳٣۳5" ×]ہ<ت یڑج ہ×ح وج

 5۴ )می :ے "حی. مح 8× ہجر ہ5 جہ:

 ٥٣۳۶ 5 ۱ ٭٭۰۹. ی ×× ۰ مجہ٭ی ×8 وج ج

 ڈ8. 1 1۹۲۳۹ ۱۳۳75 <۱ ٥۰۴ !۳]) ×× ×۰ ہو

 جج یہ. ۳ <9 مم عج. ہ

 تہہ. ٭ دہ مج وو ××.٭ م×٭٭ ×ق ہ

 251۰775 د7۶ ۱ ہ۶ 0۳-77۳7۳۳ 8518+ ۱×× قر

 ۰ تج- 7 ہم٣ ۰٠۰ت ۶8 ہ86 ہد” .پ

 7٣ 8۰ م٭٭٭ ×31 ]38 م وج می

 ڈلکت ہ ہک ک 1۹۳۳ ۸۰٦ ۳ج ہہ: ×× ۹٭ر) ×× +7۱

 کا5177 کی 8)693 ۹۲5 :٥۳۹ <۴ 5 یصح م۳۳ ۳

 ۱ ۴۱5۲5 ٭۱ ٣ج۴ 7٭ ٭ ×٭ أ۰جرج٭) جج *ح ر

 17۹۰75 ×57 ۳ >ت٭ 18۴+3 جہ. ۰۲۳ ۳×۱ -ج٭٭ جم٭

 57 ا۹5 ہج ہجس>ہ ×3× :ومص ہمہ نثر -
 ٢٦ ید) ۔< 7]ہ۳٭ مر ]٭ ۱ (جک۰٭ بج ج-۰--ہ×ی ٭ج

 ی ٭*حتى٘هج ٭٭ا  .ہ] حجم ہو 8م ج8 ہہ ہ

 ۳51۰ ۰۱۳ ٥٤۳۹ >7. ج٭٭× مچ ن)



231 ۲ ×7 
٣ 

 یا رس یی یس وہ یھ یو یخ رک لے ا اپ شو جیب
 تان ہسکجٌنییہییدوسوججس سش و یا لک یش یش یی

 ج3 1ت ہت جج سا وا رند رم ای
وم فا تی رب جب وہ

 تحاوصحمحج عو کر جر ا 

 توحيلفْلامُه كيلو و وت آنت یکم یک

 ا7ج تا )٣۴×۳-7> بج٭ دو. رو -و..-.3٭
 ک۹۹ 255

 ٣ ۳۳ ہ-.٭ و> ×۶× ً.دت.ح ہہو جر جوج

 >8 8 ہ× ج3کوجر وج جج ٭-٭ہج-٭٭6

ہ.۱ 5 ض >× ا3 جیو ۔ےوہچ
 5۹564 ہ3 

۴17۱ 5715 

 نی ماتوزرابیدوواشلا نوغقب ەپیفئاپ نوٹ نیز

اکڑ 31 ×5 یک. ہ۲ بصح ہرج ہٹ
 >۹ 

در ×ج ہص× 7و 5. ہجج موہ دو
 اک" ہہ. ×× 

 ٭-٭81

 ۳ ہد ٭٭2+ ۴ ہے دہچو نج ےجر

 57۳ اتک× +ےصص×٭ ہال ہج مہ و. جج مج

 ٥ ٠ ۳۹۱۱۵۰۳۰ ہ85 ×0. جو مچ وے ےچ

 77 ۱7۶۰ ت7ج

 2۱۹۳۰: 7×9. >٭-<کا ۶ ہٹ ج٭ جی ۳ہ *ئو

 تد7 ٣۳٣ ×× ہود ×× ا نت جو ےچ

 رک نج ۰۰۳-۰ ا. ات... وق

 5ا۶۳ 6.71 ار7. جو7 ×5۹ 7 ۱

 ٠7× 7٦5 ۰58+ ْ٭ . >× :٭ درج ٭٭٭٭

 718۳ ۷۰٣>۳× ہح ہہ دت ورکبو ہ مروج مج

ا81 ۴۹۳ اک ج> حو× جج ×ج و ر ت--٭٭٭٭3
 1985 

 ٦ 53 ہے. ۴ 7ا ×۳ ہثج ہہ ×× جد ۳جج د) یجب وج

 7×7 ب٭ جت بج ہرات> درج جہ جہ
 7۱75٣ ٣٣ج۱۶۳× ۳٣۳۱ ٣

 ٦ک ہت ہے دا5 ہك٭ ×۳ 5 جج ×  ْج جو چو

۱ بیغ - ہو ۷ا۰5 ًجآ برج بوجرج جچ
 718957 57۳ 7٠٣ 

سہچح٭ د- نج بہر جو *ح عووو
 ہاترجد> د

 نک جت ۳7۳ ٭ک ×ب دجال ہجح٭ >× :ب 7جج چور د3.

۷ 3۴ 8۳5 ۹٦۷ >× 37) جور ہ٭ جہ جو
 (11۳77۶ ,77 77 

 اک 1 .-.۳ک عی۱ ۲ جی وج ج ۔ چو می ۔ہپ

 37556 ۴7۳5 *1ئ3 ]7ر

 ینا الگ بیغ 5٦× ڑاوا ب >8 57ج ہجر

 ۳۰ک0۹ 7۹5 275 (35) ۳×.  ×۳× ہج ہہ. عجوی و

 17 < ۳.7 ×7 ۳۳۳٣ 5۶ *ج٭ ۂ.-

 بیغ ×اک اڑا ۳٣5ج >6 جت ہو يیجر وچ ور

 5915 ا9 << ٭ 775 ٦× ۹ہ, ہ٭: ہو موج

 ت1 جے ہہ جہ مج مج موجد وم

 7> 3۱ < )۱۰۳۳۶ 8نر8.د 8۰۰ ںوج 2٦ 7جآ ٭اچ٭م

 َلْوُهَيلا نَما 5ا3 55 ۲۰۳5۱ ۰۹۲] .٣× ۳5تو چک

 ک1۳ ۳۴ کا571۳ ۳7۴]53 3182 ۱×ر چ٭۱

 ٢ -×-×٭ ۹887م ہن )و جیو و

 717۳۳۰ ا۳۳۳ >٭ ہت ×× ہہ >.چ× حجر ہہ ہججود وج

 ۳8۴ ك٣ ہ>ہ٭7٭ ٭ق+٭ ہد ھر رہو

 تا 2 یک یہ دس ۶ع ٭ٍ ثا 5 ۰ ٦ ای
 32900۰ تن ۴ 2ک

 2 ےدو درد وو ےہ و ییدر ےرد ے دو :

ه كاواو موت نی ید یک یا وا 75
 7ت “توخ لم م

 : م۵ نرم مون زا تل ا سا و شک نی نا یا 3
 ےس ھا طلحہ ےہ ہوم ۶و سا د فن نما تاب

 ےس
 : رس

 مے وس 1ھ ےس _ ہرےوو دو جہ
٣ 3 

یو نعم لعن يا یلص ةلظاوفخ
 

  5اڈیویٹون٥
5 

لا نو طجطخ با عج لو ۃوا غمِ ر ا
 ںیاًٹ

23 7. 

 حج ھ5 73سے ٌ خس سا ھعٌ دہ ا

 دوم یکے یک نامومی ها ورخٰا رو لا و ہللار اکا لوک رم ا 10 :

 4 رع ںیعاو اد ما ے3 یی طھےسھڑ ےس و رو
 3 و و ود ےس

 -] رح قتال نوع ںیےایو اوُنما نْلَلاد هللا نوغ ںی ٠
 ہل اگ ود 222 98 ےہ تقریب ہور و ےہ اج
لامُهَدِاََك صضرقەهبولف قر نؤورعنیامو .

 ۔ٌ ٤ اضرَمهل

 ۳ “2 یر رےہ ےہ مر مس ۴ےہ صور ٣ط ے 2

 ہآ_ںلیقا ذا و توپ نا وما اہ پیا ا یو ْ
 4 ے۔ہوو ہی 2121172 تک یو دق ےہہک ا+

 1.0 توخلصم نا اول ضرالا قاو شا میل
 ےآأ حجےس  ےہ و رک ےس ھوا سہ [ب

 >] اذإد 8نورعشی نکل تو دلا وه مھتإ ا 5
 تو رح رح و رخ 27: 17۸22 رض مس و بم ےس پو << ہ2 ےہ

 ]تمام ند ناول اک ساکلا نا اکا را ول یخ ان

وع لن کلو ءاسقشلا مه ھ0ا رانا ۰+
 ۔۹ 2 ن

خ اذا" اما اَولاَكاَْوُتم ا نِبزَلا اوُتَلاَدِإَ :
 : لِااٌول

 ' 7 یم ربا یم ںی رے داخل یک

 19 تو زس نخنا ا اعماإاواق ہون طا ا:
77 ھ25, ۔۔ں۔۔ر ےک سور ےک

 3 ہور ےدس و 

 >] ٥۵ نوھصیمھنای یرقشاٹپو ھی یڑھٹی هللا انہ

 ےہ رہ چن ٹا رم ھھ نک رگ رر ٭ ٭” تپ یپ 1

7 7۳577 )3.۳ اچ درج ہچجچ د۔٭ ہو 57 ورک
 م)ر ا5

 7۹۳ 78677۳ ر (ئز ۳۳7 ٣)٢ ۳٭٭ تج ووچوھچ ہد

 7۳ 7 7 (۹) کج ھ۳7 ۳3۳۳۳۲ ی7: 77 ز]تزج ج7
7 

 1۶7-2 5 0< مو ور مر 577 ٣777 ۱ٌ کچ مچ

 ٤۳۴۷ 313:5 5777 7۳۹. 5ج. ہرورچ و ۶37797 27 7 یو چ

 ۹ 7۳7 کو7 ڑ7 7 ر جر اکو ا7ک یچج ر777

 ٴ] ہب]7٭ چی جو جچہج نج مہ
 ھل) 7۱ ۳۷۳ بج

 ٦ 5۹5 اکڑ یہ بجے٭ چوجچ ہربچ و مہ) "ج٭ جیچچپ

 ٥7ر -٭ چچچج جج وچ جہ ٦٦7 7ہج ) چچچپ

775 ٭ت7٭ ڈدورجج ہچوج 77+ 57377777 ہر
 ا5717 77 

 مد) 5٭٭ ۷ظ یزج7٭ جج جچ رپ 7777 ج+٭ وہ٭ےچورو

 ٭چ ×7 5۹7 ہیرو 57۷7 کت جج ہ جورج جوچر

 نیر ۰ ہ٭ وت دو٭ دمچ ۴5 57 ٣ ت85 جچ

 7٦٦ خدز) ڈو ج٭٭ ہر7٤7, چ7 ٹ778/]۷۳] (۷5]:+ ]7 یجو"جچ

 ٠۰۳۰ ھ25 ج٭ ۶ جج مج جووج وج ہہ 7چ

 ت77 ا77 ھ33۷ ×× میر ٹ7 اکڑ و7 ۳۷ ت7۳ د۳ 5۰ نج

 ؟ت تال 5 ہر ہجچج جت یو ہ٭وجوچ >7

 ۹1775 >۹ جج یس و نو ہجوڑوچ وہ ٭٭ج۔

 ۷۸) ہا 7×7 ہ) جر ج5 جر مر ٭ج٭٭ ہ7ورچچ

 اتڑ00 >70۳ قعدڑچرک چہ ر 7 709 ۸۸8 ھجچ 7چوچج نج

 تالا 77577 ج٭م٭ ہ عید ٭ ]چو مرسرج ورجر

 رپ سہ ےہ ۳ اہ اس ےہ



۳: 
 ئاتقاھکک؛فجتعامجتحک وم توپسسر

1۹77۹8۹ ٥/٥۵۹ 33 

 ڈ٦ 6 ط۶ا ؟۴٦ : ٥85۹۰ بج (چجحم چہ

 1۹۴۳ ]٭۶ 7 ۹۹۰ 1)۴ ا1۹75 777۳ 77× ۱

 ×۳۳. 5۸۶ ×9 ہ۹. ٣۳۰ "ہ3 جنم و

 ےہ ۱۱۹ “7)۸ 377 ۹73 3× ف۹۰ 7. رش”

 59 ۶155 ٦ ۱ ۳۳۰۹۷۹, اا5, 5۱۰۳۴۲۱ ۹ 5 >7 حج52)۔یج

 95 ہ۹ ڑ۹ تی “۴ ۳5۰۳۲۰ ہہ, ٣× *م8ٛ و

 5۹۳۳۶ ھ85۳ ۹5۳7 ۶۱۳۷ >۲۳۹ ۴۳۳ ۸۱ ۰78۳۳۳7 8

۱ 7 |7 2۱۳۳۴۱ 

 6710459۹, ۰7 ٭ 5× ہ مہ جی جج

 ]×7 یا5۱ ہہ. *8۳ر٭و ہ9ا موجح -و3ہ
 5+ 27.,1> 3× ۶ 1۱ 3 7 ۱۹۰۷۰* ٥3777۶5

 ۳ ب۹۹ 11۱۹1 71 ۹ ٦

 2٤٣۲ ہ77 ٣ )۴ ہ٭ہ٭ ]ج٣ ٦ وج, ہی

 ماوھ ۳۴ 5۳۳ بج ' ہ٭ا٭' ۳5۱ ہجاچج جج٭] بوم عی
7۹ 5۳75 

 مم يع 'مژ'ٌچبجو وج موج ٭٥ج]
 5775+ ٭5 9+ 8۷۳ ٭ى ×8 ھ8 ٭)پہ یی

 ہا0ا 57 ۶ ۷, م1۹79 کا7٣ ب۳۹ ۹ج>3) ۹۹ ۱

 ۹57 5 “م۳۰۹۴ 7ک (3جع) ۹٤ تا١ ج75۹ 5×۱

 جج بو 597-9 ٭ ہم ٭ ہو٦ 8ج 8چ
 7و٤۷ ٠

 تہ )ک ک4۴[ جج --

 وانَئا ۶ ھا اھ فساد ام اقَكَم

 و

 ۷۷ 5آ .× 5۹۳۳۰ +7۳۷۳ 2۳6۳۰۳۱ ٦۳×

 5۲7 5۲5۳۴ ک۹۹ )ک۹۷ 35۱ 5۲۳5 ک 5۲7۹۹۰ ۳۹٣۹ :>ہ
۱ 555397 ۹ 

 93 6 6۰۰ ہت ب٭, ۹۰6 ہ۳5 ٣٣× ٥۳۰٢۳ [؟ا
 ۹ا8۰ ۹721 ۱ -- 9*, 5۳7٦ 7۳۳ ت3۹ ۲ 7× ۳76 ٦٢۲٥

 2ب۷ ھ۳7۳ ك8 گم. ہ۳ م۹. "ہ۳ 3750 ۶۳۷

 ]5 (88۲۴ 5775 57 یب ہ۹٣ )۲۴ ز31 ۶5
 ۹۹.( تج×) “ے6 ئ6 ۵۲8۲۳ إ۱ ۳۲۳5 7 ۱

 ۰ ٥٠۶۴ ۰)5 ہ ہ3٣ ]موج و۳7
 5۹۰گا3 15۳۰۲ ×53 1۱37 ۹1۸  3× -ت4)4 ف ۴6

 ء5۹ 387۱|

 5۳ << و۹ بد ۱ ماتح+×: ۹ك]ق) و 7
 ہ0۳ 537 ۹۹۰۲۳۰ ی٭٭ ہہ6ْ٭۳۲۳۶ دا٦ ۳ك

 7 بم ۹۹985515 ۹51 ۴9آ ×۱ 77 ۰۴ 7<

 ۳7 بود ہ75 37 ۰ (38) ۹۴۸ 8, 7

 یرورس ×× ووڈ ہد ود٭ ہنر٘قو ھج 8۳۸ 8۶۶۹
 9ہ ڈال ۸ ۹ 77 8۸ ۹۹ ۰۹ ۳ <۹
 ی۱ ۳ ت۸۲ ۶ ۹۱ د۹ ج۹ 20-۴۴
 ٰ 155 ی 3۹ ۹۲۰ 375 15۹ ۴7ہ ۱ ک۹۱ ٭13] 37۳۰ 77

 تہہ اولاد وہ کک اد ےب اوھدش ےل رک میا یم کتا ڈا ےس اد ا اوس کک ےک ا ںیہ عدت وک تے ھا ینا جج یی انا رب جاتی جے

 کک << ہہ "06۱ر 9ع یز ۶۳۴ 8

 )۴< 8ک ج۱ مہک ج۳۳ ۹0۳86 .م 5. ہ

 ۔.مەاق ۲٣٢۱ “ہا۲۳٣٣۳-ہ3)' ہ ۶ذ<ج ہ7 7-ج۲-ق5 ف

 +-مە)ر (ہص+ موزبم٭ ۶۷۳ ۲ ت5 ٭) ×یے ۱ ح۰ -٭و ج

 ت5 ہت, 5۹5۳۷ 1۳۷۳7 ئ۱ .٦۰۳٣ ہ۷۱ 33ج 5۰ :×ج.٭
 م۳29 3ک ×35 ۹۶ ۳1۳۳5 37 ہہ >٭) ک1

 55375517 ×۳. ۲-16 ×۳۴ ۴13۳ ہ۱۹ 7575
٣< 5 6۱ 

 ا3ا: چاہے د8٥ : چا ٭٦ ت١9 ×۲ دو ۳×
 ۹57 م1 ۰. ۹۴ 1۳ ×م٭6 55ج مج ڑج مج ء٥

 ۱۰۱ ي۱ “چا ۳ 0۰۲ ×۳ ۴.۴. ہ9۹, چک
 75۹ 1991 ۳۳5 91. کک 77۹ ۳٣۴> ہ5 ۹۴۱ ب7۰ ى5

 ۹7۹3۳۳ دو ۴ 7۹5 "5۳۷۱ ۳۳۳, 9ا86, زچک < ۲

 دجاخ جی ۳ كج5 ×۱ بج چپ چ جج رو

 ٭تھآ ٭ ۹ 3وم. وج مع ہ5 8م بء ب >5

 77۴ ”۳5ت ۴۷۳1۳ >۱۶۳ م777 7۳"-× ۴ ۱

 تقاحص: ہوا ۰:۲۹ و7 ؛ دا5 ۰۱۲۹ وہ ۹۳ مج

 مج. ٭]ہج ہ55 -أم یب . ہو ہک ٭

 د52 3135 ۹75 ۴۹۱ج ہہ ×۹ 0۴۷۰۷۷۷۱ 8 7۳٭7
 +59 ء نافنا جج بچ !؛ب ٭.ہچمدو رک وچ. وا

 موج موڈ مہ صر مر و جج :ٰکرز ×۴ ووجم ]رہ

 َملَكرَِِع - ہ لو (0ّ٘ہ 3۰ ۹-0 ۰۳ ہ٢
 تک ہہ ٭5واڑ؟ 9135 58 >۹ ک ۹ موج ۵ت۲ ٭

 5۲۴۹] :85٤رج ٠۳ .۳> ٠> 8۳۲۲ 5ند ٭5 ف
 5۳752 ن۳۱ ک7۹ - 1۳ج 77ج "8: م55 ہ

  ۳٣۳۰۱۰٭ ٣٢  "۷۹۱5ہ3ا 7۹5 51 ,725 )× 55 3۷۲۷9
 ]رب یجور -.٭ وے. یو *(ج 3 مچ هقق -ی دہ

 ٥95د. 5 91۶157 7:6 ۱۶6 کاتإ 51571۲۰۹ *۴ ق م۹:

 م۴ ک57 ۹1 ۹7715 5 ۹11۱5۳ کی 5۷۹1٥5 امم ×۳ |0۳۱ چی

 ک۴9 (۹۳۲۷۳ ٭ینیی قی یم عحج-+ ۹۳۳۷۳٢ م۱ 27

 >5 <5 موہ 6 ی عج 3 6ہے نو ]مم ]ير

 ++03+2+8ة1ه

 ٭٭۳9)1 ۴۲۷۸۹) :۳۵) ۴۳ 5۳ ۴۶ ,8۷۳ ۳۰۳۳ ٥

 7٦٦ دااّفڈآ ہ ہاوا55 ۰۹۲۳۹۰ 75 ]9 ۳8) 3٭ ۳۱]) یر

 09 ہودہ م898 ہ0 ہہ ۷۷ ےک 516 ؟<
 “د6 م5 ہو 51۲9 تءا۹٭ ۱۹۰ ۳۴6 ۱ ۶)٥۹57

 7۳ “۹۷۳۶19 ۳9۹] ۹97 *3, 9۹ ۰)3 ×۳ )5197 7٥1۶19
 *٭یہ3١٢۱١ ۹:7۳ ۹۴۱57 ب۰٣3 ۹۳۹ ہ۲ >۴ ہہ 237

 3135 +۴ [۶۰۶ یے 3و مہ یک ہہ ۳۴ 3َوی٭ ٭-××٣۰ ٭*ی

 9 مو٭<٭ ھتج وج ہدا5٭ 7٭5٭3 ٭٭* 0۳ ہ٭<
 +859 7 ہ..٭7ج ۱ ہب۹۳۳۳--۹۹) 39١ ×۱7 ی1۳۰۶
 50 175 >٭66۰ ی۰1۱5 ۹۹ .1٦1۳ ۹۹ ی٭<

 ہ<تو ۴+ ٭ی٣٭ ×05 ٰناننا ہہ ج٤57 ی 6
 255 ک1۹ ۹۹۹ ×۳ ج7” 37 ی۹۳٭ 7

 ہی ]کہ ہیر درک ہد ڈک9 ٭٭ ہہ< : و ×0۹ ۴
 ج7 <۰ و۹ ربط7 درک 17 کا۰ 7۰7۹-۰ ک ج2۹ >۳

 2۶7۳ ۱۷ 51۳5 37۳ <۰ ۹آ 071۹ >]۲۹ .7۲۹ 27۳7



 یجتکعحصوجسوچپچٗصعو سس گ ا جر قا ایا ا

 5٥905۱ ۱55 ی ٣> ا٭51 83185 ۹۲۶۲ :]57777

 ہد گے د ۲ ہہ ہل ۹۳ہ65 8(ا ۳7 ہ۷۳ ہ٣ ٣ک

 ہا95 ×۷۳ ب 37۳ ۳۹۷۷۳ ۴×۲) ت۰ز ا5ا 7۳ 0

 57۶ ۴55 دا۳ت ء27۴6 ب۳ ہج 5 × ]جر

 37۷ا 7۲7۶۶5 ٠:5 ۳۷۳۳۷۳> ٣۳۳ ×۳ :۸] د7

 اتوجاکج ۳۳۴. -×) وطھ× ۱۳۰ ۰۳۰۰ ۹ھ٭۱ < )۳. دو

 ہل. ہار ٭ےصح18۰۳ ہہ کج ہ ج۲ د١ ہم 85ہ

 ]۳ 777 ی7 7ج ٭۳ *٭ ج5۰۹ ہً]صآ× >۰

 55. ۳٣57 +5 بم ی8 1 ہ×٭ 31 جہ٭ :م<

 5۱ ۶ٴ ہہ3)ٛ٘ ہ یيہى٭ حج ہ "۴ہم :حچ

 ٭۹جح٭ ۶م ہ ٭-.ی جج باپ رچ عم

 ۹۳۲۰۳ ۲٠ )<۱ ہم ہج 8ہ ہ و ہم,

 37۳.۶ 95 >5 ہم *م ]جج ة9[ )و مج ہم جچ

 ۹8۸. 73 جہ 5 ٭ہ 7۰۹۳۷ >(-م ) مج

 ا. ک۹9 ۹. 7۹۳ 8۳-77. ×۲ ۹ہ دچ-..

 جات أ۴ (مہ×٭ ںسچچم ٭ ہت ہ5۱ ۱۳ :م عج

 ۴۹۱ [۳۳۳٣۳۷ ٭-ح رب جيج وج بہہ

 5۳77-7۹ ۶۹۳۳۰ 3۸ 8.۳۰۲۱ ہاط ہزوب .ہحص ×× یھچ

 نجس 66 ×۱۳ جر×.×<+٭ 8۰.۴ یم ںدچچم

 9ا۷ ۳ 7 ۳٣۳7 ہک >7 >۳ مہ مج و ہج

 ا7۳5 ۱۷ ×ی ×× مد 3چ ب2۶ وہ! ج و-<٭

 ہ۳. 1 ×5 7. ٣× ۶-ص ۷۳ا مج ہت ہہ.

 5۳7515 +۲۰77 ۴×3 م۹ ہم ۳ج مہ جچسچجہ ہچ و

 7۳۹) <ا8۳6)9 7۳7 ۱ 737 9:3795 ×۹7 ۴ ۰۰۳ 7

 ٠٢ 5× 75۹ ۹0٥۹ ۶7۳ ×۳ "حر +8 عی جج

 51579 ۳۱۲۹ 718575: 3۲ ×جت ×7. ج ٭]ج إ مج ٭م”٭ جج

 ا5۳۶5 ۱۲٣۷ ×۳ ہ5 م٭٭ :< ہرچرتنم وم ۱ ہجو٭×

 5 5٣۳۳ .۴ 7 01 ٦3×  ٭ہ٭ ہ4٥ ہود

 تمایچ5ج 7۳5 ۳, مل و م7 ہہ ھ7. جج

 ہ۰ ہ٦ج 5۶۲۶ ۲۲۷۰۳ ×9  ٭ك× >م٭۰ نج ٭

 6179 8۳۳ ص ٭7٭.٭ ػم٣٣] *5ہ م مرد ئ6 ج٭ عو

| 8۲۴71 ۹31818 ۴1) (۹۲۹۳ 5815 

 217177 ہ۳۳ ٠ئ ڑٹبیبجت وج یبج !ہیپچ

 57388. ٣٢× ×]۳٭ د٣۳. >.×۴5نجت ہمہ مج وو

 51099 تب کہکر٭ ۴75۹ ۹75 ۹٠۳۷ ۱ ۹ 9×× یھج یچ

 2575 ۳(5 ۳٣۰ 687۳ >]چ مہ ہہ ہہ "3 :ص-رچ

 ۹۳ >7 957 ۹۰۴ ۶, ج×٭٭ ۶ سج مج رچ

 ۹ ۱, ]۳۷ ٣× 8-۰۳ د٭۳ ۳۱ج 7 5 +8 .×
 7۳6 5581 ہ8 جہ تاک یس ب٭ چ9

 اخذ ا5 ہا *۳۴ >۰ 877ہ ب٭ ×57 ۰ :]ّ.]٭

 کک 75 اج ٭. م چو وم ]ید م بو

 5۱۳۷۳7 >7 ٦> 8۳7 ٭8ى٭ ٣٣× دق ]ج۱

 5(2 57579 ب۹۹ )7ج تچ۲. ۶۳. ]ج۱

 تہ ج ۹۲۳۳ ٣۰× د٭۵ ج بد مںوەو وع

 نوک ہمت رس صا اوس جشن بے سس سہ ہہ ں
 ٦ ج۲ 5۲۶ 7)5 پر

 تڈاہ ×۹۷ ۶۱۳ ×ہ ×ج-ج٭ 33- ہق ×× مو

 تاڈ یک ہ۳ م۳۰٣ 5 ۰۳ ہا 81×: ۳٣) ۰٣×

 ۹۶۷۸ 3ہ 7٣ہ 8۳۷۳ مج٭ ]جہ .]م ي۱ وقسعو

 ]773 و اچت× تقاو ھم7 0 7۰.× ۱:۰" *×؟ ہج ×7

 ہم 5) 1۳۰ 571۹ 97. ث۱ ۹۰۰۹ :ر-٭ 8-5

 5۳۰۱ د۳7: ہما۳۰٭ د5 5×ج ب٥ ٴےْ جج جج

 اچکاجد: رک ۹۰۳۳۳٣( ٭:۶٥ 3×× ہجہچج بر ۱ ×٭ ۷۰

 كی 1 70۷1 >۴ ۷۳۳۴ ۹77 ہہ و ہہ مجہ٭-چ ہک

 51815 ا55 7۳۶ ۹۴7 ۹۹3۰ 85٣ہ, "07) ×× ہ ج٭

 ۹5۹ ہ چآ ی٭ >5 ہ۳ م ہ۵ا 835۱ ہم و چو

 م۔ا <9 5۶ *8ء مچ مم م35 جچجعو

 ے5 ۵۹۹ ز۳5 ×37 .× ۴۰۳۰ ۳ ہ۴, دات سج

 5۳۴ ك1 ۹۳۳۰٣۳۷7 ٥۴17577 7< ہ ١

 تہ و وووجد 7تا5 56 ۱۹۳ : ی ہہ

 35 ہ5ا ھ27 87ہ 3ت۹ د.×× ۱ح مج یہ

 ا3ا 5ص85 55 718115 ۹۰۳۱35 65) >7 ٠۰× ہج ةرو و

 تاوح ہر5 مج ہل ھجہ مجأ۔۔-٭ -ج ۱ئ صر ہج

 ۳۵ ۳۰× 7)۳ جہ × >5 مم, ہ6 3

 ٣۳٣۳۳57 ٠:ا 3۲۶ ۲۳۳ ۳۹۹ ب٭3ت٭ ۱5إ ×۳. 77۰: ہج

 21515 5 ہ)۱ ہہ. ہہ ہ ٭3۰.٭ جی ہم

 ۳5٣۹ د: 576 تا رک ہجج>2 ]٭٭ 7 یھب  یورجھچ مہک

 مے م7 75 ً(ب×54 5-8۹۱ وج >ججج ہم5 ×

 >*اوڑ77 ۹۳۹ ۱5 ہ5 ہ ہچمہ- ]×3 بد و!

 ہوا5: <5 ہک, ہ. ہر رک 3آ جوھجوںوہ

 7۶۰۰۶-13 دت ×× ہہ 8775و مم م58 8صجی ہ

 ۳-7۹. دت 5۰5 ہ۳ ۴7۰7ہ مح جہ جج

 215155 1, 0۳9 *۱۹۹3) 7679] ی >۴ 87ہ جج مچ

 ۶۹۴۳ ۹ج :ئ ۱

 ا6 ما ہ۴ 5۳7۰7 _-×٣×۶ .ّج٭ نی موڈ

 رکاقا 1:85۳5 ×۱ ڈر٭ ہ5 ہح ح٭یہ]وم جب

 37۱ 1۴ج م٭ہ *٭ می 9ہم ہہ قر موجو

 78 ۹ ۹۹۳ ہہ *۰۰۰۵ وہ چہ یىی ××. :وجد

 ت”ا:ر رکا :۹) ہ ہو ٭٭ .ٌح ہہ مج رجخچ یي--ہ

 *٭٭3 م٣ ہڑا٢ 53ہچ٭ ہہ مج. ج٭ مد جج یی م
 نئ

 5۲931151 ٥٥ 53 ؛ ی ہ-×٭< و3۰. جچتج ہ٥

 ۳۳7 ۴7ا ۳ ہہ ہ5 <7 83۰ ×۱ ہ٭٭ جو

 ۹ک ۹۹۲8۹ تػت .5١۳٣ ۳ مج چہ جج

 --۷۳۳۷ ٭۲۳۳ "××, “)ت7۰ ی×٭ ۶ج۲

 34 ناچ 7۲ ت۱ >۳ مج×ی.حج ہن پآ2.م٭ ہ ہچ

۶۹۰(۱ 30 5715518 

 5۹7۶+ د۴ 531 یک5 3ہ. ۸۹۰۳۷ : ہہ

 د5 3٦۳ دحات ×× 8ے ہد ٔہم×ہ<٭× چج ہہ



٦ 

 جہ -٭جہ 8ی ×٣] ہی وک ےہ × کوے 3 کچ
 بجو ۳ہ 8۰۶۷۸ ۹ ت٣٣ 58 ۴ 85
 88۳٦ ت ہ۰ ۹ ۴ ۹۳۰۴.۱ ۱1 3158 ۴ ۳

 ڈی-41. 9۸ ۹1 9515 ۴۴ 5۳۶۴۶ 6 ٤
7:۱ 7 ۴ 

 ینبچججمم و جم عج بما ہ۴۳ ٭5۹1٠ 6 ۹۲٣۰
 کک < ہل 58و. ب5 ]مت 6ظ( ۴۱ 5, ۴۹

 ۔مەؤناس ر و٭, ہک, ء۳, ۳۷۱١ہ ۳۴۲ ١. ہت"18۳ ۳٣
 یدرج جج ہم٭]٭) 78, ۲٦ ت8 7۱×۱ ۹ج ۴( (

 إ3 ۱

 ۲51 .ط-۵.۹ 5۷7153۲7 5191 915۱ ٥۳۰ .ں٭۹
 ےہہک ۳7 ۴۲۶. 5۲٢ ۲٢۱ مل3 ۴ ۴ ٤
 -۔یوچ *ك بع 8365۱58 ×۶۱ ی 187۶۹55۳7 ق۹ 58

 بوم ] وع ہو مہ جج :4)ہ۳۳ دات ٥
 -نج و 2851۱۱۵۹ >۴ ۱۲1۹ ۰ 51۹5۶ ۹۸۴ ×51

 ہ۳ !وت-۔ہ.3 یصس؟ ۹2 5٥۸۰ ۷5۰۰ ٣
 >- ہو ات 5 35۱5۳۹ “ا٭1 ت٢ ٭ج ٭؛ >*د)
 ۱۰ ہ17 17 مس ر۱ ہ۲۹ <٭) 1١ا۶۰ ت
 مےحدژ < 5-۰ ۳۳ ×× وڑ٭ب ہ7 ۳< ٢س ج ۹ ۷8
 7ہ ×۳۹۰۳۱ 6 5111 ۹1۹2 8۱۳5 ک 778 61179 577

 حوا ۷۱85 ۹۱ط 135۱
 جیو <1 : رفک یک ×۷8 ٣ م۲۴۳۴ ۴:1۱۰۱ ۹1
 ےچدہ عج. ۹۹۱ ي١۱ تہ, یک ج7۳8 5 ۴
 مدح ج۱ 3۱۰۷3۸۳۶ ۹ ۹ج ۹6۳۰ (88۸ 78

 ج .- ۰× ۳٣] ×۴×× ی۹ ہ ء۳۴۳۴ ۹۹۹۳8 ۴7 ۱
 ۔ے وم ×19. ٭ ہہ 2۱57۶ (7۷) 5 9"

 ۔۔یج ہب ہ25 ۳۷ ت7 ۱۷۰۱۶۶۳۴ ۶165 ۹1۹ 89771

 ی >یز ۹81 8۱ جر :رنک ۶(۱ ی ۶۶۴۰۷۶۷۳۰ ۴٠ ہ۳
 ٭٭ 3 7آ ۰ز, 51521 911۴ ۴۲۳۶۹ ۹911 ۹۱1۱ ٥1٦5

 یب جچ ×موو وک کوہ ۲۳۳۳ ۳۹ × ۶۴ 7
 یو مح ہم >۷ 5۱ جج راشبا یب ۹۹۳۲۴ ۹91 55, ۹

 حی ہ0 ×۷۳ 7ر ]۱9۱ ۷۳۴ د7 ۴۶۳ ۱ 1۱ ٠۰۴
 چہ بی اپ ہو ء٣۷ 'مصح٭' ۱۳۷ ۰ 68
 6 5ا7 ۔.. جی ہ۹ 36 3۳م جج ہ ہ۶7 وج ہد تج ۳۳۰ ہ۷۷ ×۷ ٣۶۷۶ آات5۳9۳6 7 ۹۲ج ۱ 71 7آ
 *حہ  "ووھج  ۔وم۳-()۳م3) ی 6×۱ ۱ا 31 کیک 4
 مج حج جم. ۲٢ ٭ج ٭٭ 5 چ۱ 85
 چحعج ۰ ٭٭٭۷۹ 37۸ ۱ ا ٹر, 5ا١9 ۶ ٭
 ۔ےےہجہ خچم م3 8۰ہ ہہ ۸ ۰٣] ہہ
 جے. ہور د٭٭ ہ ۱ ۵ٛص۳۶ ۱8۴6 ۰۱۳۴۴ ۴۴ 76 می< یص 3۰۷ہ ًہ ہت" ×× (٭٭ م۴ 7

 کہ ہہ ج .- ×۳۱۷۴) "۳۳۴ 217ت 8 7 ۹ 7۳۲1 ٣۹۴
 *٭إ[ 7511|

 و 7 7ہک (>ا2)- ہت 0 ۳91 ۳1 ۲18 ۳٣۷1>

 نر پہ قا

 ےب>٭> مج ٭گ 18-75, 51144-۹51۸ ۵۹۹ ۳۶۳-۲۴ ۲٢۳٣٣ مج ما 7ج1 2۳۶ 0۲۴ 5۷1۳ ۹۳6 2۹۰ ٢
 رت دو 3 ٠آن )×۱۰ ۳۹۰ ۶ *ا7۳9۱

 ںیہ تصقو ہ> یصج ات 87۷. 81 5۳7 ٣٣۳ ِنُْممْقل ٭”
 مم جہ ٭٭ َیيْى ٭٭٭ہ ۱ "۱ (۳۳, ۴
 و. یب ی۹3.۹6۳ 8۰8۳ ٣.٣۳٣ ۱۷ ۴۰ و71

 >8 ۱ <٭ہک ہہ ۷۶×۹ دا5 ۹۳۳ ۶ 5 9٠0۴۴۲
 ٭ ج۰ ی۳ 7 2۲577 ۹۱۳۳ ۴ ہ1 <1 89 7۴ 2٥577

 ڈقچ 7۔۳۴ 85 ۱
 2۳ د5 ۵۰ ۰۳۳ د3 ہد ہہی ہی اج
 جج 8۴۳۷-7. “۱8۳۳ ص۰۰ 7۹ا یا ۳)۰9۶ ۰78
 من ]رح ٭ج ۷۷۱۲ 7ٌگ ہجسو ي ٦ مو ۲ 3۴
 جی ×× ۹۱22 6 م۹, 571 ۰۳۳۳ ۴۰۳5 ۹ 7
 ۔ےجوج 8 مج یہ۸ و5۸۴ 2 2۳ ۱۳۴5 ۴۹۹ 77
 ۔جہی عت ٭مج ٭] ہم لت ط×۴ ۹۳۹۳) مہ, 81
 جہ. )۱۹ ۴×4 ۴ ی۹۰30 137 87 517 و۹۰۹ 5
 خو مو-ھج ہ 39.4۳5 ۴۹ ۵8۳۹] م5 ۹۰ 4
 حر ہ ت3ے× وم ہم ہ۱٠ ۴ ہ م٭٭5 3۸
 -۔مجچ ہہ 8. ی٠ ۴۳ ٥5۸۱۹۷۴ یگص5 ۹8۰۹
 نیک یی سد یت سمیت
 ١) ہ۳ 7 ہ7۴ ہہ. 315 ×۱۳. *۹۶ 8۴۰ ۹۱
 ےہ جج ۳م مم ۰× ج٣ "٭ ۳ ہ5 ہک

7021158 4))۱ 

 -ی چکی × ما۶خ ہ5 م۳۰ تاج <
 ۔یدوکی ہو)١ (۲۴۹۴] 7۴ 5 7۰۰ ٥ 7> ۳۳۳> ۶١

 8 5 می مح روح رہ م۹۱ 3٭ ۴۶ا 55. 8
 ۹ حج جت 815 ارچک ف 75۹۳ ۵ ک۹۹

 ٭٭٭ ب۴٣ ٭3ہم+ ھج ہ وت) 3:8 چک
 جے١ 9 ×۶ ٭۰٭۹ 049(  3ہ ٭9۱

 دموکآ ۹١۶ت 5 چی >م ہو 83ہ ٢۷۶۷٥5 575ر
 -ج و ی+٭ح٭ ط17 6 5 ۴ 1۹۹۰۹۱۲۹۴

 ہہ ۳ - 3۰ | ج۱۷ 2۳۱۳۲ (۴177۴ 113 67
 وج۹ و ہ٭ ہ5۹ <۱ ۴۹6 5۲۳۳ ۴۲۳۴۹ ۹
 ۔نیرجک ی۱ ۹ 5. 81 37 ۰۹۹ ۳ 49

 ۔ج و ۰۰۶ ۳۷:۴ م۹٣۱۶ ۹4 .۶9 7 ۴۳ 2۴۳٣
 وج ہم وج م۔یس : ١۳۳ ٥م 5, 5۶

 ٭[75191۰ ز ِ ٤
 ۱.۳۶ 5۳ ۳ 186 ۹٣ ج٣۳ < ۱ 8

 مح *ہکر و×۳۳۰٭ مم×١ ہہ 57 ۹۹۹ 5۳7۶ ٥٥٥۳
 ۔٭ تی 5 ہ۳۰ >۰ م۰۳۲ 5آ ۱ ۴۹۹6 7
 ےہ ق ہ۱6 م۱ ۹ *7۴5 77۳5 77 (۶۴

 نم ]مو ۔دبجعص مم ہ۸6 55۲5۱۰۰۲۳ 75 >٠
 د۳ ×۴ ۹ ۴ ٣٣۰" م۹) ٭ 3۶ و 9ا ڈا
 ج "م131 مات ہ٭-ہ٭5 8م 7۳۰۲۴ 577 0۱

 یر ]7 کچ. 2۳۳[. 9)۹ ۶19981 ۹1 ۴ 1۱

1۳2۶9 3-18 1211678 771۹1۹۳1 ۴797 )۸۷ 7٤ 



 778 51 41115 نگ ۷
2۹ 

 اس ہین وا ےب یب
 اس نر فخ ند ٦

 ۶۰ ×ت ٭ہجچج ٭یعیي ۵56 بو×٭ 3070ہ. ٭

 318۳ 8755 ہ, 51 857 ۳۰۷۴ ×۷× ×7×. جہ 3ج

 مع اًتود وس, ۹. 5 ہہ×7 ۳۰۴۰5 ل5 ہہ و

 3ا59 375755 ۶۹۲۰۳۳۷ 517 ۱ 15 ۳6 ۶ہ

 ا ۳ ۳9 ×۳۳ ات ×۳ کہ ہ77 >.۳۴ ×8

 ۳ا ×یے٭ ہہ, اپ ×۷7٭ ۶۳۳ 5, ٣ ۱۲۳٢۱ ہہ ×× 7ہ

 ۳1ا5. ۳۷۳ 551 ۷۳۴ 57۶۶ 75, 5۰ 5. ×75 ٣ ہ

 73 ہ م5 59 7۱

 ک5 517۹ 577۹ ۱۱۹۳۳ 0*5 دہاڈ>چ ]"۱ جج ہہ ہ٭

 ۹ ۳۹۹ ۰: ت۳۴٣9۳۳ ۱ کتا ×3۴ ×× ہہ جج مج

 گتعا 5 ٭5 ٦× ×۰ ہ٥5 وج بی. ہ×” ٭ج مم ہ]م

 کج ۵۷۸۱۰۲۳ ٭, 755۰ 77۶ (>7۷) د×٭ ×7× ۳

 51ا×] ہ7 ۳ج .۳) ۳7 " 55) 7153 ۳۹

 ٭<۱- چور
 کا77 7977 ا ")7 ید ھ۳ تہ د3۰ --..٭٭7٭

 ۹8۱ م۳. 5ج5 ہا" >6 ہ۸ ہ دبحج٭ج جہ ر

 ر9 کک ]ہ5 یہ. وک ہقرج ہ۰. عج -٭و

 31۰۳2۳891 ٥381 ۹۹۴۳ ۱ ۴۳1 ٭۳ ت7٣ مم مخ جب ج

 ۱+55 55 ہ۸ ۹ ہم٭ج ٭تچ ۶8 و8× ہ

 کا7 تا مج 5۹۰5 ۰8 *ہ در بقح <پیەع

 سس دا دو دس ںی دس ین ااق ض یون مس

 5751 5179 ک (87 5771 1115 ۱ .8٣

 فا ہم ۹ہ ۹۱ د". ہ ہجج٭ وو ٭. 8+ وج

 155 5 ٦٦٦ گ۹ 5۳ مہ 5۹ ا <۳ ٭× قع”

 29 <٭ عر ۱ 5۹ 59 ۹۳۳۸) یز قو ۔۔ مچ

 2515:1 5۳.۶3۳۴۴ 31۹1 ۳۴۶ ۹۰5۹ ٤٦۰١" ×5 -٭ ۱

 ک تا5175 51۹ 5۳5055 چ7 ۳٣۰۰٣" ×× ×إ ×ہان۳

 ۹ 85ج ت5 5۳۸5 ×7 3۳۱۱۰۰۰۷۹ 1 ہز د٭۳ ًج

 وہی: د ما ٥و ۳٣۳۳۰٭ م٭٭8 ہ ہم ٭ج جر

 ٠ج ےک ۹۱ ۹ ٭؛ ۱۱۹ہ بر >٭:(5تبج مچوو+ نی

 ک51 1 714 17779 7 ۴7 ہ1۹ | ت۰: 1

 تا۳۳7 ]577+ 5 >ت7ہ٭ ہہ ]مج یس  ٭یک وچ جہ

 م۳۲ م59 اکہ م0 -- ۹ ۳55ہ مچ ي یم٭

 7۳۳۳۳۴ 03ج مک ا٭٦ ہہ ×8 ×3 ہ ہد مصر وج

 ”, ٦. ۹ م6 ما ٭ح ہہ. وجد ٭چ٭ وم چپ ہم ؛

 5579 ک۹ ۶737 105 جم جج ہےج ہہ -:قعج ںیم

 ۹۳١۱ 5ا ت ۶۹۰۳ ۱8۹۴۴۳7 تچ3 ہ ××. 1

 777۳۳۶ واک ہک ۱۹٣ ہر >۹ >]٭ 8ممج

 1چ یک ۳, 1۳۴ ہ یہ۲٥ ۹۳۰۰ ہک. ]مم ×۰۱

 ۹۳ ۶1۳ 1۱۳۳ 5” ×۳)۹3 ٭ ۱۳۹۳۳٣۰ ہ)٭ ١<

 “5175 5۳۹ 61۰۲ 77۳1 ۱17 ۶× ٣ ہ ×× و3

 اکا 7 ۹ ×۳۴ توا "ہہ چے. ۶.58 عت جی
 ۲*۹ ۱ 55 ہک 7۴ 18۹ 59 3۳۴ ]58 ۴8ہ ××. ١

 ہد ۹ حج ٤ ھ1۳5 1۴۹ ہ۲ ۲۶۴ ۹۹۲۶77) ۴: *ہ٭

 روکا وم کک ےک کی رح ےہ ج  ےہرسو ےک ےس ٤ ےہ ات جا ہا یک ج٢ وج دجچب گنج ڈش تھ ا 7

 الل اھت سلف ےس او ساس اتا ال کل وم اک ال وا ہسش مقشما قی یاجتفمجت 1ج تک حت

 د <5 ھا س8 ہم٭ ٭٣ ×× ہے! ج2 ہ

 3۹1 >5 ج ہہ ×۳ ہ٣ ×۹ جس _×3 ج

 5 >۳5] ٭۴٭آ ۹۳۴ 1[, >5 37.۴ مہ دج٭ -ج

 ک9 ۹ کا ۶ 7 7۶1۰ ۰ ٣ :>.]ہ٭

 )5٦۰( ۹۹۳۳ "5ا ٣۳ج ٭ ]|۰ ×7 ×× ۱ 3 ])٭
  ۱ک3 ) ۴ 7٦ ۹:۹1 6381

 ۲٥١١ ×اآت ٦۹۷۹“ >7۰7 تجج 38۵م جعوو ؟ یک 5

 5151557 ا5ا ۹۷ ہ۹, چک ہ مہ >۹ ہبہ یو ہر5

 ہتآ “775 ہے 5١ مح ہم *7۷7۶ج ۳۰۳۳ ×7۳ جک7ہ×٭

 5 9۳ ۱١۴7۶5 یو ×۸ ہہ٤58۳ 8ہ جو ٭-×۔بو وج

 +٦٦41 ا5۴۳ ہ”۱ ×۱ ہہو ھ۰ 7×

 )5 ہ۶ ا38۳۷ مہ ےج٭ پيب ہو2,

 ۶۲۹ 57۴۰۹ ۶5 5۳۹ ہک 8۹ ۳۳ ہہ ہ5 ہ6

 5ا19 5۳9۹۸ ٣۳۱ 7 ۶ ۵1٢۶ ک >۴ م۰ م۳ جآ ج5٭

 541801 ", ۶۱۳۶۳ ×۲۳ یج٭ہ ي و مے یچچ ہحو چہ

 جات د۳ د٭۰ )7۰5 ی+ م3 ×× مرچ
 وت () 757 ۱×7

 5 ۳ ×× ۳۰۳ مج مات ہر جج ٭×٭ ]مج ہہ٭

 5ا5 5٥39 ب۳5 1)۴1۶ ۲×۳ ٭ج ر >۳ م۸۳۷ ٭قح مأ ٭ہ

 5ا9۹ *ا5 ۳۳۶۰ 51 ۱۱3۶) ۰, ہ56 ہہج×۳٣-ج جج ہم ٭

 ٦٦٥٥ ۴۹5 7ظ مج۱۰ ٔموو و8 ہ وژآ٭ ہم جج

 51۲81 ۶1۴ ۴۹۳5 ۹ا[۳, 5۲۹ *ا5 *ا5 ۳۹۲ *قحی ہئح< چیچو+

 ٦٦٦ “گڑ ×× ۱۳۱ ہ تہ٣٭7٭ ہہ دٔجو مج سو

 ۳۰۷۳ ۹۴9 ہ7 ہ۴۷ و ج× مر

 ء۳۰ ١× م٥ ×:(چہ ج3 : ی ہم :ج

 .۳۲۳٣۳ د5 ہمو٭ یى”)۔ہ 7 ۸ مر ج ]مم پصژ

 67۹9 *٭5ا ٦۷۹> 5٥5۲5۱۵ مپیلع - یچ مرچ ڈی

 ۳ 18 ہ5۱ ۳ ہ, ی >۰ ۳۳۳۳٣۳۰7 7-5. ج>77×٭

 1۹1۱54 5ا۹۵ 57ہ ی٭٭ ب٠ جم یچ مچ

 74511 ٣۳۰۱ ۶۱671 5۳۳۳٣5 ہ55 ۱٣۳۰> "۰ "مہ وچ

 ک95 م٣۲۴ 5× ہ وجہ جج مج مہ چی جے

 5۸ ۱ك۳ 8۸۷ ,٣٠5 م آ5 ۶×× ہ ہہ. وەجم مچ

 ٭٭ اہ .. ٭٭ مم مج ٭٭ج مج مم و جو

۱ 7 6017< 

 وت >۳۲.٭ 37۰. : × --٭ 8۹۳۰ جچج٭ ٭×٭

 75ا٦ م×۶۰۶۳۷ ب٭ 8۳7> 3چ یس ,

 نیا ام اک لاش لح نان
 5۹۹. ۹9۹۹ 8 ۹۹۹5175 ۹956 517۹ ۴ ٢ *ّج ]اق×

 "۱٤11ہ۳ (۹88۷۷۸۷۹۷ 5۲715 67, 5۳۹ ٣٣٣ ۴٣× ہ عم ہ٭٭

 55 ×85 5۲۳۴۴ ٠۹٢ ۳ت۱ ۹ ۷۰۳ ۹۱۳7 :٭7۰٭۳٭

 “ت77 ۹1 51۹39۹ ×5۶ جج نچ٭ ]جج ْےیہج ۱ ہی یچ٭

 .7٦ ٭ت 6 ۳۹+ ہہ ہہ ×۳ جو ہہ٭ج<-<

 ٦7××٭ ذا: ۴ہ ہ۰٥ حج ×٭ہ٭ 8ح چ] ہم

 ا271 9۹ ٭٭٭ ٤7۱ ۰۳7 ہ۳٣ ×7 ج م۶۰ یو وو

 5 5,5 ۹۲8۹5 57 ۹ 877۳۹ 7ہ 8مم مو

 5 اکہ ھے ہ3 ہد-ے٭ ہ5 ہک ہد مم ە× ہن



 1 تے سے ےک

 "ج۱ م۲۳ ۶۹۴۲5۲1 ۹ ٢ہ مہ ٭ ہ 3٣
 ھ37 1۹۳۰ 3۶ء۹ ک۹۶ 7× 3۳۵٥ ۹۱ 6 ۴۴ ۱۰٠۳۰٣۹

 جیب "۳ 1583) ٭٭ ۹و3  ج ۱۰ 7ء ب٭(ہ
 نآح ٭ ناچ 84 ہ5۰ تو 685۰ہ ۱ و(0ج ناچچو

 ےہ و )۳ جہ ح.ب۷۳ ×]آتنج ۴۹۴ 75, 53١ "ک۰ ]۴ 31
 دہ م۳ ٭8+ہ3 ء۰٣ م٭ ہ۱ ہہ ۴٭

 مہ ط7× 71ا2 7۹, 5۱] ت۳۳ ھر ۹1۹۰7 ہر ۱

 >5 ٤ 599 109 719 1771 7 ب5 درک
 * ٣٣ وت ٢× ٭ہح٭- اٹل ما امکان - 8۹.
 ٹ۳ 81۴8 ۴ ک5٣, (3716 5۳۶۱5۳۹ 7۹ ۹۴۱ ۳
 “7 .٠ ج۸1 15ا۹۰ ۹88۸۳, ٭٭٣٭۱٤ ع۳ ( ۳
 57۳ جما 278 30 ۹ك۳۶۳۱ ۷ ۹۴ 97
 ١5۶۳۰۴۲۱ ۳۷ ۱ 3 1۹۰۰۴۴]715 ٦7۹۹ ہ 7

 کا5ا ۳97۴ 3۳7۴ ک۰۶ 9 5 ۹۲۳ ۹۰1 7۴ 2٦
 وا 7 ۹9] 55: ۹۳٣۹7 5ا[ ٠۱ ۲۳ ۹۹۱ 7۳5۲٦ ک٣۲ (۷
 م51 1, 1۹+9۴۹]75 71 3 ۳ ۶1۱۹۹۱۰۷۶ ۱۹۳۰ 7
 ج. تو ۰ “۶)8 * ۹5۱ص ۰۷۰۶-۳18 “۹۲ ہ
 6 >0 8۷۳ ۹1 9 7 1 ۲ 71 ک۹ 9۳۴)

 3155+ و۸ ۹۷ 13 5۶ 7 1۹۰135 ۹7 1۱ 5۶1 ٠۹۱
 می <۰ 1 5 جےموک٭ ]مج یرج ٦ مے ۹8159 5
 1377۳۰ 31 ۰۱۳ ۱٥۶۱ ۳٣۳ ۶٦۱۶۷ 7۱ز ۹۰۰۲۳۳ ہ۳
 ۱5 5۲975 م۱ 85: ک 505 ت۷۹ ×۳8 ۹

 5۴۱ 11۹1 55 ۶۹۳ ہ۹8, 9۲۴ 9197 *1113۹ 5:1 ٥6۹۴
 ۔ٰل 0. چک ات <5 چت م۱ ۹۳5 "ء6 787
 5 ۴۹۳۴۴۱ 5ہ. ھ, ب٣۳ ػ۴ ۴۲5۹8 8۳1۱ (8۴۳]), ۹
 0ھ آب 77181

 ×0 ہو۹8 5۱۳8 ۱

 ۔د ٭ ہ8 5۳۳۳ م۰ ہ 3و3 38۰ ۱ ہہ
7 ۹ 5۹ ,5 9۹5 ۳۹[ ۰۷× ۳۹ 5(1 ,77 7 
 3×××× ہات 5 ٗك۳۶۱۷ ۱۹۹ 51775 ۱۳ 6
 >حى 885 ٭٭ 9٭٭ مم, ٭ ہم٣ >5 *٭٭
72 ۰۰+“ 

8 

 >٭ے ۰ 511315 511178 یک "1630۹ ۹ 1۹1 8:81 7
 )ی1 ۰۷۳۳ ہ۶ ۹۳۲۵۰۱ ۳۰۳۳ ۹19۴۴ 5ا5
 3 م۱ 5< 55 5۱۰۰۱ 5٠۰7۷ یب. ۰ ۳7

 +۳ “۰ ۰۹۳۰ مگ٣٣ ۱ ٥ ۴۳ 95٢۳۰۹ ٠٤۴۳۲
 25۲ 531 501 ۹۲۳ہ ۹۰ 575۱۰5 ٢

 ۳۴ ۰5۳ ۹:325 د5 9۳۶ ت1ت ۹7۴۱ ۹ 7
 ٭٭ یے 3۰5۴ ۹1۱۱۹۹۴۱

7 7 8۳×[ 
 ات نکا دہ وس اد وتر رح دھن 581
 جج 0 0 0 0

 یہ رک مج٭ 89 5۱ بر ۹ ج80 ٭ یت تب
 ومبویمم ۳×٣ وت. مز ٭3مسر نت پ جت یا

 تیا ہتامھ رض ٛرہرن ] 8ک

 ٦ ےک تن رک و

 2 اک حل و کر مس مہ بال ترلط اج
 ہل نوامِجی یرب5 سو تلف اما نش بتمک ا
 7 رم راو تیبلاردحیعاوضلا نشموناذ ا نھحبٰاصا اک

 ا نامی درس خیلج
 بهْنل دار امْؤلَو اوماق ۳ ون ےےاظااذاو ةزفاوشم

 اھت ٰغ یا یی یل دل 00ج :
 ہ1 ریڈ نو نینئاو ماقلخ ی نل نر اودبعا شاقلا الی
 ٦ ھ250 ش0 1ج العج ینا ںیم حل اج
 ٌّ یل اک رش نم هی شا ام امت و لوڈ ا
 تم نو تا ا 3

 اوعدا٥َ شق نور وبا انس ع عام
 ہ نا +٠ و ھڈےئوةق وو د ۔ وہ ۔س ےگ
 نقص ستم ناول نڈ ند 0و

 مد) ہو ہ ٭٭ ھر ٭٭ ہہ. ہ8 ہد ۲
 م+ ر جج رو ہ7 ب رجووو دہأجورج <۰ ۲7۸5 بج پرور

 یيوہوە-ہ رہ چوجح ء۰۷8۰ نور ہہ بو مہ "ہ7 جی
 مہ مود ٔوہج پہ بب ہو درج ڑججرو ہ/وچج ۰.
 ۔ںوہ ٠ مج وو۔٭ 7ج یو ج ہدجچوک 7 ۶
 ۔۔ن]درج جاہ ہو یچ رسوم کج ھی 75أ6+ر م۳
 و ڑکچج بب ہرج جر یحدر ہزو و7 وج ہ ۳ج / ک2۴ 7
 7۶یك 7 ٦ر یجر رو یڑبو یورکو٭ یر٭ ػ8 ۳ 97
 م1. مج و مہ رپ و. وج فوج ك۵ ہ
 ہ7 زي٭ طب ٤۴77 ×7 ۴۳۲ ہ7٣ 77ہ >2 ۳)۰
 ج72۱ بب ۳0۰ ]بدبوج ڈنوچپ مے و89۸ ۱ ممر
 5737+ ۹۷× دزجج-ر وہ7 _ أس روتا ۳ 6ر
 'حجج بج جج ٭ ي عن ہی ثعو جو جر و کچ

 >٭ ٭جں) !یک و ہردجو وج ہ- ج9 )25۳ 85
 ۔نرج 0]۔قب مہ تہ ٭ 5 جہ 6ور نر ے

 -ج؛ ؛ یہ چوم ٭رب++-ہصرو ںوہج ]مو ۸ مرہ7برجہ
 یہ  ہمرب ہجہ٭ ہ<تڑ 7ج /٭ "٭قی5ر ی٣ ۹۳۲ ۴۹۷
 ہووج 77.۳7 بصت ڈے وج 7 خیحر ٭ہ ئ8
 ہی من وکہہج ]و یجب جو عو وہ وک ٭٭
 77 ر۳ یریر مچ ہر جو ڈی یروزحج ج8 ج7
 ج7 ج۳۳7 ا ہ3ل ز7 577۳7 / 75ہ ٭. 77۳
 ۔حتآ یہ بہ ]چہ حج ٭یى ۱ جج ی٭ ہے
 چچجر مصر یوجبسر ہم و7 حر وحہو جب ×]٭ وہ ]۲ ۶
 ۰ 7۳7 ت7 ۳ چا اب چا یہ ات یت 79 77
 عم 5 ہہر حوو٭+ ح×٭ ×7× 3)ہ7ت”] 7ہ ٣.۱ یس

 ۔ٰقجصج ]09] ۳۳ حووور 757ر۹7) 7ہ )ہجر



 جج ۱ (م1۲۸ ۶8۳ ٭٭ ٢ك. ھم. ۴۳۳ 7۳×۹ ٥
 مرتطک |85 ے۴ (۹۴کوھ۶ ۹۱۰۰۷۰۰۲8 ۴۴ (018 ۹۱ ۶۲۳۹

 0م ٭ج× ۹82+3 م٢ و, ج۷١ 1۶36
 وچ ٭ وجہ89 ہ83. ء7 کو۸7۱ ۰9۶ |ڈ.
 ۹ےتہآو٭ح 1+ جوج×١× تو +1۹۹ 55, 5ا١  7۲۴ ]۱۰1 ٭چ
 ٭7ج ٭×7× ×73 ج۶۳۰ ہک ی۱ ہ١ كج

 مج دبے ج1۳ ×5 ۹) 5اہ ت٣۳ ھرج ۹1۱3 تر

 >ک ٦ 507 0)7 7 7719 7:7۳۹ ک75 ہک 7

 محا٭ چ>٭ ہا ٭ہ<٭- شىاتلا یَا اَِاْزُنِما - ۸1۹. ۳
 میگ٭ ٥3۴ 37۴ ک۹۳, 5۳7416 ۹۳۰۹۳۶۲۹ 1 ۹۹۹۸۱ 7
 وح٭ ۰۳٣ ع۱1 ۲5زا۹۰۰۳ ۹۷۳ 5۲9۳۴۱ ۴۴۳۴ا (۴
 ۹7۳. چ<٭ ل7 ۳ أ۹ ۱ 5 ۹۴ 9<
 ١۹7 8۰۳۴۴]71 ۳۹ ہ۳ 1 71 7۰۴7۱ "7
 کوا (۳ 53 ک۱۶۱۱8۶۶ 91 27 715 97-141 ۹۳۹ 75
 و 3. ۹9] 55 ۱ ۰۴۳۹5 51۴ 5۶ ۹91 781 1۱ کت (۹۷
 تا ہ0, ۹۰۲۴۴[]15 77 3۳۳5 ا8 ۶۱۹۹۱۷۹ ۹۳۳ 7
 جہ. سہ 57 *3)٭× ]6۱ ج۱ص۰ ۳8۰۷۶ ۶۹۴۳ ۹
 ےہ ×8ج ہ۷۴ ٢ جر 5۴ ٦ ۲5 ۹97 ٦ ک۹۹ ۳۹9

 ۳7 و5۴ ۹۹۱۱۴ ۶1۱ ۹3 8۰13:5 7 ۴18 56 ٣٦
 مر ٴ ہود ہےوب ک3 م۱ مر٭ ٦ مہ, ۹8 ۲
 911.7۳۱ )۹چ ۶۴ ۱۱۱۰۳۴ 9ا1 10ت 1 7111۹9۰۳۹۴ ۳1
 ۔ ہ55 می ۱ 33د: ک ۳۶ ہا۷78 >۳ ۹<
 5۲۳۰۱ ۶٣۹ 38۳ ٣٦۶۸1 "۳, 5۹ 5اا 181۹51 6ا41
 ٭۳5 حج چت ٭×-٭ چت "ب۱١ 1۹5 ء9 7

 د5 8۹۳۴۴ ہہ. ہہ ک۳ 7ػ۴٘ ۲۳828 8۲۴۱۱ ۹۲ ,۴۳۴۳۷٣
 جچ ک ہ دم[ (۹۳۰۷۵) جما >4 5۲ ۹۹۳ ۱۰۰۳ ۶:

 ٭٭ ×۳ 71۱

 >8 3۹ 5۳ آ85 م۰ ہ۹ ا393 38ہ 1
8 71 5۹ ,73 1965 ۳۳۹[ 7۴۱۹ ۷ 1,5781 ۳ 

 0×7 ا5 3۸0 78 8 5۱۳8 ۱۹۳ 58 ۳٦۱ٗ
 ٣> 88. ےہ ۹ ہم. ۱ ہم٣ >٭۲۹5 *٭۴8.
 2۱9۳ 7۳۰ ات: 8 ۴ 9۴۳۰ ۵5۹ 5178 (6 85

 8" ٴ

 >ے ۵ 59۳5 51 ف 17 1 1۹1 355 ٥551935
 مج. ۹۳۱ 7۳۰۳ ہ۱ 58 ۹19 5۳۰۲ ١۳۳۱

 675 ۴۴ ۰۱ 5115 ۰۲۷۰۰۳ 5٢٣٣ ص۰۳ ۰۴
 3۶5۳8 ۰1۹ ۶18:۳۱ ٥۴۳ 5۲۳۴ ٠٤۴٣۲ "۲18 ×ا

 ٭057 51 5۲] ۳ہ ٭(۳5 378۱ ۹۹۸۴ ٣
 ہ7 ت98 ۹ 355 تدارک 5۳۶ 2۱۳ ک7۳۴۱ 5۹۹۳ 7۶7

 ۹ ٦٥۴ 9515 ۹1 1۹۳۴ا ۹۹ 7۱

,7 ۹۹۹۴ 
 >۰ 50 و71 ٣ ۹۸ ۴۳۱ ٭55 ہ) 5

 جج ۳ م٭ م٣۷۳ ۹۹۰ 5 ۳۹ "م7, ۹ 7۳
 یر ہک پ٭٭ 89 ۴ج۱ ک٥ ج٣ ٭ہ چم٭ 7
 مبجوم ٭۲۳ و7٢ م ٭ہ٭ 8 ٭ 7

 مہ جور جمے 11ہ 71 ہ۹۰ )۲۳۳۰+ 37+ 7+

 ۔ُ كا

 مج ترین 7 : ے ھو ٗ 9 7 ۱ٍ مح - 7 ۲ _۔ - ۳

 یس ےھتراغرتجرامف یدھلایةللصلااوراشا نريلا كيل

 ۔۔

 فی یت < جی دعع ےہ ۶ ۔۔ جل مھنراجت ترا یدھلاپ ۃالصلااوراضا نٹلا كو

 7 ءارانیونسا یزنّلا نواب [سدتھم مان اک امو 2

 وان یر خیل ازل ا 2آ ن مور فردا به لوَحاَم تَءاسا الم ا

 اکرؤ لاواوْول نم عاقل نند َباص ١
 ٥َ ءَ يه جهراصبا فط یریلا دان (نیرئکلاپ ا

 ےس >۔

 اھٹاپ هر ئی علا ناتھ راصباد عفو ا
 یگ لیک ند نييلاو مقلخ ی نار اوانبغا شا ا
 ابو الا لسی یم

 لاک ںي برشلا ند هی مرحوم املا نم لنا اہ
 ری رتن ناوظ ں وت نو ادا لی اول اج

 ۔!ھےک جے و ھٹ  ت ھے ۹ وو د ےک ےس رسو
 نیِبِدص اس ْنِاوشا نود نم ےن ء)تھَس <

 مد) ہو ہم ج٭٭ ہہ و م”م7] 85ہ ہہ٭ 7۶
 ]مج ںی ہور ہہو ہ چرچ ہج:تورک ۳۶ ۶۲۲۷۸ ف٭ و۲
 یےہہججم ہک جچ< ء5۶ مور دب بو مج و75 ٭ ٭
 سرہ مر ہہ موج چو×) یہ یرج جزو ؟مججہرو دہی ج۳۳
 وج -> ڈو پچ ہہ 7ج یر د٭ ہذچرج ہو 97
 ۔[نویرج تو ہور وج  ہبجوج ہہر مج 8555 ۱ ٭٭
 ۔ی ہج می ہو ہر ن>ز ہزوز <5 چج "۰.۹۱۳93: 5و7

 ہی بس ٭ ×ز نمجر ہ9 ییہ تو ع+ مس مرتچ٭ ٣۰
 7کتب ۳7 "ہ۰ ×۳ ھے دہ وج را ۳ .صث
 570+ ) ڑ.جہ × *٭×٭؟7ہ ×٣× ×۳× بج 5ج م5 ہک
 ج5 جہ. !ےوج بچ مچ + 88۱ مم)
 57۰ ج٭٭ ×۳× ×۳7 حجت چت ۹۳ ک۱
 ۔نوج ج۳ جج نب ڈے حج ڑ5 اوج مر و ہچج
 ت7 ہہ٭ ہہ٭٭ یر وو 7 وہ77 785ہ 5۳ک ء۱
 ۔یج وج 8 جج ٭کج مہر یر ے آ5
 حر ر ہمرہوہ ہمہ *رد٭بىج یورو مج 58 ہم7
 یچ ہمہ ہجر جہ د8 "قو ر یرجع ب٥ مج ۹
 مج وجحججر(وٌ ٣حج جج ی٭؛/ یحر ٭ +86

 ہی77 ج7 جچ7٭ 3ج( یب7 ہبہ جب چچ٭ و
 777ج جج نجوہ بم جب چ؟* می یروچ و چو

 ۔|حچہ جی رچ+٭ ٭ڈ]٭۳ہ 571۳5۹ ×٠ ۱+57۳ ہ×ہ٭
 ۳ برج بب ]جہ ہ۳ ٭ن ج۲ جی ؛ ی٭ ہک
 چہ مر یجب 1۶ وجوہ رہ دےجچ وچ 7
 نو 0:۳۸۳ ت2ج 7)۹ ٣ ا ییہ رت یک چاہ 7 77
 حج << ی ) حب1 ح+٭ ×-×۷/1××۷)ں 7ب دہ ٣۳ _-یرس

 یں 7 ×5 ہ97 ۳7۹7 7۹7 7ز
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 ایر کھ وع گرج عوف اتم ییہ کو کد اوٹایک ا حا لاج مچ یر جج نہج تند ان نشا و رخ یم رشک نک او اج 2 جے نھ بن اسد خان کرت درھن کک وکنب از اد نیٹ ہعروھ ۷ یے نرم ہندو و لت تا صاس ج یب تا ضا اک ےن رد ات ا

 3< ۹٭ وہ ب ×9۳+ ہجج ہن ہد ۹٭٭ وج
 5: ۹۹۲ 51 71۱ .۴۳٣۶۳ ۳۱۹71۹ ہکا م۴ 1 م۷۹ 8+ 8ہ
 د85 ہہ ہم بی م× وج ڑ6 وی۰ 75ج ہ0ا3 3پ
 ج٭ ×11 91819) 3۱۶ 1)۹ ۴ ۱۰۰ 51۹۳5 ۴
 ۶۔387 ۳۳ ۴5 5۰۳۷۹۷7۳5 ۹57 1۲۹۹۲۰۹ ۰٠۳۹۰ ۳ق 1۱
 ۴65 ما” ہت. ی٥د 7 ۹۴1 ۲۱5 ۱۱۹۰۰ ب۳ت ہہ

 1 1757. ۳۳۰ 5 تذ تاک ۶۲۳. ۹۹۹۳
 119۰75 ۹ 5٣ ٭٭ ی٭ے ء۹5۶۶ ۹7۴۲۰ 5۹ا٣ <

 ]918 175 ٦ 1> ۰19۴۰۰ ٥)۹۲۰ 1۹۳۶ ج)٭۰ :۴] ۱

 ے٭ ہ 9ہ ا ۶ م۱۹۲۳ ہ۳ ۶ 5۴۰۴

 .٭٭. ۹ج ٭×٭٭ ١3۳7 5. "تک ۱۹*۹۹ ٭ٴ9ٌوچ

 شاڈلا ما امکاَونِیا ۳۳7 ۹8۷ ×۳۴ ھ 5× ۴۱×٣۹ ٣
 مچو ٣7×1 +8 >71518۰۳. 5ہ ۱ ی ۶8۱۳۴۴ ×۲ ×5

 2ج۹ ہ۱ 7ہ, 5۱ ہ5 ۹ ۹۴ ۹۰۲ 7۲۳ ۱۹ ۳)۹ 6
۱ ۹۴۹۳5 

 ہم  کبق؟قج ٭ی 1× ہمہ ٭۲۵ ہک و ۹۳+ 15, 5۴
 ×3۲ 5۶۳۳۷۱۰۳ 5 ۱ ×۲8۳۱۔.- ۹۷۳۶ ]7182ا 3۶ ہ8۴ ہ
 57۷9] ہکآ ی7 1۹۹۳ ٣8 ۱ ۳۷۲ یک 1۹۳۹۳۳۴ 5۱۹1 7

 یر5 ۱۹۵۱۰ 51889۲۰۶ 3ہ ۶۱۹ ۰2 ٦
 2561 5۲۳5 ک ۹۶۳ 557۶ ۳۹۹۴ "ہ۶۳ ۰۳۶ ٭جوہج<
 ہم۹ *٭ مہ ٭ج٭۱ ٭35 تو۹۹۳ ۹۹۳ ۵

 َنیِمْومِبْمْهأَد - ہو ٥۹٥ج ٭٭) ۱

 م9. ۹5 م٣ 0 >۲5۷5۰۹۳۶ ۴ )۶8۰ ۳٣
 1۹9۹۳ م۳ چک ۰۱۰۱۰۹ ۲ی 5آ می ہ ۰۹ 9۹7۸ ×5 ی٭

 ×3۹ ہم اچ ہی۰ ہک ماہ۳. ء۳ ۹ ۴
 5۹ ۶٦ ا, 5 ۴9) * اچ ]71۶1 ۱977 ۱911191۴ 9۹ 711

 کیلا

 جات >تہ.ە.گ|ثج م۰ ؛: 58+ ہ مج" ۹ك
 72955 565۳۴ ہ5 مہ ہہ. ۴۹ ۹91 11۳۹ ۶1۱ 5

911 5-0۹۹( >> ۹۴ 591۳52 ۹ 554 
 2ہ ۲۱ ٥7۴ ×9× ۰)۶5۹ 3٠۹ )ج۲7 8۳۴ : ء۴

 وا5 ۹7۳۹ ۹۳۴۳۳۴ ۰1۲۳۰۹ ۴ ۱ ۹۱ 75ت 8۳ 8٤6
 ہی م۹۸3 ۷ ہ۳۰ بج. مت 86۶ ک ء۶۱

۱ 5 2۲5 

 جس جج چہ -جڈجم : رٹألامَكلاِيَدِاياَتما
 ہ7۳ 71747۹ ۴91 71 ۴7۶7 7 7 571 ,۹ ۲۱ ۴۰۸٣

 م۶٣ گو ×٭یم ۹٥۲٢ 501۷ 3971 *۲۳۱ م1156: "می
 51155۱۱8 931 ۳ ۹۱۰۲۲۳۶ 58 ۹۹5۰ 81٢" (م۹7۳٭ ۹

 ۳. ٭٭ ہک. -. ہہ ۳۳۰۶ ۵ |7 >1۳۰ ۳٣
 م56 ج١۱ مم, و مجوج "ہ۹١ <۴ ۹۹6 (8)
 >1 56715 5۴5 5 ۱ک۷۰۳ ,٠ 7٦ ٥8۸۷۲ "71 ك٭×۲٣ و٭آات 0×.
 ۹ہ. ہ7۳ ×) ء۹ ک۳۳ ۴] ہہ مرچ ہ چچع ہ٭8--

 مہ ٭م7ہحہ-ہ 8۹-حج مرچ 1 ۱

 “8۷6 ج٭ * 915۹۶ م5۱۲۳ ۹ مہ رو ۰<
 چ1! 3۹ 5۱۶۷۷ 57:5 5, 5۲۴۹ ۹7۹7199 (۴۴ ۱ ٥75018

 5ا51 ا ۹ ۶7416 ۹۹۹ ]۳9 ۶1187۳ک (؟۹۶ ہ -مر3)و 8٭ (٭
۹39۴ 1 

 >۹ - ب ل5 515 5ا57 ات 50589 ۴۴ 6
 +۳۳ م۲ 55۰۰: ۹85 5ا5 م١ ےہہک٭۱ 6
 7)۳۱8 21 <3+9)18329 ۹۹7 *ز33 ۳۰5 753۹ ۴۳۲ 7

0 

 ٭٭ ہبم×3٭+ ہم ںر ہی ٭٭ ج۹٣
 کہ1 05. ۴۲ >٭ہچ٭ ت7۳. ما. مج ۔ویڑج وک
 55175 7۳ جج٭ ۷۳. م٭ د٭۶ ہ7۳ہ ۱ ؟ك57 ہرقہروج ھج
 ]5 5191. 7151 75۳۴ 5751 2116 7 ۴۹۳) د1۹ 4+

 ۔]ق ٭-٭ مہم, 1۰6 ت75 3۳۳۳٣٣ 5۳7۳۴ ی 3ھ ہ۳۳
 ۹۱۹۳51 ۱۹۲۹ ا5191[ ۱۹۲۹151 18:111+]5 7 ١

 957 ۹775975714 ۳7 51۳9۹ ی۹ >5۹۴ ۴آ ×1
 هب 531 519و153 ۹۱۰۲۰. 5۳۶۸ "ئ۱ >۰. >8. ۰ ہیچ
 5۲٣ ٥۳۴ "ج١ مہ ۶۲۱ یب ا6 ہ٣٢ كت× جج ہ
 ۳5ج ہ۴ ٭8ہ٭ مج 5ك “ا۱ ك8 ہم6 "۷
 ہ85. ۹7 <٭ک ۹۹) ]ا ٭7۰۱ ک۶ ۲۳۳ 5۲5۳۰ ٭

 ہ٣ 579] ۹۹ 7۔۳ 7)32۶ ]7)۶1۶۳ ں۴۱ ہ۳.

 ےہ مج مما ۸, ] ٣ ۲۳۰ ۹۹۳۰۵ ٥
 57592711 9۳۹1 ۴۳۳ ۶18 ہہ پ06 ۳+01 811۴
 ۳۹۱ ۹۰ 5۲٦۷77 ناک (ک× 6ما م58 ۱۶ ۰55 1
 دہ: 11591 ۴1 5۹ 110 ڈاک )7۴ 818 +7
 ہر کبر٭ 0 ہ۷۳ ت۶ >) ۱۹۰ ۹۱1۶7۰ ۱ 1 7)3:

 یک جب یہ+9 ت۹ا1 ہم2 ل71۲+ )7 ۴ )18988 ٠
 م8 ۱ ٠۴۳۲

 ٭ می ہ ۳×53 ٭× ×× دە×× ×× ۰.-
 ]ا5 0× م58 ۹ 8]۔م ٭ی ہ[ئ۱۱۹ج 1939 +6
 کی ٭۹6 3715۱ ۲ *07 ۰1 21 6 2719 ۳۹)۶13, 5۴

۱ 7 1177 51۴ ,1۹۶135 515 |71۶1۰ 

 22171 < ]ے1۹ 5۴9۴ ٣ ۹۶57 97195 16ا91 ۴7 ۴ 4
 ہ٣. < د٭٣ ۹ہ ٭ت مج ١ ]ہا 5ج یہ

 )ا٭4 دربج×٭۱ ہمج۱ مہ. ۹ ۷۸9۳ 6+

 >ہہ و ِۃاراتم بج مووجح نج مج ق٭ مج
 818 َنمْطميْمۂْماَمَم ۹11۴ 3۹ ۹ 585

 ۵۹۳۰ 59] اچ 1۹۳۰۷۴ ؟5.-19+13 ۴۰۳۱ ٭۴۹ ۲ ہ
51 :۶۱۷۳۹ .375 [ ۴۱۹۳۰) [۹۹۵ 1۳ 8 
 295 ۱115 91۰۹۴۴ ا5۹ << ہ۶ ہم! ٭ )۳ جا

 ××. م5٥ ا ہہ 3ث ییہ 87٣ ٭
 ق۹ د۳ 5 5۰۳۶ ۴۹ ۹۹۳ 327 338۱۰۲۹۰ 5 ٦3×

 ۹5ی 5 ۹۰۳۴ ۳۹۱ )] ٭ہی ۱ہ: ٭۴]تتیِ ۹55 ٥٢ ٭

 م9۹5۹ ۶۳ دا ١ کت ت١٢ 88918 ۹۹۲ ۶۳ ۹1٠
 ۔حی٭ مو<.١ مج بوجہ 8 یب۰ ہ۳۰ ٭

 ۹ہ7)3 2 م1۹ 7 ۲ ]17 :۳۳۹) ہہ. ۳, 7 ۴۳( ۶۹۲ ٥5۱



 ق

 تادشس شییفم دس س رر ہا تر رب ا کنی ا یکم اب ا یک

 با

 تاسیم سیشش رش ہى شسس ے س__يسہ مع یی ست ہہ ہمتي ہمت تم پس دام یتیم یت یم سس کد سا ر000 1ج:

 ہ 0. پک ,١ ہہ 8٢۱> ہ۳٢ :۴١ہ]ہ۰ مج حج

 ۳۔۱6 1۳ہ ج ۳۳۹۹۰۳ ٣× ×۳ "و١ ن”وچمع

 ٠ی 7 د87 ٣١× ۰۴۰ ٭ہ ی۰ ۱۳۳۹ 967ہ قج
8۹۱ ۹11۹ <۳۹۲ 7۹13 7 7۱ 

 ۔)ک میک وے. ھج ید ۱۳۰ہ ہوےوڑ ہ ملی ) مچ

 3۱8 1ج ٦ ہہ یھ 7") 7×7 جج *۳ ہہ *)×7ہج

 ۳٢٥۳۹۹ ٦.6 ہ۱ ٭ج 7و35 ۳۲ ۴: ۰۳ج >×جج :ج ۱ ہجچ

 28۷:5۳۷ ی6936 اا5 5 ۶٠۶ ہہ ×۰ ی ۳۳۴ص

 كہ47 71 ۱۹۷۰ب ماہ٦ رات ۳۹۳ مڈج٭_ ×: جج مچ ×٭

 55 531 ۴7۲۹5 ۹۱ 1867۲۹ ۶ ہ3 ہمإ 8۹:0 5چ ججچ

 ۵۲ ۹۳۳۴ 5۰] ۲5۶5 م ۱ت>۲۵ 6 >755 ×۰۰ ۱ 8-۶

 5۳۶ ×۰۸ ہ ج64 ٭ ۴ج ٭ی حج ]۰+ : (لز مچ
 1۱18۹ ۲۲۹ ۴1 1۶۴]21157۰ ۴74, .8× ۱> 3۳۰)۰٠٢۰2 4)5 ۱5٦

71۱ 53۲71 715757 ۹748۱۶۶[۹ 

 ک57 7ا17 ی5 :م75 ۹۲۳۳۹ 7۶۲ ۱۹7۰ ہآ

 358 735 5۳ بج جج: ×۳۸ ٭0۳٭ ہ۸۲ _ ١

 ۲۶ 57۰ ۹ ج× *(جرو ۲۳۰ تءو چ ؛: لک
 َنوفَت ٭[5)تی لعت ٣ ٣٣۲ ٣× جم :تت ہم  ہبج ید

 مک 5۱ 55, ۰۷۰۰ م٦ ٭ى .بہو ۳ یب +۱ ہہ

 543۳7 9۰ 05 >5 ہ5۳53 6۹۳ 8۳ہ چو ہ

 ؟3۳۳ ۲۳۱۸۶۱ ۹۹١ +21۹ 5۱۹۰۳۴ یب5 ہہ ۱۳۳. م٭ مج

 ڈ۰ < مج” ہ۶ ۳7 ۰۱867۳5 ۳5 ۰۱۲۹ 7۲۱77۰ 7×۰ ۰

 ہہ<×۹8 ۳5 آج 73۹ ۱۶۳۲ ۲۶۲ 6 ۰۰۴ ×7۳ ہتا٭ا٭ جہ
۰۱ ,۳ 1155۹1۹۹ 5857 

 08۳۳ ۹۹۳۵ 8۹7 ×۴ ہ ۰7 "8۷ھ ؛:
 ۰ ھ٥ ۴۳ -ہہ٭ڑب (]مرک- ہچ یا ہ0۰ ٭
 5۳75 "۴۰.۹۰ ×77 تر. ۳۰ ٢۱×٣ ٭۶ مو

 و5. 5۶774 ۱١١ ۱٥0 ×97 7)۱۳۳5 >5۳71 73۹ ہ7,
 ۶٢ 57۳7 06-٦ ۳ی ذ3٭ >7٭ ب+ و3۳۶ ۱18۱ ۲1[,
 ہہقبج (؟]۳۰۳۰]۰ ٭-٭م ي ہ8 ہہ د٭ جج ڈچي

 4۹۹-19 یک یج 8۹ ت٣۳ )۰ ۰ ٤
 ۳۱ 57 ٦<

 9 ات ہ5 ی۴ یہ م۳ ٹ؟ ]9۲ ]×۰ ۱ ۴
 )3اک ٭ م55 تی *۶ 1۱ 0آ: ہم ۴۰۲ ۴
 ل77 ا7۹ ۹ م۳۳٣۶ ٭7٭ 7۰۱ ۳.۲ >٭٭ 8
 7۹51558 ک 5۲۳۲۹ ۹517 ۹۳۳ ۹ >7 ۰7:۴" ہہ, کک 7ا7

 5ا15 5جآ ۹۳۲ ۴11 17 ۱ک 57175 ۹11155۱۰" 78
 حج ہ۳۳. ۳ 79 ۴۰ ہ۹۴ ہم9: ًک ۴
 ہ5 79 ۰ ۴۳ 17۳7۳ ۴۶ ۹ ٣× ہو۹۰ ×۹ ہک
 5۳7۸1۹ .×٠× 3577۳۸4 8٣ہ7٭ ۴۴۳ 7۱۹۱ م۳٣۳ ۳× ٭
 م73 ٭۳ 38١ م۲, ]مہ ماہ یم یج جج
 یت ٭رواڈ 357] ۳ج ۳۹۰۸۵ ۱ ٣٦ ہت577۳۳۴ 571 )7۳1 7
 ۹ ہہ ی٭ ۱ ۶ ×× 8۹47۹ ×95 8, ۲ 8
 ۳-7571 ۴7 ٦×۹ ۶۶١ >٭ مج 63 مت یمات 7
 359 ۴ ۳۹۱۹ ۱ 16 ٭,ب 51 ۶۱۹۳ ۲۱۳۴۲ 771۳5 851 1951
 57۲5۹ 5 ۵857518 ۸8۱۹۶ ۱٭] ٭ہ 5 مح 5 68

 ۹۹) ۹۹۰۹ ")9۳۹۹ >11۹۷ ۳ت 1۹ ۰, ت۶۹ اوج

 78 14:۹53 ۰۱۳۶ :۱ 3۶7۳۳ ہک ×5۰ 8

 ٣٦ ت۳۳ ۹×۳ ×61 ) ہ5 ہہ هللا علی ۳۹۹, یو
 کا5 ٥۳۰ ۰۳۲'۴۳۱ ک و۳۳۳ ٣۳٣ 55ما ک۵۹

 ک5۰ 55 ,١ ہ 5+ 8۷۳۷ ہہ ×۳۳ *۲۳۴۳ مج٭ ۱ ٭٭
 55 75 (38) ب۹ ۳۳۳۰۰۳ )۱)۸0٠۶۰ ہ78 3۳۳۱ ی ×۳ ۳۲

۴5 ۱ 

 55157 ۹115715 51775 ک 5157۳۳ ×ہوج3 م۱ ہو3 ٭

 تچا 5 ۰ ٠٠۴ 2۴۳۷۰ 4٤ٗ ہہ 8گ ہہ ۳٢×

 3> ×۱ م۴ ۴)۹65 >۳ گروہرو ٭یچ ء٥ 5۳ 5۳۶۲ ×7

 ۳۳-2۹4 55۹۹9 میر ہ۰ 5ج 837. >۳ ہے88

 55 ہو55 ٦۹58 مے س5۹ م۶ 5: ۹:۹] 3×  ء] 7

 5 ک٦۹ کا1 71۹91۰ ۶)۹۰2 ۳۴۳7 ۰۱۱۹ 7۶۳۱ ۱ 7<

 971 391۹ ٭۱٠۱ ۰۰ 9۷۲۶] ۹۳۳ ج8۳۳ :مالزو ×75

 ٭8۹ -َنْوَب نب اوتاک امی ۷ا۹. 5۳۳9 977۳۳ 37 ]] ہ٭

 ے۵ 5. ج۴۹ ۹ ۹۳۲۴۴۹ ۹۴٣۰ 8۶ ×75 0ب 3۳7 ٭٭

 ے1 اج -چ×۰۱۳۰ 1۹7۴ ٣ہ. د 3م ء۳۰ ۱
 56 یہ۹4 ۳9) ×۲۸ ۴۹ 6۲۳۳۷۳ 3577+ ۴۰۰۰ ج
 ھے۱ یک ۷۲ 5۲۳۲ ہب .,38 ۹5ہ ہر۳۷5 ی٣٣٣٣ ہ76
 5075۱ ۹ 775-۹۴ ہ۳ چو ہ (جرچ ہمو فى

 ۱۹×7 ۶75 ۴۲۳۰ ٭×ہ ۱۶۰م چہ ہ مہ
 مج 1۳. ب٣ 584 وئوہ٭ × 8۰۱ہ ءم٭٭٭ ۳7

 3.31 .آ۳ت1)79 ۶۹ جج ۴ ب٭٭۳]۰ :٤

 رزژلا َلوقاوجَکْجاَو ناکزاا مسل از
 ے۳ آ .- ہ5 83)۹۱۰] 6 :.901 781 7 37۴ ٭٭ |

 !نح+3آ ا5 5و58 ہہی ۹ ٢ ٭٭ 58

 ۴۴۱ ۴آ ٥578 ۳× )5۲۲۳5 ٣۳5:۶5 ٣۴۱ )جج >.٭

 51۹5۷۳5 ھ۰ ۳۳۳۲۳۴ ۱ ۷۰۳ ۳۶ا ×ہ٭۱ ہہ 73×:

 -۔]ماجت ہ۶۳. ؟858 مک بت ہہو ہ۳۰ دت یب
 5ا5 ۲٣5 7 ٥۷ ٦٥۹۳۳۶ ۶7۳۴۲ 5٭ ]٭چ رم یھچ

 1551 +7 ۳)548 ۰ 5)۹ ۰۳۰ہ >7 ۲۳۳ ×۱

 سان (3۳۴) 5088 55 >855۰57 ٣۳٣ ٦× :روج ۱

 م. سک ۹۲۳۲۰ 0. :.٭٭ ہہ "8ج و 75

 ۔ج ۱ ہہ : مج ٭ ]کی رک راوُدیل یم
 ×۳۸ ۹۰۹ ۲۲۳۰ ڑی 0خ ہ 8۲ "5ج. "م٭ :ج٭ ×٭ژتچ

 ہ!)۰۳57 ۹ .5۲۷۶4۳۰ ۹ ]ما مع ×۰ ہم: <ہ
 ۹1۳۰۰۷۸ ت٦ جج ٤51۱ ی8 3 ؟زئ مز چ ×ح و گپ ۔

 *< 5 ۱ 3ت اک ٠ی 885 ۹۳۳۳۰ ۳ہی۱ ہہ
 1:3 ۳ 41 -- ۹چ ۶۱۱۹۴کا۹ ہ۹۳ ۱

 ی۹ می :٭3چ٭ .٠ ٭[3۹٭۰ک “'ہڈچچ ٭ وچ ثم

 ۷۳۳۴ ۳7 کت ہہ ۳ جا یب0 ر1۹ ۴۹۲ )3۳[* ٢۳

 <5 5۱۳1 ہی “7٭' ×۳ م۹58 ۴۳۰ 5۴8۷۳ 5۳۳5 ٥ب ۶

 ۰٣۱ 676 1 ٦4 7) 7۴ ۱ ۳۴۳۱, کا17۳۴ ۲۳۰7 ب۰7



 ہما ٦× ۳9317 ۲-۳7 ۴ا۹۴ 8 ۳7 ٣
 ٭] ماہ۲۳ ۱.۳5۱۹۳ 5ت ۴ ]ا 16۹ ,۴۹٣(

 ۴ ۴5۳ >1 8 ۹۹ 43( )٣" ]مج ۰۲۰۰۱ ہے۱

 ت5ا 75 ۳ ۶۰۳۳ ۹۳۴ ہ3 2۹۱ ۴۳۲57 ۱ 5۲7 :٢٭
 ×۳۸ ٭ ٭ ۱)۴ ہا ہ۹ 8۹۰۳ 8۴7۱ ۹۹۲۳

 >۴ ۱ مت 7)31:58[۶۱ ۹7ہ ۹۱۴1 :۳۹) ۹ ۱

 >8ے٭. 5۹۳ ۹۰ ی5. ہہ ی ہ۲ ی٥: 8
 ۳۰ ۱ہ *وت مہ 4۳۳۷۰ یب5: مو تدرو ×۰ :ب52۶۱
 5۳ ) م٭11 ا1 ہ۴ ہہ ]۳۰۹ 7 ۰8۹۳۷۰ 8۰ ی٭
 ا 5 ت9۴ ۹۹۳ 5, 1۴ ۲۴ا ب٣ ۲۳۳ ت وچ

 3٠5 ہک 8ہ, ٢٠ خو 8۳ ٹچج ي مچ
 951۹-5 3)۳9 ۴۹۹[9 ۹۳ ۴۱ ۹ت1 × ۰۶+
 >۳9 6 7۲۹ ر1۰۲ 6 ××: ۹)8 >٭٭ 5۶ >8

 ١9 *۳۸۴۳؛ ہ وج ۱3۹۳۴ مہ ۳6 م۳ ہہ ٭

 ہ ج5 کا89 1۳۳ ا5ک, ٣۹۶۱ ×ا9ک× 8٦ج ٭
 ہج٭ 3ک ۶م وو ۹۳۳٣۲ 8۰۹1۸8 جج وج ٭مج

 وہ3 )۰.1 >5 ت11 ۹ ۳۷ ×۰ 7۰۴۲ 7)١
 ا۹۴۳ تب ٭*ہ؟وہ ٭ ٭چي >8

 0آ 1۹ ۹۳ ۰۶

 مہ پ8 یىی ہہ ×5۹ ۹71۶ د۶٢ ی 3 ۹)٣۳۰ ہہچ٭_
 ۹ہتا”15+ <٭ بار77 ۳] ۴۳۰ ہ۳٠ >5۴۹ ۹۴ہ 
 5 ر5 وج مہ مج >۱۷۰ ۱۱ 65 ۹)۹۲۰۰ ۱ 7
 8۳۳۳355۱  چ۶ ٦ اہ م85۰۹ ت۸٣, 7
 ۹9۲۳ ۴ ۳198:8 ۶۴۴۱۱ ۲٢۹4716 ب7۴ ۹۹775 8۶ ۹1
 مآ ۷۶) ۳٣م جت مہ ۶۲۲۹۰۱۳۲ ص]54 ×۴ ۶ ۹1
 ك۷ ۰۱5۳ 1٥" ۱× 5۶ ٦55 152 ۶۹۳۶ ء۰: 8۷۰۳ ج
 ؟ا۵( ٛی×. ٛب<اخ ×× 3ء اوا۰, ۹۰ 'و٭ موج ۔'.د یک
 و ٥۳۳۳۲ ۹۹۹ ہ۶ ۶ اچ 85ہ <5 1 ۴

 (5 ۹1 ۳۳۰۹ ۹۳7۹6 5ج 8آ 1۳1 11۱

 9 858 پو<اآت٭ ۲٣× م٣ 3ہ٭م۲ ×× ہ6٥
 ١۱۱۰ا ×٣ر ملت مت 9× کو ہا9 ×۳0 ات <۴ 6

 ۔ج ۷۰۳۱8-81) اج ×× ہ٣٣ ۳٣1 ۱ ھڑت ہقزات 18]
 ہآ ك۹ ۳۹), ٢٦٦۳۰ (ہ ا5 ×53 5ت, 71۹۳86 (۴

 بم م55 5۶ ٠٢١ 88۹8 مم -چ مج. ٭٦ 8ہ ٥
۴ 5۳77۳۳ (9۹۹۴۷ 71۹ +۹951 57۷ ۹۹۹۰۶۱ 
 <0 ×۴ ..١ج۳-.+ ہج ٭میقبگط:۱ ہ 5۳۱ ۳۲ ٭ 5

 3ج و5 5ہ ہہ ۱ م٣ مح ..۴۲ ہى ۱ ہہ
 ا3 9ڑ 7174 7ج ۴۳ 5۴۹ و۹ 71۱ .88 ٣۴۶

 رک و ۳ر5 ۷21۹1۹ ٣۶ 5۳۳ ہ۱ ۶۲۰۶6۴ ۱ص
  ٭ 35 یداخہ یج )۹ ہیر ٭م ۵ ۹ ۴ ۴7۳ ۹۹٣۳

 ہ م٣ >8 ہ69 ٭٭٭ج 3ک 5۱ ا٭6 کٹ 8 ۶
 وہ15 یب ٭ >۴ 2:5118 ۱ ۱٦7٦٦٦ 7]۶(٣3..- ٣ ٥۶۹ ک
 ہ88 5181 ۶1۹ ۹315 18۶1 ٣۷7 ۱۱٠۷79۳۴۹ ک۹ 14: (۴
 527 ء1887 5۳51 ۹1۱۰۹۹: ۰۴ ۹31۶ 5۹۳1. 11 7۴
 2۳۳۰۳ 5۳۹۶17 152 7٣۶87 ۱۶۰۴773) ب۸ ("۴ 7

 ۹100) -7)9.98 1۰۶ 51۲۶۹ ۰۳۱( 7٦×۳

 م٦ م٤٣۳ >.رر7٭ ×نی×ج -)5۱۰ یب >۳۰۷ 39(۶۹۹ ۳ 7

 ھد ۲1۶ 1۴ 4
 رض فقر تت اگ نصعکاھکاقفتھتتهومجھدکلصنھصومجوچ چو کالج کچ د9 5حوجو تویص ہی وویجسحسوعوجسج ەجبجج ججوووجچوسوجو+ وچ وجچججوھج ہ٭وعحيسعووسوجم چی جہ وجوہ وجوسج ےس جر -ووہوووجوسو

 م۹4 557 ۶1۲6 7, ۳*5 ہم۳. د97 ہ ×7 ہج ج١
 مہا بص5 ۹۹۹95۲1 ٠٥٣ 8یع ہہ یا ×۳ 3و6

 م5۳ ہہ ١ یح ہمقاو ×۲۳۷۵) >ہج مأ۳ ۱|.(
 تا-8 6 ۳۰۲۷۳۷۶ ۲۷۱ ٭)و ×۳ج "ہہم تص×٭؟ ب٭ وج ٭چ
 +٭ ہ <9( <۱ نک کو ۹۳۰ مج عویم مچ

868٦:9 ۴١9(۹ ×۳ ×7 ۴ ۱ 

 ہت 7, ک ۷یم 5 رر۳ ہی۱ (32:)-ھ۴
 ١+ جب 3ْ 3(8 مےثئت می ث٭ 8ج ٭
 -5۹اد.٭ ۴۹8۳ 8ہ ہم ٭ج ٭8یعسد؛ ]۳ یى)ز۔ہ٭

 5۳ ہا (۴۴ ۳۰۳۴ ہ5 ف۹۳ دہر 57 ۱ 7۹-7 ۴
 1 >حیہ ب9 کاک ھ٦ ۹ ۹۳ر5۹ :۳٣× 98 "ك7

 ۳55 *ا١٦٦٦ ه٭ 385 ہ)) <یع ہ ڈ5 ×8 "وے
 ۴ 51۹7۳ ک1۰ ک ۹ ۲۹] ۶7]5۳ ۱1۹) ۶1۹۲۰]777 71۳1.۴۱ ۰
 ٣۰۴۱ ۹53۱ 1. 51 511 5ا1 ۳۳۹ چہ. وہ5

 255 7۲۹ >۹ ا ۲۰۹'۹ د۴۴٢) ۳× ۱ ۰۴ ٣> )٣۳"
 ھ -۳۴۳ 6۲۳۳ ۳۳7. 8٤51۳ 5ی "97) 5ا1۶ ۹475
 *۳۴55 ۰ک 25 "ہ۱٥ 1۹۰ 5ا۳7 ی×۹ ۰۰ ۹۴. ۳۴

 بو ×1۹ ۹ وک ۱

 پری ملنا
 بیر 5٣۳۲ ٢۹× >0ح٭_, ۱×٦ آ76 3۲ 181 8+

 حج بیر ف5۳ ۳۳۴ ہ ×۹۰ ٭۱ جج ج۱ >٭< 568۸

 .٦> ی٭ت 5 م885 مم ہ٭ قہ ۳ی 5١۱

 ب٭٭٭ وج۶ ہ۵۸ 78۶ ء۰۹٣۲ بیر ۔ی ء35 7
 ۹3ك]9۹ ۴ ۹۲۶ 31۹ ۴۹ 27۱

 ٹبا357 یب7 ۶)1۳۸ ہ مج *×۴۳ و3 ۰:

 ۳٣۳7 ۶× 7۹) 6 77۶9۲۰7 ن5 ت۳۹ 3 *م7
 ۹۳۱ 7 ۱7۴ م۱۹۲۳ ۴ج٣٣۷×٣ 2۳ (”۰) -۔< 66
 “جم رک ہ2 ۰. وج تب×۶3ر ۰ت ہ۳ ون۱ ٭
 مے ی5 >۰۸۰ پ۳۰ وآػ5 ہ "مہ ج3 .-وہ٭

 ہ79 ۳ک م5 ٭١ ہہ م ہہ ٭٣جحہ م٣ ہی
 2914 مات ہو) م3 *۲۳۳۰6, ید مت د۳۰ 1 ہ×٭

 ۱ ۷٤(  ۴۳۹)3ئ٥ 5٦۹ 311۴ ٦٦>

 5۹۰ ۴1۳۰۶ 8×3617), 75 ۳1 ۴ ۴۳۳۲۳ ٣۳
 ٭ہ ؟٣٣ مو ۷۶5, ہت صصات ۶(1 813 ×۱
 ےہ تآ ٦ ہو ہ55 !یسد مج ۱55, 7۳5۹ ۲۳۳۹۸ ٭

 بت م٣ م3 ء۲۹۷9, 588رہ5۵ 7۹ ١

 1 (با5٭ : ت۶ج >18139۹ ۹1۶77۰ ۶۹۴۲۹۲۳۳۳ وی

 977 ۹۰۳۱۹۰ 59314 ۶98 مہ 3۳. خ7ت موج٭جحج

 تک 7171715 ۳51 97 7117۹ ۰آ ۰)) 7۴ ۴ 7۰7

 ۷ ۴ ۳ ما ×3۳ ×۴۷ 7۳ ٠ 71۲777)۹۰ ک۹۹ 77
 (3(1*۹) ٠ب یو م3)و !م٣]) ٭37ہ ۰۶

 اچتاود: ٣ ہ۱۹ ہہ ھ٭ ٭< عدم
 7158 87 561۹51۳۹ ۹ م71 ]ق۹ ح٥ مات (م۲۲۰.۹ ٭۱ ٭

 وجات ر55 57۳ ت٦ ۹۴۹۸ "م۴ می *۲88, 5+
 ۴۶-1 تہ ی ۱۹۰ ](داک م٭ ہ وج (۹ 8 7

 >٦٭۴



 × <7 ۰ ٣ ا57, 1۴ 95 ہما ۲۳ 5۱۳۹۴ یف
 بج >۷ ۹۸۶ ۱۹۱5۴5 ۴٠ ۹۰۰۸۳۴ ۱5۳۹ ٦779

 مم8 ہہ کا7 ۳۱۱ 7 ۱۹۳۳ ۴۳ ٥5۴۹ م1 >0۳٭
 و. 5۹ ک3 1۹5 (۹۴ ۹ ۱ ٰ

 یھ م٭٭ "۸۳ ٭ب۹ 3ہ >× 8:7 8)
 اج جول ۵ ۶9 3 ۲ 7 ۰ )7 5۰,

 ۔تجمو.ہ آج م۱ ×۷۹ ۹81166 ۳ ۴۰ا١
 حجر 3ج و ×۳ ٭٭ ٦> جہ مت ۹ .6۱
 حج ما ×5, ۹ وج ۴(۱ ہاوف5 "9۳۳۲ ۶۱۴۸۹ 16 مکا 5و
 یہ تہ ػ۲ جہ ی٭ ۳۴۳ ۵175 ۳۴1۹۲ 87
 كیآمہ٭ ]جی ہ م× وہم *ەاچ ھ٭٭ 10 5۲۱۱۴۹۳
 یجچ چے ا-ے) ػ٣] ٭ ۳۴ یب×٭ یى٭٭5ظا 3 8591 ۴۹ ۹1 ۴

 1٦61 1-5 ٦٦× 155ا 11۱

 جت ممی ۱ 8: م6 ہ م۸ ۱۹۳۳۲۳) >8
 چہبوقرو مہ ٭٭8 ی۱ ۹6 ٭ 5 6 8

 دیر ۴] 5171 56 5 ( 5۹۴۲ 81۳۱۷۱۲۹ 377٥۹
 ہد >7 ۸*3 88ہ "ہ۹٠٥٥ وہا ۳۶ ۹۳:
 >3 ی٭ ہم وہ 8+7 ۳۹۶۱۰۴۲۳ 5٣۹ ٭۳]

 ۔ق3 )۳۵ ۹5 ہک یبج٭٭ ہہ ہ8 م۱۶۰ ۳۴ 5۲٢
 می ۱25 ×7 ؛۱۷, 5٦۹ ہم۱ دت ہ87۳1 أ6 ۳19۴ 7آ
 2ح ج7 0۰۲٣۹ ۱۷۴ ۰۳۲7۰۳۴-۹۴ ک 7778 د1 ھ7 ۰۰
 لاکر. "مد یس. 5 ۹ ۰۳ ۹)3 381 1ر
 جج. 4۰۰ 2۱۸ "جج مہ ہہر ٣" ۳ را
 ےک”. 1۹۰6 ۹171۰۱۶ 5 "5 2١ -.٭×(م)3۹ 9۹1۹ 7-8
 و 8-72 058 ۴۱ ت۱٤ ک ۳758 91557 ۴۹1۸ ۰)
 ےس ہ7 ج5 ۹۹۸ ۶ ہ۵ تء٥× ۱٢١۴ ک ۳
 ×ج مم بے ما ہ۶ ۳۲ ٭٦٦ ٭٦ ما ً ۹

 ےرر7۹) 0)5 >۰ 77۳. *!۳۴ ک7 7۲۳۴۳۴۶۲ (۴۴ ٣۳5
 بور ×۱ 7 733۰ ی7 71357۰4 57۰ ۴۴۰ 5٥آ 7 78
 ۔ےچ >م× 25۱۰۰۹۳م۳ہ *۴ 5۱ ۱۹ ٠٦ ٭ت (۹

 ےہ م2 ::7 ی۱۰۷۳ ۱١ ۴۰6۶ ۱× ۴۰۰۰ ۱۳١۱
 بجو مو ہ3 ۴۳۲٣ ٠۰" ۷: ۶۸۴۳ ۳۴٣٣۳۲ ۱< ةئق)

 385 ء۱
 ۔ںجمج ہمگم ج۵۰۱ م7۳ ہ ۰× ٣٣.۰

 تک ی۹۹۱5 (یا۰)۔ج <*م۱ ۴8 87 64 سال
 ہہ ےیو٘ یر 28 مہ ۹۰۶۱ ۰۳۰۸۴ 85
 -ہ٭ ×7× 3۳ ی:) ی٤ ث× -×ہ٭ ہو3 25 7
 ےس. 7 5.× ہ٢ ×8 ۶۶ً ہال ۴
 حج ”آ_ جی "ہ۱ ہ5 ۹۰۳ ۰۹۹ ۱7۱ ۰۱۴6 ۴ 1184

 نو (ھ2)ی۹ ۱۹۰ 7 ٥۰
 3 "۳ 3>.× ہد ہبج 37 "۱ 5۷۳۳۳۴ >8 ۱

 ۔یسج مجسم. مج” یہ 3 ہہ ۲۳ ۷×۴ ۰۹۱ ا8۴ 75

 -حہ ×0 7× 55 جت ۳۳۲ د۴ ۶ ۱ 377۳51 ٭ز۴ 8
 -ب حج 8و مم مح "ہ3 ب١ 6 ما ء۵۹

 ہل ۱ تو دیا 7چ 8ف 9 ۲۲

 و3 ہوطجوک”, 5۷ ہ۶ ہچ] ۰۹7۰۰ 1۴۴ ء٦۷۴۳
 >ح ج پ١ ہہ: مہ ]ی٣ و >أ ہہ (8

 ]۲۶1511 ۴1 ١ 7٦۶

 پچض دہ ۱ 86 ۴۳۵۱ 75 ۴۴ ۳۰7 .٠۱
 وقت ى۱ ×ج >۳ م5 یہ. ۹۴۳ ۷۹۶
 جس مہ ۱18۰۰۶5 ہ77 جس 8 6۱
 !م7ہم] 7 ×× :(م×۳۸٭ ۱۱ ۳ ۰878+ ٭ک

 ںیہج نو ا۳)77٭1 ۰۳٣۹-> ۳٣۳۲> ا١ 9151 58 ۶
 ےب 5م مم ۴۳۶۰۴ ٭8ہ "۷۹۷۱۱ ۴-۰7
 ںیہ مم مید ہ8۹. ۱۳۷٢ "۴یم 08 ۱ 8
 جج جہ ۰۰۳۴ -ہ وما ہوم و ۴ک. !ہ5ہ٥
 3ج م۰ ٭٭٣.ہ مج ٭ک"۶۲۱ 99 ٭٭ 5۳1 ۹۶۴ ء۸7٤

 ۔ںسر ہج ×٭٭ج )۱ ۷۱۷۷۰ ت۹۹ ۴ا ۳۴ +۶ ,٠
 وہ ھ7 ء۳۴ ۲۵۴ 8 >1, ہہ ۰۲ ۱۸۰۰ 51ہ
 -ہ عوص٭ ہہ "۹۱ ہ١ م۳ *۲۳۰ د ج۱۵5

 ٔجح حت 3وہ ]۱ ٭×"ے ۱۰ ۹۳۰۶۸ *9۳۰۷۳5
 7ے حرج م۸6 مہ مم ×۳ "۳۷۳۴ م٭ك ٭٭ 77
 جو و۱ ہ ہب٭! ٴ.٭٭ ید م۶ ج:0 )آج6 ۹۹ 135 71
 ڈرو >حےج.؟ عج بہ م3 د×صحت؟ 5۳ ۶1۹1 1834 تھکا
 می حج م6 *۲۳۳ ۱8۳۳۴ م۱ ت۱ ہجسی گ٭آ ۳۳۲
 ۔-'ودو ےہ. ۵5 82۰ ہو ہ8 ت۳۳. 5 ×ہ
 یسچ ہہ ۴ ٦× و27 1 (۴۴ ب771 1ج( ۷ (

 ےہ 3ت5 م٣٣ ×۸۰ 8۰ م3 86 ہہ ۰۳ہ
 7 م75 ہہ 3ہ مچ ٭م؟٭ مہ ٭٭ہ< 6۱
 ۔۰نیو بم >ء-م| 2 85 88 ۴۳ 8
 ۔ج ےس جہ ]م۱١ ہ٣ ۱5۴۳۲ 8)

 یہ ےج مو٭+-.ج بر ؟ی-[[(۳م ۱ ٥٥۳۷٥
 وںورپچچ تیج ۳ ٥٥۷۳۲ ۴)۹۹١ ۳۸ م1 "1 ۴+۰۱
 3ج ثج ہج٭ ۴۱-۲۷ ×۹ ۴۴ ۴ ۴8۳۳8 ہت ۴
 یر یوم م5 "بہ ×8 ]6۱ ]۰4 ۳۲۳٣۹ یم

 5 ۹۱۴۹4 8+ 8 ١
 جت یورو حج. ہت ماوجاڑوگ ٭ 4 557٤

 وچ یو 7۹37 ۹ ۹۹7۶۱۹۸ 5۳۴۰۹۰ ۹۹4۹ ٤۹
 مجج یم ٭×نىر ۹8۹۳۳ ٭٭گ٭ا, ۔ے٭ہ<٭+ 5
 7ئ707 کے ۳ ٭ ٣۳-۱ ھ٭ ہ٭ہا <8 ×51

 33 ثج ہے. ۹:۱۹ ۸6ا5 31 5۱
 و عی نج مئسح مج ]جی <۴ ×۴۱ 3۳ ۰7

 ]جہ اج م٣ 7۹۳4 5:۴1۹ ۸۴ٛ ۲۱۳۴۱۲۴ ۱٥× ۳٣
 قم مج ہم ہد ہہ ا مم مت 689 < ۴۹

 جج یہ 28۰5 أوات ۱865 ۰م م٥ ہ5 ٹا ٤
 یہ 2 ×ز ۱1 7۴ 7۳۱ 0 ۰۲۴5 ۶ہ ۱7
 جج ہہ ہب× وج ٭ مہق -٭× ۳ 129 5۳۷ 1158 ہر
 یہ رصم و8, م۳ ۱)۱ ٭۱ ابا 77۰۱ ×8 ۱۹۳ ××
 قہ م× تعح جیت ہجصج ہہ ہرگز م7۴6 جہ 21951 ۹1۳ ء47
 -. ي٠ ×8 ہ ہ6 "ہ× ۰ ؟ہ می×٭ ]اک
 یا۱ - 85518 ۳۳٣" 6 م۳٣۱ ۹ 9:95 8۹



 چک 1 5 ×۳7 ۲۳
 اک یر اہ ا کد ہار ےک وہاب ںیم 7. ہک ہو ییہ نک دس بام در تا ات نوا ش

 ہ۳ 779 7 ک ڑ ج7 ! . ۲۹] تاج ۳7 جک >۳ ۳ک

 51۹4 75 5۰۹ 1۴ ہے ۴ ہم۰ .۰٣× وج

 مںقع 5۹ ہی۱ کا ہم (م ہات86< ]م8 5 ہچچ

 بب 5ڈ جرح ١ہ ج5 ع جہ ہن ہہ

 (5ا1) م٣ 5۹۹۳5 ٣۰۶" ۳ج ]م۱ 8 م| ڈچچ جور

 ا534 5۹ 8۲٥۰۱۷۵ ۳ہ جہ۹ م۸ ہے وچ

 کا ۳۰ا۹۳۰ ۴775 ۳۹۹۳ >۳ مہ 3۸۰.7۳ ×٭..7ہ٭<

 ۹۹۱٥۳۶۱ گا ۴۹ مہ ہ۲ حج ء8 "و و

 575 مکا5 << جج جج ٭م85۹و م858 "وج جہ مو٭و

 ک55 پچ ا. ۹6 5 ۴۰ >۳۹ +5۷. ماہ

 ۳ "5 ہک 35۱ مو ]نجم مد" ہچ ہہ

 555 ٴ0 ۵ ۹.۱ ۳5 ہک *0۰٭٭ ]ہا ہڈ٭ درہ 5٭<

 +17۰8 15. 8 55 ٣٣× 9۲۳۳۰6 ۲٣۳ مہ :جچ حج ہ٭

 ۹1۱ ٤٤(یكکا 5۷7 577 ۱ ہ۰۰۷۱ 75157 5ت ك 1آ ۴ 38 7
 ٦ 1671 ×7۶ 1156 587۱بی ٦ج5

 ج5 ک5 ۳5 (85)ر 75۳۸. 9۲5۶ ہ5 87 ۹5
 187۱8 7ك ی٦ ٣۳× ۱77ہ ہہ ×جچم ہ٭ و

 ٦ك ہي 8ہ ہ ۵ ]می ۱ جج 3٭ ںی”

 519۴5 ۳٢ج ی >م٭ ٣۴ [۰ ×۷۰ ء۲۳۰۹ م۹۱ ۴۳ 3 7م

 کا مت م8 مت رو, مت٭ رے. 1× ۱۰۳۰۷ ۱5-۳

 ۹.51 1۹۳7 ٭م8 وج (68], (۰صب ۵ ہج م8 6

 ۳۳ 77. 75 کچ 7۳ ۳8. ×۳۶ ب>۴ ۴۹) چ٭ .ہ

 3501۱55 ۴۱۳ ۳۹۸۹ 7م, 57۳۹ 7, 7۶ ۶٣× ہ۲ ××
 >ز

 5ا و ٭۹4 ((11) 86۹9 ہمہ ہ5۹ ٭9) ۹ئ ہ۷ ×8

 ۶۳ ۱ ۳7۳۳ ہ۲ ۴٣٣ ی۰ 3۰ 87 وو جر

 ۔ں× ہذا 6× ۱ ۹ >۳ م٣ ج٭٭ ۰۲8 35۳۳
 5 الگ *٭٭7 +88۱۹ بت ہد چہ.| م5 ہہ
 گ5 : کیہ ڈ8 م58 ۱ ج ک6 مج. و۹ عج ہ
 5 ہ16 ٣ت م۳۳. 9۲۱5 "مج ہ رو )٭ جج جج ھ3۰ وق)

 5۰۳۲۳۶ 5۳۳ ۴۹) 5ا5 ×٭ ہ]. "ہ۷. 73ج جر_×
 ج8ر-م 57 مم م٭ ۹8 ×× +58 م۵ "ہ88 جم

 755 5 ۴۰) "۰ ید ڈا ہ7۹ ۳۶ ۱ ٣× ×۳. ی
 تو 5 ×۳۱ 3ہ. 5 ڈو مہ.٭ د۱۳ ہی در ×چ ھج

۱ 7 0 3۶۶ 9 765 

 5۳× ہ ۳۳۳۶ ×× 8ي ×ج ہ5 81 ۳7 ٠۰
 55 ۶56 م۳۳۳ 5۳ م۲۳ *٭فہ ء۴

 5۳189۹ ۹5 صد ۳ 57)3×۱۱ د٣٣ :داچن ١|

 56 ہ٢٢ 7۲[ .٣۷ ہ٠ ].جػ؛ ہہ ہم ]۲ ۳۷ فو

 51۳. ی۹ ت۴ بد 8 ہہ ٭ وہ یی ہال -۳م۶۱۳۳۰٭

 1۳۴۳ ۴۹, 54۳ ۳ '5] 7۰ ۳ >7 ۰ ت7 7۳ 75 ۶۳1

 ہي ٭۱ 5۳ ہہ 58 م۷ ۳ ید ہہ مر رک ہممچچ

 ۹1۷8۹ ×۳ا 7۶ ۰۳۳ 515| ۴٣ ٣۰٣٦ 7۳ ہصر×٭ ×× 7×

 5 577۰: 55 ۲۳٢ ۰٢٥۳۷7۰۱ ہت ر تو موج :ح٭۴۲

 5۹51135 کا5ا ۹۹۹ ۹ ھے ہک ۳۳٣؟ ۲۳۳ یدج یک ڈق.

 ۹715 ہک ١ 88۲ ٭ْہچجچ ۹۹8 ٔ۔مب ٭-٭ج مچ

 احساس ایم ود دیس ےک ا 22 7 777227227 2277727۳۰ 2777777772۶77۳7۳ 027۳7 2۰-۳۰-.ج7ہ.7.-۶- ۳۳" .تصرجح-.-.-.۳+.-ے جسے وس

 ط58 5۳۴۹ م۲۹ 974 6 ...٢ ماہ ہج٭٭ م۴
 حق ب٢ م6 پيم ہیچ مج *٭ ٣ ہ٣۹8۹3۳٭ق ہ

 ا۱۹۳۶ ×7 ما٣٣٭ م۰٣٣۳ ٭م٭6 ]وی وجہ

 ۹15۸ 5)3115 ۰٠۳۲۴ >1 مہ مج. ×۷۰٭75 ح×٭ جب دہ

 چ7 ۶۳۱ ×۳۰ ہک ج٭ ٭٭ ××. و 5م و
75۲59 51151۳7۶ ۳35 ۶۲ ۹۱ 

 7737 ہ ی 0۶٣ دو 85875 ]]ن] ہ3 جر ہ٭

 ک۳5 5۹۲۳5۹7 ۹۹۶۲ ×5۹7 *7٭ہہ٭ ہا جا ي8 ہہ و
 ×٭ ٭٭آ ٠۷× ٠۰۳7 ٠۱× ۲۶* 7 ۱۶۹ ۷۳۶ ۶< 5۳

 5 ہ+ 5۶ 5۶ ہو چچ یص ء٣۳ ]أقط ۱× ۹جو
 7۹7۰ جہت ٭ ×× ×۰. م۱

 ہت مت ہا مح دات 5 ۲۲۳۰ ٣۳۳ وج 3تب.

 ۴6 3757 15۴ (8۱۹ 8۹ ین ر

 ۹۰۳۲۰۰ 3.775 ہ >۳ہ٭ و)7×٭ ×۹۱ دصح مم مچ

 ۹9 115 75 تاج م٭) ×× ۲۳۳ ہت >٭ہ٭ ع)
 ”, 5۷8 ۹1۹16) موسم ڈ۔جقح ہ ۹1853 ]جم

 ۹۹ا۶ ۴<  ی٭ قو م۱٣ ہ۷ ر× دہ. ًوق٭ک جمدچز
 ۳(۹[ ٭٭٭٭٣٭ 876 :'م٭

 *751815 (758) ک۹۰ (۴۴۳۰۳ 157+ ۳٭) ×٭ 8 ڈ7

 ے5۹ 5۳۲۳]) <٭ 7× <۶ ء۹ *م [((ہج ٥] جہ

 ۹5۴1 7۳7 ×8 <۱ مہ, ۳. ہ5 ۳. جہ 8ع

 5 ت٣ .۰۹)۲5 -].۰ 5 ۷7۰۳۳ ۳. ۷۳ ہ۲ ۳×

 (م!رعمج ]ک۸ ۹ ب585 ۱ <6 ۹*۶ ٠٦ ب77

 ک2۴ 781147119 ۹۰ جچ "م3۹ ٭م (۹جء  جوو جو۹ بیچ

 5۲١ چک ٣۳۳۶۱ ۳15 1۹۳۳۳ *ز7۳۳۲ ×53 ۲٣۳7٣۳۰٣ م٣٣ ۱ہ

 ا359۳ ۹7۹۰ 8۶ :)+]٭۰٭ہ ج. 5ص 8مر مہ” ٢۲× ت×

 5 لتااآ 7×× < ۹۳۰۳۰ ۰ 33۱ ×۱× ہو 8.7

 ۹ 25۳579 ۴۹۲ ۰*3 ۴۶1۱ 531 6۴۳۳. ى۹۹ جم8٭ مچ

 5۲۳۳٣ ٦5 ك۹۰ چ7 یر ٣ى چہ جس

 ۴5۹۱ 5۲۳۹ ٥٥٢ تب ٭٭۲٭ "8ہی 8 ػ._۹۲ 8

 ۴5۷۳7۴  بصا0 3. ]۴ ۳۶۰, مہ ])ہ7آ ×× یجچ ٭٭
۱ ۹8۹ 

 ۰+ 5758-5۳۴۰ *× 5 ن8٭ ۳. ۲۹ ہمد×٭٭ جج

 ٠٦5 ڑ5, 5۹ ت۴ ٭ ۳>. ۴۰۹ل *می ۱ ھی گ٣ ی ہ

 ہز٭ ]ج5 ١كی ہ ٭3۰-8 مر 8(. ٭خ ]جر

 4کا5 ۲9ا 5٭٦۱]۹ ٣٦× د۲٥ یڑ×٭ہح ہ 8۳6 جی |ہ| ۱

 ا5۹ ھ3۲۳ 5۹1 5۲۰۲8۴۳۶ 7 ب۳( 7< 5۳7٭ >7 76

 کا55 پ5۳ د:۰۱)5 )۴٣ ج۹۳۲ ۴۰۹۴ہ 25ج مر جم

 15ج ۴۴ہ ۹× 7۷۳۰۰ مر!ج ج5 مج٭-تہو٭ ۰ 3

 ڈاک 9۳ ڈ5 ۳۱۱۳۳۴ ۱5 ۹56 3۰. 857 ×ی
 5 ..۔(3)٣-۳۰٣۷چ۹۴۱)

 ٠۹57511 1۹5۳7 ق0 75ج م5 7۹۳ہ ج7 ہو ]×۷

 جج می ماہ ہ۴ ہم۱ بج بج 8۰مو مد

 ت5 <۳ 3ہک۰ ۴۷۰۹ ۳ )۱ : جہ مر مم.

 ۳ ھ ہاتما5 م5 ہت ّ٭ ءاسوس ہچ



 ٤ _ .__ے۔۔۔۔یستباتتستك- کھ ٔٛ-'-×>کحٗ بہی ےیعاح ا _ 38

 ےب. 85 1۱ ۰۶-3۳۰ (جبرمص م٦ ٥ذ]۰٣ ۳۳ 85 1۱
 یم ۵ہی م۹۶ ×× 6 <۹ م۰6۱ مہ ۹ی
 مڑ ٣۲٣" م15۱ ب7د و۰۱7 د2 ہج٭ ثص و
 ہ۔مںئو دم. ۰)3. یقاذ٭)5+ ۴8 ۹5۰ 57۶ ×3۳< ٭ہ٭٭۴
 ےخ ۰5-6 88185 ۲۰ مج ػہجچچ م۳۷ وقعئ

 ہ7 5 ۶۲۳۴ >134 ۳ ۶۹ ]۱ ۶5۶ ۹۰ ٠7۹۳7۰۴
 م ڈ٭ ک ۱۹× 5۴ بک 7۳ ۳۳۳ ۴۱

 ہن جو ۰ہ م3۹ مک یک ہہ م۹95 ۹,
 ہ5. ×۳)۴× 555 8۹۴ +۴ ہ٦٣ >5

 ۔ی ہم ٭ولج مببجہ٭ 3۴۷۲۰ ء۷۴ ۳5 ھے ۹
 ]۳> ۱ ک۰۳۹ 51پ 1 7713 97 ۴ 71۹ ٥

 ٭8 1
 پےڑ پچ. : غغ م9 << ہب م550 ی× > ۷۶

 ٭3ح× ۱< مم >ہ٭۲ ٭| مج اج +۶ 688۹۹
 75, 5۳ ۲ ۴ ۹۴ 15 ٦ 5131 اتا ۴ 41۱
 ج5. مم ].م ےب<ے_ ×8 ٭٭ ۹۳۳+ دچاچ ک5

 جن × ۳۰۳7 "۲۳۸۶ ۳ عی. ۴۳۳ ۴۰ 7
 ٭٭٭ ۶۲۳۴۶1۱ :7۰ ۹۹۴۳ ٥۴٦

 بستر سس

 ابا ةوٹمکَي نَلَو - ي1 6۹۹6 51 8 ۱

 78 ۳۴۳۱ ۴۹۱ 9۳۶ ٭۴ ۴87 ۶ 1۱۹۳۰ ۶ 8
 مج جج جم م٣ جب مم ڈاون میوەا ١
 می+آ757 ک۳۱ 5٥۰۰۰۳ 5 چہ ۴۱۴۱ ۴۹5 0۰۶ ۴
 دنووو م×٭ ۴:۹۹ 22 ۶۱788۳ ۶۳ ×ز ۴۳۴ (ھ۴۳۳۸۶۱)
 ۹ ہ79 *٭۰ ٭ج پ٣٣ *ج)۰ مہ. ہیر٭ وچ
 7ح9 ۱ ہم۳ ۱۱۹۴ *(92۳۳ 7 5 9۲ 75
 جج ہو ٠ہ جہ. م۱ 86 ہ38 ٭ ]۹۸۹۰ ×
 بجدوج :٭ ۰-۵ ٭ مے ٦٦ 5١۹ 8۲ ھر
 بچ >ہ ہہ م٭ ىب <٭٭٭٭ ہ۱٠ 5و٤ ڈچ
 ح××٭٭+ ۱۶3 >۶ 8۳ جم جگ, ٭ 9< ١ ك۹ 8
 بڈجص750ک ۰۳۳ ۸۳۳9 ٣5۹ م۴ ×۷ ۹35 ی۹ ۳

 ١ج. ٣۹] و 85ہ ۲مر  ٭٭) 6۱
 نی ٭ی+ : موسم ٭53< وہ ]م6 کھو

 ]وم ×۹ 98۳۳ >٭× 8-5 ۱ ت۹ ا <ک
 مج 7۱ 7۳۴, 77 اا5 7 ۲۳57 (38) ۴۳۰ 5
 ہں یچ3ا (3ا2)-۴ 919۹ 9۴ 7آ ایچ ا۳ 1
 جید (جہ٤) ۳ ء٠ 5 توجہ ٭× :وج٭ تا55 (81)
 ۔َح مہ ۳. 5, مم ×7 ہ5. نج ۲۴۴۱ 5 ء(۶۹۳
 ہخ د٭٭٭ یک 8( ج۷ ۹۱186 ۹۸, ء۴ ء۶5

 ند 5+3 55 ۹83 مج م۳۶ 1 ۰

 بیل شا زآ نیز اک نوازی
 ےس زئماھیو نک بما طلال

 ۔ َنززطْبَکتلا

 3ہ ہ٣ م۳۲۳۱ ۴76. 5ا ۹57 ۶85۱98 ۵
 و۳ ی۹ ۶۹18۶1۱ ۹۲5 1٦

 ںیرڑچچدب ر۹۰۳ د ۱3۱ ہ ۹ )۹۸۹۹ :7 7٢۶٣
 ]ہ7 ]7۴ ۴ ۴۳ ۳۴ 95 78, ۱۸۹ 7 51۴ ٢۴

 یجح×[۲ ہ۷ 3-۳۳۵4 ۱.×۳۳ ۰ ۴۳۳ ۰۴۰ 15 ٣۳٣
 7... 9 >3 ۹7۹۹) 39) ×3 (؟۹٣) 7۳ ۴ ۳7
 یا5 مت ج1 ۹) ۹7۹۳ ۳)7۰۲۹ >7 ک۹۹ ۹ 1۹751182 ۳7
 'یچ2جرو ]۲ 3م 9 م۱ 1۱ (۴۲۷۳۳ ٭ (۴۱۹۹۳ 7۳
 م۰ 87 ٛجج×ع×, ۳" >م]م سد ٭٭ ا 5
 حج. بر 5 ھ7 2, 76 م۴1۳۶ 57779 258 ۴ ر5

 ×80 و6٭ ہ7. مت ۰5آ 7۱
 یو ۴۹)بہ 7 275 ۱57۶ ×5۸ ۴۲1۹۴۰۴ 6
 0. >×ہہ٭ 8ب 8جمم-م.چچ 85 ۰۵ج ات 5۶ تك

 جی ۹۹۰۳۰۰۱۷ 8۶۱۵1۲۴ 6 5ا۹1 ۹ ۶1۹۲۶۷ 8۹۲5 ۲۹۳٦
 ی8 ۳551 677 5۲51۲۳ ٭(۳۴ 57:۸) 734 78, 59۹۷۹ 51۹1 (
 بموہ7۴ ۱1. م۱ ۹۳۳ 3۲۹ م۶۸ 5 6ہ يئئ 9

 ۳۰ 6. ۴ 87۶5 ۴۹ ٣۲ ۴۳1۱ ۹ا 8۲۳91
 حج ×۲3 مح مر م×۱ ٭م3ەو, ہہ ×× ۹۳ہ ۹685

 وے٭ ی7 ۰۰ ۱۳ ۴ ۱ ک۳۲ >8 1ا85 ۰ ۴
 چ٭ 8 ×۹ ۹۳ا 7۰۳۷ 7 ۴ 51 ء7

 ٭ہ وہ مو ی۰ آس 28 ہہ كا ×5 ۱
 ید ؤقندج ۳ر یھا6 ×× ی5 ۹, 50۹۹4 ب۳۹ 15
 80ح ]۶ 7 ۳۳ 9 751 7۰7۰ (383)-د۔۰٤ ۶ 7۴۶
 میچ ہہ ہم مکے وج+ جرم 15۸۹ ۶

 چی, مج جج ہد ہروسآجج ےم<ل<۔7 ۱۹ ٢
 2 >۳ ]۰۶ ۲8 ہہ ۶۰ 8۵8 ہچ٭ مز 68

 می مج. ہ۰ ۳۳ ٭: ×85 ۴۰ ك۲ (؟؟)736 ٤
00 

 قو ٭ج٭ : ق ٭م۹ جہ ی3 ہہ م۳۳ ۴ ۹)
 جج ہد. ہ3۹ ۹0۹ یب 8 .۴ 7۹۹۴ ۹57 ۳٣

 >0 <7ییى ١ مع" ۹۳۶۹ ٭ن18. 489+ 6 4٥8
 7 ۱: *)7771) 77975 7 ی۹ ۱۳۱ 77 ۳9 71 ہہ
 رہ 4 ۰۱۳۰۳ *51۶ ۳ ۱ ک 57۳۳ ۱۹۶ 47۴5 “۰

 -یج >۰ ڈ7. ہہ مہ 58+ یارک. ٤
 ۔چسرتو ۳×۱ ۶-۰ ۱13 :(و×۱ ۱ ۶۰۹ ۶6
 ۔تمرجت ×5۸ ہہ ×× ]ہ۱ ہ١۰ ۱37 ×کاوکڈ <
 ح576 :۴٭) ۶, 5۱ 5۲7 8۲ 1۱۹755 (۹ا۶) 5۲۹۳۳۲ ک

 ٦ج :٭1|۹ 7۱ 7۳۹۴۹ 75× 191 )119 ۹۹۷۰ .۰.۰8۱٥۴۳
 یدرک ہت ہی. 8۸, (م۸ 3:۹ ۹۱۹5. ۹ 147۷

 ۹٤۹۷۲ ۹3۳۰ 4۱ى آ؟ ٣

 جے1 <۹ :۱ ×وک م٭٭ ہک ہ م٭٭٭ ×8 ہ3
 جہ ×37 ہ 9٢۰ ن7 ید ۳75-۹ ناچ ٭ 7
 ےبی٭ ہ ہ مد ہو وجہہ خس و << وت
 و_م3 جم ۔.ّحٌ<٭ 3 میت. یہ 8ب 5۱۸6 یا551
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 جا تن نل ا جر ا کج اے ا و جج را ا

 )۳. 6ا۹۹ ٣ م۱۲ ی۳ 4 ہ7 ہم >۳ رو ٭.

 7. 5۳۳ ۴۲۴ ۱۹5 5۳3 ۶۶۴۰ ۹۱ ۴7) >8 ۱ ۰7۰4 ٭
 5878 7311 ہ۹۱ ہ5 ۱۸8 ہ 5)3 ×م5۹.]۳ ٣٣۳ز ی٭

 9 6 ۹7۹87 >۳۳۰ ]۲7۳ مہ ہ۰ >:٭3 ٭8٭ -ٌ/۵۰۷ہ7

 5۰255۹  ۱۱۹17. تترب ڑ٭ ہ8۰ +٭ "ہ5

 ۲۹۳۴۱۹ 1۹۹۶۹51575 ۱7 ۹7۳ ب>۰ 77۰۷ ہ ×8×۱:.٭
 87 ×× >ہ٭٭ ہ ×ق× 8۲۳۳ 655 8۸ ۴۰ ی١ وہ

 57ا 1۹7 3۶٣۰ < 5م ج >۳ "3أ م 2 بج عم

 ۹-۱۹, 5 ×۹۶ ۹۱1731, 0.۹5 ہ -م۱13)
 ح )جج. ۳(۹ ٭وخت ہہ *٭×م5٭ (حہ]٭ جر ھ٭

۴۱ *) ۹۹ (5510 

 دی ےہ ہک * ۱۹۳۰۳۷ ×7, ک5 7۳۸7 ۹477 ی۰

 ۳۲۷۳۰ يبج3 ×5۰ ۹ ۹۹ 5ہ مج وچ "مع يج

 5۳۳ 9۷۸8۰۸1 ی۹ ××. ٭٭ ہب٭. جڑووم ی×

 یواکک ۹7۰د 7 وآکم۳ د٠ مہ ×3 ۱× ×۵ یہ

 ۹٦ 5۲ 5 با ٤ *0۹٭7۲ ×۳ ×۱: یی. وو

 ۳۳۰ 56. ج7۳, 7)5 ۹ .7٣ بج م بو

 ×۳ ۶3177 ۴7 ہ۹۹ 7< .×ہ٭ ۶578 ہت

 :7٦٥ ب53 < م۱7۲۹7۹ ہ5 ا37. ۹83) د58, .۔۔<

 ہما5۰ مچچت +۳ م۸ د55 ×× ۹۱م. مک
 5۱ ۳۶ ۰۹۳۰-۹۰ ۹۳۶ <7 >۱ ]م56 ي

 95. ٣ "ہ٦ م۳۶5 م۰ ۹ .٭٭٭٭آ۷ ۰۰ "'٭]

 یک ہچو ۹3 ء7 مہ ۵۰۴[ ت6۱ ]۳۱ ہم٭ہ٭
 3۹6 37 ×03 ی8. ہ۰ جج جپ۶ہ مہ

 ب۳7 د ۹۳5۹3۸ 'ہ.×٭×٭ ]×۱ 4م. ٭ممع جج
 ۹9:0 ×8۸ ہد ×۳ ٭ ۴) ہہ ٭ مج موسە-٭٭

 1جاظان و +۰۹ ہ5 ہ۰ ]7 ہ7 ۴۳۰۱ ×۱ ×8۱

 کاج 31۹ ک 71+۲ ۰:۴۱۷۳۳۷۷۰ ۱1۰۴ 3ہ٣۷؟٣,.-'(|ج

 5151 ۹۹115 18ا1 ۹۹۳573 ٭ ۳ | یبہ (8ی۴]۹7

 ۹9۹1ا 7ا٦ "ہ ۳۳۳ ہ٭ ہ۹۴ ۴ بع مال
 755 5۳۴] ۹۳۱۷۲ ۰۰ 91 31857 ۴٢(

 وت. >5 أم719٣۲)۴۳3 ۳٦ یو 7۴ ۰٥3٢ ٣۳۳۷۹

 <8, 5۹۹ 51574 ک 5۶ >5 1 ۹3۴ )٠* 7 ۱ 8جك ×ن]ہ

 57+ مات پ-×٭ ل8۰ ×نہ ہہ ہہ مہ”٭٭

 ۹۰۳ 7 ہہ ڈو ۰ہہص ]لی ٭]]٭ جو

 3۳۳ م٭ ۳ یب ہم٣ ۳×۰ م۳٭× جج چچ

 ۳۳ 5 می 5۲ ۳ جت ھہرجم کرت چ7
8+1- 

 ہم ۳ م۹71۳ ۳۰ نیر ×۴ +88:8 ٣٣×۳

 ۹۳ا 755 ٣× ج۹ >8. کچ ۹7۹ ×۳, ی۳ج
 ہ۹ ---ج م7۳۰۶ یب ۳٭) ۳ ۷ ۴× ۴۳7 ٣۳

 ت5 ۴7 ۹۰ )۳ 1 >۴ ۰۳۶۷۴ )××

 ی5 >۹ "۱

 تک ھے لگنسھککساتامد ہجتصمجکھتسوھکڑکڑنتک2جج دتککک 5۳1۳۴۰۷ ہجرس-رسأ ج حرج تیھچ سس ووع و یم تحت تک اک ٹکا ظفصح-ضف 77-8۳0 وعتسجک وج جسجچجومسمج قا اک دا ام حس مم تک مج و لعاب ک

 ۷.3 ۹۰ 7 ۱ ہہ. ۰۱ 575 ۳۳ ہ 7

 7 ×× مح ۰ ہ۱ ۲۶ہ ]مہ ٢> ہ7. 8-۰8
 م555 ۶۱۳۰۰۰۳ ٭ ۶۱7775 :۲۳7 3×", 7۱ د5 چچ ج۶

 85 ۹1۹۹ ( ہت م۰۹ يہ موہہ٭×م عععصعچ ہری

 ]×59 ٣٠ ۰۲۳ ۹۳۳ ۲٢× ۹۰ ۳5ی می *ؿ مر وچ ہ5

 5 5اک 9 ۱ ا7۳۹٥ ۳۰ ہ۳ ہ۳۹ وج٭

 تل٣ ٦ م٦, م5 بتص۹۹5 *۵ +55 عج ہہ جو *ج٭ ٭

 515 71, 5۲۷۸٣ ٭۶٥ ۳ہ۵۰ ہہ و ٭ہ٭ < ٭ اج موەحےو

 ۹ (3۳5) ×۳۳ مہ, >ج× مت *۲۰ ]ج) ج7 ×5 ۷ ۹ 7

 ۹ا۶5 ۹۰۳ ۱۲۴۲7 *۵ 97۲34 ۴)5۲7۹ 37 ۱

 ۱۹5 م۲۹۹ ۰ ۲۹ م7۰ ہہ م۳ ہ8۳۰۲ مج ہ

 م57۳5 ٭.ق×۷ ٴ1۳< ٭٭۰ ہم ج٭ ]مج چہ

 5 بج 0 7)۳ ا9۰ *8٭.ہک 8 چپ ٭

 >767 ۲۱٦۰ ۱ ۲۹۴ 3۳5۲ ک 671 5 ٭ر>۰) ×7

 دہر ح۳۳۳ 7 ×۳۰. 18۲۳۳ ۰۹۰۹ 3۱۳۳7 ۱۳۱ م”٭۳٭

 و۳ )7 -۶۳7 ×۰۰ مہ ہہ ہج ٥ہ ہمہچجٛ

 ٭+5ج *.<×٭ ہ۹۹ (ی١ 05ص+ي >٭.م جج مچ ٭۔میچج

 55 ۰ا53. کی یک 8۴ ]جہ قمىیرم و ۳ مچ

 5181+۹1 *۱۶۳ 56 ۱ د۳ 3 -ق مر. جچچ

 7۴۳۳ م۷۳۳ ٭×٭٭ 3× ہ ××. ر 7ج جج بد٭ 8

 مات ہجج مج م5۹ ہ٭ یت م67۵ تج پچ وج

 <۱ راف۹8 ہم !:3ا× ہمہ یص ٭ی”ج.٭ نو یم مے

 ہت۱۳]ا ب٭ ۳۳۳ ٣" مج< *۲۹ ٭1۱ ہ3٣ م٭ جی

 1۶ ۲3۳8 "1 135 ۲۳۴۳ ۴7۲ ہک ا۳آ 7)5 ہنزچ >]۴٭ ۴×٣ حجح..9

 ۳5آ ٦۷۳7 ٦٦ ٦٦٦ ×57 ×× ×چ<٭ ہ51 7ج جہ ج85 ہ و

 ا٭5۳ ء۴۴ 9۳۲۳ ۹۳3 7767 ھ۹۹ 5۳. ۳ ×× 7۱

 18۳ داڈ چآ م۳۷۳ ٣م 5۹ < د۳۴۳۰ اہ. ×۳

 م٦ ]ت3 قم ہ٦ 75۱ ۹۷ 35× ×3 ہہ د5 و5

 ۰.۳7۳۲۳۷7 >۹۰؛ ٭مہ-۴٣ہ۰۲ چ۴ ٭ 858ہ یج٭
 ۷۹-251 7 ہبہ ہمہ و-×]× "ج 88

 کا1719 ٥13717 27515 6 ت٣۳٣5]7 پ۶۳ ×۳۳ ×× ا29.
 2515 6 215۳۳١ 755 38۱7۰74 م۳۰۳۳ ×ج×۲٣ >0<

 51ا5: ہ۹1 ہد. 3۳5 ۱۱۲۷۰۰۵ ×) اہ ہ۴٥ ٠× ا٭7
 مح ۴۱۹۴ 3 ہک ہ۳۶ 5۷۴ ×]ب×٭ ٭.٭ >3۷٭۲ وج ۱ اچ

 )8 3۳۶۱۰۳۳ >5۰۲74ّ ×5 ۳ 876 إ ء۳۳٣۱۳٣۱۳۳: >7.

 ک۳۳ ب۶4 ×۳ مج ۴7۳۰ .ج ی ٭مى ود

 15 167 ۱ ۱ مہ ۳)1 ہجح ۳آ ]مج (ج

 7808 1 ۹۳۷ 5۳5 ۶۲۰۰5 ۱ ک 7چک ×× حج موعمہ٭و”7

 ۹۳۲٣ ي3: یف ” 5ا95 ۳۳۳ ہ۰ ہہ 3چک ء۱

 95۶۹ م٣ م1 ہ5. ہ۳5 او مج ۱:م۹× ۳5.2

 ...1.١ ٭ہ×آ و: 5١× ۳۸ مح  موەم-. یک

 ]×× ہ١ ا27۳۴ *۳۴۷ 77۴ ۱۱× ۱ ہ ×× ج'ت٭×ج ٭جم

 513۳ 5158 ۴۲۳۳ 3275 (۴۰۳ تہہ ×7ت-.- ×ہت×چ ےب.
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 ]۹۳7 یب ۹ن ۹۳۴ ۹۳. ۴۹۶ *8ج7٣
 جب٭× ۹ ۶ا8 ١ ۹۲۰۳۳ 7۹83۱ م٦ (3۴ 9۱7۳7۹ ٣ہ

۴ 5۱ ۹۰۹۴5 ۶۶۴ 91 779 9 

 ۔ثح٭ ۳×۳ ہما ۸ ۳۴۰٣۰۹ "×۱ ۴ ۹۳ ہ ٭٭<
 مح کو 4۹ ۱ ۷۹17 ۴۳۶۴ >۳ 5اڈ م۳ و۶۰ ۳ ۹!

5 117 ۹ 1۱ 

 چج ع8. ۹4 اہ -3 ۲۳۶ ك۴ 58۱۹
 ×.35 17+ ہ ا57 م87-5ہ ہ اون<× مہ: ہج
 7۔٦ پچ 2٢۹۳۶ ,55785 ,۰)۶۹۹۳ 5 ٤< 8۲ تہچاڈ

 ×.50 ۳ز 88۶+ 3ب: ٭ہر0۰ ۰ ۃ5, ۱٥3۹
 ۹ ٥5۸> ۲38 مات ہ م۹ ۰۳۰۰۹ 11 ۷٣

 ؟۹۲8 3 1

 ۳۱۳۳ ۳)۶ 7.۶۳ ۹-7 ا۱7 ۹ 751-7۴
 چ7 ہہ ٹ۹ *۰جہ < ۹۴ .

 ا۷ ٠۰× 5> ۴9۱ ٢× ٣ ہ بد عیجک 8و ہ "ہت ٭
 ۳ ٭۱ ٭٭۰ ۲۶۹۱۳۰۴ ۰٣×٣۰ >ن(ےوچود-٭ہ

 '۔۴ +۰۳۴ ہ۱ا ]1 ۹٣ ہے 1× 6
 جج "حی ۱۳۲۳۱

 “۷ >۹ ۳۲9 ×۳۴ 57۳1 ۴ا ۱15۱ 5 . 7۶4
 ×× ٭ج٢ 4 ×× 9538 ]!م٭ ۳ ۵9
 جب29 57۳5 وت م۳۷ ہ۰ ےب وہ5 ۳۳ ۴ ۱

 جہ وس جی *)۱۹ م۴ ٦× م۹ ک۴ ۳۲ ک۹۴ ]۳۴ ٣۶× ٥1۱۳۰
 جج ہ< مج مچ٭ پو 36 تگ اکہ مہ

 موہ لئ مج مہ( ۱ ۲ ۹85۷۸۱ ۱٠٠۳
 -۔ (ج8-5)

 مج جم ص٠ ۱3 ۴7 ]ہ۵ ہہ م۰۳۸ ۹۳۲ ۴
 دہ ×۳. ×٭× ہقر وہ ہ١ا5 1)۸58 ۹ ۰۹۲۴ مات
 27 >۳ "۳۷۹ مج 5۹ 5 "م5۳. 7 8

 و مات -ج ۱ می أ٣ مد ہ۰ م۹
 ۳ ×۴۳٣--)ہ< م٣ .٣۴۷۹۸٣ دہ -. <<
 ١ل ۰ر 1 ۹۰۳۰۳ ۱ ×۴5 ۱ ۰۳۵۳ ہ5 ہہ ۴
 ×3۳ ۳.8. 0× وک 9. 5۳۵ چو ھ5 0۱
 حیعب ہت ×-د ہدچجچ ہ ہم 8<. مہ ]ہ<٭ مزا
 دق وج ہ5 ۱۹ ہ5 313) ج51, ۶ ک۰۱ ۶ <4
 آے (6 ۰1 ۰۴ ۰۶ ۶۹1۱ ۴ا9, ۶۹ 5 701 اک 4

| 7 14) ۶۲387:99۰5 ۶۳ 551771 1833 ۱۶۹۲ 
 ]7 ۴۱ ×7 ہہ ء۳۴ ان۲ 6 7۰۴] ×3۶ ٦×2۶ کہ۶
 مم قی بس ہم 8ہی چوم ہ ۹۳۱
7083 7< ۷۷ 77 7۴7 ۵ ۹۴ ۳(۴[ 

 م.٥ ”8۰) ہ١١ ۳۲۳۰ 57ا1 ۹۳۴ ۹ 287 ٦۹6
 جج م۳79 ۲781۷ ۴ ۶۲۱۰۲۹۳ 7٦٣۰٦ ی9 *رس ۴7 7
 ٭٭ ہ < ۳۴ 7۹۳۳۳ ××ک×*×۱ -٭ ہد 5 5

 ایما نل تو9 پل تک ڈراج پو ساقلا انس تہ رس تل:
 ۔ ہی نوا جک نم یت پنرول نا تعطل وع اس

 ۔آ لیک نماتفزز ینآااںطاولاد قدرت نما ماوغنر

 ار زر نو یحلا دا نو عیفاو مما نیلا فو ھٹوف ا ٰ :
 عِض ہاتمانھردلاَدارآاذام نقاد وکلا ا

 ۔ل نو مو و واک رعب دوا ںیم نون نئ
 اوم کت َو ہذا نو لت تیلاظ ولا مم | كيا لان نو دفن صو نا ای هللارمم اہ
 إ و َنْوُعَجَت ہلا وت اوم تم ریما اج
 یز یو اکرح ضلع وم ا
 ذ وه تواس مس یش ءامشاا ا

 اھچ

 معر ہو ہ۶ یب ہج ہڑےوجہس مہ قو ۳۹۰۵ ۹ 6 ٠
 مج ہ٭ہ۳٣ج ۔م-وبس مج ۱٭) ء۷ م7 ×× چ×۸) ×۲ ٭و٭ <
 ۔ل ر ہہ ج7 ۷× و7 ہ۳ر70۳۶7 77 | (3۹۶) 7)7 (ئ53۹) (7)57)

 حج 7 یب٣ یو ×۹ ۳ک.٭ مہ 7 5۳۳۳۳ ٣۳۳۸
 مس بہ ہہ وج ہہم ججہبو ہہ ۱
 ج۷۰ج یز ۹9)٭ 2 ہم۲ ۳۹ ھو جہ۰ 9۷۷ج یو 7۹۹
 یب 7۳7  >)ج ×۲ ہہ 979 7۳ ۳/87۳ / 7ج7
 ےبجج یجچ ہک تہ ۳م 7+ ]وہ <۳ )| یج٭ 79۷۳ )۲۳۳ 77
 ۔ےترجوجن ۹ج ور ٭ہج ہ٭ 9 ٭٣٭ہ 7
 جج مر ہڈی ۷۳۷ ہہم ]×× ) یوک مچ عو 2 ۷
 ط۔3چ۔ج77 ]۷ ]7 ۲) 77 ×77 757 7)5 ۶7۳1۳۶ )7
 ڈ۷ ہ7 ٭۹7۳٦×/ ٣× جٴرور 5ج ی چت ٭]مہ×آ ہ5 ہ
 ۔خجر ہو )جر ]5+ یر ٭ یو 22 2۰۳۳۰ 7۶
 ںی و چ عج < جج جج بح جہ ع۰
 ٭یب, ہو٭ بجصج ٭تج بو وج۹ جنقج ر 558 وہ 2:
 27 جہ۹ آ7 نج ہ۳9 ۹2+78) ٭یہ ٦۱× خور ۹۳۹۹۹7
 ور و. ہور دی ہو)٭روروچ چووو 1 ای جیو یی
 نی رجب و ب8ی و ک۳۳ وجہ ہ٢ ھچ مہ. ٭
 33ج جے ہ77 7 ۶ر ہ7 ۲۹ج چہ ر حر مج
 یہ جج ۔× ع(ً٭مّق چہ جی بب ہ٭٭ 7

 ہ۱ ہو ٭ 5ج مروج 5< صو 7۳ منیر 4 پی 7٦
 ]60| وج ہّ٭×٭٭ 77ہ ]ج6ر بجرحو ہزوڈ ہ6
 جبری جج مجر 8ج مہ ٭٭ ھ5 د٭۶ ي+ ء۸۶
 جہ ٭ چچ ٭37ہ عنہ ہ >٭٭؛۱ ہو ٭ ۸8 ۷
 ]ڈک بج-٭٭٢ ہبتر چو 58 م3 ۳۳ ۳ ۱

 777 77/7٣75 /۰ج 7



 3 رگ سس۳ حس سو
 د5۲ مالک 3م جہ ٭٭ ۲۳ ہوک ہ٦ 4گ,

 ق۲ ٢۲ج ۹م ی٭ 55 دت 1۱۹۲۳۷۳۴۶۳ 9ج-٭ہ, ٭
 توح ۰ مہ ہي بو ٭ج ہ ماتوو+ج-. مو

 3تا۹ ہ ۹۷ر <۷ ۱

 ١× .٠۹۹( ×5 ۳۳-ہم ۹۳۰ 8۳ ہ۳۶ 29
  1 75ہ7 076 ۷ ]۹ک یا 2چ 7

  ۴۹ 127 2۹۹ ۳7۴۰[, ۶۴ ۹۳ 7ات ۱ ۳ے رو۹
  79 ۱؟ززچ٭ ھ۹)

 1)5 ک۳ ۳۰۴ ۶1۷۹ ]257 ۱۹۹۹۴ ×۳5, 7 ٣8۳۹۱
 ۰5:5 6 ۹۲۵: 5 ۲۹۳۲۷۲۰۳۹ دا 77 ۵۹7۰ 7] ۰٠۳7۹ 77ج
 8۹ 7 ۴1 ۹۹۳ ۱ ک۹7 ٠7۳۳ ۲٣× اچ ٥ 5ا۹ 2ج
 ۳× ۲5۳۳ا ٭. 5۱۹ ۹۲۹ *م0۹ ت۴ بیر٭ 8ب ۱|
 599۹:۷ ۳۳۳۶ ٠> چ7 751)75 ٥ ء٣۳ ۴۳

81۱ ۴ 9157۳1 515 61 ,5 ۰1۹ ۰> 

 ظن اتار ما مئتکےد ید ہم۱ 8۳ 8۵۷۰۹۰۱ ۳5:۰
 5777۲۳ ٠٥٥۹۹ ۶۲۳۳۲8 ۱ ۹۹۲۳۳ تاورسا ×۴[ تیم 8 8۱

 ٭ ہ 8۰۹ 18۴ تیم 851 55۱557 ×۳۲ کڈ٭ 4, 85 5
 ٭تج ہری جج ×۹۶ ۹۹ 7 7091:77۱۶ ۹۳ ۶1۹۳۹ ہت, 7

 ×× یب ۰ ۰. 77787 7۰۳۶ 1 .7 0۳ <٣
 ۳. 1۹۳۴۹ ۶۱۹۰۶ ۴ ۹ 311655 ٣۹

 *۲۳رہ ہ٭7<. >۲ ۹۳۰ مج "۱ 5 5
 جہ: 76568 ۴۰۰ <۰. 8ہ[ و٭ م٭ وہا
 م۹۱ 5۴۳۳۳۳ ہ5 ۰٠۲۰۹ ×× ٭ی 5۳6ہ )گ۳

 ۳985 ۳717 ۱ ک5۶ ۳7 ×1۹ 77.۱۴48 7۱

 ات ض امرت ۹۰(  ۹ ہ5۳ ×۳× 1.7۴
 ر۳09 ۹۹ ۱) 5۹1۹۰. 98 ہ5۶ ت6 ۹۳

 ے7 7چ ۳ 279 707 7. 0 ۹۳ 7
 ۶ ۸13 ۴ ۰93 ہ۱۹ ہ۷۶ 8۹۶۰ ۹۳ہ

 ف5۰ یب 541۹ >۲ ٭۱] م77۳7 ۳۹ ہ5۷ 7:5 ۹۴
 ۹۳۳ ۵۳۳۲۳ ۴5ج *٭اچ<ک مج م٣٥٣٣ +1

 ٭8ك۱٢

 2۹ حی[ 9 37۳ 721755 ۶۹۴۰۲۴۶ , ۹۹8۴۰ ٭ چب
 ٣٣9 ×۱ ک۰۴ ہ5 ۰۲۳ ہما )۹۹ ۳۲ 17
 ج31 مور × ۸859 ×۴×٭ ٭۲5 "م۰ ۳ ۲۰۰۰۸۸ و ١

 7ج: 3711 ۹)9 ۶۱۳ 7 ۴۹۶۱

 جج ٭ وج ٢×٭٭آ >٭ : ۳ 7
 0+ 3۳۸ ہ عیرع ۹3۲ ٦× ص٭ 85. ۹۹۳۱ ×7٭
 ٭5 ۶آ <۹ ۳۹۸۳. ۳٣ مع ۱ ۳6 " "۹۹۳۳۳ 7
 وہ١ ڑ۳ ہ ×۲۳. ۳۰٣۲ ما *۳ ]و ۹75 ۹۷
 98 4 ۹۰۹857 587 ۳۳] ت7۹ -- ی۹۱۲۰ 5۳7 م۳ تاچ٭

 ہت ×۳ ھ۶ ہ 8۹۹۸ ۳ك می یى٭ 0۳ ہ ۴۰
 می. ×8 8۹۹ م5 م٣ ۷۷ ۹8۲ یک ے۹
 وہ ۳۳. ہی یک 3×۰۹ ×× ۱ ۲۰۳ 3۹۴ 6
 ہ98 ی٤ 7)۶1۹ )477 2739 ۹971 87۳5 ۶۱۳۰ ۱۴

 یت ×6 کو ۹۹ 7, ۶۹۹۳۲8 8+9 8 ۹۰۴۴۶۰۹۱ ٦

 5 1۹۰۴۲۰۳۲٣ ٭ ہر8۰۳ ۹۹۴ ٭×ت ۶۳۴۱ ۴
 7۰ب. ک 1۹ ۹۹۹۱6۹ ۳7 ت۳ ۹۰۹۳۳] 7ک ۰۲ ۶ ۱
 55: 5۹ ک5 ۳ کب٭ 9۹۰۳۴ ۹۳۰۹ ٭ج ٭۹٭ ٭ ٭َ]]گک٤ ہہ

 ہ7۳ ا۶3 ۳7 ۹)٦" ک۹۴ *۹9))8 2 ×۳ -- ب۳٣۶ 969
۶۶ 3۶۴۹۱۰۲ .371۳5 8757 777 ۲۳(. 7۳۱(0 
 1۹+[ ۹۹۰۲۳ <٭!٢ [٣م.٭ *٭57کہ٭ ۳۸۹ ۳ جت ۱

 ؟۹۳۴ ک ۹)۹۳9 7 ۳۹ 27. ھ1, ۱57 م1۹۲۳ ۹۴5
 3 5 21 ×۹ ت6 75 181 ,3× ۶۳۳۲ ۳۹٥77 ١

 ہ۹ ×۲۹ نک 98 5ہ مو یو. و٭ ×۴ ہ چرچ ۳
 تہ ۰ .۳۳) :۳۳۲۴۰۸. 5 5ا 5 ۴ ۶۱۹۰۳۷۹۳۰ ۱١٠١

1۱ 1 1۹978 5۴178 7۲ ۹[ 
 5-3 ہہ ثب چے ہ <۹ 88ج 8ي ۹ و0۹۲  ؛

 ک ہہ و۳1 ٥٥۰۹ 5۹۳ 5ہ "

 217159۹7 ۹۹+ 1۹۳۳۹۰ دت مح ((أم7 مز٭ر <ہ حج ۹۶
 ےتج٭ ماہ ات ٭۱ ۷۳۳۷ ")۴< [۹:ہ؛: ہی" ×5۳ )۵ب

 5۱ ما 355, 8۰ یو بو تو 69۷۰ مو ہ
 ے27 ۹-۹۳٣ ۹18) ہ 76 ۳)1۹۹ کی 4:9۹ 6 98 - +7

 ہ8. ۹۱ ۱۹۹۰ 5٭ ی7٣۰۹٣۷٭ چے <٭ ۴۲ ۹۹ 5۱ ٢۳×
 بور +ے×ج> یحج٭و وورم98 ج5 ہ >۳ ہی 76])  ج

 دت 2۶۳۷۹ ث1۳ ۶۳۴ ھ99٠4 ۹3۶ ت٣ 76 ۷)3 ٤٥04

 ٣ ہ5 ۹۹ہ ٦ ڈا ںمع نوضخن ( 5۲ا5۹ ۴55۱ ٦٦× 8

 ٣۴7 مج -) یصم ]۹ 55 ہہ م٣ ۹)5 5 1)۴ جت

 <0  ۷۷٢زکر  ۲١3(7مج 8| ہل 58 ۱ ی۹ ۶9۹7 ہہ

 چ مە *”"۱ َلَصْْلْءَاَةيطاَرماَمںوَاْشَم (یچء ہچچ
 ہبہ پ ×] .٭ تین 4۷۳ ۹۰۲۸, 5ا31 51 6ج ۴) ۱ کا5

  ۱ ۹۳۶7. 5 7 87ہ] ہہ. مج ا ہاکی اچ
  >1 65۱ ۰335۹یہ ٭٣×ر+ہ یہ۰۲ .5۱ 8. م۹۲

 ) ۹۹۹۰۹ ۴۳ہم, ٰیب٭٭٭ وح٭ ہک ہو3  ۲٣ہ۴۷۰۱ 35
  ۳ ۳۲ 6یہ ٭ >×× ّخ×۔. "75 <ہ ۰ب

 5 4۷۰۲۳۰ 7×18. 155 ۱۹ ۹۱ ۰۴۱ ۳۳ت ہ <۶ 3)3 ہ

  [۱۹۲۹5۹ ۹۱5۴ 38۷ ۹ ۹ 7۶ی٭ د٭۹ ٣7ہ < ٥3×

 ہ٭]3 کہ3د وت ئیفالافَوْزتِشَت وج عرض
 مر 4511۳۹ ا80 ناچ ۹۴ چ٣9 7 8ت
 ی۹515 ۴1۴1 1131 3۹۷ ۶۹1 77۲8۱۹۴5۶ ک 367 ۹[ ۹۴۲۹

 ٭چور َتْنُِكلاْذُه كا یوچ ×  :م3 ×3 ہ ۹
 )]( ٦7 ×۶ 20۹5  ۹71۲۹7۹-ک )٠۹ ۶53(6 ۱ دہ

 د۳۳ ماذو٭ << 55 م۱ ×ک٭ ہ 57۷ ۴۰ ۳۳7
  017ج۶7 مان ع5 مکر مک پٛ.30 ۰ء۲۳۳ مات

  ۹5۹3 5 ۱م٥

 5۲ 5۲۳۳ ٣۹۱ 55 5 م٣ ۹ مم ٭٭
 ۹ ٭۹ ۹7۳ ٥٢۰۰۷ ۴ ۹21 575 ہہ, 5۲859 ۹۰۹۹ 8 ٭
 ۔مسمم 7 ۹۳5 وہ جم مت ڈو ۹)877 ہ ٭<<×٭
 جہ ۳م 889 9٭م ۶۹۱ ۹ب٦ (؟۳۳۳ ھج ۴ج ٭
 -٭<×<٭. ہہ ی٭ ۷۷ وہ 888ت مور مہ ٭٭



 8۱ ٣۴
 اگیَج ضا نل یکم مچ ہو
 چک 58 ہم ٭:٭۴ 8۹+ 05۰ م-ق -٭ج
 ۴۳۲83 ۱) 5۳٦ ٦*۹ ک٭٭ 10139۹ ٥ 7۳۳ 358)5۳ ۹۹۸ ]ّڑ
 یت × ہو 8۷۶ ۲ ٭3۰٭ 5ج ۹۰ >9۹ ٣88ص
 5۹×7 یا51 ات اہ ۱ ۹ 1 5 ۳ 75 17 ۹
 مچ ٭جئ ٣٣٦ ٭؛ ی3 +6 ×۳۴ ۳07 ٭را٭ ۳! ہی ر
 جم, ۱۳۳۳۶ ہ5۹. ۵۲۳۲۳۴۶۰۸57 ہ87. ہی ]ت۹۳ ٭
 حیعم ٭+ ٭٭ ٠۰8۹۰ ۱۱97 ٭:گم۰ دہ ۴ ِنڈجج

 تما ۹ 7:985 ۹ ۱

 رد. ما 38 ہتصوج ۱ ۱ 8۹۳۳ >۹ ۹ج ہ ××.
 ۳76 ات ۳) 7, 51557 5 ی۹ 5۹7۴ ٥۱٥ 28 مج
 ہ۱ ی×٭ ج3۱ و <5 ہہ ۰18۹۳ یح مع ہ5 ہن.
 ط7 7آ ۶9۳۹ 2۳ 91و 118١ ہہ - 1 ہم اچ
 81+ میرج ۹1 1۴ہ >م٭+[۴ 2ء۳۰ ہ ۴۳) ٣5۹ ×گکگرو
 ترج ۱ ٣۷۰۰۰ 27۳7 7578 ۳0۴۶ 5ا55 <6 6> 1۹۳۰۳ ر3
 55 ۹ م19٣ہ۲۹ ات ابا ×۹ ۹۳ 1۲۹۶۱ 91۹15 9
 ہ۳ 1 7. ۲۳ 5۲۳۹۷۳ ٭ ا81 ۳ ۹۳۴۳۴ ہ۱
 ]ا 75. 9۰۳ 3] ہ۹ 71 ۶11۹167] ۱ ک1۴ ۱۹ 5,
 ۹7۰۹ 5۹7.6 جات "ب١ ٣ج ب۰٥ ×۳۳. ء*۲۳) ×۳ت٭٭ 7×
 ×2 ۳۶۱ 253, ۲351915 78۱ ۴7 عا 1(, "194 ۴۴ ۹۲
 مح 1.۳۴٭ ۳ك ×۲0 و”٭ 2 مم۰ ۳.۰۳۹ ۱۳5۱: ہ7٭ +ج ی+ا0+٭

7 2۶99 1531 ۱9191 ۰1101 ,195 9797 )2 

 وہنا5 ٣< ہ9 ۹85 84 515ا ک ۹15۹ 797

 2۳ ی2۳۲۳ ۴۳ ہہ, >۲ ۰۳۴ ×7 ا۳۳۴ ۹ 3:۰۴ 8
 +7 8 5۰۲۳۶ ۶ ۹1155 ۴۰7۲۹ 51۳۳۶ ۴65 7)۲٦۳3

 55 ہم7 ء۹ >۹. ٭چاک ۹۸ ۹۳۴. <۱
 ڈ2 مم مج م×٣٣۳ ٭ر ×َ٭ت ٭٭۱ کی ھ۱
 09۳5-۳ ۳۹۰۱ 75٤۰ و۹7۳. م۴ ٭ ہ۰۹ ٤۹
 ج۰۹٣ ۹ ۶۷۰۰ ۳3 ہ۲۳ حج ہم 5ط 75۲۴ و۹

 ۱. 55 ٴ۹۶۶ ب۹۳۹ 7321۱

17۹ 7 78 

 کی دا55] ۶1۹7۰۳۳۰۱ ی1 ۶۱۹411۹8 91 7۶۳

 0.٥ ہجص یجیر۔۔ 7ے مج یہ< 8۳ 8 ۷۹۷ ٤
 ےہ ٭ق ٭٭٭ ی >مک؟ مم٣ ۶18 ٣۹5 ۲0 3 ک
 3چ ۹٣٣ مج ۱ ج 3ہک 585 ھم 991 "۸۹ یف 8

 ۰]0۹۲] ہاتد وچ م۱ م۳5 م۳5۰۴ ۳5 ٤۳۷
 ۳۹ مہ ١٦۹ 51775 ۲۳٣ ۳۲۵'۹ ۳ج ػ۴ *٭ہہ. ۹5 ۹
 3۴۳۰۶ 7 ۳۹۹ ۹ ۰۰ 511۹ ۱ ٭ڑک21۰ ۹۲۶۶ 3۶1 (5
 ۹۰۳۳۱ 81۳8 :۱5۴ ۹۰۳۴ ھچ ف۷۶ *زکا لگ ھ۳۰ <۱
 9 )۱ *۱۶۳ 7 ہہ×3۶۴چ ٣ر ×× ۲۱۴ ۴ 55۱۰۴۴۱,

 ہو .- -۳1 9۳9 د۳ا5۰ ۷۳۰۶-۵۹۱ و71 ۹۱۰۱ ۹ ٥
 >5 ۶ ٭-م٭ مم قم >۳۱ 58ہ]م۱ ۹ 6ہ ۰۳۷۷۴
 دت5۴۳۱ ٭ ×۶۷ 8۰۳ ۳٣۰ تم 05 ڑ۹ ۴
 می ۳× ۹۰۰۱ ۳۳ یک 8۱۹۰۲ ہہ چت ہ .>ڈ5۹+, 9۲ 5۴5

 واک ہقلخ ضرذلا قیا یا ةکملِل كر لاک اد
 متیش نحو ءامِيلا كقسي و مو دت نمو لتا

 رکعو نوع اعا یا لاک تل س دو ےل دحپ ا
 1 ندا لاتد تک لا یس و صو یف ایک الا مدا ٠
 7 ا5آ اون ین مو لاک اتر ط انب نادم ءامساپ اب
 دا را دا لاق لیا علا تنا العاص ا

 رکن عن تال او اتنا نا ان10 ئی
 90ون نو ایو نواں غاع أو ضزالاو تما بیع
 ی٣ نما 60 فر ملا وان جسا تک لال اد

 تنا نما ھدائ انک 9 نیرٹکلا ند نا ویڈ
 ابرشنالڈ امٹشزرٹیحا ںغراہ یی ل6و ها تحرود و ۳3

 ٦ نشیملااسیلراف 3نیبلظلا نماںوعف ہرحغا ءوه ٣
 [ئی ۹,7
 یل تاج لا ءاتمورفکس ضئالا ق کلو وادع عبا
 1 ہما ٹال وم ہلا دیاع باک تلاوت نیردا

 (ممر ہ٥ یو رب چی مس مجومو+جب وم ر ہہ
 د93 یجے٭٭ ۱88 ]۳۷۳۴ )7۴ ت۹ مج 8

 5 ۸3۳ یجہ ٭ںقج 19 جج م و +-چوججو د٭8 موہ یہ.
 7ج٭7ک و7 ۶ جہ ]و 57 ہّجرہج ت؛17)3 +78 ۰ 7۶
 ہوج نج -م٭ موج ر 55 ہم ھی ۹۸8 5.۳۲

 ہیرو جج رر ممرر ج ہر یا <7 58۳85۰ تہہ
 ججہجتر حجر ٴیودج مج ڈچہدوقآ!چ مو |ی+ہ 7
 جے7 و677 | عج 77-۹۹. ک7 03777 کب 797737 7 7
 7. ×5 ہکروآ د7 چ٭ ”چ ر (مدر یو 25 ج8 ۸۱7
 بج جج "ہہ ٭ ہہ و ٭ ور (م19
 3ور ر وو پچھچ ٭چج٭ ہروج-۔و مجحوجد<1: مصر ۸5
 ٭٭ج ي قصہ بہجبوجرجوبچ و ۹ یو حج ر یو جہ
 855 جج 7م یہ جیو جہ .ی م۸8 حج ٭٭ہ٭ 7 ئ

 ہہو 188 مم ."ک وجوہ ہ ہ<ج وہ55 ہر×٭×
 ۰ک چپ کرو ]قت درک 76۶7 ید ھج٭ 7۰9 828 ۳×
 ہیر د۳7 جو ×٭ ) ہو ہروص مج ؛ (ممر جج ج۰ ہہر
 جج بہ مربر۔ مچ جچج چو مووہوووجج ۳

 ر755 ٴ-یبوک جر ن35)ک ۹ج م۳۳77 "7۱ ہہ (8۳) :
 جب ب+,+ جچجج یہ بجو ٥ جو5 ٭مج٭ ہہ ۶
 ]یو 2 ہ۳۱ (دمزر یہ× ہجرت چوآ چچ+ ۔وە۳ ہی وا <
 ہر77 -ق) ہ75 چور جوجی ہن! ب٭٭ ہ۹0 7 579, ڑ۹ و
 8. 77ج ند جر ڑچ ہ رہو ۳7ف ۲ ۲۱ ۹7
 موہ )کہہ ڈبو ۔|ی ؟ہج٭ ) ممدر چج]٭ ۱۳ 7
 جور ہہ مج وج٭6 مہ]×85۱ ۰ک و مہ دےورس ]<7
 72ہ چ وی ”نجڈوبج یو چو 758 یچ+ 5۷ ٭٭ہہ ہک
 ٣9 إ ہیرەور ٭چ-.)ز٭ یبہ ہبدوج ×ج عہ یو مر جہ۳7۳۳ ھ۳
 چہ 77+۳ ۴۳۳ ۴۳ ۱۹ >۱ 7.ت٭ م٭0 <۶ 1 (مو) 797

 7ج. بج مزں وزو وو ہو مچ قیجج ]مچ جو
 78073 ب7 ٭ج٭ ہرج فقرو ھکک يعرکبر 7آ 61۱

 15-775 جج چ۳ ٠ 7ر



۹ 
81 9۱۴[< 

 ج۱

جورجویحجو اکجحجمجدٔجحجج وچ چچچسجچوتسچجص وس
 .ت-×تت..-×..تت.ج-.--.تتہح۸تِ-یدسےح_چ ات 227۵2722727۱ جا ص-2-۳ جہ ت

 یہ: تی وو چوس ہووو : ےل ا 222۶22222

 ہڈگچ 57 5۷۳۳۰ یعرم ٢ مح”: ہ (چ تی

 ے57 ×۳ 5۳. >۳ ×ت-8.1 -ج-٭ 3-٭ >.د-٭

 اتدا5 کاج نر ہ ات ٭۳۷۳۳۷۱ ہ٣٣۳۳ :×: ۱ ہ٭× ج *ر)×

 ۹ ۹7ت ۳۳7ہ د٣۰ مج٭٭ چ جج٭م چی یمجمی ہ

 ٠× ×٣٠ ٣ ٠۲۲۷ (×مرس بات ِ×ة 8۳ہ ےچ ]ار

 2۳۰۴ ۴77ا ہر۹, جج جہ ہ5 جی مج ہہ 686 ہر

 اس9 ہت ات ۹ <زکت5 ۱ ی ج7 ہہ ٣× ت۳۳٣۳۴٭ ٭,.ج٭

 2511 ۴51 یا. 593 -۹۱۴) ۹۲ ہہ 7< ٭ہر٭ )886۴۴ ے5

 -ہمو× 55۹۲6 3جج م7, ہک ٠ ہہر٭٭ ہم۰ چ ر ]6

 ٹم۔ا51١٣ ہ537٥٭ *(ا55 5, 1۰۴6 7)533 ہہ جوہ< ؟ق8ججو

 ۳7۶ ۹۹٦۰ ا 5چ5]] ×7 ×3 3378 ٠۰

 ہ5۹ ۹۳۰۳۷ 1۴ 1۳-۳. ء۰۰٥۱ ۴5+ ہ ×× :]دەہ ہ

 ٭٭آ ۴۹۱ م7 "ہے ہ۷ 5 ہر ×۳ (حججی)۔ یہ جج

 ٭ج 58۳۰۵۱۲۳۶۰ ۳: ×ہا5۶ ۱ 1۳۴ ٣< ×۳× وج ٭ د0 جہ

 ہ. 5۹87 "و3 >٭< مجح۔چ ہم ]جج ہم ہ٭

 2۳5 0 ہہ ھ٭٭ 8۰ *و٭ج جوجص-سوچ ٤ مچ

 اک ۱ ہ٣7 ۹ انہ ×× وج بج٭<۱ 6 8۳ ہچو جہ

 اک دو مح“ ڈجہ ب-٭ ]ح ×۱ ہبہ ہ٭چج ج

 ٠ا5 < -۰ج٭۱ -. ٴہ۳٭ مح تب یچور۔مھ ء8

 >حح ھ۳۳۳ ۹۲۳۳ ہ] *9]. 5۳5 3۰ ج8٤ ہ۴ جود ٭

 ک ۹۲۶۳ ہ۳ 3۳ ۶۴۲ ۱۱

 ×75 758 ج٦39 ۹۴ ×7 .77× 5۳۳۰ ۹ ×٣

 ہور ج ہ8 ]۰ م٭ْہ<٭ 58۳ ممے ۱ج

 3و٭ ہود تو ٔھ:رم ۶س ہ <5 8۰۰ ھہجج

 ؟۹ إیدد یرجچ+ ہم مّے٭ می چہ عوحر

 کا ھر یک ھ۳) کا77۳. ت۳۶۳۴) ۳ک *۳ 7: ہج7, جچ٭

 )73د 7 ۳×32 ۶۳7۳ ہ حج 3ر تھدج ج×٭ مر ٭5وو

 ۹535 ۴۲5۶5 3کا ک م۴ ٭5]3۳7 ۳۴ح *۲ك )۱ ک7۷ ہو

 ک۴ ہہجا د۳۳ ۴۴ کچ ہک ۰۲ ٦ ہہ د٥۱ +۳۰ ]5

 5۷۳۶ ۳1۳۶ >5, )۰ ۰۳۳. ×× چ۲ ۱691 ×٣

 ٭ح ء۷٣۳٣ جج معووج -مکج ہ م1 353:۱ .ہ

 7777 ت5 ۴75۹ 31511 ۳ ہہ, ٭کآ 1۰۰۴

 ×97 یو 8 مہ ہہ ]جج جہ ج۱ ×3

 73ق-.5 ہ٥ ۱5 ہہ ہت ٭۳-×٭ دات -ہم دج|.وو زہ

 ا7ک ٠٠ 5 ×5× < ج٭ہ٭× ہجذ وو ع- ہے

 ک٤۹ 1177۹ ×۴5 ٭ ہک ک۳ ہہ. تی ]۴ ]م٣ جب
595۱ 

 ہ۹ ا1۳5۹ د5 ہہ 2۳۳, چو وع ہدوچ آو می مج

 ہ55 291 5 ×55 05 7 1۱ 1۳۴ ۴ ا٭ج >)ک ب٭

 یت -×٭ عہد ا١٢ ! جج ج۱ 3ی حی. ہمہ ہ

 5۳71855 ۴۹ ہ ×× ۳م۰۰) 77 ہ جج ۔موو

 ۳ ۶:1۹۱ ۳١ ۴۳۷۷۹ ) درک3] 189۳ ج ×3رو٭ ×2 8ج

 اتک 1۱٠۹۰ ہ1۹ ۶7۳7۳۰۱ ::-:ج مج ہج٭ ہم7 ۰6

 19155 581 ھ۳۴7 ھ۱۵۳۶ 8 ]۳۱ ٭ ×ر٭٭7 :>×۲ :ک:ت> جج.

 ۹۱ +٣ ک۱ یھ. ک3ا ×ق×٭ ہ۱ ×× ۰ر ہج >3

 7ى7 ہبہ ۳۱۹ت ]کر ×× "٭ج٭چ اھم

 [ي2:

 ۳۳ ×۳۳ 56 ۳ ۰۵۷ ۳ ۳ہ ہہ. ) ہ×-٭ د5

 ۹ 51۳7157 ٥۲۳۰۳ ) 7۰۳۴ حم×ث۹ ۹]۹71185375 ۹۱ر

 ہوم نل 9ہ ہہ ہی تد ہج٭-× 5× م× عچ

 ا7315 35۹8 ہ3۱ ٭ہ٭ ہ ۹۴ ت۳. جہ چ جو جن

 7٣ ہم۳ ہ۳. ۰۹ ۰898ی. جو ہ جوق

 ہیچ مرچ ڈ] ٦ نج یھ چ بجرجر جج ۴۲۹۷5 ا۴]۹]] یک

 ١ق )۹1۹3 4 8۸501

 55× ا8 ت١ ہججچ٭ىیجہ٭و <٭بب دے. مح ؛

 ک۳۴۹] ٥:٥۷۳۳ 1۹۳۳٣۳ ۲ ػ1,ہمج٭5۳٭ *:.٭.]٭ 585

 7۳۶١ ک 8۹ا ٥۳۳۱ م۹٣ 5۱۹۰۴ 5:۰ یھ یی  جبج-ر عو

 ا5ک 7 2۳ م۳۴٣ *۳۳۳۷ ×× ےہ ہر33۵ ی دہ 8ج

 ا25 ۴۹۱۰ ٦× ہ۳٣ 57۳ ہ >ح-×ہ۴ ٴہ.×٭ بات وچ
 تاک

 و۳۹ دہ! ہت 8( ٭٭ مرہ >ےجى ہچمےإ

 271751 9ج ۱ ہ۳۷ ×۷× >۳ ۳7 *]ہ .٭

 ۱ج ۴ 6۹ کا 0] ۵ 20ہ ×۷ *رک 2ہ ہو ق-نور

 ۹۴۱۰ ہ٭ہ٭ مج مر "ق1 "وقرججو ٭ح ہوے _

 553۱۹۹۹۱ “ا5۳۳۲ 155۴ ٥٥٥٥۷۳ 7)۹] ۲۳۰۰۷۳۳۰۹ . ٭(۱ ہہ٭٭

 ا۳7۳ 4آ ٣٣× ۳٣8۳7 7۱ 33 ہ٣٭ ہت. ج٭

 ت× ×× ]٭ب ×۱ ہ7۶ 8ہ: 88 دو ہ ون

 ۳۸۰ دات × دتا ۱:۹6 جو <5 ہ یف 8

 م۳5 ٗباکاک ٥5 ×۱ ×5× دج7٭ ہزحب ج55۰ ہ-٭ -٭

 ۱٦۹ تا55 ۹7۰-۹ <۴ *چ *(8-ک ہہ جرچر قد ہج؛ہ

 ۰٥5۳ 77۳ 7.٦۳5۴ << جم ج× 7٦065 ہ۳٣ موچی

 757۱۷ 99 ا۳ م۲ >7 ہو۳۲ ]جج  ءم ہہ

 ۴[۹ک 5 1!

 014 4۹9751 ف۱۰۹ ۰< ہ95 >م٭م٭ ہہم -

 ۰ ہ۳۰ 5 ا6۱ مہ ہو ۹. -.مچ و ہ

 ۱)5 ہم ہ جج -٭” ہد وج مج جج ہو

 ہ8 تم ۳۳٣ )ہ۰1 د۴ > جہ مج ہو

 ہت 87۸ ہ5 ہم م×٭ م عو یہ 1م ]سچ

 نولَي منبع لنا ×٭ ٭7ہ٭ >٭ >-٭×

1۱ 217 
 711791 215 85175 ۳*۹ +إ5۳آ ×× ٣9× جج یو: وچ

 ٦ ۳ر۳تا4 اہ ۱|٠ ۹۴6 ٠< م3 یب عم[ وج

 ۳ ×1 5۳۳۰88 ۹× ×5 د57 ۳۳ جہ٭ جج

 ١۹۱٦۳۰“ تا5۹ ٭×۱۳ ]مزر٭ ۳۹+ یو ج عت "مچ ہ

 تاک ۶1۹1۹7 تا۸٥ >1۲8 :ا۰ مو. 8۹:۳ مج پو

 5۳ 558 5۰ ہ3ا1 ہ۱ ٭× >٭ مچ. بج ڈچ ہجر چ

 5 ٣٦٣ ٥< ہ87 ھ٭-53 8ب "جی مم "ور جچپچ گے

 2187 ۶77۳1 515۴ 355 ٠۱۱۶۶۸ مج! یو ج-.مج ہہ جج موج

 ن0۳ 3۲۴۹ *ا۳۳)5 ×ج×٭ ۱3× ہ)] :تو]



 بیچ شی تعمیر نج درجہ زی بری ھر ںںا او کنت اج نت ئ7 چرچ رض رجصرج]ارضال سزا تب ٹل ا ا وہ ایا ا اا0 ا 7ں لاکر اک ےہ بے ےس ید تے ہہ کیہ ا ا ست تتس

 ہہ ا ہا اہ ا ا جر

۳ 
 ی2 ہہ ج7 چا 7۰

 ہدعحرھومجسىجچسسجأ٭عسف فہ یٗجسمفممم یم دکیکفھکھڈچموالق یہ ُھسأدحم ھکاسج عصع تم وصھس سمت ۔ےہچہہٰمسسٹک بتجمیسسممجوخیکمچ کھ ہتھتصصجسسکمسمجم ہ0

 لتا براک نال نی ( ۹ 1 8 چہ ٭پ << 7 8 )573( ۳۳ 7 ۱9۷۴ , 5< ۹ ٤ ا 104 ج5 ۲ 7 م8۷ ۴۶ ,١|
 ۔م بج

 یو کو >م58) جہ: (ہی) ۹ ۹۳۶۱ ۳۶۳ ۵٥٥
 آہ ٣)۹2۹ ۰۲ج ک۹۹ 7۱۷۳۳۷۶ 75۳ ۶1881871۴ 5۷۰
 ہی ورجر ۶ج ید 6۲8 ۴7۳۴۴۶۳۳ 5ا ۳۳۴۲ ہہ. ھ×
 :؛ح میم مد ٠ ا, ہ٥ ہقاکا ہک *9ہ 5 ۱
 وج ہہ ٭ (ھ)ر۔ یہ +۳ ٹچ ہ ۹۳۳۷6 58۶ 7<

 یىی یج ء۴ ×۳۱ ۰۲۳۲ ی7۹ ک ۹۱۲57 3۶5۴ ٠۹۳۷۱
 -ےج چت ہ و مہ .٥

 جت. و ڈ۰ 83ہ ہم ہم ۸۸۰ مج ج5
 ےتیجہج حج مو ہہ 83۳ ۱۳۳۳ 5۷۳۶ ×۶ ۴۶
 ہ ×۶)99 515 *ار ج5. م۷۰۷۳ 5 6 ×۳۴ 25۳۴ 1۱

 ۔ے تی ”.5 3۷ ء۹ ۶ ۴۹۲5 ۶۱۰۹۲۹ ۹1۱
 اکیلا كم: تنا کس ارد اانلنَت ( ک۹۹ 8 8

 (ہ۳-7 ۳3ج 7 7 ١ )۴۰۳( 1۹۳1 7 ۹۴ ٣۳۶
 ۔چ ہ مج مہ م××٭ +×٭5 طا ۱ م۳ 5۳ ۹۳۳ ب

 ےہ میچ و 8ج6 3۰85 5 ”ہ, ۷۳۰ ٭ڈ < 7٤
 قحٌہ یک 56 م۸٣ قال ک۹ ۹۹ 7

 مج :××٭ ج۳ م۱ ۳6 د ۹۴۴۹ ک۲
 ی9 ×7 ۶۲٣ ہ, 5 6 یی تیس ۹771 ہ۱۳ ۹757
 ےہ یس یدج می ٭ م ۱۳۰٣> 9۸ ہ86

 نج 8 .ت)٭ )1 ×۹۹ 651 ۹ ۹7۰1۹ ۹ا۹ ۶٣

0+821 
 نانا لَا - ادغر 88 ٥٥۸ ٭و
 مچ یوجمح ہد ٴْص86ہ< ۹۱ 9.8 ٢ ہم5 م٭ک م۳ 7

 -ہہ و 5 ہ۱ ہ٭٭ ہ< *۳۳8 6 0۳۷+ ۹87۴ 3
 مت جے 1 9۳16 ۳ 711977171 7۱ ۳ ٥۴

 ۔نںع - 7۳7 ۹ 7271 (32)-'۴ 1 ×۱ ہہ ہکا 4 ۹۹٦
 ]ےہ 6 89 101۴ م7 ۹1۳ ۱۰51 515 ۴۳5 ۹

 × ی١ ہہ جج ۰ 271] ۰۴ 5 775 74 ۴۴( ۹" ,۲٦7
83-81+*8 

 بچ م یہ ۲ ۹×٣ ہد ×۱۱ د٭ 5.×] ا5ک, ۸ 5.
 ۔ےہ ووج ۹ 2۳ ہہ ۴۷ ××. ٠۱× ۲٥ ۳٣۴٥ أأ
 ےک ہے چ2 رو 2 ہ3] ا۹ ۴ 06۱۴۰۳ 71
 ۹ ع٭ 52 ع۹ ۱.78 ۳ ۱۱ ۳۳ ۳ 7

 ںچجچج حج ۷ ہہ 5 مت مت اج ا١ ٥1۱
 رنج ب3 ۱×۱۱ 6 ہم ۹ 3 57

 يہ مو و <۱ 6۹۳۶ ٭۳5 !٭٣ ۲۷8۹ 5۶ ۱
 نا یکم ا - ۲۴ یک 688۴ ۳۰ ۳ ۹

 ےہ مد 3ہ ۱۶۳. ہ٭٭ ×۳۲ ۹۱
 ان ییا اک ز۱ ہک ار ۱1 ۰١

 ۔ںب 8 ١× ص جہ٭ ہمہ ٭یاع ۹
 عوکت ( ۱ بجو وس ×۳ 8۷۱( ۱" 8٣8

 ٦اک و ہہم ]ہ۳ جج ۳ ي 1. ۰۱
 حج ا 2-719۰ ×۳۷ ٠۱۸۹۰ ۵9۹ ۰ک

 ١ مج ۹۹۰818 ۹۴۹ ٭٭ہ) 3-

 '۔!ی 5 ۳. .٣ 3××. ]مح ٤ ہ51
 ۔5-. ۸۷ 22, 86 *۹۰ا ۳٣۶ ٭۳۳۶]۳ 5۳۳14 7
 ۔ جج ہھچج ہ مہ 5٭ہ٭ م۳۰ ی 6ب۱ ٤

 عو حج ہ ×39 8۹ ہ وو 0دا :٭ا 8 <
 -3چجچیم حج ہہ ۳٣ 8396 ۳ 8ہك<۱ ×3 5

 مہ 87ج ہ77. ×۳ر ۳۶× گاری
 بج وو ہ وہ 8سات ہت 55× ×١5

 مج. ×× ×37. ہہ ۳ 8۹8 ۹ ّ وت ہی 8
 ےہ ہہ ء) مم جی ]جم ہہ یھ 15 < ٣٣

 توعجو و ]ید *ہ۱ ۰ 3ت8 ہم ۹۹۹۹
 وجہ ود ×× ہم ×یە × رکا ھج ج۱ 8۸۰+ ہ کت

 دوج جج × م۸۰۹ ہی ١ا۳. ۱ ۸ ہ 4 ۹۹ ٥۸۴۳
 حج” ہدہ55875 ۴۹ ہ۱ ×٣× 5۹۴ ۳7) ی۹7 7
 -. ی۱ ×5 ی۴ >۴ >۳ 0۲ *)۱4 ۹5۴5 ۴ ۶

 55 ج -× مح ٹپ 8٭ ٭ہ <۸ 8م۳۰ ٥5
 جد )۹ 71 7۳۳۲ ۹127 ۹ .٣۰۱ ۱ ۴7 ۲۳۳٣

 مہج ۶3۳۳۶ ۴۱۹۹ ۹1 ٭۲7 ۶ ۱| ْ
 یج یچ بہ 7۵. ۹۹۴۳۶ ٭× ہ۷ 1۴, 5۳۰ ٤4

 ۔۔ جج نی١ جے ڈ۳, ہہ. مج ٭ ۱ 8٥0
 ےہ دس 1ج ۳ 7۳1971 5 2777719 ۴ 4
 نم موم ی۳ )77.۵ ۳ج ۱ ا۴ع جج ہم۶ ی٭ ا5,
 عج ص وج ی ۵× ×3۱ عسقرک× ××. ×× ٦× 7۷ ۱ 971+771 ۴ 77 ۷ ا1 اں( ی۱ 5
 حج ےبچ× ۰× 35 ۴ ۴1 ۳ 91 1 855 ۴ 7

8+38 
 ی8۲۲۳ ۵۱٥۷ )٠۴ : 5۳5 ء7 "۲ ۹ ۳+
 سج 5×3 5۰ ہہ م۱۳۰× *۳ ےنچاو< ہ57

 نیو دج ک6 <۱ 16 975 ۳ ۰۱
 ہ8 یک مہ ہ9 7 (31)۔ی٭۹ 7 ' یرر٭471۳1' 6
 مے 5× و مم م۷5 ۵ مم دا۸ ۱

 چج (جمی) ی٣٣۹۳ +5۸۹ وچ ور یو ۴ 73 ۹٢
 ۔ہ وک "موجو -سأ۲ 5)2 5۲ 77 ,۴۰۴ ٠۴

 مچ جہ چے -تج ۶(۸ ح۱٭٭ ل6 پ٤ 3
 موہن مم ٭"] وم ماتم م8۶ ]۶ ا ۳

 3م -۰
 <8. ۰ ہ5 >:577 ھد٭ ہہ ۱ 7۶
 ہج 9۳١3 م8] ہت ۹۹۳۱ ۴7 5 م۲ 76 ۳۱ ۰ 8

 -.٭ ]جچ ڈس, مظ آہ م۹۳57 *×7٭ 7 ٤
 ٢×" (7 میرہہ”ہتو مہ +۷ 035. ات ٭

090 
 یڑچ ہ۰ (72)-ت٦ ۴ >۳:19۴۱ ک۹۹ ۹۰۳۱ ۴31 5
 ہم سی 39ج جم جہ یر نڈو ۹

 موسم و ہہ 83م ٭٭ حج ۴ "ہ۷5 < 3ےچی ھم سص -چ ٭٭ <3 ہ٭ ٭یا ۹٤



 ہک ےہ ۲ ۱ ث-روکاکكح<اکاک تب ٦

 ج٭.< ۳× (ک:)۔-۹ ی قم ×۴ 73۸۹۹۰۳۴ 8 8
: 7 ۹71۹۸ ۹8 1۹۹ ۴۲3853 )3۲8 

 >6 ہ۳ (عےہ)۔-۔ ٭۹٭٭ ۹۳۷۰ ۴ا ہل .٭
 ۳5 ہ۳۵ تااط 29۰ م3 1 ۴۰۱ 582 ۱۲۹۴ 5۲۰ 5۶
 ہم: ۷5ت ت۹۳ 8 7:1, ۱5۰ ہ۲ ۱۰7 ۲٦37 ۱57 ہ7 ×۔چبچ
 1ت۱ ۳۳. ۱8۳ ٠۴۰ ۳۴ ہہ ۳۳۳ کیا (:) ۹۴ ۹

 یيق) م٭ج ہ ف٭۔٭ہ ٭۴ ٭ ۳ ی۰۷۳۴ م7٭×٭٭ ۹ 6 ٤
 بہو ات-ہ٭٭ ہر ]٭٣٣ 6۳ )۱7× ۱ ک٭٭. در. ہ. )۳7

 جل رچ۱ ۹۰۷۲7 ر105 ہ۷ 57 15 71, )۶٤( ۳۶ ۳٣۰15
 ٭ 5۶ ٭٭ 0)۱١3 م3 مء٭ج ہ ج۲ ۱-۲۹۵ 1۹ ۹ ۱
 56 ی۹۲۳۳ 5751| ۹ 1136 5ہک ۹۲۴ ہ(, ک 0یک ٗ[(یمرو ]ا
 مچ [(أ|۳ مم ہ <7 1((٠٭ 35۹۹5 [82, (19۲۴) 7۲
 ڈٹاڈ (22) ج۳5 22۱۷۰۰۳۹ 7775 ۹۲۳۳ (ھئر ۔ی٭ 55۳5: ک

 ٤۹1 5588 ہہ ہہ ۷". د5 3ط ۳ ۹۲۳۷ ٭) ×5۶,
 5کی ٭م٭< یف ۹۳× ٥555 237118۱۴۷۳۴ ی۹ ۹ ٤
 ۹ 3+7 ۳ج ؟٭]< ۳۹ ۴١۶ یھ. مب×× ہی ہن ا۳
 (8٣ ہہ <۶ ہم٣ 12368, ہ5 ۹ "۴
 م۹ ہ۳ ۴ج ۹1, ہ53۲۳۹ *۳۳۴ م5۹ ۳ ۱۶۳

 ۴-17۸ ۷×0۷ م7: ہہ, 66 5۱ ٣۳×

 ڈہچجج ک۰4 5 ۹۲۲۳ 88,۴۰۳۹ ی 28۱1۹91 5اک ۹

 ٦کو5 ۳ا25 ہہ ہی د٭۹ (۹۷۷8] 5۷۰۰ ا٭8 71
 ہو و نہج ج١ مس ]روک ۶۹ہ 7)8فآ٭ ۹ہ
 ہنی ×ج ہآ وج:])۳ ہ55 م۲۶ ۹7 ۱۷) 5۱ ۹۴ج >م× ٭

 8 ١آ ۹ >۳ >۹ ۳ 5۳5۰ 215۰ ہ۰ 87 ۳٢
 5.۱": 1۰۹ یم ×۹ 0 : ک۹۳ ۹8-84 ٥٥

۱ ۴ ۳۹ 

 7۴ ک 785۹6 *ی ہ <7 .5 (٣×۳ ۷۳۳٣
 ٹریر۔-<ہ ہ ۹٥ ٠طا ہ :۱٘×ق)و ۹۱۹۸۲ 7-۳۳۰, چ۳.
4 ۴7۴ 5۲۳ ۴۹۳۲ ۸777۶ ۹۹۶۴۹ ۱۶ ۰۶۲ 9۲۳5 51 
 یو مدآ وہ 36, 5٥۳ ٹ5 7تو 9۹5 ۲۰۹ کہ ۰<
 مج ٠بج 8:٦6 م۹۱ قم ۹ 88 ۳

 ×× انا ییم ۴ ۹8 )۹8( ۹۳۰ .9۳۹( 
 ی۹ 0 او 8ہ (38م)۹) ۴۳ ۶175 ۱) 577156 ک 751۹17
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 7ہر, ک ٥577 ۹۴ 91۹7 ۹۱۳۳ ۰٭۲۲۹۱۰۳٭ >14م9۹)

 ہی !. ہ۳. یر وو .عرچتم 5 ۹.
 ۔ی٭8. ۹۹ ڈا× ج٭ چ ]۷ ٥۴ <٭ ٭٭٘ہک۰ 85
 1.,.۹۳05 ھ 7۴ "7 ء۲۶۰۱ 7۰ ۱ 1۹76 7775 5۲۳۰ (51:)۔ی*
 ج75 ہے ہو 'م50ر ۲+ "کی ڈاڈ اج ٭-6
 ہوئ یک ۹ج7 <-یفم3٭ یب ×× ٭٭۱ 8 865
 مج٭ہ ٣جج م٭×٭ و ہ٭ || ہتات ۴5۱۳۷

 ۳ (5ہم)۔ی ۹ 5981 4 5۶۰٦ 2:514 ٭۱۹ 5 ×7 ۴ 1۹۴

)٦۹ 5)8 | 

 یک ۹5۶ ۳۹۴ ۴ 0۴۴. ۴۰1۹ اا7 ہ۲٢ 51777 7 ۴85
 ہ٣ (382)-ب د95 ٭٭٭6 ٭ 5۲۹ 5۹۹ 6۹۷۲۳ ۹١۴

 مج: م۰. 5. ۴ 8٥۹۳۳ 5۲ 5۰۲ .۹٠

 8و۹ ٭۳٭۱!۰ (۱ك[۴۰(8 ۱۶۹۹7 ہہ 51 ,8۶ ۹۳6 ۶۶× 1٥5۶
۱ 37 ۳ 

 ×حم.1-×ک 8ی ہو5 8۸ :؛ ٗةَرََكاِونْماَتَتلَر
 ۹. - “ک ۹۲۶ 7٦۰ ۹ ٣6× ۱صك ۹۳۹۲۷۸8: ۶ ی٭1

 ۔۔۔|080 8.611۳ ہ ہن ج۳۲ ۳۴ ٠٥۹۹ ٠ 58۸ ےک (۳
 حصہ 3ًم۱۳۴ 1۷۳ ح۔٣ ۳۳ 58ہ ی5 ہہ ہہ
 جے ہ٥ 1٠٢٠ ۶ ج15 ۰۳۳۳۰۳ ۴۰-۴۹۰ 7٤7
 ٦۶76- ۶185 55۱۱۹۹. ۴ہ 78 ۹ہ ۹7۹ 5
 +15۶6 ۹٭ 5۳۰ ک×٦۳ ۲۳٢۷ و مہ ۹ ٭6 3۰ ٭3 ہہ

 مہم ×5 ٭ ہ38۷١۲ م۲ 5نہ 9ا۹ >3177] ۳۰۱ ۴۴۲۰
 و٦۹۹ ی بب 38-6 ۹۳86 ۳ 5 ۴٣٣ ۹٥٥۶ ,553۱۷۰۷۳ ,٥۸

 یر ےب... ۹67۹ 51۹۹6 5ک ۶۲۹۲97 ۱ 775-7 514 ۹ ۴

 ہ55: ۱<27 کج 5۳7ا ۰۳۳6 *(1۹75۹ ۰:7۳۰۹ ۹51 7
×5 

 ۹1۹9۲۹۹ [۹۳1۰۱ ۴631 ٣ ک ۹۴۴1 ۶] 775 77 (ط2)-۶
 ۹۳۴ *[3 3۱ 5ا۹ +۹ تح٭ (۹یہكہ ۳ 5۲588 ی1 کک 869
 ٭].9_ ۳5 5٥ا 585 ہہ ۳۳ ہت ×۱ 3 5

 مم ید ہ94 *۲ك[| ع9]و ٭ج ٦٥٢ ٹک ۳۳۲ج6 ۹575
 (ےیرم5 5ا ۱951 ۹35رج91۹ ۶۹۲۶۰۱ ۹۲۴ ۹۱۹۲۱ 57۳۳ ۹۶۴۲[1 ء۲۶
 ےجدج وج ہ 8۰۱0+ ٴ٭) ی5 ھ۹۰۳۴ 7)۱۱۹5 ۰۷۴
 پب و ہ ۴8۹ ؟[5ل)۰١ مور وڑچ و6۹ ۹ا یى<۹ ۱69۹ <
 3۹۲51 ۱۰۲١ 21٥ ے37 ہ ت×ج٭.+ ۶۸٣ج 06

 1۹7۴ یز جمج 13 ؟۲۰ تهج وک ہ ۹5۱ م۸۰۹, ۴8
 (یور۔جہ ہت ×۳ مہ س8۰ ہ۳۰ 8 تچ٣

 559۱8 5۲۲۳ و۱3۹ 5چک ٥۰ 33 ۶۶۰) ھتت ٭
 جب ٭۳۱ جج پی ٭ی 5۹ 1۹۴ ۹8) ہ مك۹۹)) 7
 ۳ ۹ 7۹۳ 3 می ۱ 7)۹ 1۹9۳۰۴ ۶ہ 01 9 1۹۴ ۶۱ ۹۳.
 5 ا ٥ ×47 وک ب۹۰۶ ہ٣ ر مہ 9*۶ ٭٭

 ۳ ہ۳ ۹46 (ہویر >'(۳۵۴ ی جو5 ۹۸۳ ۹۸) 835ر
 ٭×- ء::۶×)9 25 كم, 5۳٣۶ ۴۲۹ ۱)۶۲۴ 7ہ. ×3. ب٭۰ ×۴

 د(چ٭ حج چیچہ یہ کہو ٭ْیڈ ٭می ہ٭ 5۲۰۱55

 ۲۳ (3)۔ی۹ ۹۹4 ۹ ہُا3٭

 59و۹ ۹0711۹2, >۰ )۷۴ س4 ہ-م وقت  ہ
 ٹب× وک لو39 ٭! ہ6۸ 5ج ۴۲۳۳ 18۲۳۶ و7 ک 5۳

 7.5 و۲۳۹ ۱۴۳ 1< (ڈ302) (ئ۰٠ ۹۲ ۴۰۹۱ 7+

 د5 ہ٭ وچ. 3١-8 م×٭ ٭م” ٭ي 6١ ب 6
 .3ہ5۳ہ ٭ ٭ہر۳5 ی٭ 9٢١ ٭ا ۴5 "ھ1 69

 *۹155 ی۴ ۶۹۲۰۱ ۹۶9۲ ۶۳۴ ۹٦ ی٭:۰ یک :و9٭ ۳)511۹ ٭

 ق8. مات 76۰5 ۹7 5م ۰ 1, 516 +7۹ ۶-8
 کہ5۰ 05)۰8] ۶151139 711۹ 75. ۹۹۰ ڈ۳ 77۰۳ ٭جہچ٭

 یک 8:9398 چک۳5 ×۳5 ۱

 ا٭6 م٣ 58615 ۰۲5۶5 ۲۹۹۴ 11۹۹۴۴ 3۳۹ ۳6 ٥

 اڈے ب۹۰ ہہو ×5۶ 1ا5. ود چ ٭6 ہم5 <5
 5< 9۲ج ۴م ]ع ٣ م5۲ ” ہت م۶٣ 6۳

 بوجہ ۹7113)ج ۰٣۳۷ ٭ ۶۲۶۰۱۹۰۰۳ 5+۹ *٭| ٭ہہ ۵ص٥
 وہڈی+(۴ 5951 51۳۹) ۳ | 



۳۲۷ 

 یتلت ح1۹ 5)۱۹۲5 ۹ 15×3 ۴131۹ 1۹۹۷ 5۴1۶] ٤

 (5و) ۰۷75 ۱۳۲۱۹ ۹۴۰۰.1 ۴۱ 1٠۰
 تاملک ي] م1518 3[] 7717 ]۴ 54۹14 3۶۳۷) ۹171 (۳]

 یدج-٭ ×ہہک 75×۱ 23۹۳7 ۱۸۰۹ 55+ ۰۳۰۲ 7+

 یقینا بعرتو رن ل نا اتنا اظایر
 نما نب

 آب ہک ۰۳۳ ۶3415۳۷. 91781 ۹۹۷ 6

 ء۲95۴ 5۳ ۱
 بات - وت (حە۹) یو ت۲۴ 8۹ ۰۳۶۳۲ ۳۰ 8

 : یک ہم٣ ۰۲۶۱ ۰۱ ۳ ٥۳۲" 2۳۹ھ ہ 'ہ۳58 85۱
 ہم ×۳ کہ *855 م5۱ د۱ 5ا۹ 91۹15 ۹3۴۱ ۹1

 93ئ 3ہی۹ یم مہ ب569 5۲۹ ۱۳۴۲۹ 54۹) 5۹ ۱

 و جد "مت مہ ۵5× م٭ جہ” ]ہی ہا ہ

 ہی5۱ ×۰۰ ×× پ١ 8)8 ۳ا۶۴ -
 نزڈ زک کناوتم ( 7 8907 ۱۹۳٣۳

 ۔ں۰7 ۳۴۴ 7 ۳7 ۴8.۱۰۰۱۴ 9۷۳۲ ۲ ہہ
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 ۳ (2) 7 ۶۴۰۰ا ۹ 711 ۴791۱
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 جج ٭حی ی۷ ۳ [۳0ہ۰٠ ر۹7 ٥ 541۴ 7 ۹7 اا۱
 یر ہجورم ×3 ۴۳۰٣۰۴ ٥ .١۹۴ ۳575 ١ ۱ک ۴۳۱ 51۹8]
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 *۱ن.ا-٭ مر مج مے ہ ا۳ "وج ۳٣× ص جج 5
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 ۹6۰ م23 < (0َہر٭ہ٭7٭ ہ۹۹ 83۳ "8۰۳۳ 8
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 ۹(2 5751۳ ا9۹ ۳57۰ ہہ 8 37 ۱ ٣۳×
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 م9 ۹ ۲۳۳ ہی نت ×۳ 1157 د٭8 ء6
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 ٭ ×۲ یچ+ م7 (م)٦ چ۳ >×]٭)٭7'٭ )۳ 7 |



۳٣ 

 ححج یر ہ۹ 5۹۰۵۴ ہے ہہ ۹۹۰ ۲8۲ ۶ 1٦
 ںیہج2 یک .57) 3۳5 ۰۴ ہہ. ٦×5 “تا٣ ٭۹<۹. ×5

 ےڈےرج-ص<٭3 ۳۳ ۱م۳۷۵ ی۰ 5ا1۹ 5ا58 ۴ ۹۳77۴

 “یجب ہم 5۲۰۷ 5۹57۹ ٭ر×٭ ٭ ۱۴۰ ۹۹۹ب ((۹ 75
 >۰ ہى قہ ۳جا, 91 )3۹ ۴۹۱۷۷۶5 ۴5۶ا (35)۔ی٭؟
 ح ہجر (۳ م۷ .۹۴٣۳٣ ۳۰۱ م۱357 ک۹ ۹۸۳5 7

۱ 5 9 
 یی ضا ۂٰیر اتم لرز کالا نل یک سس ھی جب ںی رہ ےس جر _: 7
 ۔ناع 5 ہوچڈ *< ۰-2-۰-5. ۵5 اج ۴5 ۹
 ۔جچصس ہ۹۰ 05 5۱۳۰ ۱۷ ہ۵ >> +ج ۳۹۰۱۳ (؟]ہی٭

 ۔دد 15+ سود1 ج75 ہ۹ ہ۹ ۴۱۳ 5
 ہ۲۳ ×7 <۳ (3ج)-< 8۰۳۲ ۹۲٣۳۴ 3715 ۱ ك71)5
 ح۴. ]5 ی۰ ۳۴۳ >7۳٣7-٭799 ی۹ 7)۷ ۰ک
 کے ہر ۳7× (>2)۔-ک١ 325 777 ۹ 57 ٭زا٭ززو 11

 و چ ہ]<ہ٭ 37 57۳ (311) ۱٣۳ ہ, ۴ ×× ٥۳۹۶
 ج۳ (39)۔ھ۹ ۹۴۱

 ٴ'ہحم ہمہہ× ۱5 *ر×۹ ۶7 ٠۷۰ ۹۱۹۷٭, 31 7۳٤
 یک ۹5 ۳ ہ, 5۲) ک 9۹۳۴۶ ۶۲۴۳ 5۴5۷۷ ,۴٤

 ہچ ہر ۱135 ۶٥۳۴۱ 8۲۳ ۳۹ "۰ہ ۹۹۰ 9۲۹۹۲۳ ٭5اچ5
 :وجح ]بہ ٭ے٢ ا٭5 ہي ہ۰ 5

 ۔بس[]۶ ج3 0۹ 61۱
 8 115) یک مے قر ہ3. ہک 5۳۳۳ (71:)-ک٭

 )39 ۳۹ 79 7۰7 >7۳۷ ہہ 7 ا ص1 <7
 ےج ورک ہہ ×7× ج5 ۶7×] 4 ۶۲5 977 ۹7.۳7 *زجھ

 جہ۱ 85 7 ۴1۱ ۹۴9۹1 7 7 ٥58
 ۔ جو آ ھہ مر ]٭) ۴ 593 ۹۹ ۹۳۹۵) ۹۱۴۴ 1,

1 1 ۴ 8 
 ا٭۹۳ (7ا1ر)- یچ چو 8م 6۶ : ۹۹٢"

 جہ کک ]م۱ ہم ہ ٭85 ۰۴ ک37 6
 تہ ہ دوستو م× ج٠ ۶8ہ 85 98

 7ہ ×۰ ۰۰۳ ۴۳ ص۹٣ ے٣. نی-۳۰۶ 7 8۴ ١
 ےسو جت ٦ 73 ہہ ۰۳× 3۳۰۹ ۱7۳ ۳۳) ×5۱ ۱۴1۱
 ییسرج با رانا مم ہ٭ د۰ ہ۸۸ |

 یج٭٭٭ جم: مز مہ یو-5۰ < ١ ۹8۳٣
 لوح ہا5 9٭ ۳< ۳۱ ۲۳ ہ. ۲۳۰۱ ٭ ۳۰۳۳۰۷۷۶ 71 ۴
 ۔نیس ہہر +- ف۱٦۳ ۱۹۳٦6 ۱ ک۶۱ 751۳۳ 6۴۱ ٘

 ۴ و ر2 77 ہہ. 7)3 ۵ جی ×۲۷ ۶1۶91 71 "۳ ٰ ۔ےتجو ہم ٭]"0٭ ہ۹ا. ۹۰۹ھ ۱ 8۹ ۹۹ 1۱٠۹۹
 ہہ ٢ ٭٭ :.ڈ< رانا (م٭ << [ حج جج ہہ حب ]ہ ×۱× ٢٣٣۔ہم <5 ٰ
 < چآچ ۳ )۱ "۱
 وج 63۰ (78) ی۳ ۴ ہہ ۳ ت١۳: |1
 5یہی ۔فومو عمجو یک  ×۷ ہہ” 6 ہ ۳۵۶ ژ

۹7ّ ۱۹ 5۳ 05( 3211157۶ 71۸ 7 ۳ 57۰: 

 ہی >۱ 2 - (57۶1 ٢۳7۶۴ دت ج) +۴7 8 ۴)۹ ۱٢۰

 بج( 27759 ( لْيَعَآَم ) 2 ٤ ۶۴۱ ٥۹

 نو ہد ۱6 ۰۳ ۱5 !یواک 1904 ۹8۱ 7:45
 رھٹیک ںیيالَک یو 2707 مسھیلع نزحال - 1 7 8
 ین ار ک1 049199 ۳7 ک 3:02 71۴ ۹: ۴۴ 2
 -ےچجچ جج ہ۱ 8ہ ۱8 ٭ ۳۳ ہک ہو ث٤1 ج ۴

 یہ سب ٭گ ہ.آ آ8, 9 وقت ما اڑك _
 نور مج وے و35 ۰۲ 1۱۳ ہا 8 89۳ 21818
 مج و6 ت5 وت ھرض۱١ ج]۱, د۳۶ ۱۳٣ م9 ۹

 جم 8ج ٭<ہ یہ ٭.ہر8٭٭ ٠م ہ۶1 >۸ 5 ۹٤ ٦
 مو ۰7 ۰۱۱۱-99 ۰۳۳۰۴ دو” ۴۶ ١۴۳۰۴

 جج. ہ9 38 ۹ 980 ۴ 78۹۱ ۹8۳۲ ء٥1
 3وم ٹو >۳ ×۱ ×7 ۴(  3 1۹755 ٤۹4

 -]قص٭ ہم  یص٭] ۱۳۳۳۱ ۴ہ 5 ہ, 1 748
 بچ :. ه5 ہہ. ۹ما ٭ا "دت ٭*٭ ہواٹف ٤۹
 مم بر 89] ۹۳۳ ,٠6 ۲ ]۶۷ 58 5۲۳۹ 73۳ا

1 677 
 ںی یہ! ٭ 4-1 مم ۱ کا <ماوا4ک (م۱۹۷۰ 28
 ۴)۰ 57 ۳۱ 0ہ ک۹۹ 95 7 691 50905(
 بچججحمہج ہہو ×2 ہا5 تن ٭۳۶۸ ۳۲ 0+, 1۳۴ ۵5
 ح1 وڈ وا۰ .ہج گ۱ ہ٭ *< ۱۳۱ کک دت ۶
 ۷بعد ۰ 9۰ا9 م13 ۰۲ ۹1۹۹1 ۸91 ۱75۱ 4
 5ہو بج مر خ8 >8 مہ ہ٭ ۴3۳۶۱۴۷۴۴ 

 ٹا5) 7 1۳۰۴ ۱
 ہ. ۱ × ×< ہے ×57. ًہ۹9۰ جہ. ٤

 -ح< ((+ ہ مل٭٭ 8۹۳۳ 5× ہہ م٦ ۱۳۸ <
 رت ۰-۰۰. ۳۰ ٭ج6 <7 ۹۷۰ ۲
 7ہ ۱ک >زج8 )۳۲۰۰۲ ]۳۲5 ٦۳۳ 57176 ما ب۲۶×7۳ (57۶7
 ۔نم ہل ویر ۲۹٣5 7آ 7۹1 35۱ 61۹87 <4
 ۔ح ہمہ دہ ہ٣ ۱؟مدح ۳7, ۳۳۴۳ 48
 ۔ےےہاتى جم ہ۹٥ ہہ ءءہاخ ہاو<ک ۰۴ ۹
 ۔ہو-۰۳۷۴۴ ۹۹۸1 ہ٢۰ جید 5۲۳ *(.!ہچاڈ ٭
 جبکحم ےہ ۱×× ۳ک ہم جس ہہ دتج ]ما .ص
 ۴ ۴. ×7۱ ھ۳٣2 :>۳۰ 5۳79 ی١۰ 1۹٦9۸5 ۹۹۳۹ا
 جم ٭یٰع >۳( د٭٭ ۰۸ 5۷8۷۳5 35۳5 ۰٣٦ك 9۹۹ 4
 ونحس یجب ۶م ہ ء۲3۹۹ ۹5۱ 5۹۶۹ 58
 وع)ہ6لہہ ہہ٭ے ی۶ ۴۳۱ ×۱ ۹91485 -- 8
 -یہ ہ٭ م9۰۲۲ ٭جج٭ ٭ثو 2۳ ہ لٹوارئإ وَ یئ
 -.ک- م١ ×× وو 9×۱ ]ز1 در 255۸

 م1ہ92] ز۲۹ ۴4۱ ۱

 لیوآرشا عی
 ۔ب× ہ٣ (389۴ )۱ تہ” ۳۹ ۳۱
 و مہ ۱٣× حج ٭۲۳۳۴ ى|1) 79 ۳ ۴
 قج جو ] ہجر دج×- د”٭ .٭×]٭ (۴)ر۔- ھ7۳
 ۔ح۔ے ٭٭۰- ٭ 37885۱ م۳٣۱ <*۱۳ ۹۴ <7

 8حج ( برتعب ینہ) ۹ ٠۹+۰۰58 ۴ ۱ ٥۹۷



 ۹)۶ ت۷, ۳1. 07 ۹ جج ۳۴۱ ت۳۳ ۴
 ٠.5.۶ تما اج ہ 89ہ واچ ہ ہےاچ (ک ٭ج
 195-۰ ٣> ۳۰۳۶۳۳۳ ۳٣٣ ×٭جح مچ ة٣

 کہ715 85776 م× ٭ ہ5.ترتج وے مو مج
((۷× ,5۹...-.37۹) --۹۱ 

 ہ٣ ٭ہ٭0.+ وہم ٭٭ ماہ ٣حج
 د۳9 8۴۹ ڈ1 ۰-۹ ) ۳۲ : 5 ۹٦

 “139۹9 ٣٣× ی۰ ۱۶۳۴۳-723 ۹931 -
 51 فہر ۳۹۶۰75 ۹۹آ 2۴:7۲ ہہ ۴
 ۳۳۳۳۳ ۱ ۳۰: ۳۳7 ۴۲۶ 88ہ 1٥9۹7۴* *×۔٭ ہہ
 ہ3 9+. ۰۴×۰۹ ۴۳۲۳, 5۱5 ۴9۹ ہ×٭٭ بج ؛ک77
 2۲515 ہہ 5اک ۹0ت ۳۹۷۰ ۳۳ ہ۷ا ×۸۳ 8۰۰ 7

 5 95۳5 9۳۳۱ ہ٤ یک اہ ک۱۹ 6۹۳۴ ء۳۳
 مہجہ25 37۰5 3۱۰١ ٭ ٣ ہ۳۳ ۱ک ۴ ۴9۴7 ٥۱۷۰۷۳۷۰۳*

 751ج 1 [۳- 711:903 1۳| (م] 71 9 1)7117 ء۴7

 ہ۸۴ ۹ ۹51۱ ۳۳۱ 5177۱۹۳۰۹۰, ی٭ ت۶۴ م٣ (:٭)
 م۳ ۸7٥ہ ۶ہک2 :.م ۱ ×× ہہ *۷۹۷۰۰ 1
 ما ٭اط 51۹5, ٭ک ۹۹( ۶ا۳۳ ک٭٭ 7 +)5ا۳۹, 551 27

 ۹۹1551۹ 5۲۹۱۹۹5: ۲ ٭ااابا٭ حج ہ0 (م٦ 675 ۶۲۰۹٢

 یو ےک <5 5 ہ 83 ف۰٣ ؛ محو ۳۰ م7
 *جا۸ ٭٭ ٴ۳۳٥)۷۷. 8۴۳7ہ ثم٭×٭ ٭٭ مہ 38
 79. 51537 ھ۹۰ ھ۳ ہچح ا۹ ۰۳۰-3 ج71 ء۳4 8۴ <٭

 د19 75۱757: ۹77 ۹۰7۳۰۴ ( ٦

 >م أ۶ ٭٭؛ ب۹۰۹ 5۲ 5٥ا5 ٭ 3۹۳9۳۹۹ ا3 ٤

 لیافر حل او نت ۳ج :ػ >۹ ھ2. +۱ ×)
 ک ت5ا5 ا۶۳ ت۹٥ 5 ہہ × ہ ٭تہ8د وا5 (ی

 ۴۹1۶ ت۳ را 575 ۶1۲۹ ۳ مج ےب: وہ مو ]ر/
 11557 ۱ 7)۳ ۰۹ ۴۴ 55 ×۱ م7٥٣ ۰۱۳3 ×ج جر ء۴

 ۹1۹ 357 ١

 ڈ7 ؛ چن( :۔ موجو جر جمع بہ3
 ۰965-۳1 55و م7ہک قر ٭3ج ۳٣۳٣۰ "کی
 ہ۰: 917] ۴۲۹ ح۲ 7 نی وج. ۹< ]ق0 م۲۹۹ ×۹

 95 ۹۹ می یر مے ء۷۴۰٣, ۷ ۱۰۳۳۳۲٣ ,۳۹٣۳
 7۳ ×۹۲ .٥٢٥ ہ٭۔<۔ٛ٘ذ ٭3-ہو7۰ ي ہہ
 ےہ. 19514 ۳7 >۳ ۲5 ۳×× 3۱۰۱۹ 6
 5 ۳٣۰ ٭ *م۹۹ می ى۱١ 8 (چچ ٭تثرج 8
 ٭٭ >مچ مج: بو8 ۴۹۷۴ ])٢3× 7٣ ۹8۹ ہ ػ٣ پ

 حا (۷00 11۹ 8 7 ۱

 ]۳× ہ0 7095 ۳۲۳ 197 م۳۴ ×0× ہ٭٭ ×۳ (۴۹
 9۹ ۶ 515 ۹3۱5187 ۱۱876 ھ۴۰۲ ۴۲۳ ×5, ء۴۴ ::۳]ج ٭

 0291 ۹۳۳ ۶٦1۱۹۴ 71۳۳۶ >7 777۹۹ ہ۹۹ ٥۴×
 ×57 ×کا13) ۱:۲۹7۲ *۲۴۰۳ ی٭٭ ب٭ ٭:٭×ر ء8

 ۳7 ہ 557۸۱ کا۳۰۲ ۹۷۰۲۳ >۳7< 3ج] جج *ج

 ۳ ہ5 77 ۶۳ "۵۳۴ ۵ :۳۷۰) ۹77۰ہ7۹ 7
 م5 کے. ہ5 ۲۰۹ م7 ۱0۱۶۰۱ 8۳ می

 ٦5٦٦ 99× *رک3ا ہ ہم٭3 ×ہ. ٢۰×1 >6 ×6۰ ہک

 قج5: 7۴۷۳۳۷۰۳۰3۳ ×٭".8٭ ٭+ج (مجج> جج مج
 85151 ۴5 7۹: ۹ وجے ج مج 33جج مول یرچ و

 انچ ہ ٭٭ ×۴ ک1۹ 51۳۹۲۲۳۳ ۳۳۰۴ ۰9 ۹ 117 ۱٦۹۶۲۲۷
 شلااکلا

 ہ۰ ٭| 7۹ ٥٥٤۶ ج۹٭ 5۲77777 *اج >۷*۰-٣۱[3)]٭

 >ج٭ ٠ہ ہ٭ پآ| : زا لَا - مچ ہم ٭ما٭ م٭
 525ا 77 ۹۴۴۳ ہ ہ55 ۱ ۲۹۳6 ک 5۷۳1۳۰ ۹۶۲ ×۴ ہہ ٦×

 ۳۳۳۶ ۶۹9۰ 5171۱ ک۰٠ 256 75 ہہ ہہ 07× ۵۱۱
 3159 ۴. 5ا4 7)۹۹۹ 715)۶8۹ ۳5 ػ۳ ی۹ ۴6 ٠۰۰+

 57۶ 755 پ۳3 < 8۸۳65 ۶٠۰۳ ہ8۸۰ہ >×ہچ٭۲
 5+ یب ٭٭ا٭ 5۹1 مو ۴۹۱ ۳۷۰]۳, مع مووی ٭م٭ :.ت٭)
 ۹ ہا ۹7-2۳ ۶1۲۰5 ک٦ ۴1۹۹ 6 2× ۱۰ر۹۰۰ 55 ×۴ 77

۹38۴۱ 

 وک عل ہ3۹ یم نا ۹ ہر ٭مج0 ہ(!و مج.
 ٭ا[۹۴۳ 553, 5٦۹ ہم ٭۳ك٭ ]کى ػ۴ "ج5 ۵7۳ ۹ ۰۲۲۰۱ جب

 ۹, 5۲۲۳۹ >4[15 >7 ۹۱۴ 5ا۹ یا75 ۹۹۱ ۳7۴ <٭
 )اج ۹ 5۱۹4 ×5 ۳7۹ ]ہہی چی ]ج مہ
 کچ بج مر٭ >5 81. مچ م وہ۰ ] جج مج

 5۲۴9 7۹7 ٣ل 7)9 1 ۹7۳۴ 5" ۴ 8۴۳5 ٣٣٣۳
 55۱ صك۹ ۳٣× 53ا5۹ ٣×۳ ]٢٣٥۳* د۰٣ ب۹۰ × یہ.

 ء۹ 5 ۱

 ایف انت یباب اھل ( ی١ مدرس ہج٭٭ .××٭٭
 ما 7۰۴۳ ۱۹ ۱۹۳7 ۹ت ۱)۴۳۴ ۱۱) ٭۸۶۳] ا٭7۳ ٭×7<

 5555 ہ5 ۹8۰۳ ع5 5. 88ج وج ہہ ]7ا
 7. ٦87 ۹ ۲۰ 515 ہ۳۹ ×۴۴ ۴8 ٭٢ چ7

 دہ ×] مح [۹] '5) 1۶۳۶۰ ۳9 7 ہ0. ۳ ےہ و۰۷ م١
 و بو0 5-۹ 7 >1-) 7۱

 ما3551 ۶۱۳۳ *ا۹۳ہج 2۴۹ م۱ 85۸8 : ۳ ×

 84٦۴۶ 57ا7, ۹ا15 5۲۰۷۳۴ 7ہ 18ج 0ہ ۴۶۳ 17

 ٭ می *ا8)٭ :و×٭ مج ٭ج< (ہ :و٭ج ہوتو مہک

 ٹو ہہ >۳ م١ ٭ڑچ ہ ج6 8[

 7]98۲۶۴[2 ۹ *77)۳۴۳۶] >۶۳٣ج ۱ ء۶۲ ۶۳۱ ۶ك 8۴5ج۳ ٭

 و7۳ ہ۰۰ م۲ ۵٣۳۷ ڑ٭ ہ ی ×۴ مم٭ج×7٣۳8۳

 ۳6 5 3۲76۱ 277 ۳, )۲٢۲۳× ہ 7۹ ٠۲×

 517۷ 15 ۳ د۳۴ ۴۲5۶ ۱۲۹۰۴ 27۳1 7۳۳ 7۹578۳1 (31۶)
 2۷ +77 37 51 )8>( 37 377۳ .]۴۰۳( ۱ ۴87 ۶۳۳٣۷

 م5۰٣ ۹7)5] ۳۴۳۰ہ ۱۳7 ۰۴۹۰ ۴7 ۱۲۹۴: ۴ ۱

 جج و5 <۴ ا٭۰ ۹۰ *×ج؛ ٭ج
 8۰ ہہ :ز.ک مہ” تہ. ۶۳م×ہ3)و "9۰۷۴۷۲۰۳ جہ

 ٭53) ہ٭-.×۴ (3۶۶۸ ؛٭تج 3 ]مج 6چ

 )۱۳۴ 7۹9 ۳۹۰7 ک۶۳ ) "3 :٭ 7
 ۱۱۶٢۶۴۶ ۱8 513ا )1۹78 ۹87۳ ۱۱3-۹۳, :ر٭۴57٣۹ ٭)

 ۳ ]1کو ٦ ۹5 <۴ 0۱ بے. موہ ۶۳ئ (۴۰

۱> ۴7 7< ۹ ۶۳7 5۹1 (2۴ (119۹* 27157111۶1۴ 



 نرم (۴5۶ ۳۳ . ٣۴۳

 ٹ٣ م۳ أمەو یہ" ×۳۳ م3ہرو مج ٭× ی٭ ۶ :

 ٠ ہاڈآ .۱۳۳۳٣ ي7٣: ي۱ وک یک ٣ یے
 7۳۷۳۳۳۴ >۳ 175 *ئ۱ ۴5 ی5 *7۹ :) ہک۳ ×× ہہ

 ہج×× ٭۹ہ ٭م ۔ 'ْإَتكاَرءاَكَمْلا مشت هللا كي

 ۴۳۰5 1× ×× ٢۱٣ت "3× ہ ا5ت "مج مج جج
3191 

 ۹775 ک ۴۶ 6 5۷۷٦5 ۳٣۹ د۴۳ "75, ]۷۳ 3جو وج

 18ج ×× دعآڈل: ۹9۱ 8۰۱ یھ ٭ ہت ق ہ
 -۹61567[0+ ۳ اہک 7۳۹  ہ۲۳5۹ ۳ک ٣۴ >۳ سر۷
 جج [ڑج جم ۱ بم, 5۴۱ ٦ *ج ق5 چچ ء3

 "٭٭۷ٌ۳ّ

 اا7 .٣۳٣ ہ۴ ج'٭٭- 8٠ج جج
 ہ ۹و9 2031۱ 1۲5)۰۷۱۹] <[5)8]] >۰۲۳ 5 ۰٣٭ح٣ج چمچ ٭٭

 )51۷359 ٣۳۹.)۳۳۳ >۰ ح٭ مج مج ۹ ج ہ3
 م57 ۹۹۲ ۱

 0۳6 یہ ۷۷7 218۳۳۰۲۳-۹۹ ×× ۳7 ہہ
 5 ۳۰7 2۳:۴۳ 557 7٦1 7, 7۲ 6 ×7 ×8 ۱ا5 6

 ۹۹-37۹ ۶73 ۴۹7 182۱۲۴88 ×71 ٦77 0۳ و '“تزمجج
 ہ8 *٭ ۹2758 "جج ء٥ ×۹ ٭88 ی۰ ق ا

 ہو ×0 مج وج جہ ۶5+8 15 ۳ج تچ٭جج3٭یہی

 ہجچ× ۳۰ ]×-م ×۱8 ہد: ×× دظتضشا ج ہی جج '
 ٦٭ى ٠۶ ٣:۹ ٣> 57۲۳ 71577 515۴ ۳ 5۳۳ .۴۹ 1۳

 ٦ د۳ جج ہہ ۹3397 95 ۳ ۵ ×7۳×× ×7× ھ۱11۱
 آ0 514 ۹۰۱ ۴٢٠ت 31۱

 نما عم اعكراَو - عوکر چے ٭8٭ ہ< كا ت۰۱
 31۱ک 5۲۰5 ۶918 ی۷ ہ٣ چ5 مو يآٛ "

 3۳۳ ھ٣ م۴ ٠٣× 7۳۲۳۴ ۲۱× ,55 ١ 5آ ہ 85ی۱ '
 ۳ ۴ یت ہہ ٠۳۸۳۰ ×۲۰ مچ ے۱ یو. ےہ
 2۴1۳۰ ہہ. ۳٣٣۳٣ -٭-ج ہہر ہں جج .
 83۳٣ جہ 3چ٭ ]6 م۰ 38 ك8 ہب ۹۹۲۷۳ ۳۷۶ ٠

 وت ٭<ک ہد مین ہل 0م×٭٭ قر گی۱ تک.
 سے ىےیھڑاط وے

 ]ا۴ ×۹۳. ۳۴ ۱۳۰٣ علا -۔

77۹ ۰7۶7 7۹ 77 ۱۹۳۰۲۳ ×× 11 7۰ 

 اس یک ہہ 8۳ 1۳۳ ہ۹۳ ۳٣۳۲ >۹ ۳۴ انک

 ے۹۹. 7 5ہ 12۴ مو. ۶۳۰۹ 851۳5۹ 71188 1515 ۹۲۴۴ ۴7 ۱

 ١۷7۹ 5۳6 ×"٭ 1۳۴9 1۳۴9۷۹) : 7۳۶ ا5ک ۹۰ ات ا

 لام بی37 ×7٭) ××٭ وت :ہط×.٭ ٦. ۳۷× 7×3٣

 م9۹ 8011 ہکآ

 ثب ۱ ۱ ےے07 0 0۳۳۱۹۹۰۹۴ ۱ ان

 ]و05 ×5 ۹90) 6 (۹751۹) ۶۱۶۳ ٭ 796 ۹ ۴۹ 5٢۳7۹۹
 ی۱. 5051+ د5۹.۹٥1 ۵۳۰۲۰ ب٭×۳۰ ہک ۸۳+ 7
 ۳3  ہ ہ۳۳ م۱ ۰ ](م٭ ہ8 ٭٭ ۳۰۳ 6,
 ہ۷۹ ۳۰ یآ ہ7۰ م37 م۳ م۱ ی× ۳۲ 57

۱ 9۹ 8:11 ۹111 ۳۹18 

115 33 ۴7 [7) 7۳-۳۴ 59[ 565 8181 530 3۱5 
 7۴۶ ۱ ۲7 ۳7۳ ۹799( 91 318 17] ۳٦1

 ]ہ57 رجم ہو ہو8۹ ہ۱ ۳۳ (05۲
 تی7 20 )7۹ ×۹ ۱۹77۴۱ 7 د7۸) ۱۰۹۲۳۳۲ ۹۹7۰)
 ہر01 ۳1 ۶9۶ 9) ۱۶۱ 557,۶۹۲ 177, 71*۶۱, ۶۲ 5۶] تہجا5
 ۹۹8 ۳7۹۳۳۳۶ ۴ ×٭ "ہ٭ 8ہ ے3 یو۹ ۲۳۳ ہ۰

 ہیر ی8۹۲۹ 05 (۹18 +5 ۲+ ۱

 ٭].۴٭19 7715 ۳۰٦ ج17 6 ۲۳ 8٥۷٤ ب٭×ک 3۹۹ ہی

 ×۳۹ ۹185 6518518 5۴۷ 857۴۱ ی5 +7 6 ٥:٥581
 75 5۳5 ۶11۹۱ عوشخ 3۱ 1۹719 ۳۹ ہى بلق نوکس 0 ۴

 3351۱ ۳۲ 1۹۰۲ 1۲ 77717 37714 ۶13 ۹۲۴ا ۱۰)
 ٭ہ٦٭۱ ک×٣٠ 2 3۲2 ہ), ۱٠۰۴ 1 5797۹ 87 ۹ہ ۶

 ٣م: یبص٭۱ وا5 ج7 ۶۴ ہہ ۹ بج |آچ <۳
 5579 ۹55 84:91]685 ٭ ]1۹881 بہ۸ 5 ۹ 8 ۳٣×

 قو م۹5 5۳, 5۲۹ ی۰ ۴> ۶۲۳۰ ۳٣۱ دہ ۳۳۹ ٤
 ی٭ ٥:۱15۷ ہا 7۹۹ ہمہ ص۰3 ۰×× 8, ۴۳۳ 8٤9
 ٭ک ۶۲۶ ,٠× 57۰ ۲۴ "ہ٢ یا5 ۱3 ۴۹3۳ × ہد (۳۲۳

 می 55۱ 55, 5۳۹ ٣٣٣ 73 ٭< م٣٣ ۹۱۶۴۳۱ ت5٢
 <۹ ۱ كا7 عرشخ 81 1۹۶7۲55 3۹15 *[5 کا ی۴ (7861۹ ۳۹ :ر٭
 ۳۹ ×8, 1۲۰ ك۰ ۹۳ ہ7×] 13 ٭< چ۱ 5 ٭
 ۹ہ 5 ۲٢٢ ی٭۰ 9۶1 ۲٠577 ٣٢ ۴× 27۴ہ 57۱ ج
 جی 83ہ ٭ب٭٦ 83ہ. جج ۳ ٣۳ج ٭ہ8 ی٭
 2۲۷۳۴ ت۶۹ 56 ۳ 7۴+86 توڑ
 ١٠٢--.٣٭ج ١۹ < ٣×٭7ا]٭ م5۵ 2۴۲ ۶۲۹۰۱ ا5ا5) 7۳8 ۹

 مم۴ 8۶۳8-۱۴ 85 5] 2 ج ۴ )ک۰7 ۶5 73۹ ۱

 ۃولصلا اومیقا۔ ۃولص - یج ×8 کک ت۴ ٭ہ٭ ڈ۱
 ×87٭ *85۴5۲ ہ ۹۳٣۴ یڈ٭ہ٭. ١ج۳ 5۱ ۹۹۱ ٣

 ب3 ٭3۲۷ 5۹١] 1۷۳۶ 5۲ہ ہم" حج ٭039ی؛
 تماقا >۳ ٣ ۲٦75 55715۱۰۶۳ *ا5ا5 ۴8۰) ب8( ایک

 5ہم ۹5۲ ×× ۱ ۲ :َلص تماقا (3۹۳۳ دات -یچ
 718۹ ۴۹1 3575 | تماقا ۔۔ یچ ×× ہ۷۹ 6)585 071۱
 +۳۰: ہ٭ وت ہ٭٣ ٭۱ ٭ ہ5ا ٭ "۴۳ "۴
 5ا١ *1٭, ٥971 و8ا ۳ ی٭< بج 16717 ۹۰۳۰ 7

 وج | ف٭ہإ تہانآ چرڑ) ہ 77۴)3۳۸ 7۰۳۹ ر۹5 7 ۱

 ب37 ہ ×جا٭ ۹855ج :رلص انا جب( 648ص مہ

 لو 95×۱ "ک۳۶ ہ ((۹۹۸۰۹6) و۳ مج 0۳۴ ۲۳ ۱

 نو 55 ا5۳ :رلص تاقا ۴م 5 >۱ ,) ×× 7۳٣۳۳

 ]۳۳1.۶5 ۹ 66۶ ۲×۳ ماہ٣. 8 35× )۴7 ٠۹۱۹۹۲

 | >٭٭ :رلص تماقا (ج7۷ تاات۸) - یو >۳٭ >ہ٭ ۳۴۱ ۳۴



 9 ٭ی1 511۶ 11آ ۲۲۷
 7۹19 9۳۳ ۴ ۱ یجچ ہہ ]جی ۳ ۰ "۱۰۷۵ ٭م٭ 5 ک۹۹ (۳ 85 ہں ہم دم دید یحس دیہ دی مودھپصبدٗیو دکج۔ رم مم حق ا ھنمگکی ںیہ وع پہ پسی ب۰ درصبجچس” کر حصہ بو را و ہت یر ےہ ںیم یس دسمبر یکحجس یس سر دب اج ہم 7 پا7 ا 7 کیچ وچ چا 7اض ت ہ

 وو. ۱
 ح ہ۱ ×۳. 9 *۷۹) ۴ ۱۹۳۲57 ۹۲۴۳ا ۶۴ ۹ ۴۹

 مچ عج ١۰ 1٠۳٣ مح ہ۹ ۵۹۹ 8 مہ ٣
 یہ ےہ ہو)۹ ۰ 7۶۳۳۳۱ 1۳ 7 98

 یک ہم ہ63 ۹۳ ۹ 1۱ ۴۹41, ک۹۰ <٤
 ۔8] <9 0۳۳۰ 7۶ 7 (201) ک 7۳۶ ما
 حی مر ہی ہہ ×55 ۹ 3۱۹ ۰8۰ ۳۳آ 1 7

 ہل و ۶۴۹ ۹۱۹7 ۹1 ۱
 ۹ہ... رتنکاشکَرلاي سلف عز انا

 (مم ۹ذ۰ ۔٭٭ ×××۶ ۸۳ ؟'<ک ہ۹٠ ٣۷۳7۳ چت
 جح,) ہہ ۹ ی5 6 ۳8 () 7۳
 جج جت 5۱ ٠۹ د۲ ٭ک “اہ, ہ۹۰ 1۱ 97 7
 یدرج ]حج مے و ×× ۷۶ 55 1, 5ا <۹

 ہیچ وج ە+٭ ×× 3۹ ۹ 3۹ 8۰ ۰8۹781 ٠<
 میوہ. ۱ ۱۳ ۹5 ×× <۰ ۴7
 ۔یح+ ×× ہاتج ۱۳۱ ۰)۴۳۰, 4۹۳5 غ5
 ےچو بج مج ہہ ۹۸۴۱5۹ ۲۳۳ ک۹ 414 18۳۰۶ ؟

 و ہاٹ ( 1۰4 9 15 أ2م1 517 ۴۹۶۴۳ ٥
 ۔رت× وی ۱۰۱ (31), 91۹7 ی٭۹ ي٥ 9۹۲۳۰۶ ×7۰ ۶

 چویج ہ٭٭ م۳57 ی4۹51 ۹79 ۴۲ ۴1 ۶۳۴۰۱
 ۔حچو ی۱ م۸ م× 5۳۱ ع۲ ہما ×07 ٭
 وقعت 28۹ 0۳۲ ٣77 ><٭ ۹۹ ×مق٭ 7 ۴۲9۱ 5

 چ7 ١6٥۹ ۹6111 ٥٥٥ا 9 ہ55 5۳۹ ۱
 عج ہجر پا ۱5۱" 5۹9۳. 5 ۷5

 جج. ×۳۱ ۹۳5 ]۴ جہ ×× 7 تعیقاسٛذوآ
 ےہ  ہ۱8۳۶١ ۳۰۹ )۱

 ۔ےھچو جہ ”د٭و ھ٭  زاب لالا کتا
 شاحر (ہیج) 5۳۰ >م۲ ۱۹۳۳) ۹ 7
 (ہ--٭ چ٭ ) و ہ۳ تی ۳۴ 7۳۹ ۶1
 بحر وج ہہ وم مہ ہی ہہ, 5۳ ہا 7۴5
 آ+٭٭ ہ آہ چیچہ 7ا کی ا ۹

 --ہ >٭٭ ھ. - 8۸ ہ۱ ص ہص عت ٭
 7.9 77 ۹ >7 7۳ >۹ ۳7۴ ۹۳8۶1 )١

 6٦ یی ج:۰۹ 1 9۰ 1 12 ۹۱۱ ۹۳۴۹۰۳۴۴ 78
 تک ےک بو رک 6۰5۸6۱ ہ5۳ ۹۳ 7 77 ۰٠

 مج مچم ٭ی ہہ ٭٭ < ہم ۲۳۰ ی۳ ۱۳۷۷ 38۱
 جب ہم ید) مچ ۶(1 ہم( ےپ (5ك8) یو۳5 م5
 سر 7 ۱5 ۰۲۳۰ ۶۳ مػم7۷۳×۳۲ ٣5 7۰ا ۴4۹۶۹ر

 7ہی 5یک 51 5۹3۲۹ ۱
 6 +٦7 08:6 4 و۔جوچو ۲۱ >-,ا37 <٭
 ۔ےوک ہح دص ہود 5ت ]05+ 18 ۷ 8ہ
 و یپچچہ جی 8ک 8ج ١ 958 ۲ ہہ ۴
 چو جی بل ٣ ہ ۱۳۳ہ ی۳۹٣5 ۲5۵) ۳77
 جہ3 < کک ×× ص٣۹۹ 9۷۳۴۱ ۰ 5( 7<

 ۔یہ "7. 5ہ 7 تچ9 ۹ ۶ 8 ہ۱
 رہ ہ۳8خ۷9 *(۹4۹۳ ٭ ۴۴ ؛

 حر مصر ہ ×7 ہہ 53۷ ما: ۳7 جج د5
 ےہ ےہ چھو م مہ ٭ ہ۱ اخڑ1 <۵ 8<

 )7> ص د٭5 م۳ ٣6× م٥ ج9 ٥۹15۰۱
 (ہ) ۔جح ہ ۰-35 : ہو ۹۔۷۶۳ و ٭<
 جہ موم مہ. ×۳ ۰ ہم .٣3× و×٭٣٭٭
 د8۰ ج5 ۷۔۲ ٭3۱ ۳۹5۰ 5۴ ۳ ×۰ ۱

 +۷8 ج7 8 ہ ۳ ۴۳6 8۹ ۲۳ .۰٣
 2۰۴ ۹ +٣۳ ۱--۲8۴ ۴1۳۶ تطاآاب ×۱

 (ہ) وج مہ حی م3 مد مج, 6 1 ۶
 جی جو پہ یب6 ۳۰۶ ۹۶۸ ہہ ۹۹۳۴۳۱ 45

 ہہ >یحیم ہے یسک ہ۰ ۹۴ ہہ ۹5 ہ5
 ص ج8 ما ٣ ٠۳۱۰۳۶۲ >۴۰۳ 5ا یا8۳ 8

 کوہ وچ یم 1980 5۴ 57۳ ۱۹۰7 ۴۱۶ 15 757 ۱
 یڑ -میر ج می انچ ]أکق ۱× 38156 ھ٭ 65 ٦

 جام ۳۳٣٣ ج۴۱ ۹۳۰7 25185 5۶ ےہ 5 28 5
 حےج ص 5ہ ۱ 86 1۱۴5 ۴ ڑک× 83۹ ۴5۳9۹ ٥

 ا ہد 8 م5 ۱ ۴۳۴۷ >۰ ۴۲۹ ۶1, 8۰۹5 213111 ا55
 --۔چی کو ہ 8ہ م١ دہ ہو مہ

 ۶ہم مج 8۰ہ ہ ہي ×٭ہ. ہا5ہاخ ء7۱ 5
 تچ> (ہو) ہ٭ 1۴ ہا ہل (3۷) ۹۳۷۷ ۴۳۰, <4
 حج ٭8 ہی پچیس م٭.٭ *۳ ۳ج ہت ٭ مہ
 :ب۔جور. ٹچ جد 1۶ 8 ۱۹ <5
 (ہیررر۔ہ ٭3ك" ٭٭, دا ۰۲۶ 1۹1173 8507, ک5ا
 رو وم ٥ و ر×3 3۳۱۳۳۷۹. 1 ۶

 مج ٭ 8۳۳ 8,8۴۳۰ ×۹ ۱۰۶ ×۱. (ج7چق)
 - ڑی یر ی۳٣۳۰ میسج. مان × "موموڈ مج
 نجولج قع بب ہہ 5 ۴7۸ ہہ ء٢ 75

 -یہ ی۔ےحچ ڈیم ہک مہ. ہم ۹8 <٤
 حب م37 ٣] ہہ جت و٠ م۰

|۱ ۴57 ۶13۹ ۴18 |7۲61 
 3 ہیچ 5:۳ ١٠۹ ۴ء۹۳۰ ۹۱۳۹ ۹) ۶ 65
 حج مص یج٭ا ۹ 8۷7 “۱5 ہہ "ہہ 1 4 4 78
 جے ےدجج جس :× ]ہ7۲ 55 ہک د۹۹ ۴۴ )آج ۴5۴ ۴
 دی. جو وہ ہم بہبوہج 3 ٠۰ ت۰ 1۳ 184
 جس چپ مے و می, <٭م٭٭ ٭ہ ڈو ہہ

 -جہ٭٭ دم” مہ ]9 بت ٭٭ ہ >ےج ۱۰۶ ی5ا ٤-7
 ہے یج ب7 ہ83: ]ج٣ "مج ۰ 38۸ :٭ی۳۰ ص۹ ۴
 بچہ حج مچ مح, م۴ رآ٭ 1۷ ٦ ٭اج ۳۴۷۲۳۳۵ 7
 حی. جب ہہ. د۸١ ۳۰۱ ۹۱ ہ۳ م٣ 7
 حج 0 ۶۳ ھ۲۲۹ 81۹5 ۹۲۹۴۹ ”ا, ید "م۳ ٭٭۱ ۱

 ےیجوعچ بج قہ م× 86 ص5 تو ۴ :٤ ۰٠
 قطب مم7 3 ۳۳۷ مج "۶ ۹9 <1 م١7 ۰۹ ۶۹۱

 عن ۔ہھ ہں ٦1 . ڈ8 .  ؟ں  *ۂے ._  تخ

 ۔ - اہ پ

 ۃمب ےل یق ےل اإ یا ھا

 ۹ رکا

 شہ یل پك دل



 ×55 6 51۳8۹ ۹۳٥78 51 ۱۲۹ 715 2٥51۹۹ ۹۰1۹7 ×ج ج٠.
 ]5 7ج ۱9۳ یک )2 7)ا 57, 5۹ ]1 ۱۴7۴۱

 ڈ4 ٢ عرشخ یڑ 79 7118 ۳۴ا۹ ۹۹۳15 ۴ عوضخ _ ٭

 وڈ 33۱56 ۹۲۰۶ ۳( 555 ہ1 8عی ۱ ی ×

 آن ۵7 ×۷۳ ۱ 7۶7۴ عرضخ ×۳ رک: ۴ ٥ )7 ]و -

 ۹7. 2۶۳۲٣۴ *ر]ہ ے- ۹9 9۱ ٭3۰7 52 ۲ 8۰ جہ.

 و

 ُتَرَِکَلا (۴۴ 3ا 5 ہ) ۱ ۹۹۰ عرضخ ×۶ ہ83 ہ چرچ

 77ر ٭ ۷> ء۳۳۷۱ ۳۶۳5 ۱5۰ ×× اھلَہُهثاَتَعا تلف

 َعمضخ (5۷۹۸۶۹ 51065 ٭٭1۷ 55 77 ٭)۱۹۰ 75 )

 ۹33 ۹-۹ بجاجہاک ۳۱ ۶ 5 عرشخ قہ
 ۹4 ۲53 ۱۶ ہ۳ ۱ ۹۳٣ ×7 . َنژْنِيًَةلَع جار (ہ-٭
 >٭×.٭ 7۷۳ د59 جو) ر یب. یک٭--5 مہ تنغ ہ۹۳
 نی 8۰۱ ہ وآخ ہچچ٭ مج لئاغ "ہہ ۵3) ہ
 چاک >۹ م٭7٭+ 5۹ ۰*۶ م36ہ5 ٭××۲ ج۱ بج یو
 و*×٭× ٭×تہ٭ . َنطْك ملت (یھ؛  عیّ”ّیہو
 قع 5 )۱۳7۴ (38) ۹۹۳۲۳ ٭7٣-۔ 735 87۰۴ 6

 ج2 ۱)2۳۳۳ ۷ ا 1۱۳۲ ۹۴95, ۲۹۴ ۹۰ 78٤7
 ×1 ۹۲۳۱۴ 51 7773 7۴ ۳)۱۳٣۴ ب×٭ ۳)278 ۳-۰ ۹٣ 7 5ج
 87 ہ ہ5 م۳ ٦" ,1۹1۳۳ ۹۹ ٠۶ ۹7717۹ 357۰. ہج٭

 جی 55 "مک 9۴۱۴۲ ؟۲۳۴۶ ٭٣ ٭۳۰۰ 5٢٤ 1 ۸۹7:۳٣
 ق۰ ہ ات م٭ ت٭ 76 ۱۷۲ ۶۱۶ 1۱ ۹ 7 ٠۶۴

 أ۹, (۹ (89۷۳ ہہر. ٭[| 5 ٭انج, ۴ 5۲۱5۹ ۹7۰5 ء۳
 9ج ٭ی ھک ک۱١ ٦×2 ؟+۷0۸) ین)ز 8ہچ8٭ 9۰ ٭

 مەوج جہ ]ا۹۰ 5۳777 ۶۲۰۹۴۶ 35ت ۴۶ |(۹۰۳ ۳ھ
 9:515 51 و41 15 ,٥ عرشخ 51 1878 >۳ 78 ٣۴×

 ۹9581 ی3 ت9ج ۹ک ۱ ۹ ۴ 4 8۲7۴ (3ا8),

 ]5575 43) 6 2۶۳ ۹:73 یقا:) د٭۰ 55۰ ك5 ہہ و ٭
71۱ 3۲7 9:9۱ 1۹3:51 ,[7 33 39177 ۱1577 375(5 ۹5 

 86 ×2٦ ہ7 ب۹۰ 5۷ ۳) ×5۰ ٣٣× '“٭٭]) ھ۳۳
 ×۷ ہ٦ 7۹ اڈاکا ک۱۴ ۰۳۰۷۴ ۱5 ٣٦ '۲۳]آإ 7۱۶ ])٣5۹ ۶ بہ '. ٣۳×

 ۶ ۳ ہہ د23 >7 ۹777۴ ×× ٢۳×
 ٦5 (811 57155 ت۳ 1779 5 ۳5 8۲۹ ۱۰۳ ۲٢۴ ٭ز×٭
 ۹۱۶ ۶٦ ۹۲۳۳ 55 ۲54 ۹۱ 7۳۲۳۳۴ "۳27ج 5۷۹۳۳۴۳ <5 7۴”
 ۳5 ٢۰ج ہ۹ :و< 3 85 58 1, ×۳۹ مہ ہہ. 7+

۴ ۶۱۹837۹7411 11575 ۹۹۰ 71 ۲۶۰۳۴ ۹۹۲ ۶۹۹5۱۰134 ۹5 
 ہ٭ ×۲۳ 21157, 5ا5 3۹) ۴1۰8۹416 ۴۱ ۱

 و8 1١٣9 مک ہو ٭ج ؛: ×۳ 'نّ'3وی
 5۳۳11779 ن7 >۲۹ ۱5۴ ۰471۴۹۲۴9 ٣۹۹۲ ۹۰۰۳۰۰ ك5

 ۴ ہہ تر << 0۰ ×5 ہ ٭ّمکہ۹ ٥5

 ۹357511971 کا5 ۲ 5۱ ہم. ہہ ہ3 ھ۶ ہ
 لبوەج ۳۲ ۳۴۳ہ ۶۰۰ 8ہ د۰ ۳٣×7 ٭٣7٭ 5 .

 بہ]رم ج٥ :م5ن ہے٥ ہصج وک مج ہوجج ہوا
 ۰ مدد ]ء-٭ 8: ×× دی م دوک 5۰

 55 ید م۴۲ 6 ٭٭۱ م۳۳ ۹3 ۹۷۵> 8ج۳ 7 ۲۰۴ ؟”(۲ ٴرو
 ج۳5 ]۳ ۵ ۳.۳ [:.۹ ۶۲۹۱ 8:575۴ )٠8 >۰ ٭] ۱ ۴5

 1۹75 ۶۳۲۶ ٥٥٢" 8۶×7 ×۲۹ ہ ۹8 ۴88 ۱

 351111 "٥1 ۳۹ ۰7۶ ہ5 ہ۵ عو ی٭
 ج.×٭ .. 3۹۵ گی۱ یو ٭٭۲٭7۶ ہٹ 9۹۹
 ہ87 8۹. ۱ ۶۳۰ ہ5۰ ی۹ “9ت5 ]7 جج ہ
 7۳۱ 5791 ۳5۹ ۳۳۹7 >18:6:8) ٥ ۶٠ذ ۹۹+

 1٥۶" ۶8۹17 ۱ ,۹07 18 7-٦ ۹ہ مو

 ٭ ہ۱٠ 3 ر183 تا5۹ م۲7٣ ء۳۴ ی ۹ ٣۳۴
 ۔ں مج یجچ قولصلاَرب 2 9ک (ہم) 6.

 ٥7 5 ٦٦* ٭7)٭ ۹٠آ م٭) ۱ تاب ج۴ ٭۹ مت

 ہمما-۹۰۳ < دد77٭ م۰٣ +۳۰٣ )م5 مج ۱
 768, ج7 ۶۱۲۹۱ ہم, >۴ 8ہ ۱۳۳۳ ٭ ٭ ۳۰.
 1951 ۴۹۹ ٦177 7۸۹5 ع۶ ت۹ 75 ۱۹۳۰۳۴ ۳۹ 7۴.6
 ]۹11۹-1 ک۴ ۳۹۹ “ا38 ڈ0 مح. مے, ۴

 در ۹وت چو 4ت۱ ٭.٭ مم وم 8۹ 8ج ی۳

 (.۲7 5 1۳۳۳-۹ *۴گ۲۳ :٠۰ ۲۳ ٣× -ہ5٥ ۹ ۱۳7 ]
 ہك57۲۳۷۹ ۹۳5۴ ۹ ۳71۳۴ ۶۱۹۹ 5۳ ۱۰۰۳۴ 57۴ 7۳۶۲۶۹ 27۴

 مم ہجر ۹۴۹ ۱۱-۲۳۷۴ م56٣ یت 8۹8 515 ٢
 01۹۹ ہہ ۹۲۳۹۲۹ 6 ۳۱ ہم۱ ×۳5 ۴ 7 ۱

 5 ۶77 ت91 78 ,]۴۶۰۴( ۱ 7۳۹ ۴ ۹1۹۴6 7117-۳٣
 -8) 515939۹ < 17 >5 :۹۳ہ 8۹۰۰۰ 8 ۴
 ۱ ۳۸7۳ ٭ ۱۲۹۲۲۹۰۴ ۹37 5۳۰۲ ۴5 857۳ ؟٣ 5

 یز ۳۰ 7٦ ۶۲۹ ٣ ۹۲8 ۳۳۰۳ا ۹ ۹5۶ ٠
 ۹75 مج ۹۱۳۳۹ ۱۱۴۳۶ 3)۹۲۳5۳, 5183318۰51 ۹ ٤ ۳۳×-٠

 چ7 ۹1۲ |

 8-م: ہہ ہ٭. نال چہ عجم
 مت ۳5ہ م) م7٣7٣ ہ ي5 ۲۷۷۰۳ عرشخ 78

 ت5 ےت× اک 6۲۳۳ ۹۴۱ ٭یے "م۷ ۹5 ۳ 4 :۳۰×٢٣
 7 ۹ .5× ۱)8۳۳( ۹۳ +۱٦7 7 :3+٣

 ح۳ گی ہ ے5 یہ کو >۳ 8۳. چا < 5۶
 مروت ہا ]اگ <۱ ک۹۰ ۴۳ ی٭۳-ے٭۲۶۳] 75.۰ 7 1۱
 م۰٣۳ یو ۶۱۳۳۴۱۳ ہػجیىکہە عج یک ى١ "ى٭ 0 ”

 مج. 8یم ٭ مہ ٭ ہن 3| 8
 م3۰ ہ۰ ٦× ےہ, )٭ "8ر+٭٭٭ ٣٭٭

 ۹ت”( ہ 7۰ میرج ہ٦ مد عج 7 ہ ١(8
 ۱ 7 1:165 ۴89 2۴۶۴۰ ۹]7-79)2883 ۱9۴۰11۴ 52511۱۹٦۰9

 ۹5×7 ہ7 (311) ×۹ ہب٭ ہج٭٭ 59۳ ۲۳ ۹:۱۳۳۰ ۷
 3۹۶ہ, '11۹) 5219, 775 ۲ ۹۹۹ ۱

 جہ 2337 ٠۷ (38) ۹۹۴6 ہ ہت ۴۴۳۳ *1 ہا5ا
۱ 7 ۹۸5 ۲78 ۹5۹ ۴ 5 ۹۰91۹97 8951 

 عوشخ ٭۲ ۹ہ 5٣٢ قح ٭ ےک ہا ہى ےہ.
 58۳۰ 7۹+ ٥۱ یہ53 وج نو. م۱ ہ٭: ہہ ۳
 ہ7 ء۹ ۱ ×7۳ ۳۴ ۴۳۰7 5۱ ۶۲۳۰۰ ٭7 ۹۰۳ 7

 و405 ۰ ۷۶ < ماہ ٭ی ۱



 ١ یوم وی وک کس وم وھھت وو ام ےہ ہا ےس ہم مے می ضم یہ چا ہم ےس بوم ریس ویجہ.ٌکجواوصج بج ڈا جکھکس ہه ج1۶ 3۴ ۰۹

 تان یخ نی 0وم: ٤۳۰

5 2 
 و ھ77 27 ۱ ۵۷۰۳۴ 7۲۳ ہ۳1 یالاچچپ 7<

 5,5۳7 7ب ۲۰۲۰ ٠ 7۴۹۷۰ تا. 5 5۱
 جے ۱٣۳٣ ۰< ہ ۳۳ .٣+ "۱ ہہ. ا ۶
 ِےم٭ ۰۹-8۱ ہہ ٭ج ہم ہے ہم. ما
 +ح۳-۳۳۴۳) >۱۳۶٭ 271۳۴ >۳37 1, ۰۴ ۹۰۴ ء6

 مج... 76۳۴-7۳ ۹7۰ ء۶ ا3۰۳ ۴ ٥۳7
 جی <۱ 2ک ٭ 1۱ 1۹8 5۹۹.67۱ ۹۱ 1-48
 83ہ ہ٭ ٭٭ ہم ١ى ن:اتج ب1ت < ۹۶ا ۰۱
 جی وک و8۷ کئ ہک 05 ۴۰۱ تا8508.
 5 4 775۷ ×۱ ۱ 2:۳١ 2١ یہ۳۳۳ ۶۴ ۴۴ 7۰۰۴

 ج 1۱۴ ہ۱ 8 ۴۹ ۴۳ ]3 357۱
 61171 8 ×× ۴۰۸ ٭ 55 6 ×5 ×٢

 موہ م۸83 ۹۹ ۴۹۹ ۱

[۹7۴ 5 7 

 ےہیوچ : مج ر7ت م۹ 5۴7 6۹7۸ ۳١8۶ ہ
 ج-ججؿىحج ٣] ہو. ۹ب٭ ھ٭ ہ] ×۹, 18 ۳۶ ہ5۶ 4
 ہمیو ×۱ کک[ (مج×7 7۹۳ ز79 :67+ قزآا 59
 جج ۳۳٣ ۱۰× ہسچ ×× ۳< می بج 8۱۹۰ 57۳۰۳
 اچ ہب صو ہ×٭ --×۲ جو. ةص اچ ہ۲ ہ٦ 5

 ہے یچچ یم 8 هم ہہ ×3۳ "١"
 ی8875 ٣٠۳٢۱ ۴ ۴۳٣۹ ج7۰ ۹ 8۳۳۰4

 تا سا تل
 ی5 ۹۰ہ ج5 ×5 8 7۴۱۰ ع۳۷ ۴۳۳.

 ھچہجہ مبےص ہیک ہو ہ5 ہ۳ ۴۹۱ 3۳۱ا ص٥. ۹
 وج درک .ہ ھم۱ ۳ ہ×.٭ می <0

 ےہ *3 ١۱۰۳ ٭۔م××٭ مک ٭ 6
51۱] 1۹۹9۹ 

 چہ ؛: ۸۲۰ ڈ ×ہص ×۳ ہم5 وم
 ۔ہج ٭م ق5حوج و ٣ ۱ ۰ ۶ ۶۳ ہ۶
 ہ5 ۴۲7 ۴71 ٣۰× ۴ م۱۰۹ ۹۳ 6۹8 ۱ 9۹۹ 7آ
 یوم مہ٭]ہد 3۰8۶5۸ ۲۳۰ م۱ ج581 6
 ےک ۰۴ ٣ ۳× 885۱۲۴ ١ م٣ ×۹۳ 7ک

 ٭ ۳۳ 9۰ ۹8۴ 76 5۲5۶ا ا9ا 4 ۹۹ 4 ٣1593
 مح حج حجبوم ہہ ۹ہ ۹۴5۰۰۴ 7۴
 دے ہہ ہہ ول ہم۴ ۵گرد +ج ی٭ ۱۶ ۰۰۴ 7

 '۔ ج۲ ۹ ٣ ×۷۳ 77 ۷۶۴۶ ٭۴ ہکا 7 ۴ ۰٠۳۴ ٣٦
 -حّ٭. ح۲ (ھ۴) 55 ۳۳۳ ۱.۱۴۳۲ 947۳6 7۴6 ۶٠۰

 ۔ںجحع ۔ل چو ت7۷ 77 8۱۳۴۴ ۹۲۳۱ 7 ٥۹۸
 جی ید ہمہ .×٭ تا (ہ3) ف۷ 47 3۸ ۶5 7 ۶

 س72۱ ہ75 515515 5 4۳557 8 ۹ ٣۹۹
 :سقجو می ح ییر۔ہ ہہ ۳۹ ۹۰ ۴ ۱۳۰ ٣۱"

 53 ہہ "×× ہہ ×× ۶ دي یک ۱او× ۶۰ ۰ک
 ب١ -ج ئ0 ہم ہ۶۹ پہ. 85۴ر ی9 >153)
 مج یج وج مچ 3ب ہ.ت٭ ہم5 ہہوک تیا

 چچا ےک حب دھو ےس ٥ یت یوم

 ا وت ترک الزاب یز لا قتال
 ٦ ند ایك لذ فورا نوید مکر انپا وردی ا
 اکا تی 7
 -' ا21 ںایکنا یوم اب ںعو ذو ؟نورظنب منو نوعرو ٢
 ٦ ی9 نولظ یاد ہ سب نم لُجولا مت دخئاھن ۲

 ا یم انیَا او82 لعل کذب نزد
 ا نفی رت لاگو کزن ولا ویو تا
 . ایلڑنب غیر امی رکنا ترا رزق ا.
 7 هئعڑکاژبَََ ڈ کشا وا او مکی راہ یا _
 ا ١اور کلا ٹاولاوم ہئاقيلع باقر اج

 ا و ولا یک یقرح لن وم ئل ییا
 4 راوومیدبانِي ما ت0 نورظتن من ٹاو ةفوصلا ٦
 1 اتارا ما ملا يا نون ا
 ا نور ام تقاح ناول یو لاک ا7

 ا و َنونیَشيْۂَھَنااتاَک نکل دانا
 پل

 حج رٹ ےک ٹپ

 مدر بو یرچ٭ جر ی ی7 ۳ +0۷ ج75 ہ۹
 77۳ جج ہرا 7۴ آر 7۳97 چرچ ہا ہم رت

 ج0( ہو7 ہج موج ہ7 وو٭+ جب ٭ مہک
 جو قع ےںپج چیر جج ہم 8 7

 موج ہومجوچ وج مس 09(0) ۱3رو ر یمر دجج ۱۹
 مج جر ۷ج 7۳۴۳| <٭ ٭٭ ہم۳ 7
 جج موج پ77 8ہ مج[ مْ 7× ب× تو
 6(0781۷۱+د) ۔.]۸ ۳۷۳ ہ7 ہ7 ۳۷ 7)۱ 7۷ 7
 جن م٭٭ ہج×٭ ۲۸ج ہہ ع٭ پ:ہ۱+80 کت
 مہم جج سحر مدر ودو 7 7۳۰۵ ہی۳9 ۴۷
 جے٭ وچ وج مو ج<٭٭ ٭)07 مہ ۲9| (ی٘) 6
 مم+ جر حت وج ٭:+ 3ہ یس ٭ک 50 ۳
 ھو[ 6 ]م٭ ٭٭8 ۳۰ ہم7 75 ۹۹ ھ789 ۳ک 1
 مور بو ٦+ وس ٹر 7۹-۳ 4851 مچ 5778 7۳375,
 یجو یجوج م۔جہمو ۔مڈ م3 یہ 7۳ مر 5
 یو یمہ عو ٭)و جو ھت یھ 5ج 5ج ھ۷ 75 8 ]
 یڑرک ہیرو وہ ج۲ م۳۷۶ ہمہ 7 7 57
 مروج وجے و مو ور رہ 585ج ٭٭_ ۸ 6<
 ہہجووجر (ءمےر ہ٭زج ۷ قی ("۰۹7ہ<, ے 37ر ٭*ہھ٭ھچچگك٣گٴ۔'46
 ر7 ہی۳ ھ۳۳ ج۴ 7 ۳۰۳۳ ٢× 77 7چ(
 مبوم جر جووب مروژک3:و٭ جیو مچ 757۹ ۱۷۹۳ ہ۹۷
 ٭۔یج عوو5ر (ءمر ددود٭ ۲ی ×× ہ× ہموجو7۶ ہ8
 جج ج82 حی ]مم ہو چ٭6 )ہ7 ۳ق 1
 مور جہ ب٥ ہجہ×٭ ت٥ج مج ہ۔× ٭ہنا٭ ہو-د-۸ جاو ب٭٭
 مہب و و ر073 'میب <٭٭٭ ر ہد ۰ 6
 مو ہم عو ٭ رہ مج ہہ ]ی)گع۱ 25 8
 ڈ7دج ہہ مت جوہی ×5 م٭٭ 575+. ٭ 5 ۳ ۱

 :ۂمپ '“ڈلںُو ٴ ہمہ ہهختِف  ہٗعفآ _ ہچ . ہتج

 یھ اٹ <(م(ہ ًءآ ا



 80 وج ۱۳ا7 ء7 ۱

 ا5ا5ا ٢٦ 9 ۴۲۹ ۴) 5۳۹۲ 5 ہکآ 9۹۳۳۶ چو چچ

 ہے چڑ. 5۳ د٭5 ہ ۰۱ ۲۴ ہجچچ٭ جم ہرچ

 کاج ۹۳5 ۹ ٥۰۱" ۴۹۳۰۰ ہ”چ دی ×۱۹5۰۹۳× ہچچج سم

 ×5 م51 ہک 2155 صف ۳ت5 ۲ 57۳ 3ج جید

 ۹5۰ >515 5 5ک ہ۹۱۲۳۳ ہ تہ( مڑ ہمچ

۱ ۹75 

 55 : ہ5 ×5 ج۳ >۳۳5 ۹ ×7 ہہ د×) ج5٭]٭

 ۳ قہ <۰9 ۳5۶ ۱ ۳+ <ر×3۹9 97 ۱ یھدہ ۔ جہ

 یار ×55 ۳۹۹۳۶ ۹۴ی۰ ]جم قو ناف

 ٦۶5 دت ج3۰٣ ہ۳۰ +۴ ور ہل ہ7 ہ6 می

 ہ۱۳95۳ 51۹۹ ۹۳ ٥۳ م۳ 3۰ "۱۱55 جج: مج جہ

 7٣۳٦٣۰ 77١۱ >۰ "۰۰×3 ۹ ٭٭۰×٭ جج ج ےہ

 اتاڈ 555 ۶۱۳ ۳۹۶۳٣۳۰۷ ×جہ ہ××٭٢ ر۹8 :٭ جہ

 5ا5 : 867 ۱٥75 ۱088 3 57۱۰۳ 855د وأک

 کچ ہہ ہ۵۳ ۱7 7 7 ×۱× ہہ٭۰ : ××... >+

 یر ٭ ٭ہ٭۲ ۳۰۳۶ ٛہت ىیوج مج جر چچ

 “ک۷٣ 1۳۳۳ صج ۵ہ ×× ہ۲ ×۰۳ جج مم ہج جس

 یک 5اک ۶۴ ۳۰۳ ل51 <7٣. 7۰ ٢۳ و۳, دص ہو

 ۳ ک7۳ 7۰ ہم ۳ ۰ ۹۲8 ×× رجم.

 ×9 ٥۳۳۱ ٥۳۳ 5ت. ہوجس_-×) ۶۶۱۳ جج جمود

 ۱۳۲٣۳ ۳ ث٭ ×م م<×-٭.ہ ہہ ےچمص ]ج ھج '

 3 7 5 75 ۳ ۱)۹۳۳ ×۰ ھج٭ ]×× *ق>٭ .'

 )58 5۳ ۴۳۳ ۱ ٭٭ہ ججچجچ +۳ ہجوج یو ×۷ وج ٰ

80١ 

 ۹ “757۹ م5 ا۳۰۳ چہ 82۶ -.۱۱+٭ت٭' ہج٭٭ 5۰۰ و ہے

 ہ×٭ .ہبحقا ۹ دتح د٭١ 82۲ م5 ےوم ۴۰×

 7ا ۳۲۳٣۳۶ ٭۳8ہ ۶۶۳ ےتجچج جج ٭”م 5: جی ٭چ چ۔

 ت٦ ×95 تہ ۳<, ۹6 مو ہن مم مے مج ١

 8۴۰5751 5۴ ۴ا58 ۱۹۹۷۰ ×7 ہ۱ ×× اژە .۔.ہ ۰×

 ک 2٦5 ۹۲۳ ك۰۹۳ 77 ×۳ < م۳۳۳ 87۹ 3ق.

 39, ک۹۰ 519 م۲ رک مچ >٭وّو٭ چخووچچ (9]:)۔-ی٭

 5۳6 ۳ 2 ۹۹ ۰۶8 تت5 ہہ” < ٭
۱ 7 3 57385 

 ٠۴۴۷ 5395715 ٠ *ا77آ 37 << ×× ۱ ہہ 'ہجد>٭' ہک

 ک5 757 5, 1515 ۲۰۳ ی ٣۳۰+7 مج ×۳×٭ )٭.) جی: ید ےک

 ی5 ھب >۳ مج ہو بہ. یک 88ج جج 5ح جب چپ

 ۳آ ۹۰ ۷ ۰۲٦ 57۶۲ >۹. جہ ہ7٣ ۱

 5۰ :؛ 75۴۶ ٠5 ×۶۲ ج٭ ہدجآ ہہ جج٭کے ×03

 ۹٦۴۲٣ ۸۳ ]یہ مج ۔چو *ہ 828-0چ

 ]۳۳۰۳۳ -< ۳۴۳ ×۹۳۷۰۴ 1۳) ×77 ۲۳ ۱ ۰۰ 7.۳٣

 ۹)۷ ۳)۱۳۰۷ ہ٣۰ جہت جچج جہ ہ ھو 3ہ

 7٥55 3۹۰ 58۱۹۷۹۹۰۱ ٦87۳ یو بر مجژ یچج نحہم

 37716۳3. ٭ *٭:-×٭3ہ ج٭ و ہ جمچہ ٭م ×۱

 ایا

 55۹ ٤ کتا 559 96۹ جہ ء8٥ ہڈہو جے

 ا۳آ 9۳۰119۳۴ 771 ۳ 7۳۳٣۱ 7۳۰۳ ×37 ب3 ج

 5۳ ۹۶۹08۴8 7-5 9۹1 ۳۲ >×حجہ عمیر. ×۱ ×یی٭ جج

۴7 :73۳7 (۱۰۲ 571 ۲۴× 571۹ 55۳ .5۳۹9 1915۱ 558 

 77۶ (ق58۵د٭) ×۰ وہ 31 ۶18۹ ۹۰۹ مج ]یہ "ج۱

 5475 ٦ا ۹ ×۲۳ ہج مرد8 ہجر وو ہو و عم

 ۳۳۴ ۰۹۴5 ۳۹۶ ۲ *7۳ہ 3۱ ہ جج٭ہ.ہ ہ۸ "وچ

 5ا5 ۹۳۳٦ا ہ٤ -- ×۷× قو ح۲ چوز ما مچ

 ہد٭٭ ۳ ک۰ ۹5.35۳7. ×× م۱ ]ج ]جم م و

 تاک ۳ ڑ1, .-٭٭ (٭چ تر ہی مج محںژ:,إ ىق

 5815 1۰ ۹5 8۹ ہ, کی ۳5۴ ڈو دو8 5ت ہر ٭ ہہ

 آ۹۳ ہہ” ×۱ ج یو ہیچ جم ہو

 57۶7 يہ مم جم  قحتوچ جو چ

 ہ٭>٭+ ۸۰ مج ليڈک جآ ٔیور۔یع و ۲ای

 135۱۳۷۰۷۳ ث٢۵ ×× ہوجچ ۱3 9: ہد مچر ہہ



٤ 

179۳ 5۱5۹ ۹ ۶ 

 574 ٤٢۰۴ 5۷۷7 ۴۲۳۶ (یەرر۔ د٭۹ ۴575 ک ۹۶۳ا
 3ج 7 ۹۹۴۲۳ >۰۹75 :187 ۱۲۷۰ ۹۹6+
 ب07 1۵ 7 ہ٠ 0۱ 8۹۳ با م5۱۶ ۹٦۹ 5ا]ا؟7٭
 +5۳ ٥۹۱ م7٭ (ہ. *و<٭ق ہ۷ ہ۰٣ ۹

 7ق... ۹ 5۲۳7۲ ×۳۲ ی۴ ۹۰ا۳5)3 2۲٢٣٣۰ م7 ہت
 ا. 79۳ 1)۶۲۶5 1777 711811۳۴ 777711 74718 ۶۹۱671 81۱
 ہک: و ےات مہ 3 ۳ م 3۱ ۹۰۰۳ 35

 ۷)2 ۳ ۳5۳0 ۹ ]۳5ر 1 ۹۴۳۱ 5۷۴۳۹۹ ٠۰٠٢
 (ْدە< وج۲ ۹5۲ ۵۱۲۳۹۷ م5 ٦۳۷۳ ۹)۱۳۴ 7۳۰ ک۹۰ ت۰٥ ٣۳

 ہ۳۰٣ م16 ×۰۲۷آ +۴5۸ ۱)۰۳6 ۹ ٠٣7٦۳ ٭ ٥۶٢ ک۰۹ ۹۹1
 ٦ أ7 -۹۳۰۳۴ ۶۳۴ 5۷۹۳116 5۹ 5۰ 9۹ ۹15 ۹

 ٭٭٭۱ ۳۰۳ 5۱ ۰۹۰ 5, ٣۳۹۷۳ (م۲۲۷۴ ۱4۷۹ 85
 ق.× ہے. ا اچ و ]مو کہ وع 15 ٭٭ ٤

 وات ×× 658] ۰۴5 ۲٣٣ :ر٭ "بد م٣٣۳ ,5 .٥5
 ا یک. 2۳1۶92717 3 21151:81 6 2151137 ۹۶۹ 1۹:۹۰ ۴۶

 ×5 ۲۰7 ٣۰٣ ۶ ب٭: *!ہ٭ ,5 ۴ ۹۹۹7 ۰٥۰۹ ٣٣٣٣
 ہی یا5 ۵۴ ۲51۴9 ۴۶ 7ہ ف3۰ (۴۶ ۹۲۱۰۱۲66 ۹۴1۹۴ ١۴۳

 08۳ا

 ے١ -ہ7ج.٭٭ ٭×-ہ ٭ چ . ×3 ×× ٭ اک
 مہ ہتوج مم 8۳ ہم ہا >5۱ 9 ۵ص
 ہ۳۲ -وجحجح۶ ۸م ص75 ۶5 5۴ ٥۸۹۳ مہ ٭کاتی

 <7 ۹۰ ہہ ۹35 ٤+ ۱8۴86 ۹877 5۲۷ 5٠
 >-ج× 7 3301 ( عمشریز (3۹) 8) 97۴۱۲۰ ۹53۳56 ء۴

 د5 ک55 ۱ ۳۳۷۸۹۶۱

 وروص ہت 7 ١۳×۶ ٭ 777'۶ ۳5 ۴ ۴9۹
 نوک ٭۔ہج 57.۰5 ہ:۲۰جە ٭ک:3ا 7۶
 ہے ٭ج ہم۱ 3٥5۱ ٭٭٭ ۳× ٢ا١ ہ؟ ہہ ۷۰۰۰۵ ہا

 ...١79918 ہہ 8-58 یک ۳۷ ٥ )3۴8( ۳۶٣۳٢
 ہ۳ مہ. 5۳۹ 5۳۳۹۷ ٢٣× ٭ق ہ٭۱ ٭ ۱ ك٤ 3ہو ا

 ہت ک م مم. مو ہر یا 1۹۰55 ۱ ۲٥٥۳٢
 7۰۹8 ۱۸۱ ۴۰ہ -+1753 >۷ ٣> )۹٣٣۷۹۵× م5

 57 77 یاچ56 5155۹ ]2۳۶ ۱

 ٭ح٭ ×8۶ *[۹۳۹۳ك ۶ ×۹۷ ۹۹۷۰ ۲ 75
 ج2 ×7۱ "۴ ہ ×۹ چ-ہہ 3< 3× ۹۹5 ٠5۲5

 دس ۹ 9۳۳) ہ3 7785 ۱۰۶1 و72) +5 ہہ ×۶۶ ٭ا۹7۳۷
 ۃطدح چ6 ہ۲۰ ۹7 ۱ ۶ ۹۹۹۰۴ 18× )۹17718 ۶5 519 ۱٠۶

 ١ص ہ97 ید -.- ۳۳۳ص ×۷ *5756 71 
 جج ہہو >5 ۶۲۳۳ ٥٣۳۶۱ تم ي× 951 6 ۹
 3جج ]م۱ ہ۹ ۂطح تی ۱ص۹ جہ ×۷۳ ۶۹۹۹, ا
 بج_.3 ہ٭ ! ٭ق× ۱-3 ي٭ ٭ "8 7+
 0:77 ی٭٭ ۹۳7-1۹ 513۳7۱ ,)]٠۰۳( کتا ک٭

 فیرحت 9 ×۹۲ 6 ۹۹۳۲۶ 67۱

 ۹× 2538 یک ہہ ۴ ۹ 9۳۳ ]5 3؛آ ٭ ۴گ
 ×6 ہآوڈیدو بم ۹۰ ہک ۶ تر چاچی ۹ ۳۰٣۹۴۶

 ق3 مہ ب٣ مإ مر بہ ٭ ]لہ1 ×۰۴ جب])٭۷ <6

 ایا یا ویل
 مے . ترظضحفک اکمل سمٌعامسدھجقم یتخ جت سمن اھکظکمھمٌ تل وتھھکجامطسھبدطص فلا تسمھکاھت تیس ہ-×.ت-ہتعصع جج دجببروسکمسوبفحھچس بحصصمصم ہسپ یصھلعاضأمصسفعزرکج یٗتافھکأ آفت تاک اک ھسمکاماسکا کھل

 ضس و ےہ وس

 مء نیلا 5 لا
 ج ہے فہع 7 5 .,.۰۲ بک یف ار ےب ۰ دی 7)0

 :ِ تن ۶ش یسک ]0127 مح نشا "

 یوسی وع ٌ
 " عزم 0 ٰ

 ہو 7
 .! قلم ادا وافر وبرشک ںیانآ خر علع لون ا
 ٦ یومِ نیِيفُم ضا یو ولا :

 : یا کی ت 2 ےک ا

 13 ہے جج ریک06او
 ا9 و

 1 ناپ یا ذا ش پضغیئابو ةنکلاو هللا

 ٦ تب لان یس سس ُ
 ا نو و ےدس ری
 نم ات

 را :
 هللا 6

۴ 
 آ جے ۵

 ۔۹ ۵
 ۶ اوُکَعاَمِ ؛َكِلذ وحلا رپ -

 ٠ یٹ ج ےک ےل رم لپ رش رم وچ یش ھ

 (عئ) )7 ج7 7 7× ہی د۰۷ ج7 ی )حی یج+ یک
 ج۷7 :-) موہ ×ہ×٭7 977۷ مہ ٭)٭ یو٭ 77 77

 ]مہ گے ”آ ۔۔ ہرج٭ ہ<٭ آ یر جہ بور چو ڈو یج
 تو17 5/9۳ 7۰ ٭جچ٭| (ےدر ہی۶ و 1۳777 87
 د٭7 71ج 7 7چ ی7ج 7۳7 ہر 7877 ا7 ہ07 / 7

 ج.٭٭ جو م7۳۷ ,؛ رر جج و م×| جج ہجلاو٭ چپ ه5
 3 ١ ہ7 ہ97. رب 7 7 7 نہ ۶۹7 7|
 ی٦ <7 وج +7 جج یب ]ر37 ۳۳۷'7۰۱ >۹ ت5
 6+ 6 5ج 8ج جر پورچڈ+ ہو ڑووج ۔۔ہ ء۲ ٭٭ ہچ
 7577+ چہ ٭!بمٴوعو۲×۳ جی قہ ۲٢ قید)ز ۹)5 ہک ٭٭7 ۷
 0ح جج ہہ یہ7 ×۳-۳٭7 ۴۳۹۶7۹ ن۳۳ چہ
 +۳. پک مروج ووجصمڑو ہم ہو ہو ہےمج ھروک جج
 7ہ مس ہو چو یہ  وچووچآ مج أو ٭ ج5

 تو جج ھ۹7 ب۳۳ ×× 8 ےک اک ر۳ یدجر
 +8 ہمب×جز 7۴ ی٭ جچ ۸ج ہ٭ ٭ ۸ج7 م ڈو ۹ ٭/

 جج ۶ ہجرجوج مرہ ۱×()ہ۰ 2:۸)ی جے 555 ء۳۳ ٣
 حج موج, ہج ہہ تہ ہہ مج ۳ ۲ <
 و797 ر 77 ا7 277:77 ×7 ت7 1ر
 ید 2ی ی ج ہہ .یزوآ ہہو 978.۸۷ ج۳7 ۲ یچ٭
 7۹۰۰۳۳ ہ7۹777 ج7 م7۱ 57 م۳۳ "۷۹ 8 77

23+ 



 ٌْْْو ا3 ثٍ ۹ ٭ھ ےب حى دب هی یىی ھو و ےس ۔ .
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 ںی شد سک

 ہر
 ے0 تازہ

 ا55 ٤د: ٭ ہ5 165 ۱59 35 7. ۵)

 7 ۹ 75477 2۱1 ۹20 55 55) ہ٭٭ >۰ ہو ×٭مرو ےہ

 51 ۴5۱۰ د97 278۹5 ہ5۳ وج5 × جر

 5797۴ ا5 5٢٢۰ ×7 3حچ ۰۰۶ ہد 8۰۳۶ مو

 5۲۳۹ ٠× 18٦۲۶87۶5 یتاک ی٭5تا ہہ موج ہ٣

 -٥٭ ٦ 8ة مج "وج 8تگی ہم ڈے 5٭]

 ٦ .٦ 505۰ ۵ ہے... 8۰۴ 298ح چچو

 ××. ہ 5۰8 دتا ۱ص مہ و×× ہ عجوےچ

 1ا5: 55 ا۹ <۱ اکاڑا5 ۶۳۳ ہ7٭ ٦× (یجیرمج رر

 ]۳۴۹ 91۳۳۳ >۷ ۴۳ 987275 ہ, ۲۶ 8.۶ جج جو

 5ا 777۳5 ہما ۰ 77۴ ج۳۲ ×۷۸ ہہ وج٭ مم

 ھچچ پی

 +51 51917۴ ۹۹۲ *ج 0ت

 ھم ولی نم فا ہود لارخشبلع ناعببا بر نواب او

 پا نیلام

 ۹۹ کا ۹ ]8 ۳۷۰ ہ۶۳ *×.۲ ہج چہ

 5587 ہ, ۹ 88 ہ3 3٭٭ مج ×5 یج د-

 27۴ (6۳۳۰) >7 )۶۶۰۳٣,٣۶× 5۳7 دات ٭3] ×۳ ٰنچچہ

 8 ' ٣٦1 ۵75 27775 7137 ۰۲۳۹ ×7 ہ جڑ.

 گ۲5٢× ہ٥ ہ7۶ ا۹ج -ج ۱

 ا5ا55ا4 ۹5 ۱۹۱ 65])( ٣> 58ت. ]ن< 8ی 812.

 5۰-۳۱ ۳۵۳ ۳۳ ٠ 5 ۹۳57۰۹ 558+3 جر٭ چپ

 2155181 ٥ 971] ×۳7 5 ٭. ہ3.

 837۶ ۴7۹19 او77 ۳ ×۰ دہ تو ×

 اچ >ہ٭ ہ دا3 ا3٭٭ : 3ج5. صە٭٭٭ 95-- -۵

 555۶ 17737 :۰٣3۰-18۶7 ہ٭٭ 7٭ج ہ جج مج2 ہد

 4 8٤٤۷۶۰" ۹۹7 ۴۸: ٭ ]<< 8۳۲ متوجہ ود. -ج٭

 7× < 51۰۳۶ ۳۳٣۳ ٭×ہ تب ہو,ےووسو وجد

 ک1 م۹5۲۳ ددج× ہ8۳ 5 +5! وج ( “کو

 قی حجم 879ج چرج ×۲ ھ ٣> 3۳۳۷۷٣۳7 اچ×<

 ۹ 3۹۴7 <۳ ۴77 ہ۱ )8 >۲ چہ |ىج وچ

 ۲۳1۳5 7۳۹ ۹۰ 5۳۳7۳ ۷۴×7. ×.×٭٭ +۳7 ۳۰ ٣×

 ا1۳۶ ×2۶ ×× ×ت٭٭ "ود < ہج×٭٭.یيپي ٣7

 ۹۷ : ات[ ۱۰۳ ص57 ۱ ۰-۳۳۳ د٭ و -ج
| 8۴ 5155 

 ک7 ×7 71 'د77٣ت۳۳٭' یج ×× ×]٭ :

 و۶ ھہعرس وہ رس ثا

 طا حش يتعيااَعت ام حیا ہللا ہوم رر
 ںیاقلا نی لَبَحَو

 “د5 ۵۳ ہ ×۲۳ دط5 ۳٣× 73, 58 ہ۴ ۴7

 59۷۷5 577 5 ال ہ ب٣٣ ووقرجع ج ٥٠٥

 تاواڈ 2765 ہ .٠۰ د6 ۱۳۳۷.۹ ۴ یک مہ جوب؟٭ ۴

 ۶۲۳ (۹۲8۶ ۹۰ 5577 5۳۷7 < ٭٭ ۶م إ 9۹ .٣۳

 1۳ 15۳۰۴ ہ۱ 5)7 ٭۱ ہ۶٣ ٭۳×۷×7 ہ ۰٣۳۳۳۳ ہہ 77

 ٢> چپ ۹3۹ 5× >۱, 51 87۰۰ ×× ۱ ہج ×۰.

 تالے تچح پسنچم دت سود جس : ۔-ج 0000002. لت ست تھ

 ک٤۹ ۰۲ ۹ ۹ ھ۳۳ 77آ ×۳ ہ87 × 877. پ و

 ہہ 8ا 3 ہ م5۳8 مج ×-< 8کم چج جر مج

 571۳ 5 ۹59 ×۳ و :م"؟ہ5۰ جہ مج ×م ہن

 9| 5 ۴۱ 997۹ ۳ ۱۳۹ ۶۳۶ ہو٭٭ ۰۱ ہہ

 ۳ -ہتسلوپ ہمہےتچڈ ہ چپ. وج

 ک73 ۰ >9 (+ مہم مج وو ٭ج.م٭ ہج٭

 575 5۱ ہت >٭ج٭ م٭٭٭ 8٣ہ ×مج3قجم یجچ

 ہ۱ ۰۹ ۳۳۴ ہ7۳ )٠۰> ہہ×٭ >7 ×۴۸

 5ا 5ی ۰۳۷۹۳5 ہک×7*7< ٣۳× .8> >٣× م8 ×7

 ل5۱ ٣۲۳ م۳۳۰ ب>×٭ ×× ٔيص×٭ ٴہہچ بو ×سچ

 ا٦ ۴ ۵ ۳م ۹, (ج ہ۷ ح85 8٭ و ہہ

 کاج ×(7۳۰7 “۴جج مبجحج مم ]۱ں جج

 ٥8۹1۹۲۳ ۲۶+۶ ۳77 ٴ>ہ ×7× 88ت جج ہہ :م جہ

 718۹۲۹1۱۹۳۶, (۴۱۰۳ 58 5۳۹۶ و 7ہ جج ہج] جہ جو

 ۴۰×8٦ 51 717 ہک ×5 >×5×۱] ۳. م٭٭٭ 7

 51315578 ا5157 ٣× ۹۹۸ :٣٣٣5 قی, ہ!۵ب٥)ك ڈہمجچچ چوس ہ

 ×5ت <5 ہد ×50 ہہ .>ہج٭ہ "وو ج٭] موہ

 ۰٠٠۱٠۳ 5۶ ۱> ۹۹٦ ہ7” ہ ہہ میچ * عج

 ×۹۳ >8 >۷۷۳۷!۰ ٣7× ۱)۶۰۰ ٣۲۹۹9 ہ۴ ×7. ہ_٭٭
 737 ×8ر

 ال6 ہ جج ہ 687۰۳۲ وہ جج ےہ ٭ ہی پو

 595۲5 ٣۳۰۲٣× ي٣ ۶377 مچ ” 1<. مچ ھچ مہ

 دتا. 7ت ۴ >7, >۹ ۱۹۳۳٣ ج57۳ ہد *جس 57 ×ہ٭ ہ

 87ہ 577۳ ۱ ×× .7۷۳۷٣× ×۰5 < ×× ہہ یور۔ہج

 ×× پو اچ ×× ہہ د5 ٔ."ک×5+ ۱ جم جب

 ٦× ×ہ٭ ہ5 ہہ. ۴۹۹۳۹۸ "۱۸3 ہ٭٭ +73۷ ×× ۷ہ

 5× ۹7 ص8۳. ۳۴ :ججد8 ہہ وم چ

 ۳9 ا58 اچی5۹ ۴7۳ ۹۰ ہہ  م× +۰ رڈ آج” ر

 اچ 15 ہد ×× ×× ۲ ج7 یی حج .رز

 7۳2513 28۲586 *۳٥٠٭ ٭) ہمہ ]ج٭ جج و ہرزڈ

 1113ا ۴ ۳۶۳ ۱ ۰۲۳۰۳۳۶ 325 5ہ د٭6 ×× >]٭ د٭۹

 د۹5 ہ5 75۱ ہ۶ ہ۰ ہ× ہ. ہد. مر, جے

 211)-یگ۹ × ۶ ہ7۱. (ہجی)۔یچ ×34 8۰۰8 .ہژ

 ہ55 575 3۹7 ۱ ہہ, 7× 7۳× ہہ 3۰ خو)

 ۹۷ یی ہ[9771۰ ج5 5۲۶) :1/۹۰ 577۲ ہ71 ج1: ہک مچ مم

 م٣ ٦> بہ۹ ۳۳٣٣۶٣ 5۰۰۹ ]مج جے<ےچ مہ

 ک۹۲37۳ 57175 27× ا”. یج:)۔یچ ۶٭۳ -قج مو یھ<

 569٥ ۳, )5٠ا 4 7)571 ۳٭) 65 ۳ 8(٣ و

 5118 ۳۷۰۵ 7۳۳ ٣٣ ٠۳ ہو م5رج .<۔ ہو ]چن جج

 م۱ ہ2 ہ ×8 ×3۳ ۱۳ -٭ دج یو)

 چا5 75 1۳5 ۴ ہم جے جج ہچچ نج وج ×

]808۳۵۷ 

 ک۷1 717۳17۳ ہ۲ ۹۲۵۴۳۱ 7777۳۲ ہ٣. جج ٭ مج

 ۳ ےھ٭ ہا کی7۸7 ہ ہ٭ججہ٭٭ عوجج جپ رد مج ہم

 ۹۰ 7ہ. ہ چہ. ہ٭٭٭ م۶3 وج٭

 51۹75۱ ۶۹۲۰ 5065 بے کاو٭٭ ہ۷ى۰-.5 جج مج مز”

 ۴7 5۱ 5)7 5۳ ۳ ۹۳۷ جج. ًققاحو مو ہر



 ٦7 ۹ ×0 ۱۹ ک۴0 77۳1 ک۹ ۳ ۹۳۴ 1, 75
 >۳ ×۳۷ ۱× ٭! ہ6 ×تە] 9۰۳۰ 18387۰ <<

 د5۶ تا۳۶۳۳ 5۲۳ ہ۷۷ 7۹۲۶۳ ×7۱ ۶7ت ۴۳۰٤۴
 8515۲7۶ 575۳ ںیاتل نم ۹۹۱ ٭×ہ٭. یلْلَِٗب ۱

 75۹ ک۹۹ 3۵71579 7131۹۰ 371 9 ۳7۰۳۶۶ ۹۳۳۰7۳7 ,٥1
47 ۳۷× 3× >> 5۳286 5۲۳ ۱۳۷ 57× 

۹ 1۱ 

 >۳, 857 ۳ 1 ہر 7 71 ۹ 7 21
 ہ ء۲۹ 5۸ ۱ ۵ی) ہ٭ ھ۳ ہ۵ ہ۳۳ 7۶)۹۳ ۳7

 ×5 +۲۹ ہ٢۲ ]مححع ے-ج *:وےح- 58, 3) د۵۲ ی2
 بجوجج تعا ہہ ۷۷۱۴۶ حر ×۹8 7
 ۳٣ ۹ ۲۳٢ تہ جج ٣(* *٭۱ ۹ چڑ
 ×۰۳ >۳. جہ ۶۲۴۶۰۱( ہ۲٣ ×۳6 5

۱ 5 555 711۹4 

 ی1051 >0 ۳۰۹۹۸۰ 5۳۳ 3۹۱ 7-75
 5۳ ۴۰۳۰ 8۷۷۰ ہ6 ۱×۱ ٭0 ۴۴۵۲ 3788 *5
 2۳ ۴ ۱۰۱۰۱۳۳۹ 7۳۳7 7۷ 7۰۳7 5۳۹519۹۷ ا5. ک و7ا

 3م تا35 55 5 ۱) ا٭ ہہ ۴7 14۲ ۹۰۳۳۴ 5۲۹7۳ ٥51۹51714
 ہہ 7۳ *٭ج ہ۹ موم -م. ہ ۱۱ ۰۷۹۰ ۹155 ۷(

 7. 77۶3۳5 5٣۳ ×5 داد ے۱ 0 سچ.

 581 9۶۹5 ۰۳ ہ5, ک 25 دت ۵۱9۳۹ 33111515 ۹, ٤۹
 97 ہ !تص-.٭ ی5 3ا6 جا ہم 3 ۱۹ 7
 7ے ہ ×۲5 39و 8کك] م6 یجب ۳< ۶۳ ۶۲۹۳ ۳)
 +٭۱ ۳٣7 37۳ ×۶ 375 ا۹ وک” ۳۳ ۳
 ۳ ×۱۰ . ٭× 8ب ص۔٣ *×5٭ ٭15 ہا

 می<٭۱ ہ و5 20067۸-596 ہک یت
 5135 513 ۷۳۳ ج7ا ہ٣۳۳آ مال تچ5 ۹7 ٭۲89 ۹۱۱ ک ٤۹

 ےس ںی حج رک ر١ یل

 ہم”٭٭ ۱3 ںیاٹلاَنْیيَ ۔یچچ 8م ۲۱ ۶۳
۴) 6 217(۲ 114:19 77۶7 (71۲8 ۹۹10794714 ۹7 ۹۳۳. .۷ 
 جج ۳۳ 17 97. *۳۰ت ٥ 786 ×٭ 8+ یب٭٭
 3ج. کہ ہجٰنچ 65۰ "ہ۱آ۰۱ 5)5٢5 5٥۹ 5ا٦۹ ٭
 ۴۳۳ ہح٭٭ 7۱ م۰ ۷× 2775 7 ۱۴8 7

1۱ ۲ 

 17ا8 57 7 ۰1

 823۹ :۱ 88 ٠۲۳۶ ۳ ۶۱15-7 ۶۴ ۹۳۰ ہ<
 ۳7 ۳:۹7۸۹ مہ 0آن. 8۳۷ ۳۳ ہت۱ مم ل3 83۰ہ <
 ۳آ د12 ۰7 )1 ۳7. 1 ہ1 بچ اب 1 ۴.
787 > ۶۱58۶۹7 ۲۳۴ 57" ۹۹ 215۱97 07 17 
 ک56 7۳۰ أ)) ۴7 4)۱7۰ 07۴ ۶1۶ ٠ ا 77 ۳7

 مج:)-ی٭ ۰:٥5 ہ۹۹ ] 77:778 ۴۰×7 ۴۴ 2٤۳۳۱
 ۔ہ یک ہہ ہہ ×۹۴ 8. "فو 1 ۱1۳5۹ 89۱
 ٭٭ ۱ ۹۷ <1ک13] 1۱۹:757 395۴ 5 7 ۱۷۴۹ 8

 تک 7۳.5 *ج4 مت ۹8 پ۳۳ 5ہ 5, 5۹ ۸ ٤
 ۱ 38 ٦×

 تم ج <۰
 تھ و ۔إ تدخاَد او ٥نونوم فالو ھوالع توحاو مو رادنع

 اچ ہت ٴ

 . اح نواو تن ٤

 ئ.
 .اوُرْماََّںْخِكَت أو ارباب نت نا ہلا لا

 ٰ ع1 2اا قدیلا ر یزکآ عاری وا لا ا٥
 ۱ ےک کو ا ےک :

 دن اوس 5 َ

 (تدر) ---٭ )×۷ ×× 77ہ ہ٠ × ڑ8 < 7779
 ۔حثق> یب. ×۲ مومر وچ مج بج ہجوزت 5 <
 چرچ 77٭مك) ھ7۰ یھب ہہ 0: ک۳۶ 77 ۹3۳717 7

 7ہ 777 77+ جر ہہ تہ کج 2 3
 7 ج۹79 ۴ ٣٣× مر ہو ہجرت ۷ ہی۶ اج چرچ

 ق7 5ہبوج7ج یج چ و٭ ہہ. ڈ٭ج وو
 ×ناچمہر٭ م57 وہ یروربوجچ ی /ی٭ ںچچب چرچ یب ٭ج
 7+ ب٭٭ یک ٭ ۶ي )۳۷۳۳ اک ×۳ ٌق۰۷۲ ]۳۳5 ک7۲ ۴
 چچر میو) ہر ج4 ہکرجوہ یب یب ک۳۰ یچ إ ۰۳5 ۴
 ں٭ ص ہہمج٭3) ر7 مو ×× یو رجم ی٭ بر5
 میر, جج جی مک (نءر مر ۔ہوم)أ٭ ۳۳۰7۳ 7 ہب٭

 ہو ×7577ہ7 و :7ہہ 7)5 مج م6757 7 ۶ ١۳/۶77۳
 ہق 77 ہ19 5ہ ۲9 | میر ۶۶و 58 ی 15777 7

 ہن ٭جچج ہ وجقڑو٭ بج من)٭ بج ےہوچقوچ 7ہ
 جس. جج)٭ 3تدرو چ٭٭ 7ور ممبر مل و×٭ مر ٭
 +7 ۹ہ : ہ٭ٰورچ ہمز×٣ح-٭ یھ و ٹبو٭ "موڈ

 ٭٭ ۱ ہجر و ویز رہ ہہ د۳ قوال م8۶
 مور م٭ە٭<ہ< جہ ڈی جو عع٭ ہ8 چڑ ہک 7
 2 ٭ڈ٭ر مر ۔رو نہ  پ ہک. ہووے7.

 ۴۳۰۳۳۳ ۴ہ یتروک ہ ہو  ہر5تو و۱ ۸۶۷۰۳۹” م9 7۱
 مو ور 38 عوبہ ھا ج+ یمتآ ۳ق جج ۳ وو
 76 ]۔- ]7 ہمہ ۱7 ۹ ب7 ) ی3 7/7 اچ
 جج جہ  مممر رو 6۳6۰ ہکک۳7٭ ر7۰۳ ٭ م۴٣ 57۶7
 ےج ”٭ جج ہب ہو عو چچ٭+ یی ۶ و زبر ۱ہ ۸5

 81٣+ ق,9۳۳ )یو ہت چہ ۳۔یہ ہی 7



 جا ہی ع ےہ س یر ید وج روی زا و ہہ جاہ یو چھ درج رہ اہ جید یس ہد ہو ںیہ وہ ہہ
 دا یچ ا اک یم ش کج اح اے وو کت ےم ےس قفس دت ماع اے اح وک تما ھک من لان" ٠ ہد جب: اش درد کف ےن ؟ے جہا ترس ا

 ۳ ۴۳۷۷۰۷۵۱ ٣۳۳۳۲ ۴5 551 ×۴۴ ۳۳۴ ۴ئ ۱ ہد ہجچچ
 یے <۴ م۳٣ ۳٣×7“ 5۹۲۱۹۳ ۹۱۰9۶ ×۲8ت 7۹

 ۲ ۱۰۹۱۹۰ >7 ک۳۴ >۹15 ٣ہ ل۹۷ ۰۳۰ ۱

 فو يبو مج ہ ہر و؟ أ۹. 3ت ۱؛ ہم ق) ہ
 بر ۹۱۰۹۰۷۳۰۰ +۳ ۹ ۹۶۶6 3 ۹۳۱ جج چمچ

 ج٭٭1 3ت ا۴7۹۱ 63 یچ لاکن “6۵۳ ٹچ ثی پچ ر

 ۱۱۳ ا9 7 یا ا ا177 78 ۱ ۹> ۹۱٣۴۳

 ی87] ک۳٦ ةظعوم “ق3 '٣۳٣۳ ۹0۰] 1۱۶1 5117175 ۳٭) 7ہ7٭ ر

 ۴ ۹٥ہ ۹871 ۱ ہ۹ چوقا<٭ ۹۹ مج
 2381۹1 ٣ ےب ے۱۳. 5۹ ی۹۰۴۰ ۰ی >1:

 ۹۳ 01۴۴ 7×۹ ۳ ۴7 ۹۲۳۱ ک۳ 5771 و
 جج ٭×کی 7۲۱۰٣ ۶ >٭. ہ (5-۹ ػ۱: ی چہ

 381 ۶۳۱۹66 8٥۶۳۳٣ ۹۹5 5ھ 11 ۹۷۹۹۳۳۰ 531 ب۳٣٣ ٭
 ڈ8( << عچ می ؟٭٭ 5 ہ۳۱ یا٭ ٣و0 مع
 ل۰ ۹۲ ۳6 ۹۳ ۱ یب ٭٭ت٢٣۲ ۲۹۱8791 ۹7۳ مو ہچ پچ

 ج9 7۹ ۹7۹۳71 ]5۹ ۹۹٣۴۶۹ ۱ ١۹۲55 35 ]51 3 ٥
 338۴ 3۱7۹1 7 ٭٭٭× ۱ ٣5:۶۹ 7۰۷۷ ثفا٣

 ہہ ۱ج 3-۲۰۲۶ ۹۱ ۹۴۲۹55 55 6 .×× ٢5۱"

 ۹۰۹(جیر ٭٭۰, ہ۲۶ وو٭٭۱ ۳  52ا ×ز٭ک ۶8۰۰
 ٥۹ ۹١۹۱ 9۹55۱.۳١8 ۴۹ "ہ٢۰ ٭٭٭٭ ۰ ٠

 5۲7۹ ۴۲5 ک7 ۹۳۹۰۲۹ 5۳۶ ۹78۴۹ 7۹ہ ۱

 )و3 ۰۶ [(38ہ189 : 785 ۳
 ×تج٭+ یز مچ ٭وخچت ہم م جہ 58 6
 7.5 71815 ۸5 71 7۰+ ۴۳ھ ۴7× : ۱
 57۳5 ۰ ۲۳۳ ۵ ×ز۳۳۱]793۰ 1 715 ۱۰۱۱۹85 32 ۰7

7 878 ۳۳" 57:9۰5 5۹ .9۹ 2185 57 976 
 ج۱١ 586 ٥ ۹۳. جج ہ ×٭٭ ۹83۳۰ 5 ٥

 ہ2۵)۹ ۹۱۳۲۹۱ ۹۲۶۹ >۲۹ ۱۴۰۲۹۱۹ ۹۳۲۹ ٥ *ز٭ج٭ہ.8
 سی ا ک

 ن٢ ۱ 5ج ۹۰ یہ ہہ ق55٭9۹8۰۳ ٣ ا
 د٭9 50+ ×8۱ 8۰۳+ 8. وج ۶۳۲(

 مقا ک٦ ۴۱۹۹ 22 1۹۹58۴5 ۱ ر۶ ۸۴۰ 1 7٤
 د۳۰ ]۹5۴ د۳ 8۳ د7۰ 5 ی٭٭ ی3 ۰۳۴۹۰۸۲] ۶

 72 57 ۴ ۹۱ ۶۳۳۲ ءہ× ۱۴۰ >ہ773) :٣ ٠٤

88,۱ 
 ×6۱ یدرر ٭۴3) یابر۔ یو ۱۹۸۴ اتچاک 5۳۴ 1 ۴
 *مج4 یہ3 جہ >۴ مہ 5ہ ۹۳۸ 65 ١ ك٦

 8۴8 ×۲, ١577 +4۹ ۱۹۹9 38 ء۴۱

 نہ ا1 کیچ مہ ےس سم سے.0س.--سبس ےس وتی جہ موم” ] ُ  یہکومھجچ  یتسکوابجححصصوحومکچوصڑرکوپ یت یو دا اک مم تسام اس 38 ںی ہری یہی اے

 جا5747 ٣۰۸۸ یب ٣ 7آ (372)-۳ چ۶ ۶۱۴ 547 7
 جج ] ٭٭٭ 386 جج بج ٭ قو ٥٣ہ ہ
 ما" 57 ۳7 ۱ ×× بی-9۱ ا۹80: ×37 ا3ج ()٭6
 ۳۷ ۹135:8 ۱ ۰ ۳۳٣۳4۴ 2:9 3797 ف۹۹1 7511851 ہ۷,

 70 ۰)3 5115 ۱751 ۹۹۶۲۳۹ ۹ ۸1۹ ك8, “تا 77
 ۳+ 3 <8 مہ ٦٥۴ ٣۶ء ۹۹۹۱ ٢ (٠۱ أ۹( )

 موج ٭٭ب مہ >6 8۹ ٹج۳ ج٣ (ع3ت)ر-ی٭ ۲۹ ۹۹883, ۵6٥
 8ہ ی>؛ 88 ۴۹۱۹۴ 5۱۲۴۹ 71۹55 ۶۲۷ ک ف۹5۹ 78

 مج ×ہج ]ا ۴۹ ہ), 5۷715 95۷۶۷ 7 ۸ ۳۳۲۳٣
 7, 5۰۱'۶ ×7 ۰۹ ۹۳۴ 3, 575 1 ۶۲ ۶۲۶, 5ا 75

 ×۲ ٭۹

 د٭7 3 ۳آ 5۳۰۲ ٭ت٭٭٭ ٴب٭٭۶۱ 55۹8۱ ٥
 ×× ہ7۸ ا 3۳1 ۰۰ ۳501ا ک ۴5 ۲ 7٥۹7۰8.

 یو ×× ۳۲ 77 ۱۸۶۱۱۷۸۱ ۶۹۴381۳8 31 ۹۹, 7
 ج81 کی 98 2۶ا۹ 5۲۰۳ "۹۲ 784 ٭ ٦ ٦٢" ڈا <

 ب۳5۷ جب مأ۔. 'ے *؟ہ٭ یت ٭٭ چ٭ ۶
 5۳ ×۳۴ 3۶ ی9 ۳۲۹ ی۰ ۹۱5, 55 7751 11 11۹, 7

 یےچ9 2197 95 ٭۶۶٣ ۱ ۹۹۹۳۰۲۴ 1۹۴۰5 57 ۸ ۹۳ ۱

 ۵7۹7 ,۹۷-2۳ 19۹۳ ّ:× ۷۹× 3< :٤
 ]۳ج۶ ۳ >۹ ۰75 7۳۴ ۱ ۰۱۹8 ۶5۴ 7 ۴۹
 حور ہ ×۹۰ ود ۱ ۳۳ و05. ۰۳۴(

 ۳۰1-۰, 19 ۴ جج ۵ 5117 م۴771 4 1۱

 3+ ہت "۳7۱۳۶ .:د م۳۲۰۷۳۰۳۰۰۳) ×۹ >۰ 353
 9٦× 7573 (3ا3)۔ی٭ ×× 8(2 8۶۱۹۳ ۲۲۹۰۳ (77)-ی۳<
 تما ۳ ۹۱ ۹۲۰۱۰ ہہ 3ہوا٭ک ٥ ہ07 ہے
 ہم 57٭ 1× داد ہی۱۹3۸ ہ0۹ اج ۴
 05۳7۰ 57 ۹۴ ہر ۶یک 17۴۵ 57 ۳7۳۳ ء۴۶
 ہ8 ہم م۰ 8۱۰۸ ۹3۰ م88, مج <۳٠1:ا۶ تان
 ۔1۹7۶ +۹ 1)3 ۹۶ ۱ ۵ت] ۰۰.97 777 7۱

 ۴ ۱575 ۹۹۹7 ا555 ۹ ۹۹۹3۰ ٦× 0701 ہے
 ×٭..) (0)ر۔۔یوج جج م٣ م٣ مہ 7۶ہم <8
 یم)۔یہ.٭ ٭۴٢ک٭٭3 ٭چج5٭ ج9. ٭ ٭٭٣ ٭٭ ۹9۹

 ٭

 9چ مم. ۰(8 ہمہ یھت ۹7 ۹

.۰ ۹ 5 

 تے 5 185 ی ۹977176 ےہ ۳ہ (ہ۳م۳)۔ی۹ 5
 ×7 ٭٭ ۱۹۹ 2778۳. 8۰ “۳۹۱۰ 8۶ *۱۹5۶ ۹۰ٛ 7197
 ت9 ۴ 818 5۹۱ 7 ٭٭×٭َر ۳۳۰ (۳8 8 ۴
7۱ ۳7 5۳۴۴ 157 ۶۹ ×۱۹ ۲۳۴ ۹191(2 75۱۳۶۶ 



 ×0 ١۴ ہہ ۹چ م۴ ۱۳۸۳۲ 6
 ت0۹ ×۰ ۲1۶۳5 55 1 ۹۹7۰۲ ہ م۴ ٭٭× 6+5

 59 ۳۳7 7ج 7 ۶175 ۱ ٣5۴ ٣1 ۹ا7 "1۱۳۳ہ
 -۔٣۳۰ ]میا م )۹41۹5 5۲7 ۰۹ ۹ ۶17 35716134 ۹۹| ٦٦٦

 ٭ 1۱

 ویک 5 خو ]۹ور ]٭ ]ول ]۰ ]م6۱ 58۱۹

 نج یر ہو ۱۳٣ ٭ہ "8١ہ ہہ, (م "آج یر
 ۹و۰۱ ہی.1 ×7)0ہ-ہ >5) ڈ7 ج۶ وآڈ٭ "۹7۳57

۶۰۹۱ 7 1۲992 [57۰ 25111۴1۹ 

 ۹ 595 ۶۲7۹ 5015 [۶۳۱ ۹۴5 ×2 : یز *088 چی
 ہم 16 بہ”. حر م× 08۹ 8۹۱ ی وت ء5۹ >5

 501۱ (ہ) ×5۶ 5 ۹۲۰ اب تا۱ ۷ ہ3۰ ۶ت ۵٥6
 ۳19 5۳5۶۹1 ۹1۳۳ ۶۲۲۰۱۹۱۹۴, 91۹۲۹۹ ۴1۹۰: 2 ٥ ہو

 ہ۱ ا۰6 1)5 3585 ہم, ہ5 م٭٭ ۳۴ہ ھ۲۳ ٠9۳ ج۱

 د۴ 8[5 ۱۱۹ 5۰ہ 5۳٣۱ 5۴۳٣٣ ۰1:٦ اج *۳۳۳۰۹۴ 7

 لیہ 057۹ 5 ۲۳ مت ۹ ۳ ۰۳ ۹۱۴۸۹, ه7
 د۹٥ ات: 7و2۶ ۱ ۹ک >٭٭ جب *۳۰5 ٣۳٣ یب ×× ۷
 55 31 5۳51 ہے. م5 9 ۱ 38ا۰۰: ہ۴۰ ۴
 ٦7 6م۹۳۳ ہ۹ ۴ ۶1۰ ۰٠٠٦٢ ب٦۴1 رغ٭
 5ا55 ک5 2۳5۱ ۱ 7527۹ 10791279 271772 >5 ((65)

۱ 7 ۳ ۹۹۰×۰ 5۱۹) 751 573157 

 یچ5ا 5٥۷۸۱ |۹۳۲ ۱۹۱۹ م58 ٦ى. ۳٣۹* >٭ ٭>.مہ تو

 1۱ ]371۹ 7)۹ ۹۱۶۳ >۶ 5۳۴۲ 577۵ 87ہ ۳)۳
 ۶1۰٣۱۰۳ ۷۷] ک7 3۶ 738 1۱

 ۹۹۰ آ5۹ 35 *۲۹۶ ۴۹) 30۹ ۳× ۳٣۰ ۳57٭
 ہ >7)118 68 یص١۶٣ تا۹7۳۲ < ۳٣×3 ہک ٭م ×۱
 مج ۲۹9ج9 ت4ا۰ 56077 م۳۲۱ بک ۹ ہج .ہ: مج

 9۱8-۶۱ 1۱ 187 5-۴1۹ 319 77 581۹1 ۹۹۰ ٣ 55 8)٥٥۹
 <6 387۳۳ ہ۹ یب ×۳ ×۴ ہہ ×ت ۳۳۶9 نب +ڑ×

 5۱ "جی ؟۲۹ی۹ ٣۷٣٣ :5ا۹ااچک 26575 ۴ہ ۱ ۱
 ۹1۴ ا۹۲ 6)۳ ٭٭ ق۱ ۹ ۹.8 ت۹ ت٭ 6
 ۳55۶ پ7۳ ۳ ×× گ۱ ۳۹ 5325۴ ٤ ی ا3۳ 7

 ء8۹ 5۲۰7۴9 ۱ ×× )٠(

 مج “۱۹ی۹ ٦< 8515 2۶2۲۳7۴۰۱ ٣۳۰۳ (۱مح۵ یھی
 21۹ ۳۳٣٣ 5 ہہ ھ۳۶۳ 6 ۳)5 ۹۶ج ٭ج ۱ یک

 ان۶۳ رک. ۳۳ ۶۲۳ہ. و×<۔× ہا وک ۱ ۰6۰.۳
 534 ک ٣٣٢٥۹ 35۹ ٤757 جج |

 ڈ4 ۱ ط٣١[ ك5 ہہ, ×:ا۹1 ۷٣ 1ت٭)۰ ہ ہہ ٭
 7۲۶4 77۳۶۳ ١۹ ۳۳ ما ثم ۹7 ۰۷۱

 ۹3۳۰ “57154 ۱158" ۰۹۹ 47 ۱ ۶8۳۴| م۲ ۳٣ ہ۰7
 87 ۴۷۴ مج ۱ 'ہ(ڑ7٭ک۰ہ م۰ .٣۴۴ ما م٦ ۴ )١۴(۹

 ۹7ا٭0] 51۹ تت0 ڑ۹ مع (۱

 آ1 تیلع یتا نا یہ اماعل نب ترا عا اولاک
 1 رھا یتا لوغی هنا لاق نو میم ہا ءاش نإاناو ا

 3 ی3 ة4 یلص ترغا قفالو صتلار یب لوڈ
 ! و6 ںولعتی اد اک اماموں یحلاپ ےڑچ نٹلااولاک ا
 تا و ں7
 و 0 وے

 ۔۹ ہراغا نم او ۃوس لعادا راج لاک یخ كلذ دعب ا

 4 ةنمرعر ضم یفتیاملاھٹم نا رھٹالا دن یرغفتیال
 -] لفاقی لاَ وا ةيمَح نو نوا ملا عوامل ا

 | ناک نک مک لا و یْوَب نا نوعبطتد نولمعن امع
 | سان ِمهَتوه رے مت وڈنا ملک نوع یمن یم
 | اولائاوُنما نئِيااوملاكإ9ںوملَو ہھَو ةَولقَعاَم

 ہن ایپ مھت ونای ما او لاک ںوتب لا میضعتحا اوااکما ا
 ۔4 6ںولوسالفا مر دنع رکی غ لک یع هللا کش

 تہ ھھچپ ھ رش ھھ رش مج رن اپ ٹپ تھ تھ پت وف یش اپ رش شپ رش رپ 5 ے شی و رک ٹپ رٹ پت

 :ااواک ا

 پے اپ دب پ دب دی ا

 مر اکو ٭٭ ۳ اچ ہا یار ا 77 7۶ 7۶7 ھ7
 مہ مو٭+۶٦+ مہ وج نج ہو ڈڑچ جرة))5گج عج یر

 77×2 ک۹7 ن7 ہبہ ۹ج ٭ 7 ہ٣ میر ٭٭۳ہ
 ۸55 :٭٭ ی ب )75) پچ" ہ چے موہ٭و ×حج ہو جج ٭
 57 7۹5۱ ید)ز یروب مہ. یورو ×ہ/ڑج یور یب٭چر ہی. و

 ا547 مات جر مو ے57 ب37 م7 7۲۹ ۳۴۳٦ 37587 7۲ر مدر
 ج-۳ج یڑکوہ بچے ۔غثیرب ٭ہچ جيج نج رے-روہ یجچ یودچیچ

 ۔ڈ۔تیجح م85۱ ۳٣ ہکرو ھر وہ ہم(. یب تع ج× جی م7
 ج3. ٔچج٭و ہا5۰٭۱ یدر بیج ہ۲۸ جر ور+ ء چج یک ڑو
 ٦× ج71 تر ہو م5۱ یارب ہرورچ ×یہ٭ )7ج ]چ7 یج<

 ممرہ×-ہہج نہ کہ7 تبسجہ منہ ے ہی ہو 79
 مر یو39 ہ نو جج ہروچججچ بچو ۔2(+ یب یر

 ؟۹77 ×5 77 ی7۳۳9 جر ہزوچوو ج. یجہ٭ ہہ ٭
 ت٭ و( ۹5 جہ یججم ہے × ۸877 ٭< بج ٭٭ ہ
 ہم + 75 ” یج یہ ہہ ٭ ٭ہچجچج٭ دہ +ج ہہی
 7ج ر ہک ہیک و ڈیچچژآ .جچ ےوچوچ ج+  یمےر ي
 آ7۳ ہیر رو رج ہم جج ھہ یرو ہروج+٭ج چورو وج

 یہ ہ٭ ج.٭. ج٭ ت7 ہر7 نہ سے رکی یی ای7 ۱7 ۹۹۹ 1|

 مہر ط× "رو ج٭ی وہ9 ×چ 55ی  ی  ٭)ی ( ہو٭
 ×77 جہ ٭ر چ ج۳ ہبوسبجچ د٭ 5ے بجو مچ
 5۹+ ج627 ۶7۳ ہمرکجچ٭ بہر ج یبچرک "نوک ہن زم
 ت77 م۳۴ 7۲ 7۶۴۰۰۶ 5737 ٭ ہر۹ ی کک *روّچوو۰[|ڑچپ ۳ج7

 مرہ ہو ۳۷۰ ۴3۰ج مو ہیرو ۶5ی چہ چو 7



 چا

 یو ۲7۳٣ ک8 >۷ 7)۹۷8 5۹ 8 585 چو ہم
 9 ۱ ۶۱۳۴۳ ۰۰۱۱۰۳۰۰ ۱۹۹۰۱ 73179 ۱۲۳1821۴6 ۳٣×

 ٭ہ ۰ہ ٭۰ ٭:٭٭× 45۰ ۹۰۱ ٭٭۱ ہ, ا65 ٢۱
 ٣ 815 ۹ 3٣ 55۸1 157۴ ۹۳۴۳ ٭۲۶۶ ۴۳ ×1 ٭3

 نانا

 ]ہی جج مر ہ۳ ہ۵ 5 اکہ ۰ و
 چ5. م  چ< ٭ہثىاد و6 >ہ ۹۳5 13۲ یب
 ]ب۔7۴ 51 ۴ ۵ )۰۱ ۴ ٠٢" ۹ ۹۴۲۳۴۰ ا5ا7۱6 م۴

 پن نزاع

7 77 779 

 7۹۲ ×4 ٥" ٣" ۹۹۰ 7۳۰۳۹-۱1 755 ۱۴۱ص
 ج۰٦ 571 57۳ ×۲۳7ج ٥ ۳۴ 2تت ۹3۱8 ء۱۱۹۹ مو
 مہ ]میک ی9 9ہ 4 8۲۰ ۶۳. ٭ٌٍٰ 8

51185 

 نو ۲ 300۳۰۳ ت.تقا٣٭+ پ ٭٭٭۶ 45ہ 1
 8ہک۱ ہت ب6٣ ×× یے. 7آ ۱ 7<
 ہم2 ۹۱57۰۰ ۱7۰۰ ہ5۳1 ۴ ۱۰۱۹۳۴6 1۳ ۰۰۹۹۹۴۲ 7+

 م0۳۳۹ ۰۱۳۰۳۹ ×7 ۱ ۶)1۹۰ ۶55.۰ا ۱ ۶ ۳) ٠۲۴
 ۔یو 272۳ 3ج ×× ہک ہہ ک۳۶ ۹۳ ہ0
 حت جہ جی) ہ1ا9 ۶۲ 55 55۱۹۰۱۲۹ 5۹ ۶۱۰
 ےہ (ہ×ی) ٠ 7 ۹۲۳7 >ج118 ۴15 4917711۲75 ہی

 ق5 ۳5ج ۶34 53 6 ۴۳ ۲۴ ۱55٤8" ٠۲۳
 مال 5 ہ۳۰ ۵ ]ہ. ا۹ ا1ج ۴۰ ء۹5 و ۱
 ××. ۹ ٣۱۹۹۳ ×6 بہہ”  ٭: ہر و 58 ۱
 "جر, حج یچو) ×۳ ملحم مک مجج٭ ہ9 :ے۔ ہ٥٠: 5

 جہ ۱ ج-و٭ 7× (ع4ا) ہ 2ص7 ۹۴۷۴ 1918> ×۴١
 >6×٭ 35+ 3۴ ۳ ۴۰۸۳ 55۸ ۳۹۵
 اہ *ج ہمج٭ ہص وج *۴ ×۸ ۴۰ م۴ ۹۴۰۸) ۴
 مچ ٭۰ ) 55۳ 3 ۳۰۶ ۱٦ چ* 8

 7ح3 ئ۳ ۶ ہہ 7237 ۱:37 ر781 ۴< ۱
 ہا>75 ۲۴۱ 855 ہ71 ا( ۳۳۳۳.۹ مات ۹]
 جج ۱ ×۴۱. ج۳۹ ۴۳۰ (۶۴ >۹ ۴٭ :1۹۹۳۲۰7 ۱
 بج حج جم مج ۳١× ۰۱۰۳۰ مہ ۱۳۱۹ ۴۳
 ۳7۳ 7 1۰۳7 “۳ 577 174 اج م٣۳۳۳ 91
 حج 2۱۱9۳۳۳٣۳۰۳ ۳۴٭ ؟-٭ ٭ ہ۱ دب٣: 9۳۶ 5

 ی5 ۹00 <۱ 7ت2 7۳7177 15 5111 9151 ٦۹
 مح ج۱ م۲ ۰ ۷۶۲۳ ۹۰۳ 25۹ ه٭٤ج چچ تک ۶۹1۹۰۱

 7< تو9 078 515 (۲۹۳۴ 7۱

 جہیہ !: ٤ف- ٭۔مە×٭ ہی 57 8 477 ۲۰٦
5 (318) 5(7 ۴> ۵7۴ 7 947 ,7 ۴79[ 
 ٭58ہ آػأ3۱ 38 یہ  ہدج< ز8۰ مد×٭ ۰× ۸

 ×5 ٔٛب]3 ۶ ۲۳۱ ۳۰ ۴۶ 5۲۰ ۴ ۸ ۲٦۴
 ہں بم 5ہ... ہتجع و ہ3 (ج٭ے٭۳ <
 جہ7 ہم بر, دو >۱۳۷× ووس٭ مت ەہ <۹

 وجے 'ہ۔وچح 8۲۰ ٭می ب ٭ ٭8), × حج ہمہ

 مه ناَو اما لا بیشلا ںونلعناذل نویآ حلم
 وت دۃهَن دي بلا نویحی نل لی وک هںواطی
 افو9ںوب یابی مول لیود ہود سیا تربش انی ول 1 ںی لو امت هی اور [میل ولا ین ندا ده نولوغی
 ٦ یب لع یلوقتما ۃديع ها تل ناداکيعِول | محض تا لق ةدَو دعا ما نلارراکلااتشمت نل
 ٰ دا ہں : اح تا کم ۱ با وک ا

 -1 نئنئاو ٥نو ںلَخ اھيَفْمُهراَتِلا بحصا كو
 | ملتا بسا كٰيَِوَأ تحلضلااول یو اوم
 وارما یب قاٹتمان ںَحأ او نودیخ اف

 _ یز انا نیا لال ای ہلا الا نو مال ا
 ! ںیاکایاولْوڈَو نیک سلاَو یلیلاو لُرلا
 | و وکلا هاَو ةولَصلااومُمَقَاو اَکْسُح |
 ۲۱ َنْوضرِىَُم ناو وک ليِلِو ۱

 ماما٠

 مور ہزوہ 7ئ یدچچد ھ7 ٦× ہہ ہروڑہ ہہ 777ج9 57575
 ہ۳ زکر ا یہ ہہ طور ت7 یدر ہمژ 17۶ 3چ ٭
 57ر ڈی کور ہب.۳۳٭٣ جہ ہچے×٭ وج7 70 ۱
 تہہ مو و. چبر ہمچت ہیر یر بدو٭ 5/۲۳۶ 7
 ے۔]ہتحم ہہ ر وج 5ج ٴےمی وج مج وج جہ یز ہجچ و ٭٭
 چہج ںییے وج ہو 375۰و ۰<. ب< وج م٭ 6,
 قو 9۳۴7 27 تر ا 97۳۳ 37۲7( ۹ڑ ہ7 ۹ 7
 وج دہ یرسوو یت. 57 ۱ یمز) 519 8۲ ۶
 7۳7۳۳ جت. سم ڑ7 دہ چک ہر 777 / 7
 ۰+75 أمرجو 8 چو چرچ قیرج مرج ہبق٭و أ۳ ہب
 جج م6٣ رک مج ڈو ہڈ+ ۲ -- ۲ ہ5 ۳ 5 ×۸ ۷
 قی ×۳۷ چجب 7ج۱ یمر ٭ يہ 77ج ہو باہ تا ۹
 مچ وس یرہچ 8329ی ڈی چی, ہو ××. ۱ر

 تے ہم۳. 735 وچہ5ر یسر ہدیہ ×۹ ۶ ب۳7 ٤
 چہ ج جن بوت چہ” ہ70 مزہ 7۹۷۷۳۵۳ 7775
 جج ر مر جب 7و 3تجووجوچ جج م٭ ہ؟٭ 7
 جب ہ)حح ہ×٭ وچ "جد یدبجو ]جہ )5-5 ]
 ۔تچرب ہج٭ ی3ج ہ )+ےہأ وو ہہ ×۷ +۴ ۴+71 ۴

 > بوس مرے ٭۔ار+٭ ہ/5٭آ جی یجب وچ ہمہ: ٥
 -- ٭نج٭٭٭ ہہ ہد٭٭ وہ ۴+ ہک ٤

 080-۹39 ك۵ك1۲آ



 9 و ۱ رک 6 1 ْ 3
۰ 

 ا٣۹۶ <٭[طإ ک٭٭؟

۱ 35775687]× 

 3 ٭ہ< ہو مچ محو ٭ح٭و کیا پن
 ۹7۹45[ ۴٭) (ئج -چ ٤

 اَتمْنُح ںیاک لاکر ح٣. بج ح۰٣ ح۰ :نت ×

 م۴٣۳ ۱ یت >5 د5 ہہ ۵× ٭٘ومصو -ج ج ]جج

 ۹ت۰ 5۳۳۳۰ 6 ٣۳× 8٠۶۷ 8۴۳- رو ×ج]٭ م3) 58م. ہی ٭٭

 8+ ٭ ہہ. در ے+ ٭- ہمہہ۱ ٭ مچ ود >مج

 5۴8۴1:۳۹14 13۳5 5 >5 "ا۲۶ ۴ہ ×7۱ ×۰. ڈّہو+

 55751 ۳۷۶ ۳۱ 6 ۶۰ (۰[3ر۔-ج جمەج٭ ہ مج مہم أ

 دا ر558 ہ× دہ 8.۶ ہ82 نازک ووک
 ۹۹ب ہم ہ53 مے حج مر جر وج وج

 5101۹ 71۲۹ 79۹1 ۹۳, 5ا71 7775 و (3:)-ہ٭ ج5٭ تب

 ک۹۲ 11۹ 7118 69۹) <9, ہ٥ موجو ہہ مت ]و ہہم
|۹ 

  3٢ہ٭٭ ہ3 ٭8ہہ. 5+
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 554 : ٦< 5٢ ×× م7۹ مم ہمت مج چی

 55۳۹ ہ٭) -<٭ (5ہ و ےچ 3ن نجم جج

 ھنررفا نت 7٣ ۴× ۹۰۲۳ ۳۳٣٣۱ ×× ّج د77 اج...

7۱ 31× ۹ 7 9 791۳1۹ 

 مرد ]اچ 7)۹٣۳ ہ۳۰ یا ۴ق یر 2ق.

 ۴۹۲۹ 11,715 ۳٣ (۰]۳ 3۳7 ٭٭ ۱

 0758+ 5۹۳ 8۲۳۳۰ ہج ص3. دجج وت
 ۔٭. چکا: ر۳ ہ۳ م۳۰۱ 77۰1 7۳7 ×7 ×7: ی×× ٥.3

 م۰۹ ما موہ جہ ۳۹ جج ×× 887ہ ہہ ج< ج١

 56 5 دی ات 8.۶ جہ. مج جو (ص ثم

 ۹5۳۳ ۶× 52۱۷۲۷7۲۳ 877۹ ہ×٭) : ر3773)ہ-۳7 ٣۲× ۶ا ہہ×٭'

 ۹ 9 >1 ٣۳ ہ7 ۱۳۷] ×۳۱ ۴۰ ٭×)۰٣ ۲×× 7٣×

 ىل ہم ۱ 7)5 ۳۳۰۳.۰۱۳۷ 87× ٠ دہ ۶و3 مروج"

 ۹ ہہ ×× ]ج٭ ۱ ہہ٭ ہہ ۶ ۹ممج.

 ۹× ۳ اج ۹-۴ 7 ۱ ٣۳4۰ ۹ ×× ×۷× جج

 ا 5 ا5758 ا558 ۹-ج7۳۰۲ 0٣ہ. >٭ مج

 ک4۹ 157 ۹۹7۳۰ :*۴ ہہ ح٣ چ چہ و

 ۹۹۲8۶ م٣ م۰ ہ وچ 8ص وہ ہہ چو

 ک99 ہماڈ جی ۱ ۹ ہہ]۳۲۳ ہر ہ ۲8-۳۳۳ ×7

 ×۳۰ ۲۲7-0۳ 76 ج7ت ۱ 5×ظ ۲77 7

 ہ5 ما تمس م7 م۳ ×ص-.-.٭× ہ٭ ۵ جر”.

 5 ۹۳ ۱ 5۹ 579 ہ۹ 099 5 ہک ۱ 0 ج3 ہ۳۴

 ۵۰۰بت ہو ۹ ٠۷7۳۶ ہت ۷۹ × مح  مچ

 595 9+ ج٭ ٭× م3 جج ٭ی ج مت یہ جج

 آ٭×ہ ٭ج٭ مو ]5+ جج ]چج مس جم "۱

 ۶۳۳۲۹۹ (ئ 1155 ۴۶۴۹ ۹7۰77 ھ53 ۳۳ ]م5 ہج]إ ]عو

 ڑ -٭٭. 7۳۶ ×5۳ یب9 >۱ ٣۳× ×57 0>٭×۰۳۳.'۱٭۰×

 اک[9155 کا15 51۲5۹۸ ی 5053۶5 م٢۳۳ م۸٣ ی٭ 5۲٣ ی

 ک۴۱ ۲٭×) :97) ۴ 877 ۱

 ناردع ہ مثا (ت7۴٣ ٭ ٴ) -7 ٭٭ ہ ٭ ٭

 -5 اتا

 : ۓا ےڈ ےس 0 ےس ما _ َس - 2 - - _ 0 تم 7 7

 1 تو حالو مک ءامد نوک سال ایام اند حا داَو ا
 7 ۔ہدہوھدس ووحہ ےہ ورق بس ہویف وس ا
 5 9 نوںهمت منتآو وثررفا جت مک راید نِض اتا .

 4 کانت نو وانا نان اوم نا
 1 تا٥ او علا شالای حوڑاع نوروز راتو نا
 خاک تمیم مو نام یزدئ ناک ا
 1 اج ام ميرا پییلا ضش نک وفا ا

 .إ ھو اینڈلا قول لیلا کم تِذ لعفکنم ا
 دول آ1 اتَع لفاقيه ا م٥ ابا تلاش ال ا تب تیا

 0ك 8 88ے ےس

 1ےن لا و ااذ کشا نیلا توا ہت ا
 1556 تو صل تالا عوتَع فنا
 ا شا ہر نما بنیلا یس مانتا کل ا

 ٠ 'ںیئفلا دکن او تالا نرم ا یا
 4 تر تما منا یدھت لام لوک اج اف

 اتا اح ا
 رح ا روک اِف مم کب ات نم ا

 ۔] ٥ نوتٹموی
0 

 مع) ہہ 5ت یرجچجچ جچ مچ مو کورس ہہ یبجچ

 و. +5 م۹ ×7 ہجہ 67 وہس ہچجج جج چچ چیہچ

 77. 55۳ ہک ”1 )جہ ہو بج: مہہو چہ و 8ہر

 نر ج٭٭ یرجورچ چس<٭ وی5 جچ ںجج مروہوےچ

 بوورج یبہ ہہ مچ ٭لخوج چوچ ر یرچوو چچچ ہپ٭ و

 ۳779 ہ×-ہ ہبجو٘ج ۔ھوچر نج وج ںروک چرچم چو ےچ

 ہکاك ما ہت ہد ۸58ص 5و پہ وج جچر چچچ

 اج ماجہ ہی9 ہ57 57 7۷ ر ہج ۶ ہججوجو رجوچ

 اوہ چہہ ٴڑج ںیہ چوہمہ وچہہ چچر 79 ج۹۷

 ہ75 ٭)۳ہ ہ۸۵ ]جج ہد جج مچ ہ٭فہ ےچر

 ا7 ۶7" ہ+٭ہ ںی ٭"قب ج وچ مے پر

 چاچ یدوہ٭٭ وےیچوژ ٭ے جو چےپوو جج  یمر یوچ

 7۳7 79577 <۷ ڈ۳ جج جر جت یو ورک جو

 ٭ی 7 بج یر ہ79 چچچ ٭ر غنمر وے چ بہ عو

 ا557 7ہر ہبہ ہیج :ج ٣.وہ وج وووچر وچ

 ×77 ہ7 ۳ :--ج مہ جہ وج جج یجب 3ج چی

 ۰7ص ا77 ×77 ج7ر جی وج جصج مج جو٭ یہ ھم

 577٦ ہہ ۷ مس و × ہہو )ج و ج5 تعا

 دت بعحصجر نيڈر مج مج یرہہ جوڑ چوروق جوچ

 وج ص77 <7 ہ3 / یی ) یرور ھو 77۳17 چ7 ٭7ک ر

 ک٤۹ ی۶ جم ی7 و ہیچ ا بہی ہیچ ر جج وس

 آ۳ ۳/7 مہ ]0+ ز



 (,. ۴ ےب ۔۔

 تل ا

 ترس ستہ یش رر ےس فیس سس سم سش

4 

 ٠۳ 18111۳٦ ×۱ 87 7ت ہ7 ×× 3> ہت *ر> , ھٛ

 جج ۲ ہہ ہی ہا ج5 ہچرو جج >ج]چ

 ۹۹۰ 71)۲۴ ۴2 5 ۳۳) ×۵ ×5 جج ر

 7۶ 1:8 293: 3 ج5 ىورھہ ۹ ۹8۳ج

 1ے ات 7۳ ۱ 7 د7۲ 77۳7 :ج> تت۷ :)

 7۷۰ جج ۳ د۱ >7 -.ج ج ۰> 8. جور جو.

 -٭ می مج درج 7ک ×7 :5, 3× جہ3 ]اد

 ذ7>٭75 تا×ہ 3 چج حج مہ ی١ اسلا

 19۲۶۹ دا ۳۳ ت٭ ہج٭٭ *رڈ : ×.-×٭76 جن

 11۳ ٭× بد ہعح ہہ × ہک : و ہو و

 رح ھ لاقڈ د5۵ ×۱ یک ہہح 35 ۳۱ ہو۹: 9چ ]ےچہ

 7351 3٣٣ ۳۹5 ٥۶٣ ر رفک دتن ادمعتم ۃٰولصلا كرت نم (ژ]

ہ ×× ھج جب ہہ ×× :×" ہ”) ہج و
 رات تسچم-د

 ک37 ٦۳۳۲ 2577 ہ٭×٭ ہ8 ج٭٭ہر

 د7 تا85 ا ×۷: ×× 5 ۰ر8 837ہ دو و

٭۰ ۱١ ۱:۰ ]جے ہب :3 ء3د ىیورہ
 اذا د

 ۳.  -×-×٭ -٭-ح -نرج عو ےچچ

 ۹چ. مچرصم مح ہد <۹ ہج-ہم ہہ 5ہگ)+ پج

 5۳5۳ ۹ 51375 711۹ ۳579 619 جج ور

 77-۳75۳ ۴)7 7۰ 17۳ (3)))- 'ج_>.

 ي" )8٥7( ××) ×× ہ×××× ہہ. 'ےرزرلزگ

ا ہ٭٭ ×رت 7 >٭٭ ×× 7. >-ت٭ >8. ا٭۴
 ںیڈل

 513 (3ن:)-ہج ۱× ۹ یقاتر۔ہ می وجہ ٭خ

 ۳۳٣ ٠7۰۱ ۴۶۱ ٦٦ ا77۳۹. ہ۳۳ حت >>×[ ہجہج و.

 ۳۶ا ٭ہتک ۱ یدڑجا 15۹75۶ ہم جج میچ یو جہ

 ا. 77 ۰ 7+9 5۱ ٣۴ 7ہ ۳۲ (×ط)-ی ×× 2و

 ۳٣۹ ہ×٭٭ ۹۴7۳ 75ہ قد حج و۔(ہدر سج مچ

 ۰ ا57۳ .۱٠× 9 ٛج٭ چآ ہہ ٭وو >5.

 5 ٦ ییرجع جج جو ہی جی5 عج بج

 ٠5۹ 1۲۳51۹ ٭ ج5. (×ص) -ہ٭-٭ -.م٭م٭

 5٦1ج 515۹ 5جب

 54 : (۴1۹۳ ہ5۳ “۱ج ' (ہ×>3) .×

 ١۱ ک5 55۹ ك5 ہر ددجرے> ب۷ یرور۔ہو 8کا <ہ

 ک9 ت95۹ >5) 7۶5 ]کر ج۰ 1 ہ37+٭

 ا5 ۳۴. >۱ ا3 مو٭× ہ رسد میرج قو

 ؟۹35 ۹1 ٠٢٦ مج ہ۹ ددووجو وووجج جج
 *٭21

 ۹5ا7 ٦٥آ ۹ ہاو اتوجر ہ ھم دحز ہ۰۳ ۳ ہہ .٭

۰7۶ 78 381 ۲۴۹[ 

 ک53 تو یک ہہ ہد +5 ۰ج 96۲ ہو رر ×رود٭6٭

 پ۷ وک ای ڑی ےب دی دب پس یب دی دب ادب

 مَوَکَم ال یلص" ہل 5و ھ8 یت دهءاعاَلَو 5

 إ1 موعمال ییصم لناایثع نم بے ھءاَجاَمِلَو ٦
 2 ات ِاَورَک نیلا لع نوک مي لک نما رناک ۱

 ٥ تنا یل او کاما اج ا
 رت یس ا

 _بب هللا لزن امی او وک نا می نا ۂیاوراشا اب شپ ها لزت ا میا نا شا ةیاور شامی ا
: 

 3ی ےئت

 اج نیئامت نم لع ہل نو ےاوا لوکی ا ٹر وس
 ُبادَعَنٌُلل و“ پَصَح لک پٌمَتيَو وم ا:
 الا هللا لایا ول لیا 50سو ا
 فقر وا می نوٹ و اکيلع لام ون ا
 ۔إ ایلیا نولسفت مل لک موعمامل اقتصَم قحْلا ا
 عصا نون وو اشک نا لک نوا ان:

 انس اول اوم سا تا ولا ا | انسا اوم سا كي تا اد لا اس
 ط 27 ”“" ھی میٹ تم و ھا ۱ س0 ےد ےس ےس ےس

 ویکی لّجَِلا مو لک قابو ٍصعو |

٦ 

 ۰ ۱" ھ2دوط وو ھ۱1-ک سور +92۶ ۔ےسئسو و ثق ٘

 لٹ یگ
 ناک 2ب تھ 72.5٤

 2 0۷ روم 5 ٠
 : نمو

 7 ۱ رر ای رش شر ول رش رپ و شپ ۸ رش ١ َن

 حجر ۳۹۷۳ 5177 ٣ج چرجہ < ہ٭ موج یس ہچجوجچ و

 ٭ 7ح ٭یرچ+ چو ٦ تا۲1۶ م٭ ٭قیج یج یرچچ رک

 ۳۶۷ ۱ ۳)۳۹۳ ٣۷۳ 577۳ ×۳۷ ہت ۔!ج ہو جج مہہچب

 اھ ات ی7 جڑ قی جر جت بتوجوسچج چوچ

 تہ ورچو ٭/۰-5۰٭ر (حور 7۸ 5577 7 7-7 ج۳۳۴

 اتا نج ٦ ہجچ ہ٦ جچچج × 3ج وچ پ ہجچ

 ہ3. یک جلط×را757 ×7 ہچ جا ٭)ج )وج و وج

 دات ج ہو٭ ئ5 حر جم ہو مچ دجج یہ

 ۳ ۳٣ ) 77 ٣٣٣۳ہ >7 7ت٣ اب۰ “ہر مدر

 ٦۷ 5ا77 ۴ت" ۶: تپ” × ٴ:7م] مج جو چپ

 تال ٣9 77 ۷۰۸ ۷۴ ت۰7٣٣٣ 7 ج۳۰7 حج ر سج چی

 7٦٦ 976777 ا7 7)7 جر بج ی وچ 7 جج یس  دجوروج

 7 3 73777 ۲ ٴہ٭ ]7۰ ]تہ ر ج٭ و. 5+ مو ۸وک

 77۳۳۶۳۷۶۳ 757 7۳ ۳ ۲۶ ہمج٭ 772 عج  محر ہہ

 ۲577 ۳ ہ٣5 )۳ج ہر7 / بج ٭ د+چجج.

 ہدتا77 ہ۹ ()یج ور وج7 ہسجہ مروج ر مەد) چچ

 ٣۳ 5۰8 ہہ جج ہصج عتء۔ہ 87ج یج چج ہجچجچ

 ہ777+ ت٭ چس عسج ہ ٭ج جو ھے وچ × مو

 77۲ 7 مرچ ر وو ووچ 3777 57 ۳ہ ہہ میچ,

 1۳۳۶ ۴7۷ ا577 ۳57 ہر٭) رک جو چوچج ر چو

 ۶۳۳ ہھد٭ 87 و مرچ ن 577 × ی7 مو
87 



 تل۶ 55 57۶ ؟۹) :ٴ:ہو ×۱۶ بب ٭ج  ہہجو۔ب مہ

 ۳۰٣ .٣۳ہ ۳5 7٦ ہد ٣× ٗو ہ جوکہ ر

7۹۱ 8۱ 

 ٦٦٦٦ ۸ فمجد جو"چ ہہر 5.1 نج (38ق٥)۔۔

 ۹ئ5۹٦ >5 ا 25۰۹ ۴ 7 ہ٭ جنم ھ۰۰ ٥8 8ہ

 5ا55 تانبب 7 م99۲ ہ۷٣۳) 8یع ہم.

 ہے57577 5, >707 ]۳-5.5 >۰ 3۴۱

 55۳۰ 1۹7 ۹٣× ×۰× ۳۳٣ ×ہ××٭ ہہ ہح.×) ھڑچ

 7×7 7۹ ۹. 77ج ھ۴۳ ۶37۳ 809 >۹ ۱ >۳ وہ

 تک رہ 5 - ج۰ ہ۰ :ات] مج ]می مج”<۔7ٌد

 5۳519 775 7 3۳ہ 0رہ ٣ ہم٭ ع5 عج

 5ا51 ٥۹۹۷۴۰ ت۰۳ ۴۷۴۹ ۳ج8 ٭ہ : جج ہو جو

 1 ڑ۳ >۳ 7ک دد٭ ہ>٭ تو7 ہ ہ×ص×٭٭٭
| [517۹۴ 

 7۳ 1 م۳ < 7*۹ گ ×3۲ ہ5 ہہ پہ مچ

 ۳ ہد -م ہج ہم6 ي جہ .53۹ ]ج۱ -ی جر

 (کا26)-کك21 ۶۳۲۷۷۳ ۶ 574 395) ×ج موہ ۶۶ج ہد٥جہ جو

 5 45۱ 57 7 ۳ 5۳۳ ہہ ج+ے٭ 8ہ

 8٦۳۳5۰۲۳۴۱۶۷۳ ہ5ا5 ہجب ۳ ہ٭٭ *ر××ہ ٭7۰ :دجج کند

 م٣ ما ٥۳٣7۰ 7 مم ہ3۷ *ڑ× مج جج جج

 آ7۳ 5۰ ا١ ھج٭ یىی ]] ]چی جج د٭ و ہج و

 219 55۱ ۹155 99716 ۰ کی 9۱ یا51 ۲1 ا۱7۰ *ز٭7

 6 اج ٦ 57ہ 7 ہر۹× *ر×3۸۳۷ ×× :ٌ؛ھج

 م6 ۳7۳ ۶75 ۱۱۳ 5٠۳۳۰۶ ۰5۳ ۶7۳۶ 5× 3پر .

 ×۳ ا۶۱ ہاتج و ہدچج 5ے ہ 7× و5 جو3۰

 ۹ ہہ. 1- یبدود7۶۹ 7٥٥۱ہ ٭ہ٣ہ حج مے

 ٹالک ٦٦× ھ× 5تاح١ ہ مم3 ق5 موج جج ج

 ۰۳۰5۳٣ 5۳۳۶ ۱۷7 5+3 پ2۳ ۱۰ د7٭ ہج) مر

 7ر٦ 745 دا5 ہت رہ ]أ۹ ہہ جودج بب یب چب

 ۳۳۳ 55ہ قو مج.٭ چعقيہك 8ق ٤ ہم٭

 (۶1٦3 5۷5۲5 5۳7 ××٭7ہ٭ م×٭ہ×٭ ٭ج۰ م مچ چ
 ثنا

 ک7۳ ك۰ ہک ۶ ج۴۲۹ ۶۳۰) ہ٭۰ ہ۱۳ مہ × 837 ٭مج٭

 ۹ 5)5 ۲۷۶ 5*3 ہم٦ 5۱ ہہ-٭ ر ہجچ جہ ہبرورووچ

 ×5 قلت ۴ 5ا 85. ہ ی ×۲ ]مج]3فج جج ج٤ ر

 ۹۴۹۴ا, ۲۳) ,7)٥77 ۲۴ ۳۷ ۳٣77۴ '5] ہ7. 57 *)٭ج×

 ہ45 ت٣۳, ہ٣ ہت تب۳۱ ×5ر *رو۰3آ ہ٭٭ ٭ 7×

 اناج انچ< ے ہجج چہ ہم9 ہ3 ×۷ ۰-6 جج ×۱

 ۳۳ ہی ہد دباتت ۰ج حج مد وج و

 5756 577 ا 555۳۳۶5 پ تاج ٥ چو ھچ-+ن ہو

 تاک <1 (ئە7ہ) 5775 د٥ ۱158 م8 چل - و مچ

 2115715: 80 ×7۱ 553 ۶158557 ہ۹ چجہ٭ ہ5 ہہ بر وچ

 21ت 3۳1۹ ۲۶۴ >1 ۱ "۷۷۲۴ 35۶۷۱ ۴ +57 ہہ٭ ہ 7> وند
 کنئس

 2ک ۳71 7 7 777 ۹ ۳۹71 ×۲۰ 7۰ر ۸5 جا

 2اک: 5۹ ہ91 ۳۹ 7 م۳ ہ8۹ :ج٭ حا. >

 7 577 ٣٣۲ ۴۳ 5۷۳۰۴8 ×× ہ5 ہہ 7× جج ج

 3 ٠7+ ٠ ۱ ٣ج7 ×37 مج ہجر

 ا937٣: ۴۲۳۲ ×ت9 ××ہ ب٭٭ جب مدد 3ق ٭

 58310599 1579)75 ۴7 ۱ 7۰ م۹۳ ٣۳ ×٭.٭ جہ

 5471159 ۹۳۹ ٦۳677 ٭< ۱

 ےقاوص؛ ×× ہد وج مج ےہ ي )]ج

 ۹۳۹۱ ہک ۷۳۳۶۹ ٢٣۳٣" ۴۳۳٣٣۳۰۲> ماہ58 *]٭-5٭8َ7َ٭ رس

 ٠3۲٥۱ ۹۹۲ ا5ا5ا 5۳۳۲ ٭ہ٭ہ٭ ۶چ :-جچ جم

 ہداک2ا ۲۳۹ 75ا۹۳ ہک ہ د٭1. ×۳ ہم” یھ

 5ا85 5407 7۹۰. ت1 ]۹8۰ ج3۰: مو دو



 5۱1113 ۰(8 2٠5

 ک۴ چ٦ ۷ 577 9 2۴ ۴7 577 ہ چرچ

 ۱۹٥۷۳ ٦۷۶ ۲۹7۹ وت 77 3ہ٭×٭ :

 داد7 ٣۹ ۳۹× مدرس ۱ہ 87.۳ 5ص

 1 اح ٣٣×۹ ×] ہر۰ ٭ط>٭ :3 ھر

 ہ٦ا1 ۹۹ ×ج> < بجاودر٭: ۹+ ]مأی8 چہ

 ۰۶ 3557 ×۳ ١×

 ا397 : 9۷ ٴ۹۴) >×٭ جج (۷ج جج چ ٣٦ ٭ چپ

 انسا و35 +۳: ےہ !(مر 2٭5.- جیڈچےں ٣× ٠٦ جو

 ۳۳۳۱ <٣ ۱ 35 و5. .ہ۳٦8بب وج ج توٹھمکینَلَو

۴۲ 5: جیب ۶۳۳۷ ۰×۶7 >)) ہ ×.<37٭7ہ٭ ×٭ جہ
 (كم۶۶٣۳

  اڑقاہ: ہ۶ ×× ×× ×].ج× ۴۳۰ ×7 ٭××>××. .>] ججرچ
 ا”

 1۲14 9۴۳۰ ۹۴5۹ ۱ ۳۳۴, ف۳۰ 5۲۳7 56 >< ہہ ز3 ج3.

 حمانرجآ ا :دات۰چ ژج٭ بہت ×۳ مہ ہد

 ک2۳ 7۳759 ٣ک ہہ ہ٠ ]۹أ ہا5۷ +۳۰۲ مچ ےڑھچ

 5ا5 228 55۱ ہ۹. ×۳۳ 37×-٭ ×ج ہ *:ودوم)

 ٣×۰ ٦9 55 < د٭8 ٭تجہ یم مچ چا

٥5۴ ۹8۰19۳۲ 91۴۳ 531 1۰ ہہ 5٣۹ جج جج جو ج
 ک22 ۲

 <۱ ہک ہد٭ ۰۷۹۳۰۳ ×× ۱۳۳ہ ہ-٭ وج,
 ین نئ ا

 5ا97 777 *ڈح٭٭ جہ 8 جر تہ وج

 7-77 ٭ ج۰. >۹. ۶ *7۹5 ص ×× دد ڑ6

 ۳۳۷ 7 5( ہرصت ہد 8۳ 55 ×۱ ۹۰ 585۳ ہہ

 ا5۳۷ ا٭۹5 ۶ ×) : 59۰ ×× :٭۰- *ج٭7 جت.

 5141-597 6 ٥٦۶7: ۲77 ٥٣۳۳۰۱٥۳" 87۱: یودچم چچ و

 ]۹۹۷۳ 71جك×٣۳ × ۳. 7>. ×7 7×

 7یک × ٴ::٭5 ا۹۷۳ >*ہدم ہد” کو ]مم مج

 215775 5 ہہ ۸+ ہود ]۸ جو و3 سک

 5۲99719۳۳٣۱ تا۳5 ۹37۶17 51۳776 ہ۳۴ "چی ووچجچ چ

 ہ٤ ا٢٢٥٥ ٤5۸۳5 5 ہہ جح-×-×5  ٭چ م>٭

۱ 557775 ,7157 ۹۴۱ 

 || وہ ےہ وچ یخ ۔ی ودیا

 َةَصِلاَح وا دْدع ترا زا کلا کل تیراک نا یش
 7 د27 ھسڑ وس طس و

 ۔۔۔ےہ جہ  ۔ط 7آ اھ امن بود 29ناق لے مہ نم نارتوملااوکمتف ںیاکلا ند

 مياَع هللاَو "موت ديا تم اَمِياَديا ةٰونمکَي نل

 نوح یلع ںیاگلا صرشآ نیک دتا 26تا

 نس فلارمَعْيْومه حا ڈیدٴاوارشآ زنا نو

 ام بہ لباَو تنا پآ علا نو نت يا

 س98 وس سورس روس کس رے ۹ےك صے ےس

 سوگ وس یڈفد ہي نب اماقيَصم وا نڈاپ كِلَک ٰلَع

 ٴ۔ے۔ صبمصاس ہرے و ےیےےر ےہ وہی ۔یتےہ 2ک

 2 ہیكَِيَمَت ہللا لم ناک نم انمول یز
 صد ا یم وس ےہ یں رس جے

 ابر ے ل3 دع ہللا نا سکیم و جَو ہل یز

 ںی وو  صمسمہ رو صم ۔ ے۔یےت  ےس
 اھ گم رام تنیب ےن تا َكيِلِاَعأَےش ا نیل و

 مان یف کںیہا یع اون 714 او َا *َند فلا رمی۵ع و ےس یوم یو ا بے ۔ےھ یہ ا ےک کیا ریا دیا 102ے رت

 نج نت لْهَرَمْهءاَء تلے انب
 انڈا ندا نِققيَف دممْهَعمامِلیِتصُم
 60 نوملعِالِدواک م هر وھظ ءارو ولا پیک بلا

 1221:7۶77 ت7 7 ےہ ہہ ہر ]ا۳ رہ جہ چچ

 "ہو07 ہو ٦آ 75:۹ حج و٭ نمر جاہ وو جچ

 ۳۳7 تہہ ٦ فج٭ نج جہ۳ ××ہ۳7 ×٭ .٤۸ "یر

 تجاک ہ۳7 7077 رک 7ک ہا ہ78 یمد.ر و5

 ت77 77 ھ7 7 ہ3۳ ید ۸ ڑ7. جیو

 ٭۸ج م3 م٭ہ7٭ ہ7 2< 7٣ جج جہ جج

 1ج ۹/7۱ 5۹۳ ی۳۴۰۱ 778718 ہر۳۴ ×77 قیچچ عوہ چچچ

 “۰7 ٦۱× کاج ۰× ×۲ زطنچ ہ77 جج ر مور رو5 ج5 رچج

 ہ ہم ا5ہو5ہ ہج ے مجچچ ۵8 جیجچج جس و

 0۳ 57۱۳7 ہ6 ۷۸ج می ج +نوجہ3٭چ نوچ

 ۔ہتث٭ م677 یو< ک-+ جہ وج. ہ دج]مںور

 مر ٭ 0ا5 ہچج ةزو بو” ہ وجوہ یچب چڑچچو و

 775777 ×ج 5 وچ. ہج ج--۔مو ٭چر مدر 85

 ×...9 ہک چ5 ہسیہوج 3 چوچر بپہوو وقعت

 ہت ہ٦ ہی. جچ جرٰمممر چو جج چو مج

 7)7 ۷7۳. اک 7+۳ یو 6٭ یب جی ہم جبہ

 17۳ 77۳۳ +ک ×ر نمز ج٣۳ بج وچ وس وج

 ہ۔*ج بج ورک ج)بج ہچجوجے_ ج85 یی چچوچہچ ربوہ

 ٭ق ۲ کل۳7 ۳7۳۴۳ ٭تے9ََوےأ یج یو5 یوچڑچچچچ یچوچ

 ت7ج ت۹ ج7 ری تے _ چ٦ ا ۳. ۱ر



 511۹5 3 7ہ

 اٹچاود ٭ہ---جچج٭ مقید ہ ٭بچج ج3 جہ

 ۷۹ 37758) ہہ ہ7 ٣۴۶ ج۹۱ ہ×٭ ہد”. ٭ہن جچ

 5۳۰۳ ۹۸7ہ ٢> ۶۱ د٢ × ہج چت چو ود

 ۳۳ 58) ۱۱۹ (ہڑ) <5 ہ ×× 58 ہ>۳ دچ جو

 5٦ ۳5۱ کا5 ۹۹7+ بم حج مج ۷ج >تبچ ڑچس مج
 1551ا

 مر ۲۹۳ 538875 ]ج٭ ۳< حرج ٭ج. ٭

 ×77 م۳. ٭5 ہکچج ہہ ٭ہ×.٭ ×۸8 چ
 | 777 ۰ ۶۲۳۷۱ ۹4)75)-٣

 مر 6۰ ہہ 55۳ ۰ ]مچ جیپ جج

 5۳۶ ×۷ ۳875 5۹ 5۶ ۱ ×۰ ہ۳۳ ×۰ *ج×٭]

 <٭٭ مات ×٭ م83۰4 و55 عو ١838 مج

 ۳۲6۹١۶۲ ہہ-٭ ع٭ ٭7۶ ×۱ ×ق3م-٭ 3 عج ہ

 9 ہ0 ۰ 5۹5+ 0 مہ 8ب ر چی مچ

 جٹ بے >۳ رب مج 37 جج وج ٭ چو جج

 ۳768۱:۱8 5)۴۱۵8 >٭ 8۰ 8ہ. ۰۷ہ .٭[ ہہ٭۲

 5۶۶ ت۳۳ 7۴۱ ف51 3۳ ہہ ×۳7 :و××ج ٭.8ہج)

 ج۶۹ [۶۹)8509 ۳ |

 یر <۹ ط۳۱ 7۷7۹ 7337 <۰ ×× ٭ہ× ہہ. 'ہبچ×٭ ٭

 57۶ ۹۴3 ی۹: ک ۴(7 5۹91 ہر 87۳۴. 8ہو جج

 <۱ 5ا 5 ٥ہ 5۲۳٢۰ ہ۸ ٭٭٭ ہم” یہ وج

 ۶97۳۳۲۳ 5 57 7۰ 57۳٣ ۶77 7۴۴ ٠۴ 5۹۹ ۴۶] *7×٭ ۱۰۴۹)

 5۳9 71۳9۹ 57۶ ۴ج 6 ۹۳۳۳۰: جت 77 71, 31 7 7۸۰۳
 ار 7

 مر اڑچ و, ھم >۴ 8 ہت ہ٣ ٥× ٦× ہج

 ۔× 9۹۳ 8۰ می (× ×٭مب ٭ب ہو (٭ ء

 اہ ١ جی << 3ہ ہہ ک مج” ي ٭ي ہ
 ۶7949۹ ہی 1 7۶ ×۴ 81۳ م٭) 8ح. ٭ج ر مچ

 مت 8۳۴۹۲۳7۹ ٦> ٭ ۴۰۴۰7 ×۳ مم" ؟وے"ر ہہ

 ۰ ا٭٭ مص٭× تجح ی5 ۱ ت٭ ۴۳× ھ2 دو
 <6 ہ ہا مح ہ< جب ۹ہ ہما٭م مے (

 رک ا ک۹۰ 55 ۳۰۰ ٠ ۳ج٣ وج ٭ ہہ ہد 37

 ۹۲۴۳5 ۹۲5۰۱ ۶۹۳۳۷۹۰۲۳۰۴ ×٭].٭ ہہ ہہ ہ ج۳

 اکا 2۲۹ ۴ ہ٦7 55, ہماذ ×7 ہ ×7 م مم, ہج

 تک پیج ج6 نب می ہہ ٭. ]٭ وج ]می
8 855۲۹190 715 89۴۹ 

 کٹ 7 7کا5 ۹۳ ٦× ××. ۴۳۰۱ ہا ہہ دب ٭؛: یص.

 15 9 7۶ ۳ *5 جت ہم ۰× 97 ؛ یر

 5 ہ٭۱٢ ہد 3م یہ5 ×۱ ٭ّم8 ےہ. ج جب
 کا5 +۳۴۳ 777+ ]۳ 3 8:7۱

 چت: ×× ۰×۲ جآ ۹۰×3 ہ ]وت و ۔٭

 ی]ہچ ]6 د٭5 5 ۳5٠٦ہ 'پسچ'و مک چيسدو و, یک

 *اج٭ 38 ي7 *×٭٭۰۹ ہ| ۳ ہوم ہ٭

 تا51 د:ت٭ 27۴ 7۰ ب ×٣ تہ 5وک >5

” نيلَس كم لُغ ْعمطلٌَيلا وقت ام اْوُعَمَاَو :
 : مو

 ۱ و دو ا کپ ےہ ےن وے و ےک ا"

 اگلا ںوملعِ او شک عطا نااو نہیلسرفک ٦
 طس وو( ہہ ےھی ےس مے وےہ و جہ مو ۔ ہہ .٣

 او تو رام لبابپ نکلَملا لعل زْتاامَو رخ ا:
 و

 ذا تو

 جن ووتعلا ناب ہر ںوفوفبام امھٹم نویلعتیف لت

 ولا تاب لادحآ نووی اسي مامور اج
 ج1 اوم نمو الو مم واَم نوقعکيَو ا
 ہآ ٹیوٹ یالَخ نم ةَرغِللا نه لاَم ةيَشا مت ا

 ہا ممتا و0 نوع اون اول مو ا ةںاورشام
 ۔ ےی رے ےہ چو ے ےہ ۔۔چ جہ ےک

 ×1 اوس کول یخ وڈایدج ن ةبوملاوتتا و اوم
 ا و انار او وت لو مما ینا اا٤ ناک ان

 إ٥ مولا باَدع نل اوم رن اوم ٦
 ٦ َنرَتلاالَم پکا لا نما ورک نیزلا ڈیئام

 : ہرظکلا لصتلاوذ هلاوالاَتک ْنَم ہفت ٣
 رت رک ےن ے ھا رر * رک
 ا رھپ یک یش یکم یش یش

 مم نر ھ7 ف ×آ٭ جج ٭٭+ جج -ج جت ]ہ٭ عی7

 ۳۹۷5 ۱ ا557 ×7ج۳٭ 57/877 یج+ جہ ×7۴ج چچی ہ ہچچ

 رک م۷۰7 2۸ ×۲ 7٭ت :ہ)8 ی۶ ۸۲ لی ر روپ یاورت

 یوم و7 77 77 0ج ر27 ر77 7 ہر رہ ہو7 7 چ.ہج

 چہ ]7 جج ۱ ۳57۶7 57 7۳7 بج ہہ یجج چرچ

 ۷ !آ ٭7 < ×قاو مر ۸جج جب بج وج بہ

 چی7 ا5777 ۳7۶9 7۶ جج ہرجح ۳ ] يرحو٭ ماخ چو یجب

 چہ ہہ ۳ یر اج 0۳۷ر ز7 857۹7۳ ۳ ہر رب ھچچ

 چرا ر97. جی یر ہ7 رب7 میز جہ مچ ر جزو 5!

 او بج اآ؟یج ہ8 ی7 نج ے7 597 جہ۳ ۱ مہر 7

 ا7 ٹچ ر7 یہ ن3۰ جج تی ]ل2 د.)٭ مجج چوہ

 8۷۸77 م5۱٣ ٣ 3ا7) ج٣ت ر نممر چ چ7)٭)۹ ہ7 پس

 ؟081-2.- '“تہوو٭٢ وج یہ  یدجچ نج ر جج مرحموج چہ

 ہت مہووج ٭3نممےر ہی وو+ ہ ےچویمو پہ

 ٦ 7۳۶ اتر ×× 7× ہب ہ٭]ہ٭ *رەجکچو ہج یرج

 ہ17 ۸ت مج ڈو قت ٢ مج ج وچ ۔پ

 1۳۷ 7)ج ]03۹ ۳۳ ہ٭ ر ہ7ا2 77 ::_.27٭77۱



 رےہ ٴئج ۔شی گل ]۰٠ سا ےسو ےس ہد

 کا یج3) ۳۱ ء7۳ 272
 رس سس دکچجىشس ےہ يئتتتتت مم یس مر تو رس ال ہت جھک سنا چک سد سچ پو مح دمج سا سرمد ہییق جم ج یسو کی جتس ٹیسٹ جا دم مس یس ںی سش ہہ شی تم یتسشم یت مم تم

 ” "۳۰+5۱۰ ہ ہ5٣ (ماقح و ج.٭. ٭ ۱ج ×ہ< تا ہزڑیو×< یصد) ہو ٭م ۳× قو

 28۳۹ ۹۲٥۴۰۱ ۳۱۹8:7 ٭7) 757 م۱۳۰۷ <7

 ے٣۳ 2 ۳1 ھ75 | ۹ 27705 ۲۹۳ ۵ >7 ۰

 ہا11۹ ۳۳ ۲۲۹۷۶ ۱ (۴6 ×۱ 7حہجە ب٣۴٠ بت >ت) ہج>٭ )۳ قم

 1ا9۹ ہ۴ یڈ ۷۳٠ت 1۳ قد ۲ م۹. ٭ورچ چہ

 3د ہ۴۱ ۹ دتا: م۹ یے ہہ ۱۳7۹ "م۴۳١ یموچ

 5۰4 515 9575. 75 ۶۹۳] ۱ 7 ۱٢۷

 دا۹: ٥٥۹٢ < م5۳۰ ی٭ ر1۹ 7! تب۳ ہچزےہ

 11 ہ۶۲. ء۴. ءاوآ ہ ما >3 قب وو

 ۱۰۶ 5 55 ٥٥۳۰۳۴ میر .٥۹ ٤51 ۹۰۰۹۰ ہجر

 ہ65 ۹ک ہ٣ جہ ہ۱ ب١7 ۹۰9 ھ٢ ہہ :جہرچ
۱ 7 38۳ (21۹7 571(7 6 (۲۳) 

 اچت< : ہچچج 8:596 38 د5 ہہ ہ و3 ٭٭ وہ

 +39 ۳)۶۱۹. +6 ۳٣۶ ×5. 5ا5 ٣× :59) جج *إ×
 ]7٦۱۳۷۷۷۳ 7597۲57 ۶11۹) اتا ا۶7۴ ۴۹۳, 51 219: 55 ہ۱

 *3۰4۹۲۹۰ ث28 <5 37 5 ۶ ٠٦ ی۹ د2 3.و جچ

 “55157۱ ما. در ۱۳ ہ7 ہہ ۴۳ 2۰۳ دج٭ہ7

 5۲99 27۹ ۱۶۳۹۰۹۹۰۴ 2۹۴5 ۴17۲ ۰۱٥5 د2۹ ۱

 ہت ی9 ۳۷ ۴)۶9۰8 ۱۰۶۷۷۴ ,۳۳٣ 1877 ۰ج۹ 7

 د41 7 ۶ا75 ]27919 چا. 57 77 5, 641517 3 ۹۰

 5۰آ ۳۳ ٭م75< ۱ ہ٥۹ جج ۳٣۲ ۴۹۰ ع58 8

 د5۹ ×5 *۱۰۰۱۶3ج 2157 ] ×۴ ××٭ ہہ 77

 *ہ۳ ]8< (7:)-ی۹ ت۶1 75 ک۹۰ 7 85177 ء؟ 9

 2۳۰ "ا۶٥ ۱ ہے)۹ ×۲۳ 5۱ 5۴۳۱ >755 لا7 ×۰ د٭

 2515 3۵ ۴۶ا <5 ۱۳۳ا (3:)-۔٭ 8:77 ٠۱5۹ ہ۴"

 جد م٭×٭٭ تجھ ×ہ< - ات 2 نر َُزےي

 یک یی یک ن ستنواک
 7. ۴7 ×۲ (3۰) - ہ۹ ×× 1)315 ۱7 7 ۱

×۹ 8 ۶۳۰۳۹۴ 6 7٦7 

 رہ ۰۴ اہک ۳۳۳ ۹ ۴5-۱:7 5۳۳7 ٭ ××
 ۔ع ۳۹, .٣۳ پچ, ۳٣۳ ی٭۹ ۰۳۰ ×۳ 6 7
 ٠ ×۳7 >×٭.٭ مج ہ۰٣ >٭ج× ہم گ۱ م۸ ۹
 11۸5 5۳۳۹ 56 35 ڈ۱ - قر ۹ 5 ھ۳۴٣
 ےب مم ہماعم می ہہ ۳۰ (مص ۸-۲. ۹۵5 ہ7۰
 5ہ ×5 >۱ د٭3 چ1 مج بگ: و۰ 5۳8 8
 ۳۹5۰ ف181 م۹۲ ہہ٭9.+7 م٭[ <5. چم۹۱-- (۶

 518ا

 ۳ 7 5۴87 7۳7 ہ7, 0۶۳ ہم 7 ۴ ×× ۴٣۴
 ۸ 7۳۳۳۳ ۴٣ +۴۰7۱ ٭, 8۹ ۹ 8۲۳ 86

 5775 ۳*٠ "۲ہ وا3 ×۱۹: "م٣۱ ۹۶۳۹ ٤٥۹(
 3نہ مج مت 18 وٹو٭ م7٣ 856 5 ۹۰ ء7
 م٭ 5و 3, <٭ ہ جر جب ہ ٭تو ۷۸۰ ۳۴
 ٭٭ × ۱ ٭٭ ×× ی7 ہہ ×تج ٭]7ج ×× 1 7

 5905 75۱۳ہ < 2۱85۳7 ی چ5 چپآ4 1۶6 1

 ٭٭٭ مج٭5۳۰ و٢٣۱ ب×٭ مج. ہمب 8ی ٭٢ -جم وج

 ات ۷94 71+ 7 2۴. 16 69 +۹ ج٭ تہ

 ي. م۹ ۹5 ہ یہ ء8۷ ٠۴۳٣ ہ ب71 ج۱

 ×55 1553 ہجر ×77 ہ۳.٠ہ3, ۹۰۴ ×۳ 6
 ہ5 5ہک ہم ہ جتمور م۔ے٭٭ ہہ +٭ج ہہ
 ]۰5ج ]م۰5 ۷7 ہہ ۳ ٣ج مج ے ہ
 99-218141 ۴05 ۳ ۹۲۲۳۱ 22ا۳۴ ۴۳7 51۹۹1 ۹ 61

 ات ٣٦ 7 5 ج۰ م5 ٭٣٭ ۳ گە ہہر

 5۴ 55 +۶ ( ہح×. ٠۰۳ :تمہ) 3۹۰ 77ہ *8۰-

 57549۴۲۰۳ ی ۷۷ج ۰۳ ۹3۳۰۳8 ؟۱5۶۳۰ :۴]و) ×7 ۱

 6 و۲۹ ۰٦۹۷۹85 (۱ ہہ٭٭٭7٭+ و'ہ×٭ ٠ہ 8۳

 م۹7 ٥۹۱ ۳۰۳ ۳۳۳۴+ ہ )9< ۹77 ) د٭٣: گڈ

 54 ۳4 م57 ہمذ دکان ۱ ]م۲ ۳۳۴-۱٦۱ وک
 ۳۶ا (؟۹۹۷۳7ک *5< جج چج*ہ9مە :-ٌ"ک ہ 137

 2 م5 ۹1۲۰۱۷ ۴۱5۳۴ یا5779 ۶1۹۳۹۳] ۹۹6) جو) جج ۱

 57-۹66. 7ک >4 7 5ج ہ۹۰ ۳(]۹رج ہ(ہایوچو ڑچ

 17 دو5 ۱۲۸ “۳۹۳۰ تی١ ×٭”و ×× کت ہہ ٭ج
 د51 ۰ت ۹7۷5)ہ م707 )ہ55 م۱ ٭5 ہپ

 م۹5 ب ۴ بر یو ں5  مثصح م۰. بی8٥

 68۷ ۳۸۲۳ ماہ8 >۳ >)چ می ہ 3پ” بج عج

 ہ5. 1۹7.۰۶ 8م ڑ"م يپ ہ۱ 36 مہ می 1

 701975 ۲۳۲۳ 7چک ہ ٴ×ج۴7٭ ٣۳ م۱ ×7 ۱ ۳۴۷٣۰ ھ٭

 'ما3۹' ١ 5۳79 ۳۳ ی !و.]أ.8 مج ہ5ثو حج جج

 9۹9۲ ۱ ۷۹۳ 5135 51 ۹۳7+7 ۹)۹۳۳ 1۹03 27777 ۴1 ۳٦۱

 گمج 5ج ہ٭۲ ک5 3< 5ہ بے م۔مووٌق میچ

 )40 ۴ ٣۰7 ۳۱ .-۳۹× ۰ ہ ×7۳ ۹ہ 35ب

 ا5۶۹ ٭ 088 5ہک۱ ہت ۹۱ ی5 ہہ ×57 ہ۹

 ۹۱۲77119)ہ د5 ۴۳۳۰ ۱۳ ۱ 7 م۰ 8۳۳ >۳ ۴5

۱ 27 ۶۳ ۹311 ۹(۹ 5× 

 ۲ 1 ی6۶8۱ و *-ہتآ٭٭٭

 55۴7 ۴۱ ہ۳۰ :55+ مہ ٭ مج جت قر ق7
 یاور یک ٭ 551 15. ۹۳۳۳ا ۷17۳ ہ۷ 5 ۴

 ۔یاوعص٭. ۰98۳9 6 رک ً× ہہ ×۹ ٣۳ ۰۳ ہسچچ
 ٦ ھ. ہ9ا م5 س٭ می ۷ ہجچگک ہ5 ہ٣۳ 5

۱ 7 355 7 

 2518: "م٣ م٣ مرہ قج٣ ہمچج :۲٭. جج ڈو

 ت53 ۳ ۱)۴ یتا ۰ 7ک : "۰ ہ٭ہ5٭۹ ۶۰۸۱

 ہوج+5 97, 55 ۳5 ہ۳۳ ۸77۰ ۳۴ ×× ×۱

 ۹٦۰ (53175۲۳۶5 ۹۹۳ا 3۶1 3۸ ×7 ہہ 3۰۲۳۰ >۹
 15۱۳۹۶۱ ہ8 -

 یخ رم و ےک ےک اٹل ے ےس وہ ےس ےس ےن

 ر7 دلا یاد تیمر ذ تیمرامو

 تے ٣۰٣ ہہ صو ]م9 8۳۰ ]عم وچ +ہ

 1 09۹ 0۹۰ یو۹, 5۲7ج 8ج ۴ہم77٭ہ ۱ 8۹۹. یچ

 ۳۶ہت م۹ ہ۱ ×۹۳ ۱۳۹ ھ۵۳۴ ہ۳,  ۹۱۴۳۳ (۴۳ ۴

 ا5۶۸ ٦٦ ک5ا 3۶ ی۴۳۲۰ 3< + ۱ 5 ×× .٭ہ٭
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 نان وا ریس لائک کج ہجط-.7۰۰-.-۳۳ )9.۰۳۴ چج ہم ا تی و تی تا بس...

 5ئ۶٦ ۱۹ 5۶5 ج7: (ہر >7 >.. ہت مہ

 اڑق 5 ××٠] ٭٭٭م37۱ د× _35 ہد د× جو

 ۹115۱ 65۰۳ ہ۹۰ 8و *پ ٦> وج 3ج ہو ٭01۱

 ا9. 7۳۷ (ہو5. عر مج وڈ “۳(۷ ×83.

 ۶ ڈر 5۲ 5ک ج۱ ہ 9+ ہ جی ہحکچچ چپ

 ا755 ×× ۱ ہ5 ہ35 -ج < -71۰8جج ی ججج٭ ڈی

 3ا 7۹8۴ 55 ۱ ۳ ہو 33. و3۵ عج ہہ چ٭

 ٭.۲ ڑچوگجچ ۹۰ 377۳ہ جج چہچ

 5-5 ہ٭ ٭جآ ۹۰ ڈچ٭ ]مج جی <5 ١

 ا1 ہ٭ 8۶7ہ ہم ×٭ ج7۰ ]جو وج
| 51 ۲۹ 558 

 517587 27 8۷آ

7 

 مار و کیو

 اَمّتُنْوَاِةَيا نی َضَتاَم ۴ 5۲1۳ م۸ جہ و3.

 5974 7531167 >7. تم ٭چو3٭ عی١ جبہ “دو”

 “۴ 58۷ )5 م7, .2۷1) ×× ×5 3٭مج٭ و جج یجرو

 دم 'ہ' ×× ع”ب ٦-8۷ ج مج باپ جود
 ت

 ۳۹۲۰۳ 61۹7۳1 5۳۳۱ص ٭1٭ 557 ہ موجو ہجحوہ

 ۱۳ 7۸۷۳ 6 6 8۰۷ہ دہ ]جج 'مجآ و یپر 'وہ

 اتنملاوا ٠۶ 1× 5585 ہ۰ ي ت3 جج ہج

 ۹5175 *85ک 5+7 8۷7 د٭۰. ×ی ہ3

 5اواٹک 8 ۹۰۹۲٣ مچ وچ ہ :, چوپ اٹ

 5 ٣۳۳ یک 8۳۶ج ×83. جج ج (ج+ جت ہو

 ٦۳6 276776 ٦9797 ×5 “×۰ جاو جہ یوج

 (ہ) ای۶ ٥53۹۶ 5٭5 8ہ ٭ج جج ۱ئ3 مج وج ص ج

 اک 5ک ۱ 1757 بچ ج٭ .-٭۸٭ تی کو و

 ۶5۳ ×× ڈ۱ مر ہا ٭ ًے× 5ت. جج ویو

 ٣9 ہ8 ہ٦ -×5٭ قہ ج3 ]جن جر حج وو

 ۹75۳۶ ۳٢× ٠۷> ” >۰ 87 ]] و چپ و وج

 ۱٦۹ 55ا55 57۹5۳ 55 ۱۳۴ ٠۰۲7: ۲٠۴ جج چت چ

 ن57 ت۳ج م٭ ک39 : ٣> 1 ۰٣ج 8ج چ

 <۳ “576 ×۹ ی۰ ۹ یو ۱ ۱ج 3-۰ ××.

 5۳٣ >51 >3 جی ی۱ ہم۱ جج ہچ چو یچ

 5715 813 م8 ۹۰ :[٠کد ا. >۶ جو 8ج6

 .٦ ۷۹ 15× جت وچ عم ٠27ج۹

 وقاح ×× ٔسجص 8ہ 8جس( ںودج مر جو

 51۳۳9. ھ کک ھر آ۶۸ ہ۹۹ :و× ٭جم ہو جود میک

 ٹک ۹۹ 599 5 571۹۹3۳ 8ہ ی١ جود ہد ّمع

 ک۳ 5 ا7ج ت9 77 یج ھچ× ہجع دہ ہج ہجب و

 اس 5ت-+ دص 85ہ 85۰٭ ج8ت ک ہود

 ۳۳ 57۹ 5 7 ہہ 57 یا ہ۹۷ 7۰:95 ہہ ہچب

 ۳+۹ >8 × ٴ5 یہ وت ہ۵۱ ۳۹۳5 ی١ جج ج٭ ىرشچ مرچ

 >١ ×7 7 ×۰ ×× ہ× ہ< ج ہم

:1 

 ںیہ سوم سس ہی اچوچ

 ع٤

 سس جڑ تین دت کوک اےس یٗ رو حج حج. ام جروج توپ

 ےہرس
 تا اش

 كيا ۸ !غعلا

 70ھە932 . ترس 0 ڈیم دیر دہ ےہ پی
 یش

 رس

 رم

 ام اک ےک ہک . 50

 ے۔ص[ ڑط س1 رر سک 7 ۲-7 ھ2و مما دج۔-- ر*٭ ےس سس ےہ 5

 ۵ط دت اف ۔٭ ٭ 0  ٭ٌ

 املُٹِمُوا میر ست اھ نوا پا نوک سئام ب
۶۴ 

 ا ناپ
 ا7 نل یی

 ہا _نموطا آو نکل امَم ضِٰلاَذ ِتز کلا كم 7
 4. امکو گلو واک نا ندا ریت لو

 إ_دنِ نما سارا اند نا

 یک نل نلا یا شا ڈا قا یتا او
0200001672 

 ا اتْوُه ناک نما ةکیلا لخ ںی نل ولاق كے
ٰ 

 اجے -ِ ٦ ل فو لیک لسان ب8 یقيص

 نیشن سش یس ۰:

 چین

5- 
 ےک

4 

 -.+.+ےد

-- 

 - ّ ۳ہ ۳ سٹ پیس پپ

 نا شی ھی شمس شپ رپ و ٹیپ یش رپ شپ رپ ماہ ر۸ شہ یا
 ٠ مے ا ا 2 ٭ مم رپ

 خمد)ز 8 تھ  ہہ×٭ ز3ی ]جج جو جو موو چچ

 6 اتا ۹7 اڑ ۳۳7 رک ہ77 ×قر ج7 رت

 5 7۷ تے تاج ۷ اوج 3ج ×7۰ نمر چک ۸ جو

 ہے کاواڑ7 3775 772797 -٭ چ,ہنجوچ وزک٭+٭ ۰ ہوچ< پیک

 5171۳۳۶7 م۶ وچ ٭ ٭ہ٭٭) بق نوم۔ر 5/57 ٭ج٭) (چیر

 ہص ا38۳ و یس,۔ںدرور مس ھ مو

 7۳۳ ت۶۰۶۳٘ٗ د27 7×× 79 : ہج ج> 7×ہ.-٭ *و+7ک جج وجہ

 ۳ک, ت 7۹ ٭٭ ہ٭ 7چر< یی نیر یمجر چو چوچوچ

 ہ3 دا2/5ہ۳۳ جج ہہ ج.7×× جم)7 ٭ج رو رہچ

 ہ<> ×٭ہ×٭ م۳ حج مر مو جج جج قت جمجچ

 ٠7 (7)3 ہ7 ہ7ز / ×ہج ہجوو ہچجچ موضع چہ ہو یو

 7 م7 ہ٭٭ اتح جج ۸۳ جڑرج دج ج تعج جیو ر

 مدمر) ت79 7777 تآ٘ لب ج یجب وچ ”عر مربچہ ھچچےچ

 ا٭7 ٦ ہچ٭ 6ہ جج ڈوب اک 8757 70ج ۶۳۳ر ّمہجر ج

 اچ ج) ۶× چچ ٭ ھجع وجر مر ہیر چو جچ

 5۹7۷7 8> 7قک مت جج ۳ج ×7ر یڑب ہو جج. جج ر

 ×٣ ۶ہ تق٭ >٭رو7 أ7! ید ٭ جو چور مددر ) چپ

 7۸ ہہ جج چجہ >۹ وچ یچب چی ووچوھچجو

 7 ا7 ۳ ا >7 ]۳٣۳ 7۳ج داجس- جہ ر ہہ نج رہچ
 |7٤ 3737 71879 7۱ک



۵٤ 
 تھ یہٰچجوجہہوججوےوجرجحو+جج حصہ 2کا5 رر حو

 مج موےکدوج 37 جب چ5 یک ہہر٭
 وجہ 675 ہد ہا 95۰5 ۱۳۹ ۳۹۱ ۴57۳1 ک۹۰ 5۳.

 چ1 ۳۳ ×× ۴+ 515113۹ ۶۱۹13۶ 1۱۶ ۱۹۹۳ ۴7۱

 ۹ ب7 ۳۰۹۲۷۹ م558 ت47 ک۴۹ ۳
 ح٭٭ م۳ ھہ 37ہ < 5ص 31105 89 ۵:١٠7 ی۷

 ہہ وک ×5 ی٭×ج یر ٥ 865 ک۱

 5 5۳) اتا ۹-۱ 7 ۴-۱ ۳٭٭) ٭7٭7
 ہہ ی۱ 3 ۱ 57 ۱۱67۴5 د۹۳۶٢ ۴1۹۹ ×-٭ 337ہ
 ہ5: ہو بہ ہم ہکداٌڈ+ ہا۳+5ی.۰ 6ج۹ ۱ جو
 37-27 ک۷۹: 78 ۴ "۴۴ ×۲ ھ)٭, 7۹9۲۶۴ ۰۴ ج٭

+38" 

 (یو) ۹۴ ٣۳۶۹ ۳۰ 5857 ۴۱۷۰۳ ۴5۳ | اکو
 ہہو. ۴.5 یہ ۰ ۳ م5۱ ۰ ت٣۷[  چ

 ہ۴ 57 ہ3 ےہ ۱ :٣ ت۹٤ ۹۹۰۴ "۳×۳ بج 7
 و٭۱ 357 ٠۲ 1)5 5٥3۹۲۳ ٭ا۳) :ح٢ >۴ ج5

| ۶13617 

 ںچر (م مت وے ہ”× 5۳7 ہ۳۹ ے٭
 ر9] ۳ 77 11757 ۹ ی۹ 8۴ ہ۴. 7۹۳۳ 7

 >5 مع 5۹ 5۲9 5چا ٤٥ ,5× ۲۹۶ 5۲ ٥455

 ی۳5۰۹ ۳۶75 ۹ ۹۹۳۶ ٠ ہ8۹ <۲ م٭5 <5,
 1ک 35571 77757 ۱187 3۰۹۱ 6 ۹۹۸۰ 7

 د۹ 137 لْسا ْنَماْلَل ہر ج ×۸۰ ہ۱۰ 83 ۴٤
 ُنیْخَوهَد آج٣۳ ۱٠۳ ۳ ى١ ٥ہ” 8۳ ہ8 ہ
 د1۹ ا ۵ ]۳ 2۴۱ 1777 71787 71 7
 ۴. 1۹۰ 7۰۹۳۰۴۰ ت5٥ ۱ 7-7: (م۹٣1٭۴ ٥ ہأہأچ15 (55ر۔ی؟

 ج57 ۳۹ ×87 ۶۳۰۳۱ 6 *5)8 77

: : 8" 
 ھ77 ت--2۴ت۔-.ت.ت--جتج تر ص :یتبززز-چجحت_جتْجآتچج نوچ اظ ردیف جججتوربہچزررھھجھھ2تٹیرنو۷رررہرۓتررچص وچ ٍدبجچچ ترین تہ 7تت )-و2 1 )-9۵01:۵01:11:01:09::01:1::271121972100290132:7:1)))2 2۵1 0۵1۱۵:0022 :۰00 071791010 ۷.0907

 م۰ ماجہ ٣۳٣۲ ٭ ج۱ 5 ثفا۸ د۷۰ ۳۳ رک ۹۳۰۹
۱ 7 |215۳۴ 

 دا "تمہ ١< ×۸ 8ہو ہدوصُع 5 8
 ۷۰. ۴ ۰۲ ۹۹ 5 ۴ ۱ 215 وم٭ ہ د1۵ ٗ)
 7چ 13آ ]لک ۵7 ) 217 1۹9۸۴ ۳۰) 59 )[3 ۴ 7
 1۹8۴ 513) ۴5۴۱ ۷16+ ب٣ 97 6 ×7۳)۹ ۹۹۰ 75
 مہ صد ۹× ۰ ۴۹۰ د۶ ۱۱۶ *5 ہ83 ھج٭< ۷
 م[ 3۹ہ مج ہ8 8۰ ۱۹۰5۹ ٭٭۱ ×5”7٭۱ 8<

 چ۶ 88 :9٥8 تخسانت الا طق ۃوبن نکت مل - 5
 ×۳ 0۹۵ ۴۱۳۳۸۹ 17 ×1, -۱ 538 ۴1 ۶۱۰۲۸ ٥ ۳۳۷ ٣۲٦۳5

 (ٹپو3ا) ۹۰۳ ۶۳۹۹۰۶ ٭۹×٦ ۹31865 5۳۹ ۳۰۷ 25 (۴٭
 تخالل

 ۹۲۲۳۰ ۶5۳۸٣ 5۳۳۳۳۰ ۴۹۴ م۹۹ ہ5 ہہ ہہ
 15 5۶۲ جم ہ 3:۴ 5 ۱ 5۲٣ ٭
 ۳)۳۷۳ ۳۱ 18۴7 ۹۴۶ ۵5۵, 51 ۹9۳۴, ک۳5 75

۱ ۹1 

 ]جاو ( ہ٭٭٭. ہو7 ٭×.٭ (۴۳۶ 8ہ 1۱
 *ج٭3 ۲۳ ہچ٭ 3 5 ٭ک٤ ٭8٭ ؟؛ 6

 وس وک 3۹ 5۱۰۳۰۳۶۶۴6 2871۲19 ) ۹۹۹۹ 51258 ٥۵:۰
 ی۹ ۳۳۳۴ 7۶٣۳۰ ۳7۷ ہ787ا, 4۳. 187571 ۹۳۴ا

1۱ 78 

 ۳ ٭*ہ×ت ٭چج٭ ۶٢" 58 ٭

 ہج-٭8+ ۹۹۲۷ اتچ٭ ۴" 6۲۷۶ ۴۹ +6٤
 ج6 ۹۰] -۳1 ۱ ۳9+17 775 77 ۸۹۹1 ۴7155 ۱ ۴

 77 ×۰۰ ۴۳۲ ٭*٭۰٭ ک۰ ہم٭ (×۳۳۳)
1۱ 6 ۶۹ 3۲۹161 

 6-371 588 اتاج و +6 آو ہے >۴ ۰۴۱ا 7



6َ 7215 11 ۵٥ 
 سوچ ث| ا کاج قام تاک ہضم لم سج نھ رب وتتمس پھرا وی ویو قاسم اما ا مت ا دے نم رتی روپ یب ہرجیتچمب ھنرک گمراہ وم ےک" یر کل جج د۳ اوہ وچ رب کج ہن دب ا یس وچ تک ےھ سم  ہیح صو ہر

 مہوس ۲

  ۳×7 5 ۰اھتا ٤ قا
 ٭رآ ۔ ہی اپ ۱ ےہ مے ہا رخ ےس

-. ۱ 

 داوا5۹ ما ۰×۹ 85. 3187 ۹ ۱۰۳۰. م۰٣ جہ
 ہ5: 57 ۹۹ : 1)3 ہ< ہوس ۱ 7393 ٭٭ 785

 ٭ پے مم مچ چ:ےیہح ج8 جو مم مج

 ت٣ ی٭ات ھہج ہم مم ١ ہی ةہکتان٭

 5ا5 ۹۲5۳۹۷ ٭مو××٭ ی+×٭ :583) ×۳ ہہ ہہ

 ہہ ہک :5٭×۱ ئ ا۹ ۳ج ہب 5۳۳ >5ر٭ ۳۹ ہک ۳
 اک ہ۹۱ ۰5 7۶5 3۶) و مہ مت ہجر ۳۲7 ہ

 ہہ 5 ۶9 ہ1. : ۶۳۴ ۶7 55 2۳87 ۳ 6> (؛٣ہ٣ ۱

 257 <ا۳۰۹]7۰1 ×۹۱ 77. و×5)۸ ب٭ ہ ×5 ۴

 7 ہ5 ۶6۹۰ ہہ ء۱۴۹۹ ج۴ ۱ 7

 نئ ہ٭ مچ. جج یر ہ ہی مج جج

 5 5 ۱ 5۰۱ 37879 ج۰۱ 8۹5۰۱ ×۱ 32 ج1

 7577 57 (535ر ٥ 58۳۶ ۶۳۳ ×۳۷ >ہ.85۸۴ 82 |
 ہما پچ <-۸ ].×۰ج ٭< ]۷ہ متقی ہہ٭٭
 ہود ×۳ ×7*۰××7٭.ک یئئنرہ 8 ہ ہب۔جب وک وج

 5135 ۲)۲ 35٢۰٣۶ ت۴۱

 ہاتت ٭. 355 7 8 ۳۷× ٣51۹۳۱۹ 38۳۳۶ ٥

 ۳77۶۱ یا ہل نوچ ہ6۳ 5 ۹۳۹۹۳ ۴۳۴۳, ۴۶

 ہہ٭5 ٭چ5۶ 35115 75۱۳۳ ۴7۹ :ح۴ 1)٥53 ہ ۱7

 ۹ ۹۷ تا ۷۷۹ ۹2 558 27۱ ۶ ہ7۹8۳7 د3 ۰

 ٭×٭ یک ہے ک۹ ۶ ۷۳۴ ت۹ ہلب×<٭ ۹۰۳۳. ×۲×7 ہ >٭<٭)

 5۳7 ۹7۶ ۳7 ۳۰× ہ۹٭۱ ہ٣۳ اے5 مر >-7۳×ہہ

 ک9 م۶ >7 312 1 ×8 *٭.٭۱

 ٦× 558ہ ٭٭ثى ٭٭٭ 58 می. نج مج أو

 1113 ۹+ 368) ۴۳ ت۳۱ جہ "ہم جت تو ج

 + ہ۹۱ ×۱ ہ۷۴ 37۲7 ء85 ہ ×-ترجہ 8ج۰

 9 5۲۱۳ 57 ۸ 5 ۴ یھ ۹× ہج٭ ۷)3
 ×۲۷ م۹ 5555 283 ب۹۰ ء٦٦ 38275 318 ×× ۱

 م7 ×  ٭٭۳۰ )ہہ م٣۹: ہ چچج

 م×٭ ڈو+ م٭٭ ٣3۔٣ ي بج. ی۴ مژ ند
 554 چک ہ0 859 ي یب٭٭ ہہ ۴ ہہ ہہ٭ہ۲
 ڑی چ7. یر ×× ۹ ما ہ۰. ×

 ۱77۳۶ م0 8۴۳ بت: ٣۳7۱ جبہ ۳۳ "077ہ
 ہ5, د۰ ۳۶ ف۹۰ 7۹ (3:)-۔٭ ×۳ ج۰۳۰

 ہ11 7۳5 7 *ڑ-۴ 857 6 71۱

 ی5. ٭٭٭۱ وچ ۴ یی ٭ج ھ ہو 3۹ ٭ج٭5

 ۳۳۳۳7۶ 7۳ 6۰۳ ۳۳۳۳ جج جے. ہو

 ۱۰۱۰۱۳۴ 0۳ 2۰ ۳79 تب ×۰۳ 5 71
 ۹۹۰ آ7 975 ۳7 ۰۲۶)۶19۰) ۱× 25۰ 5) ۹۱۰7۱

 1۷7 ا ٣× 371 ٣۰۰۴۱ ٭٭ ٭چ٭ ہ02
| (3 ۴74 155 

 6 ء۴۲۰۰ 7. م۰٣ ×۳ ہ۶3 ۳3 ×نہ
 ےہ+ ×× ۳۶×2۶ 355 ہد 328) 152 ۶۳ہ کی *ہج<

 5ن چک. م9, م۳ ہ ہم ۔.. و٭ جب ہر5

 <0 ی1907 1۲ ۰۹ ۹۳۰ 9۴ ۴ج۱ ۶۴

 >آ یز بلاک٤ وک لم یزطتلا تی کيا تاک
 >1 لادن بلا ںولعی ھو یس لعدوھلا تیل [<

 آ1 رمود ہی ہب مک ةلاڈ ھوا وک لخم نوکیا لا
 1 نتمملظا نمو وف اتا می ےقلا 7
 ہ1 داھبارخ ی یسو ةمسِا اهرقرت ںی نآوظا دچ مر عت ا7

 ٦> لدواڈ فاَحاَلَِهوخ دي نآَْهل ات ام كيا
 :إ یر لالی منافع با عاقل نل یتا ا

 آ ٌغسات لا یا وفا ہت تا وف ایک ةثراو
 -إ توا ارکان بتا نو ةلدا نا ولا 9لح ا7
 ا 5ضالاو تہ عام ب ٥ نونيد لی الو ا
 ٦ كيا لاقو2نوتیف نکل لوقیامتاوارما یضقا ا ا:
 ٦ تلک یا اکا لانا وا 7
 ا کیف تیا رد سلوک لڈرٹودنک نو نیلا لا ا
 7 _قکلايَكلتسْر ا اك9 َنعےق وَ عدل تب لاک دق .

 سا ا مولا پحضا نغ لعل اند یم

 چپ ےس

 ھی ھب ھر تم شو یف شر شپ شہ رش مٹی ھھ رھپ شپ یش و ۸ہ یش

 مددر ڑوقاج صو, ق-درور ہہ ہمّوو جو وج جہ یج جج

 18, 73697 ہہ /ت/وہ تہہ جج ر جہ ہد جج ۸یچ ہری

 ج٭ج٭ / ی۷757 ×77 >۹. یز ص ہہ٭ ]کج ج7 ]جور ڈی

 جی موسم 7۶۰ ہبہ مر جو وہ یہ میم وہ ڈنچ

 7۹:9٭ ج75 ۱.۵۰) ج وا+خ جو مہم لچ "م٭

 تجو٭ جج ٭۷ مہ وج  مبوجہجج جج جوب۔ج مور جج ہنرچ

 طر مہ ]وج بج بم یس جج وبجوج جج
 ہ۳ جر ةےتچچ ججچدجر ہد جج و < جچ

 ب٭٭ 7 <7 ۰5 7ہر یرءر ۳و تہ چچرچوچ ر

 جو٭ ہکو/ جج ج٭ ہو3. م757 ہور< 8(. ر

 7-7 ہجچرچ :۹3) ۹٠+ / نذر و ٭)]ج.,| ہور ٭8+ وجہ

 ۳7۱/55 ہى و٭ )٭چ ھ۳ ۸۰ ]5۰ 7ئ۲0 ۰

 ہ 8چ نج ٭٭ كو بہ8  یرەر 285 جیرجو٭ <

 پہ و تچرجج ر ×٭ ۶)۸ مہ "وک ]ہ٭)7ہ)ہ مپو9 مہ, ٭٭

 ہم بف٭٭ک ٭ق!]ج+ ۶ي ۸ک , یجوم ہج ع7 وچ | مرعر

 ہ7 5 5 >7 7 7۳ 7ج ہ۳۳ درج چہ چمچ 27+

 ہر ہ86 ہ۳7 ۳ج وج رک چج ہہر 7 ی۳

 ا77 ٦ 7۳ 75 5776 ہ۳3 .٭ 7 ۱ 7۳7۴ ٠

 یو ین چہ ر 5ج 5 ت چا ر7 ]7ج ج7 ہہ چ ٭

 چہ: و۳7 77ر مدرجر ۸/ْچچو 5جب چە+جج ٭ی ےجہچ

 ہہ ہد ات بسہ٭3و ٭ہ۔ازڑ.ج پہق
 ہربل 7+ 77



 ی3237 571٤978۶ ء۶۹
 اج

 پبہبججومحج حج وت جج حیم 5ت ددچچ عی جمی اک رش ششم ران تہی تر ما نس ا ےس تاج فو تا ا ٠ جی تا کا 0 جوتسچ پس

 لہ فلا ایہ سادد اک ابد کس وا ا ا ا بچ یم ا ات و و مس سل ہہ ادا لاک ںیہ اس ا و یو اس ہوتو سوووسی یا وڈ 95۸۵3.76 مالا ا تہ اا اب یا رب زر را یر یا تب ا0 7 ےہ 3 5 تے 2: 5

 ہد ہی مے ہہ! ”ويدص-د حد :ومہ

 557+79۲ 85ہ ٭مج 8ہ چںوہ ٤م چ و

 دہ ۳ تووص چا۰ .٣× از. ھم... نچ ط

 17 7ج دا ہہ ۴ ہ١ جو ہچر مہ

 ا6 جے ہدص. دڈ) ×× وک ہد جد جج ٹچ

 39 5 ۳۳۴ ٦× ×۳۵ ×× ۹7 ×۳ (×۔ یص چپ

 یاس دہ ہک ھتجو د و دي ہو ےہ

 ہ۳٣ ت۳ ۵ 7جج 7ج ×۳× *×٭ >×) : س337

 ۳۱-7 ۳۳ ۰۳۲ ×7۳ >8 ہہ ج٭ہ٭ ٭ و

 75۳ ۲۳۳۶ >7 *>٭٭ 8جج عچ :

 ہ× < ×× <اج ۹8۰ 3-× ء558۰ یم ہچ مج

 ت5 بج دہ زج ہ ہچج-٭: بم ×3ر ددجو

 5357189171 52۱ 775 3۶× ہ ×7. ۷٣۰]] ۵. ج٭

 ٦۳7 ۹ 71۳۹-5157 تا1 77ت ٭7) ×3. چ

 ف۹۲ ہ57 ) ٥٠ت ” ٢" (۴۳ ہ۳ ھم یہ

 ۶۳ ٥۹:75۰ 865 حق ہ٭ جو
 چ۰ ×۴ و.

5 ۹185 8 

 7177:9, ک0 کا575 ا یجور ہد چو وچ ی

  -۱جج × ۳ ×× ٣۴۳( 171 715175 7

 5) ذ8 ٥ :ددے ٤ ہ5۳ ات ہ۳ چہ (قج

 <۱ 2 57۳۳ ہت ۹۳۳ 7 ×۴ )ہ7 ۱

 775 ڈ ہہ ط۳6. 5 ید

 یار۔< ٭ہرآ ٭7 37۳7: 5 ء۲8۰۸ ج جج ج١

 571 ب۳. ب٭٭٭ 7-7 *ق٭7 >:٭× 88 تب >جج

 575777 1۹۹87 877 57839 3: ہ۰ ج۳. ٭صح٭

 حیا ٥ .ئخج ٭ہ ہد م۴ حآتج مہ -۹دچج

 م۳۳۲۳ 5۱۹5 ه ہوجچع جی چی ٹیچ ےہےیےپچ

 ہ۹۱ ہ۶٥ 95ہ ×٢ج ہم٭8خ٭ ہ 8۶ج چ ]۱ و3

 کوس ہ55 :*۳ )۰--۳۳۳ |ی۷8۳ *ئہرچ ہ
۱ 7 ۹47 1489 

 +ما9یب ہ53 بيت +5 یر یو ہ۲۳ ٹ<٭

 578916 تجا٭ ۹۲ 3, ہ۹ تو ۹۳۳ج ×۳۶ ہ۸7

 ر5ت ے۱ بو 3<, ہم :ح. ۵68ہ ٭
 ۳۳۳-77 سج7 "جج ئہج ٹیم
 ہیچ 0371۳۶٦ 7۰۳۰ 7 ہ7 یک ۰ 27 777
 5×۹ 38:587 3701 "6ہ بب ٹ٣ 853 ٭
 5 رک ۱۳5ا 1+ تگ ہم۳ 7

۹۱ 

 ۹ دت ہمہ مک بٛ-3ہ ۴۲×۱0 ۵9 <٥
7 251۹ 

 ت۱ ۳۰۱ ۶۳ ہ٭00 ہمہ 8ہ. ج ہہ و٭

 ٣+ ۱ ۳۴۴-۳... 7۳-8 ہ )ا51...
 ۳5777 ۳۰۴ مج جج, ہ5 مر ×5 "5۳74 کا

 ہ5 ۳ مج ہہ مد ٭۔ہہ××٭ ہ۵۸ ہجےج مج

 ٣7. ×( 77۳ ×57 7۰777۳ 2ا٣ک2 1 ۳

 ١.508 جج ہ ہوھ5+ وج وم

 7 ہ٦ 7×3 مج یي) ہد ہم۵ ٰمچچ مم

 ٦× 5١٦ ۴ج ہی5 رک جج جہ جور "*ھیمچ

 ہ51 ٭زآ ہو ج٣ مم ج مج موج ہ ووسو

 قج5 >۴ -٭.چہ ي جور ہو حج ]جی ج ہ

 ؟5۳٣ ا۸۹۴۳ ۱×ط×× ×7۷ ×× ھ۳ :ت>. ]مج

 ٣57۳۳ >7) 5) ۹۳۶ 3۳ 7۲۹ 5۶۲ ۹ 3× ٭ (میر۔ہ

 555 555 ٭” ہو لم نم اْزَت جو :و<۔چ

 57555 >3 ۹۳ ج ×× 8+ چ مم ہ وچ

 77۳7 ٣۳۳| 7-۳۶۹ ×۶۱. ہ ٴا.٭ جر ×ج7ی؛ب ہج٭٭

 5×5 13۱8 -ہ× ]ط× دقسد ود ہہ ٭ہ٭

 ٦.۰۰ ت۴ ٭7 7 یج ۱ ۳:7 | ×1 7>7× دز

 ہک ۳۹5: 5۳۳۶۳ ٣۳٣ .٭×.7× 3۹7۸, ؟.. ج٭ 0)2
 م5 قا

 45۰ 9۹۹5۰ ہ, 5۹۱۳۱ دا5 ہ8 3-۳.5 ٦ ہت ید<

 58ا5 51575 < ہو ییر۔ہج حعہ "م8 ر مچ مہ

 ٠۳۷۷۴5۳ ٦۳7 ٭ہ”٭ ہ جو 83چو جی یہ

 >7 ۰ 5× جہ ۰ظ ہم ×إ ہد. ہد جو

 ٭ ٭٭ ۶> 5۶ہ ڈجچچ, ۸۵ ۶۶۰۳ تو ب-۸ ہد  ہروچ

 ک8۳ ۳۳۰۱ ۹ :ہ٦×ہۃ٭ ب×-×٭ ۱۸٭3 ۱ ]٭ہ ×رےہ عجہوچ

 ١٦ ٭٭ ہجحج جج -جچتء ہ مو. چ جو ہ

 9۹۷55۳۳۶ >5: >٭ ہق ۔وج جر چپ رہ جج

7۱× 7 ۹۰۳۴ 21778 7355۹ 

 52ا۳1 ی5 ۴۹۴  ہہ 5. ہ ×ج٭ج ہہ جج عج نو

 8 55 1۱ 55 ہ۳ ۳٣ *۳ وج ي۱ 8ج5 وچ ہ ھچڈ

 >8 ۹7 ×ن ٥۱ 5۱۴۰ ×ج ×۳× ہہ وچچ جب

 ٦٦٦۷۳" ا5۹5۳ ہ55, 5 بک ؛ >۳ ۳5 2ٹ .- جو ×۱

 79۳ ۳5٣۹ 77 ۵ ے0 ۰ تو )٭ مچ -+--2

 7-7 ۹ 55۷1 ۴)۹, 2.۹ ہہ ]]7ج ہہ و×۔۱

 ۳۵ 5تا5 ۱۳۲ ٣۳۳۶ >5 >7(ر7۰: و27۳ 3ہ مو چ
 ٦5× “1515۶۸ 5۸۷ اکچ) 5۹ 77۳) 7جج ×77 ر ۲ .7٣×

 8 95۱ 88 < ×ج ہج.٭ 5۱ ۶د ٭

 ٭گ 5ک 25 ×۰ ×× × ۳ × ××: دہ٭ :ر...۶ ×رے٭

 .ڈ ہ۰ ]ج ي١ “۶× عو. ج ]قو ہو

 ۲۴۹09 57 5 '۔- ×57۹) (جئ)۔یو ی جا چک
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 79۳9 ۳۳۳ ۹ 187ا ۹۰ ٭7۳7۳×٭ جات ہ درک,

 ٭ اک دور ؟ ص ہک ہہ ودص٭ مہ جج ھچ

 الل عت بج ہہ عجب جب 5 ہ3ز ہک جب جج

 7۶۶: 77177 ٦7 ×۴ ۰: تو ہہ جج

 تلان جج ۶+ ید ۱ ہ×ہ ۱۶ ھکت ہ×-ح دو) ہر

 1 دی ہت 55ہ ہاخ ×××٭: ×ب ہہ جج نو

 101778 ۴ا5۴ ہ ہا: ٭م مج وج مچ چو ور

 و757 مک ہچ-. وچ ]مم3 وو پر ک

 11+ واک د< ید -”< ۱ ×ب٭۔ي ۰٥۹ جا و



 3 رہ اک ا ےس ا أ۷
 کک و تک کیو ےہ یم سس بد حرم ۔ ہی ربوہ یہ جج جج یم

 آ7 ہحح٭ ۔×٭ ٭٭٭ مہم ۔٭۔××٭ ج٭ و جو

 ٦٦ *ا7ا5 5۲۳ ہج 5۱ ہ۹ مکی 6 ہور وی چپ

 2758 ۳۷۶ ×5 ی۱ 1×× ہہ یہ می یچ

 7۳۳ ٴہ×٭ ٠× بہ >٭٭ مہ و5 > مو جو

 ٦۳415 7973 ۳۳ ۹8 ۳:۳ ہج ہو ٭7٭ ۱× 7>ہ×

 ۳ ۳ ہہ ×۱ ہ۹ 6 :مج ہب8ج و موم
273558۱ 

 ”٭ ٭٭ تہ ہلادْبَتْئاَت امن پچ یچ
 ۳5 7۹۷۳۳۶5 ۹۸۰ 25 ×]٭ ہی ۱ ۴۴ -ز× ۷ جا٭

 ہہ ٤ٛ ۹۸۰ ہ >۰ ××٭ مج ءحہ ہت ج مو

 ڈ٢ ٥۹ >۳ مہ٭ 85ج 9 مج مؿژّ مم مہ

 ۳5 ->٭3 یک بہو ہجج وہ ج مو ج مہ

 "×۷ >3 ٭ج×, ڈ+ب+٭ج×٭ 8 جج حج

 بح٭ 7. عو چو ي۱ ]ہہ :ج.٭ ہجچج ہر3

 58341 55۹ 7ج “97۰5 ٭٭ ہ۳۴ ب8 ج81۰ -ہ٭ مو

 7٦ و٭ ۶8 ہم ×× - حص و وج <
 یک

 ×۰7 م۹۶7 7ج >۴ ]×77 جہ ×] ××, (ح٭

 55۳ 57+ ٣۹۹ ]”) ×ہ × ×× ×× وج جج. سج

 ۹۸۳۵۶ٌ 7۶5 ہی ہم ہ5ج 3 جو جو مچجچ ہو

 گوھ۱ ۹ “۲*۹ ×۱۳ ہ۴ مچ ٭چ ( عجچ ڈچچم

 25۴5 ت5, 79 35 77۳۲ ×۱ ہ7 ×× ×۰ *٭ ]×۱

 5ا5۹ : مر 1۹۳۴ 8۳ہ مہ چو 8سی مچ

 ٭۔٭. ہہ. ج5٭٭۹ <ہ 9ہج تہھچسوں )8 جج 3 مو

 ×5 ت۶ا ك۸ ۱ 877 3ہج٭ ہ ×۰ مچ دو

 ي8۱ و م8٥٣ یھب "۹" ي 5)٦ ب۵۲7 )8

 5 ۳۹ 5۳۳۰ ٭۳ ×× 57

 مر ×۳ 78 ٣٣ : ک3 ×8 5

 593۹ ٦۹ کا57۳ “ا۶۲۴ .×٣ ۱ ×× ۱۳٣ کک جو جج

 ۳ ٣۰۱- ٣۳۴۱٣۳۳ ۳۳ ×>٭ >٭٭ ٭.]۲ چہ :ت”٭ تہ

 07 52۰۱۷۰ ]6 ]6م ×ہ٭٭ ]کہ و ×3. ×× عون

 2× ہت
 5ا5 : 55 < 357 88۹ ×× جہ مر

 تا1 ×۳ ا27۳ تر9 تک ۰) ×× ہ2٭ ۰× 7×٭ ٤<

 ٠ت ہاذاتم ×× ۱ ہ× ۶۰×۳ دت ہہ دجح ہجر دہ دق

 ۶7۳۷۸ د55 مج وو ہ.5ٛ] 7)3 .٣ ج7 و جچچ

 "۱۷۹ ۳1۹55 515 5۳۳ ۳× 7× ٭۴ت5 ]آگ

 تے ا رب ےب دی ویسی روپ ا رس ات رد رہ یس رہ جت رو تہی ہیچ و سچ

 7۷5۹ ۶757۱ ۰۳ ے ۰ 56×۱ 8۳۷ جہ. ہ ہہ

 ۳.٣7 375۱ ٣.79 ی۳ ×)×٭٭٭ :×ہ٭ ٭*٭)ہ7

 ×× ا1۳۳ *٭٭.٭ ٭ہ بوجہ بھ و و

 1 -۵۴۴۶۲۳ ۶۳ ۳۳۳ 7۷۳٣> ۴۳٣۳۴ ×× ر یڑ حج

 ۳8٦ ۳۳ مج ٭3ثمج٭ يچٔجچ ٹج جج جو موجو

 ف5 ۹7۳ 7× ہ وجہ چبر چیچ ج جو چہ

+3) 

 اچٹا٭: ٢ 3 ہ ×× ×× ہوج ہم چ

 ۹اک ٥ 7۹955 )7۳۱ یس یج و ہرجحج ہور یھ س

 ۳5 ۹٠۰ ۳ج٭ و ×× ججم٭ ہ ہود جہ

 ۳۳-18 ٭٭× 8۹ہ د٭٭ جچتج ہو یی مے چہ

 تا5 ۳ ۹۰۷۰۳۱ "۰۰۳۰۰۰۲۳۰۷ *××٭ ×ج قہ” :-ج ہ
۱ 38 7۳ 

 ۰86 د8. ٭ ]مہ قو مج دح ہ3

 ص47 3تا1 3۹ہ تی٭ وچ ە چے وج

 ہ5ک747 ۵ ٥7 85 د١ 777ہ٭ ×× 5 ۱ج جج٭ ٭

 27175 1۶۱ ۹ ۳۲۰ ۴ھج87۴ ہہ ہبہ دب -.

 ا7ہ×ح ١ ××. ×۷۹ ]×× حق ]ون -ج جج ھچ

 3۹۹ا ہک51975 ۴77 ہ۴ چ۱

 ۹ ہ85 5734 ھ8 ۲ ہہ ۹ عق× ×۰ ہد٭

 ک7۳ 75 ۳, ً×٭۰ ن5 8ہ جج مج مج ھج

 ۴1851۹ 8:57 ۶(5) >ت< م300 8ج ۱

 ا72 ۳۳۳ ا77۷۳ 77 8۶7 >5۹٭ ×۴ ٭چق) ج٭ رر

 ۵5.۳۳۱ تد۶ 057+ 8ہ جج ہ چرو ج

 755 ٦ << ہم۱ ہ) ×۳۰ ٭ ۱)7 ہہ جو٭٭

 ۹ ۴ ۳۷× ب)ر× ی جج  .ج جج دجمجج جیج

 ۸. ھ3۸۷ 7۳ 57ا۹ 7 مت ٔ× جہ ڈںحصکو جس
 ک7 |١

 ہ"ت٭ہ٭.  بنفَفضلْم ہ52 مہ ہد

 ڑک٭ ٭٭۰ ×۸ مج ہم پچ ہ ی3 ت۰ (ہت(ہ.

 ٦چ 5۳۱ ۳٣٣٣-۰ *٭ ]مج جج چی ی

 1۳۶ 7۲٦ اڑا ۶15 >5 5)3 مج ہم جر یچ جج

 ×٠ ا۳۳ ہتح ٭ہ ہم و. -ت ڈو جسەہ-و جج

 45778 55ہ ٭٭۹۰۳۹ ۳ج٣ 8۳ہ و مج جج مہ

 ۹۳۶ ×× ٭7٭٭

 5571 ی٤ ا177۰ 5 ہ جی ]چہ جو چوچ

 737: 51 5۲۳7۳ (75) ٭ ×5ہ۳ہ-ہہ 27ہ و



71۹ 77 

 57 777 5 9۱ ۳ج *۰5 ×77 733.

 یر[ ۹5و ء8, ہا گا 9 )٦۳٣> ب5  دزومچ و
 21۳۴ ۶ج7 ۲۴۴ جی۱ << 7ج5 ۰۷٣ چءدج-٭ و
 3ہ یو5۰ "6ہ 4 وہ د۹ 5۳۷۳. يہ
 ڑ۴ 1+ 0 یا5 ۹8۹-۹54 3۳5 ٥78۹175 ۱| د٭ جہ
 ۹5×8 ۵7۹۰+ .7٣× ۲5٦ ۴۴ 57× ٣۰5٣٣۲۰۳٣٣× ہہ ہہ ہ۳7
 7899 ۵ یک ز۰۹ ۶۹,5۲۹ 5۳۶ ٣٦× ٭[٢۶ م۳ ٭

 315 514, 551 ک *)5۰۹۱۹ ء۱

 ہچ٭>٭ ×۳۹ ۶۹۳۰۳ 6 ۰۹+ ۹۹۰ج ؛: سہ
71 ۹۹۹ 00 

 2۱۹552 89751 11515:7۹ 30۳۰۶ :<1٦۹> *()٭؛ جج ج٭

 5۱ ا96 ٭چ5 ٢ >۱ ٭ہ جج جچ جچ

 ن۹ ۴7ر8 کو ۲85۳) -۴ ۱ ک۰٠ ف5 <3 ن0 چ

87 

 951 ٤ 1٭ 1 1۹۹۳ ۶3۹۱۳۳۱ ہ1۰:

3(7: 1 1 7۳۴۰[ 7۰ 

 <5: 1 ہ۹ ( 7۰

 ہور وہ5 585ی 8و5۰ 8ج ج٭ ہ
> ۹ [۶۱۳ 25۹ ۹91195 ۶5 21515 ۹5 ۱ ۹۹۹۶۹ 

 وو: ۹ہ ج٣۳[ ۳ ع5: موہ ب6 ۷ بر

 (518 )٥۳۷۸۳۴* ک ۶)2٥۳ ۶۱۰۰ ۴۹ ۴۲۳۰۴۱ ک5 ۹3۹ 57:5
 9 ۶.9)م۹ ۶۹ہ ٭.: ہ55 5۹:۱ ٭۳٭ ڈ8 <ء
 ہ۹ ۰ تا ی۳ 'و٭٭ ی۹ ۳5 ہروے8و
 3۹۹7۳7۹ (م۳۹۳۴ "آر 6ج 2 ۴۹۱ ×7۱ ۴ ۰5+۲ 7

 393۲۰ 8۲1 ۳)8 1۹۹ ۹ ۶۳۴۰ ء۱

 ہ٭.٭ ۹5× یىی رس ہک ۰۹۳ م٣ ۴۲۲۷۶ 8
 57ہ گ” جعص ہ٭ ×٭×ما5ہ٭ 8)3۳۳۰ ۱ ۴۲ ی.٭
 5٣ 2 ۶35 ۱۳× 437 :۳ ۳۸ م۳ ت٭ رک: ۶5
 ہ8 ف8۱۱ ٢5:۰3 ہک. آ٣ رک ی٭۰< ۳7 5

 ڈچ× ٣ہ 33× (ت”)ر سم :××٭ 0۰ ×× ہہ 71
 ت3ا7” 3 ۹ 87۳ ۰۱3۰ ہ۱ 3۳۲5۶ ک ۳۰۴۴ ھ۶۳
 ویو تاملک یورک |ی) ×۰ +6 بب ۱ ک5 0۱971 ۶:۹ 8۹)
 و5۷7 35ج 35ج ۱۴ ×۳۱ ہما ء۱۰ 1۹۰۱۳۳۴7 5
 ںیجہک مم مج حژہیہم یرج من مہ, ہہ ۹۳۰ 3+
 -ی ۱ ٭ مچ ہک م× 8م8 ہی ع8:
 تیس ایسسسسادسشسسس

 0+ چ37 ٭ ٭٭٭٭ ۴۸۶ ماہ75 5۱

 ۔ج٭ م۳ *:.عرب٣ 5۳+ ماحح 846 8 ٠
 یقرب ء5 ×× -م ×7 9 ٢7

 ×× چو مچ ہجرو٭7 8۶75 سا ۳
 ہ ی  پ؟ے× ہ. 5ڈ ٭5۱ ۷۱ ۲٣٣

 ٹو ہع ہے و ۵ ۳ ۴ ٠
 3ج 3۹۰ 56 ہ ء83: 6 ۱

 مح یزاکلا یا قع یی لو

2 
 راے لا نم ولا عن ےہ میس
 فا ےک یک ےل اُمدَولرَتا نئ

 ا و قت اس وف
 ی۹
 1 لکباذاو نوری وھال5 ةعامشاھعفتت لو لادع

 ہر ہہ
 1 انامَحد او 9 نابللا ید لاتی ال لاک یز ند او ا

 ۱ ا یبصم مرد "

 : و تک سس 0 ٴ
 جے

 کلا ا دلا عیش نر ںیہ
 نل ڑی "ا شش وال ہم طض ات

 ندم) >5 . 7-3 >۷ د۵ :) ہہ مم 7چ
 ٭8۷۷۸٦ -۳٭ 77 ہجر  منم+ر جج ڑ ي ہہ پچرچ
 تہ "یہ ٹپ  ج ٭ج ٭ہ٭ ٭ج ہہ 88 یہ
 تر 2۶ ہ7۶ 7. یت ا 7 7چ وچ چک 7چ
 تی۔چ ہت مت چو مج مج موج ةتچجج) ہ
 >5573) 53ر مدرر ہ7 ڈو ویچ وچ مج ٭ق”ع یو  پ
 ۳۹۰۹7۳۳ ۶۱۷ ب× ۱ ..یرلر٭ ںفایک جج مج ر ہہچ "وچ پآ
 ۳-5۳7۰ 7. ج٭ ٭مورچرب یحر چ چو ؛ ]و
 جر م٭ وج مہ ٭ ب38 ہہأ-٭+ ٭"٭؛ 58
 ہیوہجووب ]و3 جج مج "و+ ج7ر میجمر ہو پ٭٭
 ۔جے مزہ یہ زج یج اچ مچ بر آج 7(وہ تہچ>
 ٭ہ 7, "ر79 پچ مج 8کہ قاج بہ ٭ "م759 ×۷

 ہہج+ ٭ص< 7 یجب یڑو) ۲51ر 789 ٭یک ٦ یٹم)

 57 م۱١ ۷× جی مو یہ بججج7 (٭ہ+ ۹ج می ٭ج
 )757+7 ہ۳ جو3478 ]و7 ٭چج سہ محٛہ ء5
 +77۰. تہہ اتا چہ ر773 ۳77+ 3کے 287۳۹ 771(: ع) 7
 ۔تج ہ وچ میج٭و چر ۴+ چًک <ہہاوچ نج"

 ۹7۸ یک ہ5 5۹۹/77 < ت۴ ہ۲٣ ]5ج ہہ
 ا 7 یار ج۹ یے ہ7۹ ۹ 77
 95۰ ۷) خیددر ×.+ تجورقو ۳ہ +879 ہ7۰7 ر ی ھچک
 چپک ×۰ ہو یجج یو ۳)۷۸۷۹ ۲۳۷7 ×۳7 ہ77 ۹ 77۳۳
 ہ0 جے ہہ ٭ جم جج جج وج جر وجم+ : وچ

 ھ7۶+٭ 1
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 ۳۹۳۱ 35*۹۰ ہا مج ×5 ٦×  ہجت×٭ج جود >2.ی]

 یازر ۳۳ ہم٣ ہ, 88 و ×٭ ہ ٥ج ںومج یجب عچ

 5878 73۳ ×۱۵ ۱ ×-×٭ ٭ ۴۳۸ *ہہ٭إ ×5 ہ٠ ۰×× ج7

 5۹915 5150 ک۹۰ 7879 8ج ج37: 7 م7” ' تچ5 ۰۳

 ہص+ 5۱۸ ×7 ۲9۲-- 687۷ بھڑک ]×۱ ]× )7× ہم

 55 >5 م5 ۳ ×۱ ج٭٭ >ہ٭٭ ٹچ ×٭ مجع مہ

 854185(5 تاج ۳۳٣ مہو+خ +5 ]و  ڈہ | و

 ۹--۳۹5 213 5۷۳۳ ب۲٣ ج7 ّ"٭ م٭.٭م ]0ٛ× : چ.

 وج تا8۰ 6۳8۳ مج 3ہ قر مر .ہوجم 6]

 ٤١ج 38×7۰ ۱۳۳۰۳ جہ مج ]٭٭ مج ]جر ع

 ا× ہ5 مہ ۹۰۳ مہ ۶ ب٭ قم وج

 ت7ق ٥۳۷۳۷۴ ۳٭۰) ا۳٣۳۳ م7٣ 7< ج٭٭ تب حہ_

 ٦٦۱ 5۴۳۰۳ ۱5 ہہ ××١۱ 8 ۰ :٭×
67۱ 

 5578 55 ۲۶ نی ۳× ۳۳۷ ہہ جود

 2137 ۳55: م7 و” یج مو مے حسن یٹسپچ

 155 ثح> ہد جج ہ× ]ی۱۵58 ٭٭ج جج وج ےہ

 7۳۷۲ ٭ '-۳۵۳۷۳ >ت ۱۴ 55 ہد ×7 ]ہہ 0-۰ چ

 519۹9 ۶7۶۶ 77 (۳۹۳ > د3۰ ب۱ "ھ٣ ×× ر۰77 ×

 ٦ 6 مج کج اکا ا297 ۳ “7ہ ۱ >5 ×۶ ہجتج5 ج7

 ۶ 58 6۰۲۳ ×77 397 مج 86 یہ ۹ طو وک

 ٦ ت1۳ا ۳۲۰ < کج *ر٭ب ۴ ×م٭- >٭٭ وچ

 ۰)5۷۶۳ مک ٭.5 5< ج٭.ہہ×٭٭ جو بود ج8

 1۷47 ) ہ۱ 7 ×:۳۳) ×۰. ج78 م×٭ ۔ج

 77۳ ×7 ۶57 +۳۴ 7۳۴ ہ٣۳ >۰ ہجچج٭ و :رئ <

 57757 (جی۰) ۳٣ مم۳م یھ وج جو ۶۴ ی5

 ٦٦۶ 138 5۱ ۳7 و 81513 ٦8 ۳۰ ۱ ۲۶ >٭٭ہ

 ت1 تا 1 ۰۳ ]۳۳ ۱ :تج٭ ہج٭ ہم بج

 0۹۷1۳ 5۲۹7۰۹1 ۹۲75۱ ٣57 1۳٦'۹ ۳۳+77 5 وج جج مچآ ۱

 ۹ 8۳۹۳ د77 7۴.7۳۰۳۰۰ >5. ٭

 3ہ ۶۶ یۓنز حج وم یڑچ *ججچى ھچ

 5-5 7 ۳ج ت٭ ج۳ ہ×× ۱×.

 (ک15) 5515۶ 35 ۰۲۹۷ ٢۷ ۰۳۳ 88 ہ×٭ ہ جوہج مہ

 تک۱ ۹ >۳ ہچچک ہ۰ ٭٭ چوک پق٭ *قم چپ

 5115۳۳۱۳۰۴+ ×5۶ جج ہ 37-35 جہد ج وع

 ۹5۰ ا؟7 جج مجم ٭8خ 87۱ سی ۰

 ہ86 ۴۰۳ م۱۳ : ً ہچج>٭ 8۹5 ۔ جچ جج وو

 بہاو50 5۱ جج ۲ -'-ج ]۱< ۶۳۰ج م۳ 8چ ہی

 ٦×۳ ہ۳٥ 6 تن, 5۷۴ ۰-5۹8 (حجہ) ہہ٭ ]جچ٣.×: چہ و×

 55 ٭ج م٭٭ ×٭ ]ڈ ٭۔ق١ وو ], ھسج چ

 2٦× : (۳۳.ج ۲۱۳ج ط×. جج٣×٭ ۱ 2. ×۳8 مچ ہج٭

 ت۲9, 5ا ۶5۹ 5 ۱ ۲۰5۹ ہ۴۹ ٣ج ی 7۰ ٭

 "م۴ ٭۳۰ہ ۲

 ہ5 ٴ5٭3 ١ >٭5 ہ٭ ہہ م٭ 95 ھو

 رک 5۹5 م78 3ہ٭٭ ۱)7 ہ6 8ئ مر چویمچ

 5اوا55 ۷ ہ۰ 8۰۹ *ج عج ٭ ]3و ع_ پ

 رکا 375 -.. مم۱ ۶6 ء8۷۰۰ ہہ وج چی

٭ْٔسوس فالج فت-صانکاعجمجد[عمجکووہھجوسوسوجموج
س |چآ|)س<موموممە ٔصس٠سص٠مهەه۱>ممسممسى”مو”/وٗوٴو

و+سیو٘ٗصمجو٭نڑسجسسجمسسجج7سٛچ] و
مصحفسممسدسمموسمودسووجگگیودسوک
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 ۹ 158 ۶15۳۴۴ ٠۷× ۹۹77٣ +۶ ہج.]<٢ چور یچ ر

 ہا 15 5 ا ہ7 77 (3:)-ہ )و :چجج
 <۳ م۳٣ ہ۴ ۰×× ہجر ہک ڈرج عو و٭ نج

 ۱3۳۳۳ >۱3۳ ]٭ج :٭ ,-٭٭ +7 یج ۶ک. ہ٭× عو

 ×۹8 5 7 ۶89 87 ۱ >5 87 ہ ۵)383 8:3 یچچ

 77550 ۶ ا5۳ ہ×× 5۱ 8 یہ ۲ك 8ج جت۹م ج-ج٭

 د5ٛٔ نل ۸ت ٘ ]کی <۱ 86 ہجچوم جو ہ

 >٦ط٭٭٭ ٠۱ر 5-8۹ جت بیج 5اچا5۹ ٦ج ۹ہ

 5۳۱ 85]و جم 58 ات ْ×” 8 ہ عد :ص٭ ہد

 بچہ5۰ مہ. 56 اک یے 8ع حج جج ج

 ×73 51 ا5 ۹7 5 ]جہ 3ج پر وج< :]0ٛ)آ٭ ہ ہو

 ۹٦7۷۰ ڈ٭ ہ٭ 87۴۶ ۳ہ 97۰ :رک٭ ×جہ عی

 ہ١ دچا5 5 ہو ٭.اثع  چ ید 8ہم ج -جوم

 آ۳۷ 8۳۳+ ۰+ ۳۰۳۳ 5ص۲ ٣۱" ×× ؛ ح:×٭>× ّچچ

 575 5 مچ *ق٭7 33۷ مہ چوجج 8ج7 وج
:]77 

 مفت لَع ال سا انا

 کب د۸ .پ 8ج ہہ : م ہو 5ہ ج٭م

4× 7 ۴۶۰ 37۰55 4 55 

 1۱٦7 8ہ 05 ی ۳(8. بر ہو چہ يأذر

 ٣چت. م۹ ۹۳۰۳ × ہہو٭٭ 78 ٭ہ و8۶ مم و8 ص

 م7 ×55 اک ہ۳ ہجود 32. < ۵ جح ہنچ ع٭

 ٦ >۹ 2ا9۹] 5۳ ہ۶۱ ×777×.۰آ *.٭٭. ہج چمچ جج ھص
 ۴۱ 5٥

 ۳15۷ ادب (3)ہ5) ×-×-٭٭ ٭×٭] اًملَس (6398) ×٭8 جج

 ؟۹٦ ۴۹۹ یڈ ہہ. م٦ جي ھ589 سو3 چپ مح "و

 7۳. 75 ھ5 م۰0. ۳۰ ×× ہ۳ ۱×58 ا

 ۲ ۰ ٭ک ہ۹ (٭×۶ 0× 6-4 یب ]م9آ چ مو
| 917۴ 

 ک *35) 7518 × جہ8 ہ1 ٭٭ 88.۰ جج عج

 "5 ال7 3( ہج: ×۱ 3× (-) ہچ٭ ×× ہ٭

 5٣۳۳٣۶ 5ت ٥ ×۳۳ ۳۷۵۹ 75۳۷ ہ7آ×)٭ہ٭ *8.ج-,8-.۰.٭
 508٦5 ا337 ٭وگچ.|

 ہیچ ہ ٭٭] ہہ: می 83۰ج جو و مج وو

 ۶ا7۴۳ , 8۴8.٣7۱ (35) < ڈ× ×٠ 2 د٭ ج.>٭

 5 >۶ >7 ۳ ب ×۲× ہجہہ٭ ج۳7 "مہ جا.

(3۹31-5:3(7) 

 57 (3ا5) 0۰۳۳ ۰۳٣ ہ3: ت×٭ >]٭ 8. عموم

 55۸۱ ٠۹۳ ثب  ٭"-××٭ .57 یج-جچ وے و

 ۳۹۸, ۹٭۹۰۰۳ 5۲۳ ۳ہ ہ٭ ۱ 83ہ" یرور جج

 ۹9۸ ۹۳۳۳۴ 1۹۳ مت ۹۹7 7 ×۴ ۱ 7>7٭ >×٭7٭

 ٹک 9۳ ا5ج ہ ٠66 ہ5۳ ہج٭و بہ ہ٭ (مج

 تا جج 8۹ہ: ۱۰3) 0× ]6 ×× 393), :٭
 ہ۸. ث75 57 ہد ]حر ہڈوچ ي ٭٭ ودج

 .٦5 ہ6 ی یگ جور ب۳3: د٭ی تحچج وچ



۰ 

 ےجسسسسوجسوٗوےیم

 ڑی م5 م۹۲۳ ا5 , ۹۲ ر٣ ۴ہم *3ر٭ ہم ۱ 3598 783, "۳۳۶ زر. ہد "ق3۳۶۶ ×8. ×85چہو ٤
 ٭ن7.-.)٭۹38 جہ .٭ ے۳۰( و٭۰ے۹م.٭٭٭188 "ق3
 تم ۹7۰ "ہو5 م3 و×٭ ہ ہجوہ(98 "قے
 31 77 777 7ا71 5737571 91:۶۶۳ 6 5)1۹7 دزو-ہچ دبچذ

 ۳۲9۹ (8:8۹۷٭

 ج3 59۹ ۳۹آ 8۴۷ ۷۹٦" ہہ, 7۳۳۹ 5۳ ہب٭ "چہ
 یو38 م۳ ہ :یت٭ ۹۹ ٭٭ ۱)۹ چا5 ہ۹5 ۱٭ فی جچیچ

 6و مم <6 ہ۵۰ ۹۳٣> 5۹۱ ی ڑ۳. ماہ ہ)٭

 تاملک ٣ 8. ج8. ي5 “8۴ ہج  ںوص”١

 پلک مہزنا لئ زان ہج٭٭ ٭م ہج چہ
151 

 9 ہم ہہو دم1 0ت د1 ×۸۳ نج جوج سچ
81۱ 

 مققب ء- ۰ ٠ ۶۰۹۹8 دج٭ 3× ہی)ر۔ہج َم.ہ٭ق

 جج ہ٭ مہ >۱ یو مو ہ3 ہہ 3 مج_ج جتبپ

 ہچہ. ہم >۳ "ا٭۳ ہ٭ ٢> ئ۶ جج چ ٭

 لکی ِذَليهِماَو 7× 5۹787 ۶۹۳۳ 8۰:۹ ×ج. "۴ی

 م7۱ ۹. ھ۳7 +3) ۳ >۳< کہ یج×٭ ہ۰٣ ۷" <۳٣7>
 51315 ۴۲١۶۱

 چ۳ 1952, ی۶8۶۹ ز5۳ 18۴ ۰٥۶ ؛ ی۹۹ ۱۹5) ی5

 3 ہمہ ×۹ ×5۰ الا ںیاگلل تألَح زا -۔ ۳۴

 9 ہرا75 31 ک7۳ ہ58 ٠" ہے ×٭ ۹۹۴ چئ)۔ہ٭
 -٭ ۶۷ ۹7۲۶ ہمہج٭ ہ ٭یہ 8ی
 ج۲ ہ١ .ہہچ ٭یےت ہہ *3)٭۱ وچ, ۹

 ہ۳۱ 977779 5)۶ ۴۱ 7 ۱۶۱87۹ ۶۲۵۰۰۴۳۳٣۶
 37 ۳9 1۹7۳ 571۹7۷ ۱۹ ی۶151 1۹:2۰۰ 27
 ٣ہم 8۲77٦ ۴) ×5 ۱1۴ ہ۹۴ ]۳5 7)۶۹۶ 577 ۴
 یی ہرہحج ہ جم” ٭ ہ۳ز -۹ 07 ٭اگا

 مج ۰ہ ب× 857477 ک ۹7ہ ب۷ 1:۴۳ 7۰.۰:

 _۔ “جو ہم 39ہ 87 م٣ >٭7×قآ 9 ٤

 ۳ ۹ ۴ ہ7 ×× *۹ ۰٣۳۰ ۳ و

 ٤  ×58 85ربع (ج) ہ نیتی برتر ۳ 5
 ٌُ  ۶1 9کی 2۳۱ 91 7)119 ۴۲۹ 67 177۴۱ ربص

 چہرہ ک2ا 5 نیتی م۲5 6 5ج ز5۱
 ہ(٭<- د۱) ت2 ک٭ ےہ و ج3) ہ 11ئ٣ ۳7 ٣۹۳۹9"

 ںمج ےب وی ہم (م×٣ہ×٭٭ م۹٭۳۳٭٭ 8۴ ۴
 ٭7٭ ×7, 4 ۰۶۰

 ی7۳۰۳! بات ۲ہ ہہ ب٭ 7 5۳ تہہ 3۶7 (۴
 ۔ہ و88۱ تا777 ۸۹۸ ٥ 8۹۸3) ۹ ۰۴ ء٠ ۹
 -ج- ہہ 7 ٠ 75۳ ہبہ ء۱ ۱۱ ۰.9۵8 ۶۶

 ٦٦ ج) 17 7۰۰7 ۹7 ۱

 ت٣ 9۱۹8۰ ہ٠ ٣۴ عو م5 ہج ×ج ھہ 26

 2915۲ یر ٭ج ٴ<ے٭چ ٭نج یی مم 8 ]۹ ٭چ
 م37 ٭. ٭+. جج "6 بج٭یچ جی إ۲ جیچ
 2۹137 (35) ×۰3 1٥ ء8۰۳۴ ۳87ہ | ۲×2۲ ۶ ۰

 یس یخ یت ہل

 م0 5)6۹۸۸ ۱ک ۴ ایا تقاکص ۹۹۱ ٣× ہہ

 ×۱ 7۳۷8۶۷ ۹۰۶8 31 ٭ک ٭٭ 8ہ ۱ ×× 5.۹338۰ (ھجد)

 ۴۳8۷ ۶۱3577 1)3 ۳. ۱۶۷۴ 7715 ۱57۴۱ ہہص-×۶ ہ۲۳ 

 8۳7ج۳ 15 م6 ہہ: ہمد٭۸ ]ج٭ ہ۳۳۰۱ م۲۱ 5
 ٭۲2 5۹5775۹ 87) ب5 597 5)3 ء18۰۳ 3۳۳ 6۱

 و851 ا5ک مت ۴+ “3×, جو ×3 ید 5چ
 ۴۶۹1 55۱۹۶۹ 718 71812 ۹56 ,٣٣۳٣۹۶ ×۴ ی×۰ 81-7

 ۹1111174 ناک ت2ا5 7۳۷ ۱ ۹۱ "فہ مز "م۴

 6-۳ ۳< یک توک< ہہ۵ر ہم ہ5۱ .٭

 ۳.7۹ ب91 رو 88۸-78 *۴۰ ]یو ×٭۳٭< *”ػمچ٭

 75 ]7۳-۳ (3ی:ر۔-ہ رو ات یہ ۹۸6-۹ ۰۲۶۳ ء7
 51 ج۱

 جج ت٭ بود ہ7 5 ہ۳ یر ہہ 8
 یت 477 8چت ۳ق. ۱ یص٭ ۱۹۲ 2ی ( >و٭

 7۰6 ٭ہ 2.6۱ جبر ۳۰٣ -ز_: :مأمر٭. ] ٣٣۶"

 51 ب3۹ ۳۹۷ >7 ۱۰ ۰(۹ ج۱ ٭٭٭٭. 77
 3ا1 ا8151 “۹۳۰۹ ٴ۳۴۳ "مج ید >. ء*3×ہت 538ک

8+98 

 5آ <7 397. ۹۰۹9) ۱۹ دب٭×٭ ××
 ۹۳۳۴ 2۴۹ ہ ۹۹! یب” 1۴ ج7٭ :

 “کا9ا 85۹ 59411۳8 ب۳8٣۹), >۳۰۶۴۴۹) ء۴۰

 +7۷۳3, >۱۹ج۹٣۳ ۳[, ا٣ ہ۴ ۱-3
 ج5 ۸۸+ 3۸ ہہ. یے ۰7۳ 7
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 ٭٭, ۲8 ۹ ٠× "و٭ أ دے !

 “6۳55۳7۰5 ی۹ چ۲. ہ71 71 7۲۲۳ 77 ۵ 7787

 ]۳5 د۳۳ می ۹۳ )و ہ8٣ ۹۴ہم مہ 6

 ۶ ×3 ہ )۳۳۶9 دو 7)8 قججو وو ٭۳ 3+

 ۴59۹, ۹ ۹7۰۹5 5۳۶ ہا ٭ہ ٭ک ۹۲۳١۶ ٥۳٥ ٠٠ چ۷

 ۳۰ 5۴۳۲ می 5ا18 3079۱ ۹۲ 7)۹ 5۳ ٭

 ۹×۹ "175 ۱-8511۹۴8 571 ×7 ٭ ]ل86 ہ۹
 5 59118193) ۱77۰۷6 51 ۳۳۴8 )× ج7 ٠۰

 73ا 915۹1۹ ۹1۹ ۶×۳ ۹١-ج؛ ز

 - “8وج ح۶ رح  ہ تپب6× ہ3, ۰۳۳ہ << <ہ
 777 ہ8. <6 ٦ . <٭۰۸۶ د3 ۴
 ڑج٭ <٭ >7۹89 3. ط وو ہ ۳۹۸ 3 ۴
 )٦۰۳۱۶ :زچٛ ۹ 87. ۱7۰۰)ا۹۸) :3)ہ ×۱753) *ز××٭



 ید 21 50 ۹ا11 ٦
 إنکتظوع نیتچرت امور رم چو دیجنولم ےس یکن رجم ے مم یدیدو دب اوہ خر یی چوچ جمع ںیم ےس عام سجر ےک ید مم هرچ کوہ ےس یخ جج کک یر اص: کد صو مصب-

 اک لام رکا سور ا ہو یاق واچ کا ے یاس دا ےہ حقانی اک ہت دق تلی و ڑتاظمسو زوور ائ اتا یب دیو ئ ےجیپ

 77 7 1۴ ٭]٭ ہہ >ہ×٭ وکٹ و+ح×حصق3و۰ جد

 55۴ ہک ہج  ہہ ×× ٭5 ہہ ٭جہب.٭٭ 7۳× ۷٣۳

 ت11 +155 ۹۲۳۳۳ 5۷۶۳] ۹۰۰۲۳ ٭ت<, ×۱ ۸ہ مج

 5۷۹۳ ٭اجا21 761 ۱ ۷۳181) ۴)577 ×>۳7 یک *ر٭( ی٭٭٭ ۱

 ھ) 557 9 ×۴تو٭٭7۳)5 :٣۳۳۳٭ 5۰1

 ہک ×۱ ”یے١ ٭٭٭ کي ید ۹۰م ں -ّ. جہ

 5×۳ ۲٥۳٣ ک5 7۹71 ۴ی 5 ۱۹.8 یہ٭×٭ ہچ

 5ہ *م٭ ثم و۴۰ میچ5 ٭
 م-٭ ہ٭٭ ۹ ہ8 ث ٭٭٭٭  َمظاَْتتْےاَرزيتَر
 بیچ ییتوھقس مم ہ١ جہ

 ]51۳۲۳ 7۳۳ ۶ا7۳ ہا, ۴۲۷۹۱ 5 ڈرو >۳: ي١۱ ٥ض

 ناک ۹۱۰۷۳ 5 ہم ت..8 |-- نقريج-۶۰)

 ہد ما ۳۰×5۳ ٭یچيچہ :. حج یچ

 ٭7٭۰۳273۰ہ "۱نہ ٭٭ج) 3ےہ ٭ص× ج ہی ہہ

 ]مہ٭تسموگقح ٭ہ-٭۴ہ) 35-5 ٭× ”ب×٭ ہ مج وچ

 ا۳9 715 >7 ۴۳۳۲۰۷8 جہ ١

 یر د5 وا5 2۳۸۴ 8ج ہہ د3 3۹3 جج ج۳٭

 ٦٦٦ 6511885 ۱-- (ئ۳۸7, ہوا ٭) ج3)

 5۹ یک 3 17 ۹۳۳ ×٭ہتحج "قہ ہہ

 ”اجآ رک ۱ 5۰۸۲۰۷۹ ک۳7 ٭ا۶ ۰۹ 57۳5 ۲۹ ۱ 7۶)۴]. و721 (2)5)

 ک 815۳ 1۳ 5۰۹1:۲۳5۶ ۶78] >7 ۱۳ *٭7 96٭

 257۹ 37۲5۱۳۲7 31715 ٥ ):31( ×۰ 77۱٦ ٭ ٭]ج

 ۹1 1۴۳ 7٣× )53 )۰ 7١ہ ۱ )3۳7۳( 5٣ ×ہجچ ٣×

 ک ۱1 7 777137۳ "ا *)ج) چک ۳ ۴ ۱١۰۴
 5۹۲۲ ٭ا کک مات جم 9, ہہ” 9وج ت9 يقح-.و 5ص 5ہ

 ٹا ۹۷۳۷ <۲ ۹۲۳ 31177۹ 9۹۴ جج ۱

 مز یخبرشِطَد ہ٣ 7 ٭) چ٭ ہے >٭ جج 8 86
 <۱ 57۳ ٣۹۳۴۰۰۲۱ ہ "۳  ٭.٭ ہ8قر٭م ً 8۰۰

 تسواتڈ ہہ مو ہہ پو و٭ 5ہ 3ک

 ۰)2۳۳ چت. 17 آ91. ۳-۳۳) 717 ۰ ہ٥۷ 7

 1چ ۹5+ ۱" ۴۳۴۳ ہہ ٭7<٭ ۱ ہ 8۳۸۷( یعیب ×م عو

 ا ۳۹۲ ٭××٭ ہہ ک ۲۳۰ ہ مج .ڈ×. مو :ہ.٭× ۱

 ا9. 7۹ ۳ا85 518155 ۹۹۱ ٥۴1۹۹۳۴ ۹۱5] ×7٭ ۰:

 رکنا ناول
 ٦5 ۴۱۰۲۳ 75'51 (32) ۱8 یج وج اتججر+جر

 م5 95 ]ہ۳ : وج ہب٭×٭ راہ” ہ۳5 ۴5 ۲  (جو3)

 تہ ]۹ ۱89 8:٢۹ >7 د۲۰ ہ٭) 555, یص< 3ت5 ہ7]٭

 ۱ ٭ا5تد ی١ ہتج٭, ہ۳۳ ہ۰ ٭ج و ہج

 و95 ۱57۳ ہ ہجوم وجاہت ہبجج جج ]۳۷۳۳۰ ۱م :.

 ے٦ ٣ 85م جج 3جج 3ي۱ مج ٭

 "۳۴۳۴ “557ہ ]0.887 5ح. ٭ہ ماہ5 جي مج

 1ج بج ید بو چہ. .۳7٣۳ و187, 5

 کک ١۱ ہک (ھ۰) ےد٭, -.ک ۳-5 باچج< ي نہ
 ٣۹ ج٢ مج ج؟ ]م۱ 88 یت 2۹ وج

 کب ٭1۷ ×۳۰ 75

 سس” تو جہ اہ اہ کیے ہا رم مے وا ود ا ام اہ ا اح سا یا ا کچ اج یک تیا کج ا ےل وک دی وم جت

 م٭×ے :فق5ج5 ×5۰ ا3ہ٭ ٭ہ ٭۰۰) ۴۸۳ ۹۔5 :

 یک ہک ۱۰ ۹) :۳۴1۶ 35. ۹77 7)3178 6 7+ 7

 مر ہچج ٭۷۰) ۳ت ر۱08, ۳۰۰۱ ہ ×چچ ما: ×۵
 یک م۰ ٭۱ :)527 ت5ت ×7× ھ۷ >-ہ وی 8۴۷68۷9۳ جو وی

 ہی ۱ک ۹۹7 ما٭٭×٭ ۲ رکی اہ (×

 ج٭٭ >۱--+[۰ 7

 ا ا اج تن و : ا ا کی ا7

 مز اَلََع ×٭ ہ٭ ہ٣٣ ×× ہہ ×7۴. ۱۱ ۹ح۳

 ۹۳۴ ]۶۶ ٣٣7 ۱۱۳۶) '5] 71713 ×7. ×5ر ہج×

 5 ۹۱5۹ ک5۰ ×۳5 51۹5 57 5 مح مح 3 ج١

 1۶۳۳۶ ت۵ 5556 8185 ۹86 ٤ ارطو اھٹم دحا یضقیال

 ×۹9. م۹ ۳٣× ۱۰۳ 5ت ہج٭ ٭ہج عج ٭٭ 7 ۹۵۰

 18 ۲۹5۳5۶ ا٦٭ی٭ و. ۴۸ئ جیي ج۱ مج جچ

 8۲۰۹ ×٭حہک م۰ ٭؛ << عی جو نج *ج ہم ہہ

 114715 5155 ٭چ م5 م۹11 ۳٣۳۲ ۶۳۳۹۰۱ >۷۰۰5 ء۴

 5. 9749 1 1۰ ہو م7۹ ]6یچ ہ5 7۴ ,۹٣۴

 5ا >9 چا8 :۳ یو ]ی۹۸55 ہہ ]ہى ڈو ی ہچ٭

 55:315 553 مج مم ٭ ١

 ہا7۳7۳7 >7 فد--× ۳۷ ")3 ج25 جی١ و

 ناس ×م+ہ ح!ر٭ یجو٭٭ 5 جج ہ8جوو جج ہم۱

 ]ج777 ×× ہ7 ہد .ققت وج ٭ ہج وب]٭

 5ا5 ۴۳ ,۳٣٥۰5 ٣١۶ ۱ ۹۹۲۴۸ ےڑچر >7 یو ×7 ٢

 0ا7 ر۹0. 51 ×۳۹ ص۹۳۳ ف)577 ۰۳۳ ]ا5 >8 5

 575 ہا ج ۴ ۹۳۱ ۰57 ]۱5م ۳) تہ جج ۔؟موقتقم

 چہ >5< مک ×× ھدڈ وع مہ -:٭ "وا3. ٭]ہ< 6
 ۷۶۳ ٭۹٭ ۱ ٤

 م) ب٦۹ اتا >۹۹۹ 8< نمام تہی ×13 518178 تیب

 ا. ۹ ہ۷ -5۳۹) ہر ہ8. ۳۰ >1 ہ٦3 ۱ ۳7۹. ۰۰ ) ہ]

 85 815۱ (۴877 هللا تیب ٭ ةبعک ×>ح چو ىچ مد چیجچ

 657۳۳1 5175 5ا۲ 5۲7۵ ٠۴5 7۴ ]م۱ ہمج بب مہ

 ٢ ٭ی٭۴: ةَيَكلاَهِلِلاَيَدَم ہ۹6 ةبعک جج ->م یہچ
 ۹۳۹۷۸۷۲۹۱ 51575۱۰۳۹, ك٣ ۹)3۹18]٦( ۴٭) 7۳۱ ء۱۴۹۸ ۹

 13 5۲5757 55 11 ب۹۰ ۱۹ ما۹۹۹۸) ٭و) یہ جج ر ]ج7

 5159 ۹٦ ۹ مہ ۶۲5 ۴۲۷ ]۳ ×7 ×7 ۹۴۶ ۱۲

 "۹. ۹۷۳7 م۶ ۳٦ ×8× 85۳۳ مج ہہ ی وج ×۳۷]×

 کا < -535 517 ۳۳۳٣٣۰۱ ۳٣٣۲٣۹ >7 جت ×۳۳
 ٭ئ ۱-۔ قع -٭0۹18)) ١

 ()ز  ىلَكُمَہهَِلل تن مارے
 ا ۹ ہ۳, ×۳ ْہ×٭ 87: لی بہ "وہم

 )5< ہا ×ہ ۳۷۰۹۱-۴783۱ 8۰۰ج ××. و +۳۰۸ 8

 7455 ۴58:71 ۱-- (38)ج3۰:8))

 ج٭۶ 57 یار ٭."۰, ۲8 ہ53 3× ]بیَصص 727

 (ییرمو ۳5ج ۱ہتےر ج389 جو سج
 ۱ا7<ا5 ٭ ہ7 جو حج: -۔ وتر

 ٭٭ ٭قا5 35۳ 5 یز ہم جے 3۰ثہ+



 تیس دت ریت حت .۔۔۔ےجسو۔ےس -5 ےسنہسسمستسیسشش ےس تی ہک

0 -- 

 ۶7۶۳۲۳۹9 ۳۳۶87۳ د٣۳ م٭٭ 5۹ 5۲ ۱ ۰۹. 511۹ ج8

 ×3 ۳۴:۴ 297 ۰۴۳۱ )٭

 مر روم کا نل رح 5 ×]ج]چ

 تج ء۰5 1۹۹-8۷۸ د۴١ 5۱ دی۰ ×۲۳ ۰×

 ات ] 7۳, یز ۹ ×۳۳ ۱| ا73. 547 7۲۹ ٦

 ۳5 “۶۱ 57 ۰۳ ۳۳۲۳۳۳ >5 ہاڈ) را چت8:۱ ھ۳۷

 55ہ م٠ ہمہ ٭ج×٭۸8 "ق5 *ج٭ جج 556

 ہوج+ اج× ) 5 ۳ ہزج ۳77 7۳۳۳۲ ×٠× ج۰ جاو

 5” ما 5٣× ٭اج]إ (3۷|-- (877)

 15ا3 577 (7۶

 ہت ک10 (ل85) ×۸7 *۰۳۹ ۳۶ج )×۹7 ]٭

 ہہ ک-7]۳ّ7-٭× 8-۶۹7 ی3. ج۳۲٣ 886 6ہ -

 تا۱٣۳ ۶. کیا جج جس جج ۹3۸ 6 ود ]أے

 9 7:7۳7 ہ7 < ۰:8787. ۱

 ۱9۳۶ د۱ جج ہ ×۱ دو ہ۳ ۹18+ ہ >ج٭ہ وج

 5: 194۹ ۹ 795 ا5 55۹۳۳۰ 8۴۳ "ي۱ جوھہد

 ہ55 ی۹ ۰۱۲۴ *٭۳×٭ ٭2ہج ہ یوےوچہچ

 7۹1۳9 507 ا155 ۴15 ۳1717 ۱

 ہ٭٭ 31۹187 (3ا:)-ی45۹ 7٦٢ : بر ×5 ع×آ ہہ ہ3

 ٭597۱ ۵۹ 5۳۹۰, ۶م ہ7 *۰۳۳ ۷۰ 58 یچ ×.٭ "ےہ

 ہ٭ ×× 88 ۳ ۱-۳ م۰. و ۰+3 ×۳ جو

 ہ55 6۹97 55 ۳۹۹ 7۰ وج م٣ ہ چو ر درود

 5ا7 یار م7 ×٥ ہ؛ یک ۰: “ہجو 8ہ٭ وو یر

 ۳۹137 د۳5 ۹۳ "537۳ہ ہ۷ 032۰ ج5 یج

 وت ×۰1 گ5 58ئ ںے ہہ یوحج چچ جر

 55557 ٦ جج ی۰ 8٭۰۰ہ9۳٭ :ج٥٭5رْ) جج ۰ي

 1589۹ت)٭٭ ٠

 ٭٭٭ 3۹ا3 یہرہ 82٢۲ ہم 8.9 ی١ ؛:

 “7779 ۱ ×۹0, ×نا-ج می ہمدر جاب ص, 1
 ۳۳۳۶۲۳۶ 87 *چ. 6۶۳۰۳۳ ٣۳ در ۴ 1۱

 بج. ہ8۳ ہے ہ۱ مآ ہ۵٣.۱٣۷ و۳۱7 ۹<
 یت 6 ۹5 >۱ ۳ہ ہہ ×۰ :×

 515 7 ح۰ ج٭×۰۴٣۳ ی ×۱۳ تو ×5۰ ٥۳
 ۹۱ 69۰۳ ہ قم یھڑچ مم ہہ ٭۹٭ 8 "م

 ×۳5 4 ×ی۶د ہت ہ5 57۴ وآو+٭ہ دہ ۴۹۳َک +6۱
 “ےہ -۹77) 7۰ 177 7:8۳ ۹۲۰)٠(

 ۸۶۹ ات اہ ہک ۳۰ج ے5 3 >۳. ۴ ۴۳۴۴ +١۱8۸
8۱ 

 ہ ×٭٭ات جہ. < پت عم ٭٥ ۶8۴
 ۳ 7۳۱ 777 ۰ ۳:7. ب۳ ۳ 8۴:68 ۶7۳ ٥

 >یىيیە <۱ ہ ہج *۳تق5ا يبسج ءبح ہہ ×۷ (۹٭
 ۳64ر 361 ۳ م7 ۱ ۹]۶] ۶1۲۰7 ×۰۳ )۳ک ۴۰۳۵ 77 5

 *مج یہ وی ء(وہحس|ەو وج جی ,٦6 ٠
 ۔قحح٭ ل × مہ 3 >8 ۰× ءء۶ ۹ؤ+ؤ

 یم ےہ ںیہ ٍ ٦
 یر ۷ 2 تپ

٤ 

 مہ
7 َ ۱ 5 

 سک یا
 ط

 | اتم یش اتار 'لیعمساد تیبلا نیںیاوفلا مەرب مک ذو

 1 و َكل ملا لعَج او اتر نللا ملا کا كا

 1 انیلء بو انگیاتمانراد كَل ةملس' هم توِيِزذ نِ

 |_ ور مو بار تک الا بالا ا كا

 ا و اے
 1 ءایڈلاغ ُةيَمطَما كو هَتَتةَفَس مالا مہا
 ٦ سل لاک ذا * عاحایضلا لے للا نکا ا

 |22 مہر بإاَمب یشووناعلا تل ٹک لاک ان
 ہ1 ال و تالف نزول عصا ہوا قا ےل ٹو
 | تپوقعیرضحد) آہ یش تما ولا ا

 11 ادب اولاف یاب نم نو لایا یبا لا اپیل ان
 ا ڈاکو یل لی ملژا ابا لاک علا ا

 _تیشاماھل تلخ و کا تن نل لنک
 ٦ 6 نوا واک اہم نوا تو تک اکے

۸ 

 رگ

 تک کک
 ہل مے رخ

 ھ رش رہ رث ھ گپ ھ ھر رپ راپ نر

 مور چہ چو 7۷ 57/77 ٭ 7×7 ۴ )1. تاج چود

 ۳۶۱۳7 ہ٭ "م37: ٴج7ہ)× ؛ زہ ٭ہ٭٭ ہہجج جود

 مر ہوچچ پچ ٭٭٭٭57 یر مہر :جونچہوہرچ ر

 33777 تت۳ ہ77 ہ5753/77ج جج یھب ہچوج ۳ج جتس مو

 بات ہو 7 ج نو××٭ چو 32335 جب جو یجب

 ٣۷۶ ۳ 5ر 751ج چک مم مچ]9 وچ مدجر چ

 ۶7977977 ۱ ۳ج جہ نت ہیرو مت یجوچج ہچوچچ

 تبوب جوعم ۸8 ص۰ ]جج حج ٭و٭چ ”جج ہم وچد

 م9۹7 کر۳7 /۴۹ < ہچجى مچ مچج یج یر وو ہہھج

 ۳۹۷۳۱ 5۳۰۷ پ77 :ججہ۷٭آ ہج+ہ77)ر یہمر ڑوگھچ

 ہ۳ دت ص مج٭ مہمج : ۸چ م وت نم 8ج مج و

 0 7575 ج۸ ہ7۳ 7)۸4ج جج٭۹)٭ جج یچ مج ہوچھجچ

 7جو7 ہیچ ممبر جہ چچ جپہ یبچ یچ

 7-۱۳7 7۳7۳۳7 ۶ ا77 79 / ہر 7۳.7 2 ۱58 7)۰ آو

 97/ خد٭ر) بو5 ہڑج٭ مچ چ5 چرچ ٭جر× یچ

 و چچ٭ ہ ے ھجج ]۰× وج ہچ٭ ہمدرد” چہ و

 ہلج بق مم وج ہچ عہد ج چو چوم

 ٣۹۹٦ ۴۵۱۰۲۱ یدد) مروہ ز۶ تو۸ ع< مج رےہ

 ہہ ٣7۳7ق 7 ۰ ۷۳ > 757۳ 7×  ج×٘× ہہ ْہروچر درج

 یس یس ہسعن نیت نس و ےہ جر صا

 57×٦ ٭ 777۳7 قر تت< یر ج+ر 25 یچچ چسس ر

 مدقز) ۳۲ 5 فرج ہ٭٭5٭) ہر 7وہ یچ >توچے وچ

 ۸5 ٦ ھ7۱ ا7 ×۲ ت۳۴ 7 ی77۹7 7 ر و 7 چوک یج

 ب۳. ہہ ق٭ہ٭ 1385 جج ج ر



 تھک وس یی ہار تک رو ھر ضم یص اے

 دا5 2 3> ]٭ ×۹ 8 جص ہوم ×٭ ہہ جم×ہ-٭

 ڈس ید جعچ۔ جر جن٭+ ات" ہ۹: چچرچ

 نزا_کد ہک ۷ھ ۳ک آے مزحح )۳ مہ ٴہ۱) ص5 ]مم
 ۹۳ 61, ١ 73۹ ۳۴۲ 57 57757 ٦۹۴

 اتَيَزُذَِْمَد - "مہ ۹ق. جمی ہجوی

 855۱ ۹۲ ٦× ۳٢ ہہ 58 وڈ م٭+ جج ٭م

 7+ >٭7ت-7]ہہات 876 ہد ہدچچ جا ]جر 886م

 ٦5٦۰٦ ا5 مج مج٭٭ ہ >۰ جج ؛ چچ یچ

 9771 ۴)114 ۳7 <۲ حج <3 ٭ د7۳ ھج :چرجو

 51۳957 جج < ۳. ۹۳7 ہحص× ]۷۱ ہد )35ع

 بح٭ دہ ماجہ مے ]مچ جج چے عج ]مجچ

 “۹8۶ ہاتحح ہجج٭ و١ جہمج ]چو ناخن

 ت09 5 ا751 ۳ ۹۰87 ۱ ہ *٭×۳ :×. >3: ھو

 ہ3 5۹۳۰ : “۲۰۶ >.٭ج ہہ ٢ مع ویچچ )مچ <٭ز

 د05 5 :*ہ٭ جہ و ہم” جب بم ہہژ

 5ا۰ 555 ×۱ ہہر >٭ ہجج ہج >حہ٭ جر ور

 28 5۳١ ۱5۳۶۱ ۳۳۶ ۶ت جوں جج جج وو

 ٭+اک وچ *ہم۱ ہہ ہممح وج مد ٭8

 759 7 ۱--یڈ-و عورور

 ر< 577ج5 در[ ہ1 م”۔ئ۱م ڑ ےب هو

 1٣۹۶۹ 2۳85 ۳۹۲6 5ر: )۹ ہچ×٭ حص××٭ و|

 ڑ۶ ٭×٭ ×8۱ ٭ہہ857م ہہ وچ ٭چج 3ج

 رک ]239۹ 7-73۳ 7۰۳٣7 ×× 2ج ہج

 ۳0۹7۶ 9 ا76 ا۹۳۳۱ ک۰ ٣اا 7۰۳737 82 ۱ ہہ

 7 .  .ج ×۰ ×۰ جج ۰ج :ت× د:وج٭

 177715 (3)۔م3 ۶۳۴ 177 ۵۱8۰ 3. چس٭ دت جم

 ٢٢۳ 7 ہ راتکرس> 2 تد4 ×٭ 7۶ .(ہ و29

 2یراذواالتَم - دو جج × جج جر

 ا٦ ہ 08۲۳75 5٢ہ ہو -×ا؟ بجعحج ہ جہ

 57۷6) ۶55 *ت ]مو ہم3 جہ جہ  ہ مج

 ۳۳۷۳۲ ۶۲۵ ۳. ک5 ا۳٣۳ ۴7۹ د جس حک ر ہصہ.ہ5) وو

 اڑ ہ٣٣ ×جٰقص *٭ مج ج3۷ و جج عد ہٹ

 ۱ 5۶3۱ ۰ ٭ج مج ہک مج ×ج بو وج3

 1ا97 49۹6 مج. ہبہ قر ×× د× ج-.ےک

 3 5۳۹۷۹1 ۴5۳ *19 م۳ ×7× <(8ہج× ہو جر جچ
 نر

 ةملحاا و ب وارد لعیَد - ک3۲ ۳۳ ۲57 ا73 +۴

 تا٣41۳ ×۱ “ٰج +ی'٭ ×7 ٗق) ہوٹوح یجراڑجچ چ]

 ک55 5 1۳۴ ۱ ۹-- ×5] 3:5 1. ×7 ۵ ر35 ہہ
 ۹ د51 ت11 - (ج7)

 55 215۴ 3ہہ٘ م۰ : ×۰۶ ہچو جہ وو

 5 ک ۷۰ ج >۳ 5۹ ٭۳5 ہ3 در. 25۳7 ر جہ3

 155 55 ک2 ۳۴ 2, 1۹777۳ 737 ۹۹۴ 5ج ہد >۳۳۰۱

 755 2. >۹ 7, ۹ >) ×۰× 378 -- جرود ہ

(154 

 ہت. ۹٭ہق (88۰۰٭ 68پ ھو ہ

 ا5197175 ۴75 ۱ جج "٥ح٥. (ہچ×سر وو -٭م٣ جود ×۱

 5ا95 5٥9١۱ قب6 مویق) ۰و 9ے جچ)وہ عوردو ہ

 8۲۳7588۱ ۹5  ۶۳۲ ۳7۲ ×ہ٭ جر 9چچو ہو

 ٦57 ۹۴5۳۳۲ 7 جم ہم وج مم دو مو

 2513) (۳۹۳۳6 ہہ 8ج۱

 ص6 ۳)27۸8 جت ہد دی ہبہ ہو ×بج ووجہچہم

 89 تاج ج مج × ج پر "5ي د×<ي <ہ

 ۳۴۳ 8 ۴۳۴) 7-۳ ۰7 7.7 : ×× ما

 اتک ٦× ۱۲5۰ ×۱۴۰۳۱۱ ۴۹۰م ٭ہ”٭ ٣×" 32 مج

 5 ۴ ۹۳ ×۶۳ ہ7 “تدہ”٭٭' ×× بجو چوجو ز8 مچ

 ک۳۱ د7 (م3ح مدد ج قح× جو و! وج

 ۹115۳35 "86-ج۵] جر

 ۹ ٭ا 75ت یی: ر-ہ٭ ×٭٭ہج؛ : ہبہ وں٭

 ×٣ ہ ٭م 88۳ -ح یجتج چپ ٭چ و

 ۳۹3٦ا5۳۶۰ ہ81 ۳7) یہ۱ 35 ۳ یک ہوج ]-٭ و

 7 -×٭ وا ہ >× ۰-88 >٭تج مے

 تا1. ہہ٭ ہل ٭٭ ہجج م.]ر وو

 ۳۳۳ ۰ ۹ ہ ڑی ہم7, ج٭ہ ہ وم ب ]

 ہ ہ۸ ا٭5 چت ہہ ہ۱ یہ 3> می عج

 95 <3جج< 5۳ 77۰ 53ت ہ ہ3۰ دقج ر دہ و

 ہت ہ ۴۷۶ ×٣ *ج ہ٭ و: 88 موج مم مو وو

 ہ ×۷۷ جعصسأب ہ×7ج ہ ہد ہو 57ہ ب جر

 ڈاچقا5ت ۹۴ ت٢٥ ی ٭٭ ٭ ہہم جب 87 مج :یأیی ,

 مک تر 8پ دت جدو بق جج چی ہو
 ۹۹. 779 1 ۳. 7>. 7۱ ۰ ٭ت-7-.٭ ڑ٭ ہ

 211551 7155 91 ۶ ۳٭٭. ا ۳ہ٭ *ج٭7٭ ×۹ جج ہد
۰۲57۰۱ 55 

 ا کہہ اکا يٰ ٥< جر ہ جج ×ب جمورو ہیڈ

 بص بصق× یھ ہوج 85۷ ۶28۰ہ ج-ہجچ ج6۹

 *٭٭ ھجج ٣ 89 چی ججي وحہہ چپ

 7873-857 ٠٦ 2۷ یو مچ وج جج عی

 ۳ ق۱ ×۱ حج حج مج چوھق5ب بج جہ

 ۰ 5۳۲ 1 “7 ہ۹۰ ہہ ٹر 37۳۴ ہجہ٭ .٭٭

 ٠۳ ڈیصح د9۱ ۳۴ ی۹ 5۳ ہچو ہ٭ یر چ 6

 او57 5۶ 6 ۱ت ہ۴ ۳۳ہ ہر 886 ج.٭

 تاج ا ص3۳ ۹ ٣۰۳7 ۴۳ ×]×٭ *×ق >-٭ ١

 ت5 ۳ 6 ×۳ >7۰۲ ×77 ۱۳۲ ۴ہ ۱ ہ5 ہہ ٭

 جج. "ھج ہج× عیج٭ × ]مج ج ٭ ی8 مج جژ

 93388۹1 6, ۱۷۳۷١ ۹٦95۳5 ہ 3 +٭٭ مرج ر ٭ٰچ

 اتر جلا د۰۳۳۰۰× ۱ ×۰××٭ ہ ×× >۰. ۱

 ,۳١۲۰ ۸)57۶ ,.]٥۹5۹۹ ۰8 ×× ر

 َكَلِِملسماءلعِجا وان -  یس م۹۵۹ جج 33×

 3ر م٭ و >-55 ہم ہ 7)8۹53( 6 +7

 .20ك



 ےن سن و شام مد ںیاع د یئلد رن کیم دہن دو رہا ا یر ا ۓےر نجمی یع یر تر ام دس تب کک سم ہم 000000000 نر جسد ےہ جج ںیج- ج چہ جب - : دی : . , نک ا پو

 72ز ےک کب لام اع ر۸ 1ع جی ہک تب رح ا مما تا کا تک جاب تاک ےس جر تیس ارم ریمپ و کس جوا رپ ہد. سش ا ا 2ج یہ درک وج یس یا وک یک ا نشا ا جرم صا وما جات رک اف سو یسن باس اوور ےس یس ابتک با و
 ا ڈرون شا داس ڈیجیٹل راہ تر ںیم توداک رو را وا تا اپ تا تن

 57 ۳ ہاک ہہ م۳7٣٣ ۳۳۰۴.8 ہ۷ 7.3.79 ,۳٣

 ص558 کاٹ ۳ ۱ ۳5 ×۴ ہم 47٦ت ہ ×× جج و مج

 چک ۹۳۱ ۹97۴ 7۹ یب7 ٥۷۰ '٭٭ ۔ج مچ چپ

 5۶8 حط)مج ہ٭ ۶ ہ ×- 8۰ 5-832 جب ہو مچ

 5۹ 71ج ی1 1۱ 77, 7۰ ۰۰٣)٣٭×٢ ۳)3 دہ.

 م۳۰ × ۴۰ ۰۳۱ ۵۳۰ >××٭ ٭7٭ ٭رؿ چوچ

 1ا7: تا۳۶ ۶۳۳ ػ۷۰ يہ مچ عچ ۹۰5۳ جج ہ

 ا05 255+ آ55 ٦۱ د۳ ۳٣۴ ہ××ہ٭3٭×٭ ہرہج

 ان٣٣ ب۹ 3 2۳۴۳٣۳۳ ٭”٣٭ 3س. ×)٭)٭ ج٭٭ چ :]ووو

 اک : ہج ٭×۳ تو 3ص×ق بج ي )ى۱۳ جو

 تسج آ۶ وج×]؟< ۰م 3 ں و×٭ ہو ہہ موجد

 -٣ ۳5 39 ٦٦59 ×۳ دو ہہ -ج جج جچ

 ت٣ ہک ۰ دب ×××ہ×٭ ب جتم مح ×حج ورہ

 ۹۹725 ۱8۰ ہ6 ہ×٭ ہت ]3۹ :ج جج و زر جج

 7ا د7۹ 35 ×۳ ٠۳۰+ ]م۲ ٣۳7ہ ۴7, جج موج

 ک۳ ۱ ہا ۴ >۹ 8۳۳ 8۳. 88 8٭- ہچ

 تے مج× ۷۳۶ ۷۹7ج٣ :ٔا.٭٭ مج٭-تہ٭ >*--ج

 95115 اعیمج ینعم او مظنلا ره 56۲۰ جی حج و

 9-۹ اتسوو ×× ۰ ہت مد ۱ ہد و. ” ہ

 51۸51۳۶ 5۲۰۳7۳ ۳ ×۳۲ حج بر وو 865ت-چ جر

 اص تاج م7۳ ۰ ×۷۶ >7. ۲۳۹ 7777۴ ہ-.٭ 8 .ہ

 تاترح 55۱ م×٭×٣٭ 37۰۰ *أ٭ ٥7۴۰ ×-) وم پچ

 757۳ ۶ ۴۹7۳ 55 7×× 3۳ ×) ر ب۱5 مرووو >مو”ج

 ۹۴۱5)۹۳۰ 8:جو و5 کت "5ج 86 جر ب چچ٭چ

 "أ۳ ۳۹۰ ایا 7۹ ا ×۱۳ ×۳ 77 دہ ٭× ھ۷۰۴

 < کد ہی 8۳۰ مکی >۹ قد ٭ج و یو

 ک5۳ انک ۳178. )1٠۹ ۳۳۰۳ ۱۸71 77 مرہ

 ٢۰٣۳۴> ٣7م 9151585 ,۱۹۴۹۶ 5 5٦ (۳] 7۸ 7. و.
5387138 05 7 ۱ 

 5. ٭٦ وے بہو ×ج :نخ چبر [حچک جج ےچ
 631:3۹9 ٭إ ٤ء

 ک۴۹ 797 اچ <٣> جج ہہ ۴ ٢× ج٭ ہم۶ ۴.
 ×۳ ۰7۰ م5 ۹58 ۱:837. ۱ ۳۰ ہ مم ءم٭ ہ٭

 8 58 7 مز ۳۳7 ۴ ۶۳۰۲ ۶۳٣ ٠7
 لک م8 ہم ۰ <۱ ثم وع. ×7۷) ٭ڑجإ ٭ ہ×ج×)ز ۴]
 ۳۳۰۹ جج 7 ۱ ہ7۹ ۰.۶ 7۳ ک 1۱۰۴۱ 3ج ج١۱
 <۹, ہ8۳ ہتواتو *حعوح ×× (:يج 5 (۴۱)

 م13۰8 ۳۰۲ ج77 مج یہ یو 3 8< ۲۳ہ مور ٣

 ۴9397 6 95998 ی٭۳, ہم۹ 5۰ ×۳ ہ56 09

 وت 53 یب7 ہ۹ 77×٭ +٭ |

 اچ مہ: جا ٭< ٹر ٭
 تے ےہ
 ات 7۳ +7۳۰5 ٹا×) دو ہہ ہہ ہ ت۰۱ ۱۱۹۳۹ +۰ ۶

 3٦ ۴315۱۳) ب3۰ 7۳8 ۳۹۹ 5۰7 ۹۰۹ ٭ااج 0٤7

 87*۹4 35آ ٭٭1 ہم۹ ہہ 9ک يہجحمو چ چہ

 57۳ >77ر7۳۴۳ ٭ویح جج یىیر مہ جج مچ موہ

 ۶۱٣۹۳۷۴ 57127 م57 ۱ ک٭۰ جج ×مو فن

 اک ہچ ہد ٭٭ جے و٭ ج٭ , چود ینیرم

 ڑوکا 5 مقد دہ ۰6 ہت مہ×<٭ ہ× ہ :وو)٭ دم

 31058۱ ھہج٭ہی٭ ۰ مج موە_.ہج ہوتو ہمت کو

 8 ہمت 3۹ 6-8۳8:ہ٭ "جر مج بہ عج ممےو

 5 5 5۳, ×۱ ہ۰ مج<٭ ىمد)رمسھ مک مج ہو

 ×۱ ۰۰٣٣<×۰۳- 5۳ ×7۲ 75۶۱ م×)-ہ -ڑ٭

 موڈ --ۃرکز ٣× ح٣ 3چ ر و ہ٣ ۰87۷ 18: )٭ ہ

 ت1 >۳ >57ت3 ۹۴3. >۴×۰8 ر۵ت ر

 ک۳5 د75 و ×۷7 ××۲ :-_٭. جہ مے پہ

 7×53 ید رز ہا. (ہ_م عتچچجہ ہ یہچچہ

 89 5۰ 5اا 7ک ۳)6 ہہ ہج× ]تثسثوج

 ک5۰ دو:و٭ وک مج 8 ہج٭ت×ج ہود بی ٭

 تو1475 ۴ ,١۱۳۷۳۳ ثا>×٭ ہ چے ۵۳) جج یج؛

 5ر  <ہ ہار ج۰ ہي ہہ 5و جور موہ

 ٣ک ×۰ ٣۳ب 8۷5 *ح 3ن ہہو ۳ مہ پر ہو

 11۹ دا: ی5 ھر کفاتآ ڈو 5۳ہ ]م جج عی

 اچتاج٭× ہص< ہم ]م٥۳ 8585ع عو ر ٭م_ جنون مچ

 ”اڑق گ5 ثا ڈ ۴م ہہ ٹجربج موہ >م جج "و

 تا577۳ ۳۹۴ ۶ إ 7۳7۷17 ۹ د×٭٭٭ >.7 :٭٭

 20 ۵۱ ص۳۴۰ تہ 7.3۰ (×8۰)- جج *× ہج

 ۹ ٥1۹١ 13 ہ٥, 5۳۳۶۸ ہ۳ جو٭ ×ہی٭ بو مجہ٭ژ :

((3 ۹ ,۹-537 -. ۴ 7 51 3178 ۰۷۳۳۳۳۲5 ۳۳۴ 

 7ک8ا 5ا١ر-ہ٭ >5. ی۳ : چ حج ہجحعہ وچ

 اٹجچ< ٭ *رآاد 56 ہے ہہ ×وق یھ مج :ء 5

 ڈ950 ۴5 51٦۹ *ہج ت۳ ۳۹۲ جج مجه مہ

 585 : ×× 2× وتح ہ× ۸۸-3 دق ۸ع ×ت 6 ہججد

 ٦×75 386 5: 75 ۴ ہد قع وہ ہج ج٭

 تار مص ×× .۰ 3و 57۹۰5 ٭ج× قر 7آ (ہجیر۔ہچ

 7< ہے ث٭ و 7ط تا یک آل زم أرتکَو

 مَا ہظ حج ٭ *ح٭چيد حج. 88 ہد ٭و

 3۳۳۱ ڈ۶ ۳ 575۰ ) ڈو ہا ×7" .٭ ہ3 ہہ

 ڈاک مات تصج +6 وو ہج جص 58و وو

 ٭< و۲5۱ 5۲۳۹۰۸۷ 5۹ج (38) م7 08559 ٣> ×٦

 1757 721 ۳٣۹ج۳ >ا.. 5× 55 ک۹ ×× چ'آ چہ

 ڈکاڈدس ہد ڈو ہ۹ صو ج وع ە]

 اک +٭ ہیچ ہہ جہ وو جد ۲ ۳چ ۲

 +518۳۳, 75ہ 7< جہ -× ہہ٭٭ جو ۱

 ”اتکو٭ ت۹٦ ۸ ۳۲ ۰ 5. ۴۳ہ 5 ہ٣8

 ۹5۰ 731 38۴-7 6.7 ج52 8تی .ہ٭٭ :ج مو

 نج بج. ا؟ہہجچ جو ہد 56 ے ہ7 وک

 2153) (5رمت 18۹8 ۳۰۵۸ ہ ةرو آہ جی٤ ںر

 1۳۸ ٣۰۲۳٣]۴( ۳٣٣۰۰ ٣.۱ ہک>×)]٭.٭. 75ا75: ۹177۸) ×چ <

 ھج75 ۳۳۴۳۳ 874 ×7 : 735 ٣7٦



 5557۶ 7مە د٭5 :8 - ی٭٭٭5 )۳۶۹ ۲۳۳۰۷ 57۱ ف
 ۱۳۷8 ا55 جہ وا5 وک ہ 3٭ہ٭ ×× -:٭
 کت5 م5۱ ۰١× ہا<٭ ۹× ××٣٭ جم یجاڑج
 ٤ی 8۳۰ ہ ا8٦ چ3 ہ٭٭٭٭ "ي١ پ٥9
 ۹۲۳۰۰۲۹ ی >۹ ۴۳۶۳( حی ۱ ی٭ ج0۰۳ ۹۴ ٭جہآگآ < گی

 پ01 ۴)) 51 5 7 ی۹۹57 >×ج ٭٭۱'

۴1۳(7 531 ۹ ۴۲:۱ 7 55 ۹۰< 52175۲۳5 3< 
 ٭.×٭۰ 9 7۴ ۸۳ ۹۹۷۰ 3۳۳۰۱ ٣3۱۷-55۳

 7 1 95 ۳175۷۳. ٭)٭, 0۳۲۶۹ *۹) 7۰۴: ت57 *٭۱ 65٭ج٭
 ؟9۹۲ك اج 0۳ >۱5۳ ہ٭۔ 8۳ ہہ ک۳ م۴ ہن

1۰ ۱ 5۴۴۳) 7۹ 7512-13175 

 <5 55۱۲۳۹ ۶٣۳ 75, 5۱۹۱ ۹۹ ٭٢ ٭ ہ٣×۷۰۷۴٣ ۱۴۰ ×۳

 ک۳۴ 7151977 ۴۳7۳۳ 21975 ۹۲78 *7ا٭7] ۹۰ 7۰:۶

 تعا ا نشے کلا ذآ نام كا
 ٰ نشا

 _۔ ی۱۳5۹ 7ج (30)- ٠ ء۹۹3۳ ٣7۰ 5 ڑ۹. ر٭
 ہ7 ×٭ ۳۲ ٭ج ہہ ہ۰ می. 8۲۳ 8۵ ۱

:۰ ۹۹۱ 147175) 5173(۹ 

 .- ۶ق ×۳1. 98 ہد "جہ ۰۳ :ج ہجج ئ۱

 یا7777 ×۲۲ ڈ٭ہ ۹۲۰۳ ہک×۰۸: ۶57 ۴۰ ۱1: 5

 د15 ا1۹5 ب۹٦ ۳۰57 ۹۸7 >7 ٭ ۶8۹۸۶۰۳ ۱ ×3ر
 3×0 14 5۳ 5 ۱ ۹۰۳ ٦* ہت؛ چ 1۹ ہ

 975 539 م7 ۰ ٣ یب ہر5۳ ہ8. ک۳۴ ٭ج٭ <ہ
 یم 7۳۷۲7۴-۳۳۳۳ 7چک ۳۹۹ 71 ہ5۰. ۴۰۹۷ ٠

 م09. ۴۳5۰۳۳۰7 ت۶ج ۴۰۰۳ ہ نبوی. یر

 ۳۳۱ ہ٣ یصص٭ 1۳7۸۳ مک -( يب 3ق ہ 0
 تا75۹ ) >۰ آن 386 ٣۰۹۸۴۱ م) (6

 تاک ی۰ حر 5۱ 8357 ۳۹۹ 2:۴۰ < ۹۲۳ 85071

 .۳۳۰-٠۱۹۱۰٣۰ )57۰ ١21۹ ٭ ”ڈچجے چ١ ۶۱ ہ

 915۹1۱۳۳ <۹ ٣۳۴۳۳۰ ہ 3۱5 ہپ کتا ۶۳۳ "أ]م۶5.٣ ہ7
 28: 19۹61 (۴۶ ۴۹۳ ۵ ٣۳× ۹۹۰1۹ 5 م٭ ٤۳
 ۹۶95۴۱ ی0ج ×۳ ت”ج٭ ::ور5ئ وج< 8گ

 78 ٣۳۳) جہ ×۳۹ ۴۳ << ج٣۶۳ وچ | درک

 ۳۸5+ یک ہ ک57 ی ۱1 ہبج< ہا 22۳۳ 7 ہہ
 8< .--05 پ5 ۰55 5ت۵. ہ۹۱ ۳ 086 ۶۹ ۶۳٣7۶

 ک۹۰ 7۶7 ٭۹۹۳۰ ۱) ۱۷۷ ٣7×۹

 ہت می ماہ۰٣ ٣ 3آ ۳۲ ت۰۸ مج وہ ہہ ہ
 ۲۰۳۳)۳ ×٭ا ۹ مج ۹ک ۱ ک١ ×3× ۴)718 ۰٣

 ہ89 ق١ ہم ٦٦ ۹ "ہ8  حج×٭ 3ق ہ وج مچ
 ٭جگ 75 ۱5151 ( ۰

 ہللا نوک نشابانزآغم ناشر تا نت
 ۹۹, 5 کا لب 5۳۳ "5۲۳: ہ ×۳۳. ٭.7٭
 9 ۹16 ہ۱ ف51 77۳٭ ۶7۳ < ج۳۹ ۳9۱۱ اج

 ج7, ۹6 51۹1 71151 )7۹1 (۴۲۹۰۲۳۰ ہ5۹:677٭ 'تر٭٭ ۲
 جی4۱ ۹۳ >518) 9۰ ی۹ ۹ م75 ×× مہ ھت

 77 ی۹۹۰۹ مات 2۸ ۳۳ ما :ىی× ہ"٭ 8ہ ا3

 اک م1۹۲ ٭ی×ہ مج٭ ۳)3 ج۱٭۳۳٭ ٣۱ج ۴7
 و585 55۱ ماہ ٭ى ]5 یڑ ٭مْرو7٭ مہم
 3617 05۱ ہہ8٭ (ہ8۰) << ٭*ہہ-ج ہہ ص 15
 2۴ ۴ ہ ۳۲۰۳۶ 5۰ 8۴80 ْب×: ہ ٭۰17) ۳ ٭
 مج دب7, ہ1۴ ۶۳۳ ہم77<۳ک< +4 کچ !۴ہ بہ5

 5559 ۹۹5۲۳5 ی۹: 8 ھ5157 ۹ وا۶ 3۰۱ی 5
 ۳×7كج< (7:)۔- جہ7. ٣٣٣ م٭ ہم۲ 7۳7 5

 یو 3٣ ۱ ۳٣ یا ہہ ہے ہہ :٣
 157۳1 5۴۲ 818: 1, ×۰۶ >*٭7۹ 7 6۵۱ 1۰ ۷٣۳۵۶

 ج۴ 8ا5 5۱۹1۹۰ ۰ "58۰۷ جہ "تا ×۹7٭ ۹× 3
 ٦5 مرو09 ٭55ر٭1٭ ع ہ جد د5ر٭ مہ ؟ج یی
 م56 ۹7ت تعبج٭ سہ 65 تر ( <8 8 )

 51۹5۳ 53-5 ٣٢ ۳ دو !آ”ج.٭ )15۹ ۴ 57× ×
 ۹۹۹۰ 516151 715۶ 57 771 38 ۹ ۹۹۹۱ 9 ۱۰٣۹۶

 ۳ >5 <۴ ھم ک ×5 ۶۲۵ ۴۳ ۷۹۳۰۲۳۳۷ ٭رآاڈ٭ ہے
 سا

 ٹقاو 3م (یجو3۹ ۱ 15۶۹ یر قو 6
 ×× ۹58559۹۱ بت ٭۴ ج87 ہ ہ7 ۱ہم مج 8چ

 ]۱ اورہ مج چک +101 ]۳6+1 ہو۹۴ ۱

 قیم ء۴ ج چو, ٰم٭ ہے٭ [ر3ك ہ۳. 86

 ڑکا<5 5 ۳. ۴. 8, ×۳ و۶7: 48 57۱
 ت۰ ہ ٭چ5٭ و 8۹ہ ۳۱ 8ق ۱ 8ی"

 ہہ (3833)-م۹ “<< کو7 <7 ٭ 38ح ۹۹ تی ہ
 ۴۴ ×۳۳ 2إ١255 ۳۳۳ +۳5 5۴5 ٠٥۹۰ <٭ ۰۰۱ ۴7
 55۹ 1۱9۳۹۰۱ ۹ 31 ۹۰ ]مک ۹ہ ونآ٭ہ٭ ۶۳۸ہ مچ
 او 05 7۳۹ *ج وج ۱7. م٣ ھج
 777 55۱.6 م”ہ٭6 ہہ جج ہت ہت جی

 ۳۷ ۹ ۹7 ۳717 ۶18۰ م1۹ 0مآ 7 ۱

 ےيلا ٣ ہ٭ >7. 3۰۳ :۱ ؛ ×7ا]ا57 8۴ ۹ 7ک <
 ۹ 7ج -۲7۵ ات ۹5۴۳ ۰۴۳۳۶7 ۱ د۳ یے ہہ ے86

 ت51 7189 17 ع۳ م۴ 3) جہ جور گو ہو
 تلا5 :١8 ١۳ 8 ۳۳٣ ١ ہہ. "ہ٭چج ۱ وا6
7 ۱۴۱۱۰۴ 372۹۴ ۳۷۳577 5۹ 1۴1 15۴۳۳5 (37۶۹ 

 تک و 218 م5 ج۲۰ ۱۴ م۳۰۵, ہ8 و
 35۰ م۰۹ ٭۳٭ ۹56۱ ۰ 51 355 ۲31 ۴7۰ ۱
 5555 8951 2۳5۹ ت۹ مج ہو5 5٥۹۳۱ بات 7

 2۳٣ چ× تو ٭٭ ۴۳ ۱ہ٭) د5 ہہ ××٭× ۷ ۶( ص
 8۳۰7 ۴ 0۹ ۰:۰ ۲۰۳۱ دہ ۶۳ مت ب5 یج7)<
 ہ۳۶ ہما ہ ۱۶۳ ۱۹۷۳۸4 ۰۳5 ۰۳ 7

 51 ٭35 ک٦۹ ۳۴5187 ب۳۹ ۶۳۱۹77۹ ۰:۱۲ ۶8 ۹4+
 ۹ 2۳۳۳۳۴ ]7777 71۸1۹ ×17 ہ۳٠ 7٭ 5ر٭ ج
 پ7۹ ۱ 5ا۹۹, )۹5 ۳٣۶) *ً٭ج٭ ۴۳۹7 جی ۶۱
 میز ہ۴ ۹1 ۷۳5+ ۴ڑ :!ج (ےعچ٭ ۶ج ٭]آ7٭

 ۱ 51 51۹5٥2



 ےل

 ھ۸ زمہ ڈے -_۔ و ھی: گل  ۰

 5۳۴8۳۳ ]5 ک 3157 ہ۹ 2 ی۰ ۱۰۰۱۵  اچ مر٭ ۱ ق2 خ× چجچ 7۳۳7 ۹ 9۲۳ ۳ ٭ج ہ-٭8٭ یہ

 7ج 1 1 >1. اا۶ ×۳۷ ۴×٣-۳> ہ7۰ چرچ

 ات ا 57714 187 7)7۳۹ ۱۳٣۰ (۲۰۰۳]۴ 5۴6 >۳ہ)٭ ج۰,

 71 *5۳۳۹۳۶5 ٦ ×۳ 55 ۴۳۳۰۳۳۷۰ دانت جج یس

 17 7۳ | ایج 2۳. ٠۰7 .۳)٣ ۱ ت) “چررج
 ۹69۹ >5 ٭ہ٭”٭٭6 جج ٣

 ک ۴ا3۴ گا1 ٢٣ج * ٢ جج ٣ح۹, جج[ ٭ نم اتا

 ۳+ *٭ج٣. مج << چا5 ×5× ہ >۳ یہ وو

 ا۰۱ ڈ۶ 1+. ک۰ ۹ ۱1۴۷۰ 88۷٤ :چچ

 خ٭ ہو مج ہمہ ]-مہ:. بک ٭] و

 ۳چ ۳ ر ک7۶ ر937 ۰ .2 ××۳۴ ×7>) ٭ہ-چ

 *؛9٭ک۹ 59آ >.)٭ "منور ا٭6 ۳۳۳ ٠۲۴۱ بچ عچ

 ك۵ ۳۳۲۴۱ 75٦ ×35 7۱۱ ۳۳۰۹۹, ۶۳ ہ ۶جو (ووھج

 7۳4۳۰ ب۹۰ 7ت٣ رکی د:۳۳۳۳۰7 3ج چو مچ ج چ

 ۴8 55۷ا ہا 35 ٣0۰ بد جت درج 8 دو ج وج

 ہاا3آک+ ئ۳ ہد ۰-٣۶ ًجر٭ 3ء7۹ ×× 8ج جج جو

 ک۹ ۲ج ۳۳۳۷۱۰۲۴۳ ء۲۳ ۱

 کہ ۳9) ۴)۳ ہہ. ۶.۰ ہ :ج-]م "3ق ہ جو

 89) 5۹6. 51۳۰ ۶۱۴۳ ۰-7 ہکرو رہو ہو ہر

 55 ۳5 ۶17۳۱ ۹۳۲۳ ۶۳۳۳ 7۳٣۳٣٣" ٭ .ج< جج ي

 2179 ۶9۹۰ 8۹۴۳ جت جج ہ)٭ جم 5 جو

 5183975 7 دت )7 .ج٭ج ّم]ر جج رج ر

 9 ۶۰٥۹ 375 6 9757 7 5. 182  ر ہچسژب

 7۳5۳ا 5779 ۴۳۱ ٠:756 ہہ. >33< نہر مو جج ئ

 5556 ۰۱×۳ 58 درج 00۹ ×× ی ×× ڈی >۰٭

 مچ ×۰ دہ × ×× ہمرک ×ج ×۱× ہہ ہر  ججموو

 >5۳5 >8 5۲۴۹ 5)8۶5 ۹ ج بج مہ ج٭ ج١

 579 7 ۳ 9:2 ۱ ×۳۰ >3 م2۲۳ ہ8 ٭ ×5 تو

 ۴1٣۳۰۳( 7٦ 7× 7جہ٭٭ ۱ مر7٭× ٭ ا2 ۶۳ج ر×٭

 تہہ -٭.×٭ ٭۶ مجہحہ-م مہ ہو 3ي ۱ر
 ددجک5 ہ8۳ 1۴ ×بہ]] و۔ےچر 83م 5م

 7۹ا۶. 7۳ ماس۳ 387۳٣۳۳ >۳ < ۶5۳ہ ×۳
 ؟٭] ۴۶7ا ج۱ ٣۳۳۳ “ت8 "م۱ *۴)ہ٭۹ جا ت۴

 5۲ مك52۱ ۳×5 582 170ہ جوت جم ہج٭

 5۲۳۴۶ 5375۸ ×05 ۱۱378۰7 ہا دو ہد.

 ٭ج ما *+مہ دّچک با ١ ۱. نج 88 8۱

 ہج٭7 ب ہد×ر تکرک3+؛ چک× ہج× ہ ×وووخ ×
 5555۱ ٭ث-٭ ہ قہ. وے ج٭٭ ہ روسق٭ 8
 ۹۹۱5۰۳۴ 38۱ ہد -ج]× ہ+ 5 ہم×٭ "۲ 8-7 ۱۹5 ××

 حجم ۳7 وج ۳۳ ]۶۱

 جس, ج75 505 رس ہد ٣] ہ
 ۳ی ]تم یوم جم یم مہتو٘م۔ ہے 6 ٭
 ۷+8 ہ91 ×× ۴ ۳87۳ ۱ 3 177 ۴
 ڈاک >57۰۴ بہ ٭رک مچبج *(9. ۳:۳۳۷ ہ۰٠ :5 ۷

ْ 38.۴۱ ۴ 7-۱86 ۹۳ 791 

 9[۹ا5: 7٥0ا ۳1757 ٭ 5ا. ۶× جو جں مچ ہى ہ

 57۳551۲5. ۰:۱۹73 ٣٢× ۴ ٭1 ۶٦۱ا۹1 1٥5 : 'تاچ23 ۴

 تا3575 ۰۳۳۳۶ 7-5 :م ۴ ہترم ہصحج ہجوچع وج ج

 ٭ تم 5 ۱۳۹۰ ہل ۳ہ وے عووب

 ۳5۱ ۹7۳۳۱ 7آ ٣ر٭ پچ ہو93. ۳ "8۰ی یر و

 اج ہ۳۷ م٣ مح ××٭ دہ :جج-٭ ]أم ما

 م57 >۳( [۹۴۴ ٭٭) ×× :

 َنشَيحهَلاَتإَہرثِيلا تا م ےہ وروج
 ہ5ما3518 1۶ ٭۳؟ 8۰ ہ۰1۵5 وج یڑج٭ ]جج >

 <4 6918 ۴5 ما. د:: بج ہ مج مم رک

 ت5 ہت ہہ ھم -:ت وجد چی ہ) 0

 57 ×7 8. ا۹6 ×ظ وچ وق-وہ

 7تا مہ ڈجوک< د٭5 م5 ×× وڈ

 9 ×8۳ 7۳۴۱ ۲۳۰ ج5 >۳ ہ۷۷ ہج> جج )۰

 ا٭9 7 مد ٭×قح.: : و يہی بج "وو

 7۳۳۶۶۱ ٦۰ ××٠۰٣ ٦۳۳ جر ہ *۲8۷ رب< جج چور

 ٹچ 5 ی اص جج یم: دوجے یمصر

 5۳5 ات مودود دم5 :ہرد5پ مد بج ہبد,] وج.

 35ا (۵۳۵۰ ٭ )57ج 7ہ جج ×35 :٭.۰ ہہ دت
 7۱ 6 ۰۴8۸-۹٦

 691, 1۹5۳ ۹1۹۹1709 51 3ت7. ۶ج ہد جج<

 51۹5۷۳۶ 1٥3۹۳۶۳ م7۳. *م×٭ جر مڑ ور|]وچ عجم

 ہ]ج+ ×۲ ت75 )۳ م×ر3) إ ہہدوج, 363 و

 جج ۴ و.-٭ ۶7 ×و0ک مو ۹ ہ55 و

 5ا15 515197 715۹117 م۹۳ 5۷77 ہ×× 8ہ دہ ہم نی یج

 5 ۳۳۳۳ ×× ہ 39. وک ×× وٹس ےہ

 -۔5جم× 8 ھج ..۸ 888ہ مج و وو

 ت۳ 7 ۳ ۳-1 ۳× ہہ آج-38 ۲کہ 7

 ٭قحح ٭ 8کہ1 م۱ یے جیو بم ویو

 81557 ۹7۰5 جآ تثنصحر ہ×ب ہہ ×ج. ہہ ق1

 5ا97 8٢۳۶ 5۹۳۲ 306 ہ۹ م×٭×]3 3۶ج ہوجج م ہم
81 

 .××٦ 85 5ہ ٭ج منؿ ں م!)چچ

 8ز[۹3۳۹۹ ہ)-رج : *(۴ہج.٭٭٭ یج ٤ جمچ ]کر مو جچ

 ×× 58× × مم ىیج ہہ 8۴ 3 (تچ م٭ و ج

 27۰ د۱۹ ح37 ًقط ]ا8۰٣ د۳9۳۳۰ ×7× ×7 ×.) ٣× دہ

 2۳ و5 ءا٭ ×۲× پ ج می ہ٭ی جج و

 وک اج ×× ہ ۴5 ۳ ہم۲ ص چو سچ م یم ہو

 ا55 1577 أ۶ 8۳ ضض جر ہ بہ جج جچ

 ہم9 5 ی۹ ص5۰ ۱ >3) 80 ×۰۲ ہ .داج-٭8

 59 >2 5 8ی ٦ ہہ >۳ ت67 0ا ٭

 ہیر >۳ ۶۳ ؟جج ]مب جج 2 9. یجچ

 7ہ 8885م *-چ جی١ ہہ تج ء2...

 1795 ہ ی۳ ۱۴ )×1. یی ت×٭ ٹا .]چ.



 ا۹ ٰ : ٭ڑجآ د۲5 ڈالا ۱ہ کک 7 ٦

 7٦٦۸5 تا ك تملسا (375 ۰۰۳۳ ۰

 ہ55ر 5۱ مم (٭چ وی ق۸ میر و ہ8 ہر ٭جچ

 ٦ تالا وَ کب ۱ 8۰۳۰۳۳۴ دو

 5193۹ ۳۹۰ ۱ ۳ا۹۴, د۹۰: بت ۳۶۳۲۳۹ ٥۹ :ج ی٭

 559 3۲۳۱۰۳۳ ۹) ۶کہ مج یبص 737ہ ہی ۵4

 نئ ہمرکا ×۳ ہ۷ ہجح ک۳۴ ۳ ۴۲

 8جج م۸اڈ ۹١ ید م75 8 ہ)ہ٭ ۳ہ ۱۰:8۳ ۴1

 585 ×۰ 0۳ .59] >7) ۶757۳۳۴ *٣۱۶۰ا ۱۹۰۸ 77

 ۳ 1۴ ہ٭ ]۳7 م٭٭ ہ٭٭ ج۱ ہ ہم جچ

 م6. ٥٥ ٭ہ "ک۹7 ۶۴۳ ۳ج 8:۹ ×۱ ب۰ ج. ہم ٭٭

 ہە 514183 :۶ ھ3] ۱۹۳۳ وج. ہ یہ “عج و

 1. 0ت. ۲ ہہ ہ۳۰ ۱7773. (جی۔ہج ہز

 7117۹4 55۱ ق5 >7 ×76 ہا ٣۳ 3ج. ×7

 ۹ ہ5٥ ۳5۹ اتد٭٭ ۳۷۰ج ی۲ج ۱ ×۳ ہ٭۱؛

 5757 ہ3 ٭-ج ٭چ ۱ بق جے *]م وو مو

 87 یصت٦ 75۸ و ت5 ]ج ۱ ۹

 ”؟۰۱ ا ہ۷5 >۳ ہ×چہ٭ ہباتح ج۲ فع <7

 بو۱ ت<7٭ ۱۳× ہیر مج وج جج م۷ .]ق ٭چعچچم

 5955 ۹71 >1 <۳ ۳713) >٭ ]77۹ ےہ. ۴

 715 554۹ ۴87 ک۹۹ 57 ۹۹5 776+ 65 8ج جم <
۹951۶۳۱ ۴۹۲5۶ ۱)۴ <۰35۷7 ۰۴۰: 

 کنسھھیُّصپ ھالنسلا ہا تش َنِضِْيلا قا

 ٹک نم لبقَق نلكاتيِد مالسإلاربع وت نمو

 ۶225 915159 ۸٦۲)٭ :×۲ر ہہ :رآ× 2)ہ× چ1 ۳ بک

 تچ۹ ۹5, 51 ۳۹6 ۳5 م۹٭) 7۱۲

 ۳ک <5 ]۹۰۴ ۰ م۲ ۴۴-۷۳ 885 >:.× ہم ٭<

 داواڑتآ م<٭× جمو< ا۱ وک: ۹۳. مہ٭ مہ 8
 ۳4-۰ ہبہ 8چ تک 5ق ج۱ ہص, چ

 (ہ)-ک۹ ۰, 57 (3۰)-ہ۹ ×× 58 378335 ×۴ 33 ۱
 7۴5 ۱۹975 7۴۱ ت7 3-۳. ×۲۳ ×۷۷ ×۴7 8۶7 ۱١۳ ؟۹
 17۹۶ 559153 ٥: بات ي٥۳ 83۶7 ہ3 ہہ 8 8ج ہے

 ٠٦ 555۳ ھ۱5۳۰ ۵۹۹ )7ہ 3ج٭ “جی۶۰.

 ۹٦ 5575 ۳587 ۱8 مہ د٭٣ ×۱7. :

 کد َملسشةَكاَنقذ نمو کن شما اتر
 ا ج7 ۰۰٣۳۳ .]۲۳۳٣۳۳* -٭٭ (52۰. ہ

 8 6) چ7 (ج۳۰۹., ×۰۳ہ٤>) ۴7 ہ3. ہ7. ٭٭٣٭
 تیگد بج کج 575۳8 ۳۴٢۷ ٭یص٭× ہق٭ بر

 757۲7۶ ت٥ <7)63 : 7 ٠۳۳

 توملممْکناَو لوٹ الد ' مقا( 9۹5۳ 3971 ج7۲ ۳۴

 ۹۹۹ 1۱ر٣3 ۶۰ ٦9

 نود وج یرم  -٭ لے ہ8 -و-ج

 (75)-۔۔ہو ۶ہ. ی ۹۳ ۳ جہ. ]می ۱ ٭٭ وی چو جم

 ٤< ۳۰۳۹۰۳ ۱ ۹ ہہو م۰ '۶حہوممحج- مج ' وج

 2ت *۸۰۷۰۳]5۳ ۹۳ م٣۰٣٣ ]م۱١ 5 پيب]ر بو

 577 3۹5153, 7۶ ہہ٭٭ ہد وج ھ۰۳. 7 ہ ٭ج٭×

 5214ا5۲ (کا:ر ہو ۳۳۴ ۱7 ۴۹۱ ۱۹ جج )× تیع مہ ہ

 رت ی ہ×ہص٭ ہ۴ ج ہہ ۳۷۰۰ جما ×× جج

 'نایَسَْملاَِهزن)رآبنعِْکْنَلنَتَت ۔. جیچ
 ہ٦ تاج ہ ۱زآ × 58۴۳ 8۳ ہم ۱٭ 877ی ہ-
 كہ15۱۳۶. ی ٠5۳ بو ب١ مد ویو )آ5 و مج

 ۹۳3 ۴ *۱۹ ٠۱ ٭7٭37 7> ی٭ م۰ ۰۴ دى

 ےہ. ۱ بیڈ و طے مہ ہ ]نوچ ہہ مم مہ پچ

 557 ک ٠۳ ھ۱75 77 7.337 (3۰)-ج 7٭٭۳ :>_۰

 4 1577 ۶٢۶٢ ۴۲5 ک1۲ ۰757۹ ۱ 7.7[ ×7× . ×جہ!ہ٭آ

 >5 1۹۹5 دہکرک ٭ْ]٭۱ )7. ۴۴ م۰۰۱ >ہج ہہ

 ۹۹77۰۰ ب٭| ہ5 -۱مہ٭٭ 37۰ہ مت بج ج5

 ق١ م۷ ثچ٭ ۹7 د۹ مہک یو ۶× ہم

 تہ ن۳ ۹۳ مل ہ-٭٭ ×3۰ ×۷٣ ہ

 ×5 ہ گقبر× ٭٭٭ ×3 858 ہم٭ ٭
 2٣۲۹ ]۰۶ ۷715 ۱ 7 ۴ ٣۹ ۳)۳۴٣ 38 ٭.٭+
 کو ہ۹. ج7 ہ7 *۰ ٭٭ ۱۳۳۴-8 8جس >ہچ

 8 کا ۰93 ×٭چ7ہ. ٭ ٭٭ ہم مج مو

 ا55۳ ×× 3۳ ۹ .۳٣۳ ص7 ف۳۵۷ ہ جات درج.

 و ۱ج 2۳ جید مہ ہہ م۱ظجہ جي
 تج ید .و9دقوو5 وے-×٭ة 385۱ ہ مچ مچ

 ی6 <5. 3۹91157 (۰]3)-ی٭ 77 ٣۹× ٣7۳۷۲× ٥ ٣۳-۱

 مح یہ کاوق مک ہو×7۳7 7۱۹ ]مہ 835 بط چپ
 ]۱ج 5ج ک٣ ×۴۰ 8۹ہ 7 | ھچ ہ3 ہل

 4 55889 5۰۱ ہ دت 8۳۴۰۴۱ × ہج×٭ حت” مج٭

 ۹85۱ ا9 ٭ہ ٭*ہباد ١ 8... ہ5 ی۳ ہمیہو

 ۔رخح ہ] وج قو وچجوج یمرو) ')ج مم >۶ ھم

 جہ: انا اگل كلَجِلِ

 5ا5 (35)ر ہ ف۱ ہ5 552۷ ۲۰۳ ج50

 کجا ۹ ×۰۰ ×7۶ ۹7۰8 >7: و۶77 ×۰× 5<
 5ک ا۱۳٥٥ ]٣٣۷۰× ۱٦× یاڑچم ہ۳۶ 8۶۰, م۹ :ہ۹

 ۹] 7ک ۳ما ۱ ک5 5 37913۳ (ہی)ر-۔١ ہہ ××. <ہ

 8۹۳۹07 ۱۴۹۱۱ “1۹7)138 ۹7)+) ۸۳۳ >۳ ہ8۰ ہق

 ×< ۰8+ یر م6 ہم”. ہ ج-٭ چ

 انت ۹٣ ٠ ہہ ہہ. ہ٭ج٭ ہ۳۰ 8×7 ثر٭ مہ

 ۱ 6 م۱۷ ۳۳ ۴۳, ہ6 ]7۹×5 تر 3۰۰ 84
۹31 

 89کا 83 ء8 3ہ ٭چ8ي ٭<× 3 8

 .×٠ *×٭ : -م×٭ جچتج ْ]مم٭ و35 بے

1۰ ۹۹۱ 7۴۱۰۲۳۰ 1۴ ۶۸۹۳ (559183 

 َتللْعلا بتزل مکس لاق طر لاک

 ۹<. تا۳ (2)5) ×۲۰ ا *۶۳۳ ٣۳7 × ا77۰7

 ۰ ہہ 88 "مج. : 5 چ>+×۰×7. جج

 ۹ 775 ١ ی ۱۹۰ا ۔-تا9ہ< سا5 ا37 :۲۳۷۳۴۷۳۷ ۷ ×*ف-:آ ر ہہ ج7

 3 ( رسا جہ ٭جج جج :حح ہہ ج٭٭



 یں ترقفسش

 تری رپ ٹچ کن ست ےہ لتا ادا ا

 جیش دن یش سب رس جر ہر رر رر شا نر وال

 ات کل ہا لعن جیئاج تو دہ کس نھکانا تن غل دئوئامتقن یس دن فباتاط فالج تنئاضفستم ےئل ناھجین 28 یل

 ۰ء9

 یت شہر ا ںی رت یس کک و 19

 بج ےب ۳ ۹۹۹۷+ ٭اوا55 ١

 7۳۴7۴ ×0 ہر1 ۳ 5 وے حج 8ح یہ
 15۱ 5۲۳ یب٭٭ ۹۰۸, ]13 ۲×۳ ٭می ٭ ٭*وہ

 139311-237 ۳+ ھر٭, 937۸, ہ 9٭87] جج عج
 نج ڈر ہم 1۴ ید مات م5 08 لے ۲۳۶۳۳.

 ×۱ ۹ ۱۱۷۷۹, ۳, 5۴5 78۴7 ٣*2 ہ ہ٠ ھج
 ۴1 ۴٣۱ ۳۰ ی۹ ۶)۳۳۴ 1۴5 2٭ م]) ڈچ
 ی3 79) ۳۳۴۴٣. ایت1 ۴7 ۹۳+ جج ۱ ٣×.> ×٭

 ۱ ۴۳۳ 37.۷ 580 3۱۹١۹

 و۷55 *ا7۰ا× ۹۰۹ 9۲۳۶ 5۹779) ۹5۰۳۴۴ >۴. ج-]٭
 ہہم, ہ ٭ّي ب کوا ۹ر ٭ ١ 62آ یک کرہ د٭۳ ند
 ۳6, 51 5714 :ز۳۱۰]آ921 7ک ۳ج ۱ ی۳۰75 گرو مڈ

 ۳ یب٭۰ 03:4 +۹۹ ۱۹۹۳۳ 7 ۹۹ 87۰) 7)6 ۳ہ |

 << ہ یيٌتچاو ۴۳, ٭8جہ. 8 ٭ چپ *مە إ؛

 ہڈ] 9۰ کچ ۹۲۳۳ 7151۰7 ۳7 715179 71۹177 7۳79 یب
 |۹۳٥ و95۱, کے 6, 5ا۹1 ٥۰۹ >8 ۲76 8۱۳۳0۷ ؟(37 ٭
 ہ9۹ 5۲۹۳۷۱۴-53 ۹74] 7, 711۴ : 55۰ 55 75د4 جت
 579 67۰ 6.518 ۶۳۳۶۹))۰۳۳ ۹1)] ۰۹( ۴٣× | ٣١٣۳ ٭[۹۷]8صثك9

 مو م۴۹۰ ۹۳۲٣۹۸ ۹5۷ <٣ 8ج۰) 519۴ ما م71 ہہ٭٭چح ١
 232 157 37۲۳ >8 9۶۳] 6 ت۰٢ ۰:ت) 887 ر

 گم 1۹۳۲۰ مچ -م ھم 5۹۳+ ہ4۶ 5۴۱ ×۳۳ مج
 آپ ٭٭ 98۳۰ *٭8ہ., ۹۹6 ([13 ۹8 ہہ ٭۳٭ جج
 ی|یج٭ 3وک ا م۹ :ءاج ۲۳۰ہ م۹۲ ۹۱۱۰۹۲ہ٭ ہ جج ٭5

 پج م۹ 6ہ >۰ ٣× ہت م7ہ 6 ہی ]!جج٭
 ٹچ و٭آ 7 ۱

 ہ۹۳. ×۶5 ]ح٥ جود یہ۶ ھ۶ (ہ5 5۴ ٭٭
 ہہ ہ9 ۰ 89۳ہ ۲۹۳۰79 م۲ و٭ء وج ہی” کچ جی
 2۲۹۶۱ (77) ۳۶۳.78 ۳۹آ ر ۶۴۳۰۰5:] 1877 8ج |یچ
 9119 21۰7 ۱ کا5 ۳15 777 72 ہہ٣ج- ت1 دت ٭
 "وج ےہ م۳ "ج ۶ب. تء(۳۳۰ جج ہ جت ۶
 م9٭ ۱ یر ماو جج ۹۲۲۳۴ ٥> ٥ ز 86۳5 51 758

 >1511ر٭13) 55 ۶ ۱|

 5کا 1 کت5 ) 861165۹ >۹ ا3 7ج8 ہ 5 ۹
 مہ ہجع (اوہ ۶ ہو8 ٭ر آج ۴۳ ء۷۹( "ء۴

 7۷۷1841۹ ۳8 7-4 7 ۹۰۰1۹ ۱ ۹۴7۲۹ 51۷۹8۲۹1۹۱ 21۰1-٣
 حر 8م مج چک ]ہک *9۹1 ؟:جت٭ آ5۳ 5
 23,3115 56 ۹۱۰۱۰۲۹ 3*۶ ق1ہ 8ج 8۱۳ر 755

 5ر7( ۳۳۰ ٭یػ0 ۔×م  ی ہیٹ .مچو ہ ہجر ٤
6:2" 

 اماَتوکيلِحا رکنا قا تما بیل لا
 ٠ج ۳6۴: 9 ب۹۰ 8۹311-185۰ ۹۰8۹ 7

۱ ۹961۹ 

  ۹۴7۳٭٥ھ  8۳ ×81 ۹۳۰۰ 85۶۱۵۴)١حی ۹۱×
 377۰۰۰۰  7۶۳۳۷۳[( 77٦]5)٭)ت٢۴×  77 ۳77 7> ۱ (۲۰۰۹ہ۳

 نہيرقلا كر زاد
 ×3۹ ا58 2۲۴ ۴۳ ۱۹۲۹۹4 ۹۹ ۰:

 املی صا و وصل َتَلآَرَماَة ہہ ہ88

 ۶۱5۷ <5 ۸۳۳| 1۴٦ ب۹۰ [۹۲17۹ 7 87۹7175 ٭187 ۱

 5155 ۱ :57 ۹9 ٥751

 ادذ٥َٰلَْق نم! یتلسلازک سوم یوزتإ کلم
 '۔۔ و ہم ا۶۸٦ ۳ ےہ. ب۲ ٢ج ٭5<

 ہت. ج۳۳ ۳۳۳۹۹ مہ ی3۹8۰ ب54٦ ( ۹٤
 851۹9۲7 9) ک 5۱ 15733١۷

 ×۷5 :۴9) ۴۲ ۴1۳ 2ھ5). 36 ۹۰٦ ۹11۹۶7 ×۰۹ ٭
 ہہ, 5۶121183 ٦ ٭۰8), 76 ۹۳۹۹ 5۳ ۹۶ 1 78
 75015۱۹۱ ٦۹۱۹۳ ٴ×-۹) ہل م۴۷ ۲۸ 33۹8) ۹

 وہ -<58 ٥7۱

 متص ۰ <5 5۲۰۶۳۹ *ج تی ٭جج *وچچ 7

 5۹۲57 ی١ 85 ۹۲7۰۸ وچ << ×۳۰ ۹۲ ٭]یت ہہ

 7۹957 ۵۹ <۴ 27 5۹. ا55 ۸۱۷۹ 787

 ی۹٤5 2۳۳5119514 ۳772۴ 57191 7۹ ۴۶۹ 9۱

 ؟۴+51+ ۹ہ, ۴ 3-ہم ×۳ 3< 8 3 جج جج
 7٣ ۹ جر جج ہ۱ ٭ہ٭؛ ت۹ ٣ہ ٭چ مم

 ۹۳145 5۳۰۹۹ ٭7ہ 7۳۱ م۳7٣ ہ 887۰ ہ٣۳

 5۲9 1 ۶89,51 5۳1۹ 718779۰۲۱ ۳۷ ۹71-۹75۲٦

 *5۳ 55۸ ھا ٣× :5715 ×87. جو۹ ٭..۳ہ
 ۹5 "۷۸ ۳*7, 1۹7 2۳۳۹۲۴۴ ا51 7 81

 ۹۰۶۱ 5 1 ھ, ك۹ 57۳۰۲7۴۴ 6 ۹7۶۹7۰7۹ :۶) 777٭
 د95 ۹7( ٥۸۵۹ ۱ت ۷۰۱ 7)ا 5۴8 ×٭ : 5× 8ت٢ ء۶
 ]ہ۹۰ ۶81190۱58 ۳٣٣ 1۴۳ 3چ ہ م”٭ مو
 ہیک. ہ 56۲5 ۱ کا۹ ١+ ۹۲5 ہبوحدر ہہ م58 وه(

8۱ 

 یک ×۳ 5۶57 7۳۰7ہ 77۰ ی5 ۹7۴ د۱۷۰۳۷٥٭۶۳ ہ٠
۴8 ۹۰ 515 3< 91 .۹ ۳ ۴ .8 ۳ 19579 
 5ت۹ ٭ہ5 یج یم م۳ ہی 8م ۲ ہ

 1۹۳۲57 7157 < 2. (ہ))) ×۳ ۱۹۳۳۰ >۴ +٤7
 ع۲۱ ۱ ٭ہم <۰. 8ت و 0م ٭٭ ہم. ۳0ى 7٭

 757۲۳7۳۳ "۹75۲۰ ہر ۹۳۴ ۱۹۳۳) ۴۳۳۲۴] ۲۴۹ 3۰۳
 ڈ5 4 ۰۲۶,

 اتوو یک ہہ کک وی٦ ×۳ ہہ 5۳۳5 5۶۹۳۱ < 78]
 "ي55 ب8 ۹و 9۲۸7۸۵ ۰8۶8) ×۱ ج۰7 :5 8۴ بج

 بد ٹیکمچییى 5۴٣ ہہ -٭٭× >۰ 3ف ہ
 ۹)9 7۹9۹ ۲۶ ڈا ۶۲۶۰ا 1۹۹ 754 ×× ی۹

 1۳7 ۹۳۰ ۹5۳ ہم >٭ >٭×٭ بم 8۹۰ 8یم م٭
 ٦× ن8 ہک ٭<ک. مم. جا. ہ۱ 3639 ہہ

 ھڑ رس ےس ےس رس رک

 ِبِْثْغَي َوِوْیَِیْمِهلَبإأَمب یضَد جج ہو ٍبْوُتْعَي توقعیرصحذ)

 یب نِی ندیم یز لاق ذا توملا ک5 71555198 515۱۰۳۴۳

 ی3 4۲, 71839 ×ا]۳۹۶ آقا 7 ٭ :+×--ہ _ 1۶

 ب۶ ہ8۶ ].ہ ۶۰ہ ۱۰ ہ۰۰ ۴ "ہہ
 ک۳۷ ۳٣۴ تک ق۳ 51 ۱۹ 7آ 9) 77۱



 ۹ 31۲ 57۶٦
 ایڈ 2751

 ضصح اٹطقتم-کساک کت ھچک جو عن تاوجتت اپ وچ یا ہمہ کا رر و وب دیر یخ ہیچ ہری طظ ییھجر سیہ ا و تہ یہ سٹیج تہ اھ نرس ای ادیب دے تک رک اس ترا لے ا ا ا کمی جی شو سن و یسک بہو تحت ہیچ

 ۴ك

 یس  ےج

 اپ
0 

 ےہ ےر تر 0 ٴ : ِ : ا یی ےہ 7 0 ۰ -. ۰ رگ

 300 3ت3 توا تے وت در گڈ اک ےت ےک ہت ےک اپ پہ پس ۲

 ك5ا 1 9 ہ۶ 7 یک ہہ ۴۳ 7 ۹ >5.

 ۹581۳7 "ہ٥ ہ 73:3 ہق:ج×٭ ٠> ہ "تطج

 ڈک 6۶۷5۸۴ ۳۷۳۷۶ 5۶5 ٥5 ۳ م٭ ٣ئ ۲ر ہ جوجچ

 91157 جچ ٭٭۹ ٹح)ز-ہ .جج8 جہ ٭ح

 ھ7٦15 2ا5 ا5ک ہ, د۱ ۱۷۹ 88 ہ+ج موج ھ؛

 ٥۸5 ٠ : ل۰۴ ہ۹7 ×۳۳ ٣× 5 ی8ّ)۔- ہج عج

 ۳ 6 5 ۳۴ ۳ ہ۹٦. 7۳7 ٣× ٭ * 1*8

 575 ]م5 ۹ ید ہاتتو موج. ہجچ ہد. دد

 ہے اجاوظا ہللا وذ نب ے٣ ٦ج ×: ×٣

۱ 7 77۳ |2 

 ۳ ٠5 ہہ ×× ہ> جہ ہو جج مچو ید

 ”, ۳۳5۷۳5) ۳۴5۲۳ 4)713 ×7 >4 -357۰٭ ×ئج دو

 ا177 78 ۳ ٠۷۳۹7۳ ٠۱ ٭٭ : )×6 ر5 ہ

 ٭٭۸] ہہ٭٭+٭ہ٭.٭ 8 8ہ و وج جو یہ

 1158۰۳۳5 01576 ۱۳ ۱| ہ٭ :جت--...٭ 87+ )آبرو مچ

 ٦1١ 5ا85 ا5ا ۴) <۳ >5 ہوج 8, وع جچ

 5۳۹77 737 7٭ت ×3 ی۰٦ ۴۳۳7 ہ ×-.ج۳٭ جب بو

 ك5 5۳۳۳ ×7۹ 4 ۳ ]۳ ۱ ۹5 ×7-٭ ير

 ۳۳-1۰ ٭ چتھچکو ۳۰۴۳٣ *٭چ٭ج؛ مم چچجچ ٭| إ

 ْثبَئكاَمآیَل دہ مج جج ٭* مج 3ہ
 751۳19 9 ۳ ...٣> 5 :7 )> ۰*۳ .٣×

 ۳55۱ ۹۳۳ 7۳٣7 7۰× ٣۴ج ٣×-١۰ ہد جہ۳

 ۲٦ د8 ×۰× ی۴ یبہ ہم ج جا

 8-7 >77۳ ج7 د۷ د٭1 ہ×٭ ۶۴... جہ ہ

 ۳۳۳. ۴۳ 59 ×7 ہد 1 ٭٭7 ٭ یو دوکسو یىی وکو

 5 7۹ ا ہر ٦×] ۲ 5 ٭ ×۳ جے,

 7۹۳ ا31 ۱7۳۴ ٦۳77 ×۳ ×× , 5ج ٭-×

 5۳ ہ ۹۹75 ٭7٭7 ]و ہ5 51 جی  یج
: 5 3۹851 517115 

 “23557157 ۳۰۴۶ ۲۱۴۳ ٭٠ج چ جج چ۶ ٔج ہج

 1۳5 5 : “ا57۳۰ 7ہ بجج-٭ ہم جج و جج

 ٠٠٦ ٭7٭5 )3٥>( ۹۳۹ ۱: ۶ہ ٭5,-. ک7۳ ۱۶۹ ٣٣ج ہ

 ا٭7۰ ۶۰ ٣× م٣ 8ئ 8ج ہم چو جب و

 ہ5ا3 9۳۳ ×× مج 3ہت37 ۔]ىی ویب س× ھو 8ج یر

 578 ۱575 ہہ, >٭٭٭ ٭×× ہہج×٭ : ہ٭ )ھ7 ٭۸٭

 ۳ یب 7)515 ہ۸۳ ۱ “۳۶ ۲۳ج ہز×٭ مو٭ مہ جس× یرجک

 ک۳۹ 8ئ ۰۲۳۰۶۲۱”

511۹3۴ 85۲7۹[ 83۲ 

 5175۳ اک (35)ر۔ی5 م٣۷٣ طابسا ×× ع7 ہں

 515۱ یتا طبس - یو 5۹7۹ | یو ہ۹۹ مز ہ ۹ | ہہرج٭ طس

 514 ۴ا5۹ ی۹ ہہ ےہ وچ ہار 49ج وج

 ٭ھلا ا9۶ ٦ 5۱ ۰ ٭ہہ٭ ٭جہ٭ >ہ8]م؛ ںجچوجو مو

 ۹8٠ ×۱ ٭ج٭ ٭٭٭٭٭ ہہ (ج چہ جہ و

 تا” ۱ ۵۶ ہم بد 3ت ىھجر-ہ٭ ج٭ چ.چ

 اک 797 ا5ک ۳۳ ۹ ۱۰٣۳ ج77۴ ×7× 7۰×× *ج

 -- 2 ھس ھو وج ےک ںوموک

 ۔٦ ما 4لو لب لق او دوک یزطتوآاوھاو وس اولاقو
 دی ا لا دوام اوور شلا یو ناف ام ار

 4 نم ںویلا وا مو یعَو یوم قو ام ایا سلا ا

 ٦ نا وو ہل نصرت ابر یب وکلا
 ہ1 اکاکاولول نو اڈ دا رم عیتتما ام لوازم ا7
 ہ1 ةْملَعَا مکا وم لا ےک قاقف فا

 1 ہل ہت ةَمْمم وا نو سْحَا نَمم ولا ڈک ا
 1 وار و ابر وھو ولا لاس وجا ما لو ھو ںخ ا
 لون ما نو صلح ا نب لا بخا کو انا :

 انا اسلا بو یعساو لیا مانا ا:
 ٦ ملا نم لا اعَاکْانو یر اد وم
 ٦ لفامی لام ولا یو ۃننح دام تن وم
 1 کلو تبکاماھل؟شلَع ںَک ةقأ تب راست اوع

 ٦ 6 َتولَمْعَياْتاک اََع نوا َت ل2 عكتسکاَ ا
 ؛ جم ٹر. ؿۓٹ  ۓے غ خ ےٹث غي ۶غے وک پھ ےک ےگ ٠گ

 ہیچ ًٌّڈً ًط یم ۶ و قي غ وع ” غى
 ایچ ۹ : 2ٍ ےک ے٦ ٤ 7

 ولا مٹ رہ رک ۸ ٹی رٹ گہ شی شپ وک وچ ششم وت یک ین یھ و رک ھھ شی شہ شین شپ رٹ یش

 مر د> ج×< ہ٭ 78 ہو 72× جج جو وچ ج.٭

 ۰۷۳,۱ ۰۸ ج7 ]م855 ہ.: جب چو جںوھسو بے۔ع

 5 مج م8 نم روبہو جیچج عج جر نمدہر مرچ

 ۳ ×٭×٭ ڑہ ہ27 ہہجچچ٭ چمج یجب -٭ قہ چپ

 ت7 تھک یھب ج جج جج تجھ ن.٭٭ جد.

 ہہ ہ٭٭ ہ7 ×۷7 ھ/ یجب چہ و ہجچ وھجچ

 7۳77۳ آ7 7ج بچ ×۳ 7ج جج جہ ت77 نج ر جو

 تا7. ہن ۷ج ٭5 جر ہہ جج ہجرجوہرور(4ر یمو

 گاتک7 اھڑو7 ۳۴ 7 57 ہر77 ۳٣ 7چ جج یجچ مس

 7٦۹ )ہ۱ -. ×5 و ھ5 ہو یو یروچ عیسرھوچچ

 135۱ 75775 کال اھ ۳۳۳ ۶7 77ج ہہج چہ جوتچ وج,

 555 ٛ×٭٭٭ د٭۴ نم×ر ہج جچجج ۔٭ وج وچ

 تا8 7. یہ م7 اتا ۳۴ ہ7 ہر7 جج ج× : ہچج و قرجچ

 ٴ۳۳۳٣5 ۳5۱ نمدحر ٣٣ م ھ مو  ہچوہوچ وس

 ڑیچ تہ یہ جیچ ۶ وج 55ی جود ہروجج_ یچب

 ہ710179)5 ۶757777 / ۳۷۲۳۲ ×× 7۷ہ ×× ہ7 جہ

 ہ25777 <۱ ہ٤٦ 77ہ وت ج7ت ج586 ر یممر چپ ہرجو

 ۴ :٭٭ ہہ ۸.7۰ ڑب٭٭٭ ط-.٭٭٭ چی ٦٣آ یىتر ہ

 ات 79۳۰۳ 707 صل 27--ہ 77۰ 8 ]ج5 وہ یر

 ب) جہ وج ہجآ) چو : ممر اک 5 ٣77597 ےس

 ٠٦ ٭-چ ٭ نی2 ہرج بج برو9ک دروپہچ یرمھج چچ+

 تچاچ ت77 بج تہ موجو و ر یم جججوو قع چو

 تا1۷۱ اکو( ٣۳× +۳75 ی۲ ہ77 +7 یج ہ_ربچر ہ7 ججج یک

 ہدتب 01۹ ا٭7 | ا77٣2 ٭٭ ۳.۳۴ تد7 ہ×7 ت۳ا۰ سہ ھج+ ×۱

 “که ا یک اھ ہک ےل ھ کا دم _ سچ



 ۹6 چا 1 ء7۴ ۷
 دحشدتتجمصوضخکویبجسجغابٌصصمبجحوصحوصصمجھچُ]ُپب ہرتتتیسیہسیس ہوس آہبپجعٌمب جج تہجی تس جتجیکجسھچ رر واروچتتچجچپیک تجصحجتچتکییسککفایک جت کج سنسصوئجوجچچ]دوجرچچی وج ججچیجتنکک وج چا ووھپپچورتہسچجٹسہچجتچبنکوتبجصجبچیرچبچ7تجحتییئئایاڈٹی کرک رزکیمارھکژلھئئاٹٹییپروھھیٹکچییڈ

٤ 

 719, ×37 77۳۶ >5 ١ 9۱۶۹۳1 ۴۶۳ 5۹ موجو
 م7۱ ی5 ۳٣×5 5۴۰٣ ؟ہ٭5 .< ۱ ۳ج ]07۱ ید

 حی 7 9 اڑی ))۳٣3* 1۶35 ۴۶۱ ٢ ۳٣7 و
 3+۱ ٭٭٣٭ م٦ م٦ پ٭م *۔3ت و٥ یی)۔چچ
 “۶-۳۳۰۰ ٣۶ا17 75 71 ۱۹۹17۴ ء6٥ ٭ ۴ج
 یرئ٭ ہ مو 1( ۹۹ہ ۴۳۹ ۱۶۰۹۱ ۲ ٭ ھ8, ۹5۲ہ ہچ

 ×53 (م8)۔ی۰ ×5 ہ 5ت تک ک۱ ہ۹۲ یڑ؛
 ]۔نڑ5قرا× (جا:)-ی۳ ۴۲۴۳ ٭ 5۲8۹۹ 1۷7 ۶۶۳٢۳ 881ا
 7)1۳8 ۳ ص۳ پ۹۳ 5۴۳۵ ۶۳ ×۱: ۱ ہہ
 م٭ 5۶۹ یچرم ج ہ ]ےب ہدوچ مم مچ
 71 ۳7-ُْم]۲۰7ہ ٥۹ ثا١ د55 8۶5۱ص۵۹۳ ٭إآٌ ۹۹ چ۷

 ک3۰ ک۲۴ 31107 (7916 17817 ۶ء۱

 6)۹3۹ 5۶۹ ٥:۹۱۹ ۹١ج ۳۹۰ ۰) ٣۱۹٥٥٭٥٭ *ہإہت٭ ع
 ک۹95555 ۴۴۳ م۴ >تہ٭٭ ہو. ہڈحص٭ 0م می و
 ۱۹1 ۹۹۹۶۰۴ ۶٣۰ ×۳ ۹۳ م۰۱۶۳ 5ا7۳] درج "5
 “)۹07 (۳۰۰۳۳ 014)- ٠۷> 2۳۳٣ ء۳۰ ت۷۷۰ّ

 ×۲ ۴۳۲۹ 14] 6 ۳776 ٣۰۴ ۲95ا ٠۱۱۱۶ ۹1۹۰۴۹ ۴ہ
 <۔7۸ -ہ× "ہ٭< ٢۶۹ہ۹' ی”٭و-۹)ر 4(۶

 (ع۴-۷۹) 371۱ ۹۶7 5٦۹ا ٠٢ ۱ ×7٭۱8: ٭
 دب5 و ۳٣۳ج۰ 3ص۲5. ۴ ۶۳۴۱ +۳۰۹۰. :]]7ڑ)3۴
 کار ]و1۰۰ 3-8 ۰۳ .×٠ ۷< 'حقا۔چت' ]۰

 م× 17-479 18۱75۹۱۹ ۵51 ۶۱8۹۰۴ 58۱

 ۹۹ہ الا ےہ >۴ م٣ ٥٣۲ ۳۰۳٣۳٣۱
 ٭چ : ڑ6 ہ٭ م77۶ 7۳ 7 < 5۹۲ 73-2 ٥

 ۹971۳۸ ۱۲۷)ر٭ 7 ۹۹ ۶۱۹5۰۹۳۶ ۹ ٣۳٣9 ۱ ۴۳٣2
 ہک ب93 ہ ۲۲۳۹۸۱ 531 ۹7۹ ۹7۰۲۶ ۹۳ 8۰ئ۰ ۶

 ۹71۹7 ۴7 د۱5 55 ب٭٭ ی۳ )۳ :٭۳۳٠ ۹ 77 ٠
 و۴ 608 87۳۳ م۳۷۰۳ ۴ 5< ۲۶ ٣٣ ۳ ۹×: ھ١

 چو ہہ ×× ےزٹنھاَم شب 586 ٠۱8۰ ×ہ٭ ٭٭ إگ
 218 - <7 ۱ ۰۳۹7٣7 ×م٭] د ۹۱ ۰) م٣ ہ ج٢

 *٭85 ہ۹ ۲۴۰ یىی, 83 ۰ ۳ 1۷۷ ۹۹۸۰ ١
 ہ5. ہی م۱ ۳٣٣٣ ٣ت *(٭ہ< ٭ہاچ٭
 رچ۷ 7۳م م۰ یہ٦ ۴, ۱978, ۰۰۳۴, 6۹ 768

 838 5ج7 ٭م می٭ ز٭0۱ ۱۷ ۴ 7۹5 () 6۳۵٥3
 ٭91۱

 ہٹ. ٭٭ہم۷ ۱. لوح ْحَتَت جج. ۴
 -۔متوحوج 'یئ5ر ۹ ]م١ ×یع ہ, 58ا 5اا آ 84

 ۱×93 89 | بہ ہک جگج٭ >5۲ 0 6۹
 جو)۔یو ! ہ٭ ۱م 86۳ د0۱ ۳۰۹۰۹, ہ07 ۹ 7۳ ٌ

 وت. ہہ ج د٭٭ ہدصد۔حک ہذچتیو ۹۱۹ می ٭+<وكک٭
 م۰۳ ا5۳۶ 5۳۴۳۴1 ×1۳ ٍ 7۱ 51۰7 ۳8۹۳۴ 2۳۱٦

 یو ×× ہّ×. مج چ7 ۵ہ ۴98۳۴6 ہم ۸ہ 8765
 ٦> 3515 (31:)-ک٭ ٥۷٢۴ ٢۳ 51۲١۶۹ 5٣٠ر٭ 78 7
 ]۳5۴ ۴۱57 >۰۳۳٭ >×] ب۰ ہت 3۴8*8۶۱ ٠ث۰]) -×چ<٭
 351۰81 51۹3۰6 ۹ب5 و ۳۱۴ ]ہ۲7 ی٭ ہہ, ۳۰۰ ۱)13۹ ۳

 >ج ۹ 6 855 271۹۹ (3):ر-ی۴ ۹۰۷۶ 05 ۶۳۱ ×7۱
 27۹7۳۴-۹۹3 ڈ1 ۹9 +37۹۹۴ ۴۰۹, 9۳۰ (۷3)-ی٭ 5

 ج٭٭ رک 5 5 >7۳۳۴.۰ ۔. ۹48. 7 3
777۱ 1 ۶132 7711 1 7۴ ۹ 7 

 ہیرشنماام لٹبیاوماْنآاَپ ی8 ہ٥ ۴۱" ۰7 7 ) ٠
 کت2 5۳ تب۲ہ×) - ×ج 118۳۴5۴ دب یىقج +۰۴ 6
 وچ٭ م إ٠ ×۹! ب38: ا۵۱۹۵ 11-9۹9119 ۹۴ ۱ص

 5557 ۹۹ ×59 2کہ ہ۲۰ ۳×۹ 8۹۰ ٥ ا٭73 دق

 28 885 1۳۳۴۱ ۳۴۷۸۰۰۶۲5۳۳۰ 5777 ص7 ١۱٠٢۳ (]ززم<
 یریر < >۲ و۳ج >۶ 5۹۱ <×۲7۲5۱ ۵۰۲۲۶ 6

 ت۴ ۳۷ 9:0۹ 9۴118 7۹7 ۳ ۹۳۳ ۲ ×5 ےہ
 555۹ ۴< ۳۰۲۳م ہ ٭)7 3۳ << ہہ 875 ,٢ ٭
 35595 (38)-ک٭ ۶1551 م۷ 59۹ ۳۴۹۲87۱۰۲۳۲ ۲۳ ٭

 ۹۹۶ ی ت×۳۴ ج۶ ۶8۰۴۰۵ ا5ج, 51 51155 ۴115 35۶۲۲۴۲ 5۱

 ک8۹ 71*71 کال. 8, 176 1۹۹776 ۱۹-2 5181 7 ک۲۰, 5۳5

 8-2۳٣ ج۲ ۶۲۹۷۹ 1۱1 11 8] < ۹5886 7
 ک57, 51۲379 ٠٥٥۳ ”٭.٭ہ *٭۷۰ 71۱ ۹۹ ۶۱۰۹۳ 1 ٠۴×

 ۳۳۰ ید م٭٥ ۹۹ ۶۴۳۴ ۴5۱ 558 >5, ۹۹)
 مم. 7-۹, 557 ۹5 ٭ ۹ ×۹۶ ۶۳ ٭٭
 ہ٣ < ۹۰۳ ٭٭.٭ (5۰) بچ مہ ہ٭
 59 ۴۲۴15۹157 ۱ک 71:۹۶7 5)۹۶3 071*371 ۰1 ۹1۹۹1 15] ۹
 ك۱ 5ا57 ۴15 ۹5۶۳۸۰۲ ×۴۱ 7ہک5ا (>)7)-ی۹ 3آ < ۴

 ۷ م۳ ٭ ۰۳۰+۹2۳ م ک۹. ۲۹۳۱ 95 ۹۰ ٥
 5. 91 ۶ ۴۶1 99۹۹1 1ا 79714 7:11 8)ا

 ک 71۹*507 ۴۲۶ ۴597 5۱ ۳9٣77۰ 7 دات ۵
 2051:5913 ۳۱۹۳۳۷, ڑ6 ڑ9 چ۹ ۴ ہمر|

 ۱93۰۳۰ م8 ۱۱۹ آ7 تعحجج مہ 3٭, 3855 0<
 مح ب۹۹ ہ۰ چک ل5 ۹۰۰۷۰۱۹7 م.<۱ ہڈےچ ہواک

 ۹. (۰۹۰۳ (۰8قا5 (51)۔ی2 5۸۳, ک 3۱۹۳۴ 5اوا55 ۴۲۰ 5

71۱ 51 71۹1 51۲۹۶۲ 98151۴ 6 ۳۹ 

 ڈ3 < 3217 م٣۴ م۳ ٭ *٭ ۰۰ ۳۹۳۲ 1
 ی٭ م٣ م۳ <ت٭٭٭ 5571۹ ۴۲۱ ۰۳۴۳ ۳۴ 7

 )× دم۰7۳ ۰.۳ ہ 8م واچ مہ ۶ہ "۷۷ 9٣٣
 541 ' ا١۴ دزئ' ۹۳۷۹) 8٦ >3٭۳۴7 ۴ ۱۴۳ ۹۳۴75۱

 ڈی بج ٭ مات ہ و351 بہ5 *ہ ے35: .م ہا 5

 ٭٭٭ ٦ ٹنل لْثب 55۳۱



 او شش ڈو وش ھہجمس پت سم یب می 000 تا

 51113 2 جو

 5٣ دہ. ٭٭ ہیچ. مج .عہہ تاویائرا

 1383ہ ے5 ۶۴ جم ہہ ہج م وں

 ٦۳ < جہ حج م×٭ + ہ ]وبو وج, مج
 17 [٥15

 ہ-صو×کج بک جب جید 7ج تجو ہہ]ہ< ×× ج×

 5 < ہ55 ہچےچ 8ہم جر ہچچ مج ما

 ک5. 707-50 ۹ مج جے. ھ8 مج عچسو ھچ

 ٠٦8۳ ۴۸۹ ۱۱ ۳ ہم یو٭٭٭3 ر> ( ہم جج عبپ

 ہ5" پ ج7 83ب ٦ را۶ جد جہ یججج جج وہ

 ۳77۳ ۷ 7. ۰ 3۱4 ×8۹ 7-8 ۰8۰3 ہد

 ا١5 ٭٭ یہ5 چو ]مہ سی 7

 ہ1 9 جر 7 یر. و 32۹ ت۶ج ۷.

 ہ57 ہ7. اچ چاک یب٣ ۰> | ج7 8837 مچ

 2ا5 055 صد ۱ ہد٭××) 5019۴57۳ >۲ جو

 5۱٦۳۷۳ 7 >2: 3۹۳ ۱! ۹75) 777-7 ب ×۰ بج.

 ۳۰۷. م5 5| >9 ات مج وج ٭حوو و

 1۳75 >×٭ ٭۳ 384-386 8٭) ہج جج آج

 دتا 785 5 ہر >7 ۳۳.7 >×۷۰ 738 م5 ۴

 اج 5ھ ڑج ہد دی و جر ہ< ج ہ ہت جی

 حا ٣7۹4 >5 ×ج ہ و ×ہ  ×٭.ھجج وج

 ۹ا5 یہا ٭ جج 3٭٭7 *>ج 8تچ جج

 48۳5 -ک× ہ۵8 8 -ہ ۱۹۹8۰ 5 :< ہو

 ما ×× ۹8ج ۳ تہہ جر "م مد وچ ںہج

 ۳86 ×77×7<٭ ٭۔ت٭_ مت ٭| ہ ہٹم:ٛا٭ چھ
 مت ۲ہ 8ج ١

 ا۶6 ہ5۳ ۴ ب٦٠ ہد چ٣٭ ×3٭ وج ںیھچوو

 ائ ہج جی. مج 3ج ہجج ج مقا

 2٤٣521۳ ب۹ 1۹7ج >٭ ×۹7 :۵+ یت مچ مج جو

 ٣۹-7 >7۱7۰ 7۹) ۳7۳ "۰ :× ہ جج٭ فج وع

 7۳۹ ڈ5 مو 86۰ مج مج ہم ودروج ٹچ و

 ×5۹ 75 مہ ق۱

 ۳ دت ۴ ۳× 0.٣.۰۲ ہ 8-وہ. یوررچچ

 9775 7۳٣۹ ٭ ۶8۳ >7٭ >ج٭ ہ١٥ مر مچ جس

 ط7 1ج ۳۳ بج ہ 3× ہ٭ ہ٭ ہ ہزو٭-٭7

 21 ۴7۸ ۴۱۴7۱ ۱۹۳۳۰۶). ج7 ہ بو1 رک ہ

557۳ ۱۶× ۸) ٤+ 7٭ *×]ہر ہجترچ و
 .٦ ج۶ ۹ ۰-

 07۳-159] 6 5۴٣۳۳۶ ق٣ 73۳ 7)7۱۰ یہ۰ ××. ٭ جج

 5ت الو ١87۳ ت74 7۰1 ×7 ×7. ۹۶ ہد ×2ر> ف-

 7978 ہی و٭ة 3و ہ52 دب . جج ہہ ڑج

 ا11۳۳ +۴۴۰ ہ 9575 چج چے 6 8 ٣>

 ید ٥ ہہ مج یجروچ زد ج٭ ]جہ ۴,

 ۴. ۹ توا تاج 57۰ ×× ۱ ہہ رت بج ۹× جر:

 یے ہہ ے۵ 5۹ہ ]وص ]و ہجچ حج یے

 ۴۳٣۳ ہ٭٭ 8۰ 50۹۰ جج أہ (می جچ

 ہاتچ× دی >× و ہ راج چسو ہ مج ہمہ

 و

 ای ےس “ضس ےہ ۹ب ہہ ےىپی یر بو ںی ےہ ت 3

 ۔ےتوا رک ےک ےہ ےک ےب دی دہ

 ہ1 ماق نعم دام سلا ند ءايَمَشلاْلْوُقَیَس

 تان ییون برملا یوشلاولج لو ایا  ا

 1 یاد تام ابد ادیوشاع لومیکلا نک سیاح اج

 1 2یع عا باغ نیم لواری نم ا ا ا2ع تک

 ُةلىا ناکام لا یم نیا لعل را ٹاک نا

292 
 ا ب02

 نیلا نا رم کش وج وو ملنا م تعا ا ینا
 اک اکا وت ییا نیل تی از

 ا وما یر بل قا نیا تیا آ0 اپ
 : یو مس - 2 گپ عج ریس شرم [رج سو سر رےرس 2ھ

 5 ںیم ا یو صحن مو ڈو را تام

 ےےکئ پٹ ۶ ٭ م”ص ٭ھھںس قط٢ وس رہ کس

 21 ولعلا نام ام شان هم وفا تعبتا نیو ۱

 و[ ھ سس ست ےس ے 52ء۱ صو ےہ ۳ ۶ ۳

 نور ام کند ع وت پرکام یبا نا نیلا سا وا 8
 ہوم یا او عو ے۱ ےک كی یب ط ۔

 اس

 ےترصوب كاک ٭ تو ہو 79۶ بو5 جج ر ہ< و چہ

 ک75 / 5 7۳۳ ڑ.٭ >3 د۳۰ >۳ معمور یوجیتررچ ےج

 9 +7۳07 ا77 ی7 7۳۳ 7 77۳ہ جہ ہمزھررج جر

 مم)ر ۸ ہ یووچ چوچ عو ات 75 ب777 ہچچچ

 مہا وہ و)م٭٣ قوو چپ چ < ٭٭7 ٭جہ7٭ وج

 57 م5277 ہ×٭ ق8. ید ےزووچ عہچ 63 نو

 ہ77 79۳ لچج ۹۳۷۰۵ ]مج ر ہچچ یجج جج چ

 ء2717 777۷5 77 ج6 م37 ر کوچچج سج ×77 27ت رچ

 ہ"٭77)] عبور مہر 5جو5 جی چوجچچ چچ چچ

 ۳۳۷۳۰ ر7۳ یر۳ م3 ٹیبچ ج۰ر 7آ ہی یہ

٭٭ 77 عج ہج وج ج:5 جج جور ںوہ ےچ
×> 

 ہ×بصججہ٭٭ 3ج عی ]یہ یہ مو ہہہچ ۷

 ہا7٭ ٭ جر و٭ ج۰. جو رچ چو پہ یڑرڈ

 ڑ7 ہبہ ج ہجر وچ چہچج جج ہج” جچ جب ]پک

 ٦ ات ١۱ مر ۶ ہہ٭۸ ہچ] ےب جہپ و

 577۳۴ ت7٭× جج٭ وجد ہہ برج مچ مو مجدد یہ

 5۳۷۰79 >۳ مج وج جر ہو یج چرچ چے ہو

 7٦۲۱٢۳ 75 777 و. جود 75 77)3ہج ز2 ×7

 ات 7 7ج من7777 لہ 7-5 ۱۳5 577۹ہ۳7 بہ
 ٭٭1

 مم|ن) ۸ وج میج وج جچوچ اکڑ .ا٭ مہ یجب

 ٣7 ھج 7ہک۷ نور جج چووج رو ںجج جمجچ
 37-23۳۷ 7۹7 نم ہجر

 مم رہ ۔ج ۶بن ثب پل ےہ ۹ہ ھ رب تے ق چ



 ےک

۷۲۷۲ 

 ٭ ٭٭٣ ٭.تچ : ۹9۹۲۹ فی

 دمجچآ5ہ٭ چہ 55 37۹۰۳۶۲ ۱ ۰۳٣۳۰ ×۱× جج

 15٦ ۶۹۹۳۷ '×٭ہ۰ ]×۱۲ جہہ٭ ۹۲ھ 55 جج چہ

 ڈ5 5 )×۷ ہ| ۳. ات, ×9۰. جج مج م

 اب5 ۷ اح مک٭ × ح3 تہج جر ہو پ

 راج ہہ. 56 ××. ۶ہ 8۷5 مج ود و

2 >7, 537 *۴ ی٭٭٭7٭ ×7ب-٭ چجیچ
 اگ لاج >1۰) ھ

 ٦۹ ۴1۰۹۹555 م578 37١٭ چ١ ٦ ٭۰ ٣۳ مج مہ

 515 655: 131 1 ٦٦ ٣ 9ا۹ 155 55 58 ج۱ ج چرچ

 طسو ٦ ٣× >1 877۱ >7 737 ق دت.

 5 55 : 5۳۹ یر لدع ×٭ و8! طسر - وچ جو

 م8 یت ۴ ×1 ہ3 | (يو3) ا9857 5 7

 ہ۶٦ 5آ ہل ہہ ۱۳ر ×55 یو ہہ ہر

 ہود ا. ]٭ی قی ہی ۳ك ہ5۱ ۳ح. جج یچچ

 555۱۳۲۳5-55 “ا7ج. بم ةہ٭ ہی و
 ٦35

 578 3 "۶ و٭۰ مچ *[75 376 5۲۳۰ تجچ٭

 5-۳ ۱ ۰۷۸9 ج8 ×۳۳ >۰ ۲۳۰ *ج ×7 چ7

 اکا ۴ ی۷ >۳ ہ۴ ہ۷. *۰۰۳ ×7 جج ہ”٭ ہ٭

 ہتج 571۸ ک7 53 ۳۴ "ج١ 8۹7, ٭ہ٭٭ ×0

 ۶۴۹ 5۹۴ 5:71 ثا ×7۳ ہ3 جج٭ چرچ جو

 اہ >۱. ×× جج چچ ]جج :؛ دى یہ ہج

 7۳98775 ۱٠۰۰۳٣ 835 ۹18975 ٥ 1 ۱۱8 ٴءج٭ ج٭٭

 ۳9۳ 5. ۴7557۲ ۹۶۲۳۳ 377 >7 ہم جج :ج۔٭7

۰۶ 5 

 77 2۳7-۰ د د×× 256 ۱7× : 7۳ ہ×٭-٭-٭

 557 55 >, ۴ ہہ 8۶85 ہہ جو ہ و٭

 7حرات ہ۹ ب۱ >۹ ]ز۶ ہ ہ٭٭٭ جو م7

 7319715 ۴۹۲۴۱۳۷۳٥۹ ہہ ےہ ٭:ج ہ٭ج بی, ید ہر

 73195۳۳ 5۹775 ۳ج ہو تج٭ہ بج ہہ .۱

 اکا 507۳۳۶5 7۲۳ >7 ۱ ۳۰۰7 ہہی (ج۱۶) 7+5.

 ۹۹5۷ 7۳7۳ ٣> ۳ج۳ ۳ : ہ> ہ5 ]>۹ ۰:

 5ا85 18 ۹۹5۰ 5٢٦ ۶۳۰ ۳مر ہج ہبہ پج چچی
001) 

 ٠۳٣۶۶۹ 97 25026 ی ۹۶7 8۹۹۰ 3ح ×۱. 5137

 ٠× < ٦٦5 ہت, ر٭87 "وڈ جمے! ہ 8ہ
۹۴×۱ 

 ۱778), ۹۲۶۷۳] ٣7۳۰ 5ہ >۔ت×ح7 ہرؤچ و.

 7۰ ۹75 ۲'۱ ×ہی< ہہ ہو >ہجج٭ ہمرد 8ق مج ج
 5۲۹۲۰۱5 ک۲٦ ۳۷7۷7 ۳7 5×٠

 ٦7۶81۹ 3۲۹۷). اکاو ]0> ہ ؟چ ۴۹۰۳۷ : مز 7۴

 ۲۹۴٥ 31۹۶۲ ۶8۰۰ خ) ×تر ]جج ہد وجوچ و مہ مہ یو چ5

 ہت)7ج٭ ۴77 ]جج و! یر 6ہ ×× ہ ×۷۰

 -تسىحص-سص- -. ص0س رت یس س00

 م۳۰۶ 5ک ٭۳ ×, 9ہ م8 یرج7٭ ہد چ وم ٭٦٦٦ ٭3٣كك مچ

 جج جج ۳× ۱

 5۴ 17۳۳۳ ت7 ۳7۴ >×7٭ ج۱ :جج ]>۳ ××

 ۹۹۳۴ >×3٭٭ 835 جی جج م83: ی (, و جو

 --. ہ ہیچ ہج٭ ءح ہ >۳ جج عد قو

 ۳٦۳۹ 5۳ ۴۹۶۹, ۲۳۴ فر٭٭ (م۱٭ ج٭ )5, ہہ و

 ت07 7۳۰7۲۳ 7۳۳۳ فر7 ×× ×7× ×۸۰ ہ 7.۰-٭

 فٹ >) د99 2975 ۰:ا 8۰۳ :- م٭٭٭ ریہ بج چووج

 22 جا ×۸ ۳٣ اج ×7 ص۳ × جہ جےمچ

 ا نوا یش ا ور دم وزیر ںیہ ییہ دہ

 ۳ >۰ ×5۱ ×۲ ۰۳۸ ×5٭ >. ہہج -وی

 ٣۳۴۳۰" 5۳۳۳ ٭ ٦۶5۰“ ٭ہ٭ جج وج عو وو

 ۳۹ ۱ ×۳۳. 2۳۳۳ ہر ×.٭×: ہ ہب٭٭ ]ا ہچ ھچ

 ک51 ۶۳ د19 تہ <7 ۱ بجد××5 -5اٛ٭چ یچچ

 ا تداج د0۳ ۹۹ج ۳ج 8٭ جج وقم مہ

 ہ۱ ٢× وہ-×٭ م× 25-ہم ہقح جج ھم 3 ہہم

 ہ5۳ ×× ہت 3. ۳ ہ9 ×× ہچجم بد جہچ

 ٥ ١۳٣۳٣ مہ. ہ٣٣ ی١ *جچ٭ي جم مم ےچ

 888۳ ہ57 ٭م ہہ يج ہ8 ہ عرچ مچ ہج

| 5۴ 5 ۴7۹ 5۳558 

 ک 55۳ ۹)791 ×۳ +٭ ٭ جس مہ×م>”

 ٦٦ 0۴ 78 79. ×× 8و >ہہ٭ ×بہج مچ چہ

 ٣۳۲۳۳" ت٥5 تک, >۹97۱ ×× مج مچ جو و

 17137 ٭٭-5٭ ج3۰ ہد ۳۰-8 5*2 جج

 178 هو ٭ ا < ہ٭ "3ہ مج وہ و

 ا7۳ .ڈج٭ ہ٭8٭ -ہج٭ ]ج وو و 8

 ٦7ئ7ہ6] ٠ >۱ 56ا۴۰ 7۳59 ×77 )77۹۴۲ جہ

 ا ٭ انک رک حس ٭ بج جہ مج ہ جود

-َ 82 

 ٠5577 م۳۳ جہ بج ہج])٭۰ 8٭٭  ہچے> ھو

 ۶۰ ×۶ ہج ےج تج جہ >])ہ٭چ -.ہ
 79ا ×٠۳5× ٦۳٦٥

 ٦۹۴ ۳۳ >×5۰ ٹص × ])× >:۳٭× 5-8. جت

 ۹۷5 7۳۳ 75 )×۶ ی٭ 3×, >×× ۹ ×مم+ جج ہم”

 5 ۳ ۳۳ ۹< 33-+5۰ج مہ جو3 :ج٭٭ یجھچ

 اج “۱ ۹۹۰ >53 ا1۳۳۳ ٭ ×7 8۴ مہ ی ہہ وت”

 ا0۳ 5۳5 کج ۳ 5٠۹ 375 ×ت٣× ×۰ جہ. ٠× >ق

 ۱ ۹5۰۳ ی5 775۷ ہ۷]٭ *× ہہ ہمجج چص جج

 ٦٦ا ۳۴۹۱ ۹۳5 258 ۶۳ 7 ×7 : 7۳۲ ۰ ہک٭٭.٭۳-٭

 ا ۵۳۳ ۴75۷ ۳)7 7٣7.77۳ ۳۳×7 ××7) ×7 , ×× >ز×٭ ۰,

 نیل دم اک متی نل یا خو تب لا

 ۹. ۳٣× ٭ ٭:٭ن×ج مہ چ 82ت و ہ* چپ

 ۹7 ۱۹۳ ک ×× 5۹7۳7 ہہ ہہ×٭ ہ جو چ ٭



جسجچصہعودصمصجکاقفعاجصسکرکتاتکجسوٰوحسأیبسوےےھ اسى
 ۱ کت ےس یس یہا تجرتیادم اب سا راک یہ ا تت

 نم لی تی کہ ےہ ت7.

 7۳۳6 ۳۴ د5 “ہہ. >3< حي ٭۱ ×39< وو

 7755 ا5777 ۶۰۶۷ ×۳ ب۰٣ ٣-7 4 )577 د59 ]جہ ×۱

 نج ۱۹۲ عج "م]” جج ھم ×۹3 ج ہ3ج ہ

 548+ 557۳ ہ٭ ع85 ۹۸5 روپ ہ ب3 و×

 219 تا ا۳ ۱ ۳777. ک7 ۳۹ 757

 ڑ0 ۶7 ×۳7 ×۳۳ ا37۲ 8 ؛: و
+۰ ۶ ×× [۳۰ ۱9 7۳9۴۲۳۶ 

 ٠5 ةئااتلعج كي

 اے. ٭5 ت×7٣ج ہ”٭ہ٭ جج مج

 ات ا۳ ۹۵) ہ۳۳٢ ہ××٭ ٭. ×× ہ اگر ×م٭ ڈ”چ٭ و

 ھ۷7 ك6 7117۹ ×۳ م۰ د۴ 8۳+ 8ج مج وہ

 596 07+ ۳ ۳ک *۳۵) )۱× >×.3٭. >) >ہ٭٭ ٭ق8قسہو
۱ 88+ 

 ک۳۳ چک5۳ ×× "۳. ). ہ71 ××

 تا ٭٭ ۹۱ <٭ ہہ ×۱۰ ۳× ہ ھو و جب

 ۶۰ٍ 9۹ 87۱ ہ جر مچ جب وچ ہ

 ہ7۶ ۲۳97 .۳٣× ۰۰7۰ ۳۰٣۷٣٣ ب5۰ *×٭٭ ہ )۸

 1< ھ ید, ہہ ہ >.جج ججیدچ :مےجچ مچ
 ۹5٥51378 7873) < )رو۱

 ب٭٭ ۴8(  ٭-"م٭ 88كك۰٭ ج۶. >٭.م× تو و

 ہال ۴۳۶ ۷ط ].مڈمج۱ >۳ ج٭ مم ۹ ووڈ

 ٭٭۴ ۷ ٣< ٘ َنول سو یَماي تْدَهَہي ةَكٌَفَلَکْنيَو

 8ب 5 .١ 5 قے ہہ بر ہصج یہ چ :جمجو

 یالکم 757 7۹۶9۹ 2۳۰۳ ۴ ی5۹۹۰ .5771) )587 ۱

 وت چ8: >ہم”ہ٭ جت ہہ ہ83جج ہودہ 35

 5۲ 6,551 0799 ۳۹×۹۹ مم. 8:82 8ہ

 317 ۳۳۳ ٭٭٭٭ 8574 ×۳ ب۰ جر, ہ۳۰ ٭٭ 7

 8۱۹۰۴۳ 57515 55۳۹۳ 75 ا ہہ 7-ہم ہد وی

 7575 م5 ۰ ہم و5 ٭ :ەجو مج” جج
۱ (5۴۴ 

 ہ8 ۰5-9 پ6۳ ×۳۰×٭ کاترم ہو۹۳ ب٭7ہ٭
:۰ ۹ 

 رحمان ورشاَت ںیاگلل ثتيش ةاۂحشْا
 اپ نوک وت رکدملا نک نون

 ۹ب ہما 7۹5 ہ مم٭ یجب مم خچ جج چ

 ۲۳۶۶ ات ۳ ×۰× ۱ ہک ××٠ ۴,۳5۴ جہ مہ. ج]ت)٭ہچ

 ۲۹۹ ۴۹ ب5۰ 57777 5-ج 37 ×۰

 1. چ۳۱ ہ×× >٭ *٭ػم٭چی٭ نؤ- *٭جم و جو

 5ص2۶۹ ۹۳5 >۸ا8+ ہڑ7رو ہ کی٭ عج جت ہججے میت

 7-1 7۳۳۳۲۷۶ ۲٥۳ 7ی "85۳ ی٭٭ ہ74 ۱57 ہ8وھ

 ا8 575۱ ۴ 55 >2 ٭۳×٭ حخ -:چچ -چچو

 ک۱ 5۳ >۳ 5۳۸8۳ ہد ہجچجو-رج عج جے

تاتکلھتکتجججھڈوپتحووجوصعوجیعروعصوموود بیچ
 تی وبرت

 191975 3۷۷ کب 2۳۲۰۹ ۰۰ ٣75×7×× ی 7۳ دہ جور

 مر لادتعا ( د05 ×7)۔یو ×۵۳ 6ہ مج 05| لدع ان
 ا ٥8٢۳ ک5 ,5۹۶۷٥8 5۲۹ لدع یز ۹۳۹۴۹ >۳ ہ7 ر

 خر ہ 98۶۲۹۶ ۴7۲ ہا ہ٭ >7 ہ م غم ٭٭٭6

 78 ۴۶ ڈ۴ اکا بات 0777۰۴ ۱ 377ت دو× بجو چہ

 ×× ٭٭×٭ ی١ 8ہک ہے٭چ ا. یبعصء8٭

 ھ5 79۶7187 75 ×ک ×× ہ درج 2چ.×ےڈم *ھچہم

 92555 ×7 ہ >5 3ہی ×× ہہ 'ہجب٭'و وچ

 ۲۹۶۴ "۱۹7-۳ ×7 ٭ہ 3۳ہ 2333۵ عد جہ

 7۹55 57-۳. 3٭× ۶ہک3 ر ی ×۳ ى٭ ج٭ "جج.٭

 90 اند ن٭ ہچ ہ ۴6 عو 8ء یو جو

 ۰۶۹ ہت 3:دو ۱8۳ ہہ ××, 3×, ہجر ہ ہن

 ٦۹ 77۸ ٭٢ ہجق ٣66-۹ :ی- ہہمج

 ۳1۳5 تچجح -ج٭: ۳۴ مر ہم مہ مج یچچ

 ۶٣“ ہ٭٭ 8٦ہ م٣ مج مد 3ژ مو ہ٭ يي

 ہ8۱ 578۸ جو ہ٭ جج ہہ جج وج ہأس

 ٦آ 7 ۱

 ٤ چ 5ا۳۲ *× ہہ ج,تح×٭ 8 ہجر

 ک۳ 57۳7 ٦> >۰ جہ دا۰ ×3×...

 7× 5> ہ 787 ہہ ۱۰ جہ5 ۶85ت ]مچ ہود

 ا55 5۳۱ ×7 "٠ *:8۰7ہ ًآت> عچ تر >ب.م وج

 51 ہہ ہ ل55 ۴۳ ×× ×.. 58ہ موہ ہ ہ

 65 5۰۹۹۱ ہ5. 8۶۲۳۳ ۱٭) ہبہ جو, جم پچ

 ؟۹ ۶5 89۳۹ < ×57 ہد وطوو بجو 8ےوچو

 1۶ 79 7چ ۰ 5۰ ٣ مم ۹۳۳ بر <<.
 ٦٦۹ 715۳54 7 و١

 <ہ ہ۶۶ ۳۳ ×٭]٭ '<×٭۔٭ج ۔--..٭ و قب

 9۹ ۹58 ؟* ؟ ٭×ی ٭٭ ۹۳ك ہم جہ جہ یھ

 05-7 ت۴ یے ہم ۹۰ -× ×8×. ×٠× :و×..8

 )۰۳سہ 32۶ -۲ ہج< ہت و ]ن٤ 65۴8 ہ

 تاج مہ ہم پ ہ م53 مع جج "١وہ  ہ چچ

 7۳۳. ۳+ ۹ 71887 *5۳۳۳ ×۱ ٭3*ک

 ۳ ٥ >78۳۳۳۰۳۳۳۴۷ ×۰× ہی >-ج× ہ مہ
 .٦ ×۲ -ت جج مسح نو و

 75۳7 ۶۳۳۶ 5 یہ ۹× ×× ×ح.>۰ ×× ہم ہ

 ۳۳۴ 5 5 ×٣×٣۳٣ چ٭ ٦× "نچر ہ 8م

 تا7. 5۳ ۳۳ ۲۳ بج 5۴۳۳ ×ی ہو 38 دی

 تا3777 7۹ >۳ ہہم ہ 88+ ہوم م3

 ۹۹۱ك 95058 ہ۹7 >۳ *7٭٭ی 8چ٭گ۔.ج ٭ج جج

 5٦اّتک ہ۹۰ ×× )نج ىہر ہہ -ج(8٭ ہ8 و

 ٠٦5۳۳ ۱ک ۴۲۳ 58 ×× +۳ ×۳

 515157 517۳ 7۹5 ت۹ ہ چ جوەع-|م "وہ وو”

 ک5 9۱ ٭٭ ہہ ٠٣× ۳۶٣ٛ ج0م٭ مر 88+

 اتا را م٭ ہ6 یو مہ ہ +حوس-رھجہ٭ جبعو

 ا ا5+ ہبحص× دم حج جب و٭٭ ق٭ح وج ٭

 الا 8گ



 سہ مد ہج مہ ٭ ۳٣٣ ہ× نج عہ

 ٠87۰۹ ۳ ید: و×۳۰ م۳٦ ؟آ 3ر؟٭ 57٦51۱۷۳۶۹77 جو

 اک 77۲۴ 7 ۴۰۳۹۵ ۳۷۷ ×۳7 7515917 571 ۳ج 37.

 ک۹ ۴۴۱ 57 ہ۷۷۶۳ 7۳۴ ہ×> ہج٭٭ (جووہ

 ٦ 7۳۷۷ ک7۷ ۰۳ 257 ۳1۳۳ >۱975 ۹ ھ7۳۳۰ ×7 >٭ ج7

 5۳ 5× .٭ یھ ہ7۳ ×.٭ وچ

 کرت 1 79 مج ۹۰ ۹۶7۳۳۳ 5 < ]707 883-8۰

 1 ۹۹ ۳۰۹ ]ط× ۴۶ ×۱۱ >5 ہج× ہ ہمہ

 ۹۳9 515۳ ۹8۰8 ہ ×3× یم ہچج+ ہہج عو

 ہہ ۳۳۳۲ ۹ ۱337 ٣5× م۸ ۹85: ہت وج١ ×8 ہو

 سس دس ست شش یہ تمہ

 ہہ( 5۶۳-۳ ی۰ ۰7 ک5 >ا515] ٭ت76تچ ر وچ

 ٦۳۳7 ×۷ ×3) ی۷ ۰ج ۱٣ 3-۱ ۶۰ ع-.٭

 7٦٦ج ٭ہ  ٭(تچحچ ہجچوچجج : یوچ ٦> ٭

 ہد دآذ ×ز ٭ج ۱ ک3ا --.ّ×۳ک٭ ×:بج یجہج مہ

 5 531 ۱۳۰۱۹۳٣۷۳۶ دبا *ج 3+ ۳ج5 : ورے_.-ّأم]ہ٭ مج

 ٦< ۴۹5 1۹۱۳۳۶ ۲۹۶ 837ج مقج مح مج وج

 ا15۷7. ی٦ ہ طط جہ. جج "ماتع جج ]جو چپ

 7)1۷۵ ۳۰۳ ۰. 37 د٭٣ >٭ 8 >5 جج

 7۳2۸ >7 ×۴7۸ ي >٭تک جی 0گ یص< جو

 ]5 ہ اکک در د5 مد -؛ ہک ر ×2٭۰۳٭ ×۰۳.

 ۶| ہک ۲۷ 97. 51۳77 )1۹ ۶۳ ہ55 ×5 ہی ج

 5۹9 ٥٥۶٥ 7 ×٭"۷ ×۳ ۳)8] >5 ]کئ د٭ یج

 بہ ح ٭3 >۰ -2اج مے مججو ہ مجئجچ یہ

 5۲۹۹ ۱۹۰۰٥6 د٭٣ 8 ق یوم ہڑز ۳۹۲ج ہجوم

 3۳ م7۲ 5۱ ۳-۳ ہک چت ۰۷۰۱ ۲ >7*.٭ جج

 ڈک ا 5ا55 5۶۳ ٭٭؛ 18۹۲ أہر×ک یڑچ فو جب چپ
8-011 

 ا٭3 ۶ج >۳× ہ ہت ×3× ہ٭ ہود 37

 ۹ 07۱۳۱ ک۰۳ ×۳5 >7 ×۰۰ ۹۳7۷ چ7

 کک۱ ہا[ ×۷ ہ >5. >5 ہج یہی ×یج 0ك

 99۳ >0 ۶۳۷ 1۹۳۳۱ ہ٭و+ دہرچ جج وج"

 2× 7879۹ ج٭. ۲ ۳ جج مچ ٭وو ]جج جب

 ٠٦5۳١ ۱۰ 7۶۲۳ 8۳۳۲٣ < 7> ۳ ٭× ٭٭٭ ××

 5989 8 ۶۶۴ ۲5۹ 7ہ *٭5 ۶۰ ؟ہمك

 ٭ات٭ ٭ا٭777 ٢ ہودہ ۱۰۸ 83ج ی3 نجچ._

 ا175۱ ب۰۹٣ ۹۶۶۴ح >ہ.٭جج -۔نر چو و ر3-<

 8:8۰ ج٢ م5 نج ةہعجقج ٭ع ہو ہہ

 ۳-7۳ ۵۹۹ ۳۰۰ ×8 ١ بو مج ×٭ ٭<
 م6 ہ۳۹ بہ. × ×٭٭.٭ مہ >۹ ۱086 ۳۳ ۳]

 ۳۶ا 53۱ ۳55ہ *3ج مدح بج وو یک آج

 78۳7۳ ۶۰ >7 ]۴ یر 3. ]مىٔ> عی × ہ

 اتا 5۹777 >7 جی ××... چا. ×۱۹...

 ۳۳.۶ ب-×٭ >:×]) ٭ ج ٭ہ٭ں ہو عی رد: ۲

 ٦7× مت. 8ہ ا١

 6× >--×× ہ <۲ ×ق٭ ب4 7< ۴

 5۳۷۲۴۱58, ۰۳۴ 6 ہ۴٦۷)۶7۷] >۰ ۷٣× ص٣٣۳۷٣۰ ہ]٣7٭ چ

 ہ8۳ ٭٭٭ ہ ٭ح٭ ي ڈ۱ ہ مم چسچ مہ و

 ہت۱57٭ 3×< 57 ً٭ (××× ٠ ٭ہ٭٭ ×7۳ جہ :.مچ

 ا1 ہ۹۰ 7۳. >۴ ×۷7 8761 .ہ٭ ہق بو

 ا3۳۳۰ < ہہ ہج-×٭ عب ۱3ع جو ج٭ عج

 ںیاٹلل حنا ×8۳ 8 جج جج ہ و جج ٭

 ×1 اتر ۳۳۰۲ ہ 5-٭ہ. 875 جر <٭٭ 3ج جے ہ

 ×57 ۶۱577 دہ .5) ××٭ >×۹×ہ× 83۳+ *م مہ ید
 75×٣ ((8چ۲۵ ۸)7

 ۹ ٦ج٣ ہن>٭ 6ج >ہ_م×ہہ. و۰. >م جہ

 59715 8۰ 1۴۰۶ ی ×۰ یہ ہدا٭ ہہ877٭ | ںو چوچپ

 5۹۰۹ ٣ہ ي 8وج جج :]۔یي اہ7× ]م× موج ہ

 37715 77 ک5 25155 ۱۳۴۲ 37۳77۳۱ +۰۳ جج
: >> (۴5 ۶1۹ 

 1۹۹۳۲ ا580 ؛: ہت. جہ ہر عج

 515591 ۳71 7٣5 ۱ *زک۳فآ ×۳7 7٭7 ×7× یو3 جج جچ

 5ا51 :ا59ا۹9۹۳ 555 5 ٢× ٭ج ٭ہپه٭ چہجچ ہ

 ۲9801 ٣75 ج7 ۴۴۱ 8, ص٭ ۳< :٭ : جو57

 ہک. ۹9 ہوا5 رک ی<١ 833۳7 ۴ ×تچ ہوے

 ۱ ۰ یہ5 ہ۰٣ ۰چ تیز

 5۴۲۹۳۱ 7۹٦ 7۳56 5۳۶ *×5ج ×× دہ مچ

 ک15 ۴9. 9۹۳۴ ۶/857۴۹ ۴۳۶ 87۴ ۱ “<۲ ہو. ج٭.٭٭

 7۳ا 77۳ ۵۹۹ ٣۳۳ >۳۰۳ ج5 ۴7۳۱. ٦ت5

 ا۹ ۴5۲۳5 ۳۴۳۲۴ *9۰ا]7۰۰۳ 77۰ 57. ہہ٭٭۰ ۸۳

 71554 جت ہ٭۱۰۸ج

 ؟۳۳3 اک ۳.> ×٭ بچ ٭ہ ج۰ ہو” ہجچچ

 7285 (518)-ہ۹ د1۸ ب×× .۰] < ×٭٭٭ ہر ٭ہ٭ ہ یو

 7۳9 ج15. 0.۳. ڑ۹ ×7۰ 8:6 8:۳٥

 ×× 5۱ ۰75 ۷ ]۶ ہ۰٠ ٭٭ د58 -ہ

 ۳3۱ ا575 5۳۳۴۱ ٭ ھرڑچو >حو ؛(ووچچ یور۔ت پچ

 تاواگ ۲۳ ہ ]رک 25 ا۹۳ مج بد چو ×× چو قو

 ٥۹:- < 2٣۱ مج٭ 94 ہ5۲ م۹7 ۳*3. ہہو ور

 ۴×۳ 6 4۹۳۳75٭ 5ا17 ۱ ۷۳۶ *٭چج5 وج جی جج ہ

 35759 ۶۲5۶۱۱ یا٥۳۴ ؟رکک 3آ >۳ ×ث جج

 5۹٦ ۲8. 531 “37ہ 8-8۴: مہ ج٭ ج8 جج

 ۳× ہج چشسوم۳ ۶ی ْ_.×۸ چک "ء8 جو چپ



 +55۶۸ ×5 ۳۰۹٣۱ ۵ )-ہ۳ 58 00 ور

 ×59 ک57 ٭× .۷! ٭.) >-٭٭ج 82 77۱ 5 ڈو ×ح ھج

 3۹2 ]77۶7 77) ۳< ۳٣ج ۱ -- ی-..ج.جم7)

 55۳ 7158 ٭ ۹8:۴ مكہ : مج ×× جج عو”

 م۹ ۳۹ج ا ج۳۳7 د٭۵ مم ھے, وی

 ا55 < ۶×۰ (هص)- بج ھڑہ ٴہ3 88ر ×3 مج

 67 ۳۳1۳۳ ٭" <۰ 5 جب ]میچ جج مر

 ×51 ات *٭ ہ× مہ مرچ د٭ و چ

 58 د57 ہہ ×× *×٭ ×× ہ٭×7٭ ٭٭ ×س

 ۹ 7۳۳ دا7 | ہوکر ت3 ہ۹ ۳. ۳۳ ۰ہ 5ج ج×
۱ ۱۹ (1۹۲۳ 51 

 17۰ ×۳7: ہ٭ ہی ہی جہ مچچ

 ۹۶] *۹٭۰ہ ۹۳۶ مك”و جج مم چچ جم ح87 و

 ٦.٦ 577 مج ×× جج ہد ود<ج ید

 ۳۳-7 ۳7ج حج میو جج وہ مہ مے

 ع91, جہ۰ ا

 ھوگی اند ہوا اک اس - ی۱ج “۰ >۴ >۱ 9.7

 2585 ہ۷۰ ہ5] 7 ہ۳ ×۴ ٭٭ ۶ ہہ مو جہ

 ۴× ۳۳۰۹۷۶۱ ٢× 7ہ ۷× ہہ ب۱ :ئ رد عم چچ

 ۹۲75 57 ۱۶ ×۳ ہے۱ سج ۴۲ ب× ہہ ہج٭٭ ہہ چ٭

 57۳۶ 577 3ج م٣7 ٠ ٭مہ×٭ ہم) 8ہ ]

 ۶۰ ۱ ٣

 ؟× م× ۹ و۰ 87 ج7ت یوود جو کپ

 ۶۹۱ 5۴ ۱۰ ۱ ۱۳۹۴ ا ۴, ٣۴× ؛۴] 77۴ت٣×××7٣-×-٭
 ١ و مج مج ×× ٭× ت78. 555۰۷۰۰۱ ہو 7٦آ
۴۹11 71: 1۹۲97 557 ۵ <۴ ×۳۱ 

 ٦ج ہ٭×۹ہ. م۰ ٭ ٥3ز ف۹۰ 983ی

 ت۳٣ (ج:)ر ہج٭ ہ8 جہ م جن چچچ میجر جج

 ہ7 ےہ. ٭. ٭جی ھم مچ حدود وتجوچ وک

 ۴۳۶ ا۳٦57 ×5۳ ۳5 ]۳۰ ۰:۳۵, 2۳۳ 8 ج۳۰ ہ ہچ

 217۲33 ۳)77] ۷۳۳۳ 717> ×7 ۱ ک۳۰ 7۳7۳٣۳۳> “7۰ ×۹۱ چآ

 ہلا مہ ہہ ۳ ۴ ٹا 7 ہہ ×۳۳ >۳ ج5 وچ ہ

 357 ۱۳۶ 7۰7 م٭) *8ج<ہ٭ مج خ3 قی جا

 ہ5 ہ80 5 7۶ ھ9 ۴۲٣) د۱ ]8چ

 (7ا5)- ک5 5۳۳۰5 ید یو 188 ۳۴ )۴2 تہ ر ید. ]5۳۰+

 ۰ مل ۹۳۷ ہ3 -- ×۹5 ×5٭٭.٭ ر 50 : ×۰ مو

 ہ8 ٭٭٭۹؛ ہ چ8 *ے 9: عم مچ

 1.77 ج۹ م۱ ہ3 تہ٭ +چج موج

 کا 5+ ہت. ٣ہ7٭ جم م3 ج 8"م٭۱ہ٭

 تک18 ۹ 37 (377)-ہ۳ ج٭٭0 ۰ج 7۱

 ا۲39 579 ت8 یے ہہ <5 ہ۷۹۳٥) ھ87 جم

 ۳۰۹18 ۳ج ۳ ہ۹۰ ۳5۳۳۴ 3 ہ۹3

 مک ۱۳ ۴۲۹ پآ<×۳۳۳×٭ ۳)۴۹۶ ہ۳ 5× 37٭٭ 5

 ۴ جے *٭٭٢ -حح٭ مج آج عج

 ۹ك

 ٠× د5 ۔مجء۱ 7:3 ×ق-٭ جج ہمہ

 ۹۳ ۳۳ ١5× ۳7 ٣٢ >]م٭ بج >.-.٭ >٭٭ ہ مج

 ۳۳۰۳ 5ا5 یہج نج 8۲کہ و۷۹ : جچچج٭ مہ

 ہت 7۴ 58۰۳ د۰ ×۳ 8ہ. .ہ< ہ× جج ۰

 1ا5۹ ۵75 ۹] 3ء جت ج7۰ ع+٭ 853 وچ ںیم سچ

 ۰ .٭ چا ۳۳ ۱ ۳۳ ۱ ہاوجچر ×۰ ×3×۱ہ۳۴۷٣

 اج تج ق۷ < ×۷۰ ٢ ہہ ۳۳۳٣۳7] )ہج ہ]٭ چ-٭٭

 37 ×۳ 098۳7 د ×× ہہر ۱9طچ× جج

 یالک ۴۳) ٭ل۳× ص5۰ ×ز ×۱5 ہ )٭٭7 ]ج٭ چچ عو

 اتسکنئک ۱

 ×-٭ ×× 73ا9۰ جور ×× ۰. لعل

 ںیاکلا 5 ۳۳۱۳۳ 7٣٣79 97 77۰1 .۰) ہ٭ ×۳٣٭

 5ا51 751508 ۶٣" 5۱ بہ۶ و٢ ×× ہم وج ٹپ

 *لاڈولآ ۰ ک7۳ ۳۳۵ ص77 ×5۱ ۳۳۳٣۰٭۲ > ×7آوو+یر

 75۷۳۰۳۰ >۳ <۱ ہو >۳. ×۶ ہمجچ وہو< جہ
8۱ 

 ج٣ا ×37۳۰٭ ۹۳ : ط×. چیت ہم, دب ىيس٭٭

 93ہبر ہ ×7 م5 ؛35 ہ۳۳×ز) ہ8 ہہ

 51 5و5 5۰ ہو *ت٭ج >*٭"جٍجہ ٭ىچ چپ

 5۶۶ 7۳٣۳ ۹۰۲۳۳ ہ۸ ؟م 3ج جج جہ

 ا5 د57۰۴ 5 ہہ ی >۱۰۰۳۳ ۳ 3 ۳× یجچ 8۔

 ک٤4 ا5آ ۹1۶ ۴۶آ ہ۹1 ۱ ۹)3 ۳۰7 ٣ ہ۹"... جج

 ک5۹ 5115991۳5 31 5۲۷۶ +3۹3۳ ج٭ ۳57 و.

 577۷ ٦5× 15 جہ : یہ 57757 5: ۲۶ 5

 ہی ے۳5 ١۰ کوہ -ج]ج-. ٭ہ جی ]جی

 ٥< 2٠٣٤٣۵۸۳ ×5۱ ۳۰. ۲8 م ]مج ج یم ہج جج عچہج

 یک م2 یر 9۹ 5119 ۹۰3۲757 >۳ ہ) جج ×× چہ
1 

 ت1 5۳۳۳۴ ۲۲۶ ؛ ھ5 ۳77 ج7 >5 ×7 ہہ درج

 و چک۰۳۶ 5 ہ7 ۴ ×۰۱ ہ۰ ×3

 تنا - ی ]گیقلث ت× ×۹ ہہصص ۹۳۰ مج مچ مپ

 ۳٣۶۷ م× ۹۱ ×۴. 5۳۳ ×77 ××. **ہ-

 ۰ ت۱ 51 ک٣ >189 >× ۹77۸ 837ہ. 57ج ہ

 5۳ ۳٣7 75 ×× ا7۳ *× ۷ ..× :× ہ٭

 ۹۵ ا57 .×<<57۰<۱ ×۴ ج٭ ××. ×۶ ہو

 7۳۳70 ۱۳۳ تا ۹۴ ۱ ۰7) ہم چک 87ہ بج جہ٭
۱ 9 

 ۳۹] ×۲۳ ×۳۴ہ× م٭٭ :(×٭ج٭ جم ×. ج : چوچجس

 ڑ۰ 5۱ ہہ 7ج ]٭ جج جو چپ 50 م۰۰: ے5

 ×۳۰ 5 ہہ اکہ ہک. عج یو ہڈب

 ××٣۴ ٣۳۰٣ 55897۰- 9)7٦۹ ×ہ×٭ ۱ ××٭٭ ٭٭-)<٭ 7ہ
 5ا یر ×۰ : ہہ٭ ہ٭ بج جج جچ

 ؟ا7ک-7۳۳۳ ۱ ات557ہ٭ *عہ مہر ہى وج ہم چ

 ؟اتچ7-057 تب٣ 85۱ یو ٭م۳٭بج مچ جچ

 ۳ ہت ہح تے یر یہ +68(

 7977-5٥۹ << م٭ہتجج-×3+ مع. جڑقعو مہ

 ت

 ےب جل :ہب ۹ شا



 دب طط ھ و

 7 ۱ 7 : یس و ہت

۹ ۳ 1۳177 ۶ 
۷۱ 

ج۱ومجسمسعسوعسموٌٗؤٛٗىچچچجسجچسپوجپمپسآأ سوچ تیس ادب -اگتتکمسسوعوم
 : سکگوھھتکھجکا ٹھکسجم حس-وعصصصھ۱سوامھ جج 

 چ۹ ۰ ×7 57× ۰۰۳ ہ٭۰۳-۱ چبج چور و
 ک۳5 ۳۴ 77 7ہ ج-×٣٭7 ×7 5ہ 7×

 1۷:8 ×5 یلا - ی× >۳۳۷ر طغ ×۶۳ :ر٭× ججچ ہجر

 ا٦۳٦7 ۷۳۰۳ 7۰۱۹ ۷۳۹ ×5 ×7 ہ5۱ رطش ' ×ج<(]ہ738٭٭۴

 ٠< ۲9 ۹۰۹1۳۱ ۵ 737 1۳ ۱۲۲۳۶۳] ۳ ك٦ 3۹ ج8 جوہ

 ا۱ ید قل × ہہ ج31 ٣٣۳ی ٢× ۹٭ہ٭ 8.٭چم

 7-7 5 ج× ج4 6ص >× : )8 ]میچ

 ہ٦۶ ]اہ ہ ۶۰۳ دءاخ جج ×× ۳× .-- مج

 مولی ہار - ۹۲۳ "۳۹۱ جج چوہچ 2

 ہ۳٦. ٭ )ہل ٭×گ×5: 9۷ہ جج و؛۔ج یہ

 ۳۰۳--١ ہ ٭مہ ہج مج 8ج چپ مز

 77۳۰۰ م٭٭ ھ۳ ہت 8 ہ”ہ× مو عر
 ۷)ا, ہ4۹ 7 77-۴ 5.

 5515 ا514 ۹۴ :۳١٣-۳١۳٣) 71٠5۲ ٥۳ ×1ر ج٭٭و

 یا مہ ۳۳۷۳۳ م۹ 7۸ ہ۹ - (3و۵8گکوق)

 مقام َتْهَتا نيلَو - ہ٣ ۳۳٣٣ ×٭٭ ×ج 87۰ و
 (ہ×ر۔- ہہ ×چجم۔ ج بو ببعم چیچہ وو

 بہت و.8 5< ]م5 ٭ی٭ر ہ ڈچچع اس

 55۶۹ ب3 م57 >7 ہہ ج: ووصج× یوم ق8

 7ت 9. (3۹۹۳] ہ٦5 ۳۳ 87)., ×۹ 584 23× >:.٭٭٭٭.ق
۱ ۹۹ 25783 

 >8 ١.- ہ5 ہ3۳ ییر۔ہ ]ہ۹ 8۰ مچ

 05۰ 75۳77 ہ٭۹ >۳۰۳ ہہ ی١ جما ب بہ ہہ

 بآ9٭ -مأ]×بتپہ×٭××ہ١ ]بک ٭ >م٣ہي

 ہم5 3 ہ۹8 ۱۴ :]ز× ۹× مرہ وہ

 دو 1 ہ٥ ۳۴۹3)و ۷٠ہ ث۲ ٭ >]ا3مہ٭٭ م٭

 1۳6 5۷+ ہ 9۳ 3 ۹۲١ ×18: 4 ۹ہ]7۳۰۳۱

 9× 97×7 3ہ ی5 ہہ 8ہ مج جہد

 ۳5-۶۳۰ "م8 ×۳× ٠ ہہ ہک چ7 مچ ٭حب و

 ڈ۱ ہ۳۳ ٣۰× ہ۳ ۶.٣٣۰٢٥ جر٭< ہے

 51۱ ک۲5 5015۹۹ ہ5۹ م۱۹۹ ٭۹٭ یڈ مہ 2ہم جج

 ہذ ]ہگ ٭ج۱ مج. ۴۶ہص٣ بتدچر مج وےہ۔و3چ

 ۹.۲8 7۲۶-21811 ۴۹ ۱۶۱۲۷۹ ×3)ج٭ ید مح ہج+ہیرجو ہت

 ٠ (<صب 55 ۳. 087۲5 )7 *ئ ۱ *ہ٣مہ×٭ ٣۴+۳

 (9۶ 215757-5۳7 >3771 ۳٭ ۱۲۰ "۳۹7

 تھک جج ت۳ تہ .ہت-77.2--..8....-ٛ-ت طط ںی وتی ج

 تا چ-۹777 ۹ ٭٭) 3٣ 7 8۴ مہ ہہ ج۳

 ا5 >7 مہ ت۳ 7۰ ×× ۱ >۰. ۱57م >5 تہ

 7×3٠ ٠17 87773 ×77 *)٭ک بت ×ج 5ج

 ہت ۴۰ ) ج7۳۰ ہم >×٭.))٭ ہے ہد ج

 ٭٭3آ ٭)زْمج ”ڈہچج وہ ہہ ٭چات و ہہر

 اتا49۴۰ (۴۳۴ 1۹۷ ۹ 8۳۴۳۱ ء۱٣ ج٭ ہہ 8۲۴ ۹

 3۲۳ ۰۰ 5655 ۶:٦۹۳ مہ جج ہ مج م جج ج

 د5 ق7 ×8, ہے 5۹ (98) ہی ہہ جم٭ ہہ <ےے٭

 ۴1۹88۴ ۱۹۰) 158 م٭٭ جی مج ۔جوج٭ہ پک -)]|

 <5 5 ۳ 5۳۲۰۷۸۵ 8۰۸۱ ۰ت× 658 :ج3٭چ ہججتسچ

 7٦ م ×× ہب جج×× 8۳ 8ج ج” جہ ×ہ٭٭

 ے5 ی ]آ5 ۹۹۳) م۳ *ج ہ٭٭ ہور ت۴ ×× دور .7ج

 ×× َكنيللَت ×۴۰ - ۸ ہ×٭7 ہد×ےہدج٭ ہچہ

 59 ہ۹, ػج5+ ۹)۱۱۰ جہ ]مچ جی+چ ہم م جچ

 × ۶ 5۳ 085 م5 ہہ 8.۱۰ كم یو

 *۳۲کات ۹۳۳ ۷۳۳٣۰77 | ک7 2۱۹۷۳۳۳ 6571۳ 3۳۳۲ ۹ ٭ج٭ ھج٭

 ؟]ک[۹2 5۲۳۲ ب7 >۲ 9۰۲ م۱ 7 ۱

 ×٦٦ م۷۷قآ ص٭٭ ۱۳۳۴ ۱ جک (۶یئ ےب ہہ

 555 ×7 07 ٭٭ >۷8۸ >× یرتلاِفْنن

 بشَٰلاَر رک ٠۶ چ3 ۱3۳۵۸۸۰ 8ج جہ و<
 7: ا1۳۶ ج۳7 +٭٭ ب٭ج ہ٭ مج. عر

 55 7۹5 ۲٠۹ (٭لج یر ہاذ ای ]ہ ]ہیجعر ہ٭ ہو 86

 1ا۶]۳5۲۰ ۴۳۹ نک 7۱.۳6 ۱518 یورو ہم8

 1۳5۹ ۴15 ٭٣٣۰ج مہ: ٭٭]٭ ٭ج حج پيب-٭ وہ

 ۹۳۳۱ 661 5715۱۹۷۷۳ ةبعکلا یلا كھجو لوف ٣م ناچ

 ٦ج جہ جچجچ چی 8جج حج جج جہ .چہپ

 ماما ینا رخ (3۹ 7 ]5۸× ۶) )×۱ .:؛:۔<

 دت ما٭٭أ5 نجی رک ]) >.5 اج م7”

 د۹2 779 7۳ (م۳] ×8۰ 9 ۰× 3. ]7گ

 آ7 چپ مج مد موت ہم, مصح مج ہ جن

 7 6۹۳۸ ت٤ وج بچ٭ ۰ ) 5۳79 ۳۶ ۱۲۹ ٣× ٭٭

 ات 9 ۹ 1'۴ 5ج ٭ ]67 ]یو 8ہ”٭ ]×ج :ہ ٭

 76 771 جت دا ج1 ۱۹۳۳ ۰7ت ہ ×۳. ×۰۰ أ

 ۹٣ +٦ مج ب3 جہ 8 و جر

 ×56 ×--.٭ 57 52ج د5ا اک ××" دو]ج ٭<

 ۰ ×۰ 5۹ہ ماتعحعم٭ ×× وج ڑژج بہ
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 ۹ ۹۳۳۶ و١ ۹ ۹×۴ گہ جہ ×× ہہ ب٭ >٭ی۳-۳

 5[ 755 1۹5 ہم ہ٣ جر م8 کا5 یاچچب مک

 ۳×5 ×-ہ”7٭ہ ح م٣ -3٭ مج. وو

 ا551 8۳55 719 5 >۳ ۱ 7۹۰ ب ٭× ×-ج-.٭ *٭8٭ ٭٭

 ۳۷ 2۳٣٣ ۱ *ہیت-٭ تہ × ۴ت. ھم ]:ج مج چچ

۱ (× 877 5× ۴۹۳۹ ۶1[ 

 ے55 7. مح جی ہو يہ چہ

 می یار فن و لو *٭6 جچچ یج رفام تحت

 رم نموداووت  ۳٦)ا٥ ٣٦٦ ×7 ہ5۳ جج يہ ید

 ۹۹5) :718379 ۴5۹ یک ہہ مہ 8کو مچ عیقم

 5۰ ہقآ ک٭ (ئ 5ا 7۰۶ تچ2, ٭٭ ×۳۳ ج٭ ٭ہ.-٭

 ۹55۳۰۶۰ تمام ا5۶ یب٥: یورک م5. ر مرہ یک عجیسچ وع

 ٦۹۴ 5۲ ہ ہ>چ >یيو نج ج جبہ دصح وے

 2۳٣۲۵ 5۳8۸ ڈ7٭ ]ہہ 7ي جہ :٦× جج یہ سچ

 1٦ 5 75۳75 ۴۴۱ ٭٭ ×۰8 ہد ۳۹۱ 4-38 ج.٭ ہ

 بہ5 ہ5 ہ ا۹8۹۹. ہت - یہ چھ یودچ

 22۶87۳۴ 57 م۶ ×35 ہر ہوےجوو عضو

 “ہمرح× نتج ہو77 >7 ×× ت۰ 8.-.×ہ٭ 7۳۳ موم

 ۹۹ ہ۹۳ پک ۶ ہہ ہود ہم وا ہھدج موج

 ہ1۳ م77 ٭- ہ 8:۶ 3ہ بود (×٭ >7. ہ۰

 5 50۰8 ہ۶۳ جچ ](×3×٭ جود جج تب "وی

 ا -٭ ۶۰ ٭-٭×٭ م۱ ہو -ہج ججت<٭

 جب می .م 3ث ے َُُْدْيَم جج مہ و وو

 <۷ 9م ٠ مہ. ×× ]تب 8> جن مے

 1۳۳ دو ماجعہمُأہ7 ×× *ج× ہمہ>ج ج وجود

 اس تائی 6۴۹۶۷ 18۳7 |۱ 1٦

 ۹۹. “ہت ہج بج ٭ ×ہ ہ٭٭ ج!٭ 067۹ ۴۴ 377

 ڈ٭ ہ ا5٠ 55 نہ ع3 وج چو مج مم

4 5۶۹ ۳۳۳۶ 7۳7 ۳877 ۴۳۳۳۳ 8۳ ٭ ]×5 5<م٭
 ك

 کا ّ×.٭٭ ھا ]کی بم ج یو ٭

 552) 7٣۶ ۳٣ ٣۳۳ ×۱ ٭7۳ ہہ ددج٭ د۰ 237 ہہ

 ہک ہہ ددج٭ ×× 33× >و36 ۶ہ۔مومو ]مر مت

 ۳×۳ تاک 57۰ مج ماکومود دھو ٭۷٭, جج و

 )5 (51) +۰۹۴ 8۹۳ ×۳ بم جج جو

 ٭ا ۲8۸ (۰7۶

 الم مَن فام چ9 من جج. با. ۵٭

 ۹75 5. 5 7ج ج ہ۱ ×۱ ٭ ×٭٭ ٭٭ ×۳

 (8ا5) ک5 5۴۲ م۹5: ۱ ۳۴ی >59< ڈو چپ ]جے

 اگ جلا تاب اد ص ام نیا تالا ا دت سات نو

 ٦ کف وم ترح تح نمو ڈی یک لت ہلا ما ا:
 ا96 یت یا

 وھاں ارم ا وف ترک یس مو و
 کل ںیاکال نوکر ار ا و زا انا ہت

 ٠ ال لوک ا مو تا فال نیو دیت ا٦
 ہا ا ای ید

 1 دل او بقا وان حوا ا

 16 ںورٹگالو اراما وو کا فو ا6 نا و
 إ تھ نا کل تا نا 7

 ہا نوح لب کا ولا لم قت لین ناف لو

 ١دا تبدلا ڈنورضلا رش ھر گلاڈ ںی اد ِلاوَْلا اج

 5 َنْوُکجِْهَييلِ اَت ہلاک و0ا صوتاسا
 ۸ رثہ رک

 کا اک اپ دی دہ ہی اپ ۷ ۷ب

 ا ید یجب

 مصر )8+ ک5 ھچک و موہ وجڈ یک جر وچ وچ

 75۴57 ڈ7 771 خم) تو 7۹7 رک جج موہ یرچچ 75ج

 ج ئ یب وہ مچ یچہن ڈر ر چچچ ۔ںوہچ

 ب۔58 ۰× ہو مرد سج5 وج

 ۔ج.٭ ہمروکت وج جب جوہر مچےچ ججوچ +٭ جوہی

 م۳89 / نمدر 7 * ٭ چج چھ مہ مو ./ڑژوو وہ

 ۳5ج 'ووسج ڑ١ مے وو وچ یچچ ٭٠٭۳ 5چ

 77۳7 ۴ نچچج (5ی وج مج ر جچج ہجوچ :ودجح.

 71۶٘)57 |۳۷۰۳۳۳۷ ۳×7 ۳5787 ٭ر مءمر جچ ہم مہہ

 37٦ ہک ہہ بج موت بود جج ہ5رجج جب یوو

 5-۳ ×77 ٴ5٭) ک7۰ 77۷ )ا وچ چہ ج رر

 ت0 ہ7 ا ا۳7 ۳۳۲ ج77۲ ر ۳ج نرز٭ ہد.

 3× 5ي 7) ہم7 ہد جج وج۔ ج۸ ہم ]جج جچ جچ

 ٦جج ۳ ہ73 ید ہ۳۰ ہرج ہجرجو دچو+٭٭ ھرچ جر

 م<د) ھچ٭۔ 75 ہ6 مروج ج مج یروججو چہ

 ب37 2۳×. 55 ہم٭5×٭ 5۳ پچ وڑرسجچ رخ چورچج یچب

 ددت7777 ۹ا17 ژ3( : جہ ہم 7ھ مچج چوچ و نچ

 ا7557 'یہ٭ 7۳7۲ ہہہ٭ یجج 7ج ×: چو مردہ چو< جر

 ہد ک7 ہلا ج77۳ ج۳ 7 ۰)۹5 ہمرججج رج٭ جو

 ہ5۲ ہا. ج585 ہ5۰ جب ی٭ت٭ چو جر معمر ے

 5775 ۱ ہو ۳۷۳۰9۹ ہ۳ ۳7× ×۳_]7× تروکہ جچ ر 8۹ چ

 ات ورج ن7ت)وحو ×× وعوجچر مەےمر) 57 ٭ چچچع وعورچو

 اھ  ہصصص <جج+٭.؛ *٭ ہو 5-۔ چپ مرچ

 ٦٦ (٥٭ء)ر بو ہججہرک 7۸8 ہو7 ہور وج چوھ ہچ

 ۰ ۷١ ٭ ھ ہک و بجج٭ ر7ج جر ر جج٭ دد-ج

 7۷ ۳9 نہر ج٭ نو وج زےج ےہ ا7ج 87

 7ہ ص- ]۷٭ جج بر سج چو ]۳ یروج روجر چچ
 نانا

 تلک سہہ ۔۔۔ ےے۔ےاے ےب



 7ھ

 جط چپ رٹئپو وربہ يےیپ ےن ہرہ مم هے ہہ ہہ ہے _م .

 ۹ا“ یججچ : ۷۸

 شو و اش تی تا کی و سے کا رسی جو دس سم اور و را تر رش جب ششم تجشسشیشسک تودے یم بس دی یت سش رش بم ھ7...

 57 7۹۹ ۴۰۹ ۱ ا۹ 75۳ ٢١× )35۶۰( )٣٥۳× ہ, ۱5 نی
 ۹5ا04 ۹۱ 57, ۱۹۷۳۴ 571 91۰371 ۳۷۴۰۲۴ ز×٭ جج

 ج٦ ٥" ۹ہ "6 5۲۶۴ 95٢ بم. مج چےپ

 ؟۲۳۲۹۶ 61۳8, 51 ک۲۰ ؟5۶ ۳۹۷۳۳۶ ۱×5 چہ

 0ی تم لک ) ہو ۹۰9 +۰ 5۹۱۳ 0ج 8ہو
 5ا 8. م۱ ۳۲5 ۹۳۰8 ۳ >۹ 6ہ. :چج پ

 5۹۲۸71 ٣۲۹۰ کاچاڑ7 7۰ ۹۳۹۱۹۳۴۰ ۳77, 5۹35 ہ80
۱ ۴۴ 72۹ 7311 

 577 555۹ ٭۹ 5 ف5 ہہ ہم ۹۱ ×5 ہ×حچ وچ
 7٦٭امہ ۲۰ 55 7 7۹ ۰7 ۲577 ۶×
79375 ۱۹ 7191۲571 ۴11۹ 18 77۱ 

 ٭ >13۳ 5. جات یدر 'ہم-چچو ہم3د برج
 ٦۳ 5۹: 1985 ۹5 ×× 0۰ ۹۹۰ ۹۳۴۳) ×× :]) ر قرچ

 یر بد ےہ وا5 کوک ۳۰۳ج ]ہو۰ مچ ج,

 ہو 878 مہ ہ ۳۳۳۷ ۳ک ہقآ ۳ ہ۷ 38 یہ
 ٭إئ <۴ ہ٦

 315۹۹ ٣< : 9٥۰۴ جوق ..ہہہ٭ےہوجص
 ہ۳ م۸5۳5 ۹۹۳5 7۳ ی ×۳۸ ہب×٭)×] 070 جج

 مج ۱ 587107 ۳ جج×٭ ھ م5۸ یز ]ْ]_.]). ہہ وچ
 ت5 51۹'9 511۶7 7 ۹۹. کا5 ۴ ہ ×ورب جی

 ۳7۳۸۳9۳7۴ ا٭7۰ ۴ہ. ۲۴ "ج مج ×-۳٣: ۴ج ]٭و
 کج. ہے ہوچوج وع مم۱ ہر ہ (اج ۔ٴچچو
 7)۸۳۹6 77۴)1۹75 5ہ, ہ ××-"×, ۹×۰ ×× :ج8

 مم مج مج! ء×٭ ہم كہ و٭ ٭ ٭۱

 د٭7 وو. ۳۸۸) ۹۳۳ : “فہ با ت55 ہہچر< ٭
 ۔. ہ ہ٥ >.٭ ہی چت ٢٢ ٭ ۹۰ ٭ج چی

 کا 1 717 ۳ 5ج م٣ م۰ ی٭< >٭ (٭جچ
 55 ۹٠ ۴۳٢

 ×× ۳ یڈر ۹×× : 'ک'ہھاچآڑ. 5۲ ہ۷ جج

 ۹7۶۲۹ ]۳۳۶ م٣ 5×۸ 8ہ 77۳ ۳۹٠ ۰۰ ہ5
 ت1ا7 یر متی رہ 5چ ہہ ٭ ۴

 ۹٭۳.-- 777 ۹)۹ ۹1 ۹۲۲۴ ۳ 7۹۴ ۳ ۳> ٣ )۳۳ ٠

 86 +۳۴۹ 5۹ ۵ت جہ ؛۔, م۳۴ ۲5 ہو ۰ ۳۱

 تک ہ 285 ۱١۹55 >٭00٭ ٥تت ٭او : ُشلاياَوتسما

 ٰوَقلاَم “ج۳۹ ××. ×۱۳ >3 ×٣ جو' ۔- ِءھ٭
 ۱ 5 ہ 7 ۱> 4 ۱ ×۳۳ .۰+ ۳٣×

 ۳5۳ تان ا۹ ۰ 3۳7ہ. ۱۳٣ 8. ۱ یھ ۶ہم ٭۰۴×؟

 <۰ 15 “۰۱ 7)۲35 0 ازم ×م9٭م ۲
 م٣ ۹۳۶( ×۳۹ >٭ءاھ ج جج +۴ ب< رو ۳۹۳
 و87۶ ہ٠ ×× 5ا٦ ٭| 35 ہہ ×۳۳ 5. ہہ م۹ 7
 ٣7717> 8۳ د7 0۰ ۱-0 ب٭ 7 ی أ5

 37۳۶ 5)٠١۳ ٠۶۷ 7577 ٠ک ×7 ٭7 ۱۰۰۳ 77۴
 ١  ۹۴ ۲۲۴۱۰۴۳1ر2۳۳ ۳۳-51۹۰ ی۹ ۹۷۰۳۰ ۰۳۴ ٦0

 1۱ ٦ ۴7آ 7۹۹ 91۹۰۳۲ ۱۹۹۲۹ 0 ۹

 ڈج-یو 58ي ۹ ۱ ک7 +8 ہ٣ جہ 3 7 < ٰ

 ٹی ےک

 هم -ی5 8 ٌةَلَخ ہ ۳ب ۲۳۹ ۱۶٥۰ عر ١

 777+ 3۷۰۳۰۳۴ ×75 ۴ہ ہد جج-٭ ٭"<

 ۳ ہا 73 ی۹۳۳۶ ٣> ٭ ۴77 ۲ ٤
 08ا95 م8۱ ٣۳ "مے م مج چپ ہہ جج 816

 ۹ ہ۹۱ ی9, ۹۹۹: 57 15948 ٭۱ ۴۹۰۰ ۴ج ۴ہم

 ہ09, 2۹۳۳7 ہم ء3٭ ہت م٣ 1 ہم 3ج وہ

 5 ٢ب۱ ۱٠۰۷3 ۰٣× 7)135 -٭٭٭ ج 8 7

 <1 (4۳۰۳ (7٭ ج۱ 8۴۴۰۷۰ جج مہ”. و ”٭, ×٭ ہم
 71ا۹ 61 1۰۶

 ک ٠۴۳ (ج۹1] ۳)۶۹77 7۲۶77) ۶7۳۴ ۹۹۴8۶ ۱

 57۹5 د٦٠ > ٭۳۴۰۴ یب >×9<۳ ×.) ٭ہت٣ہ ×× ہ 3۰(.

 چت ٭٢٢۰ 8ہو قم. 5ثِٰق٭ ہجج 8عوجم

 2777 ٭۶7٣٭ ٭<٭ ہم جہ جج. عوپ

 یورک ۷٣1۰ہ وں بج ۹۳ج ]م۷ک۳م ۱ئ۲۵ یىجم)۔ی

 5:85۱ ہ۳۰ < 837۰ 58٭ ]6 یہ ہہ عر ہم

 ی”رسو 5۲1۹۲۹ ۳۲۰۹۱ ۹۲۴ ۹×58 ی7 :ج وی

 85 51 (م۹۶) ۱ ۳ ۱ ×3۳ >7 ) ہ7, 3۰

 17۳۶5 ۴۰ ۹۹۳۳ 5ہ ہت ١

 اتلنیئاک جج 79ا0۰ "۱ ج۰ ف) 7× ۴×٣

 9 ۵ 594 ۴5 7۰ ہک تچ8 ۸۹ہ ۲٢۳ چآ

 ہااک ۱ ×75۰ >5 ۹۳۳۹۰ ود ٭ہ عوق و ج۱

 3ا ی1. کم ۔یچہ ۹۴ *373آ 7ک ٌَنزِزْؤَََ - و

 7> ۱ ٣: ٣۰م ۳ 578 ,5٣۳9 مچجیصج ہ٭ج مم

 5۰۰ >۳ ا٭8 ×× <٠ (ج3۔٭ مح 8ہی8 ]ود

 51۹5ا 7۳7, ہ55 چ7 5874 ہ٭ "مج ١

 ۳×. 59 5۳ج م6 0۴۰ ي>٭ ہمہ. ٭ت

 دو5٭ <۳ ۶ ۱| جوق ٭ہ د٭۸  اننھکاک ۔۔۔و مم چو

 7×7 8+ س8, ٦ درج ۶۴٣87 انجرخا امک یھب چیز

 ہ٭٭٭ سلا لعاََزتکگ وج ]مر وج و

 رد ا ورد یی چھو: - یو پک 8 ٭٭٭٭ +2 6

 ۔٭ ]6 ہ۶ ٠۰> ۱ .٭ ۱-3 مہ ہہ. و۷

 55 9 ہ99 57۳۹9 ۶۴۴ ۹) 7۳7 ۱ ک۲۶ ۹۲ ٦ ٣×

 )۹۳ ۹75 15۶۳۳۴۳, ×۴ >۳ ٢۰× ہد” ×۹ جہ
| 81857 

 51 یا5۲7۲ ی۴9۹6 ٥٥٥5۹ ۹۱8۲ 7۳٦ ہہ مر ػمچ 8

 خچ ہ۹۴ 5۳۰ 7 ۳, ۰.6 ہ3 ۹ ۲٢۹ ج:۵ وج
 ا 0 ۴5 77۰۰ ۱ 7 1)۴713 ۹۲۹1 7 59 .7791 ٦>

 77۳۲ یاتیرہ٭و مع ٭ییبج جج یب8 جور ہ۸.

 ۔یالح ہ ×× 8. م۹ کت ۹۰ ہ]م× ٴ٭٭ م٭٭ ہہ.
 ۳ ۴۳ *۲۹ ۱1۱۳۰۷۰۴ 5 ہہ ۔-د. دہ” ۳ ہ67

 5۳ *ج ہہ 5۴5 ہم×٦ یجھات ہہ ہہہیوج مرہ عج ۂچ
 156 كا۵ +8 ے_ چیچ3)

 5۲58. ۳3 : 887ہ م۹۸۰ یر ر ×× 96
 مج متتحت -× ھہ ۴)۴ ہہجچج٭ وج. ٭ج. ہ جو



 ے1

 دا تلور جس ضد وک ا یب نی تاج جاو تا حل

 ٠٣۳ ۹3۴ ا: 5 ۳۹ 85۳ 751 ج6 .!أ۲ 8ت جے مچ

 1۰× ود ہے وقت :صص 93۳۵ ہد ×۷۰ "قو

 الاتظا ۶۶ 7۴ ٣۱۱۳۳۷ یتا 7)3 ×ز ہہ ]وج جم5٘جچ ہ

 79 5 ۳۳ ۳5 ]۳ ہمہ 8*+]5ورط ہج.و+1:

 یسات ہ۳۶ 5 ×۰5 ٭ہ×٭ ہصح و28۰ ج جد
81 

قرم ؟ا۹۰ ْہہ٭ 82 ہہ ٘×ق 56 مج جو
 ا 

 771 ت3 ہا. اج 7۳۳ ۱ ۳ ۱ ×× جچچ

 755 ہ ہ٭٭ ج٭ ہ٭ م3. 8م م ج جج

 757 8]۱5)× ×3۳ ۱۴۴ جہت

 ۃٰولصلا یلا عزف رما هیزح اذا

 5۹1۹, 3) (ت:ر-< ۲٭ت مہ 8۹ ۴7 جم ود

 98۹ 5 1:57 *ج٭ وج عجچ]] ر

 51915۹ 1158 ۱ ×۳۳ یر۷ 7٦۹7۹' ×۷7 ×۳3ہ ہجچچ

 2557 75 ا 5 ہر ک کا5 کا75 5۳.7۶ درج

 >5 5:6 <۱ تا ما ۹11۹5۹ ٣1 ک75 ٣× ٭

 جج ہ ہ۱ ہد >۹٭.8۰۰5 >۳ ہجچج 8و ٭ں

 8535 ٭اڈ۹ >ہ× قع مج ٭ ہی 5۳۳87 ۹۴٣۹

 ہ5 ×۳. ۳٣× تب ہ٭٭ 85و مج ×ج چو ےہ

 ٭٭ ہ اآتجہ ٭۶ ×7 ٭: و ]55 جج ور چو

 ۰۳-۳ ہو۳ ×۳ ×۳ 52, ××٭ ہد تک وہم

 115۱۷۷8 53۹۳۰ 715ت م٭٭ ۳ی ×7 چچو )۲۰۴ 1۱۹۷۰۶۱۹

 ۳ت 055 ہی ہ٥ ×گ<ب٭ .جوحأو 885 جج بج

 5ا55 ×۳ ×۲۶ 535 ٭ ہ۳”.

 57۰۳1٭٭ ٭۹۱ ہ١۹ ×8۳": عورم : ہ.ےچ

 ک۹7 5515 11 577 د76 ید. ہہ 87ہ :×(ھج وج جج

 585 7٦7 ۹٢ ٭-٭ مج و ہو 8ٹسم,(ق] نمچ

 ۳٣-77 یب۰ ۹۰۰۳ ۹ ہرٛ|'×ہ× مج *ز مدقر ہو

 ×× < ۳7۰ 88ج ہ٭ ہمت بب ہج :أ5و موج

 7٦5 ×9۳ ۱۶۰۴ 83۳۷ہ بج ہج قعح٭ ہو 8 ج-٭ مو

 ٦٦۶۷۶۶ ا۲١ 1۹۹85 ۱ك 379 ٴجص+ ۳۰۲ *س یھب ہوددچوچ
 ۳8٦ر ×ق۱<<3

 ٥۳۹ ھا< 557 357 ٥ 5 ثقہ ×3 و پ
 ۳۶۶۷۳ ۳۳ ٹ1 ح٭ ٭ جہ۱ ہ٦ ثا. ج-

 200۳+ ق. -77<۰- 8. ]مج 8م ]و وی١

 ک۷١ ٣۰ ۶۶ 5۰۳۳ ]ق٭٭٭ 57ہ :)< جج وج و ہ

 ا1 ڑ۴ ۱۱ ×1 ہد>) ہہ ٭ ق×ج 2جج پہ

 ت5 ۳۳۳۲ 7ح ہی یجب 8۳۳ ۹7ہر 7 2ج جج

 کا کا چ7 جلا ۳ 7 پ۳” مد جچ

 چیخ ہد ×7 ) ہ۳ ×× *77× ھ72 ۰ہ )××. ہج٭-٭٭

 2ار اج ]ا 7۰. ۳۴ ھ77۰ --×. >7.

 وک جج ہک قج۱ ما >۰۸۹۰ ۰ چہ 3٥×

 ××٦7 ٭)۳۰ چع ہق جی ہو " وج وج وچ

 ×5۳ < ٭7ۃت-٭ت ہم مح ہج٭ جم جہ مہ

 7181517 ٭11۹,
 تمل عکک وٹجرکماککحدودوجر سو وج یس تا

 ۹ھ

 مک ھم حس اتنا تتنظاتغدصصصص مع صر, ہتتفنخ اک توا

 می. ت إو ہ_ ]7ج ہک ر

 ہگ<اجکا۶ ۱۹ 5575 *(977 ہ7 -یج ]78 ×7٭.])۔-"٭

 ×× درج ددعدجصہٛ-ہ 818 ہجج 3م :ہ ید
 اگر

 ۹۹۲۳5 ٭ 55]5۷] ٦5 *7۱ ×٭ (تک) ہم مج 8ہج و ۔ںچ

 ۴7 م31۱ .٣۹۹ ”؟ ٭٭ ۰چ ٭٣ یجج چوم وے

 ہ1 اچ 5۷8 ۴ ہح ہد ص× ہج 38۰۰. ہود

 ۳ ہا تان ھجآوج ہجص. جہ ج۳ جج ہرزہ (چ وب

 ہہ مج ما5٭ × تاتد ی جے ع93 بم ]و

 25۳ ہ5ا ٭8, 5۹. ہہ ]8 ۔یچ 9۰8 >5: -یجہ٭ مق٭)

 725 77× چہ مند |) ر

 7. 5 3:۳۶ 5۸8 ××٭ ہجر ج وو وو

 ۶۵7 ×٠7۰× ×3× ٠۷۳۳۴٣> ۱ ۳۰٣ ×777××ت تو ×۔ج

 ٠٠۲ 3۶ ۰٤۶ ×۱ ×7۱ ج× ۱ڈ ×>٭ ہہ بج. جنس

 جج ہ ددلح تم دہ) بب و آر یوجچ ی و

 ا7۳4 ہ 'جج'- یو جچچ و 13۹4 ہک جج قا

 ا0555 <7 ×ہ-٭5 ٭ وو" یو

 71۳۳7۳۷ ڑ۳, ٣۴:' ۳×2 7۳ 7۳۳ “2)٠77 جو ۔]ر

 تہ ہ×۔ مکگ؟× نصب حج و+ح مج: ج نو

 0۳۴۹۹۷۷۴٣۹7۱“ ما٭ہ +۰ بجو مروو ٤9 ہ۳ ھرچ

 “ا5۳۹۱ ک7۹ ہ٢5 د×٭کچ 8ہ جو٭۔ مج وج جر

 ۷ان ہم ×× ۱ “تت۰ _ہ کت ت7 ٭ج ج٭ ٭٭ە

 5۸ (۳٣۴۲۲۳٭ 5۳ ۔-

 پاَِسِيتَنيْمُهَرْجا نْوزْضل اودھ

 ۳۴۹ 7۳۳۳۳۴۲۳۳٣ )۱٦7۳> 57۳7 *سج 57:87 دجج

 ی-ك 5۳۳۰ ہ8۷ ٣٣× جج ہہ ر

 15 : ×اڑ۳۶٭ ×3۳ ×۳7 ہ ×-× ج جج جو قو

 877157 5177 ہت 537 ج5 جہ د×٭ی

 '-<ہ:-ک وجقاو حج ہہ نيوحح جحج جعو|ج

 ۹۳55 21. ۳3۶ ۱۳۴ ی۹٣2۰ ×7× *۳٣٭ ج-٭

 ۹5 ۶ا۹۹ 55 )1۳۳۳ بج ٥ ج2 ہججچ, عچج٭ ہو اف

 81۳۴ 8۰۴ 55) 378۱ ٭٭ 1۳۳۹۲۶ 7٠۳٦۳ ب87 ہم

 9١ ×٦ ا٭۰ ہ۳۰ ۲٠۳ ۷×۱ ×ب ہو وو عہد

 5٦× 585+ 78: ا۴ ج٣ *م7 ۰ مچ چپ مجمو

۱۳7 ۱ ہجح× ۳۶ “×××۰۔-یج ج>ج 8.187۰۳۰ :.
 تک 

 اک 7یا ا7 ۹ ]۳۳7 7.۰-7 ہج٭ 8757+ ].

 7تک ٭ ہہ ہ٭ جی دم ج٭ جج و”

 7ہ 277 0۷7 “د٭۰ ۔یج ہ ہجوق×. ]٭ و جود

 ت05 ک7 )+1 7 ہت 3ر

 ×7 5۹7 ۹ک جج ید جو چہچہپ چہ

 5 ۴75 75>7 ۳7۳۷ ب>.) ۰ 'ترھج' . دہ

 ٦٦ ۳۹ 8۱8۹۳ 8۳۲ ہ١ ہد مج جت وے ہ

 ]۳۳۳ 57 ۳٦× جج 1 جت ج×-٭ ہص 8سم تپ

 ۳ ×ات "۹۸ داذ چچ-٭ 3۳۰ج ب۴×۳٭ ہمج وچج چچ

23-8 ٦< 
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 جب ھا ےل وے تپ و سک صا

 ےد من رہ بن ےب ےہ ۔؟ تب ۔ل عھغيھإ

 دمآ

 ۔ہًچ ہ٭اث _ہ٭ - ٹکا ڑ ےہ



 _ ا57

 توآ ۶زثٹچت ہت مچ حی ہے جب مح ے1

 ہد ھ وچ ےس ۃ و چ حج ےہ ےک رپ _ہ

 ۳ ٭ذ٭.۰ 2 ۳۳۰ ا۹۹۰ ٥٥ا٥۰ 5۹ہ۰ج حج
 3۱۱ ک2۲ 2157 ۳ 3۳۳ 5۹۳۲ ۴۴ 3۳۲۷87 80٣۰۴* چی

 ہہر (م۳ ۶۶۲۳۹ ٣۹)8× 3۶ ٠٤364 ۶۳۳۰ ب×٭ ھجق]٭
 ×۵ ×3, 5 کک ج21 ۰5178 ×۲۶۶)8 ۶۱۷۳۷۱ ۹۴75 5ہ ہ۰.

11 ۹۹۳۴ 5(5( ۹ 

 -حوص ج۰. ج۳۳ ×2۴ ×۳۱ ۹۹۳> ×× ××قب وچ
 رو5 1 651+ 5170 ی5ا 5۳۳۲ 3۳۳ر ۳۰۲ ہہ چو
 >۷۰۷9: 7۳.8 اک پیوبەرمڈ 5 ۰۲۳۱ دبی عوججچ
 ڈی حج ود :ح ہہی وو: ۴۳۳ چچوچ
 ےہ ٌت ۷ ہ۳۳ ۹۱۱۶۱۹ ۱8۸7 ۱۹۲۴ ۱۶۲ 55 5, ٭ ا375 ہ٭٭
 >۳ "۴۰ ہا ود ×٭ 87+. "۹8. جج

 ۹۷ج ۹۹275۳ 77 ۰۳۳۹۱5 ]۰۰۳ا ×۰ 51 ا514 ۹۹۹
 ٦٦× ہہ. ۱۹۳9 ۹۳۰ ۳۳۹۶ 7119 “1۲۶۳7۶ ٠۳× ہ٭)٭

 ۳]٭٭< ×7 ہہ م۸٣۰۰ ××. ہ ٭ہ جہ َنرمَتِت

 (ص۹۸۷۳۴!,۳۳ ۰۹۱ *1,) ٠۰ ۹۶ 775.۱ 79٦ 35 ك5 ہہ, ہہ ۰ہ
 ۷4 م1۹ 5 ہہ ہ5۹ ۱

 13+ ت×0139۹ ٢ ۱915 51۰۹۴۶ 5۹ ت۲ جم جو وہ

 -3قج ہم 9 ه٥ ہہ اٌكَرَمِهْنِاََْكزذَِ چو

 یج3)ج ۹1۴ ت5۱ ۵۳ ۹۰۲۳ ٭۶5٢ 5:6735 5۰ 8 ہ

 مک وہ 8ك مم د5 5 ہہ 8۰5۳ ۱7× چو بق إ
 ٭ج (ب)رہ, ×دٌب٭ ۳۹ ۹۳ہ یً٭ ن۶ "۲۰۱۷۹۱ ٣ہ ہ) چ
 ہیچ د٭اچا5 ۹۰۹۳۱ ×م]و تودہ ”٭ مہ٭٭ و ٍ٭

 ٭]۳ ہہم >7 ۶۲×. "9ئ7 ٭٭ ڈ3ص٭ ہ ہوس ٢
1۹۰۳-88 77147 01511 ۹977۶1 1۹ | ۳3۴ 8 ]7 

 م0 ۹۹۱ ]ہک 97+ ت٣۳ اچ ۹ ٭
 7ح2۹ م9 ×٭-٭ ہک ۶۹۲۲3۱۰۶۰۹۲۲ >. ہک 75+
 381 << << 5۹×۳ کا5 ہر5 ۸ 5۹ 69

 ویک 1۳۷۷ ۹۳۶7۹ ۹۱۹۳ 171۱

 ١  ۰۱۱۱19۰۳۴ة۵ *۷ٹ ٭٭۹۱ ۱ ہہ٭ 1۰۳
  6مہ ]م ہہ <8 8۰۳ ×32 و ہچ

 ۶ ۳۳۴۱ 7ہج تچا 3158 19' *٥ئ +۱  ۳۷ دا۳
 ج ہم مات ۰۶۲۳ ئ۳ بب ہ ہ8 ٭1ٌ مم ۱۳۰٣.۰ ک۳۰ ٢

 3ح. بم: ہجج قعب ٭0<]م ٭مہ٭ ]مہ تج ہم٭ ۴
 ۔تحج ءء5 وم٭ جچج مم *مٌ ٭ج < ۹ ۰۳۲ 7+

 ×72 ی۰ 8۲ تھ 2۰2۹۹169 75۰۹ 2۲۴ 7۱

 وت ۱ ٣٣۳ >٭٭ 5۳ ٭آرچ-× ہہ ہ< ٭×5 1۱۱0 ۹۰۹۶ ×
 ۹ 65 ۳۹ ہ7 ۳3 <۹ ۹۴ "۷76
 مہ ۹۹: ٭٭ ہ57 ۳ہ ی5 ۱۹۳۰| ھ۰۱۴ 8.۱ ک

 م۹0. ۳م ہ 88ی ٭٭ ٭ثتثى ە٭ ۳ ۷٠۹
 ٹ۹ ٭٭ آ ×× ی۹: ا۹١ *([(ہج >٭ 68

 7 ۹م )911 897۶0 711۹ *ز1۹7۹5 ۳)۴ 1۱

 ۹ ک7۹ ہہ ۹۴-4 80۳۰ہ ا٥3۰ ۳ہ
 ہک. 8758 ٭٭ ٭۱ ثہ|٭ 8. ہم مو ہاوچ5

 *ج ۱ تل. 5٥۳۰ <اإو٭رچ مم مم ۹ق(+ ۔م٭٭ 85 ہ۱
 ک16 ۳۶۴ 1937115 1۹۹518۳۹ ۹1۹5 35 1۱

 تجج+٭إ ٭۹۹۳۳. ۹ 8۳۰ہ قہ. ہیچ <<
 59۹-7۹. ہ0ا ۳۰۳۴ ی۹ 5909 ۳7۳۲ ۹۹ چک

 چ۱ جج تب٦ ثم  ٭8۰ و”× 8۲ ٭
 3-4551 ۹۹۰۹ 5)6 ۳)۳۴۳ 8 ۹۹۹۲۹۹ ٣۰۹۰۳

 سبہح ×5۷: ۳م <۴ .أآ ۹۶۹۱ (۴۰۳۰, 74+
 7۳۰7 ۴5 ۱۳۳ ۸ ۹۹۹ ٭ی۹. ۳۶ عر

 جر ۹۱ ۱×٣ ٭ 534 ×۳۳ ٭ہ:<×پچچ " ۱
 تا19 2 1 2۳۶7 ۳7۶7 ۴۹ ۲۶۰۳۰۹ اچ

۱ ۴۳ ۳1۴ (8× 

 7ے ب3 ×8۲ ۱)۱۱۳ ×۷0 1۹7۳ ×7 ۳۹۷ 5, 55۳ ۴۲٢۲
 85۶ ۲ ٣ك ۰۹۲۳۰ ہہ. 5117 ۹۲۹ ۱ ۹75 ۴۳۳۳6 27), 7
 ×5 5۱ 75 1۹۹5 ٦ ۱۳۳۲ 55 ہد 7ح ×۹۷ ×۳۰ ج۱

 ا9 یب ب٣ ×۳)8 ۰ ۱۴ ۱1563 ۸ا٠ ۹۰۶۰ ٢۹۹78
 7. ہ9 ۶۳۹۷ ۷)۷۱3 395711 ۹7۱۰۳5 115 ۴۹8۳۴ ہ۹٠ 75 ہک
 3 م۰٣ 5۳۳۳ ×۴ ۱۹۰۱ ۴۶] 355 3۹ ×۷ ہہ. 56 ×87 ۴

 ۹1 (51۹515 771۳54 ×۳۴ ک٭7 17715۶1۱ 7۴ ,٥۴۰۹۴
 ۳۰ ہم م<×ا۰ ×16 ۹۰۶ 75 ہ5 ہ۱ ٭ >۳ ۴۹

 ۳۳7 ٥۱۴ ۱۰۴_-.۰۳۲ م× ا٭۹ ت۹٥ مہ ۹۰۵
 >ج ۱۱۹7ہ ۹ ×8۳۷۰۲۳۴۴ ۶۱۱۳) 27 ۱٠۹ ۲× ۴ 3۴۹ ٦7×

 م ۹۳۱ ٭]ک]ہ. 55 ک8۰ ]وت ×۳ ٦> ہہ, ۷آن 5ج 5۳ ۳۴1
 ۳ م۶ ×ط ۱۰۳۱ 358+ ۴۱ ۳ 1۹۰ ۰٥5۹۹9

 33و۶۳ ۶۹۰ ہہ ھ۶۰7۹ 8 ٣× .۲٢۳٦۹۰
 ت6 ٣571 7)آت 7 ۹۹۳۹۹۹ 215۰۹ ۰۹ 1 7
 بد مد ٭م٭ 3تب” ہچ 2-1.5۳ٗ ۹۹۳۰۹۳5۲۹۳۴

 د85 :[75۱کتا ۹۹-۴78 ,” 7۰٥۶۸ ۹۱5۹۴ ٣۳576
 ہہ <3 8۷م << ×٭3-!]٭ ےب ک3 83۰۸

 ۔چسچ ٭ہ ۲ج 1۱ ۱۹+ص)ہ])۶۹۰۳۳۴ 8۱۴۹5 ہ۴ <٤ ٣۳٣



 ٭88 ۸۱
 جج تض ک صصحتوتطتجسحصاج) وج جج وسیوو ہرسوس

 دتا کر ا خیا د ایس جور ہیچ سس م وجد ہی جس یم ا تا و ا رک

 ؛ ۹۶۴۱ 713631 ٦>

 7۳۷ م١ 7 9 ۳7737 ۳۰۳ *ہ٭.]7آ ××

 یک ۳۱ 75۶ ×5 ۲'5 ×۳ ×7۰ 57۳ *× ہ ۰ *-×.ہ٭

 ٣ہ ھجح5 5۱ ×5× ؟8ہج×٭ ہم ].* :> وک

 ۰57 چ+ ہحچ و ۱7× 385 :ء5۰ 33 ہد -٭٭ و

 نت ہبہ حر ٌن٭٭ وان جج و پجبو یس

 1۶ ۴9 ۴۸ ۳٣× ۳۳) 3۰۹ >7 جہ یو ہي

 ہا < <۷ ہ57 جج مہ ہجضح د”ط>-8-× حج

 ک3 5۳719۹ ۴۹] 55 51 ۹1ہ 7 ۱

 ۶ ٣" ہ٭ ہسچ +5۶7 آ ہہ٭ وہ وہ

 ۳۹۸ ۹5 ١ م۹5۹, ٥5۰7 375× 3۰7 ہ34 گو یرج

 ×57 پچ ٭ چى_"٭ 8ج و ج٭ وج ر یس

 ف2 -- 8چ جم چہ مقوی

 75 ہہ ٭٭5<٭۰۷8٭ ٭ہ ہ5 :]۔.×م رد
 ٭ 1۱

 ×× ہو۹: ہلارتم وو رک ×م8 :ریعد ہم

 ٠۹ 75٦٦۱٥7 75 1 ۶۰۱۰ ہطاراتم - جج مس٭ جج

 قا ہہ ڑ5٭ ٣×۲ جو 8۳م عم جج
 ٭۱

 حح - یو ×5ج جبر ہ]ج حر موج ےہ

 157 ×57 ×7۳. ٣×3 ×۳ ہو. ہج× ۰. ٘]

 1۳۳ ×ہ۳۴ ا7 م۴۳۰۳ ]٭٭ ]] ٣ج پچ

 ہرمع 5١× 56 بب م5 جج ۱ ×39 8م

 ×٦ ×3 <58 ي ہہو, 5پ چوم ےہ

 مات بو5 ۳.۲۳ ]مج٭ ×5 ہ۹

 ٴا ہ۹5 ؛ ہچ ہ-٭ ×× ×3× ج۸. جی
 ہم+ا٭٭ 1۳۷7۳ ۶7 قید”

 ا ۶ ×× ٭٭٭ہ یر 0ح جم ×× مہ

 0 ×۲۳. × ××. ڑ×× ہ۸۳ یہ م” ہو٭

 5 م۶ ۳۳۴ >۱ چت ہ7. ۱١ ی۳. )۰> 77 ×× .٣>
 اسکا

 اھ ۳ 51577 ۴۶۴7٣٣> ہ٣ ی۶ ۰:7۹ ج۲ (7 ۳

 ہے, د0۸ ہکآ '7۳) ک۹۹ 717977 ×۲۷ >13) ×7۳ ہج٭٭ ج7

 ٠ ۹۱ ٭5۱ ۹5 و۱۹ ×۷۳ کاتآ ک۳7 ہج ہہہ×٭ ج۳

 7۹15 55 ۶۲۳۹, 651۹ دم ٭جج.٭ جر

 اف رت رض

 ۹9 وج ۳٦۹ ہہ مانمِلَل (۳۹, ہ7۰ ہہ ہ)

 تاک 7 7 9آ ۳ 7۳) ۱ .۶۳۳٣۲ >) ا77, ہہجہچ

 ۳< <5 اک رک ہت ہ١ ×٭5. و

 ہ۳۳ ×35 رہ ہ تجوچ جج ]و٭ ہقمچ ف

 ۳5ا 5 ج97 355۱ ک57۶۱ <7٣7> .7۹ 7۰۰7 ۰٣۳7۰ ہہ یر×

 مل 0۳ ۹۱۵۷۴ ہے ہک ٭٭٭ ۰-7.3 :داط و×

 5 ٭7 تہ× لە ہو جج تب ہم ]مچ

 كد 338
 اھ رے ددتسقا اج شممس ہت ہھدقلااا ےک ےب ےڑ تلف ت کیو ےتجحم چوت تم 2 مس کاج کھ قا سلا سان وع” تجرصعصم تم

 ۲ ںقيبلا ۲۵ ٢لوقیس
7 

 یم

 7 ایک سج ا . ٠ ان اج و ٌ و ا وک ا و و یم ا 0 مر ا ا

 قا ےک ال اک ۷ْ : 0 اوس ا ا نو ۴" ای ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا

 نو واصل كا
 ہ1 کوا تیا رح قوام نو لو اف لا نا ا

 ٦ یا تالا نم ُ مع" ٤

 4لا می وا الا یف سیا با بق ا

 .إ داماد ول مامی لع کوا ام اوم او رک اج
 آ1 ببادعلاَمواع تا یف آں یا ا
 0 ا ا 6

 ٦ لتا نقاد الا: تزاکا یخ ق زااتمَس ٣
 ا لوخااو سا ای کان نیک ئل ا:

 مكہ وےے٘

 2ھے0یج ص

 پآَتلَو حیڑلا نل ا5 ناف تر ان
 7ت ےھک رھی ھے٢ ل٣ ھر 2 ےس ہبسق آ

 ۵ َتْولِقْمِتِمْوَتِلِتل ضرالاو ءامش انابرخشلا ٠

 ۴ یوت 2 7 رہ مک ۸ رخ *
 7 تسیپسسوسسیسسوپ

 "یم

 ھڑپ رخ ھچ رشپ رش رپ ٹپ ٹپ شپ شپ رپ رپ رٹ ھم مے ہہ یغہ عم یہ

 مر 5 ہہ >۳ ھہ٭ وج ہ5 وچ جوجج جج ہ

 4بد وچ یب یر ٭ ھ"ر٭.5 ھػڑہیورور میمد>٭)ز جوووہچ

 7۳۳ ےہ ':.-ھجہ ہدوچ یہ جدو ۸۳5و بجەع چو

 ہ97 ]/ ٭ مج جچچ 7 ہججچ ہروجج چو یر ہجچ فی ٢ ا٥0

 ۳-2۳ 5)3 م7 ہہ٭ ہجر جج٭ جج ۶ ہمسج چچ مج جچ

 می اکہ ہوچکا ر7 ہ7 تہ ہے چہچ+ یچج ىرچ ی

 +٣7 ×(ج جر مج  ٰیمدر وو وچ مرەج جیو ےچ

 7ہ 77977 ء7 ہہ٭ ہجرججسہ >×؛ 7 ءوج ہود جر

 ا٭ت7 ۲×م! ۸975- مط جج وج , "می جچ مچوچ ووچچ

 جج ہت. یجج ہجدر× ہت." 77۳۳۴٭ / (منمر ئچ

 ٦79 اھ یہ وج یورک د۰۳ أجج وووچ و پی

 ٠77 "جج م7 ٹب ٭ می” یم یجب چ5 جڑ یچم وچ

 7577 ٭7۳2 × وچر مندر وچ وو چو چو یچ

 می بووج جورجج  ھقگ می جج ہہ. ائ چو

 كمی 7۷7 ید -)٭ ڈ<.یے٭ہ ج ججر نمدعنر یو ڑژوچج و

 77۴ 727 779۸5 ۹ ر رہ ت+زج ہچجججچ جج جو چوجج جو

 ۲ ٦ ب7۰ بو 7۳9 ۹ح ۳ر میمر نج ہمروججچ چرچ

 وم. ت7۱ 55 جج و جو وج وچ مچ مچ نوعر

 57:75 ً 77 ٭ہ مو ×6 ۳× ہ ھ-]7 عج یچم دھچ

 م۳7۳7 7575۳ ×77 ج7 +×77×) 7ہ7٭ ر ہہ 7< جب ہد

 ت7۳ یچج ۶ک 75 ×0 وو جت وو چ ۔ےچج جچ

 چ7 ہ۰ )ہ7 چ7 ر777 ر77 3ےہ ر 7 ٣

 ٦7٦7۰7 ب١ ہرص+ج ×× توج جس تر جد جد ہ وو

 ۳۹ ہو چے /موچ چہ ج6 وجہہ وو مر ٭٭ق چہ

 7+36 7777 چ7٭7 ز

 تے لن ےن



 ا۹ ۹و0 ۶ 89 (4(ٗم(. 97٦ ۸۲ ا
 ے-]جبچوژوژجوپچیپویٌجحعہ جد ]ےے9یہ.یہہسبوجسیب+جھچپیی و چچوسچ چججوچووومہیوپجاصوپتیہسوسمیمسسوجججس دوش وچچوچھچجچھچسو سچ جج وجوہ وھجو٤وجنصمت 060:787 جیک یک رک ںی دس

 57 >۰ *۲٭7 ۲۳۱ ۳× >57۶ ۶۹× ػ78×) ×× تنژیلا

 یہ ۱( 3 7ج 9)9183 81۰> 7 37 .۔(جتہ3.ق))
 ےہ 888 مانو ہت ۱٠۷۰ مج ہ×٭) -.ي جہ
 ج8 5× ٭٦ 5ا۹ *٭ا٣۳ ٥۰۰ 7۲۹۳۹۰ ۴٣۲ 6ح

 ج٭٭ :٣5 ُرِلُْمِدازَتاََ ۳٣٣ و٭ "٭یو پہ
 بے ۱۷ 3۳۴ ۴۳ ہ. ہ ۴۳۳ ج۳ ×× حی...

 ]5۹ 8۹ 7۹, 515 8115 ۶1۱۰۱ ۴1 (38 7۳ ۱۹۹۰ 8ہ877٭٥
 یىی می مہ "۰ 8:۶ (جورکر ۴۰ جو "مج
 <5 30717 (۴1۹ ۰ ہ8, ہہ 5۳ ۴۱۳۳ ۲× ۳ ہت
 89ا ۳5'5۱ ۳٣ ۰۲5-۹۳7 ۴۹4 51 5۱ ×2 ].٭ ۹.

 یر ہ م6 مم. ٢ج۹ ٭م٭٭ .+٠" م3

 47 5۳۳۰9 چہ . ہاوا5 555۶۹ ۴ ہقج 8

 ۔ق5ت :.٥ہ٭٦ ٢ ۳۲ ۹۹۹ مم۲ ٭ 8ق ہ6 ء(ج
۱ 0199161 

 یی ی696 ٠33.1 5م 55 ہہ, ۶۳۳۱۰۹۸۳۶ ۸5*۱7 1×
 یے م7 ہ ہہو ہہ ج٭ موجو مر >۴ 8۳۰  ج

 جمآ ۴۳× ٥53۱۹ 58۹ ,18 ۳ ۴۹٦ ۰۳5 ۰٥۱٥۳۵۹ ۲۳۲٣۶+
 مو بو۹ جو مج ۳8 8۱۰۰ 5۹ (۲۲5 ۰۲۳۹۰ ۳۴ہ
 >۳۷۸ ×۹۳۳1..05 5۳۳۳۰ ۹13) ۱۳9۰۳ ف5 ؟(۳۳۰٭
 ہححى گ۱ 5چ ۳٭٣* ٭م٭ہ ۹۹ ٭۰۳٢٭٭٣ ۵

 ےہ کہ 5۰7-۹۱ ۲) ر۰. ۴5 ۹۱:۳۳ ک3۰ 9۹
 ٭. 17251 ۴ >2 55 7۶ 1۹4۹ 51۹ 7۰ ہ۳ 7× ۳ ]
 ۲۳۳ 19574 ر۹7 م٭<٭ و. ۴ ٦٠۶۷٣5۹ د۱ح٭ ۲<.۴

 'تچجے٭ہ "۔پکیو تعا ٠ج ٢+" ہہ "٢ے
 م۳0۴ ۱|

 ٭م٭ ُثلَزهلاَرْنلاَر ہ٭٭ ہہ 85۳۴ ×ہ ۴۶ 1 8
 13723 ۳ یہ٭٭ ۱ک ۰۴۰۲-3 ×ہ ۶۲۹۰ ( ی ۱)۹ ۹۰

 ۳, 5 55 م۴ ت٣ ت9۰ م7۱ 5551 در٭٤2 5۴
57 )۹ 7117 ۴۳۲ 5142111 31۰551 

 ٭٭87 ×× :؛  دملزٹلازلرَب : 6 5
 ہ۳7 ۳ ×۲ ی۳۳۰۳ >8 (ّ"ہ٭۱ ہہ ۰: 8
 یر. >8 ۳۴51'۹1)۹۳ اچ7], ۶1 5۲۴ ۵1۹ 71۴ ۱74

 ی6 ج997 3:0716 ۹۹817136 ۹ 7:1

 چت" 9× ×ہ×٭٭ "!,۹مہد 86 یج٭ ۱ ۰۰۹._ ہ+
 ج51 57 ۹۱۴5 ماتق ۹1۶5۶۹ 15 ۱

 7ق 75 78+ ۰'8 88 یج٭ ۱ ٭۹<٭ 3-6۳۶ ۳۱
 18 قر ہ< چ-.۔ہ7 مج 8۰۱۹6 ۹ك [۴۱ 7

8911 

 ےب 38 ت× "۱ظ ہ ہ٭ ×× ۹7 8" ےب ۶
 ج3 776 77. ٣۷۷ مت م× و5 9۶۸۰۳۲ ٦ٛ:گ 9

 3۰۶ )×× ۱× م× "چت ×× ۱٦ مم, 5۳1١ ی؟۰۸ ۰۱۹

 ک

 جس

 ے

 سا

 یی ا٣ ۔ ۷٘ .-0 ۔ ۷ ۰ 7 5 ۷ ۰ ۰

 ٦ دع
 گا ۷ ۲ 5

 ا ۷گ 5ہ

6 

 مد و رک ٹاک لوک ےک ضےخ وم سج وہ جج کنوکآی ےک ےک ک دے می ےگ ےک رکڈطک و ا وج کم حر مچ ئل ےہ کد ہا کمر ےہ تک ٹر کک خ یصرخ رقم ےک میرج یس رہ یو وچ رسم وج٤ خد وترج ام وار رہ کام وج ےس راج ےہ می یہ

 ہد دق ہد مد وج و وے ےہ ھی و ھو و ےہ رو

 7۹75 7۳5 ۶۹۱۲۹5۰۶1۱ 2:۳۳5 5۹5 ک۹ 78۲ ی 7×۹ ۶
11۱ ۶۹۰ 53838 

 ی۶۳۰- ۱۰۹ ٥٥٥۰ 6 ٥٥ا۹ 6۹۱ 6۹187۹ ی۹٤۹۰ ۹۱۱۰۱۹۰ م1
 2ا3۷ ؛۱ 3۹5 5 ۹۹۱ ہہ ہم ہو59 ہ۳6 ہو
 تب ۰3۰ ×تگ”., "197 <٭!]|م<ک م5 ہ۷۳ م٭۲0 ہک
 ۳3 513:7 ۹ ۴)5, 13 777 ت1 7۶۲'51 ۱۹۳۵۸ ۴

 ہوکہ ۴ق ۲م ی۹: ]م2 5ہ ہی7 ٭ی
 جت ۹۹۸۹ 851 8 ٤

 د۹7: ہ 275 :۱۶۱۳ ۵ ۶۴۹ 1۹۳۳۴ 8ج۶3), 51 8 8۲٥۶
 7۱ 3-7 (38) ف×۴۳ مہ ۰۶ج 7۳۹ ۳ (۴
 ۹:۲۰ ۹ "8 ٭"حچ٭ ہہ ۹ م8 ؟۲۰۰۳ ۹,

 ہو5۶ ۳۹ 55 5۰۶۱ 5ا۹ و۷ ۲۱98 1۲۳
 ہ۹۷ - )ل55 ۰ ۹-۰55 6 9۲75 351 ۲۴ (81)

 ثم 241۹ ۴۹7 841175( ]٦5

 مم٭۹۳۰۴ 6۸یہ ۹ ہ57 ۹۴ ٭ہ ٭٭٭.
 ٭٭۳ ۳۲ م٦ م۴ "م۹۷۷۳ ت5 7۹ 11۱۱۹۱۶ ۹۰۳

 یر6 7م٣۷۳ ء7٣ ء1٣, 5۹ کب٭٣ ۳ ہا ۴۴ *۲۲۰ ہہ

 7 ٥51 ]۲۲۴ 75:7 مہ ۲۰۹ ےب( اے, ۹۳۳))

 173751 5۳۱ ۳۳۲ ہہ, '5۳ ہ۲۰ م7 ۳۰۲
 ج5٣ 8 7 ۹ ,27 19178 ۴5 ۴*1۲( 6975۶١

 ہ چ۳ 79۹-۶1۹ ت۹ 35 ۹۹۰ 71۹ 71 2715 ۹ 2٥۴۴
 ]1۱ ۰۴۰ ی٭× حق ٭ 5508 ۴۹ ۶1۰۹۳7 ۱۳٥

 ۔موق انور ۹۹۳ ۶۷۳۴ "۳۳ ٣۲۰ چک ×۹۹ ہ4 ۹85۳۹
 چہک٭ ۹۲۹۱٭٭ ٭ ملع نامتک ٭۱ 88۳ م۲۴۳ م٭٭ چ۳

 ۲27 ۶۶۳ ٣× ۱ ہ0۰ <٭×٭ کروا (ں.7

 و56 ہ×5 5 ۶7 ٣۱ ہ۹۹ ۱۴77
 مج ہر <6 36 ۱55 یار ۹۵۲۸, ۶5 ۴6
 >۳۷۳9 ×77 ص5 5)5 ۳۱۳۲۲۵ ×۱ ا581 ۶87۹۹ 77
 ۹5 ۹ ۶۱, 5۳۴ 5۳77۷ مج ۳۳0 راہ ۹ ح.

 (چوئا
 ×× ہ۸ و 3 ییر مج ۃت وے 6
 ۹۹ہ 0م '۶1۸۰۹ ×۳۳ 76 ۹9۳۲۰۶ ق5جاک 5کپ ک
 دہ م7. کج 9۳ ھ۹ ۱۱۹١ ٭م٭9 ۰۶۹۱ ۳ج
 6( 5۳7) تانءچ مہ ہم۹, ۲۳۰ ی ×۴ ۲ ۰۶

 م99, :7۳۳9۹ 5۳ ہ۷۰ >5, 9 5۳ 7 ٢
 ہ۔ےجچ جے۲ ٭ .ہ ف٭  ہ٭ مک ہ5ا ہ8چک ہ 7۰+

۹۱۲۶۱ 3715 ۴1 ۹۳5۱134 

 یہ یہ ١ج بر ×مو 8ڈ ج٭ جو ٘  ُمَهْلََو

 تول 177+۴ ۹۱ ۶۱۴۳ )۳3---6181( ٢۳۳۳۶

 9891+ مال. ہ۱ ہ7 ×۲۳-.٭ 3×× 3+7 ×17 <

 ج3. یر ×].ہ ہ۰ ۹۳8 ۴۰۸٥ ٭*(“"۰ 3<
 *۲۹7) ×5 ھ-076 8770 1 ی <۹ ہ50 ]795 5۳۹ ۴
 تو۹ م۹ ) وو ٭ ۷ے ہ3. 1-5۴۵ 6۲۹۹ ۶
 ۰-57. ق۱ ٭ا٭۹., 5۳ جامہ مح مأٔ٭٤ ۵9
 م785 5۱۷۷7 "۹:1۹١ 37۳ ۹۰۲۷۹ (ئا:) ×۴۹ بت ,4ه4



 15۳5 )٦۳۳ دت ہد >2 ۹۳ 7۳ ]۴ س7

 ٦۶ م۴٦پ ٭85ئع ج پر و8 و ۹75 877 ڈ”جو

 ت7: 58 (م 7)8 ا ۱ ہ۲ 757:۰... چہچ

557۶7 >5 ]و ہو ےس ہے وو چچ
 ۳۳۶ 7١١ 

 2۷۳۶ “576 725 5ک ٦۱× ×۲ ہ٭ق٭٭ :) ج٭. مد

 715 5۳ 55 ہ٭ ×× :جٛ٭3٭ 6 وس دو

 رت 8۰ ھ :ر-.. جہ رو.  ہزچ
 1۳. 5 51 ۳٠۳

دح××٭ *ح٭ 3ہ 875 وجو جد مج
 ک۳۳ 41۹ 79۹ ہ

 ۰۰ 9 2 ]6: ۳-۹ ہجچچ حس ہچ ہم

 1713ا ۰ ٥٣٣۳ | يو×× جی

 َتْندكلهیپاَمَک لَحاَتاَوت نیلا یئینیاڈ

 75× ۰۰ت ×ج ہ ھو ےہ
 ×٥۹ 3> 7١

 5۱۹۲۹ اتجج ء۱. ٭چ ت٭ ]و جو م۱۹۹ چھ

1ب 58] ہد دصح قع ہ٭ ×۷ ]مور ہود
 آ

 1۰٦ ا٭۶ ۶۱×۳ ہ3 56 8جج چے ٣ہک ×۳ ٭

 ۲۳۳۳۳ 5×٠ ۶× ٠۶ ہج ٭ج 8ہ ڈر ہو ہج وہ

>××٭ 57 جج ہو)× *×ب وو
 ۳2 ۳۳ د5 7× 

 5٦٦ 7٦٦ × *ام 3ہ 5 جہ وجد "جو جو

 75۳ 88ہی م چچچ

 ۹: 35 ہ 8ہ جوچچہ

 اھت

 7ا ٦٦٦ ُلِملَت ×: 'ہحج' >1 ہج.. ہجر ٹو ٭5۳ ڈچچہو

 -٠ (3ر٣٭ہ)

 بچو ہہو وچ عوچءو وہ

 5٢٣ ٦× ب5 6-. ج]]

 5398 اکاچاک 5۳ د

 98587977 3:5:۴ ہ5 جے !|۔چج

 5 1۱۶۳ہ ہ 5ج و و

 1۹9 ڈ5 جدو *ا[37)”] ٭ ۳۳۰۳٣ دزج. د8

 ٥5585۳ “15۴5 >-٭ جج ہ چچجچ ےہ :

9۹1۳۳ 5575 5۰۶) ہد یج ہچد
 ۲۶٥۶۹ ب5 7 دو 

 5۹ ٭٭ ٭چ ]چو چن ک۳! 575 6 ×٥٣ جوج جج

ج٦ ہ3۵ج ٭۰.٭ ڈج٭ عج
 55 9۵۴ ات>ج جج 

9 “9۳ د×٭ ]. | دج.چ یوروہرک
 یک آ1 رک ۱۳

 ک5۹ ہدچ ہر دہ کو ھج وو۔ے و

 .155 87۸ ]ػ وو :ّ عوجو ۹1:55 58ی ڈی یہ

 روک لورا زا سنز

 ۱ 5۹۰. 'ہچچ 3چ چو ۹575 اگ ج وچ می جو

57۳ ی >۳ 77۳۴ >7. *٭ )×× +7۳ )۰>
 ا ھ1۹ ا

 اگلا عفان ٦ ا 8ح جج مج ۔نںیچ
 و و

 کک5 اظ × د5ج7×٭ ہدجح یج وھک دہ وے و

ط ×] ×× ہجص ہ *..8ج7 >9. جہ.
 ا ٠ ا5۱ >۷57 د×7) 7

 ا

 یلھتکم ا رغ-_- :رمیاثکف 0.٥ ےل

 ٢ ٢ 5ةتآ ہین کتا ےل -- کت

 فط ےہ

 ٤ ثش“یروً ...

 لپ . ھجچجں



 ۹109۳ ت۹7

 ×× (9۲۳۹ ؛ اعَِرَح >لح جہ تا پ< جی چ؛

 ٹو>1۱ ہبج٭ ٭-××7 ×۶۹ 5۰ ۳ ۱۰۷ب مج مچ
 ےہ, ہم م ی7 9۵8 چ۶ م5۱ ×٤× ٛہ٭۰ ہروہجرو جحچ

 ںرہجہ ۱1018751 73۲ ۴۸۱ 3178۱۷۸۷۹ 31 5+
 جور جم, عم 1 82389 ۱ 5۹8 1۹۹۶ 3-جو یت.
 مز 5۶۳ 97, ھر ۴۶۲ 5۲۳۶۰ ۴۶ا ی٭۹ یر مہ. ۷

 نار[ ۰× )7 ۹ 7۶۷ ۳۴۹۱۱ بیطض ×ج×ج جج
 ہی ×38. ہی ۴ ۵۰۰ ۱۳۵ج۵ 7 8ج <3رإ

 محو ؟و-.×7ہ ب٤ <۱

 تاوطخ (ة3979٥) ۃرطخ (35815) -۹۹ 18871 ۱1رطخ

 ٭ ہ۶ وک ×× ×× ۹××٭۱ ز٭۰ نِْطْيَشلا ترلظغ
 _یو ہہ. ×× ×518) 15۹۱

 رام ا روش اپ -ےوس 861 58 ک5 ۹8 ۹۱ ۹5۴ ۹ ۷۹
 چو-جچ ہ م عا م۴۴ ج1۳۹8 م۳ ۱۰اشحن چآ
 تو ہ8۷ ۳ ۱۰۹۸ ۹۰۳ ٦8 5, ک ۹۴۲ج ءرس ۳۴
 ءاشحف یب 98۲۶٣۲ ٦ ج5 8 ۹5۹ ۹۲۴۱۱۷۴۹. 71844 ۴

 ی٭٭ ×91 ہز×۱ أزُمَاياَتِا - ی۱۷ ×۷۳ 65۳۳۳۴ ۳×
 پچ مچ ۱۹۳ ۹7۱ ۲۱ 7۳ت 88۹ ۴۹۱۱ ہ۸۷, 8
 ۰ 7 ×۳ (50) ٥< یک 205 17 ہہ. ۴

 یو محی جج 57 ۵۳۱۷۲۶ ×۰۸ 7۳٤
 وج م7٣ د١۳ 877 ۹۳۰۱ ۰۶۳۷۳۸) ۹5475 75

 ےب جہ ]ج٥ ی٭۰ 7۱|۳ 971ا >0 یب٥ ٭٭۳۳
 و38 × ×7 901 29 ۴ ۶۹9۶۷ 3 8

 یجج ہہ -۰كمہم 5٥٠ہ ٭٭ ٭ ہ٭ ٭۶ ۴ 8٠٦
7 ۴19۴ ,.5 97۳(۴ 77 7-۴ ۹ 7۳71۰ 7 ۱7 
 ج7 7 ی۷ 27 ۹ 737 ۶۹۷ ۱۶۳ ۴ 715 7<

31 
 ۹ ہ۳ 1)3 19 -۱], <۹ ۴ ۹ 741
 یہ 77 ۳۰ ×-,. ہم 38× ہہ ۱۳ >۶ ہک

 یج یجب 3م ٭٭ ٭×ہ×۱ ھر لت <6 ۱ ××٠
 ہت یی نل ہد تام× << ہہ ۰۰۳۱-۹۴۳ زگ
 سہ ہو ۹ 8۰۹ ی.7۶7 58 1, 5۰۰ 1 7
 ےہ. 7۷.92 م۳ ف5 م5۱ کا۳ م۳ <5
 ھج۳۶×88٭ "8۷۸, 31 82۴55 5175 3۰" ۴ ۴۶
 .١۰ ×7 7× ۱ 5 ×۳ ۹(۹. مہ ××. 1۴ 7
 ہہ ×× جت '!ے٭ ۹۱۹۶ مج ۸۰۰۱ ۴۴ ھ٤

۱ ]9> 
 '۔دوح, 5۳. 53۳7 ۹ ×7۹ 81 277 ۰×7 ×۰ ۲"
 جی ہ۰۳ ۴ ۲ ۹۲5 555 5۴ <*× ت۳ 1
 8۳۳ أم>× 88 8۷۸,۰ ۰ ۰٠۳ ×× "چچ "۳۰ ()

 ۔ج. ٭کی٭ےہہ۹ ۳ ہ٢ ہم٥ 6:6-88 مت +5 ۰۱ ٥۹۴
 حی مج م۱ ۰ 5ہ *ہ7) ۲۳ مت, 64'۴۴ ۱

 ہآ تاک ما ادا روا پو ڈ نداد شپ نم ساگلا نوش یا

 4 یادسلالیرم ہللا قو امیج وو عا بادکعلا نو ا
 >1 کا نا یو دتا لا لاقد 9اسی نمک ا7 ۔4 با ہلا وار واوعبتا نئ نمو مہا نند اج

9009 

 آ *نظيَشلا وا وم تاویل والا یک ا
 -] ناَو واکمفاَو وا فرمایا ما نیر د سل نا ا

 | ماْوُميكا مول لیقاداو ؟نو ملتا مولا عاق ا
 ٠ا تاک او اک ابو نیلام مس لالا لا لو اج

 ہل وی ص ا ںیؤ ر1 دلا مسلم یعنی ینا یتمم ا
 | تال نوازا اون ما نیا نقل عد ا7
 3 وودےعوبس اَت َنِواياوزکَم اَور دام ا

 2 9 نوںیحت تان

 مے رپ وھپ شپ یوگا رہ یگ رغپ شہ رش شہ ٹپ رش شی شا رگ رظہ شب ےہ رپ ےس ہں و ہول و یز ےہ وہ ہک وہ اھ و او بک تو و ہو یھ

 مادعر ہج٭ مہ مج ب٭٭ ٣ج ۳ 7ر7 چ اچ
 حی جہ یچب یبہ یک ہی5 یورک یو ہو7 ہ۹
 جج ھ۶ ×٭ 2 وو 8ج ہ٭ ہچجچ 8 75

 7ج 777 97 چ7 (٭9+ ہمت ر چج می تو <
 جو چہ ہہ59ج مج ہج٭ جرج ۔یرج مہ"  توہاچ
 5 ہہ ی 7 ہی ہچیچ  ج ہج ہجچچ ہو
 -جح٭ ٭خہ٭۱ نس وج ۳۷ ڈ۔و٭47ہ ات جہ

 چج جج حج یہ ×۷ ×۹7 تر ٭٭٭ <7 55ج ۳
 ےرجچچ ہووسوھچچ -دچ ہ٭ مور یھ: 37 ۴۹۳۹ 7
 و جہ ہ۳ ہمہ و3 ۳ج ]۳۲ وہ9 جج ڈچ)
 377ج بو۹ ہہ ت۳ یو7 ب35 ے مت ھ۳۳ ۳
 نو جہہ× ۷٣7 ھ2۳۱ یر۹ آج ی7 7 ٣چ

 رب وبج یربہج م۔ستج ہر ہوچبمب ہرحو موج جی7 ۱7 ۹5 ٤
 م9٣ ۸0 ہ۷ ہہ ج٭ ۰777۰ ندحر ھ۰۳۷۷
 و337 277ہ ہ۹۲ جچہوو) بج+ ڈر جو ٭جی ہو7 ۴
 ]نی ا7 7ج ھ7 ایچ را7 ھیس دی | طر ھ ہک
 یہ  مدمڈہج مہ م مو: ہویہ ہ ہقاو ٭ى ٴوجی

 8 یو× ہہو یی یہ۹ 77 97979! ۹7 ۹7 7 ٥37797
 0 ن٭مز ٭ ۳۷7 ٴ۳۳٣٭٭٭ مج 7۳7 ہہ مج جہ7 ہہو 7
 ٦× 57ج ا 7 77 ا3 ۷ ایچ ۹۱۳7 ت۱7 07
 مو مم مج مو جور م۲۰ ہ۳ 71۳1۶ ۳۳۰۶۳۶
 مہر ۶ہ ںہہو ۔-ج-_×7 ۹چت ج7۳7 ×7, ۳97 ۲ 877

 ہور ندرر چو ہہ جو .و9ہ٭ تو. یجک ہ٦ ات
 بہ بم ج×۔ مج مہ موت م7" . .ج-و٭ 7

 جج وج3 وجہ یم بچ و3۲ ہ۳ 55 ۷
 مور یہ ڑج]۰٭۰. ھہ٭ بج جہ 57 م5. 7
 بق ہہ ہہج ٭ جی و٭ میچ یج وج تب ٭×٭ 7

 چہ ٣۲۳ ہم7 7 ۹ 7|



 کج جج عد اس اد سہ یت یہ ںی مر یک پتا کک جسم رح حس ییا ںیسیس رس یہ دہ

 تم جج ٹر ےس یک مت یک ںی اچ سس وا ٹی بس 7 -

 کن ۳۰١ ۰. د-حووجعو یس رو

 85:77-۹۹ چہ: جج ر

 555 ۵77 ]ح٭٭ ہ چی نےہو جو ؛ ےہ

 88١ 7 25۳ ۹ ٦٦ جج جع ہ8 و×وہ

د٦5 >) ہ7 ء7 ج٭ 7< ا٭۸. ]
 ۲۳13 ٠ تصح 

 ےن ٣۱۰58۳ یح مح ١ ہرد ہ بدوود وچ

 ےل ک1 دا5 386 5 ہہ ی١ مو جج. وی

 تامدا٦ م> ×× < صد صد جج ج جر ہو

 7--757 2:۳۰۲۳ ی× د٭۱ ہ 8یو وڈ

 تا55 8 ہہ یو جے چہوچو وڈ 5857 ۲۳۳۱ 7

 ا ک۰ 7 ٠۳ 57 ص58: ہ .× جر ہ >۳. جوچ

 5ا75 ڈ5 ××. ×۹ ج.٭۰۳۰٭٭ ج 5۸175 ۳۲8٣ہ یم ۔

 اَت اَد تنا نال نیلا یا

 55۷۷۸ 775۹۹ ۱ ۵5۳۰۳۰ 37 ۲ب ج×٭ 7 ہہ ہہج ہت
 فا

ہہ ہج ہج.×٭ ×٭×ج د× "جس
 دل ڈا ۳ ×× 

 1۳۳ ۴1 پا 77 ۱ >۱ ۱ ×۳ ×۰ ہرور ھ-.×

۶× ط× ہخانوج ہو جو ج ومجچ
 ٹک ۳۷ دت 

 1 ۳ 7۷ 5۰ 7۹ 7۳977 ۳ جر 7 ۰۳+

 190595 ۱5۳ ۹ ٣ 82ج ہجچچ م نوچ
 ا ا کا

 ۳< >3 ہ۸ ت8 ہو مدح +80۵73

٦۳5113“ ا557 ہ7 1۳ جج مجرد پچ ہرو+-
 ۶5775 79.35 15

 چا7, ,٥571553 - 7٭.3ج 7۰ہ ود

 7۳6 ھ7 5859 5۹۳8۳۴ ہہ مد٭× ہ ج.٭ ہ..--٭

 7٦۹ اا5 ۳٣× ہ٭٭٭٭ یع.-٭.)-وج ہدورەو 5 ,1٦5

 کا 6 ہ۳. و چور ۹۳۲ فر

 ا7057 ڈاک ر۰۰ ہہ ×× 7۲ ۹۹۹ اکاڑآ5۶ 5 ٦۰٦

 اکتڈساڑککا 7 ×۳ رقچ و وے ہیچ ۹ 8

 ۳۳۳8 ا رو  ےچ مہ
 1ک 7۲

7۳ ×5 37-853 دو3 وس
 ا یک ۰ ۳ 

 یلقنتا

 ٦ 57۹۹ ہ۹: جج. ڑ9ووچ 793(5٭۹

 ا ڈا کج ع۱ نی جج ہہ جج وو

 ا7 -55د ۶7۳۳۰ 7۶ ۱7 :>٭ت۰ہ)7۔)7٠

557 57۷۹ :٭ ×× جو3 جہ. و جج ہ
 ک 5

 ۳5 0057ہ ہدججہہ٭ مو جو جج چپ یچ

 ۱ ۳۳ 7۳ ۶ 5776 یا۹ )۹7 ۹ ×۹۰ ھج ]وو

 ۱ ٣۷٣۰۲ ۱ ۰۰ ۳۳۳٣ ۹ >3٭ ۹× بج >٭-< نرس

 کب ا 5۳ 5۱-7 ہ٭ د9 2ج . د-٭

 0 اھ5) ک7 779 ۰57 ت7۳ بہ ج٠ 37۰ہ 8.۳۰ )چ8:

 ے8 ہ ا۷
 2 ۸۳۳ ۳۴ >7 ×۷× ××.877۳ ۹>. 7د

 ھ7 201 3 ×۰ ۶۳۱ 2. >٭٭ ہ ٠>
 , 38رہ 15۹۳"×3٭

 < 557059 ڑ1 تط0 ت5 چ ×جج چپ ۹7ا ۹ 6

 مہ
 ٠۰۰۹ ۶۴۳7۷ .×77 ): 77۳۴ 77۰۴7۳٣٣۳٣

 9آ 51175 : 59۰: ھ۰۷ ر

 ْ ک٦ ك3 < ۳ ۰ ×× جم دس



 ےچ و ھ ہچ و ٴە یر صح جر ےک

 ہے ہى کپ نا ۱ش ةٹکملج/ےک ج7ص جل جگ: کے تیس س ہلس سس ۔دھجرکا اس لات ااھٹاساارئراشاکس بل اساس ہا2ثلق لال ۔رٹ عا تا بے دھإ سصاجھچصسسفوصےتنسا تالا اک یب ٠ج اہم ترابی تسلی

 5 - -. ری رم ۱ : : 7

 57 ×× ہ ٭چ٭.٭×۴٢3 55۲ 8۹۹۰ ٦ں ج
 ٭٭٭8. 719515 ,٥۳۳۷۳ 7۴۱ ٠۹۷1 ٦ک ۶!ا, 7, ×ز۳5 7ت یچ۔
 بج ٭بہ+ ماما 7ک ۳ت تم ٦٦ ت۰ ]ج| جا
 جہ مل م56 6۰ ۶۲۳۷ 5۰ 5۲557۸8 5۳۲ 5ہ8۳٭
 وج١ 7 ۱3۳۳۴ ۰1 ۴۶ ۲۶ اچ ک۲۳۰۲۴۱ 7)7 ہو
 9۰ ی<ا3<٭ مج مالک ب× مو >۷ 8پ عجم

۱ ) ۴1 5۲۶1571 

 ج ؛ ب ٭٭ ہہ٭ ھ8 ۶ م۳ ) ×۳۹ ۷
 یت ×× ٭٭ ٴگا. ہم٭ ۱٢ ٥۹ (م وقاد جہ مج ْآ

 ا ۳۳. ۳ ۶19 ۳. 9 51۹1 ۶۶ ۹5 8 ج٭
 .٦ -5 ہ97 ۳ک ۲ ۹۹۲ ۴ا ۹ ۹5۹ 797۴5 ٹ× 83”

| 5۹ 8411119157 

 حج جج... ×38. جہ یہ ٢۰ ٭*٭٭ ٹچ یٗ

 ٭۲۴8۱

 ک 5017۳7 ×13 3+ ۳-۰ (۲۶ ۰۱ ×× ۴7۳ ۲٦۹۹
 ٭0۳ 58۱۰۴۳ ك۹ ×۹٭ 8۳5 ۹7آ 55۳۱"

 و 2ر5 ×× ب۰ 56 ×٭ م5۳ م5 د۹۸ 58۰ چ× |
 ۳٥۵.- ۶)۹۲۳ 85 ×٠ ]۴۳ ۴۲ ×۳۰۱۴5 (5ا8:) ص۳۳ إ۱
 ؟۔قصرہے ×۷7 77 1ت )۳ ×۴ ص۹۹۰ 10٥۱ ۰×5 ۱۷ي
 3ج. م۰ مہ ق5 ۱٢× ٣۷٣ ۹۹۰ 105: 17۴ 55 جی ۱
 ہم ہہ لی ات 155 ٣ ۴۵ ا95 ۲۲۹۱ ۱5 |۷

 ئے ٭ج (8 ٠م مچ ب٭ ء۲8۹۸ 3:٢ ہم 800, ہ۹
 ۹)9 7 - (ئ٣2۰۱۰) 5 ۹-7) ۱77 ٣7۳ )۳7۰ ١۱

 حچ  ج٭٭ جہ ہہ چہہچج ( 3ا ۴۹ ٭٭ ۲

 7 198 5۹ ,53 ۲۴٦ ٦۴ ۴ 575۳ ۴1 ۳۳ ,٦
 ٭ہ ی5۹7۵ 58 18 3 5854 ہ1, (۴۳ 57

 ہ۱ 715۰7 ۹۲۰ ۴ ۱
 ×81: 378۰: یج 7× 7۱٥ 9ھ, 7۹ 8, 7

 وک] م۴ م٣ مہ ۲۷۶ ۲ ۳۳۳ ہ, ۹۴۴ 7 ١
 ۳ ح× ××. ج۷ 3775 ۰۹۳۰ ۶×۳ ٭*×؟٭٭ ۴
 8۰٣۰ ×5۶. تٹس ہڈوق ]ج٭٭ ہ8ا مہ <٭

 ٦7 7۹ ۰۱ 9۳. ٭مہ×٭٭ 8.۹ ۱۱ 7۷۶ 7 .۳٣٣
 جج 7 77. ۱۴7۰٣۳٣ ×۴× ٭ھ) م۱٥ ۹ ۴
 جج عو جی۰ ہ |8۰ ×۳۶ :د<٭ جم عق ہ57

 ٰ ×6 ی۱١7۰ ۹۵27 3۳] ۷۹۳۵8 577۹4 ۳٦٣ج ۴75 ۱ ۹۴٦

ٰ 

711 1 1 615 )5 
 ٣۰211 171777 771۳ ' ہ5۲۳ ا۰ ٦ح *٭)7۳ 7
 مح ۳۳۰ "۳ح ۸7۰٢۱ ہ۰ .]*×. ہم5 ی۹ ٭

 چہ ×× 87 86. ج٣ 3۲×۱ ٭؟ا٢۹. ٭؟
 )مج ی3 ۷۷ 71۱

 ]9۴ 77 ۰×× ×× ز7. ء۸۸ -۹7) ء57 ۱
 ےجچ وہ مچم 9ص بو! مچ مم بہ 177 674 .
 حج ید ع5. ہ×ب 85 صد مج کیک ۱۰

 ا هی نوا مرنا حلم کلاو نیلا رحامنا
 آ1 انا یا نام متا الف دال اب ریغ طا نیک ور ا7

 ج1 وہا نودللا لزئآ(م ںوہنلی ندا تا جلروقغ
 | امن اف ايك یا تن ا

 ومن حت ۔۱ تام مولود وار داد یل ور لا مم راکلا

 بادمِلاَو ی ادا ةلضل ا وما زا كو را ٦ 7 رر
 ۔إ لوح هللا جاپ َكِذ رالا لے شر صا اف ولا ا

 ۔آ اناکٹیيَل پا قاوفلتخا نئولا ناف یحلاپ بلا
 >| و قرشملا لبق ام وجد اولوت نان لا سیلاٹاپیوپ ۲٦

 ۔] گل ملا و توا میلا وا نما سزا ندلو پرملا
 ا نشا یو یخ یل لالا قا و" تب یئلا پلاو

 شک ملال ولد نو یل کلا ا
 4 دیو وم ولا لو ولا اقبال

 ۔! اج ما ضلاو ءاسابلا ف نوش لا دی ادا ا
 ےس ہک رک ےک ےک ےس ےک ی٦

 اوم یو وو
 موم 36 ہمہ تمج ووو جہ مع ٭1 مع”: ۷.۷
 وج رب قجعپ ٢ کوچج وقف ب۳ ۷)۱ 7ہ 3:7

 جر بج یب مچ بہر ٤ چپ جج یجب ]مج <٭
 2۔-ے٭ہیہیج چپ یر چو مج ہب+ مر مزجوآ(ی ورک
 یہ 87 ,ک۳ 7ک ۱ مومەر 8جو وو ہہ 77 ٭×

 ج۔۔0چ وج 8م ۸5ہ ڈیوجہ ی مج بب ×
 ۱ ہ7 797 چ7 777 ۰۶ 7 اچ ی7 777 7

 ہجر 17 ا5۳7۳ 7۳۷ 7۲ ۳97 797۳۹7 77 771 ۶:77 7 1
 حت یریوو ہہ 7< ۳7.۳6 ۹ / م ےر یو78 ۹ 77

 بج مہ وہ ہہ ج8 ہ"٭ ٭[8 ٭ج٭ یو
 موم جم جج ٭ ڑچيج 8جج ج٭ ۱ جہ

 میچ ہو يمہج چ7 خور ۷۶۹ یتا یب7 ہک
 جج ×۶ مج ؟ی٭< ۸87۳۱ ۲ ۰ ۳7 ١

 6 ی۱ یوور ×تسبگ نوچ یب جج ہہ یک 7۳ ۱۸7۷7۳ ۷
 ج٭+ ج؛ جج +بجج جب ہ۳ ہہ ظ۸ ۴۳یہ ہیچ چت 5
 ے۳. ہہ > مجمصصہ٭ تاج یوم 7 ۹-7
 جم ہر جج نہ یہ ثجج مع ہ76

 )7 ]ا73 تچ 77  7 27۳7 7 
 حج م× ہ5( ںی مج مج پچ یم وو جج 5
 مج یج ×× ھم ہ جب ×٭ہ ص۳۷۷۳۳۸

 ا77 77 777 7 71



۸۷ 

 ٥1۹715 ۶5 5ا ۳۰۳ ۱ جج اچ 8ج ںرجووچ جچچ

 5۳79۳6 ×۹۳ 2۳۱ 7ہ 7۳٣'۳ 27× ×07) 37. در

 71۳۰8 1۳۳ ہج.<ہجچ :۔×ر٥< ہی  ہجچچ بج وٹس

 “۹7 تا> وی ]مج 83ہ ہہ جو وج جر م ود و

 ٭××. 8۰۲۳۰ "8:3۱ چت و مج م جج

 “۰87۲-75۳۳۰ × - مج ور ہم جج وج
 37۹53 3۲7۴ چ١

 ۹۰٣ 5٦ چچچ یب ٣۳۳×7۳۹ ہ3 ×3 مج

 ہر8۹ 3۴ 797۶ ذا9 5۱-783 جم 8یج

 75۲ 3۶ ہ7 ×

 2: ×5 :14 ×.)×٭ ×37 8ہ. ہ۶, ہوج جہ

 77۳19 ۴۹5 37395 ۳7۳ > ×٭ >٭ <× ×ق:. جج

 تل اج ا چا ھ۹٣ ہد .- "ج۳ اج ہجج ہرجچ جہ.

 ۵۶-۹۳-5571۱ 7 ہ۳٭٭٭ ×3۰ ہم جج مم جج جہ

 3 د۳۷ ۳5۳ ×۱ × | ہ77 ت٣ جہ” ×٭٣

 ۶٦آ ٥٥٥۴ *!ات7, ×) 75 :> نان یجج-×ہ ×قع مجج مج

 5۴ ۹۳۷ ×۹۶ ۹۹۷۳) *(8۰ جی ×× ر 2ہ بوروص. ج

 1 15 )×7 ×7 ×۳ ۶ ”وہ عم جہ۵.

 ۳۴ 7)۰۹٦۹ >5 ج۱. ]7 ×7 7-3 ہہ
 7۹73 ۴۹ ۱ ٤

 ک5 37۳ -3ہ۳٭ ج> در×٭٭ ٭٣۳ 7ہہج درج٭ جج.
 15۹1 ۶۲۰ 7ہ ہج٭ ہج "و

 ٣٣۴ 5٠٦ ×53٭ ک ۰ھ” وج ۰ص ×× >۴ۃ3. ”ہچ

 5۹3785 7۸7 ہ٭)) برس 33۸. - ۳5۳۳ >5ہ ہ× ٭ج

 دم ٭إ9ا)

 75 ٠۴ جط ×7× ی۳ :7) :, ×7 ٭إ >-٭737 ہہ

 ٠٦٦ ک۰۳ ۹ ×57 *(77۳> ۱۰۱ د۰ ×7× ہے ××: 7ج

 17979 ھ5 ×× ۱ ۰۲۰ دو یھڑچچ ہہ و *رج یجو وج

 ٦٦٦۳۶۱ ک5۰ 55۳ 07 د۹ م۹ ج۹. )م5َ وم

 2تک تاج ہک ۳۳۰ د35 ×× جو>ہ٭ ھج × و۶3 وج

 130 ۴۹۹ ٭٭< 1۳۲٣۳ 657:۱ ہی٥ ع٥۹ مرچ چجچ

 2۳م۴۴۷ 7٦ 0۹7 7× ًہا×ذ 8ہ

 د5ا ھ۹ ج۴ 7 ہہ چک۳7 مج تب

 ×59 ۳۴۳ ×× بک ہہ >×:ج جچح ہد جو جو

 58۳ 197۳719 ۳7۳ 5۱ ۳۳۰ ٢× بج مج جر ہہ

 اہ ہت ہحج چھ مچ مر عج وو چوہ

7 )97۳۳9 7۳ ہ۳ > .- (3۳۳
۳۳۲۳ ×1 

)٦552 'م' ××ج جج مج 8سج٭ ع] > ڈو
 ۶

 65ل ۳٣۳ 257۷ 7 ہہ ٣×۳ ق>۹٣ )٭ج یص٭ م٭

 مٹ ہ8۹ جج ہت. ہہ٭  چچ جج یج چہ

 مَعِلَمعاطلَع "ا ڑ۲ ک 8775۰4 77 ×ج ہج وڈ

 ا م۶۸٣۰ ہ 5 تہ ہو ہ ہم ]یو ہچع موج

۳۲۱ 27۴۹ ×٣ 85 77 ۰×× د5 مج ٛح مج عم
 م

 ٦> 55 ٦. ہت وج ]مج نو چ ٭).. چی< |

 ٥۴۴۷۳۴ :۳۳۳٣ ۳۲ ×ج جہ٭ جج:

 ٰ ناحلل اًعاَتَمِت اکا اَفرلَعْتَاَء اَفياَْوَاَواَمِفَِوَسَ نم

 ١ ک۳ 557۲5 5۳777۲۳7 >۶ ت٦ج7. حج 7٣× :.×>٭ جج.”

) 555 آ۳ ۹۹۲۳ ×ہ< جج ×ک جو جج وو ے
۴۹۹] 

 أ١ ۳۶۹ ٠٥۰ ہے ×ج 68 "+۸. کت. نور یو

7۳) 557۳ >۲۳) >) ×7) ٣8×* -٭>٭ یو. ج.٭آ
۳ 557۳5175 

 05۱5 )٦۳* ×5 ہ7 *× ورد ہور درک ہو یھ

(3۳۳۳) _. 7 77 83:89 ۹ 7۳۰۹۴۹ 1۹ 10 

 755751: ٣ ٭ہ٥ہ٭٭ ء8 یس. ×۴7 ہ3 (ہآ

 ۳ڈ 1 7۳ ہر 7 جج 7۳ 7+ ہر یورچ
77×۱ ۰-۹774 ۳۳۹ 

۶۰٣.٣۷۳۳5 >77< ہ×× ×مح->×3٭ :>٭ ج جج
 

 ٦ ا818 ج٭ وج وہ کا755 58 ۳ ڈ8 بم چ

 ۲٦۷7 ٭ "ہ٭٭٭ اَنْيْنْمَتاَمَمِذَا ٭×٭ أو ےہ

 ۳۷آ 775ر ٣7× ×7× 'ت٭٭+ ×۳ +ک م575 ۳۳ وژ

 ۲19۲65 7 ۳إ ج7٭ 3آ 7٦45 ۳5 ۹۱ (5۳7 ت۲ج دب

 ۹ ۳5۳ مج جت چہچ .ں جج 85

 خئاتت ہہ 8۳۳ج :ٛ٭. قم ]7]يق) اج ہ
 لا

 775۳۶۱ : ہجچ 8515 8۹1577 ١5 و ہ جر

 و11۳ 5۳ ہ٣۳٣۳٥ ×۰ ×ح٭ ہ  چ یہ

 ےک

 ب ہ٭ ھ ھی ھ2ل و ھی یہ ھ" ےہ ما

 - و .ہ -٭”٭ رو

 مھب !٦ ے4؛ ۃ1 ک8 اَب

۹ 

 517 7۳۰۳ ٭ جب 8ج۷ وے ]و 8عرجوچ

 5۱ ا۹۳77 ت×' مک جب ہت ۱:۸ تث۔تسوو مہ

 ٥5٦ ک1۰ ا5۸۲ ۳۳ 5× ۲8 ہ8 7۰ وو چو ]مے پ۰

 5۳55 ×7 5 ×۶ >۰ ہہ ٭]م وج 7تسد ۹۸] 8٠8"

 821۹5 ۹ا۳, 5۳۳ تہ چہ ٭ج جج جو جج مہ مچجچ

 “5۲۳ ہ ٭٭ہ٭٭ ٭ہہ2م ٭]میج ية ہ جج

 ۳۳۷۶۳7 5۹3ہ حج جی م٣ مج 3 محو جمع
81۹957 58× 

 ا ۳ ۳٣۳٣۱۰7 >) .ج ب>٭ 57 ج× و. جج جج

 781 ڈ5, 9۹ ہ1 ۹۳7 ٠۴ *7۹٭ 77۴ دت ××٣ ج۱٣ جہ

 ٣ م5۶۰ ہ۰ ہں نج بج مج جج چے

 ت۱۰ "|۹۹ ۹31 3۹۰ مج جج ہ-دد

 ےک ۳7. ھاچ ۸ہ ہ ٭ر ہمہ]ج5۰ >5 ہ وو

 ع۳5 >5۳۳5 ی 7+7 ب.٭ ر یچچ> جچ٭  ح.چ و

 ۳75 ×5۱ >7 ×8 جج ہتز < ید عج ر
 قٛنفن 15

 جے

 - ئ7 : 7۳۳ 0ہ ہ 7×× ہ5 جج جج جی ۔

 1ک ۱ ۳7۳۳ ٣۴+7 جے جزو جو جج ھی

 بو ۴3 75 ۳۳۴ ۹ ۳ر ہت. "ج7... ۳۴

 7 ج۱90. ۳-7٠ 7۳ 29 7 ہ۴۱

 5 ا 5٥7۹ ٥٦ ٭جج ہ)3٭ نس إ کت 07٤

*× ×ا]۳۶ “3ا77 ج×:ر ×قرو ہجج می جہ
 ٤ 
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 7۶ پ27 (۹1-۹75 ۰717 ۹97 7۰:

 “_۔- ×۳ م٣ ہہا۲75 757 3ہ 975 >ےچ×. نہ

 5 ٣ک. ۴۹ 5 ہہ ںی. ہم ات 5ج وا
 <بح×ا ٥۸۹ ہم٥, چ5 ج۶ ہہ ثب (؟۵چ ××  چچ
 موہ ہے ''- ی ہ۶ (۹۴۳۷)) ہہ : 15۶۵۰ ۲۷ہ٭ جچجچ وہ

 55 7٦ ۹5 ٭۱ ×× 7٣ 53۱۰۷۷۴۹۰ یہ ہنی جج
 5 ]٦٤ ,73۳59-10۳( -٠ 3, ذذ8 ؟إڑر

 جب مج بر تم و<٭8٭٭ ءاْمَنِل دير

 313 7)71۲8[ <٣87> ۴ ۱۱ ۳۹۳۰۰۳. ×7ر×ح--<

 .3 5× 7۲۱۰۳ ۹۱7 51 7578 ۹۲۹۹۴ 7 ١51
 مہ ثب٭ ا٭۹ بہ ۲ ×58 7 ت٭ ٥۰۶ عج 'ہچچ<ک ج3.
 مز "م۴ ای ۳۷۳۳۷ ×۲ ۰آ ۴۹ 5۳+ دا5 آ3
 ٭ج79١)ک ۹۰۳ د ٭×ج٭6یمہ 58 م9 ]گی۱ جج

 1۹:۹7 یک پ٣ >۱ [۶)۰] ۱55 9 51۹8-۳52 ۱|

 ت۹ج۳ ×ج٭ت ۲ 078 ۱۱۰ م۳۳۳ ۳ ٭”ج

 جات ہ4 ۹ عی ؟۶ مج ۱×٢ ہ 56 چچ

 بنا لم ڈار 1)۱9۰3 ہ۳ ×87 زر ٭ہ وج

 مچ ٭٭[4جچ+ بصن ۹۲ 55۱ ۳۳۰۰۳ ۹۹57۳۶ ۳۹۲ 75 : ہہ ٭

 ؟۹, 171717 37۱ ۴۹ 1۹5 58۶۳۳٣ ۶51۹ ۹۱٥۶۶

 'ہے ج۹۳۳ ۹5۹ 58 "8, ۳۹ 35۳۷ ٣۳۹۴ ۴۹ا ×9
 ۳9۹11 57 51۹ کت ۳8 9513۹ ۳۳۲ ۹۱۳۲1۱ 7۶5

 5۶5 ۲٣٦٣٣ کی (]".8۹٭7 215575 192 ۱ 7٣ ۴ ۹۳۳ ]٣)۶1,
 بر م× ا٭3 >6 ہ ججز ت5ر×. ×۲ ۶ ۶ ۳
 3۵715 ٭ئ١ ۴ا9, ۳)7۱5 “کب ٭٭۳۴' ۹۳۹. ۹5۹ ۴۰

 ×۴ ۴۹ا (۹۳۸۳۱ ۱

 ×× 5. ث۹ ہ۳ 5ا57 7.۳ ۰۰٣ ٥3۹37 ٭
 ۳ 867 ب٭ات 8۰ ۱80 م) ہي ۱ 6
 م59۲۰ ٭"٣٭ ھم, ب ×۶ ی۱۶۳۳ 777 5۲۰۳۳۲ (یةر-: ۷
 م"5ہ. مسترد و3قہ ۱ ۳× م۱۳۷۳ ×۳ 6۴

 << 7 >۱. ۹-۹ ۹3۲۴۱۰۲۳۷ 77 7 ٣۳
 5م 7آ (۴۶ ت5 7۱۰ ۱۲ ۱ 31 7۶7۴ ۳۹ ٣۳×3۹

 551 ۰۲۳۰ ۴۰ ۶۴۴ ۹٭۳۴۱ ۷۷۱ 5۲۴۴ ۳*۰ ۴
 >×3) ۷۹۱۲۹۱ ۶۰۱۰۶ 8۹۲۹ ×77 ۹۰۳ (یا:) ٭]٭ 8۶7

 ۶م تجچ 8].٭ چووچ مج و وڈ عی جت 69
 7)3۷۸, 5۰۳ 5٣۳ ۳5.۶ ×× *إ٭] ۱... یسصتام چو ××

 ٭ئ ,30۹ ۱)9

 تہرججہ 3, 3× دوا, ٭٭ ۶ہ وہ ہو ج۱ ۴۲
 بج ا3 ہم ہ2 .۰6 ۲۷ ہ۱ ×× ہہ” ۳ 4
 تین ترظ ہنسا جن نانی یلارچ ینگ
 7< ×× ی7 ×۳  ×ہ٭چ٭) ×× :×٭  رلْرَنِي پان
 ×۶ 3ت ٭٭ پلا لََْاََو یه 7۴85

 ٠٦3 5677 ک 5)۱ ۶۳97 (۱۱۳۳۰۵۹ 577 ۱

 بق ج< ]بد وج ٭م× مج ثب 3ج ہہ ۴ی
 جہبج عج حج ]مج مم مم3 !1 4جج 8ہو 0 ۶

 تسشاساطم ولجسلپ
 روا کرت یل اک وت یم یس ام یا حا و لا و کج حد کش کی و و

 ھوا

 دعنعاتسسضصعم-حماتَاتمھمامماقحتحصصٌزٔجهاظصصح٦ص٢٭م۱موقق ؟اظف وما اعساومتاواااکوزحمصعااوم وم.

 ١3۹ ]۹ 15۲ ھ۴۹ ۲۶۰۹7 ت8 <۱

 5۹ 51411 26714 1۹44۹ ٣7 ۳77 ٢ ہ97 ہہ 8
 5 ۴ 8. ہک 6 ×07 "۴۶۱ ک۹۰ ×ز 7"
 ا ۴۳۷) -51 6۲۳۳ ×۳ >78۹ ۴ 75] 775۱ 3× چت و۹ ۴
 ک53 اکا کا( ہ۳۳ 5157 ک79 (۹8۲] 0۳۴ 18 ۶5
 9 01 ہک ۹, چا ہ۳٣, ما ۰)514 ۶۳۳ تو

 ہ8 کہا 8.۱۰۰۳ “5 59 4 ٢۳۳

 ج0 ٭٭ ہی ہہ ر۳. ۳۳۲۳٣ 57۳ 5855 07 ×۳, 55 ہ5
 ۹5 ۴556 ؟۲۳۰ 5571۱ ,۹۱٥7 5۲۳۳۶ .٥۳۳۳ 7)775 ×۳۳ ہ۴٣
 7 375 ۳۳۶ ٠٠۹۹ ۴7۰ >۲ 7777 7ج, ×۳ج) دتجات ٭<
 ہک ۶۲۹۱ ۳۳6 ۲۳۹٭ ۴7۲ *۱56 ×7 ہ۳ ۱5 ہک! ×55
 ۹3۰۲۳۵ ہ۳ ج۱ مم, یرکئ یم "۳۳ 8۳ ہ6
 1۳-51 <۲ 7۳ ٣۰ | ت57 7ا 75715 ۴78 ۴٭
 ۰٣*۳7) جو توآ ْ۔  و<٭٭ م١ ٭×ج٭ ” 8ی

 تچ3 د7 .-۔ .٣۳٣×ّ( چہچق)
 ہاچا5 ا۶۱ ۰ م٣ ہی ٠٢ ٭۱ << ٭٭۲ جج ؛

 5 تاج د۰ 7× ]6 ہی ہم "۳-6.۰ × 7
 ۳ 7ی ۲ ×7۱ 25۱۶۱۶۷۴آ٣×٭تا 5۰۹1 .٣۳۰ ۲٣۰ ]۴ ۳ 795
35910 5۶۱۹ 26۱6۶٠ ۹(۱ 

 ا۹71 لاک 7 ۹(7 ج0۲7 ۱۲۶ 7۴۰ 7
 ن۰ ۹1 5 ۹۹۰ 7۲۹5 ۴75 774 71 7 ۰۹ ۰۳۹۴ ۹۳8 7٦

 ” ۳ 5۱ ات ×5۱ ۳5۰7 ٣٣× جج >۳ ۳ي
 8 ۵۴۳151۹79۲۴۴ ١155 77 ۹ 7۲۱> ) ك7 ۳ ۴7

 11ج م٣ ×9 ×× ۴ ۱۰ لال یک اَت

۳9:7۲ 37۹7 ۴91 3۹۲۳(5 ۰ 5۳۹[ ۵3 731۴8 1, ۰۲ 
 ٣ 5 ۱٭٣> ۹]٣( |3[[ ۹798

 چک ہہ. ہم. ہوجب مقع بج "ھد ٹیم و <
 وت د7 9۸۳۴۰ ×۲ ×۳۴ ۴۶: .557, 5۳۰ ۳۳٣٭ ۳7۳۹ >5

 دو7 ١ ۳۳ ×5. م۸ ي١ مح بج ٭ _ر07<
 ا ا7۳ آج ۶ 7 *اج ج1. چن 2176

 ۳ ا5ا ۲۲۹5 ۴۹ ۳ ۱۲۳ع 7< 8 >۳ 5۱5157 ۲۳ ۶۳
 5آ ۲۹۳۶۱ 7 ۱ ۹ ٭ڑت3174 +4۰۳۰۹ ۴< ۱5 97

 5 ی٭۹ ×۳5 5۹6 5۹ ×۲۳۱۰۰

 5 ۱۹ و. مدت ہو دیہات دم (وجر ہی.
 15۱ (۴۳ 3۱ ۴۶۳٣۶ ب۹۰ ٠۰۱۹۷۴۹7( ی )ج5ت: 77
 ۃچاو٭ ہچج ر5 ٭ ٭ ؟ہج ۱م ٭۸ 5

 ]87۰ ۴۳۳ می ي۱ مہ, ٭ۃ3ہ+ ]۱۳۰3۰ 855

 “م۳ ۴5 5. ۹ کاج ہا ۳7 م۳ 8 ۳۷
 ات ۴۶1 55 ۱۳٣۳ ۹)۳ >×. ٭٭ ہ3 ۳ ۲۳× م7آ ھر٭

 31 6م۹۱ ۹م٣۳۳], 97۶ 6 57۱۹)۳ یک ۲۹+7 ب٭٭٭ ہہ, 7 ۴

 مح چ۳م۲۲۶۳۵ ٣×.جچج, ہ6 ہ 7ج 'جەہ' ۱۰3 5
 ۲ ۹1۰515 7۹ ۶۱7 ×56 ۲ہ. ۶ ۹۴ 52

88۱۷ 



۸۹ 

 9۹5د مج ہم5 8ہ 8< جج یہ ہو 8×

 ۹١ ۳۳ج مہ, ہ٭ ہہو چپ جڑچب ںی مچ

 <"ک1ج2< (75) < 35٣۳۶ دت 87 >1 دج٭٭ 8ہ چو٭

 اڈہ ۳۹98۱ ی۹ تی ٭٭٭ ۹8۲ ہہی جو

 ۹318557 ہ7 ٭

 57 ۳15 77 8۳۳ ٠۹۹97 ×:۹.ہ و جہ وچ

 5ح ہد :-.٭۱ ×۶ ×× ×× ھ3 ہہ 7> *زکا جب ہ×<

 آم ۳ ۶ ۵۰5ہ. - ۹۰۰ 81۰ ہج ہمج ج٭

 ۹وت :× 3۹ ٭م٭ 8۹ہ ٭ء و نمروچ٭ ےہ جو

 ہم5۳۶ ۹37 ٣٣۳٣7٣-۷۷۳۳۳ ۰7۸ ×۰ دچ ٭ج٭

 ٠ ڈا ہیک 118۰5 ×۹۳ 7 :٭ہ ہہم ہہ
۱) 55 

 5۳ ۴ ۹ ۸. ×× -.×٭ 59. ×× 88-7
 55 . ۲٦۱ ی٣5۳٦ ۳7۳7 85 ×۳ ہک ہہ ہ6

 )77 ×۱ ہ<) ہ۹۷ ۳۴ 5. ہد ج3 ر مچچ

 73 ۹ 58 1 7۳۰ 8:۳ ہں ہت وچ ہ رمرو ۔ْز٭

 5۰ ٦× ](۱ ہ٭٭٭ 8+ 8ج بہہ چوم

 ا۳ تا ہی 88۳۰ہ :×٭ مہ روم "و۵ چ

 11۹-1 ا 2 ا 7 ھ۳۳۰۳ >۳۹)7 ×۳×. ر ہی

 ]1۳ 53. لاج م5 حج ]مم3 87 ١ ہہو

 ۳ 557 5۳ 7 × ۳ک ۰٣×7 جب ہہ و۰ وف

 ×۷۶ ا۲۶57 ۴315 ر۳۰۲ ۶۴۰ ×7< ۱

 5ا07 د۱ذ ای 7۳۰ ت۳ ہک. ]×7۳ یب :ہ>×

 7۳۶۶ ڈلڈا دہ 5 ۳ہ جہ 85)جہ جج ہہ 3)- ہ

 تج15 د۳ 3× ۱ دصج:؛ ہد< 875مو جو

 55] 2۳۳۲ 5۹۳۰ ہ”۱ ج.٭٭ ۱ہ 7-3 -٭. ج”د5بج

 ٠۷۶ 8:7-88 ]57 مج بج جر” وجو کہ و

 ۹ ۲7۳ ۲ 585 ]6 ٭٭۱

 55254 ہ5ا5 "۴ *۳۴۹۳ 88ی یہ ہ5 وہ ٭

 ٤۷٦١۱ 51 ] ی ک۳ ی' ہ۶ ۹۱.۹. ضم ہ٣٭٭

 ۹۱ 87۹ یجب یجہتچ < ہیچ ہہچوپ عی ھٔےپ

 ]۹۰-] ۰-۱ ہوئ ٭ بد ہہ ہو عب

 ہہ ٭ تج٭حوعج چی عجم وطای سا نم ھ1

 5117 ۹517 7 یہ ر

 اچت× ہ٭”أرک (ہہ مج ×× ہد ہوم  ہچ

 ٥۸× ٥٣ب ٦ بص ×× ًۃرلاقاََت ٭مو جججم
 ھ ھ- ۔ہہأ وید ےس

 ک59 ۳٣۳۹ ہ۵۰ ٘یمعِي وک لاو ھے چیر

 ۴۹ا 5۳۱ ی۹۰۳5 ٠۹7۴ >۰۳۴ ہ٭٭٭ َْيِضفلاَو مچ

 ٭[۹۹٭7×٭ ۱

 7٦۹۳5 5۱ ہ8 ہہ ھم -5ج٭ وک

 ۹× 7)۳۲۸8 ء۰۴ ا٭۰۰ ×× ی٭٭ یدچ ھ٣۳ دت
 | ۰ ۲2 ۴۶۲۱ )51٥6

 ڈ9 ک57 1۳5 2۹ مح! ]نج مج ء وج

 اج
ََُ"' 

 "5ا 553۱ :٥95 و٢۳ (مط ٭م٭ مج پ ×55 موہ 3ج

 ۹۷۳ 1۱۹۹۲ ٢× ×57 ۴7۲۳ ٣۳٦5 ۳ہ ر ی 5و +. جج

 ._ 9157۳55 ۴۳075 47 >۶ ٦× ۱ی ہرآآو ہہ جرہر-.×

 555 '15۹۸۷ ×۱ ٠۰۰۷۳۲ ×× ×82 جج تی (ورجچ ہی

 7. اچ جج ہی 5۳ ۴۳۳ 8۹ مج ۳ مج دو

 ×ہت 8 ج- ج مج مہ م-٭ےج وچ چہ
 : )جج 5157۱۳۳١ 73

 بس9 رب نیلا لعجام

 “5ا55 5۲۳١ ۲57 ۳۱ ک۰ >۳ مہ عہج 088۷ا

 ا۴ ک ۱۳۶۳ 5ط× ×× 5 ×27 *7377۳٭ ×× جو

 .53 ۳۹۳. ۴۳ ہت دصح ے ہو جی وج ہد

 ۹۳۶3 5۳۳ ۳ٛ) ۲٢٠۹۳۴ ×ت۳ ×× ی>٭ ×۹ د3 جچ

 ا 5 ی۳( ات آ۹ ۹.7 77 ٣۳:7۳] >ہ نج ج7 >.ا89.۰

 دال 3۰۰ جگ دتج مج جج ہو وہی

 ۲۴۳۲ 87۶ 5 : 89 ”ہ 53 ہ۰۳ ہے585 وج

 ۳٣۹ ہب ت 57۳ 7877 ہجج ہج جہ ہ ہ جت

 ۱۶۳۳۳٣ 535 ٥5۴| *8۰٭ ید چچ ×قتوم جہ

 ۳ 5۴5 ہ <7 چپ ہ *ہ٭ چءج ہچچ

 8ک ×97 -ہ٭ ٭ ؟ہ ×حى 8:53) 8 ى ہم

 [۲۶۱ 87۳ 87. ۳ہ ٭ي ج ۔جج  ۔ج ہو مینج

 ۴ ۳35۳۳ 6ہ ۴۱ ہم۶ ×6 جج قو و

 ۳۶۹ ہ۳ *نم.م٭3 جہ ] مو 3۹

 ٣٣۳۰77 ×۳ چآ ہج ہمہ” ہج× و خو م
 1۲۳۱۶۳۰۱ ۶۱5 ج7 جو >8

 : ایک مکا چص-م]]3 ن9 ؟اہچ.٭8 ۴

 09-0 575 مج يہ ہم جج وچ ناپ

 71۳1۰6 0چ ۱ اچ گا7. .ج ۱ ہہ. ج

 117775 5۱۳۳ 7 گ۲ ٣٢ ی5: ی۲813 ۹71۰9 *:ح٭٭٭٭+

 4۹575 ۳, ھتجج و ٹتاا٭ 51جج ج ]جہ مع ۔]چ

 ۱۱971, ۹7 ۴۴ 5157 707> ج.٭

 ۲ ۹)9۴۳ 37۹7 (٭۶ : و ہجج مح جج طابدا

 ۳٣٣٢ 25× ي جج يص ٭ چپ چھ

 )00 ویلع مانا “تا٦ 5٥5 مم ٭إ٭٥ مچ” إ یچ وک کے 6

 ۳17 2۹79 ۲۰5 ×7 ×7 ہ۴. ۴ ہی مج "5 ہ2

 م۳۳۴7 ا٭7 تاک نی وج جج ہرد مج ںرچ
6 ۲5 

 م_9187۳ ۳۶ ج٦ ۹. ×× ہم ج اتم اکی

 ۳ ×8۳ پسچجد ۶۵ ]وم ہہ ہد ۰-88 ہ

 ۳۳ حج وو مہ یہ مج قی خو مچ 80-877

 آ۱٦ ۹. ی ٭ںہ 8 ہجر ےس چچ عو

 ۳۳06 حج ہے نج ج چ ےہ >5 ہم

 ۲۰۰۱۹۹۶۷۳ ہ٥ ہ ج٭ جو ٥6۹ ٭>٭ 98 7۲ 7

 2 یک ۶5 5۳ ہہ ۳۰ ہ۱٭٭٭ ۱×۱ ×ئ +3

 ۴ ۳۳۳۳۰ ہہ ×× ٭>ہبےہج×۔ہ×٭ ج مج

 امہ صب ۱ک رمز

 وبا

 ھںاو) ۶! ھب دم

 یج ےہ بپ ےہ

 بھ ي< ھے تپ تپ

 امہ تے یہ

 حب. ت١ رب تب -- ھا
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 ٤ ھا رپ اد دہی حک یہ وڈ مو فلم تر دیب  ی ج ہت دس ڈلچمممپ جو می متمفم ا یب ٹیم ہی دفع یھت ات ین تن ا

 نا : ھی -۰ ا ا وع رہ ا اوم . 20 و ںی سمن ا ود تان تیس و دی... ادلوسافس وعدے پچ 7

 ےرا ہہ یت ےہ ےک ے رپ

 ۔ج

4 
 -. 0 -0----+ -...ب< 0 :

 جہ نج جا

 ( 110+ ٔ ؤٔ“ ؤ99ٔ-- و ا یس بچ ھا یت ےک اد ود دح میسر ہا سروس ںیرشییو جمی سیہ یت د ج وم سے ےہ درج رس کیس یت ےسم ےس یہ عو کا تک ا ا دیس تدریس سر سس ںیہ یے 0-0 3
 تما ا ما ٹ حل و یوم وقت ےةقاع ا وھآ او تاب عو ئل مال دے اف قع 2اف ج ہل ما یرھ جب فاغاظخ حی قا یو غ ب تخ فاقخ ا الا ےل وک را ہن ا ےک عل نا ہت راقم دمااکت تیر ہک ین

 چک 9 71 ۶ ۴ ۲7 .۳۹) ۱۶) *75 ۱ ہ> ج7٠3 وچ
 ہے ١م ا ۳. ۳ >۴ ۱۶۳۷۳۶ ہ ۳۴ "مہ جہ

 ۹۹91 57 ۶1۶ 3۳۴٣٣ ۴75 ]۹۴5 ۴9 ١٦۳٢۳۶ یب×۳۹ چو ہچچ
 ہہ 5۱۹۳۰۴۰۰ -×۳۰7 8 ٣ آت ۰ ہ۴ )وج مچجچ ند

1۱ 7 91 ۹ .۴ 7۹7۳۷ 

 ٠۹۰5۶ 5۷7۳7 ۹ ٣ ,7٦2 75 ی ××. ×0٭)٭ چچ
 ]5 مہ صبجحسا٭ ]كی ہار-صح ۲۴۳۳ 5۶۷۳۳ ۱٠۷۳۵ رک ے
 7 ۲٦۳۳ 57 5۲۲716 ۹5 تاک ۱۳۰۳ 77 ۴۶ا ×7× ہ ہوچہو

 ج0۴ واہ ےس چ۳. چک چ۹3))

 مم م7-“٣۳۰ ہہ 57-۹۳3۳ <5 ج3 جچ
 3)+ 7 ۲ ۱ ۴71 7 ٠۳ م۶ ۰55 1ا ۳. چوچ
 553, 5۹ 0۳. ۶٢٢ *٭ما815 ۶۶۵ ”" ×97. 8٭٭ہ وچہپ

 ےن ے۳ ]جڑ٭ .7) ۴۲ 5 ۳ ۱

 تقآ جج ٣7 7۹۹۲ .١۳۳5 278۳ ۹ ۳)77۳
 ید 34-۳6 5 ×٣ح.×٢۹٢٣٣) ١٥4 ۶٥9۹ ۹5۱ جہ

 ے۰5 ۱ ۰۲۹۰7۳) دو یکایک ہ۳7 ک٭51 ۹۳۳ 8+61 7”
 ہ۲ 88۷۸ م۳80 ہ م۳ ہ۹ ×۳۳ ٠۳ مہک جی چو

۳۱× (۱۹) 7۳۷۳) 2117157 ۹۹۲۴ ۹۹۲۳۹ ۳057 

 ہیر مو ہ17 ۹98 ۶۹۹۰8 م۹ ٣۹7 ۱7ج ×.آ
 یو .77٦

 چہ مم َهَْلَو ا0ا  مج٭ *× م٭٭٭ ٭ہ 23ی

 ٭ے٭ی٭7ل×٭ ہہ ول 7۸ 0 ہج٢-٭ج *رک ۳7۳ 7× -چ
 ×7۹ 5 )ا۳۳ ٭ہ. ۹1 ۳۰٣ :٭٭) ۹)5 ٭چ٭٭

 م5 <۴۳۴+-81>6 ٥+ ۵۹۶۱ ۳۹۳.٣٣م ٢١٠ ٠۹
 ہہ۳- ہ۳9 ر39 ۴ ۹۲۳۴ ۱ 7591۹ کاتا 7:87۹ 1 7+

 2٦۱
 م85٭ م۲۰۴7 ۴۴۳۳۰ أثوہت 37۰ <۰ 7
 ٭۔٭5 ڈچ٭ ٭٭ ہت. ۱ ہ٭ج ٥8 ۳. ہ٭۱ ٭٭ ہ
 ب۔۹1. ہ۳8 ہت عجح 'گی8+٭+ 51ب

 7۹ ۹ ۰855 319315 ز3۴ 2: 71۱

 ۰۳٣۹٣٣٣67۰-77+ نی 8۰:8 ×۹۴
 ۹981۳5-۹18 5۲۳۰۳ ی٭×اک '٭٭'۔ی 5چ ٭۹

 مؤ[اب ٠-5۰+ ۹۹ ٭ہ< ۷۹.0 5۹۹ ]یہ ٭5 ١
 1-1 ہ۳۳ 1 ج5 ۱)۱۱۹ د٭ج 79 ۴
 قت ۲ مہ, -×ہ٭ 7ے چ9 55739۰ ۳۳ 5۸ 5

 جج م]٣٣. ۰٥٥۰7۰۳۱ ک32 85 < ۳ ۹۹× ۱٤17
 تچچ وا× ۶۱۹۹۱ 75 5۱

77 ۹7 17۹9 

 اھ ہد یہ ۰۱۱۳۳۳ ہ۰۴ 77٭(5۹ 31 77۰۱۱۴
 ے٤ دت کوک ا ۹۶۹۱ 5. 5۱۹ ۷۰1979 25۷۱۷ 57

 55 ۳ ۳۱ ہ٭ ہا ہکاو3و ]مج ہی جر
 *1۹ 31 ی۹ 5111۲ گ1 ۹71۹ا 371177 1 7۰٤

 یلتعاام لغمب هناعاو ںدعاف
 رح یم وم

 تا791 78آ 150۶۹ ۳۱۹ ٤.6 51۹1٥5

 ۱ جدو ے2 یونس ول وے ٣ص ھح0صس
 ےن کقوع ام لٹیپا د4 اعت ےل اعنِإَو

 ھ0

 یو اپ ۲ 7 می اہ رک و -ر ہک -ج ا
 اھ اوج ران ا ا یا ا عا وا0

 حل ٥لا ضا صقلا ایل م بیک اون ما نیز
 تمل نِههَل قع یک یل ار یٹالاو دبعلاںیعلاو

 ْٴط َ ۶

 آ نیتی كِلذ ناشر دادا بورعملپ ایا
 ٢ وکلا تا نعزک كي ذ سب یدبخا نوع ةررور فا
 | ہال پاتا یوم یا
 ٦- ییا رام رت نار ٹو ہلاک ںحارضحا دا يلع بیک
 در 'یج سا ٦- نی نیلا لع اح تفورعملاپ نایرفالاد یا

 ا نوا نب يا عاق مم اَمدَمب ہل
 اتارا اج ںووق ند تاک نقش نیلم ممی لا ا

ٍ 
 مشن لَع تاک ا اوائل
 آ ںی ف تذو یتا مایا 5ند الل ک نو
 ِىلَعَو كا این یا يَدرتس لتا َشيزرقَے نمی
 ہآ اج عوطن نمک نیسماعط ةیدؤںوفیطن نئ

 حج اپ ۔'ے ےس ہي تے ےن ہں یس یىی چپ چی تہہ ہیچ ےس بی ٹچ  هج یس تک

 ھوا شہ ۸ ظب ہرشہ ضم رض شام رپ ھم یش رٹ شپ لم رش ہن ۸و وشام رشمم یگ شپ وشام

 ے بب ہ6 ۔یى ےس جیي اچ

 ا را وو
 شمس رھپ شپ رش و ناپ یش شپ ا یاب شپ

 -> م۸

 3 ٦ ےس 87 : سرچ
 7 چک ےک و ا یا ا ا 7ا

 ”ً ہوم “دے وکی تپ 7 مت رک یہ یگ رک ےپ ہہ یت رش رش وکی تو

 مور م5۳9۹ ؛ موپب٭٭ ت/ :۰۳]) ٭ر٭] مر
 ۔۔] 97۳7 جو <6 ۱ ۹٭7)4 ٭77 7)۹ 797۴ 77 7ج
 7ہ ب٭٭ 73) 7)7۳3 )7۳۳ / ۶97 یہ تر ور تووہ ع۴ 7

 یب 98777 5۳ 7 77 ۳ک 27| یز 0377777 ۶۹۳7

 تب موج جج ہجو 7۳ ہبرو< / یو٭ر۳9 < 7/7 <۹ ۴
 7 777 77۴ (77777 77۹ / یەحر < 3/81۹ ؛ ء77

 ہ۳ 577717 77 7 7ہ: 7۳ (3777 7713 ۳ک 71
 مدەمر ی۳ ]یی مج عیرچ ٭چ بو3 ڈ ہہ ( ئچ
 ٦ج ہج یررو جج چ5 ی٭ یرچ چ یک ڈو 857۹ مج
 ج٭ ھججوچ  ٭ مہ نوچ جج ہمہ ٭ر
 ]یو57 ج ی 5۷ چور وج ہورجچ یب8 چپ
 مہہ٭٭ ہ "8جہہ+| یںدیز وٹ مج ہوچج مز 7 ہو یبہ 7<

 ڈ7 ء[)٭٭کہ ۃ٣ پا یہ 7۹7 ۶7۹۹ بہ یر۳ 2۳۹ ی
 ہ٣ ۳ ٭ق؛ مرسر ×58 مت ہڑویچ3زإج ج مج پو
 !۔جق.+۰۲۷7ہ ۱۷۳۲ جہ ۔وصج 56۲37 ب٭٭ 571 1
 7ر چہ مر یر یر لم 7چ ج۲ ۱ 7777 77 7777
 ]1,7 ۳7۱ حمدح) ےک 7099۳ ۱ 37 9۳۴ ھ7٣

 تو ہج ہیرو و5۰9 کے6 چی ہہو یںرمر و
 ۔نہ70 70ہ ۱ ۳5 7 ہی57۳7 ×۳7 ہہ ججچ و٭ہ 7+
 جج نج ٭ ہرو ج بہ ٭٭ج مہ ہ٭ وہ مچ ہو +۱
 ہہ یڑاآ ہ77 ہہ ہت بو7 یر7 یو ۶7۹4۳ ی7
 ہمہ وو جیو ر ِم وج پچ درج ججمژ( جو ی و
 ےہ "7۷17 77:7 77 5 ہ3 ی۹ ای7 ہی21۶۹ چہ آ7۳

 ڈ7. 77 ہی07 27 747 1۱



 ۹۱ ے6” ا6ت تا ڑی ھم ا یک تاج تک ٹی مخ یت یر ےن چہ یرم ا یو یم نا درخیک یب سی یم رم ےس تن وج سونم و ہبع-ب پوست اھ کرس بو سچ ہد را تاورمام تیمم وک یر ہد وت ہا یی یا چ ,

 7۸۴ ٢١ ۹ 58۳۳۴۶ ۳ مج٭ جج وچ جم ٭جہ

 5 5 ۱ ہل جر جج ۳۳ ہ7۹ ج7 یھ مج

 5۳55 5 ہی >۰ ۳۸ ہہ -:ہچ 7876 جہ ×) >چچ ہرک

 ا۸۹7۹ ۳7 >٭٭٭ 3۱ ہب 8:ہ٭ (56 >7... و

 27٦٦ ؟757م ٭جى مم حج ثم چج 6

 و۹7۹ ۴< ہت وج ہمج-یج جج وج

 7 7 ۳۰٣۰٣ ۳٣٣9) × ہہ _ نی چ3)

 دم د٦ ۳ اہ 7)۹773 2: (۰ ہ ا3۴ ثںجع-.چ چہ

 مر ہ ہقرجد ہہ مج بج م عم جج بر جی

 گنا

 (ی+٭ر ور ۹۰۱3) رو ہر 3یرچ ہم9 >٭-ج

 ۳٣۳ ۹۳07۳۰ ۴۳ ×× ہججچ 848. مچ 30-2۴

 ۹5 57۴57 ۹775 ۹٦ 88318. ۹۷۰7 جر ہد٭

 ×3۱15٭ ۶۳۳ '؛مجہ ۹۶۹ا 557 5کر ک۹: 8ہ ہی

 ۳, 6)17۳ 5۳۰ دات 2 "ہ٣ 8۰17 ا ٭٭

 375751 ؛ 3۶ 57ر ×۹ ×× مج جہ 8چ.] یہ جہ

 1 وا۲ 578 ٣× ۱ مج ہ٭ جب (< وید چ

 939۹ 55 ×5 چہ 'مہ- جا “-ے٭ وج جج یک
 | 8۱۲115 ۹۴5۲۵2 55715 11٦۹۹

 ۹۳5۶, ٤ ک ج۳ ڈی و ٭ ہم وقج ن|چ٭

 ی3 ٭ 757 "ر7ت یہ ھ ی مچ مج

 77۳ ۳۳79 ۰:7 77× ی۰ 7 ×7۲ ×7. ا٭۰:

 "آ7۰ 35٦ ٭×٭ ۔صح٭ ی٭ حح یو می

 ×3۳۳۹ ج)٭٭ ہہ ہ۱

 ٦ 5۳ 355 ر۱ ]×× :5 و ںیم چہ | ۳٣5 ہا تس دہ 18۹ہ ہہر

 ۳۳۰٣ “3آ ہ٭٭ می×۰ ہہ ہ ٭٭ ۃوھ۔ جہ ہ مچ یر د "ہہ ۳5٥ہق:-٭ ہ ہت ج ]ی۰
 53. 2 ٭ج7٭ |

 (ا) ہد قع ہہ مت قر جج ج-٭

 تد۳ 7 8۳۲7۳۷۳۴ ×۳۰ د× 8۶8 ہو تن و

 5519۰ ×۳۶ ۶3ج -ی7 ہج*>٭ ق عمجو چ '79٭ ٭

 ٠ا55 ۳ ہے ہہ ہ ×× :ج+ ٭قی چو آہ

 ۹۹۹ ٭۹٭ بود ہ؟7قا5 22ص ہک یبرز۔ہوچ عی

 ت7-7)03-- 7 ی 5۷۸۳۷۳ *ا٭ہ-.٭ ہہ ج×: 78. جج مر

 ۲۹٦۴۱ 7ا7۳تہ-*8۴ 8ہ :<:

 5 ۹۳۳ ۱575 د8 35×× مچ وو ہو ہہ 8۹۸ہ یز

 ۹ 51757 ۲78 7 ١

 ۳5751 ٣ 0 7 مج ۱ ۳۳ جہ٦ جج

 کہ می یہ -- حج (ہھ< ہراطتع ہ53 ہی ق وج گا

 37 ۳۴ ۱ مج ہہ ہہ یصح×٭>× جج <3. جاو مہ

 اچ ہ۳ ۴ >۱ ھ درآنح ×۰ ج٭ ہہ ×ج , ۳)5 ۱8 ہر

 7× ×۱ ×5. ۹ تا ہم وج درج ×× مچ چچ بچ

 اک ا9آ ۲ ۴, 5۳۰ ی۹5۳7 ×57 مج. ہو جو مج

 ۹758 ٠١ ×5. (۹٭ ہب×٭ ٭ح٭ ٭و3و وج جم عہ

 ٠57 ج56 چچ ر ءامقلل ٣ نْویَرثَأْلاَد نذلاولا ےک اَت بيت لاَعْبلِل

 ٠۹7۲۶ 8۰۳ ×ہر× ]×× ہہ 837]٭ جو دجد جج ےک ٹا ےفم کک اکم کے لا ۸ 1< ور ےہ

 اکا ةنم ند اَبَو نویرفالاد ندِلاولا ءارتاَکْي بْيصَن ٍِه
 اک ا55 ۶۹7۴ ×× ×× ہج٭85. صج٭٭ >5 جج بجو کام رول

 آج7 7 ۳× ا. ہ3۰ ۱ ۰٣ا ×۰۳۳۲۳۳7 “)۰ ۰95 77۰۰+ دتا “ےک

 1٠ ڈووےدجپ ہہ ٭ج٢ قد رو ]ق۰ یی ٭إک

 بود ہ15 ۹ ا57 یدر۔ہو جج یج وج

 ×× ہہ 77۳۳۰ < ہ ×× ج3قتج چ ہکجع

 ١اک ۹ ہ٣. ۲۱٢۳ 37× 8483 35۱ہ جر مج

 ۹۳۰ ٭× 97ہ م"م٭ 86 ]ج و ہو

 ہت ×۳ یج .۱ ×۹۶ 7: ._ (ّ×٭×٭9 ج5)

 کک ک7۰ -۴- ہا جے ×× ہقحو جب

 77۳ ٣۳۰ مہ 8510۸ و: ]8 ہر٭ چہ ہت

 م٭۱ میر ×3 ۳< مج× ! ××. جر مہ جج وود

 ہا ڈ۱ ٥٥۷۰٢۹۳ ٠ ہ١8 عل ٭ 8٠ ي١ -۔

 ج77۳, چچ3)

 7ا ٥7۱ ۴٣۳ ت×جج : ہقاجع >-..ھ6 ی چو

 1۳۳۱ ۳۷۲۰ ہ× ھ۳. )۹۴۶-7۳ برد ع٭ 0

 7۹ا 555, ہمہ 17ہ ]چ  >٭ وچ یر جج مد

 7۲۳۲۷ ۳٣۲ہ ٭ چود 5ا 1815 3۹ ۹۳۳ یئر۔یچ 8چ

 ب55 5۰ ی ہے 8۰۰ یب 8ہ. ہہح× :چد
 (5ا8) ق۹٭۳۲۳ 38:78 :

 ثراول ةیصو الف هقح قح یذ لکل یطعا هللا نا

 آم 3۶7 ۔٭چج> +۰ مہ ٭ج-×٭-٭ج

 ×7۶ ؛ ہ۳ ىہ٭ ءئج "3 جج بي مج مہ

 ڑ۳ >۰ ×۶ 5 ہہ 5 ہ5 جے٭×٭ 3(۱ مج

 ٥٦۹86 97۰ ک۰ دت ×ہک جدے8× 8ہ جج مج ہو

 5 ک9 , “ج7 وچ ہی کک ×× جج ہو۹

 71د مج اچ ×۰ یہ و ہک (8ہ۰]۰ 8098۰مہ
 اچاا٭ 7<

 ا75۱ ؛ ا ہا5ڈ)م م مج ہڈجبوج نجم ٭و

 575 75'-۳۱ ۳)۶ 'ہج7×' ہ جود یج 2ج

 اک ۹۰ 77 77 د۹8 ہ× ۶33۳ ۔یچ جس ہم )5.۹

 5۱۳ ہ٭ مج ڑڑم۔مر ہا ۹۹187۴۳ ۷

 اک ہ م8 ہ٭٭٭ ۲۶ مم ہ3 ہو جج جپب ہو

 × م_× ہ3. جی ٭ ١۹۹ 7775 ۹17 ج5 ی :تتہرھچ

 "۶ا ٭٭٭ا5 ۶77ہ. ٭۹۰۱

 ا7515: ۱ 'ہمج٭+٭' جج مجج ٔقجو ہو عم نوچ

 1118199۳۴, ۹:5 ہ5: ہم ہقجچ ڈ۰: چوم ہر.

 .٦٦۷۹ 7۶ ر7ت (×ج ٭ہ7٭۸ ہ۰ ہ5 :>ہ) جم٭

 ے٭ ےس

 ےن ےہ ھ8 ےپ و

 4۹ ٭ھ مہ

 ےک ھا
 و



 ےس ےن ےى ےپ و و ےس ےک ہک

 2ھ

 ےج ےہ و رھے و

 ےہ رے ےہ پے ےک یک جر  ےآ ےس ےآ رن
2 

 89آ

 ۰. ي35 کننشلس ٦_
 ۔مسٔوےمسہہوٗہٗہوہہژہہپہیووجیججوویبم-میصو-صوجبجججبص 28777 ںی ور شما لہ جج اج دب تہی در یو ہف سام دید ای ہہر دم تا دھو ود مج دھشت توجیہ و کم کول کک ا :

 ۶۳۳ 7۲۹ 78 فتاک اکا م۶آ 5 ہب ہ۸۲ ہوھچ

 ت4٦ ۴7 ۴۶) ×51 ۱۹۶ ا۶آ ۲۹۳۴ 6 1۹۳۳۳ ٭>ج جج
 ہم6 ]ج۷۳۰ ۹ ×۴۴ ک٭51آ 1574۹ ہہ) ×ہمچ ہ
 یا۱٣ ک٭51 م3۹ ی۹۲۳5 ٭5), 5۹ 51ا 5ائاک ٥511۲79 ا اچ
 مچ٭ م٭٥ 38, ہم٣ +3۲ ۱٥575 ہ86 جو٭ جچ
 ٭]785۱ ۳۳۳. 317۸۹5: ۳۹) ×7, (۴۳ ی٭5: چپ)مو مچ
 ہر مرہ ی23٘ ۲۹ جج 5۲ ۶۰۱۴ 5۱ "۲۰۲ ] ۹3511۹8٭ ی٭٭

 >819 :۱۶ ×× ٭< ۔ (جہم-۰۸۸٣))

 بجہ٭ ١م رک نم ُْيْیَلاَر جاب ×31 ہما٣٭ ٭رک
 ے2. -- 7۰۲۴ 1۹1۸7 ۱ ک3 7ا31 777 ۲۳× (3):) ہ٦۲ وج
 مج ے7 5 مری) *م86 م۹ -٭ ی۰ ×۹۳. ء۰۱

 یی ہ8۲ ٢ ہہ 0۳٣۹ ۹۔۳۳۰٦ تم مج جبئ يہ ٭

 -35 36 8 ]۹ ہم8 6874 ۶۹۹ ۰۲ ۴۹ 1۱

 تر5 اتچ٭ ۴۳ ہ ریکیف ند جج و3 3 -ک
 ٦۳۷۱۰۸۹“ 327۷ 7. 591 ۹۲۶ -- کاتا 2۸15۹۹۰۹ 77
 جو ٭ہتیچ ہم تہمو 3ء8 "م٦٣ ۴۹۹ ۶۰۹, 6 7

 ک ید "8 71 _۔ یو1۰۹8

 ۶ ۰۳۷٦ 58.۹۶ ڈ0 ہر - ٭ 681 (8 ۶+
 جاو م٭٭ ما ہہ, ہم۶ ر1۰۵( 2-75۲۰ ۴ 7 ۴۹۳ ٥۶14

 قاتل  ی۳٭] ڑاا ک 597 7)3 ۶۱ 7, ۹)5916 2-۳۰۳ ۴
 م× ×اک ہ دانہ 7۶+ 5۴ پج..×۳٣. و مبووعت ء85
 ے۳۱ 52۱۳۳ "8۳۳۴ ××”, 1۰01 ک۱۰ ۶9۹ 5ا ۹1۹7 75ر
 2< 37۳115 5۲۰ا 1۹ 969 618 718 ۰۹۹۳۳۷۶۸ ء۹٤

 ء۳۰ <٭ *۳, ۱۳۰6 جہ ]تب2۵ 915۱۴8 1 ٤۹(
 -موقرو مج >ترص” ہے ۰۳٠ر ]وے ی٭٭- ۱۱۰٭۸۷))

 ہی جے ے٦
 ےب

 *٭ج 5چک مم ]ق۵ ہ 5۱۳۹۹۲ ١|

 3۳۱ ٠٦۰۶۳۲ 48۳8 .۴۰۳٣ )آ57 57۷۳1 ۴۹ ۴8 68
 جسم حج ہک ج۱ چک ہ35 "م5 ۶۸م ۹

 ؟5۲5۹۹133 ۱ ٥5

 ےہ -۔قئو ہو :. انینرکیانبکالیض و 99
 ۔۔ہ مجآحم مے. ٦٦× ۱۷ 45١" ماة0 ۳ جج ۹۳۷۷ 6۰
 ۔_)و-٭ مج ہدح ہد٭ وس ×18 مو ُننَْأَ
 رشلاَی ہو ہ6 مہ ہم5 -ہ. م۰ یا ھ۴

1۱ ۹۹ 6-× 912191۹ 

 ۰8×2 83151۶ ۹۳5 ۴ یِکَسلَكْوَا _یچ 0 رفاسم
 ٭ 8 یَِّسلَخ ×ج ںجورج جی وج ویچرک 8٦9 آف

7۹1۱ 28 
 ۰ ہر ×5 >۳. ۳... ۱۱5ہ ۳.۴ ھ٤

 جب موم ہ3 ہد وہ مم ےہ"
 سج دو ×× >٘ جہ 8۷ ورد جور مج, رسک

 نسح ثیدح اذه لاقو یذمرتلا ەجرخا

 “'تےجرو ٗہ×۶] 7< ×۸7 ×7 ۴۹۴ 1 1۱
 ۰)5 ۹۹۰ 8٤۳( (۴۳۴ ۹91876 ٭۳۴ 7)3 ۴۹1 ۶7۴ ہ۳ .٠

((199388) 
 بس 15 77 7 71۹11716 ۹۴17 ک4)۴9 ہ 7۰٤

 ةئرولا ہزیجت نا الا ثراول ةیصوال

 “بیچ ہدڈر3۳۹ جہ ت۱ ۴۳۷ ہ2 5۲7 55 ۹ 8۴6
 71۶7 ۹11۰۴۱ 17۳7۶1 ۱۴ ۱ )53۳۴۳۷۳( - ٣۰

 23 ج ہم۹ جہ د5 ہہ. ×۱1 ۰۳۰۴۱5 ہہو ٭
 286 37۳ ۴۰۹۵9۰ ۳۴ ., ز2۹ ث۹۰ ×7۸ ہااادد

 حیج ہںہ ہق۱ ٭ 8 م۲ ہ۹ا9 ہلاجعح
 ۔ہح ×× ۳ ہ م٦ "ا9۳۶ ۶ ۳۳٣۳ ۷مط ہک.

1۱ 1 ۴۹۱ 
 ا ۴۷۹ : یے ٹق9: ۱.۳ "وڈڑوچ >٭م٭ :

 ہ۲۰ )چ ×۳. ا۰ بہ۳ 7)۰۹۰ 1۰۳۴ ٭ ٣۴
 یو. ہ۳٣ ہم ٹ٣. یج جب55۳۱ ء۹۰۴۰ ت7اج٭ 8
 ٭م×۱ ×۴۶ :ہ ۰۸۰۰. ہہاتع ٭-م وہ

 ہ27 ۴۹1 518 ک۹۹ 5۹85۹۲۴0 ۱

 ٦ 7٦1۶۱ ء۹4۲۰ ۹۹۴19۹ 1516 ۰5 ٭٭ ھ, ء۹
 37 ت7۰ م۹7 ۰)۹ ۶۰۱۹۴۶ ۶ ۲۳۴۳, 5۲۲۳۵ 7

 ہت ۳۹ 18 7۱۹۳۳۰۴۹ ١197۳۲۴ ۳.۷7 رک
 قورس مہ. ہ5ا ہ27 ۳۹ 5۲۳۰۰ 3۱۰5۳ ء۴۶

 یے ق۷ ۶۰197۳۰1 277 ت7)23 م78 ہ۹5 1۱

 ]0ن 18×7,| ۱ 178 م۹ رہ 2۶۷ ۲7۹ ۹۹ ۹81 515۳5 ۶۴
 53۰ 51 *[18]۰-3۳ م79 5 ہج >.موو :-ء_(9] ہتڑوک ٭۹ک 5

 ۵ ہ3 ۳ 5٥ م۳ 5ہ یو 4۹ 63 ۹86۹> ٣>
 ۔]ی ۱ ہیک (30) ۹۹۳۰۲۳ میعہ, -۔- م1۶۱ 22و ہ۳۹ ۳

 وڈ ہر ٭چ مہ ×۹۴ (88 63)] 7۱ ۹73 5 ٥٤٥
1 :]2 10121 

 ×9۱ : ہے ٹپ3)و >8 6375 ۴۹ہ ء۳۴
 مج بج ہم گرم مج ٭ج 087 <۹ 8۱٢۶۹86

 18:81 311521 7 719 ۹1818 31: .-۔ (5۳۳۳)

 موص -یہ ×7 5۳۴ ۹75 ۹1۶1۱۰۹۴۲5۹ 1 78
7 7۴ ۱۰۰۲۹ ۶97 ۳ ۹1۳(5 ۹76 .<8 5< (3- ۹> 
 3ج ہ76 ٭<۰ مح وج ٭مچ ×6 ۳ 4۱116 ۱۹۳ 6
 9 5۲۹ 376 ۹۱۴۳ 51 ۱۰٣ 5 ۹۰۲ ۹ 64١ ی٭ 6

 ۳۵ ۲۳ م٦ اچ قص مبە, ۰۹۳ ٭8, ۱۹۴۱ 754۳
 د۹ ھ٢۳ ۴ ٠٠ ٭۷۳٭۰ ء٣ ×۰. أع٭ ٭رک ۴۰ ۹ج

 ۹ ۶۱۹۹ 1 ھ4111 85 1۱ 81 516 5۲۹ ,۹:۳۴ ۶٦

 ٭+ ٭؛ ھ4۲1 7۶7۴5 ۵۶۹ ۳ 9۹678 ۹1۱ 3۹٥۴8
۱ ۴315 0197(1 

 1۱۰ا --×٭ 3۰۹ 41١1۹" ٴ٭چج : م۰7۶۰ ۹۱1٥5
 مج ٭ہ9٭.ج م۳۶ وم (۹]مك ٭ق)و ہی۳5 89 ۱



 ج5 31 ۴ 7ج ۹۳

 ت27تہ1عرجُبٌ-کےہتیدھزجرھڑ جتسریس وچ
 اھت ھا” گ“-7ت22778کاجج7کگ

 37۳۲۳٣۶۰ 5 59١ د۰ ۳) 7ج ھو جی پچ ی وچ

 95 ۳٣ ہا8ہ. م٣ ٭ی حج جم گہ ہودچ پچ

 تاک ۳ ت7 ۰ "۳, ۱× ۸۷ ۱ >3 ۱١

 ۹۳۳97 ۳۳۱ 7.۰ م٣ نو جى و ہں دس

 ۶٦ 13۳۳7۹ ٦8 ۴5۹ 7۹+7 ۳ 8۳۳۷ك 3ج3. "قر

 ٦٦× 8:8 : هَهتْلنَرلاَرَحَع یو ووھچ

 ۷۹ ا55, ہہ ہ۳ 6۴۰۳۳٣۳" +۳۹ 3ك: >جچج جج جج

 6٦٦ ٦٦۹٦۹ 3787 ز۲ 77۳۴ ۴ ×76 ق×) ]۳٭ت ج×× جہ ہر7٭

 3چ. ہ
 وُکزْتُحاَوُمْوُکْنَو 8٣٢" ٣٦٦٦ >٭٭٭ ج٭ ہم×٭٭*

5:۴۹ ۱ 

 ان۳ ۳۳۳ ا5ک ۰. :۹5۰٭ .٭. ج۳ >ج٭ ج

 7ک 7 م٣ م٭٭ عد جج م۱ ہ٭٭چج چک

 ×٭ اتر تیمئَت وو :×٭ 86
 7۹۹8-1٤ ہ۹١٥ ہی و8د ٭ج يع  ٭ ہج مچ

 ×59 1٠۹85 جہ ہ×٭ ×× مروج چو ججو

 تا ا ہتاکطاک 7۰ وک 5ہ ٭۳۳ی× ۱۹ ب۳۶7 ہہ: ہہہ-٭

 ڈک ہ۹ 1۶۹5۲۷۳۹ 7۳1 یب ۳۳۰۹٣٣٣ 87۳۷ ا جو چ مو

 ہ۳. ہ>> ہا ۴۳۳۰ بب ×× ود ]جی و

 ک91 >۴. ۷ 2چ ےس ):: >07.۱۰٣(

 ہا٭۹۸ و35. ×جہچ ہ5ل :جق ہ 5۷ا75 دو ٭ 8+

 >7 5079۴ 7518 ج۴ 7551 - 3۹7۹ 571 یورو

 ؟٭ اا٭< 77۶ ڈجو< مججب مع 7ج ۔ یو ہ  ج٭پ

 گوتم نريلالَحَد ×۳ ہوم ج ×2. یہ ہج وجوب

 ک ٦> ک۹۷۶577 ہ) 77۶ ہہ ×× ج) -٭ ہ ہد ٭ -س

 ک"؟1؟ ٦ 5۷۳ 67 ٢ 8, م ہٹ 8. جر یودچ جج

 “7۷ "3 ف×ظی٭+ وت ي عج مج جو

 ڈاڑ5اک (6875] 311۹75 83۳3) 2ہ ص |م٭ ۱

 ۳۷3ا٭ “۹۰۱۹ د۹: صاو1 3ہ ۳××: ۱ یو ھہہجچ

 اک ۴ ×۲ × دٔ ہہ و۱١ ہ×ہ٭ م؛) 8م ۔ھ

 5٥ا5۹ ۲٢× ٥۹۱۹۳ ہم٣ ×۳ ×٭ <ہج ٭×  یض> ّعمب

 7٦٦ ۹۹ (8577تآ د5 :×٭ ہہ ہ3 ہج جج مہ

 ا776۳ ۱ ۳ہ ۶ہ -٭ ہج× ۶“ہچ٭' بج ٭ىح وہ

 7۶۸ م٣ ×٭ !۔عد٭ مج. بج 8۲۰5۹ ہ۳۳

 ۹119857 7ہ ہم جی جر

و|وپٗف١ٗ٦وھھپچٗوھچچ تازجببتخامجسچچوچ
 نگفاجندضظحعطمصدحصو-وعصحصحمحجمج

جستجو ردبجمٗعُصمعیرمیووپو
 رجال تک لک مجسکوگا 

 ×7۹ ٭۳٭ ہ53 ٦ 1593 ۹۹۳5۶ ٭ا[۳۱ بد حجت ٭جچ ھم

 0 ہ7 7-حج د5 جج مچ ہب جی حج وج و

 >۹ ہک 71 ہک ۴ ہہ 3۳۰ ہ”٭٭ .:چجچم

 5ت ۱ ×ہ×ج٭ ح:)۔ہج 95ق. سج 757185:7 ہ٭ ہو

 6ا5 ٭٭ ×ج ہجچ 7-3 یھب ک۹۰ 557 7 ہر<

 م۳۹۲۳ جی ہ جم یی ہم ]او مے ے پ١

 ج۲۰ ص۳5 رک ٦۹9 *× ےھت 578ہ جوچچ جو

 ٣5۱-. *۳۳3آ ت× ںمصحو اٹک -_× 37۳ بب جچ
 57۷_٥ 57 5۷۹ جہ

 : آگا7 ×۶ : رَّسلَع ×جح جج چو یجب جج م

 ج37. ہ٭ دا ہ×٭٭ ×٭٭ وج5 وجے ہد.

 :87 58, ۶۳ م >۳ 857 ۲ج۱ ×7 جم چ

 )٦۴۳۶, کک7 ہہ :×5+ ب8 :×ہ. ججھ-
۶ 

 ,6 25 ٦۱۹۹ 5× ىیر۔ہ ۸9ق جج و 'وھجچپ

 ۳۶5 ٠٣× ۳ و> جم” ] 1۹۹ 55و 55٣7 ہق *جچ

 15771۱ ۳۴-۳۲۳۳٣٣ ج۹ *7ہہ٭٭ +3 7×ر

 ٥۷٢" ١ ٭٭ : رَكْآرَيآْنِتٌَلیَتن ج6 جو × ×۸۰ راج

 اچ ۳۲ 7: >۴ ہہ ۰7۶ 619771 7۰۰.۰1.* .×× ٣×

 ]۳15 5۳. 1۰۳۶۰. ھ×] 7 ×7۳ *ج. جج ھج ہو دو

 7 ٦٦٦٦ 7٭ت (8389۸718 ۶] ء اضقلا هيلعن “یرچ چدچچ چرس

 پاک" ہلاک ۹ ۲۷ 8397: ۹8۹6 .٭۰۱>۱ 7۰ نیؤڈنیک

 ماتآ ۹8 85 جج ہہ چہ ٭3 ۹۹۰ 1٦79 ہو۷

 ۳ک 7 ہو >۳ ہ2 ۳ ۰ج ہ7. >5

 6 11 ہ۹ دو ہہ جج 7۳.-٭ :.٭ وج.
 ٦

 7٥ ۳۴٣ 0 یدچچ ×× ہر” یجب یو تا5 9

 7 5اک ا3 ا 8 ۴ ۹ ۶ہو ج ہترجد جو وچ

۸۵ 

 دل

 ٦٦٢۷۷۷ :رکْ یتا نِرٌَّلوَت ج٭ ہص”چ ٛو×× مہ ×ہ<”ہو

 8٦ ہ5. دو2 ہ٣ ہح جہ وے ہو و553 -حج6



 دحآآ

-. 

 ۔'ی ھے ایپ غف تب تچ ہپ جی ھج ہے

 ۳ لان تل دی تاخ ج 7اھ راجا ھم اس طا الجحاےجج جہ للب تل چفلم ےجا یم اسصمخ ماجہ بیع ںی ٹزرالطج نسل یزرراظن

 چ8 یجر ہہ٭ ء۳7
أجاججصصج-وججصت جبصبصصحعیوجصھججہمموڑرٰچیںےحیصوموجہجسووڑوچپو”وچورو ےک ا 7تت 2722777772225727 7٣77272۳۳97 -7۷۴۴۳۰27--۳۰۳۳۳-7ّب..-×-.-۳ أہح.-ک-وہچتوپب جر مج برح بوی ×۷7 تودورو ۹ ٤

 تجھ ک

 سب
 ثتعى ےن

 ٢٢یقبلا ۲۹ ٢لوقبس _ْ ّ

 ےل ا تل ےک دو مع ںی را ےک ثم ہم 7 جدو 89آ 17

 يثفْمَماَاَا ×7ط ]۱:۶۰9 ۱85 :7٭) >) جو. ر
 5 ہہ ھ ۳× 5 ۶ ۱:۲۳ ۳۳ 8۹7٭تہ1) وج” یج
 ]۹۳۰ ۳۴۱ ۵۳ ہ, 855 5۳۹۳۷ ک ۱۶۵۷۳ 3. ہ5 یچ

 ۳8) ۳۰۶ ۱185 مق٭ ےہ 8۹8۰ جج ؛ موجو

 قو ہ 5 ہ۹۴ ہ۱ ]۳ ]۳5× وجے جی

 ھ۳۰۳ 26 ۳)ا "ل1 ۳1 77ج ہ7 جے

 (5165) ی8. 7. تہاق× (×8)۔۰ت ×5۶ 7×× ×7 تر

 کا3۹ 15 97 ۱۷ 757۳۴5 ۱> 917۷ 57۳. >- ڈو

 585 ك۰ دم 18 م٭ ۱55 یک قد

 (قاتر۔-ک3 ہد٭ا17 اتاچج٭ و7۲۴ ہ0, وو 3۹17115 >> ہہ

 ک۹۹ 5)278 >۰ 5118:۹ 87 ہہ ۔ یو ج۸)3)

 انچوا 5۳ ک3( ۳۳-۳۰۷۳۳۷ +٭٭×٭ >5 مہ

 775 ۳۰ ہ× 5۱۴۰ ۳۳۳۲۷۳۳ 3۶ر ×ہ) 3 چ جچ

 7ت!( 7۳7۳۰ م۸ یب )۲× ہعص ×"ع٭ ہج وہ3

 5۳۳ ۴)۹۳۳3 ۳ ”] ×7۹ 5ر5 ×۶7 ح2)۔ہج ٭٭ج ِ_
 ا ہت ۳ ٭۱3۴۴ ۱

 ةٰبَعیطرَهَكلاوَتَتِم دیش نض - یے یک ×3 ۳ ہج |
 مراعح جی تب. ۹ :٠ ۳٢٣۰۷7 .۳)٦ 7ق. جچ

 <۱ دہش ×مرا6 دوھش تے ہ(1585 ۱ یہ ۳۹۲ ۴85 ہ ]کج

 8؛۱1۱۱۹3۹) 58 رہشلا 8ہ ٭)۳ ۱ ک٭ ۳۴ 7 ]×۳ ××.

 55 11ا53 ۹۷۹ ئ۴ دے مہ کہحدج×٭٭ ۲ مج یم نج

 ٦ ۹٦ ات ا9 ٭۰).۳ ۹ "ک7۴ ۹۱۴ہ, 55 5ء ہ35

 3۹70 31۳۶ "۶ ۱۴۹) ۳ک۹٭ ۱ 37۰۴ "مج ۶۲8۹۰۷ 8چہب

 51۱8 ٥۷78۴1 ۳۷ت 18۶ ۹ ۹1675 31 51 7۶۰۳۹۱ ۹31 752 6

 5٦٦ "81۹۳7 ہ7۹ ٠ ٭ 7 ب7 جج و حر

 3751 ٠× 185-3 ۹۱ ]کہ ٭۷۰ ×۳۲ ×× ہ۹7 ×7(

 ک5۳ 5۲٥۹۹5 *االا 5. ۳٢" 7٦٦٦ *3ن٭ ٠> جر پے

 ج۳. و۹۳. ,.١۰> جوق٭اہ ہ۱۰ ہ08 ن٣ 8,
 5۲۹3185 و571 71:7 ۹-55 11۱

 5518ا ٤ ۹ 531559 ولا 7)۶۳3 737 3 ,٥7

 ۴9۹ 30518 5۰٦ 614 5۴[ 5۳7 3۹ہ ×ہ٭ 3ء۰ ۳۴

 ×۱ کا5۳7 ہہ ھ۳ ×۳ ہ۳۳ ×7۳. *۲۳۷, 5ج 2۶۴ ٥

 ۹75 ۳۶ ۳7٣ 6٥1 ٭ہ ۱١۱ہ ػمرج ہ موجو ( ٭

 >5 :ہ, کا9 اکو ک5٥ ج٭ ۹ہ ر م5 30۸۳ 85

 ۳۹۱ 7 م۶ ۴٣۳ 7آ ۳ ہ9, ۲ ہ۴ ۹۰۳ ۴
 ۹8۶۱ 553, 5۹ 515 ت۶ا۹ ا۹۹3 "م۵۳7٣ ٭٭ ×8 65

 ۳٦975 "4۳] ۴۳ا +56 :ت٣۳ تی ٠ بسپ 2ہ ر5
 771 ہ ۹۶۰ د55 تاک ہمچچ وآخء:ہع 8

 ×83 ہو ہ (۶ ,۔حدح ہد مم وو ہہ
 5 ی 7٦7۶ ۹+ 7)7777 ۴۳۱ م7۲۹ د57 3٭ج ٤7 ۴۳٣

 5ہ 5۳۱ ٥5۹۱۳5۲ 7ت مج ہ6 -3ہ.٭ 8 ۴

 ۲۹۱ ۶1۳۴ 5 ۳7 5۳۹۹۱ م۳ ہچ مج ۲۶ ]رو ٭ 86
 <× ج۴ ۲٢ ف 2 3 ×۹ 8۰6 5۹۸8ہ

 ٢ ںیاگلل یدُم ناَرقلادَيَف لزَتَأَقِذَلا ناَضَمَیرَمَف 5 ٦
 ار مد روم ور
 ۔] ٢ني شملَو لا رموز ڈلدا ںیم ا: او و رو

 َنْورلْمتوُلعلَو رک ماما ورک ٥ ا اذِإَو
 .إ عل اھ کر نا قع قد لاس ا
 إ9 توان ہٰولعن نوید یو لک ند ا[

 قهیيسى اَن لا كا ایا ہلاک عی ات ٦

 نکاف مل عاَمَعَو کیلع باک رکنا نوا ا“ 4
 یاحاوب ٹا اف کل هللا بیک اماوغباَو یوم 1..
 رکا ود طا نم سنا اکا نکی ان 4

 ۔إ رکنا یف رش ابال لیلا لام ہا ا
 دادی رک المیلاد دُح كر حلسملا ن نوع ا[ 4
 ٢ ہنیفٹیولعَل ںیاکلب هيایا هللا نی َكِيَذَک ٦

 7 :م ےن و گ
 رب ۶ب

 مم ٦

 مدعر وجوب ×ط. 5 ہہ ٭٭ ۳۰ ج55 جز وچ ہوجج ج

 7۳7۶ 77 جہ7 ید ا7 ری ہہ ڈ7 7--۹۰۳ ہچچ

 77 < 7 ۹ رو7 773ر ٭ےج مو حجج حر پہ

 ہرج < ۳٢× )تک ہہ ×7×-٭ ھ٭) طر ہہ٭ م مج چپ

 ۳۷ 7۸ہ بچو بج بب بہ 7ہ وج وہ جور چچچ

 ۔۔- ہ])۳ ھ771 ۳۲ ٴوجہ مج بج یرہ جو یہی ]وج چرچ

 ٭8۱ خ٥ر ہہ تچ۹ 7۳77 7۹7 ہیر ]۳ 7-7 مج وچ

 و7. ج7. ۹75 237ج >7 ر ہ7 تر دی ہی یر ٭ تر

 7۳ ٭ ہک ۰-۳, ٭ ]مچ ڑی "یر مڑ ہو عجب

 ۳ ۳۹7 ب٭٭ ہدجووع ہ۸ 5ہیجموج 7+ مج وج ںچہچ چپ

 آ۲5 ا77 77۳۹۳ ہ۳ ہ7 ۱)  خرمز موج عج ہمرروو دقحچ

 ہ70۷۰ 75۹۳ ۹7 ہک ہہ 7 ۳ ٭ہ"ج 7.  ہو

 [ك٭آ ہم  یم٭٭ ود وع چجچ بچو عیچج ہ

 یج٭ یر +7 _بورر<5 7177 ر ہ۰ مو ہے ہچج

 7ہ ج6 مج یجب ٭ںاغچ ہر ڑی چر ہچجج وک بج ٭فب

 ۷77۲ ۳۶۱ 5۹ 77۹+۶ جہ 7۳+ >۲ ٣ ۷۲ نج مم چچ نچ

 ي٭ اکہ مہ جر جیوچ قی بگ چ وو )جر چچ

 -قل>×٭ ۳٢× ھ٣ ہر یک ج77 ہہجوج ھج ھے مہ ھجور

 حو٭ بو ]ت10 ھ٥ ٠۱ یوڑوہ ]ط× موج چوج جج

 تہ 7177۴ 77۳ ا. 77 377 7۳ ۳ ر
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سآکالھکساٗحججومیعی٘می سرما یتسصررسچ یعصضت ہروج یس سکسمہیردروپ عا ںی ری دروس یک ھی
صاجووحاجوصجچمجحص چپ ھجیپرز وس ہم یدہیمم ا نا ہی دق یخ نج یخ کم ظر سم سجمسساوکےسسسد

 أ1 ا

 ڈ٦ ٭٭ چی ةاہجچچ <٭ 395 ہ_ ]وچ جے.

 تجسس ہس ]أج تم ہت 9. 7۰ یر و

 ١ *ا۴ ج٭3) جب 515 ۴91

 ٥8۳٦ ٥٠۳۹ 581121[٦ 38ت 6 [؟ہ مج ح 8ک جو وج

 م۰ ہ ×5 ×ك× 5:88 درد مج وج و “۳ >۳. ۱۹۷ د٦٣۶ 5۰, ء۶۳ :××× ۶۴.۳۸.۰7

 7 ۷75 2۳۳٣ ۳۳۳۳ ٣ت >) ۱ 5×۰7 ہج-٭چ 85جج | وو یےبچہ (ہّٛرہصح 3- ]یت ہم ءوج یہ

 ۳8 ھ٦ ×× ×ہ ×75 555 تب ×× . مہ “3841513 .٣۳۳ ت3 ہم دو جج و و

۴۳۲۳۴ ×۳0 0 ۰8)] م5۹8۵, دا۹ 7×ہ٭ وچ ۹8 5۷۸ تاکآ ۴۹۹۱۳۷۹ ×۳ ٤ ہت×٭ ٭ب٭ ص7 ت-ہ٭ ×٭-
۶ 

 ._۔]گ۴ آ7 ہ د٭۰ 57ہ 31ت" دق دً×٭ ک3 2195 1572 5)7 ×۱
 ۱۱۳۹ہ ×۷۳ ×]٭٭ چچی ۲۳ ٢ ۳۹٤ ٠5۳۱ ٤۴.

 لَلَلمي ×جر-ج وو ہس -ج ہ جوج۔و 31

 ا5 5 ۴۹1 5. 91 3۳1 77× ۶7۱ ہ۳3 ہجح ج..×
 اھ. م۷۶۰۳ ز5 ×× ×× 2 ×7 ممرک)

 :٠5 5ل ٭) 75 یک چ 7۴۷/ج جو

 09" رک ۳ ×ظ ۱76 ×) 7٠ ×۴×... :ت× .و8.
 كی ا۴ 7 ہ۱ ۰ ۳ ٭ ×ح دج--٭ کک ہ دب ۹× وحح-> ہد ] و وچ ہہ

 اک اکہ حس یی ہم ہہ نرم 7۳۳ ٭× ہ٦٠ ××-.٭۳۴ *زک ٭×ا۳ :د طر ہ >3 تو...

 ٍ نہی کینسر جج اک ۱ ی5 ×× ]جج ووح ہ3 و نج و

 ۱ را اقان وڈ کت دس لاش اک نی -دم وا >۷ ×× ہد ہد ہج ×۵ و وج رت”

 | )۳ 7 ٴ:×ہک مس _× ہہ ہ دت مد × مہ جہ ) ما 9.-.جہہ٭ جن ہ-٭3) د×٭ جج 3ر یجورچ

 -× 5۶ ۳× <ا2ہ< -ق ۳ہ. ٣> نج جہ جج

 5 ۳< مح اچ 3-۴۱ ]×× یھچ جب جج 5

۳۳۴۳ ہااج اکی ×ت٭٭ ×× ہت +5۱۰5 ×:ہح 58] ہر7
 

 7ت ۴ ۳۰ ۱۳۰۴ 5۳ 7778۳75 *رت0-.٭ ج۵ جو

 تک ۳۰ ۱7۰7 ٭× وک ×7 ]ا >۶. قو

 ٥۹ 5ظ ۱٠۳۴۶ ء5۳ 8 ہ ہجوہدجت ہو وو چچ

 نل ہک “58ا۹ و5 کی ۵8 مہ ۔يپ ہے وہم
 قو+ج)])

 ڈک کک5 مک مد >2 ق8 وت و ہدچن و

 “3۳۰۲۳ >۹7) ۷ 2. ۱5+ ١٢ ہہ 5 یو جو

 ٠× .53 185 5۳۳ ۹ 7٦ ک3۲ جج و8 جج وم

 اک اج ہک می وجے - ->ج+ داد ہو رک -مچ جہ

 ہ95 ۴۳۲-۳ ۵ >3 >7 ہ۷ ج تر ××. *٭ح چی

 ج× ہ1۶ تنج دو ۴×۳ مج وحی یک جو وچ

 5١ ٠ ی7 قہ. ہد ہ3٭ وہ جد

 ٦٦73 ۴۶ا 55۱۰۲۳٣۳۲ ×٭ ہ 8-۱ عمر وج
 شئاتعنن

 رم ےس

 یَا ا۷۷۳۶ ٭٠٭٭ ٭٭٭٭٭ ۳٢× ٭١ ×× م٭

 ات >7 ہ٭× :٭ چپ جب ہ×٭چ ہج و ہہ

 ٦لک× 5955 ٹک >×*8 و85 ہم ۔یعمر ڈجچجع و

 -7.٭77٭× --ک مج بج جم وج جہ وج مج
 ںیم ںیحت یم ںیم یم ْ ےس

 نیبلی قح ×04 ۳۲ ۴ ہہ ي١ جد -یوچج

 كا یگ ہ) 75886 ھ۳)ہأ-٭ :ہ۲× رک. مج٭) وو

 55 ٢٦۳۶۳ 25× ×۴ مج 7 ٭ بج روم

 ڈ٭-.حج ٭ی ہ٭ ہ جی ج- ہ٣ حت جج ٭مو

 ۶۸ جچ<٭ وچ ۹٢٦۳۴۳ ×٦5 ب٣ یجچج جچرں

 ٦۳.5 7٠ تہ ×87 815 جج جم. .صو وہ

 اس ہ97 رک ×× وت چ جو بق -ح و مج

 5ا75 >5. ×5 جی جج ہود وج ہھج جج

 ”. 55 ہ] ٭إ
 7 ۹۹۹۳ 753٤

  ڈآ ٭ہ>٭٭× ہہ ٭ ےحص-ح-ج٭٭ ٣7 جج

 ۱:۹۶7 یھ اک ۹۳ ہ٭( < بیج ۹۹۹۹

 185 57۴.۱ ۹۲7 ۱۸۳۷7۷7 ×× ××ے٭0 555۶ ۹۳۳۳"

 تت8 215 5٦ج “7777۷۰ )3ِ. 5۳55 ک۹۰ 59119 21551 ×زج٭ ہ

 7 ۳55 1775 ۲۳۳۳۱ ٠5 87۳ *× تھ جر چچا
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 51-۳89167 ھ77 ۳. 75 5۳۳۴ ہ۲ ہ2 >٭ >٭ مق بب

 15-18۹ 59315 ۶1 5۹۹7۱ >۳۹ ت۱ وو ہو ہدڈو یو جہ

 ۱ 5ک د ۹پ ۲۶۰ ک3 ہد ہہ > ج جج

 << ہ۸ ہے ہ×٭ 8ی جہ. مو ز+ج

 ہو .٥۰2ج ٠۹ہ ٣٣۶ ۴۳
۳+۹ >691 5۲05۱ 

 1۳1. 7۳۳5-677 57 ۹718۳۳۳ 87 ۳ یھ×

 ن5 >٭٭ جج ۳۴ 87ہ نیا و جوچ

 5 7۳1 ج1 جج ہت

 ی5گاک۳7 ٴً×٭ ےجج-صجج مج ہ وو 8

 چتالا ہہ جو ڈق جہ یو ج چچی فنا

 ۳ ہ5 اج تتو٭٭ ×ت٭ ض ہود وورھہ

 ۳۳۶ ۹۳۳۱ د2 )مج ہ ک 571758 ص٦٢ 1 *8۹ ٭چ

 خ۳ 5ك د52 8 58د ج یع  م چج یم

 مک اک (۸1938 57۳ 3۳ ددوور 7×58 ۳ 35

 ۳۳۹ (5ا:) ب۳ جہ

 چاڈباچ تم 2 ہۃوعد ہرطف دنع مئاصلل

 1٦۴۴ "47ہ ٭-6ہ وج ×
 ظزاھچناوپل

 عل 5 ۰ جج ×ج ہ٭ یر >۳ >-
 ۳1705۳ ۳ مر ج"ہ٭ ۱

 ٤۹ 5 بت رقلاَ (۹۴ 8م جج

 4۲٢٢۹ ہہر ۔م٭ چے

 سب ے۔ ےہ سس ےس باک ۔می ییچ ےہ اں دجمسسر

 وس

3 

۶ 

۶ 



 ہ'۳)5۴ : ی۶5۴۹ ×7۳ ۹۳۴ مج بحو+ ھ2
 ق١ مدحرجہ ےک 9ت5 متی 8-. ہہ اگ

 و ہ٭ ٭۱ ×۱ ںینّلاََخ أ7 اتا ۳۷ ٭٭ ٭ ً 0

 5۴ ہک 5۳ 75۶5 ۳5 ۰۹۱ .۴۳٣ ۹۳ہ 8پ اس

 ×۴۶ 7۴ ۹۳۹۹ )0 71 ٣ط

 ۹5 ۳1 ×۱ 0 . .. 8× 3۶۰ ۲۹۰۶ 5٦× ۳٣۳۲

 1٥9۳۳۰ فی۳۶ ٦ 30715 ۹7۴۱۰۲۰ جج ی یہ آ

 513۴۱ ۴۴ ٭۳۳٢. 5۱ 5۰ ×۰ ×ز ہجج٭ وجہ عو ||

 7ا٦ ۵۱ ہ۳۶ ۰ ۱۲۳۲۳۴ ×ز ہ۰٦-۳٠۰۳ ×:×(×ج خم ۲
 ×7٦ ٭ائ۱ 5177 ی٭٭ 51 ×6 ٭۲۳.۰ ۳6 5اق ۹۹ ٔمہچ 6
 ۳۷ا87 2 11۱ 8
 ۳] ٤ ہ' 5۴۳۴7 7 ۳۳۴۳۳۰ 8× مچ ۳

 6۳۷۰۳۶ ٠۰ د5٤ ۳۰۳ہ 8. ٣ ١ہ 3تو
 37۳۲۶ ۹ ١ٹںرو وج ((م۳۰ ؟)۱ضت" ٭3. ]گہ ھی ہیچ

 ۹۹۹317 ۹۵2ا 31:59 (۹۲79 851778 757۱۹ 571۳5 ۱ 7807چ چپ
۴ 

 4152 7ء119 71۹0171 9ے م9 ۳۴۳۹ : مو

 ہود انَمْيَرتَتالَم للُذَكدْحَدَْلِر: ڈے جہ حج چپ ہ
 "ہ۹ ۳٣× ٭۰)ےءط وج  -قرحوج ٭ح [ مچ جہ

 تا کہ۶71 ہجروا٭ م٭ ۶۹۳۵ .237٢۳۷۹ ۹3 ج٣ ۳۵ہ

 ہا 1۱ ب٥, ما٭ ہ۱۳ *۳]٣3ہ >8۷۳) ب×؛ 8۴
 ۹۲گ ۱ ک٭٭2 ۴ا3 ٣٦" ہ۹7 ج8 می 3ہو مور ج۴

 7×ےرو ٭.۰ -3ً  ٭ہو9>< ۴877 ٭ہوو ج5ت ۹ي
 مم0 >5 ٣× 278 75۳۷7) ب۶۳۴. ۶5آ 8۹8 .٣>

 3بما٭ ہ1۹۵) :3)ھ]1 ۳۰۳ ٭ ہم ب١٥ ۶ ۰× ١
 ہ3ا ۳ 35۱ ہ5 5۴۲۰ :٢٣٣٣۳٣ یھ ۳۰۳ 66

 دوا ك5 ۲01۳۷۷۴ ۱)۰19۴

 ںیم 1

 یک

 ؟ےج ےک ہے ڈ چ چ  چ جج چچ

 ٦7۱475 ۶ا5 ۹۳۰-۴۳] ۳716 237 ۹۰ 1۳1 7 27 7)۱47 ×۴.

 3ا ۶ 85079 ۴۰۲ 5۹ | د۳. ہ٭ ]وج ہ۴ ی۹ مو
 ؟(م5 5ت م۲522)و أ۷ ×× ۱

 ٭288] ٤ 3۰7۳۶ 711961 ہ۳ ہہ "و

 ۳۸۹١ ۴ ×1 ٭ت۱ ب۳۳. 5۷۳۳٣ 0۱7۳ *رژو٭٭ وصح ہج٭

 حج ہہ 1٠۴ ہہو ٭تج ہ5 جر (چج وج ہمہ

 ہح ہتک کا ب و٣۳ خجہى مہ "ہ٥ ہ
 ک7۷ 6 نو دہی 5ج متہہ ہچ ()یي۱ ہ۴۰ ۳
 ہے۱ ا[, 5۱۹ ۹ ۶۲ ٥۳۹ ػ877۳] ٭۳۳۴ ہ×) ۴۴ 5

 85015۸179 7577 ۳6 ہ3 تجہ ]9 >×× 8۴۰ جہ ۱

 ۳۳۷ ۱7۰ 137۳5 ×۳7۹ ×۴۲ ×۳۳ 5۷۳۳ ٭۳٣. ہہ ۴۶×7
 5 3ت. .۶ 97× ۹5 7۳۲۳ ۹× ×۲ ۰ ۴۹6

 تا5] 7۱77٦۱ ک۳۳ ×7۳ ×7× ۴ ؟]) 353, ہ >ہح]-٭۴
 ڈاک "۳ “کت یا دہی ہہ. ہی

 ۹15۰1515 ۹۹۳۶۳[ ٦× +73 ک۹7 ۱ ۳ ہ2۳( ۳٣ ۳٣88۰

 ہح ٭ہ ب د>چحییاا٭ تو ٭ہہ طے ہ8
 تہ[ ۳۳٣۳2-7151 7)7۴۳۴. م]٭ ٭6 ہ م۳۷۳۷ ۹6 ١۱×

 56 *ئ ہا ٭١ ٭ما مج ٭8 جب مح, مم جم ہ

 ٭۳۴۳٦ مم مہ جہ وچعج مم بب أ8 ۳ ہہ”

 ج م٦٢8 "4۲۰۴ ۱)٥ +٭) 31 55 ۱ ہہ, ۳٣٣۳> ب٭
 511۹۳۹ 55 3۱۳ 1 ۴8 ۳۰ ٠۳ "4٣ہ" ۴1۹۳۳ ۳۹۹۹ ٦

 ہ5 ہہ >۲ ٦۷۹ج *9٭ ة٭ ٭ئىں ي85 ٭

 ک×511317 ×31 ہ٢ ۴۹5: ہ۰ ۰۱۰۳۶ ٣ مج ۲۹ 8٣٣۱"
 ا5ا5ا 01818 55 ۹, 5۲۹ 5۲79 ک ۴۳ ھ"4۲]) >۰

 9 ۴۳ا ۴۹۳ 5 ۱۹۳۳۳۳5 ۴۶1 8۳ مت حج ٭ ہہ
 ۳ ٭ی ّجا9 می مہ. ۹6 (3٭ج٭ ی3 ٭ج مو

 ب5]5118 ۹ 7آ 5٥75918 3۹ 7۲ >75]ہ 5۹ 58 2>
215۹78۱۱۰ ۳1۹9 

 33 57779 2۴۳۶ ۱۹۶ 1 ء۲۸۷۸ 1۳5 ہہ م۹ رت

 ×5 ج 58 “۰ 7*۳ ہہ ۴ ۹9۳۴ ہ73 3 ظ5

 ۳ج ییع<تب یو 3ٔط ۔.ہوج مہ ی7ی وی2 ]ہ5 ہ۱
 72179٠ک ×۴ ٢ ئ٢ ۹۳ 7 حت "۳, 5۳ 7 ۱۳7۷۳۲۳٣۹" ٦

 ک1۰ 5اک 3:1۹ 1 677 ۴۳۱ ۴16 917۹ ۵ ۱ ہ٣٣ +٣ ٣۰ 7 ]م

 نہ ۳.5 ٭ک یب -یعہ6 یب ٭:م 5 6



 ہے

 51۹1۹5 257۹ [(3ج]٭

 857 5۳۳ ٭)ہ× *ڈچج حج ڈک رجب مر جچ

 ٣٣ ٭8۰ جج مج ڈ5 3 ۱775 ۔ب۔اتسہ

 51955 ۳۳ :ٴا]7 >۳ جہ یھ یم جج مم سچ

 ۱۰٣73 ٥۹× مہ ×× ×۱ ×7۰

 '“ے ٣۳۳۰۰۹ ۱ ۷8۳۶. ×۱ ×۲ ا3۳ ٭ہ۔ہ× ×ہ ہجج ہو

 ۳5 ٥ ۶5 7۹۹ *74, 77 ×7۰۲۳۳ *7 >٭٭ ۱×7۳

 6۴۹۳]). ٥٢ ا55۷۳۳ دج×]آ مرہ ''

 - ہہ ۱۳٣۳ی 7-75] ۶٣

 “ی7٣٣7 >5. ہ۰ ہ *8ت ہ وج جو -

 ۵ا50, اکا ٥۹۹۳۹۴ ۹۲۹ ٭۰ ہا ہہ -ت-ہت٭ *ً+3قو ٔجورچ

 ٣۳۴ ,٠5 ہت تفاوت 3 رج و وج

 2195 517۲5 >7-151۹17 یىییر۔یو یو 2 ] ۹5۰ 5

 5151515 555 عت ہو ہہ ۳ ہہ ]مچ ویر

 ۳۳۳۸۳ ۳۳۰۳۷۴ >7< ہ75 37 ۳5ج یر ج٭

 ہ۸ ام ح نئ ہک ہہ ڈو ووود

(تومصح ہاخ جج ہ ×× ہے ٭چ۳۰ عج مچ و جج
 

 اکا ڈا 5 ک3ا ۲1× ..-م×٭ ماتحج ج-  ےہچ

 اس99 ی 5۳۷۳7 21۴ ٠۰۶> 8 71 ۱.۶51 >5 ×37 ×× ٭٭٭

 2إ ۳7۳۱۱ ا۰۳ ٣۳7۹ 376 7۳ خئز) 2. ۹38۰.

 5۴ دب۳ ت3ہچج×٭ ہبہ ×۱ 87ہ ]ہہ دہإ ٭بم جج

 5۱×0 ت۶۴ ددح ح١ وّخ ہہج  ُیَعُںراَرج كس اَِإَ

 (3796 5۷5۴ ۳×٠ ۱۳٣۶۳ >۳٭۳۷٣ ہدد٭ ٭× :ج جہ ن ھچک

 جات ہد. ×۳۶ د٭۴ ۱ یک آ7 جہ عجم دو

 <8 ہ۸9 0 دہ انچ  وع× ۱ ۱۴۹ واچ و وچ

۱ 867۴ 73 [515 

 اتچاو< ۳< (۴ ہہ ہب ×]ہ٭-ہ×ح× یر دج٭

 17ک8ک مظر-جہ 'ےاتچ' حج جج ×۰۳ :ت م8 ر

 9. ۳ جت تاک دجک مج تہ ر ہو وج وہ دو

 1 ہ٭٭ ہہ ۱۰۹ ٭ج مید٭ ھو عج مد وج

 ۹1۳۳ >)ك م۳۳٣. ۴ ہی ]ی۱ ہہ وج ہدچب

 ا۹۷۹٥ 5ہ ۹۳۳۱ ك۹ ٣ا7 × ۴۰ ہ۹ ہج 23م

 ات .٣٣۳ 77 اچ ۴ ٹا )۰۳ : ہت وچ

 ۹)235 ۸5)5۹ >:39) 27۱1۹ ہ ہ7 د×٭چ جج  ج ٭

 55 555 نج ج۲ < لہ8. حق 8م

 ۳۰۱٢۶ دت ہک ۴ ہہر ط۳× جو. جج-٣چ ہ جو

 ۶۶ ہ٭ ہہ یب ٔوگ >٭٭ ہیچ ہت ہج 8 ور یج

 ٠۳۴۹ 585 و ٭٭ جج. مج ںج !ہ جج

 75۹م. ۹۹۹587 ٭٭ ہہ چ7چچج قیج سچ

٦٦۴۶ ۶۹1ك 37 ٣×3 < ×× ×۶7 ع7 ہد 3۰. :؛ج جوجچ
 

 ۳۶۹ ,٥1 5٦9۳۰ ۹۳۳۴ ا٭٣ ہ جو373 ھت53+ جب

 ح۴ ہد ہا جج .ییعو جیج بہ نںچ 9۳“29

 ہا ٭ ۰7۸ ہہ (جہ٭ ہر  ہج وچ چپ

 و 7ر 9ج ×۳7 ہا ۰. >۶ جہ ج.

 ا1۴۳۱ ۹ ت٣ج ا7۳7 ہ ٭٭ ی٠ ہہ جہ ص عج٭

 ک۹ ا1 ۳ ۹7۳۳ ۴۳ ۴ ×۱ ۰-85: ہجج٭ )٭

 وت

 ×1 اما نو لطانلايرقَْیَب فلا وم
 ہل ساکعلا لاَوَمآ نص اِ اوأف ات اکا لِ ا
 2 الف كو نوک مت کنار شا ا

 2 _تای لا ںی وحلاَو ںاگال کف اوم یوں
 1تا لا کلو امر نو تو او ا:

 ہ1 ملعل للااوفنا او ِاوبا نو تو ثنا ولا
 ۶آ تم وَلاوطا لم قا دراَتَ؟ و نم
 آ بحْي هللا یاة تال تکبر اب
 7 ںیاد مقومشوت تیح شئاتقاوم یتا ا

 ءااَواف ات ل2َ ا

 ا تفاوت حوا حلادچ سل 1تی
 مات كيا شام سا کف نوا ہ1 زہ ك۵د ہ هوا هم اَت ملت نو ایف ا

 ود <ے ود ے٦

 7 پ و28٭صں[ص ص ہا سے ےس ےگ ےس ےک ۔ ےس

 ٣ تلْڈلا ن 2 “نمو نز
 0 یممُیلِتَو :

 ےےر رح ا ہللا لَعلإ نان

 اوھدْنا ناول ١

 یرھر 777 ۳7ہ۷7 بج بجو حج مرہ چو ٭" ںیہ

 جر توپ چہ یجوچج نب وچچ پچ جرچ

 اج ہہ مج عم چو لم حر نحدجر موچ عہچ

 5 7 ۳ی 7 رس 7گ,ج۲ 7۷ہ ج٭ چ ہآت چہج چ

 7 5۷7 یجج چچج جہ. (ج جج ہہر جج مچ چہ

 1ک ٣۷۳ ۷× وج :ب مج مچ ں مچر جہ مچ و

 دچکچب دو وج حج ر ہہج ہم جدہ جج وو چو یہ

 جی ہج ]×۳ ۳ج ہک ہی7277 ٣×) 7>. ج۔.ت ×۷ جج

 .۔"طلا محم) 55 59 ۴ج 7 وج بج ×۳ وچ جوچ
 1گ دتا ×ہ ر ہج٭٭٭ ٭ج× ۸ جووروج جو حر چووچ

 ےہ و-جوبج 3جج وچج جو جر مدح)ز یو یربجوچ

 3 ۳۶ 79777 ہ٥۸ یبوجہج بجب یرچہچہچ قیچ چچ چو ںیھچ

 ہے" موج مج جو می چووچ یو وججر جج پیج

 ۳۳۳ ٭ !))چ] ×9 جج چیرزج مج ج3وج پوچہپر پچ

 تا۳ ×۳۷ د7 حج جج ×۸ ہیچ 5ڑوپج وج ج پچ

 ۷511077 777۷ ت۰ 5 وج ر جسر ۶ یرو چوت مروجج

 . 77۳۷ ۷ ج0 315:87 577۳+ 37 ۳+ ر یب 5 ججہ-م٭]م7 ×ر ۱

 6دند) 7۶ 5170/7 7 رج 51587 375775 975 7775 / یدذہر

 7 تا7 ات ×٢× دیچ جج مہ وچ ج ہوجچ چہوج چپ

 یچ٭ 7 ڑج ھ۸ یر بجو ۶ یو جی چو وچ

 مور ر

 ]1 ال یقاندلسا ةنميْا وک رخ ںیم نو ا

1 
 ٠ ہمت عودَع هللاقائ اْذَوَکَنا نان ہنن رکلا

 ھ ھ کف و ٥

 اد“ .ػٰ یثى ٭٭ ھی ھ| ھ3 ي رع بٹ چپ و

 هو ےہ و و ےن ےک ےل ےہ یا رک شا

 - ےہ پو د ےڑو



۹۸ 

 ۹ 2۳۳ ہ۳ ۱ ۳ 7۰ ) ھ۳۳۳۰ ×۴ جہ

 و٭ اک 8. د3 )|۳۷. ۱×۰5 .×.× چپ

 ھرجات× ی3 ×۳۰ 77×× ۱۳۴. دج. :
> (27۰8 

 ۳ی ہک فھک 37۳ ید د۶7 ×۳ ×ز چپ
 7۳۰۵ ہ5

 37۸ چ٭5.< :٭.٭آ ےہ ا.
 ۳۳۰۰۷۳٣> ۹ )5۳5۰۱9 ٥۶ھ ٦۳5

 5۳7 "]. ×35 357  "م5 >3 ×2

 ٦۶× : امرووُف نِم قیا وت ات آر ینا یت چے ا
 7 ۶۰ ۶× :ٛ× جم ہھ٭ ×ز ہ× وو چر و آ آ
 57 ا7ا ک5 ۳)7 ہ۶ ہہ ہ ۹١۳۰375 8ی آ1

 تا55۸7 ۱ ص٣۱ 5 ×۳ ۳ہ ہہ ×ہ٭ ۳ص دجج وج

 ۹1557 - ھ٣۳ ×۳ ]۵۱ ×× >۹ ۱ ب857 ہ چپ ْ

 ×37 5۲ ہ٣ ۹٠ -حن ]ج٥ ہ] جہ 60

 ×7۰. ×٦× ٭×) ×٠× ×ت< ]×7 ×۷ ہ5ا وج

 ٠۴۱5 ۹۴۲ ××. ×۰ ۶ 8< ۶ہ ہم ہد ہم

 بت ٭ 8× حج  ے ]نج ٹمّہم ٭ج گپ ْ

 ۳5 5 >) ۹۳87 >۰ ۰۱8: ہ جج-ج٭2.[-۰

 ٭ ۳5ا55 ۱ك 7۶ 5۳7۹ >7 ۳ ہم ]ہر ٘

 '">٭-.7 تک×ت× >5 جب م۳۳۰ ہ5 ہہ صا

 7557 7٣7۳۳ ۳× ہہ77×٭ ×5 ×××7.-×٭
 ۳٣۱ 5ج ۷۳) (۳۳ ۴۴ ۳۳۳ ٣6۳۳٣ ×ت.×ہ× ٭ رت ×9 ۹۰۰

 ٣ 5۱ 5۳۳ <7 ہ7۰ ×75 87ہ ہہ

 ۷)5 77 ۳ ۳ ہر ۳7 ۶7) >7 ×1 >) “ہج+-۳۰ص |

 8۲5۳ ۹۱ 7ا95 91۳ ٢٣ ہ۱٥ ج5. ہچ وی ند 2

 وج "ہہ) 555 ا5ت٭ہ7ہ٭ ٠ م7. جج ١یچ وج و -

 بد ×٭ + ہ3 885 8۱6 >٭ہ م5 بە٭ ' چھپ

 8۳۷5 ۳٣۳۳٣٣۳7 ٣۲7۳73 ٦> ۴۳ت>٣٭۰×7 37 >8 ٭× .-ت

 اک ہ ہاتعداب  ہ 3ہ- ×۲۰ ۶۳ مو 28

 ۳.۳۳ (قا7ر-ہ× 3ت بج ہ< ×37 35ہ *م مم ' ٭

 ×٦ 1۹7۳۳ ۳۳۳٣۲۳٣۶ ۴7 7-7۱ 37ج ×۰5 ہ۸۰-.۱۰۱۰ ہ0

 ۹5 ۳)515 ۹۳۳ ہ3) ۳× ہ۲ ج××۰٣۳۳۰۳ "جم. ہ× عج

 ۳۳۳٣۳۶۳ 75 ۳ ۰7۳ ×۲ 7۳ 3۰۳۳۴ 7ت۹. 7ج ٘ ۰

 ۱×5 9۹ 5۹ ی5 ہہ ۱3. ۶۳, جی ۹ہ +۳ ٭])٭3٭ ۳

 ات ۳۷۳ >7--۷ دچہت یہ ہ5 )5, ٭, 5 تی

 ۳۳۰۳ ۰۳ ٣۳ ہ۳ ۹7 ہم٭ ]وو ٭م ًہ ۳

 ۳ چک وج جج -٭ ھجج جج جر ہ۰ پل

 5 5۱ کم. ۰ ۳۳۳۷ مج ہہ :× ج [ ےہ

 ۳۹ جج 7۴. 7 ۰۰۰۲۶۳۰٣۰ 7۰ وک >۳ ۱۰ ۸ت جج

 آو ترج×٭ مات جج ××۶7۳3) 7< ۱ بج ہج٭ُ٭۰۳۰۸ ۰٘ ہ-چ<
 ۰٣۳۶ ×ہ× ×۹ ہد ×قآ حج ہہ مل و فک 6۲

 تک ام ا اھ وج ہد وج در ہک

 215711 511٦1۴ ٣۹ >15)×) 57۳ک ۹۱۳۳, 5۹ 5۲77۳۳۹ 7 7 ْ

 جڑ 5

 ا
 7 یج

 4 ج آ

َ۰ 

1 

 ا

 ےک

 2 6 چ

 ےیح

۸ 
 ہی

 ےن

ٰ : 

67 

 ٌٴ

ٰ 

 تے سم ی۹9٥٣ 8939ق'۔۔  ۔تتما :--0

 3551 تا۶ 3 ہک (37)-7” ہقو ×× ۲ہ م5

 9۷۳۶۴ 5۲۳۸۷۴ 7 ۴ہ ٭ ٭ج مدہ٭ مج ح5 ہ

 ۳۳۲۴ ×7 اک یا مر یک ہدا×۳۰ ۰-۳۳7 ۵ جل ہم7

 ۳۴۹۳۴۱ ۰۹۹۰ 757 67657 87 ہہ ٭٭× 7:دو 7ہ

 3755 18ہ ٦٦ < ہت -ہی وجچ : ہ ص×<

 تاک 5۸۸ ہ۴ ہ. ×۳۶ عج ہم۰: "ہ5: ہ ×-. ج7٭

 ۹۳۳ “ا3, ٦ کا1 ہم۳ ھ٣۳ ہ۹ 57× ط٣× یو٭۰ جآ

 دات ا5 ۱۳۹ ۱۰ د55 ×× 307 ۹7۳ ::۰

 بالا اتا زکر
 ك5 57 و 3775 ۶ ہہ 8] ٣× ہ جا و

 ×٣× 7۳۰ 5 7٦ 5۰7ا ہت ہہ صد جج -.×ر ××

 5189۷ 375 ۳)5۳۱. ۶۹ :× :۹۹.چ-٭ہ٭7٭ ہ”٭

 5 ۹ ا1ج. 5۳ ہ ج6 جج حی ہم عم
 5+8٤4

 باتلاو نیلا ددعاوا مار ر7 نیالضت

 ے۳۹ “ہ59 ۹75 ٢7× 7> ۰8-5. ٭ج ہم عج

 ۳۳۳۰۲ ػ9 مع ہ٥ چيچ یجم ٭

 ٦۰۰-77 57ہ 7۳ *× ہ١ ۰ ہم :۶6) ہ

 ۳۳۳-177 37۳ ۹۰۳5 ×٭ ٭× ۳۰-(۹۹23چ..)٭]<٭٭)

 ی5 گا7 5ہ ج۰] ۲۰ ۳٣] ٥× ہہ ×۷ ٭>٭8

 اتا زا ۱۳ ۱ ١ 13 کت ود 98۰ جج دہ رچچ

 تک. يگ ٹ5 ہ5 ت۳ ۳ہ "رک ج-چ

 ۶5777 8ٴ. ہہ ۰ ×قت< 7۔-.٭ جی "ج8٠

 31198 "۷, ٭توقچو 0 ہ و١ -غمموو جب ۔ےےچووپ

 5٦ >چج ہم 8۲8ہ +.چج موچہ چ

 ھتمک ج5) -×) ×۳۳ 5× ہ×٭ ط>× ہ۳۱ ہم یک

 5ا5 م۵5 ںیاتال ٹزقاوم عغۓ - 'یآت ہ3۴ ھچ ہ ۰ہ

 1۹۴۳7 5-' أق ۱:۸7 ہہ ×2 5م جہ 6<

 [ڑا ا۹ ۹۴۰۳ ٭71 ×7, ہ۹ ×× 87۰۲ ؛وووج عم

ْ 08۱ 

 75) ×ت٭ ۳ج ۳×٭٣٭٭ 377 :× ]٭٭ ٭چ*٭۰ 5 ہ

 د+ ہتماوج سچ وا5 بج ۰۹ ٭ جو جج مہ. عروج

 ہ۳۶ ۳ ۶۲7۱ ۰ا6, ج۱, 15۹. ٭ہ85ہ 3:

 ۹ >ی-ہ 88۳ہ *5ج٭ جت مہ 8,٭ :جج٭٭ر

 6 ےت٭٭ ٭ ةت ہي :.ٌ<ک وس ؛ وج ع٭٭

 575817 0٭٭ م3۰ یجم جم یم یہ

 كتا157, 878۳+ ہ م1887 ج ہ ہو+جو ج٭و

 ر1 ۹۰75 ۱ یک 137 د7 ہ٭ *۳ج ×۰ ج× عو

 55 5٢ 5اک 7آ ۹۹۷۳ ٭. مب م]٭مہ. جہ

 1ا75 ۳۶ا ×"۹ >۳۰۹ وجے چ٥ 88 جم و



 تب جر ۲ 0۹آ 11۳ ك3 ۹۳۹ 5)2 ۴۹] ×1

 ْیَو کلب قحوارَحْلا دتا نج مشیت و

 ےہ ب 1794-1 <*۳۴۳۴۳) ک5۲۳] 5٭) ٭]۳۱ 7 7
 ي۹۱ 5۲۲۳ >ہ یی ہم6 چک میا ٭ 5۹۳۰ 1 ٦

 ۲8312 ہ51 ۹(۰ 5۳۰۲۲۴۲۳۴ 2۱

 ۳۷۳۴58) : ×7. ۹1 ۲3 ۱-65  ×۲۳. ہ5ا
 ی6 م۹, (م۴ 826 ۶۹۹ 5)ا ۴16 5177 "۱۱۹6 ک۴ 515

 781 5) م۷ ہہ, 0 ما ہ۹ 7577 380 55, 8 ٤5

 تا1۷۰۰ کک ٭ج۱ ٭"× 88 "۰۳۴ ٣ ٤8ہ ٣
 ی6545 |

  3۹ 7۹٦ھ7, 11۳ 521 5۰7۹9 1 ۷5۳ ۹ ٦ 951۶۱
  ۳17۶-374179 ۶1۳۳۴7 ۶7 ۹٦ے۳ 71 1912۳۰۳ م۷

  ::۳۳۳۳> 5ء7۳ ۶۲۳٣  >5 -3 ۶ ۱٠۷۰۴۸“وج
 ٠195 5۶۴ ۹1 116 711 ہ59 ۳1851۴

 -.× 2:28) 7 ۰۰۶ ھ77 (71) ۰۹۰۶ ×۹ جہ ×۰
 ×13 ۹۰ مک. ہ57 ۳۱ ۲۰ م773 68 ٣

 حور. 78 9۹۰ ,۴11 3159 ۳۳۹۷۴۴ ۴۹۹ 7٦۹1 15 ۲۹٢
 یورو >8۰۰۹]15 ۲ ہم ۳۲۳۳۳۲ ٭< وچ ٭< ۳۶

 م5 ۳۰٥1 ہک ۱ ×۳۹ 2۳ *ا۹, 5۹1 58۸ دا6 ج۳۴۱ ۶۲
 7 65 ۱۰۱۰۷۸ ہ٥ ما 14۰۳۴۶]۶18 7۹5 ۹۳۳ ۹ ٠

 ٭٭ ہہ فدد مج ق+×8ج4 وک >٭آتک 5.55 ,۹ ٥
11۶ > 5189۹1۴8* 57۳ 885۱:8۰15 37× 288 

 7۹۴ ۶ ۴ -7 ٥۱18 ۳۳۹--7 ۷67 7715:۰ ۹91 95١
 7ج××٣٭ مت. ٭ہ؟٭٭× ٭مج١ ا٭6 و ٭ك
 یوم )۳۹ ی٣۳۲۳ ۰۰۰۳۳۷. ٦> ڑ۳ ت15 "7,5 7

71 7 5 ۹۲۳۰۶۹ 7۶۰۲۳۴۴[ 51۳۳1۳۹17 

 5828٭8٭8۳. ×٣× ا5ج35 ×-ہ<٭  ہہ 5تا 578۰6 7۳ ۹۰
 أ۲ ٣۳7 .٭ ہ٣ “تب٣ ہر۹" ۹۹ +6.
 ٦۳ ۹51 55 ۱ کت ۳7( (۴1۹14 51۹6 7۹9ا 7 1 1 1۱

 ×5۹ ۱ ×57 ×۹۱ 5۹۰۷۳۰۶ 1۹7۶٭ >٭ ۹۴ ۴, 7٢
 ۹۳1 ک57 ۳ 55 ٥1٥7۳17۶۴۶1 [٭51۲1 3< ۴91 ۱ 5۲۳۶ ك5
 'ّ مج مج بر ت6 ۱٥8 م5 کہ۱5۹۹ 8+

 -.3۲555 7.7 ٭0ج ۳. جم "ہہر ۴

 ×73 آ٣۰. 8٭ج٭ وک جہ جج. 5 ۴
511۱ ۴16 >3 .۹۹ 1۲77 211514117۰۴ 

 |۱۴۰. ۱ رکے اَدْي نیا ۳٦ ہہ ×× )>۲
 8 ٭ ۔ہہا× ۱ (۹۱۷۸, عو .٭-.5۳77۳) ٭
 اوہ ہکچ5 (ج )یک د۳ ہہ ولاک٭٭٭ م٭ ۷

 ئ1 1 06195716 ۶۳7 ک ۹۲۹۲۳۶ ۹911۹ 31

 ١ 3بد 953 7۳۷۳۷ اْزُدَْیَتئإََر (وجعء 3۲ کاج ۲

 )رجم ٭ ہجوم! ہمت وم.×٭ مح ہ ہہ 8 ٭
71 ۹۴5 2(51 ۴ 5571 890191۴ 

۱ 

 ١ رالڈیم ند غل مزا کیم فراقا
 |۔- ٰیج حج مح 0و م۷٠ ٴژص5ا ×۶۶ ۰ ء۴
 مج 51 ہ5۷۳۳ 7 ۴۴7 7ہ ہ۷۹ ×۳7 ء
 ۳م ہک ۶۹ ۱۹ ۱ز 35158714 ٭58-.-۹ ×۴ م٣5 ہم
 ا7۳5 (7) ٠۳× (3)۔- ۱ ٭5۴ ۰۳۱ 7۶

 ۶۳ ا۹۹ ۹۳5 5۲۹۸, 5۲۳۹۸ ٣٢ ۴۲۳۸1 ٣۶۱۹ ٠5۹
 اس۴۳ ۳ ۰× ۶۱ ۹۳۴ ×۰۳ ٣"7ہ7 ×× ××
 چک2۶ اتج٭ 5×” ہہ ۴۲۳۴۶۳) ×7 ۳5۱ 5۲۳۶ ×5 ٭ جآ>٭ ۳
 ×۱ ۳٣٣ ۱۱۷7 5 ک ۱5۸6۹ 9۳۰۳۴ ۱٦ ہ۹ ۱۳۹ ۶7
 ۳۳۳۰۶ ۹ <۳ 3وھد "ود ڈس ۸ ۵۹ )۰۱ ہ
 1851 ہ57۳۶5 ×٣] ٦> 2ا۳۴ ا, 9۳ 5۶۳6 53 ×6

 ۸ ہ۸٥ *-۰ 1۱
 درا ۱ ۳)۳09 ہچ177٣7٣ ]۲۳۴۹۳ 1۹7 7٤5
 ۳۳ ٣۶ ×۱٣ ×۳۳ ×× ھ۱۹ ۱۷۳ ۰۱ ۰7 ۴
 ٦7۶۱۴۲ ی۹ 5۳75 135 345 *5 ۹۰۳۴)۱13 9
 6 ٭ 5۱ م٦ م۹ مج مم( 5)ا ۰. 7۹

 دھات س راس
 715 اَن نَملُدَهتيلاَو -(ھ۹۰ ٦× ٣× ×× ت×××؛ ۳آ ×۰ ×7
 ۳۹۱ہوم ٭م ہو۳۰ ۱ کے  ہم ہ]أرق >6 <ہ

 نل 18858 ہ 7×7 ا٣ج ٭٭ ۴6 ۹< ۹ ۲۳×۴۲ ٣۹
 ]م۳۴۶ ۳)۰ 2× 8 ۹٭۲۳) ہ۰٣ ×7۴ 7.۱ ہ ہہ.

 ٠۳۶ ۶۲۳۹ د(1۰۰ةذڈ] ا7آ ۳۱ )۳ 97۳۹ 071 4 ٠

 ہ7. .۴] ۱۰7۲۶۳]7۶) ۹777٭ 3ج8. ةتعن (ھہددم) ٥7×
 ہس 5 چپ. ٣۰ پہ ج٣٣۰۰۳٭ ہ٭۳٭ ہت. 8

 ۶ 1۳۳1 7 ۔ (3۰۳ جج و3) د۳)

 "چو. ۹ ہ۸5 07۴۳7 31 4[ ۰ ۸۳ ھم, 7
 ۹۳ ۱ج۴ ×۷ <٠ 57 57آ ۴51 ۱356 ۱ 7۶5+

۹۹ 
 تن



۶ 

 8٭٦۳ ×7: رطاِلَي|ِْاَوُثْنْنَأَر (۴ 577٥ا ×× ا

 د۳ 5 مر- ی٤ ہ۳ 7 ۴٣۳٣ ۲۳۴7 >۳75< جآ دفن

 م٭۸7 ۰م × ج 5۹۳6 .۸۰ ]نو م ٢
 ۳۳ 7+5 ×7× ۲۳٢ 3+ ×7۹ ×× 5طو7]۔8ج.٭ ).
 75 ۷۶ ۱۳. 691 ۶۰ ۱۶۴ 7٥71ا 73ا1 مہ :×. و ا.

 ہم۶ ہ- مد 848ت: × ٠۰8۰۸ ہت ]جج وپ٭ إ
 ہیک د5 ۰. ہوتے ۱۹۳ ۴۹ دھر ج×٭٭۳۴ چدچ
 م5 ۱ 5۰۷ ۲۴ ۱۰۹۶۰ ×۱ 573, 5۳ آ5چ5 ۴7٣ :ج ۱ ہّصج.٭ جچآ

 0)۹ ی5 ۹۳۴۳ ۱

 رکلیکا لاک ںی اوَمتااو -(ی۱۰ 6 8ہ ڈے
 ×× 7۰ ×1۱) *7۳۱۰× ×۲۴ ٭٭ جہ< ج7 وج, إآ
 ۹× جج 8م م-×” ج× م۰ ]۳۳ ۱:۸۹ ]]) یو [آ

 و× ۴9۹ 5۸۶ا ہہ, ۰:۴ چ۷ ۳۰ ٭٭٭ ]٭٭"۳م٭م× ہہ٭می چ

 8۷۰۲ ×7۳ ؛ ی د٣۳ م۹ 13۲۳ 7*7 5۰۲۰ ۱:اس

 3] 2۱۳۶ ۱ 3۰× ۳۳۳ 4 37× 75) (35۳) ۱ 59۱۸7 ,٣۶۳
 ۹7575 1۴ 85] 356 ۲۳۹ م۱۴ ۹۳۴۸ ہ۹ ۱۰۳ر+ ج8,

 2ر5 ہک :٥ك۶۱ جج ٭٭ ٭ہےتیک ۹۳۸) (ع؛) م٣.
 5 ہ×+ >8 .٢۶8" ٭تت ۹۲ ۹٭ 0
 377۲5 5۱۰۴۹۱ 551 ك3. ", 5181۹ 5۹۷۴ 377۳ 7

 ۹53) < درعزا5 ۳7۳. 9۷۳۴ 97۶ .۱ 77۶۱ 5۹۲۶۲۶۹٦ ۴٦7
 ۳×۹ 5۲۰۸ 85۲۶ 8 2515۹7 ک9۹ 57571 5۶۸ ۹۳۴ | ٣۹7

 چچ کہن مہ حك٣۰۸۳٣] ۳۹ | یک ٥۶ ی5 ۹755 178 |أ
 یی  یصص ہم م۹ 1( ہہ 'ہ۰۳5۰۹٭ و۹۲ |۹ ۴

 د79 7 (۳۷۳) 77775۱ ک5 1۶1 3۳519۳5 ٭ ہہ 77
 ہ71 21 ۳ چ۴ 777 7 9۴۱ 71+1 77 7۴
 ۔ےیح ×۳۸ (ی:) >۱ 37۰. ہم۳ مج "ہ۱ ۳۳ 85

 ۳ ×87 ٭ 7۹۳۴ 1۹ 7۱
 بدو. << ۹0 5۲۹۳ (318), 555۳ (88), 317 "
 یيو) ب٭٭ ×35 ہ ×٢5٭ (ع۰) د۷ ۹)553 ×۲۶ 338 |

 ما٭ ٣۲۹ ك۳ 1۹ 1۱
 جم ٭1٭٢ 530 ہہ یز ے.عبىعب ۔۔ ۲۳۶۳۴ *ا5۹ |

 77 7577۳ 4 ×۰۳۳7۳۳ ×۳۴ ۴۳۲ ہ76 ۸ ۳ ]| 1٥5۷
 8." جج. ٹ× 5۶ ۱۳۳۶ ۱ ہ7 )۰۳۳۴ ہک ۸3۳۱ ۱

7۱ 53871 

 ے. ۳۳۳ (ج:)-ہ: ۳ ہ07 9 ×× 6۳۳۴ص4۰۱
 5:55 ۱ 1 ۴7 85۴ 8٢٢۴

 نانیش ا ائ اوتحار - یک 7 ھ۳7۴ 9

 )مج ہہ >۳. جہ 3× ۱۴ م۳ ۱۴۱۳۴۶ ۹ إ۴
 9 ۴ ۴۹۳۳۴ (۶۴ “چی ناسحا ۲۶ و 7۳۷ ٌ

 <۱ ×× ×٠7 : ح) ی۰۳۳٣ 5ج ہ نی)رز ۴۰×٠ ٭٭
 -< -ققٌ٭٭ د×+ مد د2 یم ا٭۰٠ إ

 >8. ۔ںہ× یم)ر ہر559 '- ی 0٥7 ۴۲۳۲۲۶ ھ

 چہ سس سچ
 ا

 نضص 1-0-2100 ھو یتوما و 3
 وع یک عام روا نک افر اع دتا
 ۔إ خاوقْفْناَو ہ نت تب قاضی اد ا
 عد اموال ا ںی اودل لو ولا ںیم ا

 ْناَك تک : رو8 نیلا ولا
 یہ مور اوشلیک شایع ال ئدھلا - ییرسٹسا ایک مریخ 5 ما

 دو راوشا

 یتا ٦
 7 پا ےس ڈک

 واش رس
1< 

 ٴ صرف یھت ھو کیموت
 >1 كي مراد ةسد قحلا روانہ کما یسیف ںی

 ۱ سس ا ءُهَه ا قع ا7

 یھت 2ی تت ومرک
 ٠ہ الا نمزل0 ا09 3 لات

 : ہ بابا لون یتا یتا دال ام ا ۱

 ہہ ےب ست تھ و
 ہ5 جنر مچەج !٭ ہج٭ہ 8ہ ج7۷ م٣٣

 جر جہ ہیبت و7 تبرک ی۳ تہ موہ ب٭ ہہ جب 8
 ی7 ت7 ۱۳ج 7709۹ و۹77 / ین ےر اہ ر7 تہ وی
 ]۷ یا رک ال ھتڑال7۷9]9چ دہ چہ یی 77 77 777
 27 ہو3 ۱+۳ 77۹7 ۳)7239 7۹777 / (خن) 7
 مج ٔببجرج 3م -چ ہ یووچ وک ؟)7)۳ مج ر 7

 ك7 7۰۸۵ 29, 57۹ 7)8777 جہ ٥ج ے7 ٤
 مو 37ج ٭) ہو مرہ تٗو٭٭ وے :٭ جو م۸۳6 ہب
 ]ح7 7 ہ۹0 ۳۹+ 270ج 7 797 37۳۶ ۳7 اچ
 جج وجہ چج ہم ر7 مج ج٭ بچ ہرو٭ ہو و9۹۳
 یر ؛) 75ہ ںووجح مے٭ بجو عج1ف ۳ب۷ ۱۷۳ ۳۶
 ٢ر ×۲ جج ٭ ہ7ج5٣ یو بی یم ×رر۹٭٭ ء57 77۳۷ 7۸۹, 6
 ۹×7عج :٭٭٭جہ. ہ۲ 7 جعوجرف) موج رو یوو ہ۹7 / ج5۶
 رح ہھج5ڑو ہہ ہہ , یزوت عہ7 7977۹ ×۳ چ7
 2۷ 277 7 ×۰× ۳۳٣ (۷۳ ہ7 ]×۳ ہجر یبہ ہ7
 قم ہک ب وہی یص 58۷8 یرصسجو چہرہ !ہو /و+ 7

 ہ7ا 777 در ۹۰7 ۳ی 7 ۳ بہ
 جہ ںسج ر ×ہ<ہ×قة٭٭ ہ٣7 ہہ ہچجچ ١ وج 7ر
 مدەو)ر جہ ]و٭0 ہ بص 2876 ر یر یی یب مرچ
 جج 7 ہچ  چوڈ رو ب٭ -قرو ۳ 5چ ڈو۹! 7
 ٭۔-جہ قر ۲ ہد بج ھج ٭]ڑ. ج۳ .ہروآ ۷ج مو
 جےچ مج جج جج " ر ہہ ہم ج7 کچ دوجعج 5<
 ق7 7 777ر ہک ہمہ ہہو د٭۳ 75۳ 2۸9ر 777۹۳7

 کرو *ت مہا ہبچبکڈ یو ر یزب ہربل کہ ہہ 87
 677۹ ) ہی7۲۳7 تا میر۳ 77۴7 تجو٭ ہو

 ور مس ہر ہے۱



 -ج

 519) ی٭٭ 158۰۰۹ یی ٭۹. 8+ 3چ چو

 5ا۹٦ 7×27 7×3 د×٭× مہ ہ"8 ۱۳۳م ث٭ ہ٭٭! ٭٭<

 م5 ۶۹٥۹۰۷۴۱ ٭۷. 5۲۳۰ ۴ہ و۰۳۶ 5۳77۶ ی5

 ٭ ج۸١7) ٭ ۱ ۹جج٭۸۸۱ ٭ج یچ× ہہم م٭ ۳ج ۳

 ٭چ٭3آ ٭××٭ مکر ْوْنْکلَع - و (ج ہہ يه ہہ ہچج

 تک۶ .۹٣× (٭) ٭×۱٭. کہ "ہدج.٭ +5 ہو

 ۲ ×۳ ی۲193 ج151 ۶19 ۳)۹ ۱

 ے.× << ۳ یور-م: مع 6468ہ چہ 3×] پو

 ب١ ب أ۹( ج۹۹۹ ۶۹ ,] 71 8۹۲ ۱۹۱ )۴ ٣٢۴
 51۹۸ ا۶۹1 5۹8 م5 ہ۱ یف ہ۰ وہ ہ٭٭ چڑ

 3137 م۳ ٭ج مہ ۵)812 5951 51 ت۴۳ ۷ ۹۳[ ٭۱

 اک ۰× ہہ 2۸ ۹.۳۳ م٭ مد ہہ ےہ ٭
 5۲۶1۹519 ا9ج ۴۹1 ۱۰۹ 75 (75:)-ک ۹ ۲ 9

 د×اک٭ ےہ. ہہ ے8 می و × ہم پي ٣
 5 2ے ۲| ×× ٭ ١" ہ۹۵ ۱ ہہ . و ىای) یی

 7۹5۶۳-75۹11 ےيص5۷757: ×5۹ *۹۹. ۹3۹ 8۹۳5 "٠ج

7+ 5171 

 ک کلام ۰۰ قو ید × ہد م٭6 ۸۳۰۴ مج مو
 7۶ا 555۱ ۹۲58 2۹ 7 ہت, ک5 ۹۴ ۱۹۲ 9

 0 ۹۷۹۱ م01 855۱ص 87 ؟و٭8۲ ۴۳۰۳۰ مم ے ہ

 ہمت ٦ ڈی ہ ہہ ہ۳7 م۶٣ ۲۶ مح مومو
 ۱٠9 55, ۳6 ۹ ۳ ہ98 ٣ ۲۰۳ تو ٭٭۳ ۹

 یک م015 5۱۳ 5, 5۹ 5 1۹ ۳7۳ ۰7

 ہ5ا7 5۹7 ماک ٭٭۳۰ ٣۲× عو ٭م٭یہ [چ ڈو

 ٭٭٭ ہی۶ نش ید یو اش قلم ناک نوک --ی م٣ ٭

 ہ۴ 6,5۴ م۳ ہ۳ا4 ۴۶۳۴ ۹٦× ۹۱ ×3۲۹] ہ۳ ء۴۶ چ۴

 جج 5ظ ےک ۰ ٣۳۰ بچ مہ 8۳۷ مج ہبہ ہہ

 ف514 51919 91 1 3۹9 ۳۰ 3۹ ۰ 5۲۳ ۴71 7۳ ۱

 ا6 ی۹ ۹5۰۱ ×1 ×۴۰ 309 17۳ ۴۳۹ ۱۰۳ 31 3 ء۳۶
 1 "۹1۹۱ <٭۸) ۴71 ۱ ۰:۹۸7 3۳۰ 7۳ 3۰۰ 76
 355۱1۹6 8٢" ٭٭۲ ٭٭ >]م٭[ ہچجچ جر مج 8۳. چہ

 9٦95 (ہ5۱۱ مہ م٣ وجہ ہ٣۳ ]م۲ ج5 | مروہ

 3ت "ہ5 م٣ ×× ۶۹ی ہک ی٭ء مم م٣ ٥۹

 7۲۳۷۳ "و۱ 58 ۱ 1۳۰۴ ہر ×١3 (جتاو) >53) ۰۰۰ 3

 ×8 ہ۹ یت یو۰۳ ۴مہ83. -- ۳] ”ػم× ٣ ک۹۰ جت

 14۴ ×1۶ اچ 71 ۹ 7۳ ۳ .- (ھ۰۷۰8)

 چچ ھ7 2 ہ٢۹ ہ٭ک ٭۲ ٭٭٭ ۹۹۰ : 5۰۳

 ڑ× وچ <۳ :83۰1 55, عی ج ہہ ٭ ہہ

 5۹, ۲۸7۶5 7۳ یف ہ۳ 2چ <٭ ٭٭”٭؛ مک 8۳

۶۲۴۱ 157 

 5۲575 51۲98 یک ٦:۲3۰6 ۹۸۰7۰ مہ ٭: ×8ی٭ مہ 37م

 ]37 77۳73۳۹ 7۳۳۲ یک >٣٣٭ ٣٣× ٭چ ہ ہم جیک

 م8 م1 ۹8۱ 5۹۰9. 9۳۹ ۶۳۳ ٭ہےچو ۱ ۳ج8

 مج 7931511 <1

 ۳۹ ف5۳۳ م۹, ۹ چپل ہہ٭٭ ۳ م۱۰ ۰8 یم

 .× +۴8 فیےچع ,٠۶۰۳ × ی 7)3 ۷)۱ وم ٭< مہ ٭

 ہوا (3۸۲۳۹ (۱

 _ کاکڑ-آ ۹۶٣ مہ ید ہرج جج ہ مر چجچ

 97 < ۴ ۰ .7× ٣ 77 3۰٣۳ ) ۳٣۳٣۳)

 1 715 ۹ ٣× ۳×۳ ی٭ 8 تمہ٭٭ و7×.-٭.٭

 (م5) ۲5 : ' ہما :٣ ۹۳۳۶. 87 ا8 دہ ]مج

 م۳۳۰ 56۳۲۰۹ ہ5 جہ ]م٣ جج م]م 8جٹ۰. چ٭

 7٠۳۳ 7, ۲۳77 ا7779 3 ×۳ )۹ ۳-۔(7)

 ہےچ 7۳-5 ۳٣۳۰ 7٭ت ٣٣× یمڑڑ جج

 83۰ ۰5۲۰ <۰ ×۱ ٴہ٭ج٭ہ ٭٭۹۰۲ (خ]ہ٭کگ یھچ وہ

 07آ 77 ۱ ۴۱۲۳7 ۱5 57۱۳۰ ی٭۰ ب-٠×٭) ۱. ××

 و7 215 5۳77 ہ ]جج ۲۴۱ ×۹: ہہ

 کا5۰۱ لہ۱. ××٣ 8: قہ تب ہ

 ج7 و ×<ہاتح مہا رہ 55 >ج ہہ 0۸ہ ی6

 ]7 ۰٠۷۰7 چ ×7× ×7 ٭ہ< ۔ يح٭ +۸.)

 _ک 550۳5 ےک ۳× ]کج کت یھ ۰×۳۷ ہ ×× ہ٭

 ج4 ٭ ٦× ج7۹ ۳ہ ہ9۰( >٭۴ ۱۳۶۰] ×7۱ ×ہ××٭

 ) <5 ×× د×× ×× رٹ ارْلاَو َةَحْلااِرذَماَو

 ۳۳۰۹۳۳۰ بم×-×× و ت۰8 7 ٣ج ۹<
 ۳75 .٥× 7× )3853 ۱5 ٣۱ ×× ۱ ×× ہ۸۲ ×× ہہ و

 57 ۰ ہک ہہ م75 ۹۹۰ ۰۳ ہم. ١<

 ۳5 5)۸, 59۰ ۹۹۲۸ 3×ر 5 ج5 ہ ہدج×٭ ا۹8 ۳
 ۳۳ا ۹۰۲ ۱

 ×٠× 5 ۶791 5۳-37۹371۹ ۹۰۹ا۹9 ۹3419
 9آ 06 5ا5 مچ ہیچ چت م×٭اڈ ۹۱ کہ ۳۹۲
 ہو  ۱۳٣٭ 9۹55 ہ× یک ہہ ٣۳۷۰۰ ٦م 7
 *ہ٭ ی× ٭7٭ ۶۶۰۰۹۱ ×۹ جہ7 ۴۶۱ ]۲۲۶۲۳۳ 5978 7517
  8ہ٭ ہہ م٣ ھج ٦ ۴۷۰۷8 5۱ 255 ۹۰: ۹۹۱م 1۳۳۶

 1 55 5۳۲ ۳۴ ۱ک57۶5 7۸7 ×3 5۳۰۰ 7۹1 ۲7 ۳ہ,
  <10139۹ ۳ ۳-۳.۳٣ت ۴55 5 ۳۱ا ہ585 ۳۰۳۶
 ك5 ج٦ ہ9۱ 576 ۳ >۰ م٭ ہ21 ۲۳۶۲
  ۹72: 67784 8۰۰ <۱ ۹7 ×۱ی5 ۲5۶ ج71 ۳55 ۶١۱
۸۹51۹3 ۴۹5۳ ۴۶۳ ۴7 58, 58 7 ۱ 

 ہ5۹ ہہ 67ہ. 335 ۶ ۴ہ : 58 ج

 تر 7 ۳ق ہہ عی ؛ صل ٢ ہ8۸ 6

 55 : 55 5. 5۹ ۱ ہ۹. و٭ ہ٭۱۳۹۸
 8۹5٣57 ×55 6 ۳۳ ۱ ۰×۳ 3× ×5 ج۲ ۹ 77 77٭

 اڑ ہ7۲ ہ54 6۸5, ی5 7 د۴۲ ۳۲۳ ۱ ۰۲۳

 تاک ۹ <5 ہم ےک 5۹8۱ ہ۲ ہ٭ 5۹۳ 5۱ ۹۳۳

 8975 ۱٭ ہج 3, ×5 م× لا۶ ہج وج مج ٭+چ ہہ

 ۹8۴ ۶۳۴ 51 ۹7۳۳ ۴7 ,٣۳+ ٦ 37 ۶۰ ۰ یو جج

 ۹8[ ہک 27 زَحَأ ْنأَ - 3ز (۴7] 5۲7۴ ۱|

 اک 7۳570 5871۶ ۹۵۳) د٣۰ ۰)۳۰3 ہ۰ ۱ ٭٭ 7

 ر_تفاا مت -ب دغتب _ہعبہ -ےپ _تب دم"

 جب ۃتعتہ دۃعحعبت یک"

 صل

 تك و

 :ھب --- دھب چی۷ مہ امہ تھ ]مس ںپ مج ےھت روپ دجچ ےہ

1 



 م53 کن جلا وی

 7 سک و
 ا 4 یا

 ےھ ےک ےک پا رک ۳

 -چچیج ۶7 8ج "۳ہ ۳.۳۲۰5 ۶۹۶۳ م5 ہە3٭٭ وہ
٣۱| 

 یی ۔ ا؟ ہ٭٭٭ ×7 اپٹاک ٢٢٢ ٭ جچ
 و وٹو ےئووڈگ اد

 ور: ٘ ُتِيکْرمَتَل جو چے
 چی قی۱ ی5 5 153*۱۶۱ 5۲ ۹۹۱ ×َواتد3 چ
 جی ۳: 651:۴55 ۴5 كا۲ 5۲1, 57۶۶ >8 ید ہن
 ۔قط×17 و ۴۰۱ ۹18 7 ۶۶۱۵ ٣ أ7 ,٠× ٭3ج
 پچ مم :٭ ۰95 3۱۹۶۹ 6 م۴ 5×۱ ا5ا ہہ جو
 حّ 3 یيج << ہہ. ہد ہہر٭۳8 ہ۳۰ 6 و87
 و8۷ 895 ۹۲٤۱۴۱۳ ک 977۳5۹ 5۶۳53 1۱۹ ہ۹ ہ٭.
 ہم چت و۶۸5 6۹ ٣ك :5۱ک۷٭ 5۳۲ +م٭ا8 ۱۶ ]مہ
 مور 5ج ہہ و95۱ 6۲5۶+ نی تج 8ہ
 8ک +۳۴۹ ف ۱۳79713 چک 3۳591 ۹۴۲ 581 8

۱۹۹۰۹۷۰۹۰ ۱۴۱۴۹ 7 ۹ 777 ,12۳×۱97 
 ہج یر تہ٭ ہ۲۷ ہ۴ ×× ))۱۷۴۴( 

 ب ]۳ ۰۲۵7۶ ۳ 555 30715 ۳۴ جج. ی5 ۹ چا
 یے 31۰1:8 ۹۱ ۳۳۴ م٣۱ 5۰۷۶ ۳ “715۴ <۷
 بچ ہ× ]٭٭ ہ۳۳ ۴× ۱۱ ×× >۴ ك۷ ×۴

 جی ))٠٦۴5۸۵( ۰ ×71 77 .7 ۶ ۳٣
 ولا ُق لاثعاو قو صلَو تورالف معا یو ضرف نەق

 - ہہ ج.٭ ی۳۰۶)2۳۴13 57 ۹6 مج (
 جج ہک ۵ ا۳ 1 ہ۳ “7۳۳۳۰۰ 'چ ۵ “97۰ ر 2ر ک مم ٭]×لع۱ ج۰ . ہم 8ہ ت>٭ ۹ہک وج
 وج  یجج د۳ ×۰ ۰(۱ -قر.5۳٠ 657 ۲5ا۹۴ <1
 ہک ٭ح ممْ۔٭ م٣۰٣. ۳۳ ہ۸۱۷۰۷۰۷۹۷۴ 7
 >یجچ ۴۰.۲۶۲7۹ ی۹ ب ی× ۱ یک. ۹85

 ج۱ ہ٣ <0 7 ۱
 قیس چیر ۔یھ ×۲7 9۰۹ ہ59 8971۱661118 717
 عر وےج و ]5×۱ ]×× 'ح<' ۱ 5۱۰۷۰۷ ۴
 7:5 ۱ ۹6 ۴775 ۹ ۴ یر 'ے ےہ ×77 ۷ ج53 ہہ حج ]۱ ۰ ۳ ی۳ ۳۹ 85
 جج ۔۔ مج مج ہ”٭ ٭٭٭٭ ۱
 بد د3 م05 یوم م۸91. ۱۳9۹ ۰۰۴۹۰ 89

141+511 3۶ ۳0 
 می >مہو 3ہ دب٭٭٭ ت-٭ہ× 1۴ ,7۹ ١۹865
 پو 8ی)| ک٠ی ۔-5۱ << ٴہ0۰

 م -3جح× ہ ہد ہ۵ ۱×× ہ٭ہ٭٭ ٥
 زس۰ 7۳77۳ 515777-71۰1 | (د)پ 75
 جج 277 ]۹ ۱ ۶۳3 ۲۱۶ ہم۱ ۱ م) ۱۹ ×۱ جگ 8۱
 مر ر5 د×٭٭ ]×۶ ۱ ک ۰٦٣ ۳۳ -3-.ر-٭ ۴۴۰ 84

 آ05 7۷ 7 5 15۴ ١
 حج ا5ت 3] رسم ]و دہ ۱ (ع) ء7۴
 8: 9۱۱ (ی) -۱)۲۴ ٭ وو ہ۷5 ۴۶۹۱ ےہ 7

۱ 7-۲77 7:۰74 71-۶۶۹ ۹۳ 

 ۔جم ہے” ٭ 33١۴ 3م ×۳ ۳ ہم۹ ٤
 ۹3 ۶۱۹۰-۹ 9 3598 18 ت۳ ٥۲۱۹1 ×ےچ ۴۹۲5 5ا7,
 ۔ہ×٭ ہ0 !5٘م3 یے ۸7 ۱ 5۳۲ ۴ 758 8
 یيدر ْ٭ ٴعےو٭ مج ٭٭]۹ ج۲٦ *ز٭٭ت٭ 58۹ ۴۶آ وڈ

 جہ ہ بجو. ۱ ہہ ×< 186 وس .ہ٭ 30۴
 5-3 >۱ 8۳7 ×۰۰ 8 " ۳1۰۳ ن۳ ۹۹۳۰ م۰
 مہ ][۱۹8- ٥0+87 ۵55 چ۰ ا1۹ 5ا54 ٠۴ ج٣
 8۰1ج مج ہہ ہ8۱ ۷۷8 5 ۰۸5881 یک 8
 ےہ. ۔ی× جے ۳۷۷۸1 ہ9۷۹۹ ۹75 کی۲۶ ۹۴7 ۹۹۹۰۹۰7 ۱ 7
 )قع 8_؟چد ہی و× ہا ٭۶٭۲ ہ٢۳ ہ۱ ھ۹, 1

 2 مارنا چلا یوم لَا نمک -ی ۹ 5۳۹515۱۹۹۹

 ٭ح٭ ہ9+-94 55 6159)38 3713۹8 ۹۲ ]35 ۹747 7۹ “ا
 ۳۳ ۰ 7چ ١ 65۱ ٭ہےت ۱۲۲۳ ی٭ ٥ک ۴۹۱ 5۲۹۳ ۱

 ل۳ 1 ×۰7: ہے 7 5 ہ7 ی۲ 555 5ر
 -۔× >6 ی؟ 5 یھ. |5۰ ۳۳۳ ۴۶۱ 691185۱ 5

 چہ 1 -٭ ج می پ ٭ہ × مہ و٣ ہہ
 ح٭ ]م۱ 86 ۷ چ۸ ]مج ہی ہا با ہک
 جج -_.ق, "ي۱ 8ك ۱ ۔]چ٭ > 8 *۴۰ 5۳۷ 55 ٭
 م۰ *٭ ×5 "ق٦ ۱(۱ ۱ص ×5 "8۳ 8۹۷ ۹

 ]ند و3۷. ہ۰ ۳ ۳۴7۳۶ *٠ت ۱ ےک ٢× ہہ رات ٤
 ج۱۶ 7۰۳۷۳ ۳7 ×۲ >7. ×7× ×۳۴آزق) ہ۹۹ ۰٭ 7
 ٭-<ج53] م ٭ہ٭ ٭م ئ3 م۹ ہ۹8 ۱×٭۷] 54 55

 تچ١ ۴1 787 77 ۹۳۳ 76 7. ۱
 ہ چمچ ؛ قی ٥+ ٭چو جہ +1 ٠۹

 یج 3.7. 8٠ *5ہ5 ی۱ م<٭ا٭ ج1 9۳ می ڈچ <
 ہح ہر وم ہ٭5× ۳۹۱۱ ×۹۶ *95۲۳ ٥۶
 ے۰۱ م۱ 75 ۱ ک5 کاج اہ ک97 791 ا
 بووص م۷86 *مە ہج ہکددحح ہ٭ج8 م5 ي۱ ۷۳7+
 دچڑج ےہ یک ہ 5۳م ہک ٹاپ ہ54 یا7 ۴۹۱ ۹6

 آس5 ہ+ج ہہ جچج( مت مج ب5۷ و یک
 ہ7 ۱9۳۷.97 7۳۴ 2575 577 ×۹۳. ۹۲ ۵۹۳ ٠۶×

 ۵ بس1

 م٭ ×3۹ 8557 ك۳ ۱×! ×ج '۔ہہ چہ اچ ممنض و

۹۴۱ 17 7 7181۹9 
 چ ہہ ۶ 1۹۳۹۹ ۵۹۹ 9 8

 ۔] ۳۷۳۰٣× بو۷ 77 ۰17 281 15165 ۴ ٣
 حچجچ ب۱ مو یہ ×× ٭ یہ ۹۰۲۸۰9۹ ٣×۹۰

 8یک , .ہ ؿ9 "١ چتبا کد اب ہہ ےہ
 اکا دیتا عااَولعَرو ہک ہہ *رآت ہج ۰٠٠ ج7 ھو ےس سز

 وم۔.3.٭ جج5”ج٭٭ مج ٭. ٭ہ "وو 8 ۱
 ]۳ ج ۵ ۹٣18۰۷۶ 8 ۱چ ہ۷۶ ۹ 1

 دب دچ ٣۳٣5 )۳]۹ ١.۹۸ ما ۴5 71۱۹۲۰ ۴۵۹ 7٦
 جج مر مجق٭ ٣×] ٭ ۰۳ ہ۰ ۱۱۰۳۰

 ےپطمچہ ہم ہ 5 *+٭چ×٭ ٭ب ۸ 64
 دہ ک۱ ہ۳ چک ٥ )و ہک ۳۰ا۵ ۹۱ 5



 مم کس وو دجڈ” -- 8930

 ۹5۹ ۹۲۰ ٭٭۶۹ ۱۰۴۰ ا۶7 یک !8ج ود م٭ مس

 تاواڈگ ی۹۳۲۶ 5۲ ۳۳٣ م۱ 8یہ ی  ؛ہ(میچچ

 >3 ۹۲ جی ہ58 ہ۴٣ ہوے >م جج یرچ٭

 ٭ح٭1 ٭اقج ٣ ہ ہ7 ۱ح ×× ےب صوٛووب

 )ط-۹۹۴ 57177 ۳7 ٣۳ ۹ ×× >7... >٭
 ےس ےئٹ ھا ریت یخ نر یم

 5تا۹ ء۹۹5۹ : لاس قول رات چج٭

 ×91, ہات+٭ | ہت بو ید 3ہی ہی بج ججو-٭و چپ

 ۹ ۹×7 ۰۶ تہ 8۳۷۰ "88 مج 0چ چارٹنپ ال

 اولداجتالو ارتسفتالو >۳ ٥چ جج جم 8ج چچ وہ

 ہ5+ ×۳ مو يی ]جی 8ہ ]گ”۱ ی١ ہہ جچچد 5 ٣

 ۹7۶ م۳ صب٭× 5ر ی8 و -جچ مو چو ہچچ

 5٠٢۰ هلاهملعَكراَك نِماولعتناََو ہ0۳ ۴چ (۴

 ٦ ۳7۴ ٭× 3٭٭٭ ٭صہ ہم٭ ج بہ عی ٠ھ

 7570 ۹ ڑ5: 185۳۰ ۹۹:۴۳۴ ۳ ہت 87۷ و٭چ مچ

 ۰ ٭٭۰ چک ہووے۰ >۰ مج ہہ" 88م ہ یھرجج وج

 75 7 ٣۹7۳۰۱ ۳7 ۱ ۹ج ۳ م۳ ٭٭ ×۲ ہج دہ ہچ٭

 55791 51 5۹ ی٭ ہم ٭ ٣ ہ5 جی عوسمم سرچ
۱ 

 یتَتلا دازلارَح َكاَو اذیت - ی ہجو٭ ج >. نوچ

 7 ۷۸) ۰۳۱ ۴7: 77× ×] 7 ہ ہہ ]×۰ رو وج

 6458 ٭۳۶ ۱۳۰۰ 3آ ٭ج ہہ ٭جہ٭ بج 3 3ہم ہجہ ہ8

 ٭۳۴۶ ٭۳ ۷۳-15۰ 69 3۱ ۶ج۰ جج جچ یرج جم

 ۶۲۸۳۶ 78۱۳۷۹5 ت۷۳ ۴۳۳ م۹۱ 7× ہ چپ 3]٭٭أ9

 ٠٦8 ۳5ا5۶ 5۳ ٠٥۹۹۹۰ *۔م٭ ٭٭ ہج وقوع و

 کا4144 ۹۳۹۸5 7۰۱۹7۰ 5ا77 >7 ہو ]7ہ دج٭ ًی

 ڈا تچ2 ۳71۹۶ 1۹ 7 >۹ ہ77 ×.ت× ہ جہ

 × 5۳ ہچج 3>٭ ہج× ]ی۱ یج ی) مج ہہہجچ]م

 ١۴ 1805 ۹٠ ]ی۴ ۱ 87 ×× ہت ١] ]ق!'د
 وا اک

 ۳ ٢۳ ا۳. ×ور -ق-..ی× 5م ؛'چرچک مچ

 -.-]۳, .5979 ی۳ “ج7۳۲ ×ح×× حج ک۰ ید. ج

 59 5ا٦٦ ھہ, یگ 5۹۹57 یب مہ جہ 8یت نج جج

 وڈ1۱(3 مد ی× بج ماتفجح و ]وج ہجج وو قر

 5۴۵ 3۳۴ ۳۳7 ٗاتا یا٦ ×7۳ ہہ یصصح چت :ج جب <۱

 م۲ 7-۳ ۳9575 م۱ ×۲ متحدہ وچ ںیہچ

 195۱ 514۴۰ ۹ ۴ 6< ہر -قع.٭-٭ جج ي

 ۳۴۳۲ 55 ۲۲٦۹ ۱۰۹۷3) ٭۱ 3۶ عو مج مج-ج<ہ جو ہج ۔'ےو

 7۹ ڈک م8 م۱ 55 یرکن ×۱ رہ مج یس

1۱ ۴7 ۰۱۹ 15391 

 لاَدح ×۳۴ 5۹۰ ب۰٣ ۹۰7۳ *5 >)٭ مت ہو  ںوسچ

 جب ×3×. 8۹ہ لاتج || پری ×أ]مہ ہہ ںدج مو

 ۴۴ 3۳۱۰۳۰۲۳۶ ک ۶۹ 07+ ۳۳۴ ×۹ مہ إ چو چہجچ

 چ ہ بپا ج٭ >۰. مچ ب٭ ۶ہ'۔یج ج ۔.٭ ہ

 17۳۰ کت <۰ ہ۰ و ۸ہ (مم٭٭٭ مج

 ہت مت !+ی یہ ج ر2 م جج

 ہہ ہت مت وو مم جج جت ہ

 ۳۹۲91۱5181 57975 9718 85۹ ۳ مہ ۱ +۷7۷

 جت <۰ و× ×3. یجمر-۔× 848 جہ -×

 ۳ م5۱ ۹۳ جج ٭٭ >٭-م ہو ج ہچ <

 :۲۳۹ م08۱ ہت مت جو مح پ ۔ووےوہ چي ےب

 مت ا55 ١۱ ٛب٭٭ 70۰۲ہ (٭ نر و(. ھچچج جو

 ۹۰1۳۳ا  کی ۲۰] اک موج ہت مج ہہحع عیہهہ

 :5 م٭٭  ٭3۹٭۷لاَنيَِلَووج دو عج ×۳ ۴۳ ٥7

 5 793115 7۹ ۴7 ب۹۰ ۳۶×٣ ہ7 ہ٭٭

 ۳٣ ہ۱ ک58  ہ ×8ج مچ ہہ بجو عموم

 79۳۳7 ×7 77 57۳. ×7۳. ۹ ۰٣× ×× ہ× ۹7 ور

 5 1555 می ہ۱ ہ٭٭ ہت جت و ووڈ چہ ہ
 اہ ۔٭٭٭ >۷ہ۰ ً ر٭٭ ٭ہج و × جج چ
 'چہ' ت 5 ×۹5 ۰۱۰ ۰ ۹۰۴ ہ٭٭ ہہو



 سج وجح اسھت کما وصٌزوی ھاکسک کاٹا ج دممحووصُحخ 1 6667

[٥> 
 ۲۳7-7۹9۳ × ۰٦+ ۳ ٭مع 8گ ,

۱ 7۴1 98571 

 ٠ق <9 ۳۳۴)1:13 ۱۳۳ 3ج ج٭
 ع۱ ٭ م5 پو مم ہ 8+ ٭٢٭ث)۱ ٥ :؟وےوچ

 بعک 8۰ ۔ءی وک×۱ ات تگ ×× ود: ۰۹۰. اطج اہ
 چپر ۱ ى71 ۰۲5 ۳۴۰۹ ۶۲۳۶ >7 ×× ×]ہ٭٭ وچ 2

 ےو۔مد مہ ]مم ]۴۱۰۵۳3۲ ہ٭٭ے 'ہمج وہ [غ
 ]جد ہ “بہ۱ ۱ ×8٭+7 ہ8ہم ہہ م مج )۳۴

 مج فی مو وو. ٭ <۳ ہ5 مات تس ٭
 ہ۹9 ٭)۱

 ا7۳9 ۳۱۰۳۰.۲۲۳ 6958 و۳۰۳ ٭٭٭) ۳۹ جج
 ٭٭. ہہ ×۶ د77 >527 ۰ ۹۰۱۹۱۹۰۲۴ ۴۳۰۵ 7۲٤۲٤

 جج 8ب ٭ہ  ہ >٭٭ 88۴ 557 ۴۹۲ 6 ٣
 ی7ج 2 ە٭چ5 ٢ا5۲ ٭ ہ٣ ٭۳ۃ ]ج۱

 ےہ >2, ]۰۳ ۱۸ ۹۹۹۱ ۹۱ ×5 ہہ یک <۷ ۹.
 ہیچ م3 یر و٭ ة5 مہ ٭ج ۹۳۴ 3۶۱

 135ئ ۴ ۱65 51۳9۳۷ ۸۶۷ ۴۸ 8576 ۸٢۲ .5× ٣١۸
 ےہ 9ہ ا ٭ م35 ة ۱۸ ٣ہ ثرد ي 8
 >3 تم ہہ ئ۰. د١ لا٦ و ٭ و0۳5 ۹9۶۱ 8 ہہ
 چحج ػ١ ی٭٭ "م۰×۷8٭ ٭ ٭ئ (۹۸]۶, ۔چج

 سوچمم۴۰۱ ہم۴ ۴8, 5۰7 37 2
 مو مے م8, ج-٭ *م×ت وچ م6 5۰۰ وج. ۔-دج

 ہو ×7 مجسم ےھج -ٴم× و 3۰ ہ× ٭٭ ہ٠ ۴پ
 ۔وروجچ م۴ ۱۲۷۲۷۷۳۳۴ ۹7۶5 231۹ ۹۳۳, 95۹۰ 8 7
 ۔-یج وک یو ا٭ ہکرک81 3۲ 719 ۴۳ ۰۱۹۹ ۱۹۰۴ ۴۶ (]

 وت یس سس تفاعم رلشششعمسسسمم 7
 حج ت٥ج وج ۱:۸ 88, ہم۹ ۱ ۹۳ 74 ۰۹:5۶۶ اگ
 جج یہ ہ٠٥ ہہ ہب×٭> "3آ کى ہ۶ ۵٥۹۹ 3ت5 اگ

 چجوچ ]5 ہ۰ و یر و×٭ ۹
 8| ۶۴ ٤۰18 )7۶( 77۶ ۱٦۰١۳٢ ک1“ 471081۰4 -٤

 ییحب ابا عیبلا حبر - ییحی ابا عیبلا حبر

 ۶م ہے2055. ہم ہم3 2ر1 :٭٭7٭ ×7۱
 ید مج کوچ ہد ×۰ "۰,3: ہہ٭×ہ ہہ
 ںی یاس لاج ما جات ہہ ق٦ ا 0

 ج۷ م7 ))۰۳۴58( -٠
 ک5 ۴ 3۸7۱۳۳۴ ھ۳۷۳۲ ۴ :۱٦7 ٠۶۱

 ی5 885 74 چک۳1 جہ. ×ہ ۱۱۱۱۸ <۳ ۳٣
 لقح ہم. ١ ہ ہنی ×.× ریا مس ا
 ۔تج مج "م٣ ۹ ۶38۰ 53۱6 7 ۴ َ

 ×۳9 7 ×2 ۹88 7 بج اج رس اج ۰ مم و بد ہ5 ہہ 81 ك۹۹ بب
 ۔ہج ہ8 8۱ 2 >۹ ۳ ۴ ۴ نجوم سل : وچ مع ہ >×3ج (])۰ .پ ہن بصم جآ (ی8 اک

 ہں ٭ تن

 تا عن

 عت مو ٦
 ئ2 اش ےس و 2

 : 7-2 ا ا ٹپبح 34:

 ٦ نضارٹِف لم اذا 8 یک یک ڈاک نب
 مو لا نام انکر لغت نم ںیاگلا

 1 نیب نک مْحنِمم قا نم فلا قل ا ِ
 ٦ و تك ةَرِحِالا خو ةَنح ام دلا نار ا7
 2 ایپ ٍة بْيىوَن مہ هَل اک 2نوا ہرا2لا با دعاَسق ۶

 ہ٦ ان 2 ہلا ڈار ەباتجلا مع میر هللاد
 ِ ثا ة کپ تک ۶

 2 زر ا 12 ال ہور ۱

 جج ہود اٗسب مد ددجج5 دجوج ہرججب
 مرہ ہد متجر میبءدزو جہ. ٴووسو جہ ۳ 7۳ 7۶
 ںیہجہ یو ۳٣٢ بصووج 0+5 ہ۔چچ٭+ ٭وو٭ 8
 نہج و جب ہ5 مج مج مو” ہیچ ٭٠
 ۔]ج- وج ]7 2 ہم7 5 55۱ مدد 87

 وج ھچچر ہج ہوچو ]مج ہو <ج- ""-٭ ب۱ 555
 نج ٭-×3 مچ ہر خممر ٭ج روم ]۰۷× مچ

 حجتج 797 ٭٭ مج -ک<٭ ہم و1 <٤

 ج٭ یرچ جو مق ْو٭ جوہر یزوحمو ٭ہم٭ ہعا 36 يہ ےک
 ہیر 7٭ ۱ ہ77 و۳ ۳۳ یہ ر رپ و 7
 ںیہ مج و مر مور بج ہیرو مو مت ما 86 --
 بت اس اج ار یا یس نہ سانس اک خم
 جج. یر ہج ج یج جو571 م۰۲ ْبج٭ نجج ہ۳
 جج  ممدر ی3ج جر بحو عو 5ج7 ت۶۷ا ۱
 ۔نی بو ٭٭ ج٭ وج3 مممر ٭ ہر۰ ۶ ۴
 و7۳۳ ×۔ہتج جین! 7+ ر بی7 "٭ مرچ یو5 6)5
 جہ ںیہ 7۳. مح, دبی حت مہ ہر مکر دل ہہ ۴
 تہ "وہ و جج مج ہ٭ ہمت ي7 7 پچ مج ۶
 مج وججہپ وہ جو لہ ہ٭< 86 ٠۷ 8۹ ہ59

 ڈے 77 ۹ 1



 یھب
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 ٍةقلا ۱ ۳۳ ۱ ٢لوقیس سش اس یلاسر یس

5135 اچچ ۳۴۳۴ یر٤ " نا |ا
 3 -. 8 ےن ۔۔ل ےس ۱ نر ےم ہہ ضس سس ناز 7 وی 207 7 88 

 5 ھی وایئڈلاقوبحلا یف کلو َكَبِيَتْي نم اگلا قو ٠ 55 م6 ]ج۷ ×۱ 7۰ ہ1 8 08 ےک

 ٦ یم لو قامت ہوا سو اں ڈ ےہ یک نام لئ هللا ۱ ۱٦۳ ۵۶۴ ×9 ۱ ی۷ ا3 980ا ہ۹ ھ۴ )ك٤
 تا ۶ +6 ہ٣ ہم جےچ وو ہرو چا ك۴

 77 تہ  ہتجح جج چہ یت ا سس
 55 ہ7۹ حج ×: ×××٭ ہ٭ ہررروج ےچص-ل کن

 55۰ ×۹ 7۰ ہک ھ. ٹو ہرو جج <۱ اکا

 یا نوک 1۹۳ ۳۳ ہد. دا. و ۰٥۶ 7 صس

 ن7" ۳ی ۱ د77 >ہ]-٣ک٭ جج مج جہ ک ےہ یک

 تسشا سد دم یس
 ۶ 77۴+ ۳× 7۳ *۶7 ڑ) ٭ چو

 ٦٦ چە؛ بج-٭٭ 8ج بہ ور يہ مج یاٹ 6ت

 2857۹15785 ہم.  ہرچ ہودہ عوچچ یرچ 8
۱( 59173793۹ 

5175197 2۱ ۶ 

 تا زی ناواخنا ۔ ملس جچ مج و
 77 ہ) وت ×٭٭ جج ہجصک رھا ہر کم

 یم یک 7ر ا دا 7

 1۳۳۳ ۵ ×۶ وے ید -ید "چور دت پیا

 یب نا "۹3۹ 7781517 یڈ جج آی یو <۰ یگ

 رخ پک 77 ہوجا

×۰ ×× وج5 جج اڑاخنا (ںرجج ہبومیس ھ۳7 تپ
 رت 

 ۳ ہ7۹6ہ جہ 5 ہہ 5> 0< ۱ ۴۰ یگ

 ملس ×ا5ج جج > مج ڈوب ہجب ۲< کے
 "- ھجج تک و وس میح چ نافع

 ۲5731۷3 5-ہر ما چ8 )ےدوو-ج ہی 1 رپ

 ر1 نج د١ دا. دصط ×. یس ہجر ید ۱آ

 اک ۶-555 مح ہجج ۹ جج 2 .). 809۳ہ ےہ

 چہ اک 13ا ہدع دت دور جج ×۳ ھے س

 ۳۳ .×سپب-٭ -٭< ٭ چی ومہچج

 ٣۳٢3ہ خ-چ ر

 اڑلا 7 ہى ہا جت وچ مے ےصص

 7٥۳۳۰ جی ي ×٭ ۱ جا۹ے ید ×× -ہ -٭ ہ سکا!

 75 ہ7 ہ وج 5د وو تو عمسو ہدق
241 

 نی دصت صد دد<٭ جر و وم دو ہک

 0-57 3+ ٭٭٭ نم بیچ ھک| چا

 383۹87 ×× مج. وج ٭ |قوو حج یک

 7۳75 ×٭.-- .٭٭ ہ *رک٭ ق3. چیچہ م7
 ال7 58 ج٭

 45757 ا577۹ ح د۰7 ہتووہ٭ وو ہت یس

 .ص--ت ]مہ ہ مج 3جو دںہچ مچ ھک

 ۹۴۹, ٥٦٢۷٦ دج :٭ 88-ہم, :ئ -:حسیووہ 2<

 5, 6 ۰۹۳٣۰۹ ج77 م۶۳ ٣ جج ہجو٭])؛

 ٦ ندا هللا ؾتا ہل لْیقاداَم تالا ول

 ٦ مت اقلا ش وم بنت قر آ

 1 اوکَما توا اک ہداسلای ثنا ملا .

 :آ تٰوظْحاوْغيتَت لَا لئ یلا قوام ذا
 ٦ نیر نو نو مر کا سی
 ائ 06 نے ام قت آ
 : رسا یٍضَقَ ِ, یم لاَو یاہَکْلا نش لک .

 1 کلو یب لسی نلا کر ہللا یا :

 ا ٥ پاقیلا دید هللا تا هتَءاَج ام مت نِ

 مر دڑج یہ کچ مرج وجج "جو ر۸۷ قبوو جوچوچ

 ددوکج ہوعجح مہر وج بج دطج دج ]مج ججچ

 7٣57 حج ]]×۸۳ )ہہر دچیدجج نو ج37 عجویجج رچچ

 ۱ مر ۷۳ کہ وج دت ھتب جج جج ہج. جو ۔ج

 ۳۹9۲9 ۹۳ ف۹۰ ×7۳ ۵ ت۲ ہا جر جر ہل

 775۳۳ ا جج جر ممار پچ جبہ یچ مچ وچ

 ونڈ اک .٣ اھ 57 ۰۲۳۰۱ ۰۳۴ ہ۳7 ت7 ۳ ر ج۷

 7 0 7677۷5 ×۷ر ×× ۸یوم ج ج×) ۳۳ (وہر

 (بمو) ۶ 77۶9 ٦۰ یج ہوڑڑج ھچج عو جو وچ

 ہ7 7×57 >ہ×٭ ۱ ہ۷ / جج 7]ہ قرچ چو

 825 ٣ت م577 مم د) كے 77707۷ ؛ ہجٍج٭7 ×3ر

 7۳7 ٣> 7ج ۰5 یہ د77 :)ج دجآ٭٭ جہچ

 877۷ہ مم یو عج چیر ممّ) 598 ہ7

 77۳ 8777 ۸ یر مجچ چج چچ چو وو مرچ

 .ا73۱ ننمر ہد ۶ یم 5ڑرجج 5ص وچیچ ہی ہہجچ وچ

 ِ۔2'ہ ×× جج ۔جچ ہ مجسم جج ںرمچ و

 7 ج ہر جج جج یو وج عج وہ
 ,15۱ نیر ج۹چ9وکو 7 موجب 5777 7 جج

 ۳۳ ہت ہج ہون 3ہک جو مس ۳ 777۳ ٦
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 ٦ لو مولا لوقت یک الل و اوس.
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 2 ۳۹.۳۱ ۳× ×× ۱ ۳> ہج ک7٣ ہج٭ جج پر
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 ۲ ۹۹۹ ٢ ڈی 4 >5 ٦ ہ 5×٭ ڈ5-ج >ہي جی
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 و٭5٭چآ پوپ چآ و

 د٭9 و 3ق 4 ے 3 ھآ ىٍ ی

 2 کت ھ٭8 ٭ھھ ے٭ا 4 3 ھ غپ ا یآ ےک رخ کا ٌهإ ک
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 وت ا چور اھم یس ہوئ رہ جیا رقم یہ ےہیسیئرکج ویو چوجیروج- یل چمچہ واماعیم برما ۂبس ضعف ۔رطھزہکود
 ھڑ یی ھگ ٭ے جج ۱

 تے ےہ ےہ ہہ

 ۔ پہ ے٠ ے ےےہ یم

 یہ وہ ۔ےہہ ےہ ہہ ,ے٭ جہ

 وہ رس ١رہ ٠ رھی ےہ

 ا ا عج دم ہود :
 9 ۹7 ۳۳۷ ٥۳۳۴۳ م5۴۶ 5۰ *5٭ ہ۱ جج
 67۳9 ۶۳۴ 5۳ ۹۲5۹ 51571:74 5۰٦ ×۳۶ ہ٭ چچپ
 5(۱ ۴۱۲۳۳۹۳۱ ا5۲16 <۷ ۶۱۹۱ 51۹7۹ 7 :۱3)م۰
 1۹9755۹۹ ۶۹۰ .٢٣× ہ5 ۷۹۹5 ۳ < ٭٭! ہہ. چجچو
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 می یب۰ وآڈ۰ ٣٣۰۳ ۹۲ ۹۹ مچ ںمبںہ

 83771861۹۴ >7 ×۴ ٥21ت ۹۹51 ۴۹۳ ۹۳۳: ۱
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 2۲ ۴7۲5 ۶3۲۹ 71۱۷۹۰ ٥۴۱۴۴ 6 5:57۶ ۱۰۹۳ ۳1 7ج٭
 مہ ۹7 ۶ٴ۲۸۹) :رآا5.ہ دوا ٦۲۹۱ ۵ ۴۳۶۰ ھ۶۳ 2۳ ۳م
 م4 اہ ػم١ ٭۶ >5 و 578 5۹ 1۱ م۹. جج و
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 لٹثمالاف لثمالا مث ءایبئالا ءالب سانلا دشا

 “جو3 ہہج مچ < ہ۰ 77 1۹۳۶۰۰۳۱

 تی انا ا ہنریمینرف

 857 ۴۳۳ ہ5. 13۹ "5۶۶ >81۳۴ ۰1۹1 8+ ,٠
 7.۳ م٭٣ ہ7 ۲ م۴ ۱۳۴ی ۴15 ۹ ۱ 8 ۴

 8+5۱۰ ۹ ۸)۷ 8٣٣ 8۶ ك5 ہم 55 ١۶۵
 ٭.٭ ٠۹٢ ٭۴]ہ٭ ۹۳ 7> ١ ۹آ ۳۴۲6-8۹۸۹۱ ۱ھ
 ی بج ہت ہک و٣۳ ء۰ ہ< 8 ك2 ھب 5
 وڈجبعەرج <9 مج ١ ہ×ہ ۱۹۰۰ ”ڈو٭٭ دات 1 74
 ق٭+ ہ۲۳ ×5, 5۲ 55 5۱ 8*۹ ۱۴۳ 7
 ہ۷۲ *ج× مج. ۱ ؟چجە: 3آ یہ١٥ 798۰۰۴ ۴| ۳۴

 187 ء۱

 تا۹۷۳ 5۳۰۳ ٭ہمہ 8أ ی٭٤1٭ جج <٭
  رل۴۳ >۱۰ ]۹م تب ہہ پ۹۱ ۹ ہ۳4 7۰۱
 ا 9 ٣ ]مع جج ۱+1 ٭ها ۹ 8۹

 ہ[3۶) ٭×٭ م2 ۳۹. ۲۱۹ 1-8 ۰ 54> 17× ٠۱
 گٹبا5۹۳ ۴۳۹ ۹۹ ب٭٭ .٠٢× "بے × ۶ ۰ ۳۱ 0۳٢۷۱۹۹

 68۳۳۳ 14۹ 51۹۹7" ×8 31935 5151۳ ۹۰ 5٣۶
 ہٗت-٭ ۹۰۸9۶ ۹۹د7 ۹۴۳۰ ٭٭٣ ٭تہ.

 جج ی٭.۰ (۹٭حم-ص.]|[ج ۔ہج9ہن< 8ہ )۳۲۷
 77-۰ ×۰ ×۱ رک مج مج ۳۹××

۱ ۹ 3(3 1 ۹۹۳۲6 76 |۳۶ 
 ×8 ک 8۹7956 ۹۳۶۲۰۱۹ ×۳۶ 9۱۶ ۷۴)ک ۹۴ 4
 و<0 8۳۳ 3۳ (٭ ۱ ہ۰۸ 3۹5۸۳. ہ۳))ہ ہ×ج ی۳ 1
 كہ <3: ]م7 م3ہ یور۔ہ ججى. ماتم ك۹

 ,۳9۳۳۴ نا للکی
 -۔٭٭٭ ہہ ۹ہ"  ٤َٗكِحٌََاَقأ ساتلا نک ۔وج ×ج]جہ جج
 یک ہہ ہ٭ ۹۳۷. ×٣ )0× >6 ہ ٭0٭ تک ۱۳ ۱
 5225 ۳7 *۱۳۷۷۳۳]) ٭ ت۳. ۹ ت5ا۹ ۳ ٣5× ٭
 23۱8۷۳۰۷ *5۹ 5۲ ٭ ۹۳۶۰۹ ٣۹× ×ح٣ ٭ ہہ ٭٭ر

 برج 7-909 7۲76 ×۳۰ ۹7 7۱7۹+ ×1
 ت5 ۹۰۶ 8*۹ 5 8۵۴۳۲ ۰۳۴ تہ مت مت

 مم ہ٣[, 5۳۲ مج مج می: 51 ٣ ی۹
۹۹۴۹ ۶۳ 1۹۰187 

 ک 515125 0ا51 ۳6ت ۹۳۲۰ 57 ×5۱ ت۹٥: کے ےک
 5ک 5۰۳ مع قج7 ہہ ۹۳۸ ۴۴ ۹
 م3, 515 ت۳۳[ 185 7۳۰-47۶ 579 ۴ ( ۴۹

 ج٣ 85۹ ٣ ٭ موہ ۹ بی 57 9۲٣۷۹۳
 ہک ۱: 5۲ ۶8۳ ۹۰۳۱۱۱۹۳۴۲۴۳۳ ۵٥ ۹٣٣۰۳۰٣۰

 کہ5115. ۱۹۳ ×۳ ۱۰۶۱۹ "۴ وک >ی ہاا۵ژ0:

 م777 5۰ 5۷ 5۴۱ م۴ ۰ ٥ ٠ ۹۹م ٢۱]
 <۹ 11۹ 718 787, 1۳۶۹ ا5ا ۳۰۹ ۴ 85 77
 58 ۶۹ ر38 ٭٭٭ ٣ 55 بم ۹) ۰۱۳ہ ۲

1۱ ۹۹۰ 511 

 دہ جو ک3 ۳۹۰9۲۳۳ :۰6۳56+--1۹-8 7
 م۳٭ 71۹ تر5. ۳۳۲٣۳ ×5 مج ہمەج 588 3 0 ۱١۱(

 چ٭ یو. ۳ توہ٭ ۹ ہ۱ ۳یہ۸, ہال

 ٭٭۵ 959 ۴715 ک۹۰ (77]۶۰۱۳۲1۲۳ ۳۳۳٣۲۳٣ م7۰۳۴ ۶۳۴۴۰ ی× تا
 3۰ 5۶ 7۹*3۱ 8 ای-57 ٣٣ جہ یب۹ یبہ ۹<
 ہی ٭۳ 6 ۹3۴ 6971۶1 ۴753, ۱1۷۶ >5 ×× >5] ۲
 0 ک۴ ۳۷۳۰۷. ×۳۳ م377 ۹ چک ۱7+ ۴۳۴ 7

 ۹ د1 م7 ۹۱۰ ۱ ۱)۳ ×۶ 31 8]8۲5] ۶۲۴۶ ۴ ٥۳7
 25511 ۹۹915 ۴7 ۶۱8 ۶1۱ ک 875 ڈا 5 ۰۹ ہچہ7<٭ ہ ۰)8
 و5 ۹٭ 5ہ :۱۲٥٥5 2 ۹۰۰۹1۹ 8۳۱صک ۹۱۹51۹ ھ8

۰ ۰-۹75 ۹۹× 

 33ا75 ٣ 18 تا ہہ, ۱ ۹۴۰۹8 81371 5۳55 ٠۷۶
 تعموس سس اس تیمم”
 ٣0ص ٢۹ ْنُِكْلتتض تارا نم 74 ۴
 سم جو یت
 9وت ۲37: ا3 03)ہ یہات یھج ہ37 ۹ ۴۰
 2.17 1 85۱۲۴ و۳7۳ "۱ < ہت "۲۹۴ 7
 7×ج >5 65 ۹ا پ7

 ہہثآ٭ 32 ۱ ہہ  ی!حعب ہہ ٤کي اَراَفأ ئاکلاََک 87

 ۳ ×3 ۳)۹ ٛی٭۹ ×٭ہر 5 ۲۰7۸7: یہج 13۳7
 2ر7 27۱786 ۶ ×7 ۹۳7 ا2 ×× ۱۳۰۹۰۴۱ ×۳۳ ۹
 رجم یصجج م۳37 8۲۳ ۲۳ ۴۲5۱ 7۱۶۹ا 9۲۳۶ پک
 57557 اج 88, 5۳8: یب 8137۱ ٢۷۲۶ 8إ. 5 *۳۴٭

 ک٤۹ 5چ 51 9

 کی 5۲5155 71 ۹۴۹۵ "۹۴۳ ہ۴ ۳۳ مہا یو5



 مج ہو1 ک6 ہا ےکاڈا اِف
  ںیٗھیچ جر ھے رجوع یم ےیل چ رس جا یت مو یی ھا حصص پ یہرمذیپ وم یر س

 اپ ایدہ نار نیم چوم درج رصجحو۱جج وچ چہ یسہس چوم کم وہ تودٌرعجصص-ىحص×- بجو جو

 ک۲ ۶۱۲۰ ہت یک ہ۹ م1 0. 5۹ ۱۳۴۰-7. 7<
 <5. ۹۱ ہو قت ہہ ۱۰۳۳۳۴ ۱97 ۹5۲ 5۴۱ ہ
 یہ79۱٣ 3" >۳ ہی *۹ رو مو  ٴیو موج 23
 ۹×3 (5:)۔-ک ۹ 1۹416 21 5۲ ۹۰۲9۶, ]۱73 ۶۱۲۹ ۹727 8۹

 م" 5۷۷۳ 5۹7۳۳۷ ہآ ×تی 2 9۸۸ ٴ۔٭٭ ۹۹۷85 ۲۴۳

 ×۲۰ 2ا5, 1۳۴ ۹6 [٭ ۶۹۰۲۲۹ 86155۹ ۶۲۹ ۹77 7۹۶ ۹۹۹۲۳ ک

 ہ۹ ی۳106 اک ۷۳۱ ۹۲۴ ,۱۷۹٣۹ ۹۴ ۹75 ۴1ا 55 ۱۹۱۳ ک
 ات د5 1 ۵-5 71 ۹71 ۸۹ 15۴۱۰۹۳۳۳۳ ۶
 پ5 ۳+ وء م٭٭ہ ٭ج مج٭ ٭٭؛۱ ٭ہ١ اخ509ا6:ک ٭
 یہ ر<٭ 07 م۹۹ ۱۰۱۰۰ د۶)۳ 35ا5 ۵1۱۹۳ ×7۲ ×ز 7۳5

 55 88٦15۳ ہہ دا ا35 ٭٭۱ ۳۹۰۹_ ۶0۱۹ : ۴
 آج ہ77 ہن ۲ ۱1۱9۹5۳ ک5 5۹4 (۶7) 7770۴ ک3۹ د۰7

 3أ ڑ۴ جم م+'۔۔یو 2۹ (9)93 5516 5۲104517 ۹۰ ]
 5 6 ۰ )75۱ ۹۹۳۰۷ ء3711 ×۳۲)7 ۹1 ۲ ہ۹8
 اد 5 م۱ ۳۳۱ دت م۲٣۳ ہ۳۹. م0 ہر م۳ ہ۱
 ہ۔. 03۷ یو×۳ جہ ۰ کہا 3135 ہ5ا579۱ )۲. ٭ر) مو ۹

 گ8 ہ ۱07۴ ۷۰ ۸ 1 ٣۹ 0۹۹ ہ۳آ٭.
 775 ۴ ؟ ی تا3 ت5۹ د۹6 ہہ مع ک2۳ :)

 535" ہک ا2۱ ہ۳. ٭۳ می کا 5 5۲ ۶۴) 8۲٢۷۴۱

 ٭<ا0اک 2 ۴۹ 5×5 تمہ ک۷ <۴ (8۹8۰ 53۳۳۴۹ 5۳7

 م× 8۴۰ ۸۹1۰۹ ٭ک" ہد 35 مہ ہک 15۷+5
 ب۳۶۸ ٭ ٭م7ہ بب ہ۹۰ 8۷ >××۷۷3<۳.۰6/2 ٭ 5چ ہت(

 ۴۹, 5115158 1۱ 1 ۹ ٣۴۲

 و5 ے۳7 38 0) ہد چہ ۹۱3۷۶) م۹؛ ×55 ہ, ۹۳۷۱ ×۲ 5
 م3۹, 5٥ م1 ہ۹ م٣ 359 ۶ہ ۳)۳ ۱٢۳۴ 7۹ج۴' ٭؛

 ہی 7. 0۹5۹ ۳ ۹۲۹۶ا 91 5718۱ کا575آ 6 ۲۲٢۳
 ہ۹٠ ((۹ک.٭+٭ "9۹5ج جہ ۹۹۹ ٠× ! 8ئ۱

 جج ٠٠۰ ۹ ۳۱ 185۶ ", ۳۰ ۹3۶ ۳1۰۶ ک۹ 35 ]

 ٭٭٭ لان ۵ 5 ۶۰ ہہ × ۹ج وج

 ۹٥2ج7 5۲۳ا ۹ ×1 ۹۲۰ 5ا5 3936 ٭۹ ۱۰ ْٰیک ہ۷0 ٢۹|

 ۳8 7م ٭ ۹گ م9 ۶15و 7ذا9ج ۱ ١۹م 5۱ا۴ 6

 م35 53۱۹3۶۹ >5 ۳ق مج, ہ۰٣ ہیا)ما٭ ہہ

 1ک مج >7)٭؛ "م389 م٦ ۹8۸۳ ہ5۱ یک 6716 ۹915

 31) 5۹۰5 ہ 5 ۹۱۰. .۹۰۱ ۳)۰1۳۳ 7۲ ۳ج یزو ہی
۳۶ 7۹| 316 511515 ۶۱۴۴۰۳ ۱ 

 ج۰ 9 ہ75 (31:)-۹ ×٦7 >3۳8 7۳7۳ ہہ: ہہ×
 تک 7 ۴۲۹۲ ۱ ۳۳. ب7۴ ٦× ۴۳۰۰٢ د.. >۹ ٭×

 تک ۰۶1 17۲715 7۱۶۲9 ۴ ۱ ۶۰ 5۱۵ ,3 )۴۶ ۰٢
 م1 ۱3۳۳ 7۰

 لو رکنلظا اَت - حج 8۸۳ ۱5
 755: ہم2 م0ج 83ج د٭ دم. مقب ١ ہ5

 9ح مج د٭3 <۳ ۹۳.5۴ م7 ۹1۱ 551 ۶1 ۲۳ ۶۲۳۴ ہہ
 ۹ ۴51 *77ت (31) یی ٭۱ ڈا ہق)زو 1807 ٥
 بکر ی ]چک ×8۹ ب٭ وچج-ےجعمج×٭ 73۰۳

 596 ۹۹۹ ٭٭۲۰ ٭یچع ہہ ٭بر٭ ٭جچ ۰۱ ×۳ ے۴

 ی١5۲۰ ٥1885:78 5۴۶5 ۹۳۳ 8۷۸ ۹5۱ د٭۹ >6
 8857 37۱ ۰-5 >5 7ا ہا, ۹۴ 7 ۰٣

 مات -قآ 5۲۱۲۳۱۹ ات و۰ ہ۱ م9[ ٭×ہ. >×5۳۷۳-۔
 ہ٣۳ مم ة۱ بیج رو ہ'٭مےج عت یہ روا ٭۹)

 کہ. 01 م1. 91 5-۵771 ٣۳۰-77 ب7ت ٭. ٤
 ن ٭-٭×٭ *٭× مص و 8عئسدو ڈت مہ

 ت64 51 ۶۹1 556۱ ]۳۳۰۲۰۶ 77 3۹ 7 (ج1)
 2۶. ۳۳ (30ر-م۹ 5۹۰۹۴۸ ×۳۰ م۹ ت١ ۹

 8۴۴۹۴ (78)-ی۹ ء1 5۱۲۳۹ ی۳57٣ ]۶۶)٠5 < >م-ج۴ >۵
 : "می و ےہ ڈو >٭ل5 یو ۹۶( ہ٭٭ ×

 :۔ئا5ت۷ ۱ 5۸9۲۳۴ "5۹و تا۹5۸ 3 ہإ ×۰ ۱۹۳
 83318 ڈ٭ج (۴۴ )م7۲۹ 7 ۱-- (ٹچ3))

 ج8۶5 ×پە یہ َْزئْْنْياَذَمَكَتولتَيَم-- × ؟٭
 05می و. ۹۴۶۰۳۰۳ [3ہ "م6۱۰ ٥ق

 8515۹ ٠5 ز1۹ ک7 31 187 ۹۹1 7۱

 َنوٹْفنياَذَمَكَتْوَلَیَد ۳ج دہ ى5 جج ہ >٭٭ ×جہ٭
 ا55 "٭۱ <<. و754 ۶۹5 یو 6۹ ٥" ۳٣۰

 ۲۲5۱ کا977 8۳۷۳ 55 ھم بے ۹و ت۹ ۱۰10 557. 6
 ال۴ ۹7 ۹7۱ ۲1۹ ٣1 51۹۶۳۰7 "مہ ××. مم <
 8۹۹ج ٥8۱ 7ہ ۳۷۵ ]ج, ھدآە<ہ٭ ہہ
 ١3 3۳ ۱ 5۳۳۳. 97۲۶۲7 ۰7۳۶ ٭×۲7۳٣× ×× ی7 ہ

 ٦٦ج 3 جمع ٭ہےچ ہیر تب حی8:8ہ0

 اھعضمن نیاو انلاوما نم قفنن ام نہ ہم >٭ چی چ

 ١ا3۶ 807 ۳7٭ ٭. ت٣ 7 ۰)۳ ۶ 3. 5۹3ہ ۱۹۳ ک
 ۰ ۷ک د0 وی5۱ ی5 ڈ8 ٤۳ے بس بہ مج ٭

 5< م5 837۰ :جج م2۱ ×۹۰ و305 ڈک ہ٭ ٣
"+97 

 ٌلیب <ےإ ؛يپ ےہ فب۔۔ ہق ھب اخ -آ

: 

 ھ٭ہإ ذا

 ی١ ہ“ یی مہ

 اٹا

 دب ' ھىيمهہ وا ہپ گل

 ا ا



 “ری تا عی

 وو ق8 8

 ہےکہ خ ےب ےس سج کہ ھ ےہ ےو رک  ھھھرچھود و ٭ ےس ر٭ ےہ ےک ےہ ےہ ےہ مس

 ہدیڈسٔح

 8× مہ×٭17 ۹۷۴ : 3چآ ۹۳۶ ۹ج ہچسج
 ۳×× ج078 51۳ 688۳ ×۶۰۹۶ ۳۱۹۱ ۹۴۴ا ۴7ا 77۰و

 لاتا کل بک 37۳۰ 9 ہ۴۳ ۴٣ ×۲ >۰ و

 ×59 3۹1 ۴۱۹5۴۹ ٣۶۶۳۲۰۴ 2۲1575 ,5 .٦۳۳ ٥1۸۷ ےدچ جہ
 7 ہ0 ۴1 ۴ ٥۴۴ ٥5317577۴ ۱۰۳١ ۴۳ ۰ < جہ
 یر: ل8۳ ٭۹۳۰ ۸0۵9 5 ہہ ہ٣٣ ہہ جہ

 ]179-7) ھ۲۳7 ١۰۳۶ 5۶۲۹ 71۹75 57 7, 3۹: جا

 جو بو۱ ۱7۳. (م۳۷ ۱۷۰۴ 5ا ۹۲۰ ۴, 53۳ ]م8
 ]×75 ہ5۴ ہ۴۰ "م55 5۱۳۳ ٠۳٦ مح ہ"ب٭ ×7 چرچ
 جم ہم ۳". م۳۳ ٦ ۹۲۴۰ ۴7٣ ۴, 5 ف9 ہ ج ذ

 ]3 ×۳ ج۳۳۴ ۴ 8۳۰ ۹7۹358 ۱۲٢ *۶۱۹) ٭٭ چپ
 و75 (78) ک3" ۴۹۲987 ؟

 ةمایقلا موی یلا ضام داھُ ا یو ٭ <۴ یے ہہ م۳

 مچ یجج یھڑ5ت 8 و>] <۰. ×3۱ ہم۳ !۱8چ
 ]٭٭ ۱ (م17 5۰۶] ک۹۴ ۳5)575 ۹۹۳۳ :8۰٤

 ةَمَتَت َنِرريٹلا لہسن اوم لا اَب نشا ہلا

 شا هللا دعَواَلْکَد

 ۹. کے ا85 99۱ 5 ک۹۰ ۹۲5 ۴۲۱ (۲7+

 ے۲ ]5۴۹0۱3۳۰ 894 ۳۲٣۳ ۳٣٣۱ ی٭٭ انوج٭ <وے5

۴5۲57 ۹۲۹1 91 ۳13 

 ید م٭ اک ہم ہ8: "8 ۹ ۳ ۳ 8
 مج حج ٣۳۱۳ م١ ۳۳۷۰ ہجہ٭أ دو مہ٭ <8

 5۲7۰۵ 55 ۹۳۱ ×٭ ]7ہ تت۰ ۶× ۳۳۷۷۳٣۱
 ہ۲ ١ع ھہ. ہہ وج "٭چ٭٭٭ ×× ٭ہ

 ۸۹1۹۱ ۰۶۳.٠ ۲٢ ۰×7 ٦7۳11۴

 یر ×51 57ر ف۰۴٠ 5117175 ۹۹1 3175 ٤

 یشڑلا یا وھكمعيِلۂَمِإ منور نم ردکالواپ
 38. ۶م (5۳۲۳ ھ7۴ 83 ہج ٭٭ مات ۶۹

 :ڑ وہ جو. ٭.جج ٭جچ -۔م×٭٭ ۳ ٣
 ہ۱۱۲۰].۳ .۹ 7. م٭٭ ۹75 :؛*3 ۳ 6 ٦۹
 می 8ج .م٭ مہ ا۹ رک ×۳ 8۹۳۰۰ 8 ۷۳
 اکا تل برج ج۰. ٭×٭۰٭٭ ؛9 ۶۴
 71ہ15 ۴:١ ۱ ۷۳  ×۷۳ >۹. 1۹ ہ3۷ ۴۹۳۳ 77

 ے٭ ]م٠ ۱

 ×۱ ہ۰۶ <9 ×× ]۱77 (وًت7] ہہ یک
 ×× 3۰× ى”:)۔ہ ۹۳ ہوس ××. م×٭ با

 158 5+ 7۳ ۴7۳ہ ہمہ ہم۷ ۶۳۰-۰۳۱ 1۹ ۹۳ 5۳۶۰
 جج مہ (و× ۰ ٘ثد ۱۷ہ ورک (ج۰) ۶

 7. چ3 ۳۳۳صس×× ہہ×٭ موت ہ٭ہ٭ ×× ج۳5 ٭ا
 ے٭۹ ہ۷ ×۲ ہہ ہہ ×× ہم٭ہ. ر ج ٤۳ .۰٣×۲

 ٰ یو ڑلل نرم لاکيلاکيلع بیک ا
 ا ةلاو کوم وم انَْه اوٹ نا یل وکی ا یھد
 |رارَحِلاروَُلا نع كو ات يہ ر2ت کشی
 >1 روا لیپ نع صو را ںک هيف لاتق لق دیف لاحق ١

 ا تا 1 دن رخ اء وار او ہیر رس ال

 | ککاجاکل نوا لتا نوری ا ہي وا
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 6 ٭۹ ہہ رچ ژج کیچ جج ٭ر ہو کوک
 د85ہآبو 7 جر یج چہ ہو ٴہراوجےچورہ5 ۹ ٤
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 7۹2۲ (۳]335 27۴|51) ۹]57 ۹۲7۹۹ م38, ٭ ہچورج ]چپ

 3ق 9۸ -ج5 5۱ ددج مہ چر٭]م وہ ددجو
 ی۹“ا۱۶ 53018 6

 ولا سس اَوُرِْن ارْکَل لْیق ادا کلام اونما سنا ائ

 تلفا5ا

 -۔- ۹. جے ۱۰۱۰۴ ۱ ہ۱۰ ۴۰ 8ج" م ٭پ

 5۳۲۰۹ ۹۹۱ 53, 5۳7۸۱ 51۹۳ ۶۳۰ ہ8 ٭ہ یچچ
 5591 ٣٦۹1 ۲۹ ٭ات

 9۹ تا75 5571۳7 2355 مہ ٭ <دد×٭و >۲1537ہ 8۳ پچ

 ک5۱ ک5۰ ٭×ق٭ ٢ ٭مچ ٭ج* جمعج ٭چق سس

 37۴۰۹ ۳1۹۱ 5۲۶۳ ×57 ذب3: ہ ×× ھج×) قع و جو

 ات ۴1 73۹ ٦ ہ3, 5۹ >۳۳] جو× 567 "م37٣ 3٣.۹ ی

 م35 57۰۷۲ 55۱5 35 ہتج م5 7۱ ۰۳, ٭٣7۳ ید

 0771 ج6 ہ٣۳ 3:8, یدک ×۱۸: ۹۳۳ د15 و. 5
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 یا 52 7 ۱۹۹ ہ7۳ 7<. 25 یب ×۰ 7732 ×2 ٭٭
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 ٭٭٭۱ ۹٤× ک ۱ ۷۸3۴ 3975 *5 م٣۳ 7۰۵4
 ]۳آ آج ہا تڑپ 7+ 71 1 ۳٣ | ا7۳۴ ء۶ ۵
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 387 >×].تق)د ک ۴۲ ۹33 787 ۹ ۱ ۴۳۴۰ )۱۶ 6٥5
 حج. ص١ 7181891۳8 87۳۳7 )۰+ 8۰۴. ٭ ٣۳۲



 رر٤ تجسس ۱ ۱ ۵
 چچی تیھصص اج دہوکحسی-ببم ہتصحم اکھسھمصوآجُف۱ جیپ کم پوتلج یم کوسجاکجیموججچ ایر ہر ھا وت دوہ یخ ےس نک روف یو چن تیر کو کب ھر مروج ند و ںیگو جا دیہی وک ںیوف تا

 ۳ ھ97۷ ۷۳۴ ا۱٦ ×9۷ رکا ہو. ×× د×
 ۷۳۳۵7۹4 دجچ م5 ×۳9 5۱۴ ۹۴ ہ3ا ×۶ ۱× ہ۹۹ 7
 م× ]5 ج۳, 5ا05 ۴ ۳٣× ٭م٭8 ۱)5 ھ1۰۴ ظ ×۹
7 4 ۱ ۲۴+ ۶86 719779 715 554118419 21518:91 

 7ک9ا 55 ك۹ 7۹ 51۲5 ۹۰18۹۹ 7۶ ۱

 ۳99 ۶)739 ۹, 1۰۲۳۰ ٥٥٥۰ ہ8 ×۳× ۸7۶
 - م۳5۱ < -جک یم وی ×۰ ہ۹4 ۳۱۴

 ]1-4۳۹ 7 5۳۳۰ 1۴8 ۱1٠ ۱٠٢ 7۳ )۶۳۳ ٣5۳7
 ڈاک ہہ. ٭م ف٭>٭ یجات ((ج ہر اک 8

 ہ۷ 079 ۷ر۹ ہ۰ ی٭< اچ 6۳ ١۳
 ہ3۴ د:۳۹۲۶۹۱۹627 ۱ ۰7 ٠۱۳۱

 ×۹۹ 57۹۸ یا5 ماک۴۹ ۳٣۳ << کت ہمہ یتا ۴
 تم 51۹۹ 5 ا١۳ ید. ی ×۱ ہ ۹۳5۸ ×7. 287)۸۰

 >2( ]ق۱ 8753) ×8۱5ی۹ ]8ہ ک5 0819 >5

 ھ56 ۱۳۳7۹ (۴513871 751 ۱7۲۹71 ک۴ ۹۹۲7۳5 ۰:

 ءاضَبلاو ةوا دلا نیب مول ن نظیملادیرپ اہک

 )14. ۱ک ۱۲۴ ۹ 715 21871 ہ5۷ ۳۳۶ ٣۴٣" *رو-]ڑڑ۳
 ۹۰ 6 ×۳ 7آ م7 ۱۳۱'

 ×۲5 573 ی5 مک مو 1۰ ہا با ہہ ۰۳۶۲۰ ہ
 5 ۹ 5 ؟ا7, 58۷۳ ہہ ۹۳۶ "۲۴۳۰ م۹۳۸ ۴۳ ج

 55۱۰۷۲ <*[[۹۹۳ ٣5ہج ٭م]مج کر5 ۲٢٢ج ۹۸5 ٥
 مك] ۱۴۹۳ جج یر ہرن ۱۶ برج تجصچدرک : 5 ۹م

 ۹. 5۹ 55 ن1 88۳۳91۲۰ (۴۹ ۹1۶۳۳ 7*5 87 ٢۴٣۳>
 م8 >٭9۱ ہ۳. *۹٥٭ہ ہ 8ہج٭ ٭٭ج قی ”مە 8۱

 ۰)3554 یب۹: 81٥50۴1 مایو 7۷۰۳ "م۲۶۳ 59ر ×۰ ۳
 55 88 ۶۱۲۹۱۱۹۷۳۴ ۹351189] ک 19۹1۹ 7۳۹۱ ۹5۴ ۴ 7۱

 ×57۸ 5۲۴ یہا  ماخعو (ج مج ہ مو. چ٭

 ٥۹۰ م٭ مچ ٭. ٹچ جو مع 3کہ۰ چہ

 مج, 5ا8 م٭ ٭ ۱۴ص7۵ ۹5۹8 ٭ج ۹۳۰۴ ×85 ۱

 ×[5۲۳+ 5۲7۰4 یبجات وجہچ٭< ہ5 << ہ5 ہب ہاٹ
 اتا

 ×55 ہن. -جج ب یج -مجیو مہ أ1 ۱
 ۹5018 6 97577 ۹8۳ ک23 ۴ ۰ ۹ ۶۴۲۱٣

 ×۹9 1556, ۳ 6 55161:83 ۹۹۶5 ۶11۹۰۹ 553۱ ٭
 ہ۴ )۳.6 ×۲8۹8 م5, ۳۶ 85۸ ٭ماخ ہم ×9 ہ
 ہم۰ ۳۹× ۳ جا ٦٢٦ ٢٢ ۹۳ م۴ ی٣ج 8
 دچاک٭ م× 8[. مہ >3. 5 ۱۱ م7 م7۴ ۳۹۳
 ی۳ جا آ ۴۹ دشمن سک فش مج
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 ک۳ 355 ہ6٥ ہاخ )6 ۱ ۹ م× یہ۳ یہ5
 ×۹7۰8] ۱)3٥۶ 55, 5 91 7 ی۳۹۳۶ ۰5۴-016 ہت 5

 ۳9 >58۹855 ۱ ۹ 87:05 ۶۱57۹ 6 *۳۴۲۳۲ 86 ۹۹۱ ٤
 ۹۳5 *8۳]9۹۰0 >تإ3ا٭ تو. ہو یھا0 ×× ۶+

 ہم ٭ >0 8۸۷138 ۹۶۲۴7 7آ 8+ +7۱

 ا ہت دت حت مت ہوفھججٌمم ہا دت ا اھم مع

 ایم د2 ۷.27۶ 2۶: >۷ ×۳۳ ××: *373۷۴آ
 7 ۴7۳۴۱7 7 ٦> ۱)7 [5 ٣

 ماغعک 18,۳۹ 5۳ ۲ ۶۹۰۳۳۶۶ 681۱۹۰۰۳٤۷
 وشسسسشسسسووپ

٘ 

ْ 

 ۳۳۴۶-٣ و1۴ ٣۳× ہہ ۸×۰ ر٭٭ ج
 ]اص .۱ ط30 ٣ 3× ہ تات 5553 ۸۳

 ۲8۷۶-71 ئ۲ 1۱

 ۹*۳ 3(]۲5) 6 221513 ۶]) ۶ یک ۳)۹۲77 ۴
 یے اوج چ8 مو. ہ جے مہ بسم (٭چچ
 وص324 ػ5 ۵ ہم 8 ۵۰×۰ ]چو ہ
 ۳۴957 چ۳ "۰۳857 ×٭ "×ہ ہ۱ ہ× یھچ
 کک ہ۳۰ د۳5, ص5 52۳( ھ۹۹ ۰۴۱ 7۰۲۶
 ۰7 ہ۳٣ نک 05 چ7 ۰۳٣8 ) جہ٭٭
 مو ؛ ]جہ مجچ ]نیجج مھچ کک ]أج ×

 18717 ک ۰۳۲۳۶ ۶۱ *7۶۰ ×7 ۱

 یے 09۷۳ ۹۳۹ ٠ ۱۴ ۹1 5۷1۲۶5۹1 ۳۰٣۹۴ ف٭ 7

 ڈو و -× ×× ×3 8ور وج٭ × ×۱ 6 ٥ہ
 ۳۳۱8517۹ چک ی۹ م5۰ ۶7۳ا ید 8ج ٭ 37 ہہ ×ظ
 مل ×5 >٭٭ ہ51 ×ت م٭ ٭ج ۱ ×۰۳ ۰:5
 1 77 ٣× م٘-.ج ۵(8 ب مم "-م ]مہ
 یھت ا آ۹۳ ۳ ا. 7آ ۳ ۴۴ ۳ ۱۰۱۷. 7+
 ۳٣]۴]7 14 9 ہ1 21517۱۹ 7آ ۴ ۱ ک۴۹ 7۴۳ 7
 ۔]۱,-.-1]۲ ×۶٭۳٣ ر٭ 3) ×× ]5ہ ۱×۱۹ ٢× .مڈؤ

 ۳59 ۴ 5۳۴7 7 *۳ ی ۹٤ 5۲7۶ ۰۹۰۳۲۶ 121 یک ×۱5 7
 مکا ۳ ٭٭79 وعیوم ی+]م6 بج )ہ۱ ×٭ںورڑوم ×٢ج ہ

 7۳5۷۰۶۰ 577 7ہ ًم وو جج یىی ہم ۱۲"
 1۹۳ ۶۳7 ف۹۰ ۳)793 ×× ۹۰۳ مچ م٭ ۱ ]۱ ٭
 ۳۳۱۲۳ ی٭7آ ۹۳۰۲ ۹۹۳۱ 53271۰ ×5۳ ج٭

 0۳ 3۰9 ۹-775 ۴7 ۴۳ ۴۳ ۳۰۷۳۳٣ ۱ ۱٣۰۶
 ٥۶۸: 88:31: 55+ یر و م۰. ہہ ]ج۱۱ ۳٭ مع
 ت۰ ۳۹۰٣۰ ۹ ہ١ اہ ×× ہج٭ ہہ ج7

) 8۹7۹0 . 

 ے ک۱0ل77 1۹۶ 7۴ ۳۳1 ۱ 21575 17۰9 ۳٣7
 ھے8 ۹-3 ید ہ۰٥ >۴ >۹ ۹۹۹۱ ۹
 ۰۸۹۰57۳5 ۳٣ ٣5۴۰ )ک۹ کر 2و8 "مہ
 5۹ ۶۲٥۹ ۱1۱ آ۳۴ ۹۳ 51 ۹5-826۴
 ج۴ یک ہہ ۳۳ 5۰ ×8۰ ہ۳٥ )ہ6 ج6 مو چ۱
 ٦۹ 85۹ ح٦ 7۳۳۰ ۶ء۲۹۹ ۶7۵ ۲۶۸۰۳۴ ۱ ہہ ××
 ۹ک 7ا5 ۹5۳۵۹ 5 75 ۱۱۴1۹:71 1۹۳۳۰۳۰۴ >53]۹ یک ی٭٭٭ ہہ
 7۹ ب39 ۹)3 ۷۹۹۳۴) *ا19۰ 55 >7, ب۴۶ ×37 ٥× ×ظ <

 ٦۴ ع5۹ ۳ ی٭01 >.ہ<ا9٭  جہ٭> ٭٭ ٭٭ "۱

 ہجج×٭ ×۳ >۳. 77) ہک ×5۱ 8۳5 5< ×7
 ا حج ×۳ جر ۴۹ 77 ۱

 ج۹ ۳۷۱۰۴ :۱۰ق)۹ ۳۰ >۲۹1 ×3۰ جج دا ہی مج
 ۳۳۲۳۳ ت1 جہ۱ ×ج ہ ۵× جج جر ]مم جم

ٰ 
 __ ےس
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 سس حس +ھب73ک5ھقسعمسسیجہوججونتوووے

 نزاع
 ا را الا یا داک ا با اف ولا یو و بو ا اہداف گاہ ند آ چے تک 5

 ۹(۹ 57 ہ5٥ 6 5177 ا ہ5ا ۲۳۴۱۳۶ >7 ی3: چو
 1 ھ07 ۳ )۶ ی١ ۳×18 0اک چو يي

5 2۴ 

 "ج3ا ہ ٣(0 ٭7: ۱ ۰۹آ ۳7× 5ج5 ہ٭-٭ 3

 ٭ح٭ ۹۰۹ 8:89۹ ۴۹ 585, 51 ۹۲5۹ ۹۳۹۲۰ ۲٢٢ مچ

 جا <۱ ک1 7۰ ١ 1877 ۶۴5۲ 85۳ہ ۰۱ ی<

 2۳ )۲4 9 ۹97 7۱71۴:۱۳۱۲ لا1 5۳5۲٦ 5۹5۹ ہا:تچ آو

 جج ہ ]]م.۶+ 750۰۹ مم ہے م٭ ۱۳۳۹ 2ص67 ؟؟ہجچ و
 26 ۱۰۳١ ۳۰۶ ۲٢ ×٠)×٭ ہ۳۶ ا٭55 ۳۶ ۱×55 ہہ

 ×× کود ×۱ ]۱725 ۹۱ ×۳٣۳× ہہ ۷ ہ۰۳ ج×
 ٭٦ ۴31 ٥۹ ۹۳ ۹ ۷۹۶ , 5:75 ۹51 ۹۹۱۲٥۶

 ×٭ انچ ۴٦۸6 ٥کآ ۴ ۷ا۳۳, ۱۲۰ 5۲۳۰۶ 3۶55 5۱ بج

 ے٭6 ٭٭۱ ٭.×٭. ہ. فہ ہ ٭5 و۰۱ ۹۲5۲ 6) ٭]ہ-٭
 ۳٣ 2 ]۶ ۶۰۴۰۰۲۳۷۶ ا1 7 ۹1۴:۱5 ک۴
 می ق۶ ]٠۱۳ ئقآ ک۱ آ0 5 ۳۳۳ ۹7, ۰۳۴ ۴
 3 ٭”٭ ۲ <۱ ا575 ا تچ۶ ×۳۱ ۹۹. تن ہ

 ہ7 5 ہ٭ <1 ۳ ۹ہ أہا٭ہ -٭٭7 .۱
 ت۳۰ <۴ ہہ کک 51 5ا رک ے۹9 ۳٣ ×٭

 تچج ٭ 5۳ج ۴ ۴5:57 ی۹۹57 ۲۴۷ ۱۹۳۲۳۰ ٠۴١۰۹ ہ37
 ۹7ا ۹8574 58 07۴ 8۳۳ ۴۸۱ ۱ ۹۹۳ 1 7

 ہوے 58 ڑ۹ دہ. ۹۱ "۳۰۳ہ ۶۹ ۱ئ ٭ ٣

 و 87 مہ. ٦ اج (۳۴] دہ ٭٭ ×۲۳ ۴۳ ۰

 ی ۳9۹۹ ۹:۶:7 یک 51۳5 5ا1 (۱۳۳۲۴۳۶ ۹7۴ 5
 3ع۹9 3م ت۱ ٦۱ ٣۹× ك۹ 3×[ ئ1 5 ٤۶7
 )۳ ۵۹۹57 ۹37171 787ج ۳55*۶۴۹ ۹۲۳ ۹۹۲۶5۰۹۱ ا
 جہ مہ بہ5 <٭چ٭٭ ہم۱ م۰, 7× 55۳ ۶۹

 ۹×. 7 ۶۴۸) ۳ 1۱ 7۹5۶۸ ۶۲۹ ۳۶۲۳۰ ٣۰۳

 حب و بی ٭ یيو۹ کی 8,8 ۹981585
 ]ک7۹ ٭ ۲۹۱ ۹458 5۶۴ ک۰٠ (31۹ ۰۱۲۹ ۹7115 1۱

 5ہ 5 551 ک51 >۳ 5 ۳ ۴۸89 ہہ ٤4(
 83۰3 'تج مم ٭۰۷۲ یہ 1۶ ھ8۸۸۸ ہہ (

 8ہ مج ہ8: جج مچ جیو چو (رکس )
 ٦ - (7"۱ ۰۲۷ ہذ), چہ 3, ۹۰۳۳)
 ہت 8ج -×٭ ×ہ٭ ۰ ٭٭٭8 78 (۶ ٣×

 <۳ >7 9۳ ×2٭ ×٭٭٭ ۹ ہہ ۱87 ۴۹
 ی۱ ۹ <5 ہ3 7۴ >۳ ۹۲ 9۶ 2:۶۶ ۰۷× ۱۶٥

 777_۳ ۶۴) ۳77-271 1 ۰۳ ت۳7. 1۹7 9۹9 ۹ 779
 یڑچچچ ×0 ]ج؛ ہے ہہ یٹ ء۲۰ م۹ 68۸ 85

 ر< ۴ا75 >۰ ×۳۳ 7)5 ۹۰۰۱ ۴۹ا ٤۹5۱-۳

 جم چور

 ےج ا ج ۔ ںر× دات ےہ ____ 7( ٠۳۸

 یے ۴۱۰۷۸۲۳۷۶ 58, ۶۱۹۹, ۱۱۹۱۹۰8 ی٭٭ ٭۱۰۰ 7۶

 یہ +89 ہ65. 35 (359) یت ۹)۹۲۳ ×۴7 ۳)
 ج۲0 -۔ ثئابح ا ماو شحاوفلا ما قہ( اا۹ ۳ ٣ ٭

 ق۰. ٭٭۱۰٢۹۱ ۹ 7 ٣۵۹۲ ٥۱۰۶۳۰۶ 85۸6 7 ٣×

 +۹ ہل ء۶5۱۴ ۹۸. ۱ 6 ۹ ٠78۸۱ ۸۹:٣
 مج 9ب ع٭ ٭وج (مكمج ح ۶۹ مہ ۰4 ۲7۰۶۳ ٭

 ۔|کک ق۳ہ ۰٣۱ م×٭٭ ہے8557 5 ۱٭ بإب] (ص۴

 ۳۶-. ۶ : ہہ××قآ ٭۷۳۳۴۴-٣)ئ دام, 18 ذ)

 ٭ج×٭ ہ3۱ یز ہیەہ٭+ ی جب ٥
 |ںوچید_ 5ہ ٭چبمپ ٭یم۱ہ۳ہ5 ٭أ5 <6 ہ٠ چٹ

 ۔ےہچج بہ 8۳ج ہم؟ئئە م3آ لا۰ وج ۶157ہ <
 ×85 5۹ 27ہ یک 9۹,0417۴ 5 ٣

 م55 ) 7۳7 ۳٣× ۳ ک٦۹ 3777۰۲۳۰7 ۰7 7
 ے ۴۳ ۰۱۱3) 6857 5 ہ3 ۶۰۴۴' ۱۹۰۸۳۱م" 7<
 83ہ ی بہ << ٭٢۹8۱ج 875۸) 3۳۰ ۹۳۳۰۹ ۴۹
 5.7 ×۰ اب ۴ ک۹۹ 77۳۳۰ رو << ۱
 ۹*3 ٠:٥۹ >78: ۴۴ 5۳۳۹ ۹۹٭) (4138 ۱ 869۹

 7 <۳ ہ5 ت60 و5۹ ٭٭ 86 "۲۹ ٭٢۲٣ وا5

 ہ3۳ أ۲ 3۱ 359 ۴۴ ۹8۲۳۳۳, 915 51319 ۲۳۰۶ ۴
 +8 6 ۶٣ جہ 7 ۱۲ 16۹ ۹۲۴ ۹۲۳۰۰ ۶۹۹77

 ×7۹ 275 ۹55. 5141 551۳۶ ۳5 باک 4 6 ۶۲۳۰۷۰۹ 7
 تاک ہ57: 7۹۷ ۰۴۴۷ 7آ ۱٠×>7*

 جہ ×٠ ہّبح٭ قی۰ مو ۔“<>٭5 ۹٢
 ےہ. ہ۶ ۔.ب ہہ و٭ا7ت ق۳ مہ یک 1 ۱

 بت ہ۳۹. 87۳ ػ7 ۱۹۳ ی٭ 7۹ ۹ٴ ۴, 0٤
 نہ3 <7 ٭ہ ۶2۳۰۰ ٭کگام ج5 ہ٭

 ت0 م٭ ھ۳ یک *۳۳۷۵۳ہ حو٭ ۴۳ ٭× ٭ ٭
 د٭7 ۹۳۰5 )ہک و<  ٭.×٭۱ م۲ 088 4+
 چح ہم ٴ٭ (۹۳۰۰م "٥ہ ہت٭×٭۹ 88081۶ 6

 +779 ۹ 617۲۹ 5[ ۱ 7 ۹۸۲ ٢8×

 ہجج٭., مم م٣ >٭.ت<ہ٭ ]۱× ھ۰ ×3۳۴ کی 1۰۲۹

 ہمہ. وج وےور-ترکا5 5ج8 مم 30550 ہے کت
 ]8.۰ :چ, یف ہہ ×۸) ھ5, ک ہہ ہ58 ےب ن۳۶ ۱

 بیج چ۔ی]۔۱٭9 1 3آ 1 1۳71۰ ۰57 ۰۲ 9 7

 ۵۳٣١ 875 ٢× وینا لھق

 <0 (أک:- >(کہہ مٍی٭ ۹ مج ۳
 ×۱ 1)۹ 555۱731 715۶ 5۰ا ک٭ 586 "۳۳۶ 7+
 ۶7 ۳ 5 ٭٭: 5۱ ۹۹84 ۹۹۹۰ 77
 جج م٭ ۱ عت ت 1 ۱۹ ×۷ 5۱۷۲ ×۹ ٠" ۹٭٭۰۲۳ 7+
 مس 27 ×۴ مج×_۵ ۲97۱ ہ5٦ 1۹4 7

 ک7 15 ۱ 1 ۹1571510 ×85 ی5 ٤

 اتر َوازکَمهُنَم نوے بات ا٥َ لا تارا نوید
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 <5 ہم۱ یم  ٹچە٭ ۹15 رت” ہہ. <٭- ہک و۲ 5
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 ح۶٭×٭ ×3۲ 13۳ یہ: چال 5(1 . ہہ

 77۷-۲۹ (5[75) 3۷۴ ٭۶082٣, ہ٦ ر1 ج٣65: ۱9۱ (۴ 7
 میجج ×ز٭یہ٭ ہ۶۳ ہ )۶ 3۰ ہہ ٭اوک ٭می ۱ <<. 5۲) (8ا:)
 3۲8, ۶۱۹۱۰۵-٠65 ہ77 ہے ۱ 7. ۹۴5 2 ۴

 8اور ۹٦۲۵.8۸ قم,-- ۱)۹۱۹ جو 8| ت۱ ئ6 ٭۶]1۹ ۱ح

 عقمحص8ہ])

 ے3۶ +۶٣۲۹ ۱ ۴7۴۶ 77 5ص۹ 5۴ ۶۳
 ٭٭٣ ٭٭ا *٭+ ملا ِيغ 5۳5 ٭۹3: جج ۹۹ ٤

 م۶۰ ٭. ہہ ی۔٭.] ”جب__ب ۱! ہہ ء۰٥ بںچ وچ "۳

 ہم۳ یی 56 ۹۳۸ ٭مہ٭ مج ×۳8 8چ |6 5 ١
 ت5۹ پ۹۱ 5۱ ۹۹۳ ۴۱ ×× جر < ہہ ؟

 یر ۹۰ہ. ۲۹ ۰ 9حج ھ ۱۴ ٭جق٭ ع94 <٥

 قم+٭7۶۸ ہ66 مہ. ×۹ ّمر٣٭7۳ یک :(93۴ ۱۶ ۳۷

 می ہ۱ ا8 7+8 :3۹ م۰ ۱8+ مح جو ٭
 ترس ٭7)6آ جے م۶ ۱ ×× ]۳۷۸ ہ7 ہہ م۹ (8ج۷) ۶

 ہ00 ک۲۹ ۲۴ 5۳۴ م6 ×5 (5ق3ر۔ی٭ ۹۹۲7 3۰85 ۱

 ٭ یار 1-5 ہ۹ ٹک ۰|۸ ال6 ۱۱۱۵۳۱ >۱ ٭

۶۴۱ 5 

 جج 6 65 5۴۳ ( 57۶۱ ۹۴ ,8 5۱5 ۶٢
 ج7 *(م۳۲ہ۰۰ ٭)٭ ٭چ× یىی ور۔-ج ٭ہ٢ ح۳ 3۹۴۲م ۱

 یر ٭ 5 ×۹۹ ٭ ا ٢۲۴ ۶ ۵۴6 ۲۲۰۲57 ہ3۰ )جہ٣
 9۳۶ 1514۱98 ہ٢ عی ٭: ۹۳۲۳۳ "8یع ۱ ف٭ "بہ۹ ٣٥۷

 ہ8 ہ1 227 755۹77۳5 عر ]۹ (ج)۔۔ہ٭ ۹۹  ؛7

 مب ..٭ ج7۶۹ (ج1)-ی٭ ۱۹ا6 <۳. دو ۹( مت ً<5 ۶۳۴۱

 ج5 (5۰) 5۳۰ (ج31)۔ك< ۹7ہ ٭٭٭,.--(577۴ 3 7

 ۳ ۴: 5 ڈیم 8ی. ٭ہ 8ہ "9 ۹ 7 ١۳

 میچ 10۱ ہ5 ۲۹۹ 85٣ 5۲۸۷ ۴۲۳ 5٭ ۴

 ک۱ 9 ہہ یر 8 ہ۷۹ مہ 7 ۹8 18 .۹ ١۹×
 55-5 ۳ مم ۳۸۵9 ×۴ *۹ م۹6۱ ۳۸ ۱۳۳ ۶
 ہا. م۷1 ہ۹ ۳ 13 ۹۳۰ ۲۲5۹75 ۹۲7۳۹ 7۶

 مم 5۰ کر۱5 ء868۱ ہ۰۸ -3) ٭ ہ۳۶ 7۳ 787
 ۳ ۹۰ ہہ <۶ 6ک, 558 ۹۲5 6۴ 5۸9

 م800 | ہ0 م1۹ م9۳1 ۹ ک7 ۳ 7۴, 7 7٦
 819 297| +91۹6 ١ (388-٭۹1)

 پ5 7×: ہ ٭ہای٭ ٭ : کی 2.۴ 5
 78٦ ×7۹ 1۹7 ت٥ ہک آ۳۳ 7۳۱ 1۹۸۰0 2۶۳ ۴۹5

 یے ۹چت 3۳۱۹۵ *ہقے )6 <5 ک6 ق۱ یو <6

 ۔ںہک مہ ہ۹ ۲۱ ۷۴ تە "جہ ٭ی <

 ف55 ٴ235 مرج ی۳۳۳۴ ۹ جہ مح ۲۳۹ ۱۹6 ی٭ ۹,

 ج87 یو ہ-<5ن٭ مک دم. ہہ. ہہ ھ1 ۳۹۹۳۳ ۱ ک٭
 0ح9 ہ۱ ہ٭۰ ہم ۱×5 ہآ م۳۴۱ ف٭۲۳6 ۶ یی

 ۹ شد چل
 ےت

 ۹ ۷۴1-27 و سیم آتا رب ۵ج ج۷
 آ ور رلای ج) ×× کج ۱ ×8. ۱ >۳

 یی ھ۴ 5 ۱ م۲۳۳ یج ت٭ 5 ت7 یک ہہ 3ت 8
 .ق 55۹ ۳  ٭وی اک چا ۹ن. ہم۱ گم ا ما
 یجب 5۷۳ أ؟ز5 5۷۲۹8 م3 ۰ عت ۱ ہ18 7تی 3ت7

 ہک چی ۳۴ ۹-5 م۲۳۳ ہ۳. ۳٣× ۴5ہ ٭٭ ہ۱
9۲5:31 ۹14515 ۹97۱ 

 ۹ ۹۳ ۱۳ ×5 ہم ہ88: ۳*3 858۸ یٴ٭
 ح۶۶۳۷٣ ١۳۳1 2۴۴۰۱ ؟اک 55ی ۹۳ ۹5۷8

 کا۱58 ۱ ی م۶ ۰×٣۴ ۲ م]. 9٣۳۲۳ ۰ ص
 جی5[ ۹۳ ۲۹ م۹1 71 ۱ ۹47:09 ×۳ ۴۹ )۲۰ ی٠(

 پچ ٭ '٭×قک٭ ۸۱ ہی ۱۰۰ ۹)753 9۲۴۹8۰9۰۴ یص ۴
 یو. ہہ >6 وہ اڑی اج ا4 ×۱۳. ہہ 1۱ ٤

 ۲. ۴57۸ 5۹ ہہ ب۰ ٭ج۴-<٭ “ہ7 م۹7
 8۳۳۲۸ ہہ. ,۹5 ۹ .3-۳ 77 ۴۳۳۳۱۳۰( ٣۰٣٣۰۶

 ,١51 311771۹51 231 >7, 5۲1 6 5127 (3ا) 7 :

 'ہ وی ڈڈیا5 '<ا55]) یدو٭ ۳۲۸۶ ٭,ت ۸ ٤

 8 ۹٣۹ کف چ۹ ٣٥۱٠ 8۹8 8۳ ۹۲۴۴۲8۶ و
 رطاخم ا رامقلا نم *513+ہ4 چہ جج ج٣٣۳ ہ ٭٭-۔

 73 ٣۹5 : ۶ہ م۲ ۶۱73 ۹چ 8یہ 5۵ ×۲55) 3

 ینا '۔۔ یا ج)

 ۃرطاخم چ5 ے۹ ۹۹۱ 5 ی۹۳ "٣٣ہ, )۱۳۹ ٣۳×

 مت ہچج 7م ]م٣ 8 ہب٭< ۸+ (٭٭ ۰۹ ۶۴

 زس دا سار تک7 ( لیون راگ جر دیش رن دم ہصے ای ای دان ا دن اڈشفل یس ڈکماش ایا: اوھبمجش یوھاویس+|

 ھم7 89] 17۶ ۹)۶713 >۰ ک٭ و۶7۲ ۶1 ہک ۱

 < ٣ ہ۳۹ "چ771 ۱ ٣ )۶۳( )۶1819 8۱1194 )۳ 8
 53۱ :ہقاتج ۱۳58.۲ ک مج. ٭ڑ٭ ٭٭۱ ٭ ہ ہ

 7 م۳ ۳. ۱۲۳ ید >۱ ٠× ہہ ۶۳ ۹ی
 -۳7 ڈ0 ۰۲ ۵7 تا >7 >۹ ۹۲۳۱۰۴ 8
 ×۲ ہک 581 +۰ م۲۷۳۰ ے3 ۲۳5 ]*ہ 1ہ ےن ×3 ہر

: ۵٥٤, 611 919( 

 3٦154۳2 ک۳ 1۲77 5۳۳۹1 ٢ ,٣۳" ء۳ ی٭×-٭ج واتو٭

 نک 5۹5 ۱ف >۹ ]جی جج ہ م8 ہ3 52, ٭ل×۳ 8

 ۳. یھ ما ا پ اہ .ہ5 7۹97 78
 بجو بے< ہہ 98 مہک ۳ب۱ ہ۷۹ ہ۱۹ ۹55( ۴
 ۳25155۲ بے. رو5 ٭ ۹60رو یو! ڑ5

 ہت ک 755 0۵م ہ ×377-ہ٭ جی ا

 5۹ 0 5 یم 5 حج در. 99۱ ۴. جج. ۳۳.
 0ج ہی ٭ج مج د٭ و. مم 5 ۱ ہ۲۲ یہ ۴
 ۴۴ 5۳ا ٥۸۰۱۰۶۹ 55, 5۲۹ 5ا ما ہ۹ ہق ۱ م٭٭٭ یت إ ہک

 ٠۹ مم7 ×۹ ء۹۰۴۸ مج, ۹۹۰ ہم ج971 ۹ ۶ ۹
۳67 ۲۳5 77 ۱ 

 ی9 51 >5)5 27517 ۳٢۹٢ <۹ یی 9 ۴۳ہ ہ۳٣

 ۴٣۲ ×َہیی ۱ مم ی حہ مج م۶ جبہ چدر٭ 1

 ےگ( ال 7 وت[ ہک نہ ےہ ےل تب تن ٹا رونا وانا ےس ےس دس سر ہھپ کے +

 ہل ہظا١ اہھن “تے عت



 9 تا

 ۔ۓےکپل

 پہ جو ج ھت ِھ جل

 ےح-××  .ھچاتک مح . _ق٘اآ راثمال رثئا ٭ىچ

 ےہچ ہی ,ح-٭ ےچپ

 ہ8 ]7× ہ7 ہ۰ مان ۳ج ×× یے ہہ چیر
 ×6 می ؟روسبئو+٭ م:ب۔۳(۹7 ہہم” ×٭ا× ×× چپ
 ج9 15 ×81 83 ۱٥۶ 1٥ ۳۴۲ ۰۲۳۴ ۳ج وج
 ۔ج ۴ 5 ۱ 57۰ ا 7 6 757515 7 575 *ہہ
 جج ٭ممعق مج ×3۳ 8۳٣ دہ ٭اذ: +٭ ۱ چپ

 تا

 رات وا لعاب مانا نشر
 شا یر و نکلتا

 +۹٠۰۷۰۳۴۹۳۱ ٥۵5۱۰۲۴۶ 9۲۹٦ 1۹آ 514 ٥ ۳ ۰۰۹ہ .|۳
 یہ ہ م۱7۷۵ ]وج بج. ہ77 ہوا 55 << ج

  9۹۹ ۹۱۷۳ ۱ٹچ

 مج ×۰۹ ٭٭۴5 ۹۹5 : ۹ ۹۹ ×۹۹ ۹
 ود جہ م٭ 3م]٭ ۳. ٭٭ ۸ن۳ ۹۰ ۹۱۴۰ ٭3۳(
 ہم ل۱۲ ۳۳ ہ۵ ہ۹ ہہ, م۴۶ ۹6 ۴۱ م۳ ہ۴
 کج ×5 تک۳ ٦ ۳۲۳ ۰۳۳ )5 ک۴ 5 9

 ہا ی۸ ۳۲ 5۱۹۸۹, ۷ ۳ ۶۰۴5۹ ۳۲۷ 1× ۹٠٢٢
 جہ مج جج مہ ے5 ہ٭ 3۶م ۹۹ ۶

 ×5 1۱۳7۹7 837 مم5 "(3۳ ]ممی م8
 ہہ 88 )ا ہ74 87 ۴۱ دت ہ7 ا1۹, >۴5٭

 ٭ جج جج موم ا3 ہ اچ 3ء81 .۰٣ ٢
 د9 75 ۱ 197 775١> ۹579 7 ۶۳ ہ٭ <
 چہ. پچ ٭مات مقا, ۰۹۳۰. 7168 1,1 9

 -تہ. وہ ٭ہ مہ.8۰ ہہ ۴ ہہ ۶۴ ٣۳
 جیو ہچ ہد. ا3 ×3 3چ 3:۳ ×۱ ۹۰ ۰ ۳۴
 ×۳ ک5 7٥35 ۰٠۱ 7۳۱ ۲۴٣۳۳۵ اک ۸۹ ٣۳ ہ. ۹ا
 حج ہ٭53 "۵ 98, ۲۴ ہ۰ 18۰۸ ٥ ۲۰۹ ٭

 جم ۱ ہت عم ×× ہہ د5 ہود ۰×۳ ۸
 جج ہ۰۱ ۱ ۰ ہے د >۶ ۰۳۰ 8 ٣5

 جج. ۳۰١ مہ جہ. م۴٣ ی۴ ۳
 ×× 7٦٦7 ×3 ×ج5 << چ1 ی3 5 ۰ ٥۲۳۷۰۳55

۱ 86 
 حج ٭ہ ہ56 ٭.٭۸4 :؛ ہ ۳7 و١٢۹ ٭4٤
 :57 8۹ ہ 5ج "955 مج مات ٭ 7
 قرو>× مد 8۱ ہ۰۹, م۳ یا5 م٣ 1۹۴. ۹4
 ےہ <5 ماہ جر یا۴ ٭ک مج ]و٭آ ہہ 7 ۳
 7۰ر 7 ]۱ ی۹ ۳ ×7 *97 7 ×۱ ×۳ 5۶

 تک

 دٴداک
 ہی( ]نک ت7 نر

 8: 5۲ +۹1186 1آ ۴ م۱۹۴۳, ۹:۰۴۷۳ 68
 ]۶77 ۲ 77 7 ۱ کا۰7 ا1 17۹ 7 7

 و۰ ۰ 55:35 5۳:۰۰۳ ۹71۱۰۲ 80آ یک ۶۱۲58 55, 6٦
 ہی ٭ ۴7ہ ج٭ مج جج ٭نم !(إی ہہ ؟9۰ 5 ۳۱
 جم ×٭+ ۰ رد مج ہ۳٥ 5 ۳ :٭٭ 7ا5 5۳
 مح مج وج ید ۹۲8۹ رک >7۰۹[ ی٦ 05 ۴۱۰۰-۰۹
 وج ںو--٭۴8 وو 8۰8۱ جم. ف٦ 7
 737ج۷ >7931۹۹] ۹۹۲۳۶ ۱۹72771 11 ]۱۶ 73116 ۷.۳

 و81 ۶۲٣ ۹۹۰ 35۹ ۶۳۴ ک۲5 ۴117۹1۹ 37 ۱

 بد” -٭م5 و مات << ہ5 ہہ ہے ہبح× 5۶8 ہج
 خس ب١ مر, ہے ×× ٥ و ہہ جی مم یاٹ

 37 ۳ ج۰ 7 ۳1 ۹ 999 ۹. ۳5 4٤(
 ہو5 ھ۰5 ق م ہم × ۱۹۸ *٭<ہ+٭٭ چ5
 “چ7 ۳۲ ۱۹۰۱۹۳۹۴ ۱۶5 ہ7, ۵۴۶ ۷۳5 8 7
,۴ 37۹5 ۲۲۳۵۹ 575 5< ۵۱۷۱۰۲۴ 5۱8۳۱ 9۰×[ 
 ۴ 5۲۳۹ ۳ ۴ “19276 5۱ ۹ ۳0 و 7
 70. 77۷18371 ×۳7 تو7 ہر 7 ۹55 ۳ ۹۴
 یک 7ن۹ ۰.۰۱۹۰ ×7 ہہ مج چک ہی ۳ ۳۳ ۵۹

 ]7۳9 ۴779 ۹۳1 2۴ *5) "ہک :.٭ ۳5۱ 5 ٤1
 ۔رج 87 ]مم ×۱ 7×7 ۱ ب×٭ ہ۹ *5 7
 ہ5 ٭ےحج ٭م٭ ہم ہپ 3پ ٭ی ٦ ہما < ی۹ ٭ماقت
 ہ×٭ ۱۱٢۳۴ ۴۱ ۹۹۹ ۲۷٦ 51 ء۳۹۷۹ ×5 ا٭7 ۶۰۶۹

 0نآ× یک ۹ ۳. 91 7۳1 7 85 ۰۲۱۴۳۰ 8٠۹۱ ١
7 ۰۵ 85 ۴9 ۷596< 23157 ۴7 (۴۳ ۲ 7۰ 

 +۱۹ ۳۷٣5 ہ ×ہ۳ .٠٢۰٢۳ ا5ا 5۳۳۰۲ ۱ ۴۳× ٠۴
 ید یدصط ہ× آ5 885. ۲ 3. جہ ۹۹۰۱ ا177
 83ہ چہ 8 ہ۹ 58 ۶ *551: چ ی٣ <٭
 م5. ی٭< ید ۷۳) ر221 ۹.۰3 ۱91۳5۶7 *5۳ ۶۶۹
 ق5 ڈاج5۱۳۳۹,. ی٭ ۴۳ 5187 >78۷۳۹ *)ا]۹ >۰ 7 ۴
 ]مع ہہ ہہ ب77۹ تک7 218 ۹۶ ۹۲۹ ۱ ک۲ 793

 ے1 7ہ ہجر ہک ما یت 01 ۶۱۹۳ ۰۳۶۰ 71۱

 ہمت 37۵ 38ہ٭.٭٭+٭ ۹:۰ ٭ی یہ8 ہ , (۹
 ]ا .٣× 5 ×۰ نت مہ ر155 ۳ 8 785
 ہور قی ۹۹98ئ ہ2 5155۱ یک 85۳ (۹گتاک5۰۸ (۹۹۹)

 ج8 زڈنموایوَلا نب ہود نیو دل اک
 ڈا(. >۱ ۹١ )۹9 م ۴ہ م۸ ۱۹۰۹۱۹۰۹ ٭مہ, <4
 نت. ہے مہ بج مہ مہ 8-5: <5

 ق۳ 8 ۱



2 77 ٰ ۹۹ 

 ٦9 354 7]٭

 ہم 1۳۳ 5۷. تما ۹1آ 1۹۹۹ 7 7
 ۹-7 8۷7 ہ۳7 58۰ ۴ چہ ہم ه۹ ٌہ٭ ہ
 ". 51 ۳۴-۴۳۰ 5م. ہ1 9۳-51۶9 ۹ ۳۰۱ 5٭
 ۱ ۳, ۹۲۰۴ 3ی577۳ ٭×8۷۸۰ ×47 3۳۰۸ ۸۱ ۴
 ۱۳۹ 5: ا5۳۹۲ "۹ ۹۴ ۹۰ ۲۷5 4, 51۴ (3۹ (3 7
 ۔۔۔<ک مم ہ۳۹ ۳۰۱ ۱ ۲۳ 7 چ7 ۹3۹ 7
 جج 0لت٦ ییر۔ہ: ہچع< ۴ہ ۸×۳ و< 38۰۰
 75۸ << <۹ ٭اكا 9 ٭جق ٢ ک٤ یی ۹۴
 ے۔ب 8م 5 ج٠ و٭٭ جج ہ >:×٭. -8ہ *٭ی

 5۳۶ ۹۲ ۳۶۱ ئ× م۱ ٣٣× 57٣٭ چک +۹ ھ, ف5-٭٭۶ ۷
 55 ۹)7۳15 0٦۳7۳ ۹۳ +ق ٭7 ۱

 ×95 ہ 6ا5 ۶۳۷۳۹ ×۱۹ 6 ,7× )۹7 ٣۹
 55 4 چ۹ *٭ 5۲ ف8 5۹ 784 ۰۹۳ ۹٠۹

 3ک 5 5 ۱ ۷ ۲۴ ٭×ک ۱:953 ۹ "۹ ۹1: ب۹۴ [۹3ہ
 جہ ٭ب ٭٭ 7 ۰ ۲۱۲۳۷۹ 5 5۹ 8 9۲٢

 ہ <7. ہ5 ۹ ہہ یو >0 چ1 کا۳۸ 1-77
 5 مہ 3 بات 3< 5 مہ٭ )۰۹۱ م۲ د۰

 ہ۳ ×۴ قے و ۹۳ ۸۰۸ ۹ >۴ چ٣ ۹
7۶۱ 7۳ ۹۹۳9۹7۲7۶ 51۳9۹ :6۴ 

 ×٠× ہ مہک ہع :؟(3-٠”ہوتوج (۹۹۴ ۹۳ : ۲۶]
 ہ٭ یت نوچ رک ۲۳۰۴۱ ۹۹۸۱ ٭٭ ٭٭ مہ, ۶ػ۳
 ٭٭٭٭۶ ۹ ۳۱۳۶ 37 ۰ ی۰ م۳٭ ہر۶۳ ۳ 7
 2311 >۳ چی * ٠٦- م8۹. م٣. -قمروکع 0ن.٭
 ہد. 5ہ 8ہ ج١ مہ  پچوڑچجہ ےہ ہم حیو
 ہ۹47]. ک4۶ ک۹۰ ی5 *7.7 ۲۳۳۴۹ ۴۹ ۱
 0ق و مم۴ ہہ ج۷۳ 189 5 ۹1 ۱7۹ ۹۴۲۹۹7۲۳۶ ۷

 و چپ 1)3 ۱.۹ 7 9۶۹71 6 5]۶5)59 ۹۳۴85۸ 7٦
 تاج یک 6, 9۳۶ ٣< ج7 ہ ہجہ٭ دت ۳× را ٭×
 ۔ ]۰۴ جج ٠۰۷۴ ۴۸۹ 5۳۰ ٠۰۲ 2٦۶ .۳٣٣۳۳۶ ٠ 3ٹ
 ×5۱ ۹٭ ؟ا۶۹۰۹7 ما ۳۰ مد پچ ہ م۳ 6 ٭* 65

 ۹3١5 5 ۱ ک۰7 ۹۹۱ ×5 ہت کی۳۰۹ 768 8٦
 8ج 5۹۲ ٭ی۱١ تا5 5۲۱ 5ج۳ ۵ ۱0۰۶75۶

 ۲5۴ ۴۹ ی٭۰ 75)۶9٭ ۴۲۳۶ ۸۲۳۱ ۹۹) ٭8, ۶
 0 ت۳ 5 76 ۱! آ۴۳ ۴۳7716 ۹۹۲ : 77 68٦۴1

 ط۳ 7۳7 ۱۳ پ1 71879 777۹ ۹۹71 1
 ۳. م۹۸ ×۲۳ دب" ۶ 1 2۴ 553
 وج 5ص .٣۰۳٣" ۹ 39 ۹١۰۸( ہی٭ 8۱ 7
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 زکھک نی ناز زا تم كا
 5 ۵۹ 7 مم بصح٭] ۹۳۷ 8 87

 ہ5 51 م۴ 7۹) (1۰:8) 7۸]۹) 1۹۰5۳۹ ۹۹۶ 7۱١

 33ا71 ج7۹ ٭ ٠٠۴۳ ٣۰۰۳۰۷۰۳۰۰ 'ہہہج ×۳.×۳٭۴
 ١۹۹" م1۹۰ 1) ت7ج ماہ7 ٢۳ ۱۹۰1 ×۳۳ ۱ہ, ۹1۳۳ ۳۷
 قہ. . م پو ہ م۶9 ۱۳۳7 (۹۹] 5078 7]

 ا نیلا نیز را رکاو ےم ظلم نار زنکمْیت
 ۳6 کم لا یا ال لازم واصل نو
 3 نشر ةو و ةرلو قصور یح تشنہ

 >1 او کجا وار اش نشہ نوش ديعلد

 ×1 56 نوری لعل ںیاگل تیا نت ا.

 >1 فی اف روتا داو ںرھمب ینح یھڑیرفن لو ضا
 ١× تو یب اَوتلا تِْ هللا نال ازکرمآ من ا
 1 کاش ا لن رحاوت اف کل تدحمپ واک نیت لا ا.

 1 و فش اکا دعا ہللا تنا کئ لاومتکو
 21 نا مکا تل ةصرع دلبااواع ت99 نیم لاک 7
 ٠۱ ہرہاع میپیس ہللا ںواکلا باہ صو او واوڑبک ا.

 7 - ےک ا ےس -_ِ ےتش ےس ےل. مس _ "- 1

 : ' صا لقب ا نعت 2تو رضي او این للا

 : : 0 تپ ےہ اک
 ۰ 2 7 رخ : ٹر ےگ

 ۳ پٹ
 ےن روضہ ےک رک رت فی پک

 مدم) و581 5۳۲۷9۲576 8۱ ہ7 میراہ٭ ]0 (35+ ۴
 یڈڑج ٭<یب٭ عچ+ 5 ہ۔د. یرجو چو(. ہوج
 م7 توب ہبع 7×1 یرصصو ںوسرو 7ج5 >7 ۳ص۰ ۸0 5
 7 ۴ 577 ہر7۳7 57ر جی ڑجہ7٭۹) ہ ج٭ج٭٭ر 7)۷ ہی

 7ج چر777ر برج 7 تہ ہہ ی7 ہو ۶ہ تاب
 ڈی ہک 7۰ چ0 روڈ7+ر 757۹7 ۶ ہ۷0 رو۱
 میجر ہ7 ہد عطو٭ قہ” مج بو ××
 77 ۰ ہر ہہ 7977 یل قلی وا فہ ا تا
 ×7 یر۴ ہی۳7 ]۳ج 777 77۳ / یاب ہم7( ور جہ
 ۷77 7ج )977۹ 75 ت٭.٭ 27 7, م۷ ×۴ 7 7 71
 وہ7 ۳×7 ی7۰۰۰ یے٭ بو7. چ۳ ۳۳ 7
 ٢79 ہّر7 ۳77 7۳۷ ما3< ج٭ ر یو ہہ بہہ 7بج ہچرک ٭]ج
 تر 7چ 7 ہہ ہہی 7چ 07 7 اچ یل چرچ ۹ 7 ۱
 و۳ ۸55 ٭٭٭ کہ 77 بہ مج می یم ئی ج٭ وج
 مج مجحج)ر +۹ یرچ مج چہ ]نج <ج+ یکر ہ1
 ۲5 ہ؟>. ب77 7ر ]7۳جج ہرزہ آہ ہرے ×قڑوجہ+ مچجچ
 5ڈ نج ر تہہ ما پرج٭ہ٭ ٣7۳7ہی جہ . جی ٣ )و ج7
 جج ن7 ۷۷۰ ي7۷ آہچ ےہ 7ک یب م٭ مو رو

 م۴ ہ7 جچتچ م””٭ہجحج عحم ہجر /جْرچج چر5
 تو۹91 ی٭ع ہری چہ چت د3 ہا حج یا ےہ اچ در 2|

 مدمر ہجرت +6 ×قف)ور) ہ7 ہیر وج جہ7 ××۷ر]553 / ہ57 ۴
 تہ رہو ڈو5+ "+۱ ہ7 8ہ نت تورض 7۳1ہ "3ڈ
 م+٭ یہ ہرورچچ یو ۔]وججی وج پچ 75۳ی یر۹ ہ7 ]2۷ ھڑہ

 ات 7چ 77۳۹ ی7ی 7 جو جر 5چ 77 7 ہ77
 تر7 77۳۴ 2757ہ جہ مبصر ہہ رہ یہ وج جر
 یعچ ۔ چ میم ج ]ڈو -]7.٭ م+ ے7
 ق٭ وجے( مج یھ  ٭]وہ٭+ ۱۳۰۷ )مس أمیںج ہو مچ

 1۵_ ںلجرو توہأر إ ہچرجک ×75 ہجح٭ )۱



 ۔دح

 7۳۷۳ 9۱511۹ ۴9 ۳ 238۹ م8, 5 >5 چہ
71۰۱ ۹1 ۴1۲۰۴ ۴۹ 77 ۶9185 77 .۱ 

 ب1 8)519 9 7191 ۴۶)13 7:۹) ۰۰۰۸ دز.]
 53۹5 8ہ ×× ھ, ۱۳ ہ۳۰۷ ۹۹5 ۳۹۱ 3, ×8 ق۷چ
 37+ ٭×ہ ی۹۰37 *1۹55 7377 ۹۰17۱۹7 7 ۱۴۹۹ جت
 *ت . کک 8۹۹5ه *حہج ج١ ٭ہة (8از یجہى
 ۔یآ ۱۰۶ 8۹57 7 )۳۶ 6 >۹ “۶)3 ۹۹77 >.٭٭
 حی م۵ ہہ 517 ۱57 11۳.۶8 715571391۹ ۶۳۱ ۹۱۴۳ ج]٭
 ۹۲۱ ی٦ 5 5۳۳7۹ 57۲779 پ۶٦ :657۴ 7×× ۶77
 ]0آ م٦ ۳۱7 ×× ہ7 ۹۷ ۹۹5 ء۰ مج وچ
 أ٣ 7۷7۰7۸ 57۶ 7۷ ۴۳۳ ۴5۴5 ء5۴ ۴7 ٹأیق8+و
 م۹۲۹2 د55 67۹ ۴۲۸۹۳ (عیایر ۳ 75۲ ۴۲۶۶۹ ػ”ق, 8چ ہو

 ۴.06۳.8 7۰۳۳۳ ید×٭ (٭چ 3 *٭یا× ی3۹۳۰ 8۸ہ ہو
 ٥7× ہہ ۶, 5۷ 58 ۴۹۹ 5۱8 ۴7۶ہ ہ, 5۱× 7ج

 3۱ 5۲۳+ ٭ی٭ ٭ىج ہ۱ ٭ي م, ا٢ ہ8 8

 ماکع م7۰۹ - (۳-ہ۳۴۴. ۳ ہل ۴)

 !٣ پو ٭۳٣-×× 1۸۹, 558 8 ۹۹۰۹ ۳۳۱ ٥
 و875 ا ت59)., .۳۳: 81757 3۳۷۰ 766
 3۸ <۹ ج۷۸۳ 377 ۵۳ ٭+) ؟7٭ ۹:30 ی
 ۳ں ۳ ی۹ پ۳۶ 6۶۴ 587 5۳7 ۵٥571 >7 *)چ<

 ٭٭ ۶۹5۰ <۱ ٣٣ *٭5< 9صج٭ جچچم ٭م

 ت7۹ 1۱618 (3۶ 7۶+۹ م٭) ۶28۳" 7آ
 چی ۱.9۹۴ ۹915 ۹۲۸1 3۳75 ۴۹آ 17
 جہ ہ۸ ۴۶ 3 ۵۶۱۷۹۱ ۳۳۳۹۷۲۳ (57)۹۹ 7۱۰۱5 75 ض

 9ہٹك1531 ۲×7۹ ۶۰۳ چمچہ م٭٭ >٭٭× م852۱ ۴۹۳٣
 1 ۶۰۰۱۳7 ۳۳۴۳۴ ۹۷۹ ۶۱856 17 1571 6 )728 ۲۱۹٦

 ۳.137 ٠ہ ۶ 6 8 ۴۳ ۶7 7× ۳٣×
 ۳ 5٭) 3, 0۱ 1067 د۷ ۱:۸۹ 5۳775۴ ۹5۹۱ 1, 1 09
 ٭×حم مہ 3۳۰۰۸ ٥ 55ہ >8 5 ٭٭ جہ ٭م٭ ا

 رو کو بہ ۹۹8۱ 5۹ 9 (3ئ)۔-ب * ۹١
 54115179 1 ×], ۹۳٦۹ 511157 ۹۹794 ۹۴ ا, ۹۵4
 ٦ج 1۱۹۶۲۹83۶7, 7۹75 ۴۶۴ 3678 م118۱ ۹7۳۳۰ ×× ۲
 تحفہ

 بلا وتوا نئ

 8 ٣  3۳ <1۷۹9۹ ۳۰۳۳۳۶۰٭  1٦اج 50655
5۲۲1۹ 7۲۹(6 ۱۹۹15 ۹۴۴ 513(7 | 

 ۰۶ ۳۱8۳۴) آن 2 لو

 شدت عت ظنب دلا ہا قا ا اک اتا و ای تو ×صتھججتتھجأمھأجأصج مج جمسأسأسحجے<اجسججووھوجا وصف أس +آےببل ۔یؤخف5دننھسومآوٌعمصسوفمٗم ھچچوچچٗصاکککجکامفمھڑبپ سالم ہککنکھککچوھقلخیججھٹھجچ بد پیو

 ۹٤۶( ۳۴۰٣ .٣> ۳۸۹ت ہما ۰۰ اہ 5۱
  ۲۲۳۳۳۷ ۲۰۶ 77 64ی51۹4 (۴7[)۹1۹: ک .0
  ۳۳8۳9 ۳ 86نو  ٹر٭ ۹95 ہہ :۶

 ]ق۷ ۳7۳۰ ×۰۰ ےن. 5ج (:98۹۱ ۰ا

  8)7 ۱"کہ ٭۹3ہ. م٭۳ ہ ٥٣  ۹355 ۰و1۶
  88یہ *۳م٭۰۲ ٭٭.١۳ مچ ۳8 ہم١ ٭

 ب5۱ ہ5۶ ہوا5 ٭۰٭ ہت ما ۳٣ 77۰۲۳۹
 تہ ا چ۹ ۱ ۳۹۳ 571 77۶ ا ۳۳۴ 9 5۶75)

 ہہر-ک۹ ہ5 ×عے٭ ہ ۳ ہہ می م موج

 511 7۱ہ ٣٣٣۰أ

 فوق یا۶+٭ -می:د٭.٭ر ہ؟ہو وک ہہ 5 ہے (5ج0)-نم ڈ]
 ۹۱۹ 3۱۴5 ۴۹ 7٦۱ ۹۹۰ ے3. ۳٣× ہ1ت م۳7 ھ۸15 ۹71 ۱ص

 ے41 ۶(7 7 پ7۶ ہ۳ ۶۲ ۶7 ۱ کا517 7 ٣7۴۹
 ۰۳۰ ن۳7 ۴۹۳۰ .٣٣× ۰٣× ٭
 7٭ت ٣" ٭98 کو ہم[ 55ا۹ --. 9

 چ۹ 7۱

 قام: 1۹۴۹ >۳ 7 ۰ ۳۷ ٣9+۹۹7
۵۹ 31 ۳ ۱۹۳7 ۶۲۷۳۶ ۹۳ ۶۲۳۳ 2۳ 5۳۷7 
 7 ر۹۶9 61 ۶ ۶۱13۳۴۹ >۹ ۶)۹1۹ 8

 ۹7۱5704 5 971 55 855۱۳۹6 بج ۶۱۹577 ۴۹ ٥8
 530 ۱۲۹۱ ۳۲۳۶۱ ٠۱51555 اتا و5 ۱ کا5۶ ۹1۴ 7
 ۳× ۹۱ ۳۰+ ا٣ ۴1 ۴۲715۱۰۱57 ۹۳۳1 ۹|[
 ا5ا 0۳۶ 57۳ ص7 ۹5 ۹15۹7 0 ۴"

 ۱9) 7 ,3 ۹۴ ۴۹۴۳۵ ۲۲۷> 651۹۲۳ ۰۶ ٦٦
 ۹ے 55 (۰۰(4 ۵ 5۷۹۱ 75 ہک ۱۵ ی٭ >۱ 6ی

 29115 319) 51۹ 71 515 33: 4)5193 2571 7)3 ھ6 7
 >5. 5۱۳ م٣ 57ہ × "ا۰ ۱۹ 8۵9 ہ7 ہہ

 5 3157 ۹5۹ مان ۱

 !چ یب یماقج ۴ می ت5۹ ۹815 مہ ؟ی: (ج ٭٭

 ف5 ۹ 5 ۹۲۲۴۱.5۹۰ ک٦٣ ٣۲ ی٦۴۱۴ 5۲۳۲ "۱۳۹ ۴۱ ٭
 5.7۶۳۷۷۴ ۷)5۷۹6 "۳۳×۳۶ 97۹2۳) 2:51۴89 ہہ ہی
 ×۹ 5 5٥6 ١١۹ ہ۹ ۳188 ٭ہ ی5 ہہ و۱8 ٴ۹۰

 ۶7 ۱۰۲۳۳ ۰٣× ت8ج ۴ ×۳ ×>٭۹۱ 26
881۱ 

 ۴6 ی اک ۹۳۴ ۹۲۹6۰۶ ۹۳۰ مہ. ٣۳۷۰ (م۰ ۴ج۳
 23 یب<ات ۴۳٣ ء۲۳۷۲۰۲۳۴ بانو م۰۹ ٭آ٭۔, ٭٭ "۳
 785 ۳٦۴7 ×ہ. 8 ٭ من یم نج ہہ ٭٭؛۱| یب

 ..إ یو "م۸۰ 7831۰ یاب ۱۹ ۰۱ 57۳1



7 ۰ 

 59ا5۹ ٭۰۲٣ 7ح إج م9۶۹۹ 9۶۱۶, ؛ مز جہ 7آ
 ات 75) × < ٥ 7 9 7 37 ۳* ۳٣1

 مج 5۹1 55 ۹)ا 691184 ۰1 ۳۹۰۳ ۱)۴۰۹ ۶۶ >۲۲۳۹۱ >7۲۹ (؟٭.
 ٦۳ ٭7۹5 ۴ 7۶ 51 7 ١

 حجر ۶۳۰۳ ۳٣٣* (3۰ے م۸۶۹ آج ۹ہرو٭ ۶۳( ۸۶

51۱ 6 75۹517 1< 8۹× 

 یر 'ہو+ےجع ۔ی و اًخ ہ[.۔یچات 5 ہک ہہ
 8ح 7(0 8-.1 ۰۰ ہہ ۳۰5۰ و٭ مع ہ8

 ۳۷۲ 8۳.۹ ۹ 8707 ۴۶ :30:1 ٣× >ٹج ےچ
 ۱۹ ۴5 ۱1۱ ۳۰1. ۹۳5 2 6 ۱۶) ا۷۳7ا7) ۳

 7 .-- ٦۳(' ص۱۹۴۹ ۹135 ۸۹ ۹۳۴ ۱۰۱ (۴
 ا17 ۹7۳ ف4 م۳ مہ بہ۶ ہی ت۳۷[ 8 ۳ ؟نچ
 ہ۔ہصح ہود یم 'ےبہژ م8 ہ١ ی ع۹. یصح مت ء۶
 5.5 ٦٦ ۹ 08-6 یب 85۳ ' ٭۱ کے ڑی ۹۹۲ ۱
 ۳۳۰٣7۳5 ۵7۳ ۳ ۹5۹۷88 مک ۹ 1۱ ہبہ 7 7
 +113۹ ۳۲ ۲ ×51 ۴ م7۹ ۴×× ×۱ 27+

 57 1۳5۳۶۱ 55 ۱ ۹۲۰۳ ۶۲ 5 '؟ا]۳۴' ک۲ ۰۰۱ 7 ۱۰۳۰ 7
 5 ۹ 567 ید ×ح٭ تا ہک م× م7 ۳ہ
 ۹1۱٥٦۷۹ تا۹ ہ۲۰ ۶ہ)7۰۳' ج×ی×. ہ4 م۳ م۳]٭ہ ۲۱

 ی 515۳5 ی ی6 چ7 7۹۰ی ]191۶ 7 7:1۱

 “5 یو 557 ۹۹ <۲ ۴7۱ ۴۳ 277 7۶+
 ویک 'ہ|:۰.' یاکڑچەر ہی5 5۲۱ ” ہہ یہ ۶۹۹ 7
 ۳۸1 1 ۵7۳ 7 5 ٦ک ٣۰ ۶ہمی۰' م0 یو5
 ے7 ز ۴۹۰, 5۳5 ۰۲۰۱ ×59 مہ ہ۳ م77۹۱ ۴۳۳ ۱
 بہ9 ۶۳ ہہ ۳7۰ (7۳]2 ۴7۳۴۱ ۹ 217۳7] ۳7
 5. 5 ۶ اج ۱'٣ ۹۹ 91۳۴ 1 ہہ "اج ہا.
 “تے ہم م۹ ]6٭' ۰ ہہ ہ۴۴ ٣ ٭مو٭٭ ٭

 پ× مج 55 13۶45 م٣ می, 555 5۲۰ 5۳
۱ 6۲55 

 (مر ا۶ م۰ 8۲ ۲8 5۷, 57 5۲57۶ ۹)3 ۳۹ 737۳
 ۹1, 5۲۹5 ا518 71510 ۶۴۹ ۹ 2

 2ک1۹دمم5) (م۷ 755 ۱۹۹۹۹ 1 ۱

 ا7515 515 7۲ 75 ×۳۴ 71 ۱

 چآت75 : ا۹ 8 ۲ 0۳۹۰۱ ۰× .7> )8 ٢۳×
 5 ,٣> :ہ٣8 3۱۷۷۴۷۱ ۳× ۳> ۳۴ ٣۳۳۶9 ۱٥۸ ذ53, 4 ت۴
 196+ ×87" ]75۱ ۴7 ۱۰۴ 55 1۹۰۴ ٭٭ +۴6
 ۳. آہ ٭٭× ہم -3)و ۳۳ ۳۳ 5۳, 515 ٣۳٢" مج

 +۱ 1 ۹. 76 ۴۹ ۴ ۱۰۳۳۲٣۳٣ ۹8۱۳۳ ۹5۰۶ ٣۲۹۳۲۲۰
 515 ×۱۳ ۹۹5 5ک "۲۶۵۹ ٦× ۴7٣ 57, 55 ہ۱ "3و ج
 “یو ہج]-م 3 ۹1 ۴ 5۶۳ *۴ ٭6 ۱۰۹۴۴۹, 1:75
 جج -ق+ ۶5۴۳ ہہ +۲ ۰۹ ۱۱ ۹×ر ٭3-ی) 3ت
 ۹۳۰ ۹۳ ۴ہ مک 8۳۶ 5۲ ٭٭ہ ١٢٢۱ ×۳ ×آ
 ٣7 ۶۲۳۳۱ ×۴ ی5: ا. ج۰ ہی ۳. 58 1
 451854 528۱ ہ۰٣ ٭٣٭ ہ٢ م7۳۰ 8ی !]تػب٣٭ ہچت

 ٣ ات سلا ں“ ٢لوقیس

 ا رکن اےپ نکاوزامیا قتل ایلاوکاقيال
 >آ نل نئ نل ہد حروفع ةلاو پول تبسامپ ١
 ٠ هللا نانا نور سرک ور ؤ نم

 ا ۂيس هللا جَو قال عو ناَرہتِحَتلوفخ
 ا لو وورف هدت ناپ نضنرٹی تیل لاوملع ٢

 ۔آ یک نا توانا لا قلخام نشا نیو لو
 ا 8 مهذرب قَحَا عاد هل فلا بلو اب دل
 ٭آ قوتلع ینئا لکم امید صو دار ناسا
 ا دعا وحید قلع لاتا ویوز لا ا

 :ا وا بورٹمي لاس شرم الل تم
 ٠ اتا نال ںی الو ضا نت ا
 2آ اما ول حمل ادا نال ایک یش وٹس ا۱

 ےہ ےہ مج ا اتھاع ماتقالَف ولا دو خ ای الا رتن ناف

 ے وو ےھ یے سس

عن الف وا دوادح كَ هی تدماامَف 7
 سا ج ٥ نژ

 ا ََو ھو اپ ھے ١ ںصسص ووو ےسصس رس ور ا:
 37 وہ َنْوُلْشاَُْه َكيَا وف وطا دَودُخ نعت ْنَمَو

 میر ہجج<٭ 5وک بو ج وج ہہ .3٭ "ج٭ ج
 چو مج حچ سہ وجہ ہج٭ مہ ج:59 ]مر
 ؛ بو چرچ دہ ج۳3 ۷۹ہ .) مجور وو 7ہ ×قرحص٭
 [ 8ج۲ جج مج ج جج ]ہ مچ ج بب جج و مچ

 آ۲ بوم ور بع و ہ۴ ہرچسیوچہ مے ی٭+ چچ ھچ
 ١ ہچچ ٭-.×۰ق) ہجچ ر مم۰ر ہج٭ ۲۶ ہ0 ]جج دم جج

 | 7ٛ 5۳۳ ہ7۳ ۰۲۳ < 8۱)) مر ہج٭ ہ7 ۰۷ 3)
 ۸۳ ًمصحجعو ۔.۰ہ[ج جہ وک 1ر جو ۲ "م چو

 یہ ہ7 ۳2۳۲1> ۳۳-77 ت2 ب۳77 ۰۴*7٣ 777 777ر ۳ 7
 دوا ہ7 ×۴ 87 ج۰۰ +7 77ر ج٭ ۲۳ ×-٭٭ ھج٭

 دیو جور ٴوج يعجحو٭ مج ہقح جج قو وچ

 5۳ ×57 ہدج ج٭ ہت٭ وچ ہى جیچ <
  وج+٭. 85ر نححر ہروج" جج ج ہج]ورچ مج یو چ
 ۲ ب577 7۷۹ 7۲ جہ رب77 7حج ×97 م+ ر ہہ ر۸8ہج
 ۲ ہو ج-٭ وج چچ ہو مہ ھجہمس ي بو جج ہہ ٭
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 ج7۳( 27171 227 3۳۶۲5 7, 5ا15 ۱97 *ڑز+1۳ )7۴5 مج ڑہ ہہ ہے ]6ج - ما ٣ ہ1 ۲۳۶ ٭ا٭ ×۱ 55, "ہم ۰.

 نآب!ے× ۳ ۰6 ہ۳٥ ۱۳ ۴ ۱ ۶ 9٣۰
 تے حج -٭ح می ج| ۱۳۰٣۱ ۲۶ -قہ مو ٭
 مج مکہ *۱۴۳۰۴م 11۹75 15تا ۹۱۳۶3۱4 515 77, 8 7
 ٥ >5 جج ہیک ید -یئ ہ۹ تہ( ۰۹) ۹۱۶۰۷ 8 ۶۹

 م۴73.۱7۲7۶1 ۴۳ ۱۱ (عئ7۹۹))

 3-۸٠-:ء:؟'ب ج٭ی٭ یی ۱ م], ۹ >۳۰۷۴ ا5 555 :8۳) ہہ
 وچ ہی ۔م<٭5 53× ۲۴ ,٠ ۹۹۰۴ کا٦ ۹۹۱ 6 ×8۳
 ق۳ ۳×۹3 ٭ ٣۱٢۱ ا٭۴ "۳۴۳ >×. 9تب ۶۲۳ ×6
 0ب -8۹1۳9 7 ×× ص١۹ >۲۶ 5 ۹:۴ 5ا6 ×۱

 چو یور٭ و ×× 8چ 55 0۳۲۶ (۴۴ ۴۱۹۶ 3۹
 بج ہ 6-۱.5 ۳۳۴۳ ہ >۰۳٭ ۴۳۰ ٣۳۳۷ جہ 3<
 ۱(0 ×۹ ۴ ××٭×۱ 3-۹7)و ۱577 ۹87۴ ٭ ہ٭.٭) ××
 مبجج ہ "۱ق م 3:۲٣۶ مل. 95۹ 1 ٭٭ <۰
 ی م6 8ج 8. ہباج جہ ۱۲٢۳ ی٭۰ ۴۰۷۷ 5ہ 5۲۳ 8 ۹

۹۹ ۴۶ 

 83ی ٥ ہ۳۳۰۳ >٭ی ۹ ۲۳۰ ٭ یت م۱۹5۹

 ح24 >۳ >۳۴ ۶۱ 5, 5۳۹5 ےب جج موج "وج

 ٭7 ۱ م7۶ ۶3) ۹۹۰۷۳ 7۰

 الم آن ہک لا ناک ۹8 8 8
 ۔عخج مج ۶ج >٭٭٭ مج ۴۴۷۵۰ ب6٤ ہ۰۳ )۲۱
 ]80۶+ ۹8 ء8۰ 5ہ ٢٢٣ ۹7٥۹ا 3, 8
 5ج۱ ي۹۰ ۲۰۴ ج۹ ۳۰ ہ۸) ہحج ۱۹914 1817 ۶ ۱
 چپ جج >.|]م ۹5٦ ۰٣٣ 3۹ 81۹9 ۴ ہہ, ۴۰۹ ۴۹
 مچچع و. × ×× دہ موہ ےس جو "م۳۹١ ۳۳۴ 85
 جے5 فہ 8م8۳۷ ۱۰۹ ۱5 9۹5 ۶۰۱۱۹ ۱ ۴

 ی >۷ 8چ مج مک 566 ۶۲۳۶ ۲ ×۲۶ 6 ۱ ٥۹۱۴
 جج یو ب٭ 2ہ 5۴۴ ۱ 39 ,۹77 ۹۳۶9 ٥۱۹۱۳۴

 ج5 ×30 ۳۳ ۲۳۴ ×٭ ×۱7 ۱۹۰ 6 . ۴۹
 حج ۃ۱ ہہ ۴” ہ ہہ ۱< -3۳۲۳۷ ۶
 جج و ب٭ ہق, 55 ہ۶۳. ۹879 چ٤ ہا
 حج و ×5: جج ×36 ہم]٭×6۱۱۳× ۳ 767
 جہجو ء:٭ -3ب؟م۳۰۳ ٣٣٣ مج متآ <۱۳٭٭ ۹ ××

۱۹۱ 

 ں۔ہ -3× ےس و .+٥ ہہ ۹۱ ۳۳ ۹۳6: ×۰٣
 ×3 ٣77--7 ا٣ج ۳۳۴ 1)7 ۹779 ج۱

 ۔ج-جچ "و 8ہ ًٛأ)ص×× 8-6 2:3۰۵ ۳
 بج :×٭ ہک 8۹:۸۳ 8ہ 8ہ *0ی ١ 8و ۴۶

 نج موج ×5. ما ہ ]ت<, ۳ج وو ج ۳۷۵
 جب ہ  د .ٛمك ووڈ ہہی ۹م ٭ ۹

 >9 بہ. ً٭٭ ن3 ہ ٭جصە× ء0٥ ۳۹ 1
 وچ ین ٭ ڈي ۔۔ قالطلا هللا یلا لالخا ضغیا ٤۹ب

 28ج ےہ ےہ رد ہو و ہی ھے وو وچ وو و ہہ و وک

 ھ ےس نس ہم یم ھ چے

 ھے

 5 ےک ہا ۱۱۰۰۱ ہ۳۷ )6۳5۴ ۳7 2۹ 33157 "5
 ےیچیدج *و3ج و ہ 35 ہ٣۳ ٭۰۳۰ ہ۱ ×۱8

 ج٭چ جم ٭ ٴو--۶. 3۳۰ ٭مجق ہم۶ ۹۲۳۳۶ "۱

 ر2 ۹15۱۰۳۹ ک ۴15 577۲ 97 7ک ۹-7
 ۔ےہہ وم ہجچ ۲3۰ ۹۹آ ۲8۱۹۹ اکا )۰ 8٥۹48(

 د۱ ×۳۹ ۰۹۰ ہم ۹۲77 ۹۶۰۳۴)5 (۱۳۸۰۳ 511۱

 -۔-3نیو 13ج 8ك ۳۹۴ : ۴8۳ ی٭ا5 ۳۴۸ جج ہ٭
 مہ یڑئ ہی. مح ٭- ۳ ہ۴ جآاچ۱ ۴

 ]8ج 77 ۸۰۴0 ,۹٢ 5 8۹۳2۲۴ ۱۳٣٣
 و+ بس, ہا" ص5 چک ۰۳١ ۱ ۹۳ 297:۹ ٦ ×حمور تک 5
 ی5 6.۹ ۶189۹ ۰٣" ۹ جآض٭ ت۴۴ ک٭5آ ۹۴ 4
 حی ہہ ى٣ ۵8 چک ہ ی۰٣۹۳ ٭٭ وو ہے
 ہہ ۱ء۹ ید ۳۶ ×م 3۱۹٦ 55,5۱ 70۷۰۶ ٣ك(۴ِ6

 5۴۲ی ۹۱۹ 58۹۱

 دو۰ --م۲ م۰ "3۴۳۶ >۰ ہہ م۴ *ز×۶×۱ ۱۹۳
 دب ۱۲۱٦ ہ۳۶ ×7۳. یب ×۰ ۹۰۸ ×7۳5.۱.۳۰ ۰۲۰۳۳ ا55۶

 مم مم -3117214 8۳ م٣ ۴ ٭ز×۶ ۲۳۷۹ 086 ۱

 چت ۔- 8ہ وک ×۷ 7۰۶۸ ۰۲۳۸ 678 ۶۰ )
 ×ک مج ۱ یصہک ۱59۲ >5 ۱۰65 ۸87 ۱6
 19۹-3 مہ ہو <٣ ۱۰۴ 2۲557 7۳5> ۷۰۳٣-7 ۔ز×٭ ٭<
 ب٭٭ہ -36٭ >۹ )37 م۹ 7173) ۹۰ دز٭ “۳*3 7۶
 چچ ۳-7 مچ ی٭ تووم.ک مات ۱ ۳56 ٠٢٦ ۴ر
 و 3+ 6(: د 8۲۳ ۱٥55" مج ۲ جج. ×ی٭٭×,
 ہمہ ہو ۹ >۳7 3: 'ی5۴ ٭٭٭' < 77

 جج 7 5, ۶۱۷۳۹۶ ۶7۶ ۴ ۴۱۱ ۳۹ 5× ۱٠٦
 ب5 571 ۳7 ×۷۱۹۸) 6(“ ۶۴۶۰ ۴۳5 5۱

 × ہ5 5 (() ٭٭ 5 ٣× 7۳۳۳۴۳۴ ۳٣۳٣
 سم مم جو ذو ۲۰۱ ٣۳ ٭ ہہی 92× ۴<

 یھی مو ×× کو8۱ م۰۳ ٥ ۱و87. ہہ ۱۹
 <٭89[9[6|

 ے9۴ >×ت80 ہی ۴ ۹ 70114 <۹ ی۴ ۴



 ۹ 8191۶]7 ہر
 شش سی سا ھے تیس اس وجے ا ہمت سج  دک یت اسد تم تک ووت یک جہ ہرا کرک چا ھر ۶ و یک رک کوک ا کم ای کس اج ہک تک سک شد یہ رسی دو

 615 ٢٦٦ م۴ ۲7د5 3۵) ب٣ 3ہ ٦< ٣ئ مہ

 ۳۹7 5۴۳ ہ۹٤ ی٭< 91 تا5757 ۴ ۰۳۳ 7)3 ۹۹ 75
 ۳ ۹۰۷۱ ک۲ 7۹1 3۱9 ×ہ٭ ہہ ۹۴ مت قو ڈِورج

 6 (15, 5۲۹ 5ا5 ۹۲۴ ٠٥55۹ ۴۳۹ ۹۹ وم 3 یھوڑ

 ٦٦ 2 ۹)۱16 ۳5۴1 ز۶۳ ۴۳ ۳ی ۴ ,توم (۳۷ج
۹(1 3:55 51 ١۹۲۳3 ٣۱ 

 57۶ر ا٭7. ٭ہ٭٭ - نںچچ٭ نچچر_ک 6ہ ےہہک

 57915۳91 ۴91 57۲5۱ ۹*۹ 5۷157157 51۳7:۳5۶7 ×۳۹. 2۰ :٭

 ۳1 ۲٦۴۱۹٣۳ ۹۹۳۲۳ ×ہ٭٭- نِضَرَم یالَملا ۹. 5۴ ٭٭
 کا۱۱ ۳7۶5 ک۲5 ٣۳٣٣ ×۴ ۹۳۹۳۱ ]5م تہ یس
 اڑ ترکد4307 اج ا ۶ ٠× ۹۰ اج ۳۳ ج03 رک
 ۹۴۹ 5۴۳ د55 ۴+۳ “3۳۴ ۲)۹ 1۹۹5۰۹۳ ۳۴۳ 086
 ]ندا 5۸ ج۱ بود ۰× |۷ × ۱5۱ م6 ۱۶ یسرچ

 255757 5 ۰۱ 5, 5۹5 8۹7۳۰ ڈو 5۱ ۹ [۹۵۴ --

 اب ۂنرنتزَا بززنمئلاَْمِاَت ×۰. ××. ×3
 ۳75×۳17 5۳ ۱:575۴ ۹۲ ۴< ۳71 ×ز ۹ ۹۱۰۴

 55 چہ ٠۳ ۴ہک ہ5۱ 7, ۲۳۰ ہ۱ (م3)) رک ٢ئ ۱

 و۳ چا و 557+ ۹٣۶۰ ۹۲۷۳ ۱ ۱۰7٭٭ یجم
 77۳۶1 ۹۹٦ ۴7۲ 7.5( ک 5۳۹۹57 ۹۹۲۶1۶7 ۹۹۲۳۳ ۱

 5 ہ< و مہ م۳ م۹ )519)٦5 ۹13) ٭3) ۳ ۹31۰۳6 6۳ ۹,

 5۹19 51 ۹ 8ہ ×٣٣" م8 بہ عم م ٠

 5۳۵ ہ7 ۲۱ بک ×3 ۲۱××: ہباطغ مہ *(ہج, ہ5 و.
 -3٭. 8۲ عج ۰ج جاب ٭ہ٭ ۳5ہ ۱آ ہہ ×× مو
 كہم۹۹ ٭١ ہم ہم٭ ۱۹8۱ ٭مج "۱ مبہ٭ 8ہ و بج

 ]ما 5)5 (۹۰۹۹) 33۲۱ ۹۹۳۳ 782

 انیَم ھوتا اتماونْخاَت نکل نِحَیاَلَِو

 ہ۹ ]۹. کک 1۲۹ ۹۹۳۷ ہما بستہ ٭ مچ

۱۲ 471518 387(5 

 ڑ۷ ×۷ ٭ہ× ہا ہہ ج7۳ ج5 ۶۰۸ >٭×ھ۳+7 8جج

 :: ے08 >۳ ۹ ۰ہ بصی٭ہ ]مج ہ ہہ ]یی

 دعا ٭ہ5 وک ٭٭ت× ٦ج ہم 8ی ]جج پے
 8۲۹79 77 578 7)3 ۳۷ >77۳ 7 *ڑہ7 ۹.۳, ×۰ یب ×٭.7

 ی٦۳١۳ 5ا۶۳ 7, ۳۳۳۴ م5 ٭]7ہ.×< ہہ یصع -قو ٭٭ 83.

 ای ک۰ دو ۳. ہی. ر مہ م٭×٭ ۳85م یچ٭.×

 و ٌنهِتَنِمِلَقََلَْت بہ. (ق ہم جعجچ و ہہ
 تک ۱۳ 57 ۳۸9, ×7۳ “37 3۳ 8ک ٢× ٭٭ ۱ ٭ہج ہ×٭

 8ج ۴ 7۶۰ 8چ 7 ۹۰۳ ×۹ ۰۱۴71 ۹۰۳۰ .٠8× ۶۳ ٦۱
 ھ۳۴ ٠5 :رککا5 ہہ ×× ت۶ ہہ دہ ہج ہدجج ٭ ۱×

 5۱۸۷۸ ے5 1 9755 757 ۴7 ٭ہ٭ ہہ.ہچ ہ ہہ

 <3 ۰3) 5:07159 73۹7) ۹۱۳۳, 55 5 ۳ ۹۳۱ ک7

 م5 ۶۹۶۱۳٣۴ ہہ جہ ی ۹١53 ہي 3۶7 ]جو

 یا ۹۰۳ 7۹ ×× ی٭ مہ ی >۹ ۲۳ ۹×۴ 3۱۰۱ ٦۹۳

 ۹× 771 17 7 5۳ 5۶7۳ ہ۲ ج0 ×۴ ]۳ ہ٭
 ۹۳۰۱ گا7 ۰ک 3۱٭0) ×× ہہ ۹۹+ ۹ او م٭٭ 78
 7۳۹ ہ1 ہ عت چو مج٭ ہک ک۱ ہ١٭ جن ع
 6ی پک یص٭٭ اکو م55 م٣٣ >۰ ی ٭ج ۱

 وج ۰. ج57 جت +7۶۰ ۰-1 ۹370 "۱ یو 8+

 7× 5ہ ۳8 7۳ 5۶۲۳ 55 ٴ٭3 ہ ×× ×۱۰ جی

 5٤ ی۳ 37۳5۹ ×۳ ١*3 ٭ی. ہہ 5 مم جہ ڈ۹ 6

 ۹ئ۹ یہ مہ 7 جر مج -ق ٭-د 83ہ ]مہ

 ۹۰ 1۱6 <ز× ۴۹ 77 ۹۳۹۳7 310-۴۲84 8۳ ١ 7١

 ہی ٣ک یا مر )آ5 * 9۳7 مزہ یک ٭) ٤ت ۱۶۰۳٣ ہہ
 5اک 51 ۵٥ >٭چج ٭*ہج٭ 8۰م جج ٭٭* ٭ ٠٣

 وك-] ما جد مم 7٢ج  ٭8 م۰ يہ

 ۲8۷ 551 2577574 ۴9 *ز۰۴ ۹۳ ۳۴۳۴ 1۱

 55 یک ۵٥5715۲5773 58م ہو یہ ہہ. ۳ق یر۳ ؟م ل7



 و رس وج

 ےک بھ پ تم دب ہى ھ ھ و ےھت دى و ھ

 ہت تحت دتئافاکسکجد 77010.700001 ات تت7 ہک

 جے بج ء۰ 9۱ ہ1 ٭٭ ۹7۹۹( 3۱۹۱ 5ہ,
 مج ۵۹ ۵۰۱۴۸۱ ۱۳۰۱ ۶8 "7۳) ۱١ ۶۱۶ ٠۳۶ 575 ۔گ أہ
 ق -5 یح ہجج-< ٭٭ ہہ ×۰۶ ۱38۶8 ٥۶ 5۹۷۵ 257 پچ
 ۔نو مو ۱8۶, ۹٤۹ ۱2) ۲۹ 518 ۱,۲۹ ۹۹51157 ہا
 یج ہو ×1× ×××ا ۳ ہما د١٠ ٗ× ۰۹۹۰۳۹ 5۴۳ ہو

 چی کت۱ ٭ ۱5۱ ۹۹۱ ٭۹۹ *۹۹ ۵۹۳۶ : 5٥۹٢۴

 وج 18 پچق۳ "۳۵ ۴۳ ہم, ۹ ×۹ ب”ہ٭ جج
 ۔ے_ک٭ او مک ہ۶۱۷ہ۱ ۴ تا557 ۳ 7۳ 5اتجچ
 *ونج ۹1۱ م۳آ, ۵577 کتا 1 ۳۳7 ,٥ ۹۱۳ 8٥6( ۹ ۳ج

 1-۱ م3 7 7۴ 77۱ 2ا ص3 ۰ ۳
 م یو 8 3. ی۳×٭ ۸89 ٭۔1آ۹۹۴ ۴۳5 ۱۳۰ 5۴ 6
 و ید ٣۷۹۰٣7 ٥۳.۱۱6۷۳٣ 6 ×۷ ×× مہ *
 جو مح بر مہ ہی م٭<5 ہ١ 595 ۷ +۳

 ہو یم مچم٭ ۶ ی۶ و5 ٭۵ ٭۶۳ ۷۹ , ٢
 ۔ ں۳. ۰ ۳. ۳۴ >938 *7 2٠۹ 5ا25 7۹ 7

1۱ 8 ۹۹۹ ۹۹538۲۰ 
 چہ جج ہ ٭م 888: کد ہ٭ م5۳٦ 8
 ۔ی + ٭مچج ۶8۳5 چل 5 ھي 5۹۳۹۰۴ ء٤8
 ۔یچیحس-م 8: بے یب ×5 5۴۳ ۰۴ 7 ۱
 یب ہد٭ ہد ×٭ ×× ×: ×ہ٭×٭ ××5ضْرم نال ٭٭<
 قبر ہد٭× یر ×× م۸۰ ۱0۳. <ر م٥ ا
 وج. ی5 8+ ۳۳ ]م۱ <۱ ۴۰۲ 3۶ 8۸ ہ ۹

 ۔-جج مہ ہی ہہ ہ× << ہہ وک و <٭٭ ہک
 جے ]۱ ٭٭ دہ م5 5×. ٭ص٭ ہ١ ج٭ ۹چ

 عج مج واک م۱ ہہ کم ود مج ۱
 ۔د ہو ]×× ۳ ص ۷۶۷۳۱ ۰۶۳۳۳ ۳ 7

 ہود ببو× ××× : ی۷ ۳۶. ۳٭٭يج ۴ ۳٣
 یےج بجو ×۱8 ہہ یتق د۶۷ وچ ×3 ۶× 1 ۹
 یس ٭ح ۳ ی* ج۳۴ ٭ج٭ 5۳ ںو۹طص 77 ۹97 5 6

 ہ5 ۲۶7۳۶ ۳۶ ۱
 بچجس× ہد ٭5-٭ ہد یہ 88 << 8
 >-ہ.ہ یگ 5 ہہ ۳۷۳ ۳ ہ”) 3(0 ۲ ۳
 جج وچ صو 3۴ 77 7 ٭اچ) جہ5 یے. ہ1. ۹۰ ۴
 حج صج <۴ ہہ تی ×× ]٭۱ يئا١ ۹ 7

 ڈی ےہ مور >٭٭ م٭ ي ہہ 8 8١6۰۴
 ےہ ×۱. -۳۰۴ ب٭ ۶ ۱.7 57 *5 ۱

 ہ3 3 ۹ 7 ٭3( 7 ۷2 77۱
 جج جم. ت> : ××٭< ۹3.۰ ۱۷ ید ہک

 جج ٭585 >ج 8۹ ہ۴۳ 1۰ ۹ ۰۹۳
 ]جیو مح ی٭ ٣ 88 ہہ ۴ ی0 ی5 75

 ے٭ 8۹7ہ ٭)۹7 71
 بچ-٭ ×ہ٭ ج> م7۹۸۹ جما ×۴ ہ ۴ ۹
 یر ×× ۱.۰ خرم ×۴( جج ی۹۵۹٥ 331 1 5 یچ ×۳۴ 1گ

 یب لایا یو یک خو کن ید سک تا 0ج کر سس ت دس گی گن

 ر/ابٍيَع عت اَت ایک عا ار۵ امت
 کرت و وا ہوں ح او ق نا اظ نا اعجارکب

 آ اتا او نک صي یومِ اھت دوا دوادح ا
 ا ںؤرٹمِب یش لاک قعَلَجَا نعت مالا ا
 | انار ض ٌقُهْولتالَو یورحمپ شوخ سوا ا
 ا ے3 اگ نک كِإذ نعت نمو اوس ا
 ا ولا ٹشزاورکد او اوڑھ وبا تيلاق دن مالَد ا
 ا مل يلاَو پلا نژکیلع لزما امو مککيلع اس
 ۱۸۸5 لک ہللا عا لع ار ہللا شئیر کوی ٢
 : ملا نکلی ءاشلا معفلط اذٰإف ةحیلع :

 ا ناک نم ہی ظعپ تاذ نوری خون ب ا ۔١ اوّضارت اد یھجاوْرَا نہین نا قشولضعن الف |
 ٦ نزاڑکیڈ الا ولا کی نمی نم ا
 | م َنورلمت ال کنآو کشی دادا ور ھطا ریل ا:

 ہی یے مچ پچ عو بج ھہ 1)5 )۷< 9۳ 5 ۹ ٢
 7ےہ جت٭ 7ر ج7 ۲ 7ت قاج )277 7۳ 77 ۶
 ںجر جے جج چسو٭ ××< 8ج جہ ہہ ۷۹ ہک
 ×۶ ۔چج جہ یہ ۔<ج ٭ ت۱ ہجج ہ٠ جب ہو ٭٭

 ہمح۔ ھچ چو جو جوچ سج چپ یم ۴۳۱ م9
 مدرر ہج ہ۰ ہمہ ×۳7 ۰۸۶۳ 77 8 7 ٣57

 و جی جو می مج ہہ ہج 57 ہ98 7۶
 جب جہ, دب ×× د۳۷ ہ۴ چے ۳ 7719 / 7 9757
 '۔]تچج چ7 ہ "<۶ ]ج٭ ۷۳×27 ہظ۳٭ ھ۴9۷٘ 7۲۱ ۰۷۶ 77
 یدہج چو ٔچجوچ و جت ٭5 م5۳۱ ہ٢ 45
 ع7ہھج سرو چچ وی مج 0۱ چن ہ ہووےت ۰
 -یہ وہ ۔ ہہ نہج وج یجب ی٥ د٭۷ 7:۸ ۳ ۹<
 ںیہ "ہ٭ ہمرجوم چدزج 5+ ]م7 ×۳ ۳۲۸ ۹7 ءء۶
 چمہس جچ+٭ چچی چور ہچورچچ ہ جب یجب قی 9۱۷ ھب ۹
 ۔ےہج جور یدد)ز وج جہ ہم ہہو ۰ 7
 جہ یھب 27 )۸9 741 ہا چ7 77۹7, 7 ۴

 -۔وود ہے در ی قع” یب3 ہ77 ہہ ہ۷ توک ٭ م۷5
 7” جم چرو وج موأ”ح_ / یو ۱7 ہک ۲۶ 577 715 5

 و۔ص-.ی و ]بج ۹77۱ 5۷7 5ک 3۳7۹ ہک ۱



 58 ۹5579 یک۳۹]۳ ٭×))ک ڈنچہز ٭مج بج ص۰: یرصج 3.07

 )۱۰۴۳ ما مر. ××رآ٭ ہہ ی ہر۳ ۳3.5۳١ 5۴۳۳ :ئ۳۴ ۹

 <۹ ٭پ 5× 75 ١

 ہ ٭راخ ۳۲٣۷٣ نا *ہ ہج مج ٭ ہہ”
 *××٭3] ہہو 3۰۳۲ مو ٠ ُمْیَنَتََا نرم اََْماَي
 پياْحِإب وہ۶ جت. ۱۷ ٣× ××. ۱ جہ ٭ر××× ہو ہ
 2اک ۳7-8 5۳۲۳ :5را5773 ۰3۳] 8۳ ۳٣۷۳] أ۳ ہق

 53]15]۶٥5 51۶1 ۹4۹٤ ٭ج ہہ 8٣۱ر یح سیر ڑہ.چ جیو

 33آ 7۰) ۹۲98 1115۹ ۶171577 73 71 ۱

 اچکا  ٭٭ 8 ہہ ٭3) ۱8 ہج]ہ جہ مم
 5١. .77 ۹۴۳ ۹7۱۰٣) 5۶ داد7 ۳۰ ۱ 7×ز *قرب

 65 کج ۴ ۹۹۰۷ب ۷۳۳ 0۳× ۰۲۳. 7۳۳۷ ہ۳, 7۹
 ۹۹۴ 1 |۷53 5ہ 55 ۱15۱۹۲3 51 ۹7۶ ×) 3, ×× -قرج

 ے9٣۷) 7 071 ا20۳۷ 7۶ ۹)5۶7 ۶۳571575 77۶۰77( ۱ ۴ ۶٦

 پََماَِۃنَنَت ”:و٭ ۃنہنت ہک وع ہہ ٭ ہہ مہ ہہ
 ا5 م١ <5 ہہ ہہ و ]وج ےہ چکو ہ]ہ٭ و ٭

 5۳ م۳ م٣٣ م9۹۸ ۶13۲5۳7 ۹3۱۴ ت۴ترا7)و *ر3۹)ک 3×

 ڑ1 ج6 7۲01 7۹1ج ہ۴ 6ہ <7 ۶۲ ۱

 27 ۳۲۳۳۶ ۰× 57۹ ۶57 ئان) -۴ ۱87 ۱آ ہجہج
 ۹۹! ۴59 ہہ ک 5٠0ا. ۰3۹ جہد *رو بج وچ ور

 ۳× )رہ ٭ × م۳ ہہ ہجوم رم مج ہو
 ٹق7 ہ٣۳ م۶٣۱ م۰٥: 8 3تو 8م ہج عج ہ

 حابَۃبَنَت ]ج ي ہت و٭ ]ج١۱ -
 یمءصب٭ ہ۸)) ہر۲ 5۷۹ ہہہک ہد ٣٣ جہ۴ و53 ۹۴

 جہ اک "ج3٣ 0۳۲۶ جت ہڈ5ج ہ مچ جو, و ٭|
 ؟۱5۹ا54 515 ۴ ×1 5. ۳۳7 ۶۴۳۴ ۱× ۳۳۰5 ۲× ۱٥57155

 95 ٥٥1۹ كاسمأ وو >۷ ِب ہْرْنَمي 31۹ ×۲۷ ۹۲۲۳ ب۹ ۳

 ۴× ۹-7 5۴ تک75۹ ۳ -3) ۶۶۳۷7 3و۳۳ ہہ

 تا55 ۶55 5۴۲ 1)۹3۹ تزج ۱ ٥5۷۴۴ َُتےْنَت ک٦۱ 7108 ناسحا
 ×۹ ۱ک 5۹۰1۳ ۶٣۳۰ ٦7 ہم تچ ہہ دہ ہ۹

 یہا آج 5ج ۳و۱٣ ہہ مہ مج[ 55 ہہ ہی ہ

 بد ۶ ٭ جا میک ٥ ہ5 ک۱ ط6× *ہرو3 مج 6۱
 97×۹۷ ×5 8۹۴ جہ عو ]یم ٭اج یج و ہہ ٭

 *ہ1أا× ×ک ٭٠ ۳:جب ۹٭)ہ.۰ ×8× م٥ 35 جج ب۳ <٭

 ےد<داو 5۲9. ی١ ہو م١ 3اد ۱ ۹۳۳ >۳ 5۶۱۳۳۴

 ئی ری زی زر کاربن یر منی ارجن انی کیرئا
1 731166 

 ک 57171۲۹ ء511۳ یچہ×۳٣ ۴<.

 ز2ر تلا5 لا لت قت
 آکر17 ۴)3 )7 بہ1 ) 1ج ۰)2۰۲ ٭

 می ۳٣ ء1۹۶۶ ۶7 ۲۹ہ ٭۱ ۱

 6 ۱۶ ہہ ۳٣ٰ ×آ بم ٭ کرو ہ٣۶ 5ہ مو ہ!ب7 ہ
 ×[7)3ک 2۳ 5 ٣> ۴۳1 8۰) ۰۲15 نت ن| ۴۹ ۳ ۱|

 +۳ 51۹ “ا1 ×× ک٭ مہ ک٭٭ 5۲۳۹ 77 5۳۵ تدرا×ز3 جوکہ

 ۹55 ٦< بو: -قرو رى ۹ج ٭٭۱ و3 (وچ 9م

 ےک یک شک جا یا بے مجو جیک دو ےہ ہی یصب فیج جوس !فجیاے ٠۰ 30 ە0 ئ9, بب6ب6ٹت20000 00 صص057 ےن یا یر وھی ا وج
 عر مشک محت ص۷١ م صنم حضصاقص”صا کچمصصحسلکات یر ےس ہت وسھبجک ہرھکچمصعی جج یم جیو ھتکچ انور اجاکف دو رکاافممصوتاوقو ا یے

 یی یم مس بخت مت ہت ہراتسش

"۹ 
 وسط کااڑو یک یک پھسل ووجدابیججمسہمچووعصیچی چھ

 ۴۴ ہ7 تا5 ]۰ کج ےیج ہو” بم٭ جو ہرد٭

 _ ۶ ۹۱ ناقالط یالطلا یج وو جہ۳ دب ا ج8.
 شرم 0 یک 09 8۳ 396 ٭٭ ہہ وج ہد ہروج ہروچ

 و ج5 50| 0۰7۳ )×۰8 ہم راج -قر-ج
 - ٠5۹ 1ت ۳۳ 0ہ ہ ہ۵ ۱× 7ہ 86: ×× ۱

 - وے یيیہہچ:و]رفقر)

 ہ۳5 5ب یے 5× ہ <٭ق.ہ ییج -چ× ہوے ۹

 _ ق<كاائقمق می ۱ قو "۳ 3جج ٣ ہ7۸ مت

 ۳۳تا۳5 رم ۲۳7 ک۳۰ کج ہ۶۹ ×۳7 ہت ۱7.۳۰ ۰۳×

 مایرع7 7-۱ عجم قم أ۰ ۴5۰ ہ ب٭بقرو ۹

 219 55۱ 3 )۳×7 7۹ ۶۱۹۳۷ 5< ٣۹۹۳

 ۲۶7 “بے ر۳ "و -3)ج ٥3۸ 5ج ہ ٭ ×۳ ٣)8 ٭٭

 ٠۳ ٭< یہرم 7۲ مے" 8ہ وم ٭ ی 8ہ

 ۵۴۳ ۹۹۰ ۴۹۹, ہم×٢٦٦ 1۴۳ ہتچقے [ن-۰٭ د5 تہہ

 ۴۹5۴۲ ۹۷۳۹۳ 5۲8 ی۹۸۹9 517۲7۹ ٣۳۳۶ 5۱۰ >۳. بج ور

 ا65 ۹۳ --٢۰۳۴ قم 8١× 3ک ۱۹ 5 ×5 ۹۰۶

 6۰5۸6 مات ی ٭ر5- ٢×۰  ×ق×٭ جگ جیپ

 تاڑج ص٣-7 (ئ]۳ی۳.-7×.۰×) ×”>×. تہ م5 .وججیج

 6 55ا1 *ج٭ >٭٭٭ ۹ 5۳. >×٭٭ >3 8ی ہچ٭
 ك۹ ۱ فا ٣ ٦× ب3 ہ٣۳ م3. قو

 ٠۰۳۳“ 35۳۳۳٣۰ ٭ 75۰.37۹۳ ۱۱ ۱ "۳۰۳۳7 77۳۰۴ ۰۳ وچ

 ۳ ا5۳7 ت7ج دجچک 5ات+) 7۳ ۲ص جج جہ ہد ہجج جہ
 84۲۹۲۸. 135 کتا ہب 5۲.۰ 3× *چر ہہ ×٭ +۳۱

۱ 

 5۳۹ 5۷۲۰۰ ۹ ٭ق ۱ ٭ ۱۹ ۳ ی3  ھہ پُْہ

 7979 یک کہ415 >۳ درک +.٭ ]۷ ۱ ۹۰ ×3×ہ٭ ۳۳۰ جہ

 یی أّ)ےے و-ی. 57۹ ۶۳ اک×٭ ج3 م3 ٭چ٭ ١

 ۳۳۷اچ وبر٭ہ۳۰. ۲۴  دہ×٭ ]ہت ×× ہ ہجچ-×

 طب دم 5×3 9ج3 ہ37 ۱ ہ۳۰ بج ہ۷۳ 8ہ جگ

 ۳۸۴_۰ 5۴ ×51 ہ5 ت٭1 ×۳. ے۳. ۴ بب ۰۳ 8۹ی

 ۳۰۳۱۳5-۹۳۴۳۳ کچ ×7 ×5 ۱ ک۲۳ ×× 5× +۰55 ۱۹ 7۱

 ک۳ 57 ر18 ٭ ہ5 ہہ ۹9ہ. ×۳ صج "ء۰ ۴

 کو5 ۷9 ۳6 ۰-۳۳ (۹) ۴7۹ 7۲۳۰۳۱ ۰۳ 7
 9۵5 ہم. 54 571 2571577 ۳ ۳۶۲۳۳ ۱ 7۳ جج ۳
 اک ہ۶٥ 0٥ ۹۹۴5 ہ5 مہ ×× ہی١۹ -ی) ۹۰۴ ہہ ×ہ
 اکڑ دوج<۶: جب ھہ تجھ 1۴5 ہ6 ]0 مہ ٭ہہ (ك

 5 0۲٣ ۱ ڑ۹ مات ×۴ 5۳ 7 *۹ ۳)۴ 15:٥

 ۵ ۹۹ ۹ 1۳875 711 ک۴ 9 7 ۴. ۹ ہہ 8۹۴

 ط× 73× ×× ہ۶۳ ہد ×04 ہد 1-7 7 ۰٣
 ۹۶۳۳۳۷۴۴۰۱ 776)4(۰ >۲۰۳ ۶ ۲ ۱٦٦۰۳۳ ی ٠۰۳ 7 5ج6 7

 7۹۹۳۹ ۴۳۰5 <۰ >-ی. ی ع١ کب ہی. نر ہہ

  تھکاکک د۳۱ ۹۳ ۱ ا۳۳ ے5 ۶۰× صل 2×× *ج×. جی
 اھ م7 جج *×× ۱ ۰۰۴۳ دو وقت ہہ وت ہ۶ ×× ٭5



 ہا لگ ت۰ط: صو دن رح تو دے ھر

 ےبر کج پہ

 ئى >۹ یی ۱99۹ ےہ ے ےےر زپق

 ا515۰ 1 ×۳ 9۳ ہ۹5 ۶5 ۹ٛ٦ 88ب

 ہج٭ 6)3 ہہ ٣ک 71 ۱۶ 75 ۱5۶۲۳ ت77 جا

 3+ ٭< ۹م ی۶ ۶۸ 856 ہ۱ 5 8۵ ہ چپ
 ک9 7 ہ2. ۰7۳ج ا۱99 ہ۳٠ ہو ×3 ×3 وچ
 8۳۰۳٣ ب٭. ہوس ہ77 ہم5 ۵۳۳۳ نیچچ

 ۳51 ۳٦۳ مہک 6ی, -38۳ ۵۴۰۱ ہ38 3۳٣٣ 51 ج1 چچ

 3۲۱۷۹۶۷ 5)5۹۶] 51131۳5 ۹۹۳۳ ات

 اوُدَمتل اَراَرِض َُهْوُكثاَلَ
 توجہ -ق)ج مج ہ ٭ج)1 جو 3ہ ٭ج 8٭ج چو

۱)) 51016 

 91: إ9۹۳56 01 ۴75 (7۹] ×77, ۴۴ 713)۴5) *75ت +]

 2ا5 5۳571515 ۴ >7 ہت ۱ ۴۴ ۱5, ۴۹۳۴ ہچ
 بد “31۷ ہج "1۳۰۷۳۱ ×چج ًمہ5۰ ہ ہرن پ

 55۱م ہک ڈ ٭۲ ہک مہ یر -.٭ بو 8٭

 ۳< 8< ۳570. ۳۳ و۳ اچ 1 8.
 گ5ا ۳7۳ 5۱

 ٹ۰ -*42 7. 7ہ یب٥ ۷آ "|585 ]جر

 ج78 -قحجوح ہ ٠" ۴ہ 7ہ مج ەچو

 بقا ۹ ×۵9 م975 ۹۹۵1 مج ×ج 59: ی۴ ط۶:

 5اک ۹۸0-۹18. ۷ہم ہ ھآخج ۹.۹ یو ہ3 8ہی

 ٦ 7۳۳5۹ ٦ 99۳۳57۴ ۳ “ا, 5 ۹۳۴ ×5 ۳1 مو
 3 ٤۹ م ت٣ 7۳۳١) ۹۳9 ×3 *-. بہ8. ہ

 ۳×١ ت۶ ٣۴ ہی5 بب *ی ٠< مم ہر[
 ت2۳ 7 5۲۳17 5 ۹ *۳7 ۳۳۴ 09 2۳-7۳٣

 -ت× 59 8۹ ۱

 ۹ی ہ ہ٣۷ ؟ج ید *؟!؟؟ہی جو ٢ : ا5۲

 ڈے یی یہ0 ی۰۳ 5یت ہہ .م٣ 5 ۳۳ ء۱7

۴۲۹1۶۱ 5 ۶1]8 

 اَورُھ ولا ٍبیيلاقُدْخَکَحَلَد' - مچ ہو. جو سو ہت
 ٭× ی5 ۹۳ ٭ یرورچ دہ. ہک |5٤٥9 8( 5٣۹۰۴۱

 ×.ا13) 8۹۸۳ مج 8ہی, ٭ہ ۹38۹م م۱ 15 ٣
 وجترو د٭٭ ۶۳×۳ (3:۰) ہہ ٭۴ ٭ہ٭ ًٗ(۹78

 7ق مر مد ہر٭ -ق<٭ د۳ 5ہ ٭۱ 38+ ہچچج 5
 ٭ااک1 ۹۸ا51 ہہہ 577 ہما ۶×× میا٭ ہی ہر۶۳ ہم ٭ ات
 5۹ ہہ مد 3ہ-سرع ب٭ ع9 ۱ ہ٭٭٭ ی ٭ 8
 55۱۵۳ 777۶ (۱۹) تہ ہہ ۹۳ی ہ ہ8ج ]+ مت (

 3٦97۳۷ 1371196 ×۳۳ مم, دے 31 ۴۴ 3) ۴ ۱ ۴5
۱ 15۶۲۶ (۴۹ 15۹ 

 35 (م۷3) ہ٠×ہ مجیب -- 5۹۵ 15۹۰ فببص *و× ہ
 ۳۳-۳ ۳ م7 ب5۰ ۳6 مو عت )۸۸۱ ۴

 جات بہ ہ۳. ت35 ×× وت ص١ ب338 8٣۴
 وجچوا075 لچک قی 36 5۲۳5۳ (یڑرز ہ۳٠٤, 1

 ت٭-)103 ۹۸1 ۴5 6۹۶۴5 ۹ >7< (یت)ز ہ۳ ١

۹۳1 197 3۲ 11۱ 

 ۲٠ج ٥ہ 5ا5۹ ٥ل :× ہ دہ وڑجٹکت+ 359 ی3 ہ

 م۴ ۲۹)۴ *۴] 5)۴ 3031 5ا5 155۶۴ ۶۳۹۰ 3×) ات ج

 ۹۱۰۳۷719511 ٭5)آ ۳1 ۶۳۲ ٭ہ6 ٭(ج ۹٭5) مج ٭٭ م5

 ۹. ہ5 ٭55را ۴9۱ جب .ہ 8ج ٭ژہہے جر وع ٭8)

 3۳ 52) 71, 1 7757۴6 91 ج۴. 1 7۰7 ×ححز ۴

 ۳< ٠۱۷9 >٭ م5ہ1ہہم٭ ۷. ڑ)چ ہہ ہجح ×۰. یوچق ۔٭

 *ادا5 ۴1 58, 5ا ہک ا در|ڈ85)5آ ۲95 8708۱ ۹۲۴۲۹ 7)۱۱93

 ۳۲7 ١ *ا۶1۴٭ کبج٭ "۹۹ ہہ ک53 ۳ا٣ 6 ۹۴۲۱ ×۲ ۹

 51151۳ 5۲ ۴371۱ 2 311 ٥۳۴

 و5 ۵9 (تطص ٭قوحعحم 6 ٭٭ 8 38-8٣۳
 3۳۰۳۰۹۳ ۰۲ ۴ج 5)٠٤39 5)۹39 )و -.م]×<٭ م۳ م٣ مچ ”)

 بج بم٭ 7ج [.ہ ہ۳ 8ہی 5(8 ہک م۱ 186

 ٹر۱<ص ہ٭اّت م۹. ٭ ٭رک3گ ٭ثہج ٭چي٭ ٭

 29۰,1۵۰۲ ٭٭ج تم ی )5 ییج 08ت ؟ئچب ۹.۹ 3.۷

 می عج بو. مات وک 151906 95, [٭ج ہہ ×ہچە ۱8 بم و

 5۲۳۰( م1. 5۳۹ کو ۴+789 5)5 7۹, ۰.۹ *۲۲۹۳ ۶)576. 3

 2ج۱ ۷۴ ۲۰۳۷ 557 5 71 کا۹ 58 21571577 79, 5 7
171۱ ۹۳۳۹ ۲۳۷۴۹۲۹[ ۹371-19 

 75 صر سم ۷)3 ٴ 7۳۲ مج د۴ ہہ 9 وج3

 جنید کہ ددصج ۳٣۳۹ ۳ق ۱ ۱آ جج ےعع٭ ۹ج

 ۹۳ 3315۱۹5 3131 ۹ >۴ 5چ ۱۴ 3571 ۳۲5ہ, 5۲۳٥۹

 ڈاڈا داتا ۳1۴ ۳ ۹5.۲ >].ت٭ مہی5 یجات٭ م]م۰۲٢5۱
 ۹ 12771 51۴ >۳۳۴ تو 'تجسہہص-.-.77' 1ج

 ۳۳5۶۷ 1۳۰۲۳۰۳ 30۹:۴57 ۱۹۹۱۲۳ ی >۳٭۴ ۲ ۴8۴
1۱ 5 00 

 371ہ ک۳ >ج ہہ ہ وچچ رک (+٭ ہن
 ا٦ 5۴۲۳٣ *را7ب7)7٭ ٭ر ہم م7۳ ٭×(۳ج

 ۳۳۳۱۴ ۹۹5 5۱۹ 5۳۰۳571۳5 51 ا5 8۳ ۰۷

۹85۱ 1۰۳ 5 

 5157.۳ ٭اگ 31 ٥٥تا ٠ ۹۳۰ ۱ن9: حو ٭ج؛ : د٭

 257 185 ب٭ ۳×۳ اہ ک ہہ .-۳۰۹۳۳ 5٢۴۰

 -8۳ ہم 3ج "اہ ]مل6 ۳۳٥] 8۴ أ9 ۹6

 *ٹتح ات 5+8 ؟<×:۔۔ مات د٭٭ ہ۴۳ <۶( +6 ہ7

 ۃق× ٥۹ "ہ۹ ١× اڑ قات نی ہم 5ت8 5

 '”ورچچ 7م” 5۰ہ جج ج١

 97 ہاویو ہے مووح مک ہ۴۳ ۳۴۳ی ہج
 2ک ۹ ۳ چو ]می 8ہ 8:0, ]مہ 5۱ ہد

 ترسلای ۳ 05+٣0 ہو ہ۳ تاوو٭ ۳ق 35ہ
 تاک ہ د55 5< ا ×ک ۹-۹707 ٭"× ۹ٛی
 یس (0938 ۰9۹]01۳ ا؟٭چ 8ک ہ 89+رو× ۱۹ ۱۰ 7
 ہتات ×8 مج ھر 3×× 87ہہ-)ق 1ٌت آ۷۱ ہژ

 >88٭ (ہح9) ۱ 59۳6 518۳ م1 ا” ١۱ ۳ ٣
 ات ڑ1 ا. 379 (چ 1۹۰۳ م77۲ 1۴ ی۱

 51 515 ۹۸۹ ۴7 ۱5۶۹) (ہص)۔ ة× ر77۱



 ھم و ہہ ا

 *(۳۹۱7+ “ےک ۹۲7877 ۹3 31 ۹۰۳۳ ھ1 15. ×7
 م7 3 م5 ×5, 5۱5 ۰19۰۰ ٭إ چ۳ ج۰23 دو ٭(ت<

 ٭ہک ۶۹۲۹, 5۲۹ ی۳ می 5131 ٤ ۶۲۹۹۱ 8۲۶ ۹181 5٢٢۳

 ْوُضاَرَت اِ 5808 ی۹۲۳6 5 8۱ ٭×ی٭ ہہ ۱۶9191 ہ۶
 54 ک5 ۹757 ۹ (1 111۱

 ے۳۶ ۳۷۱۲۳ 1256 7)۹۲7 2۱10۲5 ی۹۳۰۳ چہ

 رٹللاوُویلا٥َ ہاپ ْنِمْؤْي کّنِمَناَک ْنَم هي ٌظَعْوي َكِإذ
 ۹۹پ “کی 8۲۳ "۳٭ ػ11۰۶ 55ر, 1۹۲ 5ا5 5۳۰ ٭

 بوس یو 1۳ہ مج ١ بصم 5 5۶۲۶۱ ۴۹۱ 55۲5 6,
 د15 5۳۱ ۵ ۶۲۹۹۴۶۹ 1۹:۴۹. 7 51۲۳۹ 8377 ك۴ 7
 7۹۳٣۹۳7 ۶۲۴۳ م1 ہہ کر ۱ ۰۷ ۴۹٤ا ۹ ۳۰ 7
 ك۹ 2۳۰۳۴ مج 5۲۳۹۶ ۹5۳۷ تا55 مر 9۹9 9۲۹ 5
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 زھظا وَ ٰیزرْئِإ) ی۰ یہ ہہ ہ٭ چپ
 ٥٢۹٣ م601 )-- یصح 2×)ہ ۹ ×َأ×٭ ہم ٭ ۹۱ 015٦

 ہ۳ -7] <۰ آ۳۳ ۹۱ م٣, 5:2180 1۹
 ]ننق مج ۷۹۰5 ۹۳۳ ء۳۳٠٦ ۹7ی ۱۰١ ب٣۳ دب دباخک
 7. 5 5۹ ہاو٭٭ مح 18 ]6| ۹۰۲ ۹۹۶5 ۴
 >5٭. ۰ ٭ ےقچہ+ ٣۹ج. ٭ "۹۸.3 ۶۱
 بقاج-؛ ہہ ۱ یب ]1 ۴۵ م۳ ۰۲۲۹۷ ۶ 7۴ ٭ا۳۴, 7 7

 مہ ٭۷۶ 53:555 57:4 3۲۹ 7۹٦ 5ج ۹۰ ۰:۰: ۹۹۴ ”:٭.٭ ۱

 53 ۹ ہ 5ا۹ ۵٥٥۷۰ ماہ جد × ۹٣ج
 ۹۲۶ ؛ بج ٭3)٭ ٦*۹ ك5 ۱۹:۹ ء۶۳ م٣ کھ
71 0 1 ۴۹۳ 8 27 5 ۶1 9[ 
 ۹و 88 8۹ ۴5 ٭ 5۹ 7۳-۹19۹ >م٭ م38 8 یو ہ5
 78۹۹ ۶ ٣ت۴ ئ3 6 ۳۰ ۹1 :۹) ۹
 ق۱ 2۰ .ہ مو ۴۳-827۰ یب٭۰ ۹, 5
 جج ہ۳۳ ]×7 ہہ 8۷۸ ۱۱9۹۶ د(اذ اتپچ ۴ 1۱
 چا1 1۳) ک 5۱13. ×۳1 ]۳ ہو ہ9۹ ۳.۴ ۹9
 مک 937 )7 :١ ۱17 تو5 ۴۲۲۴۱۳ 7
 ×٠ 76 ہ, ك5 ۷۳۶۳74 ۲٦× ہ51175 7۹ ۱۹5 ۱ ۴
 878553۴ ٣۳۹۳ (ئ3× ۰271۹۷ 57۴ ۲> 1۴6 31721 ٭۷۸۵ 7
 ٭ ہ6 ہ ہہ ٭ ہی۳۳۰۰ ]5۹ ٭)1 ی۰ 5

 ہہ[ (37۹ 5۲55138 ۳ ۱

 ٦٣ 1۶۹ ٛ5۹8 ۰ہ )351( 755777 7

 “وا ۹۳ جت ہ۹۲ ٭88۲۳۳۲٭ ۹۹۲| 85
 5۳-0 ۹۶7 ی۹77۳ ۱ (ی7) ۹15. (ی3) <۳ )٥۶(

”۶5759 318'۹17 

 ی 3710 ۱۹۹7 ×37. ۱)۹۳۳ ×ہج ی5 ہم, ۹ آ5۹ -3) <
 ہرج٭ ۹۳۶ 8)] 374 7۳57 ۳ 7۳۷ 77۳۳ی ۹۳۶۸ <۹

 مک م5 ہم5 50 ۹۳ 55 ۲۲۲۹۱۰۲۵۷۹ 9۴۳ ۹۱۱5715۴ ٤
 مج و۹٦3 7۳۲۵ ×3۳<٭ ی5 8۰۱ یب ۰۲ ٭ی

۱ ۹۴۲ 6۹۹۰۹ 6 8-57۴۱ 

 ہم! 91 ۰ج۰ ۹۲۰ ۲۹ ۹۴1 ء5۹۳۱ ج137 7
 ٔواصح ہ 7۷× فل. 11578 ۰۱٥۳۰ ۳آ 5ت5. ۳
 7۳۷9۳51 5128 3۲۶۳۹ >۰ م۹۱ 575۱ 5۳77۳۴ ۳
 م۶ 5۹۲9 ۳ جج 88۲۱ ۹ا 25۱۰۰۳ 38۹ 18 7

 مج -ق۳ مد ۹۳6 ہم٭٭ ۹۶۰ 3. ہ 7 ٣۳٣
 7 ۴۱۲۹۳ ۴۴ (م۱۸ ۰۰٣ مہ ۹5۰۰۱۰۹ 7

 8ی ا٣ ۹7 ۹۱۲۷ ۱ ۹)۲٢۰ مت مات ب۶۹ ۲۶ ۹۳
 اچ ۹ )05 م7۸ 5 <9 ×8 مہ ۱ جج ٭ہ<
 89-78۳ -3) 5۱5 درک ×۵7 ۱۲۳۷ 'مداتچ مج ورد
 مج ۱, ۳6 -3و ہ١5 ٭۱ ٭)۲٭٭ہ 5۴۴ ۴
 ۳٣ ۹137 1۹7۶ جا۹۹۳1 ے7۹ >5 ۱*۹ 7ج6 7
 +8 ٭ی ۱ 98٣۳۰-3981 ہ٭ ×30 ۳۸ "<۴
 785 ۹۳ 5 8181 571 ک۰1 ۳75, 51 55 ھ9 7)2 ہ۴

 مکہ+٭ میرج, ۹۹۰ ×۹ 1۹۹-۹5 ۳۰ ٭٭ ہعج٭ یرج : 3چ ×ک

 ٭8٭- تّزرَاي متی اوَضارَت اَذإ >۹ ی ٭ ۳ 4
 3 ×8۷ ٥7-۰۸ 16) 5۴۱ ک٠ 55 ۶۱ ۴۲7۴ ہہ

 ۶ د7 ۶۱)316 57, 5۳۴ م۰ ب ۶۲۳۶ 3۰۹5 578 ۱

 8. یہ <ک ۱ ٣۶ جبہ (9ہ < ہی ٭ ×۸۰۳٭ 5
 م57 ٦× ۹۳ ,٠۱۷۱۰ ,57 ٢× مہ ہروسو ج3 -ی)رو × 7
 ۳7 511119 54, ۹۹1 1 5517۹ ۶۴ ۹۳۰7ک 1۹۳۰ ۰ 5.۴

87 ۹۶ 7۹ 77 75 ۳7 9۹7۱ ,75 ۳۹ 1۹۹5 
 ج. ۹ ۳ ج×۷ ۳ ف۹۹ )۳۳ مج ۹ ×٭ ػ8

 ہ۳۸ <۳ کج عج یا ہہ ۹ ۲ہ ٭ہ
 یہ8 ×۳ ۹)2۲۲۹ :5و۲ک ۹۲9 315۹۲۳ ۱

 ی56۲5 م۴ ہہ ہ۴ ٭. ہہو ت5 5<

 تا3 و لن ونتاپ ےہ ٭
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 ۹ تو "٭75+ )۹٥۳۷( ١> ۹8 8تر یپ

 ٭<٭ ہ <ہ٭تآ ہ۳۰ 70× ٣۰٠۰٣۸7 5۶۳۳۰۰۰۳٣
 ××۱ ک۹5 ۱۳ ۳۰۳ 7۹77۰۳٣ ۹1۳۲۰۱ ب8 جچ
 ۳:6589: 5517 *۶۰ ۳8۴ ۲-*۲۴۶۳ ٭ چو

 ۳۲۰ 1۹۹۲۳ ×ظ ۱ ۴۲۳5 ی ۰ ×۳ 6 ×۰> 0٦7
 ٠5 ہ۹۱ ۳۳۴-۳۱ -3..زج٭٦ 5ت3 2۶۰7۹ >5 < وا۶ 7نو
 ۹5 ۹5۶ ۹۴۳۲۳ 95۳ 5۱ ×۷ 8۳۳5۸ ۹۹7 3۶8 مج
 59۹51 ا5۶۳ ہ۹7 <5... ہہ. ب۳ ص۴ *3ر٭) ::.<

 5۱ ۳5, ۳۲۳ ۴۴ ۹۷۳۶-۹۹۱۳ 1 ۴۶ ۶۱۳٥۴۶ 3ء57 جبرچرچ و

 چ1 0 ۶۱۹:۶1 ۹1۳۹ ۱۰۲57157 21۹7 7۳۳) 1۱۳۲۳۲ ۰:

 ْنآدارا نل لات لوح قشدالوآنشقَتيت ولا

 - 3۳۳7۹. ۲5۳۴ 8٥8۲۴ 3:۱۳5۷7۳۳ *)ک' 7 9۰۰۳ ج7
 ٦× م٣ 8۳۴ ہا ی ××٭ ٭-۴ ٠۶۰۳ 8۰۰ ۳ہ 0×
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 ک 517515 11 9۶76 ۹۱ 8۸۳ ]۶ ۲7] 717 7١

 ہ۹ 7ا1 .٣× 3-ا9 35)6۹ : 7ک : ی5

 )8ج 9۶۹ 7۳517 5۶5 ١۱ ۳۳ 8۷ ت٭ م6
 ح153[ <×8ی ٭۱ ہبہم5و جج "ہہ 5 ]جی5 ۰| جج یچ

 ۹۰77. 5 -3) ۹)3 )7۲ عج مر عج ٭٭ م٭ ۱ 88ج
 5 ۹1۹۳ >), ×5۹ +۳۴۴۳ ۹۹7۷5 88۴ ٭۱٣ م٣٣.

 ٭321

 اجچکاج: ہ۱۳ 6 5 ہت, 9۶۶۷۳۳ ٭زک 7۷ ۴
 مج ںںتکے ۳7۳ 5 مج 37 ٦× 5”, 5۳۹ ٭۱ ۴

9861 

 تک ی۰۹۰۹ 5۴۹٦ ×۳ ھ, ۰7۳۳. ×× ٭٭ ٭
 ۳9۱ ×۰۱ ک٭۰5 5۹-٥۹8 ج 6 ۴ ۲٣ ۳٦*

 م59 م٣ مر ہہ بہ١ 5۳. ۲۲۳۶ 37۳ 85
 9۳ یعرر ۶۰ ہ۰5 ٭ مہ ۹٣ ۱۳ ۱ ×۰ 55 ۰د
 3× .٠ مج ہ٭م٭ 3 ٭ٹجوو ٭ہ٭ ٭

 ۳۳5۲۴ 7771۱ ۹۳۴7۳ 717۶۴ ]۰۳۶ 1۶۶ ٥۹979

 ک 5781555 7)185 51۲] ی۹۰۴۶ ہی

 اھت والا شک ٹک و نو قزر لنا لک

 آے “(0735) 57 (ا۵۲۰۶۳) 2517۹ 1 8
 >975 ۶۳5۹ 15۹۱ ×۴9 >]×۳× اب٣. مم ٭٭ وہ ٭

 ۳۲٣

 يہ ت٭٭>ذ *7×مرزفآا٘ھ ی٭ق ھم ہ0 ۳9

 پ۲٥ تادلار ×حہ ےو مج ور ۴۳ ۴۲

 ٭.5و ×× ہین و٭ ڑی ُلِدْیلْزلا ۹31153 ٭۹ 1 7 ۲

 8ت۹ 5۴۳ لاَ ]۹ رو۵ ٭*ہ<۱ ہ×× دلاَو یر

 ہیلع ۴۰٣ ہہ ڈیم ہو 8۹ہ ي ڑیوَم رے 7

 ۳۵ لوتیس
 : یک 5 یک ا سب ہد ےہ 2 یم ڈی 3
 یی 7 پ 7 ٦ و ا _ پ "پک 3ر 2 ست ۷ ےن

 آ نا درا نہل یلماک نیلوح قشدالوا شیغریت نل اڑ ا

 1 ئورملاپ یو وو نوفزد ہل دواو ملا عو ةعا صلاح ٦
 ] دواوماداق نو6 ںااوراضنزل*یعسف الا نشن لیس ٠

 >1 نَعالا صفا دارآ ناف كِلذ لکِم ِتراولا عو ںژ بل

 آ نامثدرا نوامھٹِلع عانجدلفر واک و اھھٹیپ ضارت

 ا ا تو
 و أ ایام ولا قا ترک _اھو ےہ سول حر ہو ےب ےس بہ ہہ و ےک ےہ وووہ و أ وو سس

 ! ت۵ا نس مور نور یو کم ںیہ ویب نیزئاد ا
 4 ایء عاتیشاک ںولجا نشلباڈاؤ ارشکیرھٹا ةمیزا ٠
 -.| تاب نواشنام او تورعملا نون و ناعتامف ا -
 1اوافق رخ ند یک ضرع ایڈ لیس مانو ا٦
 4 وع اونال کلو ید وک نس لا ادا ہل سیا ا7
 >1 رجاڈیلا ہن نال ایر م وف الیون نامی ا
 ۔إ ان ام ماما اما ا قاح ا

 - قٌملَحَروَفَع او ورک جاک سینا
 تے ا 7 7 7

 رہ وک اہ رہ و ےک و ےک جج ےک وک 1
 2 ۶ئ ۸ “ھم رم م رپ رھپ ھے ٦ 2 ِٗ م : رگ - ۰1 1

 مدم) ہہ 597ی 79 ) ہ77 37۳7 ہک ]یہ ٣٢پ

 نکہ ننش قیتدتتش ئی جت بہر 1۔ا صبر
 پ۳9 ہہر لڑ قہ 7 ہہ دہی 7ہ یر ہر ادذ٭ و ہک
 دو وو ڈبو ر مہتحج ہرج ×ہ×٭۶ 7ج جہ >-٭٭)ہ جج
 نی ×1۱ رو حج یرو ٭ہیربج٭ جز چاہو ٭ مو ج ۲ یوم )۳

 23+ 577م 5 8ہ 7 تہ دہ 7 7ر 7چ
 وجوہ ٠ہوم ہویجہوچ یب ر یرچوو مج میجکآےوریہ 5 چو

 ر3 7 ۳ 7چ رک ا اڑ چ اوریا ہر 27

 ٦ 5ہ ٭٭٭ی١ورچ - ۔ڈ*وچجہج ہہ. یر ۱5 یر
 ہیوچت ۳77 7575۰ 7ج "٭ یرچجیم مج جہ! میر پچ
 ںیہ ہو جج یج جہ م ٣٢× ہہ چرج ہّ٭٭ !جترج جب
 ی5 ہ6 ق5 ۲۳۷۱ میدمر ٭ ہر7۳۳ 7×7 ×7 ہر۹7
 ۔]بحج یجب ۸ہ:٭س+ہ٭ -ق٭ہ٭ مج ×× فوج | -قزبص-ص٭

 ٭ہ٦ 5:7 جو تہ م۷ ۶7ہ ہہو مد موہو وہ ؛ ہرودج جب

 جہ ہی ہ۹ ی۹ رک چج٭ 7۳ )۸ت7 7ڈ ۸7 مج

 )۰ ہ3 ہو ہیر)7٭ ]جی7 "۳+ 7 ہا 8

 35 ید ءےر 7ہ 77۴ ہکربو ہ< برج تا ہی یہ 73)چ 7۹ ہ77

 79 17 7۳ج ۴آ نزع×ہ و 5۴+ ترکہ ہجر ہہ "مج ۷

 ہت ڈچچچ ہ7 مم یو ج35 أ نوصوو جآ جیپ چور

 جآچ ہہ >۷ 77ہ ۔]ورچ یز تو6 7ڑ و یجپ جر پچ

 57۰۷و ٭٭ 7/8 كہ وو بہ۲ ہہو چچ مج وچ

 جج -۔۲) ہ٭ بجو ھ۳ قی٭۲۱ یم ہیرو جج م.ےج یىی چو وع

 ہجچرچت جج ہر اجر ل7 قررح تہ ہ٭ بڑ ر ہہ ۳ رہ

 ق٣٭۹) ہ1, 57ج +7)7/) < خی۳)ہ ر



 _[۔۔یسدکچکڑچاھاگ ا بے پہ سم مست ےک

 یج5ج 3۷ "یک یی مد ماہ74 یب ۹۳۳۴ 7
 ٭ج٭ ہہ ۔۔يم٭ مہ 8+ وا5 ہ50 ۱۹۹ء5
 مت 8 مم ہ و ام ٭ ح. *ریوپد. ہا کد

 ی2 ۹۰] ۴, ۳ 3598 ۴7ا ۵۹۰ 74 3 ۴185 ٦۳
 ہى >5 55 ۱

 نج ج٦0 ×57 ٭ 5ا۹ "5٦ا۹ 6۹۹-۹
 ممی]٭ ۹8ج : یک 5۲ ج۸1 ک۹۵ 8۴۷ ٣× ہہ 77
 نمر7 5 ×۳5 ۰٦۲ 35 ,7٢۳۳ ۹۰م ء۳۴۲۱ 783
 بر 1ق. ×× 3ذ (])۱ ۶۳۰۳ 8.۹ ۱ص ہ۳۴ ۴۲ ہ۴”
 ٭ج٭. آآتو ]م٭٭]_ ہم ٭ ۶,۲ 5 ۹35 ۱۹۹5 ۹۹۳ ۹۹ ۹ا
 ١وج م5 عم ۱مر ب۱۳ ہ )ہی ہ55 7۲
 مم -3 جج” فو-ٌ"۸۳× ہ56 م۴ 8ہ ۳۳ رب 6

 ۶ہ پہ ؟!مچ ہوم مم ء([8:]م ٣ ٭۹_۔

((۷8)) 
 -ق3ی *چ. ٭ق۔ ×6 <۸ تی. 4۹" ٠٢

 بی١ : م۰ ممی ہد 8 ۹ یک
 ےج ے۰۹ گك م5۳. ۴ م6۰ "185۱۰ 8 7٤

 <۱ 3ہ. ہک ہ3۰. ۹۹ ۴۴۳ 7۳۹ 7 ۹ 19۹ 7۰7'۱٢١
 تہ 7٭ 27, 5۹ ب۳ ٥)٣ (ت5] 5ہ 7۱ ۰۱۳۴" ٣۶

 یجج دم ۳ہک, -- ×۶ رس. ×ط دج ک۹۹ “3 ۳۹ 5, 4<
 ید >۹ من چہ. 8 یی ٭۱ 2-8 ہاقبد ۸۹۳ ٘٭۹

۱ 85 89۹1۶۹ 
 و٭ "مم3 !(مح ہہ ٭88 <۹ *۹8ت۳

 ٦۹١1۹۹ ٭۹5 5۱

 ہی چ5إ| ی مو ×× مج ۹۹ ۳۳۱ 9٭ت
 جی۱ ۳ہ وم. "ہر  ٭طم×٭ ۹۰۰۹۰۰ ک۴ 5

 ک3۳ 5 2

 اول ہرا راَم ہور
 3ہک پ مکہ ×۱ ٭۹ ۴۶( م۰۲ ٭٭ 8۹۱ 14 ۴۶
 سج ۶)م)ہ بو جہ مت ہم3 ۰ ۲ ۴۰ ۹۰۹۰, ۰۱۹۹ [۳۳۶-٭

 مچ وو ۰۰]9 مچ ۱ ہ۳8, ٣ 5777 ۷۴ ٣٥5٢
 ۔رج٭ 55 ۱5-٠۰8۴ ۴۶۳۱.۰۲۰۳ کی ہى 5 ,08 5156 ٥۰۴۵

 ہد ۶5 ۰ >5 ٭٭۱ 5۳۱۱۴۹6 ۹1, ۹۹۳۰۱۹6 ۹۹۹۲ 7۶
 نج بب ]م۱ ۲٢ ۱۱ ہ۳ ۶۱ 5۴8 کف٭۹ ۴( ٦5۳۴

 ں٦ ما. 7 1 7۳۴۹ ۳ ۹۳7 ۴۶ ہہ. ۳۴ 1
 55. ۳۳5 ہ۳ ۴1 ۹1 ڑ8 ۶۹ ۳1۳۴ ۹7131 ۴2) ھر

 یت ہہ ۵۳۳۶۴ ۴۹9 7۳5 71۱

 وم ج7۹۲ ۹3۱۰7 1)۹ ۶ :۴۹1۹ ۱۹۹1۹۹۷ ١ ۶۱۹۰۰ ٣
 موڈ ںِاواَرَل ہے:۰ × ہہ ×۱ ۲۴ م۸ ۰٭
 حج .ہ7) وہ ]موج ۹ہ ۳, 5۲۹ ۳۱۹۰۴ ۴۴۳۶ 7+
 و ق۳ ۳ جہ یم ٦ بج ۶9 ٭ 0 ۴

 -5+ ٣× م٣ 5۳۶ تل ۳۰ ۶7۱ ٭, 5۱۹ ۶1 3875 ٦5٢۴
81+ 

7 7 ۳[ 

 رب نو عت امی لا قآ .....۱ کْيَلَع ماَتَمِاَلَف

 یو ہ -قجو ٭م٭ 8۴۰م ہ ×۹7. ك۴ 9

 ۲8 یقبلا ' ۴ ٢لوقیس

 ٠1 ایم کامران ات ا7
 : ۱ ۲ رَدوِعسملا لا نھوعیمو صرف نولاوض سن ٌ

 اج لو تھما
 اھ سہ ہہ تو7
 ھے کج ہتہتجرآ
 ۱ ود اوم قو ولا ول قلا تل قلا لا ظفاح ا٥

 ٦ لااعاتَق ۂھج اورا ةَموَو جا وَرا در ںیورمکنم 1 ںوٹوھنئیئاو ٥نو اوون لام لعا مک لا 1

 ١ 6و یىتنلا لعاقح فورم اتم تلطتلاد 1
 ١ ؤ نولقعتکَُلَعَل میا کل ها نبی كِيِيَکك 1:

 7 ا

 مدد قر ہم جو حج یہ ھج مو 51۹ ٤
 بے و یر۹ 77 7۹. 7۳٦ 57۳59 ہما 777 ہی7 ۶۳۳ چا

 7٭ ڑچج جم صر جج ×]ہروم٭ جو ہبصج٭
 نمق جہ ج ہم. جر بہدجع ٦ ہددق رہ ٹڈ)
 27 ج7 پہ ٭تچص)وبج جج "ہجر یم در و ۴ ہہ
 ۔حیچ چےیچرچ ہچ جور ہک یرصجک کج ]۸۹ 57۹ یک یا7
 >+ہ٭ج ٭ج7 ×ہ×”تچ ہرو ڈک 75ہ 75ہ بر ٭× ۲۸۶ 232 ہ
 ح٭ مو چىج جج وج وج جج ہ ہو ٭وقر ٥ج

 حی مج ہ٭ ی۲ جی ۴۳۲۱ ہ٭ ہہر. یجب 7۳ ہا تر
 ج پی *:>وببدر577 5ہمتجچتر ہو روس, ین و

 7ہ ٭ن ۲۱۸۰ص ھتك+71 ×۲ 7چ ج7 ہورجو ہ7۷ 7 7
 حج ممی مد ٭٭ (پأہ+ ہہ ٭چآہ عم 77.۲ ٭5
 ح7 7۳ہ )7۳۰۱ کر تری 7۳7 ی7 7۳۲۹7 ھ۶
 ڑ(519| (ہہ در ہوجا ہر ہ3۶ چ7 77۶777 ۹ ۹/۲۹7 877

 ہو بوم 7 وچ . بب ٭٭47 ٠ہ ) یو ۱۹

 م٣۰ جہ ×× ہہمرجہ 7۴ ج۴7٠ ٭٢٢ قیومز ڈو ٭٭
 مرہ ہہ 70 ×٭] بر +ج7 ج٭٭ یو -قرج٭ مج ہہ ھ۰۲ جج
 یہ جن م۶٣ یہ ہ :جصو 0۰7ہ ہ57 ]مو 78ر بحر٭مج 7
 مہ -ترو ہہ مج ہچہو ۔ںب ب٭ مہ ۱۹ ×۳ 5۳ہج6 7
 ھبربہ جج وڈ ج7 5۳۷ ۷۲۳۷ ہم7۲۴7 3: 6۲ ۶۳۰۴۱ 7

 جج <ہع ورج۰×۳) ھ2.9ی) چتر خممرز ج5 5٥۲۳9

 م56. میر ب۹7 ہا 77۶7 ہ77 ۰7 )ب5۳
۴ 7775 51771 7 ۹۷۳ ۱ 

 ٠ ام ق رک یلع ماند نرخ نا ۃارش ارب لوح 1

 ×۱ حج یا

 ہہ ےہ ےس ےک پہ دل ٭ ا ہبہ ا “گپ ھا ھ8 ہہ



 وم ون ان ا ۱خ خ۷ ۱۷۰۱۷۰۱۷ ۱۷۔۷ ۱۳۰۷ تی۷ ۷ ۰۱۷ ۰٠۷۶ ۰۷ ۷۱۷ ۱۷.۷ ۷۱۷۹۷۰۷ ی۷ ۱۶2۷ )9ن9 نا ۱ ےیل ا آگ یی

 ھهہيد ہو٭وِھہھدجوۃو يدھ ٭>ٍےو ۃ*یو فض فی و ِٰ  ھ 8ع بي

 مس ایان یے ےئاستجؤ ھیٹہ ناک ہک لوح ےک ا ناس یک لاس ند اف ایام رم ری سکیم تح

۱ (6 
 ×× ×27 مچ. ہ ہہ اک د٭ (٭× ۱۱۹ 8۳5۳ بج ||
 1۶5 اک ×5 ۱ ۰۷۰ ۳۸ ۱۹۰۰۴ ]۶ 8۱ ہ٣ --.چچآ  إ

 ک 505۳59 ج71 7۳۳۳۶ 7× ۴۶۱ ۹5 ۹۹۲ )۴۰ ٣٣×
 ٭ 1 5 5۶۱۷ ک ۳ 56 5115 2۰۱۹ 8 :چ
 ۔نو و کب (۱٭٭ ×5. و” اا۶ ٭جآ 785۱8۰۰6 مہ

 یم٭٭ ×٭ج جج .٭سمہك٭ ہ” ہ٭چ ہ٦ 36 ۴۱ ]جج '
 1۶ 75 7۳ 71۱۳٣۳۷۴ ۹۰۱۳۲15 *۲۶۱۹ 715۹ ۹7۱ (ھ۸۳۳ ج
 جج ٭ 0۳.۲ مم۱ م۳ 8ہ ۹۹۰ ۴ >٭٭ ڈچجچ

۲ -)۹۹(۶-)71۹5۹( 
 0 "مم ےس وم یم و ۔ہ*٭ےہ یب ص وجد ۔- وچ

 ھكحجچحن٭زِخ ہللاو یب ٌمکْنِم روٹ تب نیلا

 بج ×× ہہ ×تہعح ء ارٹَمِوْٹَلدَرَأ ٣ف يساي نب
 وچ ہد ×3 یھچچ ×× ہمہ :×اح ہ. ہہچ ہدم |

 ہم و حو×٭ 8۴ 38 98 ی87١5 ×× ٭٭۱ 3ہ”
 ٦ ۴۴9 ۹۱ 78, ۱۹۹ 9۲۳۶ 957 *ز٭×7 ہ۳5 و
 7کہوم۶ 8ہ × کت ×× رکا لت َبیَآ ک۹
 ہد مد ٭ہ× <۳“ وع ہہ ۱۴ 35+ مژز٭ ہ3

 8ہ. و3 -ہ ٭5+ 856 ۱19 وہ 5, ×× بج '
 جی م9 مج ہ8 وی ك۹۰ 6۱۹5 )5رچ یہ

 ںیہ -3ج نو ےمء۷۳۶۷) 7۹ >7 *۰۴۹ ۳۲۰ ۱

 ۹ جرح ہی م53٥ ۹ ]و ی-ع ٭۴ ۴ ْ
 یم" جج مہ ۹۹۱ ×× ۱ہ ہح<چ ۹ 85۳۴۳ 3.

 -3ج ص51-3 ۳ ۴۱ ۰۱ ۴7 ۹۰۹۴۸4 52 5ا28 ۱۳٣ ہا آ
 جوووجقسو چہ ہیچ حج ید م۹ ۳ی ہ۹۱ 85۲75 657

 ےچہ٭ مع ہ75 ۶۳ ہ۷ 55 ٭٭إ ہججد .۹ ۶۱۱۶۷ ٣
 2ہ ۳۹ ۰ ۶ ۱یك۷۷۶ 3)۸77 ۰ 7

 چہ بر عج ومعصج مم ۹۹۱ ۹۱.۹8۳ ۹۱ د5 8 ٣۴
 ہ3 3ہی 574 ی٭٭ ۹1017۳5 ۶۲۹۱ 4 ۲ ۴
 جے جرم ۱ -ج ۱×× 8۸۲.6 7 ۹34 ج7, 1-۳
 ی۹ ۳ >۹ ایر سچ -3م۵ ×1 ہد ٭
 مم5 ہ ٭م 8:34 ۳۰ ٭م٭ ی٭۰ ۶۲۳۹ <٭٭؛ ۷۴ 7
 حج٭ *< 83 8× ہ۱ ٭ہ ۹ ہ0: 8 ۶۴

١85 81 )۱ 

 مر را اَكَم تالا ہ۸8 3۳۴۳۴۳ ۴۲
 میز ۳۷! یو 137 779 ی۱۱۰۹ 51 75۶

 6۳.881 -3٭ ۱ ×۹ ٭٭؛ ۶8۴۰۳, ۴۹ ھ7۳
 ہ۴ ہم ٭×ہے. ٭۲۰۲٣ یار ثٍ” ٭ 6ہ ء یب7
 مج ہم۱ ہہ٭ آجت1 3. ج× ×۴ ہا٭ ہہ(
 ہی >5 ہ۳2۱9] -3) ۲۳۷9 >۹ 33) ۳۴۰۳ ۱۰۹۰ 7۷

 ۔مت ۱ 5۲۳ ۲٢٣٣٣ ٢٣> م5 ٠٢٢ ۳۱ جہ, ۰۲۳۶
 ]1 5 ×۳۳ ہک م۵ 7۳ ۳۹۱۱۲۶ 7 ۹ ۲۳٦

 حّ ٭"ب ج مے. ہہ ٭٭ ٭ <<  ؟
 ماکم ×۴ ج31 8۳۴ +۳ ]م۰٣ یا م۳۴۳۳ ء
 ہ ×.٭ یی ×-٭ ]۱ ہہ ہہ, ×۱ <۰ (۴ ےہ <.۱ ۴
 بح-٭ ]مم ہہ ہد ۱ ٭ج (8٭ مم ى٣ وت

 یجوج۔م× 855۷۷. 7× ××, 5 ہ۷ 75 77 ۱> 5۳۴۲۳٣
 ۔قنہ ×٭. <٭ ےہ *× ۱ ہ۹ ہ۹7 9۴۳۴-47۴
 تو جج مج "وم. بب >.٭ بج "۱ر ک

 ڈػبيوع ١

 *جات 1 695 ۱ ۰۲۰ ک ۸ ان ۹۹۸
 ۹8ت ہے۱ ہ۹ وھا6 ٭ یک ٣۴ ما ۴۲ 5۹۱ ۰ ۱
 چ0: 9 ۸۳ ۴۹] ۴ 13. 7۹ 37 ۶۲۹ ۴۴7۴
 >٭ح× 58۱ و97: ہ5 ۴× 55 ک4 5۹۳۵۹ 8 ۱
 آ۴ ۳۳ہ مہ لیہ دعا[ ۷)۳۷ م۳ ۳۹ ۱ (77]۴ 771

 ٣ 75:۲7 ک ۲٠٢ ٥۹۰۰5 ۱| ہہ×: ہ57 .۰ ,38 ۴7۱ ٠٢۴
 ح5. و ہ۴ ہج ٭یأٗ ۱ ٣ت -38 ۶۹۹ د٥٥

 م0159 ٭(۹۰۲۶ 57۳ 5۴۱۰۴ 9)3۹8 '5۳) ی۴ 517۳5 ۱
7 31115۱۱۰۹187 51517777 ۹13 13 219 571۲5 5157 
 ۔ہہ ۶۳ جہ ما چی ہ۵ م۱ ۹ ۳۳ ×۴
 مج٭ -37 ۹ج ۴۳ ہ۹۱ 5۱387 ک٭) ۱۰۱۰۳۳ 5۳ یب٭ ھ57
 جمی 8ہ ہ۱ موج ہ :چ.:ج ہ۶ م٣ ۴9
 0۰3۹ ۳۶۱۳۰۰٣۲ ی٭٭۹۱ ۹۶ ػ, ۷۹) )15۷. ۰۲۳۹۴۰ ۶
 ۳۹ا۰7 ہ۹ 555, ۲۳۰ ۹)۹۰۰7 ا۳216 8 1, 7
 تا٭ ب5۸ 8791۳۰ 57۴7 ٭ )٥[3( 8۶۳ 7۶× 71٠ ی"۴ ی٭
 27۰۰ 8۰ ۱5 57ج ہ8۱ <7 ٭) "۱
 *.× ہم (۵م۶۳ ولا) ۳۰۶۱ ہ٭٭ ہ۴۴ ۹7,

 ہ۰5 ۶97۹ ×× ی٭ ہ5۳ ٭٭۳ج ۔ (چ75۹)ر

 731 <7 يحجد عم ہک ہہ 3٤۰-۳۴ ا۶ ۹۲۳۶۸
 ×× ۳ 5 ٢۳۳ ی٭ے 5 >5۹7. ز۰ 5۶۴ :۴۶] 5, 57٤
 ×۳ ہ۳7 ٣۰۷۳ ۴۳ ۴ ۱۷ ۱۶ "3, 51 ۹۴۳۰۱ ۶ ء٤

 5ک 5 را ہ٭5 ۳ب مم << ٭ ےہ ہ۰
:7۰ ۹۳6 ,1 ۱ ۹798 

 اکیلا ٤ت ہی ئ لا ا هفوا نوطعین نال ہر درک
 8ج ہ۵ قا ی۲ 0۳۳ ۴۹۱ ۱۹۲ 585 8, ۹۶
 >۳۷۹د٦8 ہ۳7۱2) (۹7۶ >7 ×7 م57 3۹1۴ ہ7۹ ۱
 7: ۹۳۳ ۳۹ 5 ۳ ۹ ۹89 ٥۶7 7 ہ۱

 ۹8 م (.)٭ ۳ ۳ ہ٦ مہ 5۳۹ 5۱۹ ۴۰۳
 ہجچ ی٥١٤۹ ما موج 2م ۵ :51۰0718 ؟ا۴ ۹ ۹۹) ۱
 بمو×۔ ہ5۵ م ہأٌہ107٭ 8۳۷ ہک ہہ ا ٭۲
 3ج ۳۴ ۔.- × ×37 ١ 3× أ۹۰ٛ ۶47۹۹ 85

 حج -3ڑج ہم مع ۲۳۰۱۰ جہ ٭۳۰٥, ۹۱3۹ ۶۳۴ ٥54: ہک ۱۱
 گل سرو

 مالا تم می ئلا - وج ۷. جڑ٭ (3۰) ۹٥۴

 ۳۔۱ ۱ ۹75 ۱× ×۱۶ :ہ×< >5 ۱ک 21576 ۳ت۹ ٭
 -۔بح ٭٭ ۱۲۰33 رو 2ئ یصج ی۰: ۳۴ کاو ۴

 *.إجو ۳.5۱ 257۹6 8۹6) (35ا1۱ز ى۹۰ 84+17۰ (۹8)
 مجم وچ ۔×٭٭ ۔ چچوچ3چار

 یے ی۳ 1 55 711,18 5181 538518 ۶۱۰ ۹۹1 3۶
 ٭ "بج مج ×۴ و5 مع ڈہ٭]م٭ 8ئ 6۹

۱ 37 7۲۲۶۱ 1878 5۶ ۴ 

١۶ 55۳76 2۰۱ ۳۳۶ ۹ 18(۰۹ ۳۶۰ ×7۳ ٦7757 
  ۶۳۳ 8د5 ب5 7٣م ۹۳۱ 7۳7۹ ۴ ۹ 275

  ۹9۰17۴ 21۳29 ۴۰16 5 -- 78]ا ر. ۱۴5 ۵ 71۳7 ب3۹
  5۶7 ۴۹1 77۳ 8, ۶ک 515۴ 215 ۶57۶5 ۱۷ 3:57۲5 ۷× ۹

  ۹۱۳۴۱۰۲۴ 5577 ۶:۴۳ ۹م7 ی >.٭ ۳۳۳۳ :را٭]
 37 3178 97 ۱٭7آ ۴۹ا 37179 ۲9۹> ۳-۰77



- 

 ہن

[۹۹ 47 ۴7 

 چ3 ۰۳ ٭ہ.۰ ٭< 5 <٭..٭ ہک
 3ت5 ا95۹4 *۲٭۹ 0)8 ہ ٭>ك۳ ۸۱۳۶ ٥٣۰ "مج
 ۳57 ۱ ٥5۳5۳7 9۰۸ ۱5 *ر×1 277. یت ۰)۵۹۳ 7
 ٠ ق6 19 و 83۳۰6 ۹۳۵ 5ہ ×۲ ھہ 67۰. ۹
 ۹٠۹+ ہ:۹7ت۹5 <5 ۷ 9 ۹۹۰ 7
 یہ ہہ ہم مٹ ۹ "م١ ہ8 3۳۴ ٭
 ]۲۰۶ 77 بہ ہ٢ <8 ت۶. ۰۳ 6
 ج39 مج٭٭٭ ۹۳۶ >*5187 اتچہک٭ ی٭ 70 5
 جو3 فاتعراکت+ 0071 0۶ ۹491 7ج 01,- 0 بج ×5
 03ی1 >۳٣۳۳٭ ا٭7 م۳۴۳ ۴ ۴۳۱۱۰۳۳۰۰ >۰ 5
 27 ۳۳۰ 5۳ ۱ ۳۰۰۲۳۰ ب٭ ہ)ہ+ ہہ ٭٭ <4 ھکاد ۱
 ٭× قہ. <۴ "×۱ ہ70 ۴ ۹ت ۱5۳۷. 9×۱ ٭
 ط٣۳ 755 19۱۳۴ ۹7۹۴ ۲ک ۶۱۰۱۳۶۷ ۱ 15)5۷ 5۲: ۹۶7٭
 ب۹۹ 5 5۴7۳7 7171 ف۴9 ہک م۹1 77 مہ

 ہ6 ۱۶ ٥۰ ہت و٭ أ١ 1 ے۷۶. ٭م٭ +۶٤
 جما ۶۸۲۱ م٭× >3 ہ ۱۹۰۳۰. ۰۲۱ ۳

 >۳ یہ ڑ(9]ج ×۲ مو م 59۳ >۹8 ی٭٭۳٭ ۲۹
 یجڑج کم۹ 885 ۹و32 ہج ۳۳( ھ۲۶۱ 8۳۳ ک 5۰ 7:31١

 ہ۳ ص8. م۳۷۰ 9۳ ۳۳ ]7۸۴ ]۶۹ ۴۳۰ ۴۴۹ 7
 )٭) ٭٭ ہأچ ک ×< ۱1۶5 3۶ ۱ ٣۳۰7۰ ٠5

 ہ٭ ۶ب بم پہ چو مک می ۶۶۱۰۹۳۹8 7
 ٦5871 ۰۲-۹۳۴ أ۴ یو. <مجمأہ ہمس×اڈ ٭اب ۱

 8۰ >۹ ۹۹) 77۹7۶6 727 ہم( 0ح ب<۳ص-٭۹ ۳)۹ ۷۴۹
 5 087 ۳ ہت ٭ 6 ۹۳:ا جہ ہا نہ ٭×
 *< ہم 8(8 آ۱ ٭×٭ ہلرو 11 ٹا ٭ ح۴ ہ6

 حج جج جي م٣۲ ۱ 58 ہو” ٭م.,
 347۷97, ۳ >٭٭3مآ< "86 مج ہ۱٥ ۷۴ 7

 ہم5 م7 ۳7× ی3۰8۴ م3 ×79 7۳۴۰ ۴۰۶

 تنا تپ تہب ری یا ھا یز تربااکئکھجر
 )۸5 8 ×۳ ۴7 57۳۰ ۴77 ۱ ۷7 4)۹ :۱۹۸۸)ہک ۴

 جج ج57 5۲۳۰ )۹۹ ۳۱1۱ ہ۳٣ ڈجچ۹٭٭ہ+ گی
 ۔قوتتاط ×۹ ۔, ۰6 1۳۴ 5٣)٭ا5 ۹۰۰۳۰۰ 7۳۶+

 ہہ. ہ--۳۰.7×٭ ی۰.۸٠ <5 ہ۱ا3 8)0713 ۹

 ٭ّ٭ٌق۱ ہ٭٭ ٭٭×  ینمْت وَ نل لفآ
 و۹۰5 35 م۱ ۹۹۰. 5۳55 5۳۰ ۱3۰+ ٭ي ٭ظ

 ۳۲۹۲7 ک۰۰ 51171 5 ان ا ۹۳۹۲۹ ۴۱۹ 7|

 مزجج٭.: مت ×ک ×۳ ےہ جب ۳ ((٭ وإ
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 چ۳ ت0ج ر ب9 7۴7 ۶۰7۳ ہہ کر مایہ ہر وج
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 8۰ 716 ۶۳ ی1۹۳3 35 818۱ '۳5:ء۴5 (۴۱۹۳ 7
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0-۳۳۴ ۳۲۳۳۱ 5 5۲۳۳ +۲ ۳ 5۰۶ ۳ ۹ 6 
 51۳0 6۳۴-۰۷ 1۹:۹, ×1 ۹۱۱۶ ×ہہ۳ت_-٣مہ٭75 ٭۱ ۳۴

 ںی

 ٣۳ 719ہ" .25 ۲۳۷٣ ۲۳۶ ,32 7۹۳ ۱81 :15175
 ْ و.× ٭٭ ۹۱۰۳ ۱ فب×5ا٭٭3 ٭: ×۶ |آق عی چیي مج

 0۷ 5۹ 5۳۳٣۹ ی٣٣۳٣ )ہ۳ ۱۴۹۱۴۹۴ ۴
 ع۳ 5 7۱۹۰ ۲۳۹۰1 55 51 777 ۳٣۱

 نا 7 5۳۶ ۲۸ 3155 ۹1۰2۳7 ۴۲ ۹۲۹, 5
 8ا58 ٴ۶1۹۳7 57۴ *۱۳۹ ۱۲۹ ۲۴ ۹۳ 1:8 :8.۴

 اک

 97۳۱ ۴۹ نج ۹۲۳۳, 5۲۹ 57۲ا ٤5 ۶۱۲۲۳۴۰۱۰۴ ۴۹۲7 ٥۴۳۵ ی
 ج79 9۱1 5۱89313 515 57 ٭۲, ہ۹ ×× ہ جا ج7

 69 ۱1517 1)۶۱5 ۳۴۳ا ۴۳ 7۱

  ۰ہہ  3115351 37 31'۲٦(ه52) 5٥79۸۱ 55۷٦
 ہہ 5535 57۳۳۰۱ قر 5 850۸۲ مہ, 5۳ 3وہ یو)۔چ
 وہ --ج×8) ٣۳۴.> 537 7 )5۷ یز کج (]۳۰., ک
 "۰ 5۷۳۶ ٢۰× ۹۹9۰ یا52 بد: ہہ ×5۴ ×1۳ 7”

 ت۳۳۰۳ 55 5117۹ 7 5 ۹۰7:۳۴ ۱ 3۳1 ۶51171 ٥557
 یر پ70 5 و7 *18۹۳7 ۳ ۴۳۴۱ 55ہ ۹
 ۳۷ کک7 ھ7۰۹ ۳۳۰۳ ہ"] ×96 ۹ ۳۴ 7
 ۳۹۹۴ ۴۲۰ ڈ٤ ۵ 1۹۳۹۳ ۹1۳۰۳ 5, 55 58 61 ۹۶۴8 5٥5 ۶۴, 5ا
 ج15 55۶ 5 7 ۱۶۰۳۰۲ ۹۹:7, 59۳۹ ب×٭ ٭رآ٭ 8۳۳ ×۴
 7471۹ ۶۲۳۹۱ 85 (73)۔-یو <8. ۶ مم( ×۳۳ ب٭٭ (۳۲)2م۱ 5

 "7ج 7)8 ۔- ی5 ۹37۹18 7۱

 9 5۲51575 ا71 58۷ ×55 ہہ عی۹ 5 ہ۳ مج ہ7

6 ۹ ۴۹:8 ۹ ۹۳7 ۳۱9۲۹ 1۹7717 ۱۷ ۳۹۱5۶۳ 
 ۲۹۲5۱ 5۳۳۰ ما مأ٭ جم وی (م٭٭ بموە قم

۱ 3۱۹ 7 

 ك5ا ک۴5 5ا55 ج57 ہ, ۱88۰۲۰۹ ٣٣ >۹ ٭ب

 ۰5۴7۶7 575 <5 ےہ ۰۰ 5۹ہ "ہ٭. یز
 ۳۳ 9)7 مم۳ ہ۹ << ۴6 م٣ ہہ
 اگ 9۰-۵ ×۳ ×5 <۳ ہ٭٭ م۴مب ۱ جج
 : ۹۳۳۶ 85۳5 جب میر۹ ”*ج٭ ہ٠ ۳ف مح٭
 ۳۳۷ ۹۹۰ ۶8۹.۲79 ػ8. :ج ٭می ]85گ : ء8
 یم ہر ۹۹۳ ۹۸ ہ۳ ۹ 78۱ 7
 ۳۳ م۳۴ 551 ہ۵ ۳۲ 9-5 ہ٣ جم. م٦ 0ج
 ۳۶ 55۳ 1۹ گ0 ۱1۳۴6 ×5۴ ۹75 ت53 ہہ ٭ 7ہ
 ۹7۸ ۱ ۹77 ؟ میرعع٭ م5۱ ہوے ہم ×۲ قرع
 ۳۳۰۳۶ 9۶۲ ۰۲۳ ٦ ک۱ نیز ہ5 ۲۴۱ مکہ مے ٭ى
 ۲۳5 ۳5, 5۲7۲۴ ۹77 ۹:77 یہ تد٣. ۹7718 77

.: 

 اتے ےل ضرتب - ٭٭ ٣ ۹۹ ١ مج ھ2 و
7 
 ٤ى

 2۴ ۰۳۰ 7 ]۱)۳ ک٭۲۳۳ ٭ >) ×۲۰ ×8۱۳ ہ٭ ۳( ۲
 7۳۳۱ ۳ >×5ج7 ہم ی۴ ×۷۶ 555۱ ۰۰۲ ج×

 ہحب ہدھجب دچ ٔ-_-_--ہ حصىس

 دعب  ہحجپ س۹۱



 4 ھ

 اج ےہ ۔ہ ہک ارٗ ہعےہڑو وہ اھ ع بب ہي

 ڈا جما نِتاَتَت اگِلَم اَت َمْا ذلت اژل اِ

 ۸۹. 7) ا1 1987 ۳ ۰721 7۳۳ 3.

 ۳۳۰7 ٭٠٭ ٭٭× ۶ہ ہ 8ج١ ہ. ٹچ

 ٠۳٣۰۳۰ 78: م۱ ۹٦٣ ہ 13ج م مر چو جم

 “×5۰ 1 886۱ تالا يناآئآ - 3ح... جپ
 یوات 7۳ درک ہت 52, .., ہ٭×.×× >۶ ۱۶۹8۶.

 بد حج یر ہ >7 :۹۳۰۳۰۰ ٢ج ۹پ ]جہ

 3×7 (۰ ہ۱ ۰5-5.2 جج >ج د 8جج

 757 1)719۳ 57۶١ ک۶ ۶)7 5۳۳۳ ۴3 :جم

 <7 177×3-1۹٭ *۹) 576 مہ ہ ۶۳7۶ ۴۳ 7۰
 ا۶5 ہچج ٭× د ۳۳ج 58ہ ہم× 5× ج7ہ×ہ ہت ہن
 ا١۶ بک ہہ م۳۹۱ ہ۲۹ ۶۳۳۴۳ ×۳۰. ۰۰7 ہ٭ مج

 ۹)5513 ۳7۶) 8۰۲۰۳۱ ب7۹۹ * 5 ×7 ×× اج جہ

 ٭٭ ٭تف کب 6 و جم م5 ہئج جج جر

 (م۳51۰۹]۲ ۹۳۱۳5۲۰ 3اجآ ۳۰ ہ٦٠ ت٥د)5٭ ج٭× "۷

 ۰۰۱۹۹277۸777 < ۴۳۰۴ ہ٭ ہ57 ]۴ہ ۱خ ًہچ

 ۶۳ ۴75) ک۹۰ ا5ک ۳۶ ۶ ۴ ۶87۴؛ ۱
59 ۵757 1655 ۹۲57 >۱ 

 یم ےع و سور و

 ےھت يِلَتم هللا نِلَلاَق -  ی 8ج ]۰ ہ٭چ حج یف

 5, 5۳( ٭×٠)۶٣۳۳٭ 7۰۰ < 2ج1 حج ]٭۰٘ جج

 <۴ 2۲۹۳۳۳۳ >5۳ ہت مہ ھ۳۳ ب8 ۱۲ ۱7۴

 5۱ اچ 7 ۰ ۳۳7 "7٦٦٢ص۴ 8578. ۱

 ۰۱× ھ۳۷7۳ ×۲۰ 7 د2 5۱ ٴ٭

 23 7۹1 7 ۲٢× ۳۴ 9۰۸ 57۱ ج۸. جج ××

 غ5 ہ مت+اتسو25 ہ٭ ہ6۱ جیو, ۴۳۰۷۳جہ 8۴8

 >2. ۹۲۴ *هہ۱ >حيە جہ مج مگَتج چجم و” چا

 ۹5177 ۱ ۰۶۱۰ یک ۳۳۳۲ ××٢٭٭ ٣٣ ۹۲۴۳ ٭م 7۴8

8۵| 

 *ا]۹گت و7 ٭٭7 ۰۳ ند] مہ ]چی 3ي ہ

 5 ۶۷۴ ء۲۷۰3۰۰۹ ×3ز 8+ 3ی مچو پوپ

 ک۹۰ 571 ۳ 79۴ ۹] +7 ۳۰۳٣۴ ٭ہ "ہ۱۶ ۱۹۱۴۳" ۳

 تچرتک و۳7 ہہ ۱۴8۰۰ ۹۴۰ ×7× ٭ہ۰٢ 88۷۳ ۶۹ ,٣×

۱ 195 81۳) 8:۹۲3۹ 

 ف۳ ٣< .۳ ٣.۰ 7×8 ٭ق1  ج٭ ۱

 157 ۱۹ ٭زک .۳٣× ×۳۱ *37 >3 ٭ (٭٭, ۴
 ۹٦5 ×:گہ جج مج 8ہ ہم و. و مم عج 8
 ۶۹, 51 ۶۹۳ 335۰ ×ہ٭ یہ ٭٭ ۹۳ +7

۱ 1-6 831 ۴99۹ 

 ےل ےہ

 ا ےن ٹئاکل ولا جایا تا تک پک اکو
 _َنْوره ُلاَو یوم لا تاک تو یر نی میم ا:
 ٌ 6 َیاقَفےتنت نکل ہرا کا نکلا یھ :

 يه لا نل لاتا ثا لصقاتل ا
 نا او کن مو یم ںی نو بش نف ا

 ۔آ رواج ابا تالیف لا نم وورم ؟ ںی افرغ فراعا
 ہ1 وو توان مولا ک5 الاول ا6 ةع اوتما یل ووم ٦
 -إ ولٔیِلَق ةَتِو نما ها قلم مهتا نوک نیز لاک ان
 _اتلَو 8 نزریرشلا عم ولا ناپ تک ان

 ٦ توا ہصانیلع رگ ا انار اولاک بدو نیو تول امِلاوژوب
 ا لا نئاب کور ود نیلا مولا عا نام نیا ا

 ٦ اتمديلعَ دلا دلا ها ةلا تول واد لنقو

 ٦ کت ہ علا لکل فذ هللا لات ضا

 ٭ 0 3 ٦

 زہ

 ٤ع

 : سر ھ2 ےس کر ںق ۹س ای عالم ے ا را - ١

 : ہ نیلا سلَكَّاَو ںثكيلع ولتن ہا تبآ .

 ےن ری ا دیدی یی دید: دیدی تردید یس مر یا

 مموں متوجہ و ہ۹ جو .ججوج ہی

 ہ جج طہ٭ (گ7ٛ ہ۳ ہ ھج٭ ]مے جج ھوج چہ

 ہممرکت77 ۶5777 ۴ نج ہرججر٭ نو +7. 56ر چچ

 ت77 8۳۳ و. 7+ یو٭ ف×٭٭ ×7. ہو.رج ۸چ ]یر
 ۳۳7ہ وج ب٭ مجبور ہسس ۳ جو و وج
 575 فیہ ہمرتبہ +7 ن7 7575ی ہو ۸6۳ہ 3ر یمدر

 تہ تہ ای 7 نی7 رک ہر یی ج7 7۸۸, ہرورچ

 "ہممرو1 4 مج٭ یھ د7ج وو  ج”وب ہ مرچ مچ
 777 ۶۲۶ )ہک ٭جچ٭ یم ہو جج ؛ ہو ّم مرچ ىرچ وج وچ

 ۳787 ×) 7۰-7. م ہجوچج مرج ر چچ ہ مچ عجیچ وو جو

 ہ۰ تج ہ٢ ہرو ہرج بحر یہ وج یو یی حج پیچ

 +5 0+ ج76 ھ )5 -ہ.×ہ مہ چج جج ہرو< و
 ۶77 7۳7 ی٭٭ 7)5 >7۳۹ 27 ×ج ٭ہ٭٭٭٭ ط7 ٭ یت قر چ7

 )7 -٭٭ہ٭٭+ 7ہ چک یہ ہب  ہرو٭7۸8)ج رہ چچ جوچج
 7۳ 7۳۳ ہ5 ]0۳۳۳ ۲7۰ 77 ہ ھچچو جہ ہب٭٭ یھ

 ت3 جہ 7ہ 7 ۳ )۹ 78۳ )0, دہ جج رچ7 چوسچ

 -۷۰7 +۹ تب ٭ ۔ہچچ٭بت پہر جج ہی ×۷8 ےیچج

 ا7117 71۳۹ 3۳۳57۱ حیٌ.ہز ج ہ٭٭ ہٴ7٭ <۹ ہر ہروور94) ×ںص٭

 اہ تچ7. یا ×7 ہیچ کا7 ۳ہ ہ7٣ ہ0ا 7۳7 ۶

 جج 7< یجب ہ_جحجوص مدج وو پج وج ×جچ- عج قی

 "۳ ٭چ7ہ مچ ممرر ت57 ۳77 کہہ ہہ چی

 17 7)755 ۳ج 77 یج< 7ت جج جہ ۴ ۱ر

 7 بور < ہا 7+ م7867 ]7× < ہ7تعیى وچ یرجچ

 ط۳ ۱۸۳۷۰۳7۱ ہ7 رج ۲۴ یہ ٭٭ ہ ٭٭٭ جزو ہتچج

 مہ× ہ76 ہت و۳۲ 7۳ص۰ج جہ مج مچ جہبوڈ,و

 بوج ب95 ہ77 ×۹۳ / ممیدر یوج ٍ×ج وچو مہ

 ٦٦ 7۳7 ہک 7۳7 ۳۹۷۹تہ۳ د۸5 )خر ہجہج ۸ /ملوہچ
 تا وید یر سچا
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 مز مہ نُيلا كی - بج ےہ :ق "م3. یجیر۔-٭
 بجو >٭]831 ہہ مج 59سو مج, ڈو دو. ۹۹۳

 :م ر۳۶۰ ص۹5۴ *<ہ ہ ٭ طلال لاَ جج ٭ ءہ٭
 ٭ی <6 م۲۳۲٣ 5! ۳ ۳۵ ۱۴۴ ہا اکاو ٭٭

 ی3 ۹ ہ۳9 8۹7۴ 7 اڑا ۱ ک۰7 57115 55۴ا ٭۲
 8ی 5۳۸ ہہ کم 6] م0 >٭-چ ٭٭ ۹
 ہت <ہی.. 36 مج -٭ح ہد 858۲۳ ۱
 اچ د0٭ تہ -٭.-×٭ << ٭*فوە ٭٭ ٭ہہ٭
 8765513۶۵ ۴75.۱۲۳۰ ک۲4 3717157 38 51۹۶۳۴ ٭75, 8۵
 1 7۹ 3۹ 57۳۴ >1, ا ×9۹ ہالڑک ۹۷۳۳ ۰ ۹

 "ہہ ی ۲۰×3 3(۳ ۱ ۴85 5۱۹۰۳۴ ۹۷۳۷۰۳ ٠

 مر ںئب لحمَم سب نک لا کلِت ی۱  ٭
 ۹۳ 6: 5۲۳10۲ *85۹ ۶13۸۸۳ 55 ٤1 ۰۳ ,٠

 بج مت ٭ 1۹) بہ ۱وم ۰ مہ 5 186 ۹۹۲ .۳۳٣
 3۳۲۳گجاو)  ۴۹55. 8۹1'۶ 7۱۹۶۰۹ ۲۹۳ ۱۳۳۲۹ ۶۱۰۹۰۳ ب

 ٣< 59 56 2١ ؛'ب.٭ج  یٌرم] ا3ہک5 ٭
 دہک×او ۴7 03 ۳۱ ۱۱۰ ×۲۱ 7ج ہ8 ۶18 ۴۳ 5

 ٦+ ہہ ہمت 8وت 7 ۱۳5۱ ۲۶۳۱ 37

 (ہ) هلاََِکْتَيثِم - جم٭ جا (ہح:)-ی٭ ۹ ۷۹
 5551 ۳۰7۳۰ ٠× ر١ ٭ ج۱ ۳6 ه4

 ۔یج۔×> 8ہ×.۱-ی. >× ہد لاک ناک نما
 - (م ×۰ ٠ج ہػہجچچج.٭ ۹ ٭٭ م ٭یوعج
 ہ7ر)-ک11 5۲۹1.5۹ 5اک 51514 >8 681 7+

 [۹5۹0ام ۳۳۰ ٭٭۱ <۱ یک ۹۲ ×5 ہہ ۹۹ چا
 (ح)- 5ٛ ۶۳۷ ہو57 ۳۴۲ ۱۴5۱ ۹۳۰۰۹۴ ۹۲۳۹ ۳۲۴۱۴۷
 غ7 ۹ م٦ و ہ۰ ٠ ۲۹) ڈ۳ ۳۰۰ہ 7

 >5۹ 7 ۶18187 .۳> ۹) ۶11۹۹4 516 71 5315 ۱٦۰8

 ٭+1۱

 ۹ یا5 ک5۳ 3۰ ہ١0 ۹۳1-157۴5 7۴6 1۹ )٣۳
 ی٭. 85-55)3 ۹۱6۱ ٭٭ ہک 09515 ۹831177 ۴۹۳. ۳۲

 ××. ث٤ ۳۰ ×8 ۔<_ک؟٭× ۱+۹ ۲ج ٭۹٭ ٤ ٣
 نج ہر م۶0ج ا. ۳۴ ×× ۴۹ ۲۳ 1 7۲
 1 ۹8۷۱7۳7 ۱)8 ۹ ۹۳۹1 771۶ >-)۶۸ ۱۱۰ ب7
 ے۷۳ ×۰5 ٠۰ 2.6 55, ك5 5۲۳. ۹٭٭٭٭ 7

 ہدرات ہک ۰۱ 7۰ ۳۹ ہ٥ یک ا0 7 ٤
 حی ۱×3 ۳5 5 ہ٣ آٹا 9 ]۳۴۳ ی۳...

 )7 ۱ ۳)٣ ی۹ 1۹8-8۷6 ۱۷۳) ۴71 *3 77 ٠۹-85۸
 ی9 3 |

 ]ج٭ ۳۴-8 ہہ ×:×٭۱ ۰ًم×31 ہجج - ها ضرتْئْيلااَد۰َْم
 _۔یچ 8 ۰۸ 51557۹ ۴۰ 5۱ 5757 75ہ <۳

 5جج ۳۶۳۳ (1۹ 1۱

 مودر یڈ جووووس ہو یرصو ہی مہ جج ہ۷۸ 7 ۱ر

 ۳77 ب۷7 ہت می یہ٣ 37 ہہ >۳۷ تک ۹۹7 ۹۳7۹. 7

 جچچجو ×۳ چویچ ڈجوجوج+ یو ہو !ہووجیہو جی وج7

 وا ٣لسولا كلت

  لن نیلا کت ١
 2]_ نہا یی انعار جر ده ضمب مقرو فالو نک ١
 ج1 لشفا لا راش لو ںیدقپا جوزی ان ںیئاد تابلیلاھبرم ١
 >1 ایام نیو تا 2ج اتم نوش ںمب وم نین ٦
 2آ اواتنفاام ةلاءام و لورتک نک تند نما نقی ا

 >1 وکیئ ااونما نئزلا اھٹاٹ دیرئام لعقت هللا مولف ٢
 1 ا5 ةامحاو دو عیب لم وت یا نا بق نشر کلف درا

 1 یتا الل ہلا نار نو او عام ا٣
 >1 قات تاہملا قام دل ون لو ڈی نشان ةفویقلا ٦
 1 یبامسانڈاپ ل60 میلا ڈ نم ضا ا.
 >1 امیال ةلع ندئک نوطبرلو میا بوری ایا ٢

 ٠ا وان ا لو یار واک
 ا ینا ئانئایازلا ن ء70 2ك قو 1
 آیس وک ادا نمو تعال اک نو قلا أ

 :1 6 ثياع میم هللا اھل ماَضوا ال یشولاقورٹلاپ

 7 ۳57 77 ۔جعج یب یر آج77 ڈے ڈووچ+ ہو۹
 3۹77۶77 تر  ٭٭٭ بچورج 5 ٭چج ٭م٭ہی٭ یرک٭ 7ہ
 7۳۳ ہ7 ×× ٭٭ :٭)٭7ہ٭ سچ چ 2ہ ہہ دوت وج7
 )۴ج ہ17 حج ۳۸۷ ×2 ہی یر بیر ٭و٭ یرچجوچ یت
 می ۴ہ ہہ ٭7٭ ھت عو ]ج7ر لب  ہجو< ۸ 3ج
 7۳. ۱7 ا7 وہ 7ر7 تا اچ کج 7 ۳7. ۳
 3ر5 جج ٭یہ7 یر چے جو ]]..9 ۱ وچ مرہ وچ م” ج٭

 57کرو 17 ت7 ۹۳45 کڑبور یب مع ہرو ہو ۳۰ ۲ 5
 ممژصو, ×۷ ۔×:۷|7۰7۷:١, )5:٭؛ ٭<ر جو م7۳. ہ۲ ھب

 0ح۱ ممءر چچ وہ مہ مج ھر ہچ 8
 ہي ۔جج ر یڑچ ںوو ہ۰۲ جوچ ہچرجو جہ یجب ۸2 جر
 ا٭۲۶ 9 7)۳37 آج 7ہ ۳۹ ٹفروب ر مج اچ یب یھ 2ی
 مج ہ۶ ٭چ ہر7 چوت وج ۶ تم ہہم ہم 7ج "مو
 >7< ہ >۳ 58 جہ ر ثرو ہبج)ہ م٭ ہیرو ہہرہ 7جج
 9۸ ]7+ *)×.×. 77ج ہیچ 55 7ج ہی ر رو 7

 جج ۔بجوج وہ +ج ]79ت "ڈی ہجر ہو یوچورچ
 جم ٹو سہ ٭(ہ جر 5۸ج ×٭ہ؟15 یجب ٭۷؟ج× و / مّدزر
 7 7۳7 مد چوچہ و ووجربج ہجر مچ يیرجو5

 ہ×٭٭.7 نب وج ۔ج پیچ بو ٭ج  ےت|ہ٭24
 7'ی۳ھوصس یوہج٭ 7٭  یو  ہذیورصحت مج عردج "جج ہ+ ھم ھ۷

 ؟خ|۷۱ککج٭ د7 ۳۰۳ ۲ ہ77 77 ر ہ77 تہجد 07ہ چپ
 تسا
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 - ٭ ۵۰ ٭ہ٭٭٭ 858 ہ۳ چ عج

 والد ہہ >5 ۲. ہہ >.٭ ہ×٣×٭ ہ۱٥ >۳ م
 7] 73 ہہ مت ہر

 چت. ۔٭٭ لالا 513۹ 57 یح ٦× <٭ہ 38۔

 کا5 79 ۳ ٹ۳ ی 75 ر37 ۴۳ ۱۸ ۴3ہ۴ ہہ جج

 7ا 8)8 6 1۳۳۰۳ وہ عج حج جہ جر

 مریف ٢۲ مو ×5 ٭ی 5ہو, 5 ن۰٥ ۱8ہ. چآ

 [455۱ ۵5 ۹۹ ٭٭٭ ہ5, 56 ۴۹۳ 8۳7ہ مج جرجو

 ۳×1۳ 77۷7 × 73۹ ۳× ۱ 'دتج' ہچچ ہ٭٭ وج عج

 9۹ ٣٥5 ھ۴ ٣5" ۹۹۳۴ ×5 ۰۲۴ ۱۱٣ج >۱ 5

 ٣۶۳ ٠5۸ ہ5۱ ہم. ہ (۸۲مہ وو ہ 5م چ

 5۳7 ۶۳, 61 ۹۳۶ ۶۹5۴۳ ٭ ۴۳7ج۰ ۴ جج جچ+ جم

 یہ. م٦ ×|ٔ<ے٭ 'معچچ' 91 575 5۱587: ۹'۶

 م5 ۳ [۹۳ می دی مات ۴ 5۶۱ ہ۰

 5اواڑآ ۹۹۹1ہ ٭۶ ا8٢ ٭8ز مریفقو یح 8جو چپ

 ]ج۳۰ ۲ ج5 ۸ یز ۳ہ ہ ]۵ ج5 8

 ۹۳5۶۹ 7۲8۶ ہہ 75 (30۱)-ہ ہ٭٭ 8 ج ۔وہ

 0۹7 ا۹۳ ,۳۹٣۳ 1558 "5۳ ء۶٥ مریت ای یح ای 8"
 جر ع تہب

 جت× ×٭ ُمنَلَنِهْفلَتال -ةَنيوج ہج عو ج.٭٭

 ۳۹ ی5 ۹۳۰۴7 ۰) ×۱ 377 د۹۳ د7 رول ک7 ]

 5۱ ک۹ ۰ جج یر ہہ 1 7۶۱ ا۰۳1 ۹ ۴21 ہہ ٭ :سر<

 7 ۱۰رک3آ )٣۳ 'داتجرک' ×۳ ۷× ۱۵۸۳ ×07
 57۳۰۳ ٣57 ۴73۰۳ ×5 ۱55 ۱ ت٣٢ ۲٢۹۳٢۶ ٥

 ٦ ت35 ٹ7 ۳5 ۹۳77۳ ۱ ×× ٣+ :ی<٭إ ٠۰× جہ

 ۹۲۹ مہ >5: یک ٭ج م۴ “355۳۱ ٣۳ج, گرو مج

 آ3 5۹۰۳۳ ٣7* ى5۰ ۰چ ×× ۴۴ ٥ 87۴ ×× ×.٭۱
 اچک7 7 و۸۱ 3155 ہہ مو روم٭چ ×]×٭ ۳٢۳:

 755 ۹۲5۶ ۱ ×7 م× ×7. ×ج پ] ]"م٣٭

 5آ ۲۶۹ ۳55 ٠۱× 5۳5 م5. ہ ×م۹ْگ ٴی_ وچ جہ 8

 ۰)839 9۳775 >۳ ی>٭ ۱۳۳ ]م7 ۴5 5۱ ۷ ٭× 79

 "م٦ ۴3۹ ہ8۱ 5ا١ >۱ ×3 چ5, ٭٭۲ < 8۴ 85
 گج ال× ۹۶8۱

 ہچ ×× ضلا نا ويقا زاد نو وڈ
 ہ1 مال ہہ 7۱ 7۳۹ ۹ک ۹)77۳ .۰۰٣۹ ٣۴۱

 .٠٦ ×7 ا 7 ہ ×.. ہجچ٭٭ ۱۱۶۰377 ۱8 ج۳ّ٭<
 ۳۳۶ 5 ۱ ہہ ے35: 5 ۴۹ہ ٭جہ <۱

 “سس ور س

 ہم× عج  ہنااالاۃدتعُنمیَلاَدْْنَم ےوو

 تب جہ. ہ ٹال ۳۳ +۱ ×۰ مہ جج کو ہ8
 ڈک ۲ ک۳ م7[ 1۳۶7 ۰) ) ×7۱

 2ا۹ 0 کاج )0۹ کج 5۶۱ ۲٢۹3۳ ز37. 7۳
 ک5۹ ۴31۹ 75 کا5 ا5 جہ جہا مات کر مج ڈ۴

 ٠إ م78 879 5۱ 8 ×۱ ۹٭۹ ٭ن6, ہت ٭٭ ٤8
 ۶5 مالا ہ5۱ 5 یہ مہ ٭٭ہ٭ ھم مت

 ڈرفما ںیکئاچ تی دی ید مے ھم سعی تا : ٰ ےس حوس اتا یی وا ریا لٹ یھچ سو ادا جت ھم یا ای سماع و یت ا یرشع تک وم دوش چت وجہ

 ڈاک اس

 3۶۳ 19 ماہ۶ 183 ۱ ۲۴۷۷۳۰ ٣5× "ہہ ۰۷× <

 میّواو ےس بج 8ہو م۱ ہ3 ںج ]ہو

 5و59 357 5ک ۹757 ۱ ۰55 ۱1 ۴۲۳۳۴ *ج”) × ھچچ

 ٭چاک +۹ 8۸ 3ہآ ٭ی  ٭ہج ق٭ ید: اتم

 ت9 ۹۳1۳ 1۹۳ ۳۱ ہ۳ ۹ >۴ ہ5 ٠۰۹ 887ہ

 7٦ 8ہ بج >۲ جت مج٭ -:یہ چی ج جی

 نفری اولیا - ۳۷۹, 98 ہم ہ<5٭ ہہ ج:8۰

 ۶ ۳95, 5ا ۷۳ رو چ ۱

 ٹچ ۱۳ ٭ج ٭م٭ ہو بيبب وج ہ ٰہ٭8ہی

 75۸9۶, ×5 و ۶18 3ج 898ہ ہ٭ وج آ۔.ہ

 ۹۹1 ۴۶ا ×۱ ۰7۰ت جج. ہتج دہ ہبہ >۳ و

 27١ م5۱ ١۱× 3 ×× ڈ٭ یک ہہ یودجچ مچ جو

 7-5۱ ۶۹۹8۳۲5 ت٣ م5 ٭ ہ۹ 5 ×, جج چہ

 ×59 مات ہ۳ 7۲۱۰۳۰۳7 ہم ہہ 8۰×۱ ہہ. جت ۔.×

 اکا6 73۹ 5۲۹ >1 7٦ 8۳۴ 515 ٣5۹۳۴ ت7 ۱

 جو۶ چتت٭ ۸۰ ]مل : ہو يد5 موہ.

 71۹5۹ 5۳۱5۹۳ یہ ہہ. ج٭ ٭7× ہ عوج٭

 ت۱ 70۲5 ہ5۳ 8 ۹ ہ5 ہم ع8 یر یڑرچ

 -مدقح بو ٭ہ!م×٭ (× ٭3ثىد عج ۱ج ہ٭ 85سہ جی

 ٭*ہ5 یار 8۹5 5ہ م"”-٭٭ج ہى ]میم مہمچجج٭ج

 ۲۰ ۴۴ 5758 ٭٭.٭ہ جی ہ وچچ رک: چچچ عج "و

 545 6506. 5 ہ۹ ۱ ۹۶× (5:1) ٭٣ ٭٭× ]مج

 ۹۶۰ے يچاكاو ۳۳۳۶ ۱ ٥۰۳٢٢٣۳٣ ی 2× 3ہ 87 ۱ر ١

 7۳8 ×۳ م٭ کہ عی ہہ عج ہ×٭ ػ۸

 یو× ٭یى- ؛:؛مم مج تیرج ]مج جہ ٭چ

 ہصوح-چتا 86155 ہک 3ے دج جج مح وڈو-دچ و!

 ی٭×ق ور ڈا ۳۲ ۳۴ ۳۵۰۳ ؟۳٢ج ٠۴× ٭7٭., ]جو ٭

 >5 مہ ہ٭٭ ۳۴۳٣ یت ہبو-×ح 0 ہ٭٭ جی

 اچ 7ق : تہ تا7 ٣77ق 7 7ڈ 7 997. ]0.7.27.72

 وچ چ7 |

 ک کا55 5 ۹5655797 ہ۴ اج. ا3ج یجچ

 ۹38 5457 < -7)۹۷۳۵ ۹ ھ٭ ہہ ×× ہ ہج٭× 98

 ہ5 .حل ک۰, ۲۳۳۶ 5ا57 ۱8۷5۷ ج۵7, 58 ج88 ج8

 97.۳۰٣۳ 800. ۳۰۳۳۳۰ 207, 8 ×5. ہ5

 اکاڈ ق8 *۳۳۳ )×۱, 7×۱ 8۳5 25آ ہ ۃ۳ ہو

 ×5 ا٦3. ہ٭٭ ہ جب دو -ب جو

 و53 ۹۹۰۷۰۳ 5397, ٣× ٠ج ہ ×<٭٭ ۱83 جہ٭

 کاج ہت ج۲۳۱ کاڈ >۳ م3 مج ۔×۲ و *أ) و

 *(1):۹ ۳55۶ "878 ٭ -< ]مو 8ج ہہ ٭٭ ٭۔مقم

 3077 ×8 ) ہہ ہوح٭ ]جہ٭٭٭) د١ ہد ۱×-

 755 0۳ 5۳ ات ۴۵ ج17 ۱ ۰8۰۰۳۰ ×۰ر جت

 ب٤5 ۹۳۳ ۳*571 2175 583) ہ7 مہ ع۳۴ (٭گ مح ٭چم

 ۲٣۳ 7:٥-۰7 ۶۰۰۳۳٣٣ ۴۹ ]۹۰( ٦6 ۲۳ ×۰ 7ر ۰۱
 ف5 ×× 57555 ہ73 ہ <۱؛556 8ہم ۱ہک۰ "5

 ۱ ۴)3 | طا چہ.

 یفالاِهَلاَاَلهللَِب ک٦٦ 'تاچ٭' ×8 ہال :×  ج ”



۹ 
 ہی ک2 تاج تنکجح-ام-کواکسچ تقسازطإ چکوہیی-مک وج بس اون اترکجومم کا

 5551۱۰ ۰۶ ہ)۳) ججا5٭ '<ہک' ہ ۶۲ی۶ ٭ک ۴۱ "7۷
9 

 ۶77۲۴ 71 7۹ 07 ۳ 5آ ہججچ ٠ ۹ <٭ہ
 تج ۹۸۳۴۳۴ 5ہ ۱(, ٥ 5۲۳۸۴ ی>٣٣ ۶۲۷۶ ۳٭؛ ۶٭]
 ]۹۱ ۲× مہ مح ×۰ ہ۰( مک -)7 97۹ ۴7 ٭5 ۳<
 3ح ۳۱۷۶ ی۹۷۹ ہاج اہہج ٭ا۰ا۹ 0۳ 55 ۹۳۴ ۰ ۳
 377746 ۳۴ ہ۳۰ ×× [۴ہ۱ ماخذ ہر و٭ أ6 ۷ می
 تک 5۹ 5۱ ×× جیو ]مج ہم5 مات ۱ ج۴ ۴

 ۴9, 5۹ 516 753 7191۹ ۔- (۹۹7147-۳۳)

 ی کا75 "م۳۷9 ٹآ م٣ ہم"ج جج ٭ی مہ ۳۶
 ۹۳۷ ۲, ۱۲۴ م3 ۴۹ ۵8۰ ہ۰۱ ۹۹۲ ..× ٣× ہچ٭ ہ

 8 ۴ا 1<7۴

 بج 319 ۶۳ ہ75 ہ8۵ ۱۴۹ ہہ ٛب٣ ۰:۳ ۹
 5۱ م۴. 3ہ. ٭ڈج ٭ م٭ ۶ج ٭ہہ 5ہ
 77۹ 7۰۳۴ ۱۳7 ۳7ج 2 ہ٭۱ ۹8۱۰۷۰۳ "<5 ہک ۹

 217155 157 ۲۱37۳۰ ہ57 << (,مب3)ہ مج: و 7
 ۴ر )۱ م۱7 ۷۳ اب 7)۶51 8. ۳۳۳ 7۶7
 ×۳۰ 3:3 ٭ر *م۱ کک.  ٹیچاک ی٭٭۳ ئی

 نیسكللا تو ما ماما ک ضلالت “چڑ

 1 ۳۹۰۰۳::19 *ا۴۳ ۴۳۲۹ہ ۰٠٠

 ک37 51515 55] (8315۳ ی۰ (۶۰1۶7 71577 ۹۶۴ 7

 ۹٦۸۹ ٣۹03+ ج مہ ۹۳۳۱ ۳۳۹۱ ہ٣.
 نانخ اوہ ا زس یا ترا ارب تام جا باز اوز

 ۴37۱ 7 3٦6

 ے٭.٭٭ ہہ ۱٣٭٭٣ ×3, ۹(۶, 9و٭8 یم
 ۹1۲۳۹ 55آ +7 ۹۳۰ ۶7۷ ۴.۴۱۹ ی×٭5٭ ٭

 ک۳ ۰۲۳۹ 771 ۳1 8٣۲۴ ۹ ۴ہ ۱۱ 5۴۳۱ا 7
۱ ۹۹3 7۲ [27 2[ 

 287.9 ی <5 8۴07۴ ہ8, "۲ 8ئ5۳ ۹
 7 ×1۴ 25 ١۳۰۹ مک ۱٠٥0 ۴ ×, ۴3۰ ک۶5 ۱۹۲ 7
 تب ١ 777 ۴ < ۰۳۴-۳٣ ×۷ د۹٥ ۰ ۹۳۳۰۴
 ۱×5 7< ہ٭۴ عامر ک۳5 ۲ 7۱ -ق۳۳٭ 3

 *٭٭۰ ٠۴۹7۳ ۴ہ, .ٴہ مہ 7 6 3٣×
 ۲ ورک و75 5۳۲۹۰۱ بم ۱۳۲۴

  ۴۹۱ 94٥(3ئ) 5۴ 777 ٦۹۲۹۱ ۹)5 ۷۰۶۰( ٠٦ ۱۹۱۹۰ ۷۳

 ہ8 8: یب جج ٣٣ ہہ 3ت جم

  ۴7مہ ٭ ٭٭ ۸۰۰ قا ۲× ٣ نڑلا ی ارکآ

 اج 5ہ 3 ۹۹ ٤٢ئ۰ >+8٭٭6 ج١ م۴۲ ےہ ہما

 إ٤ 5٭ ہي ہ ثم" و۱ ۱< ۳> ۳-57۹ +18
  131 7۶ ۰ 7٤57ہہ 29۹ 5۱7714 ک۴ ۳7+

 مج >75٭. ہ۱ دہ د٣ <5 ہہ ہہر ہ ب۳۹
 ) )۰۸8۶شنٹلا یف ارکاآ ۳۶ ۶8۰8 ×٭ .۔

 ۶ 8اا نا 2 5
 زی اص صا ڈال بال تا تہقرحح ٹتوحصعمو روس. د جر رکا ےک یم

 ْںە
 ںوھو نل یہ جیتاب وضع ہہر روا جواب ج ورلس 6ںیہ فٹ بر ہیک ھآ تق ک ھب قلع حد عفت لی مڑ تصاتخوتأطکگموجوویمصسصا موت دب

 29۳١ ہہ. 9ج یک ۹7۹1560 --۴ ۹ہ ہ۱ ٭ہ٭ مہ. پک 04

 ]م1 ے۱ 5 5ا اچ 7 7)۹۳۳. 7 کہ
 9 3١ م٣ ۶۹۹, ۹۳۰1۲۹5 "5۱:۸8 ی۹۳۲۳ 8ہ

 3< 2-7 ۳> 57 8> ۲۹۳ 5۴۲۲۹۹ : ۹۳۶۹۲8۸ )51٥(
 چہ ر۰٣ ٭٭٭۱ ۹ہ 'ج. جہ. 9۲۱ <3 ٭

 مئر۔ی3 820 ۶)8 ۱۹۷۷۰۷۹ 87] 5 |

 ×× ہہ ُمْلَقاََوَہيلِدَيا بات ت ہک. ٭چ
 ١ ٭) ہہ ×٭×5۲ -ج ٭ہ نہج > حج جی: 35
  5۲۷۹ 539 *(۳۴ ۹ 7ک 5۳۴۳۵ ہک ۶1۲۹ كم, ۹61۳5 2۰

 یس یر رم سے ول اس درج جوا

۴9 ۳)۲۳۷ ۳۰37 ۱۹ ۰۰-۳) 771 ۶۳۱ 7۱7۳۴۱۲۳  
 جہ *۰ ھہ اج ]۰ ہ ۱ ۳۳۳۲ 7۴۲۱ ×۳۳ 7

 ھ۴۳: 55 ۶۳۳ ۴۳ 58۷۸۳, *375 ۱ ۳۳ ۳۰۴ ۱١۶۰۰۳
 : یی ھم ۸۴۳۴ ۴۳۴ ۱۹۳۴ ۳۹۳۳۹ 57. 57 ٠7 3ج ۰۴

 م۷ ۹۳× .۔ہ۸۳ . ہ5۱ ا. ءہ> >×× 6 ×۱ ٣۲×
 ہ۳۳ ۱.۳۷۴۴۰ جج. 5ہک 7۰ ۳۳۷ رک 8د ×۱ ××

 555 ۰8۹119۱ 57 ک وتکد: م۳ 89۳80 8 7۹8
۳۱ ۳۰۳ 57 ۳۷۳۹57[ 

 جج  ءَماَتياَلَبِِنْیأاْمَہتْوطَْغَْلَع وک
 ٥9" ×۹۳ ۰م۳۹ یت 575 567 56 2× 53> ۵ ٦75

 و55 مو ۴*۶ ۱۲۱۹۳8 -5:115 ۰۱9 1۳۴ ء۳۴
 ]۳ ی٣ وےھچچچ م مح *ی ۱ ۲٢ 5۲ ]۳۳ ہ۹, ۱۳۴۹
 تام ۳۷۹. د1۰ ۴)۹71۰ 76 71177 3 7937, 7

 ج۰ر ۱ د۰ ۹ ۰7] ۳۰۲ ء3 ات کہ 1۰۱

 ہ× ٭٭)- سر برٰمتاةْيلَتیَم 8 .۰٣۹

 کک ہ5: 5۹ ۲۳۳0.٠5 ۲۲۳ ۵۱5 5*۶ 3یئ۱۴
 تاج ہہ رب۳ م۳ پت ۹ ؛وجص٭٭ ]مہ ۱ج
۹ ۳۱۹۴ 255 9 ۶۳ 79 151-157191 ۱۹ ۳۳۳97۶۱ 
871 87( ۲۹ ۱ ۳ 17077 1 1۹7 9291 
 بتاتک 5۸1 ×7 ہہ 5۷۳۰ ہ ۹ج۸ یک جج ہہ 5۱۶۱۰۷ ۳۴
(8۶ ۰۹ 77۳ ۴۰7 377۹ 0۹۱ ۳ 0۳6 7 
 _ (قحررص وواکٌأک ک۹۱ ٭.5 ہہ 56 ڈني یر۔ہ٭ہ ص۳

 ۳٣8۳ ہہ ے2 ۳۰ بک ب۹۱٣ 6 <7 ۲۳5

 ک۳ د۹ کو مل چی۹ ۹ >۰ ہ٣ ۹ ×۳۴ ۲۴.
 ۰۳۱ ف50 ۹38 ۱۰۹٣۳ م× ہ۱ بات أ5 بک ۱ ٣ ی٭

۰۱( 373(4 ۶7 57۹۳۳۴ ,5 5۳۳۴ ۳۳۳ 

  ۶ی  ۳۹. 75 5۹۴۴ ۹٣۳۳۴اهُكْنِحأَهوْتاَلَد ۳×٠
 جات >۳ ۹ 7۴9۳7 ہ۶ ۳۳٭ ×۷ ۰۴۳ ۰7 ×× ×۳ ××
 581199, یک ۳109۹ 4 یجچ ء09۰۹ ×3] *(ی۳ و م۶

72711۱ ۳977 

 م. (٭٭ منا لِعلاَََ چ8 قم جچ٭ ہ ٭

 ْ ۰۹ 155 ۹۳) 510177 >8) ہ ۴۴ )۰51 ۴۱ ۴) ×7۳5۱]

 ٥8۹7" .۹ 51878 *5 تر چہ 1ج مم٣ ۹٠ ×5 ہ
 "7۳۳۴. ×۳ ا7ا. ٣ ۹× ص١ ×۳۲ ہ×ت ×۶۰ ۴

! 

1 

 ا رم دون فون ساس تعا نس ڈناب املی حکئڈ جلبانچدھکٹل

 حی 7ے اقإ

 ہسب ہ۔تب

 ٦ ت۹ ۱

 ۃظ اا کم قا ےھت ى۳ یی

 ہپ ہل



 ی دیس 1٤ 5۷۳5 ۹9] 3۳9۳5 6, 375 >آ۱۰۳۳) جج مو.
 یو۹۰ ج5 ×۹0[ ٭۴ اک 7 ۱ ۹۹۰177 ۴1۲۴ ۹۱ 8777
 >۷ وچ مرو و۰ مم. 385 می ۹۹۱ جہ ک5ا 7٭

 5, ۱ 0 5۹۰۴15 ٠٦(

 ۹ 557 ا5ا 48۷ "۶ ھ, 7۹۴ 5115 5۹۶۱ 5 مچ
 0اک 11۳ ۰-۳٣ ک۹۹ 83۲8۹ 1٠٢ ۴۹5, 5۹ہ 3٭ جی
 ٦ 5< ٭٭٢ 8۲5۱ ك٥ ۹۳۹۰۹ "8۲۸ ٭ن ػ”

 21171577۹18۷ ا ×۳۳ تے ]تک و۲ 7. +.3-5۷> 7٣۳۰

(۷ 216۳( 517 ٥1٦ ۱ 

 یی یب ی9 3۳15 |؟ ۲۸۰ ٭۳۹۲۳] ہب ہ٠ 5: جج
 ء؟ا[]5٦] مہ. ٢٢ دو5 65ق مت و٣۳١ 5۲۹ 515 ء۳1 چچ

 ٭جی رک 3اک ۹م.× ۱ ی١ 36۹ م5 ی5 ہہ 5 5 ہ6چ
 -حقە ب٣۷ ہم٥: 32 ہہ, 075 ہ5 ۹ ی۰ ہک ڑج
 ےہ ٭چ× 37 ۹۱ تا۹ م۳ ی <۹ 16 ۰۱۴۰ 7+ ٭ہحم 3ً جو
 ۹۲۹۹۱۷۹ ی ٭رآے٭ 1۹) ٭ ١۲٣۷۳" ۲۳۹۰025 ×۹ 5۲5 ۱ ی۹٭
 جہ [1)ہ بج عزاکوہ 5 <7 ۹۱5۲۶ ۹٦ ۴ جے
 ۳۹۹ ۴5 مج ۱۱ ہ٭. ×× یک ۵'3 ہ۰ ×۱ ہجوو
 7+ حج ۶۶۳ 5۴ 7ج ٭_” ۱ 1٢۳۱۶ ۱۶۳۶۳۴١ ٭ ۰۲ ۷۴
 ٢ ٠35۹5 ×۲۱ م۲8 م۱ 2٥6 "٭ 5۱ ہ5 55 ی ]6ج

 جب٦ 8ى٦ اہ ہ٢ یف بب ٭یٹپ چے يا
 (۰-۶)3۹٭۶)

 1 ۃروتلا لا تملظلا نو مے اونما نیلا فو ليا ا
 ریا نو ما وجرج توغاظلا اعداد رقت ننلاو ٦
 ٦ 5 نوح امید دراکلا با كي تالا لا ا

 آ هللا ہال نا هر رحمی اح ینا لالا

 >1 هللا یکن ِنلا تو ذ برملا نواب :تات قرشلا
 ٦ و یر عزم ینا اہ نژدلظلا ہوقلا دول ا

 ٦ ںمب هللاووف یں نا لاق ایش ورغ لع هںواَح یب ا

 ٦ ةئاِي تل لب لاک ےَب ضد اامويتللاق
 ٦ رظناو“ةتسےيدل كيارشو كماَعط لاررظناف ماع ا“

 ٦ لإٌرظلاَو ںیاگلڈیا اَت رات
 -إ نابناجلق اکا موممن من اھ سن ٹیک ماظعلا ا٦

 1 ہ رى َق ىَه لک ٰلحهلا قاملَعا لاق'ەل ٠
 ۸ رم رثہ رش شپ رھی 0 اتپچج مر

۶2 

 رت

 او ا ںی یا ا یت ا چی ا7ی ا و
 یا لم ا 7. وال رکا وک یضپ یر رک ھاپ رگ تک کا 5۸ “او

 ٰن

 موور و ۴7ہ ب7۰۳: -٭ج٭ ہ۳. ہت 7۹۹ رت 7ہی 097 ہیچ

 ہ٭ڈ_بیدوک ۔"!ك) بود / بو یہ ہ٭ 77677 قر ہو پچ
 ہےہبصووج 51ج 5ج ہ۱ یورج ج.٭) ہو + ہ۳وق) 7چ٭ )۶ ج
 "۱۷ج مہر نم در وزئج زج ھم ہرے <م٭٭5ر جم وموجعکو
 7۳۰۳ ]77۳ می 26 واق 567 ۳۷ ہص ٭77ہ ھہ _]كو٭ ٭
 ڈ3ہ جج ٭وج مج جج  عوچقب جس مینو چہ|

 ۶7777 77 7575. 7875 83ہ 7 بہہ یی ای 7 7 7 ۹۳7
 0ن ا 7ج جر رہ ا رر 9ر تا777 7. 7۸ج
 5 ۷ہ 3ا موج ہک مج مس یورو وزُب ہججج ہہ رزڑچ
 مہ تآ+م بور یوج مہ "٣]٭ عیج٘-٭ ی ی5 ر جج ڈچ5

 7۰ 7چ ا97 ہہ یر اہ 77 یعدر پک
 مج مرچ مہ م بہہ ںج چ7 7ک ×5. ×× +0

 مم ج۷۷ 2۶ہ ٭ہچ 97 67, ھمجج مہ ڈ۔چرب٭ ۲۹۳.۲ )3 ی٭
 3ج "مچہ٭٭ ۰ جج جو ہجچچ پچ حے بچو ۷ہ. یچ

 جر یر و ی7ج 3۳67 ( 77۳77 ×۳ ۳۳ یا27۹ 78787 7
 ٦۸ ک7. ی7ج ۳۰ یج 58سج کچ جو دچ ر )8ہ

 ج٭ پٹ ہک مج ٭و جج ۱ بجو مج ہ۷ ۸5+ م۹۷ ہ
 ہور وج رے م9۳87 ۹ج )77۸5 یج  ر٭ "ہہ ۳۷77| 7۱

 ]۳ 7 ہ77 77٣ ۰7 77 777۳۰ ھ775 7)7 7۵777
 77ہ مج مہ مم نج ہبںوچربجچ مہ چے چپ مت وج
 م7937 تو کب یہ آہ وج ر ہہ ہہ یہ قا کب
 ۔ہیص ہک 7 یو ٭٭ تے چ۳ )ر7 رمی ]چک

 85۷۳77 ر
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 سچ ٗ 5 ا عد ہن جہسوح یو جج پبسوسچ رسی یی نیہ ےس وچ بج تازب کھ ارگ وک ور ۔ بوس ریہ -تہجج تم ہوم یممیمس-ف<ہصقعم ےہ ہوس چی بھ مج

 م٤ قبل ۲۵ ٣لسرلا كلت ۔اج)5۴ 2

 حج. ٭ہاد یرمہ 8 ٭
 ہےو٭)چچ٭+٭ : ک10 5: تو )٠183 إ 5)1 ز ۹5 ۴

 .-.٭۱ 3 ٭ج ج٭٦ جج یب٭ ہہ ڑ۲ ١ر ٤"
 د۶. ہاخذ ہا مو. ۹۳۴۵ ۹م مج جقما<
 ]۔۲۹. .5] ۴ د7۴ ۶7۳ ۱ )1< 5۹۷5]] ۹۳۴ ۸)۹۴5۴
 یک 1-0 ہ۴ 09۷) 7۳ج ب۹ مزو٭ ۰۰۰ ہہ) ×7 1و د18 [ج
 ہد” ×1 ء3۰ ×7٭3)ٌ (.ج8) 8۳ ٭ہہ 8۹ ۴ ۴

 م+ ہور ہ ۳)1۰۹ ہم ہجرت ہور مم, "۳ہ
 ]جدو م۷ >5, ہاخ ےک ہک :*0ا بج: 5
 ۹01-777 53 ۲۵۶ >5 ہ٣(: ہ۴ مج ی ۴۷) 5)5۱5 د۳٥
 ے۱. ۴۳۰ یک 27۴ ہ۳ <۱ ڑچ ×..-ہرک اکو ۴

 2۷ 705 7, ۰۹۳۰8 ۳)1۹۳ ×3 8 تزج, م۹٠۱ ۷ ٦<
 ےہ <۲ 2۳۱۳۰ 517۳5 515 ۶, 21: ۰ا7 2 5۴۳ ۹۲۴۴ کان

 ۹ مج ٭۹, ۹۱8۱8 ک ؟ د۵٥1ئ901 (م۶۴ ۶ 1۳۶ ۹1۴۷ ک 1975 )٥۷
 ات ے1 ۶ ٭ڑک 2۳۲۳8 116 75 ۶۴ ۶۱۱۰۳۷ :17ذ1۰ا7 آ7
 م۱9 ۴1۹۲۷٣ :ا××9< 7)2۹8 عر کہ ۴۳۹۰ 3188۶۴1
 1 یا59 9ك *٭یى٭ 58, 1۷۵۲8 ۹۱ 5ج ۱
 ۔ہ7ججو ×۷ ٭مک ا 9۳ب 1۳٣ دا5 5 ۴۹ 9985۳ ۳]

 ۹۱۹ ۹1 ۶۳ ک۹۹ 711215 71 ! ۲۳)۹ ۹55 71٦5

 ہو5 ہ۱ گا د0۰ جع .مہجہ یو 95]۹ ہجیرج
 می ۴ بج ہ۷۹ 711 1. 77 .3۰× ٣۳۰

 5تے. ے36 9 : 5۱۰۶۲۳۰6 1۹۶  ہہ 3۹318۳ ۲

 ؟۱۹) 1 ۹۲۹ ۴1۳5 4۲۹۳ 71۹771۲۰ ×۴1 7)۱ ۴(۰ موہ٭
 ۳۳ ہ۱ 591 7٦٦٦ ہہر م_إ[]إ_ ]م۳۹ مہ ! ۴
 ا٭ا7 5۳59 م۰ 7× ۹۲۳۱ 5ء3 ۳0 مج ہبہیآأ+

 511 756 ۶۱ ۱۶۰۳ ۴۳۳ 2, *4)۱۹ہ۰۳ ۴۹5

 ک35 ×2, ۶۰۱۹۰۱ 17)75 >۹[ ۶۹۱۹۹ ۴, 69

 م۲۹۳۳ 6 ۳+. ۲۱۳۳ ۹ج م6 ہ۹1 19ت مج ۷١ی

 ہبہ م7٭ت ؟اہڑہى ےب ی٭اآات ہ۳۲( "4۹ ۱ 85
 ک23 ء۳۱۳۷ ۹9۶1 ہچا×55 ج٭٭ 81ی ٭ی. نج

| ۹771۴ ۶115.5181 55718 

 ۔+ حصہ قیم .۳٣۳٣٣ ڈچڈکہ٭ ید
 2۳۳ یار ہج ۹8۰ ٭ون ہم ےب تو5 و (ہ8)

 م2 ۱۵۲52۶۰1۹ 4٥۴۹ ۳٭٭] 5۶۹, 7۰ ۶ج ]ا۶۹ 71۲۹ ٭ ڑ۴

 ۶۹۹۳ 71۳ *ک], 4 ۶ 7 7۲۹ 3 ۳۲۳" 71۳1 5٢۳۳5۶
 ۳۴ ۱3۹ م76 ٭٭ 5ا۹ +15 م۳۰ ب۳ 2اک ۶1 ۱۰۹۰ 5و۳

 55 ۹۹٦۳ 3+1 وہ5 ۱ مو 0
 ۹۸5 5۲۶ ۰۱۹3 ۹86-۳ یکایک مو یہ چیک

 ہج8٭٭)ہ٭ >۴ ×٭18.5 ہی ہہ ۱ م۷7 ہ8۳ ایس َكَبَرأَ
 5۲ ٭ت5 ہہ ک۶ ۶۱۹) "٢ج 5۳, 5ا٦٦ 8۴ ٦ا. (7

 تہب ۳ ,٥۷۰۰۳ 1٠ ۹۲۱۳۳۷ 3ج ۹۳۶ 112ہ ۹۰۱۲۲ ٢٦(
 *۳۹ ی٭٭* ہ5 ×٣7٭٣. 5 ۹168 3۱۶۰۲۳۴8 8۴۳ ۴۹۳٣۲۱

 قٹ+ ٣۳ہ ٭٭ مٹ. ب ٭×١ ۱ ۹ ۹ہ 585 5۲۱
 ٹثب٭٭ ٠۶۹ ×5 بہ بب (۰ يج٭ 397

 (عوہجبج اٴ -٭ _ہ××٭ ]×8 2۰-6

 ا ءاوآ لاک لو ملا یث کیکاذ را تیغ ہلا لام ا
 1۱ ةعیرا ند لاق یف تیطیل نئاد یب لا نین ا۲
 >1 یو بج یف لع لمبجارت كيا مشرف ظلا نو ا

 ا ولا لپ قر ملا ما ومن شا لکم یلح ا
 ہرے ایو. یو لباتس-تیاوح

 1 َنِينلا ہُذْيِلِع ٌمسَِو ۂطلاولاَنِي ئل فولاد ٠

 | اوتشااننوُمَتيالَمت وا لیس ق مھلاوما نوغقتی ا٠
 >۱ غشلع یوغالو موت رس ےھرجا ھا یڈاد3انم ا

 ۔| ولاتص نمراخ اک وم فورعم لوک ںول رک مھداو ا. >] ےس وو د او یے و دودھ ےورد ےہ مدد ہو یے
 ا الاونما نیلا انا اح تو او کام

 ۔إ لام ناک یڈالاو نال کفر صاواطتن آ1
 - لکم اٰکمه را دلاو ولا نو الد ںواگلاقر ا

 ١ نژورشیپلادلص هارات لپاو دباصاق پارت دیلع تاوعص 1>
 | ہ َنّبرِع 0مول ید دا ها او شامی یش یع ا۴

 میمر چ جج ] ٭.ج وو مج ےودوو ہہ
 '۔وہ ہ۳ ۹1 مج جو ک۶ تہ٭ )7ی موہ ر جہ7 وج
 چووب ڈو و: ج٭٭_ بدر مر ہی ڑچچ مجسم یب0 7٤
 7۳ بج -۰۷۶ )ہک ٭ ۶7ر ۳77 977۳ 27.2 ۶۲٭) 7ج
 و حج یوچچرببچ 8 چو مچ 5ج ہم ب یی 8 76
 می ںج٭ج بہ چی ہبہ جہج م٭ ور وو
 قجوجچہ ںہجہ مروہو جج وج أ2 5 ) 9و (68۷۷ 8۲۹۷۷
 ہیوم جج ہججسرە() ہت ڈرو یدد) 09 ۶
 73ہ رہ ھے ٭رو ہچ ہ۶٥ تو جج  یجدآ 457۰ ×5۰ ٭×
 مچ )م7 )٭ جج ر 7حیرجج ) ںچسہ ٭۔نیع د۲ وو ر ذہچزج

 ٭5 !ج-٭9و ٭ 5ر مد وو ٭ڑو ےےجہہ+ چر9 3937
 ]7 ی< او 7۴ ۳7 >7 ہ۲ ہہ. ۳ز یت قہ 7ا ب٤ 069
 م7 ] ۶7.  برہہ٭ *)٭77کا 7 ×۴ ہہ و یب
 ڈی مج ×۰ ہت, فزو) 778359 5 ۲/ یبەر جی مو ۹
 جبر بہ چہ وہ جز ق ہر ہووج ہہ” تأوژ, ۶ ۶ 7
 ہر جج مج :-ے۔.+رق ٭ ۱ یر +6
 مٹجو ڈںچرصو ۔ن وجعم منك بہ جی 1ج 8ص۶٥ 1+
 جہ ٭ ج ى ٭نژ/٭ می یي م8ہ:چو ےےہمج مچج ۹۳+
 چ۰ ]رب ٭ج ی٭٭ ج777 ۵ ہا 1676 ھا 77 7)3 7717۹4
 و0۳7 72ج ی7 ج۹ ۹ہ. ر۰ ور تدرج 7چ 7)۱ 1
 قم ید تو 7 1۶ ×۸۴ جہ بہہ بیج ترک لوسرو
 جم٭ 5 مروہ ق ۔جو رک ٭ہوع ہ۳ )۰ ۳( 7)5 2۰7۴ مہ

 ا پچ 7۔ا 7چ ۶ھ ی۱ 7 7ر



 عی صدی ےل ھےو ھب رہ ھ عم

 بہ شی عتب اج

 ۳.۳... م۸.

 5۱١ ٥۳ 71٠٦ ہد” ہو ہ وچ 8پ پآ

 ات 7: جہا ۶ ۳ج ۳ یہ ٭ہ٭٭ )چ

 ۹ 55۴ ۴۳۳ *۱7۳ ×7۱ ٠87 ۱۱۱8 5ج ہ٣ د٭

 ۳ 79 ۶ ہ۹. ن۸ ھم ×× ہ٭۷٭ 1× ہج ؛ ھوچہ

ھ5) <5 دا٦ ہ ج5 جہ مت مت جب ]جج وو ہو
) 

 ہاواچ ھ55 اک ک۳ 0۴۲ ہج ہت دب8 ]57 ج-.

 ٠۹۳7 نون ہوا ××٭ *٭٭3× حور >×٭ ن ٭ چود جچ
 ٦ک اک 5878 ۹۳۳۴۰ ہج>٭ × ج مر

 -٭ ہدصس؛ ہ") یک ٘  بکرا وی

 5ا15 5۰7ا ۰)۳۰۱۸ د۷٥ | ؟ا5ا۳۶۰۳۷۹) 67ج جچ

 7۳۳۶۰۳٣٣ ۳۰ ۳۴ ۰ 5۰ ۲۶ 3 ×: ج٭٭

 ہ01 5 7۱ )ت7 یتا تر۴ :7) 77ج ت٭٭

 اک ہ03٥ ۳7 و۱ ا3ج جج ۰۳۳-7۹۰1 ٭؛ ج٣
 3۴۴ ۹۱۰۴ ۳7۳ 0۶7ر ج.-) <

 ک5 ]ج۱ 1٢٥۹۳۶۳ داد ا٦ وج ٦× اج ×۰ د۳ ہجج ہج

 ا 14 یو6 اظ مج ۱ ]مے بب ہم وو

 -٭ات۴ ہ4 ہسچرک ھ8 8۰78 (5ت یس ہہ 3ج

 می یگ 5 ہ5ا5 ۵۷۳ تم یی ہم8 یچ ہچ

 >55۱ ک97 ۳۹۸)ت >1ج۳۴ ۴8۳۴ 8:۶ جس مم چو

 ہ۱ ۳۳ 8۳۳ 5ہ بی ]ہو چپ مہ وچ

 ۳79 ڈاک ۳ ۹987 ۱۳۰ہ ×۰5 ہچ چ.

 5۳۳۹۱" با ٭٭ <8 ٭۹ہ ہبہ مویم وج چہ

 ٭.م×٭ات ۹۹6 جہت ون  یدچ 3جو ہںوسچ۔

 7-ہک5۹ ۴ "اتا ۹۹ >۶ 9, :۳۵۳ ہ ع-ھ-.٭ وو

 55۰ ۶97۴ ×۳ 85×۹۲ 7۹۰×۱۱۰ ]۱ ہدد٭ جبہ

 ٠٠٦ "٭۹۰ ب6 ٭جج٭ک ؟٭ ۸۰ یر ہ٠ جت
 ۹. ؛

 مز ۹۹٥٥٥ہ8+ ج چچجچ -جڑ.[ ج مو

 7۳-ج٭٭ 5 ر7 ])٭ ۳]..- بج ×ج٣|ج ہ جود
551 

 (خذز) ۶۶۹ +-> دہ جج و ہہجج جج نو جس

 ا۹7 پہ ۳چ 707 - ٣۳× 2)7. ٭٭ہہ ×ہ-٭٭

 بسع ٠)8۷۳8 ۴ یا۰ م۳ ج٭ ۴7

 ات الکسا 5۳۹ , ۹۳۰ ید: ٭۔3بصأذ”دصو ٭ ہچو ل۸
 کنی

 کا07 19۳77 ۱۹ ہہہ< ہہعق٭ ۰ ]جہ 8

 م77. ۹ ج]ج جیا ک۹3" ٢٠--٭٭٭ ج235

 9815۲۹۶۳ 34715 ×ا۹۹) 3ہ ]جم یہ یو یس مج

 ا١77 ×۳ .×٣" ×٣٣۳٢۲٭۳٭7٭ :۱٭٭ ہ --٭ چہ ۔۰۳"
۹81 

 ۹3۶5 ۴۴۱ ۴7۱ ج×٭ ۶ ہ8 ۱ یت ہو5۹ ۴۲

 359 ۳7×٠7 ٦۳ ہ٦٠ +3 ہ37 ہ ×٭ مم و۱

 ۹ ۲ک ی “5ا ۹۹7ج 33 عی ۱

 ۹5٦ ا1۹77 ٭1 77 ۳×7۳ ہہ چ٭ ہح ہک 4

 ت2ج ہ۶ چ7
+8 

 ا تا ا ا ا 7 جید. ا یر ا یاب ا ا 7 7ا اچ
 یش شین دی اکا یک یار مم سس ہہ

 5٦ ٭ت ا٢٦ 8ہ یچ؛ ءچج]مہ یب

اجص-٭ ہکاڈ اک ٭ب د۱۱ ×ج حد ہ٭× (وؿم جس و
 

 5۳5 ك۷ ٥5۳۶ 7× م× ہ٭٭ جب یو بو جور

 ۹ا۸ ہى ٭ ٭۷ قئخبج جج, جم و ۳ج ٭ ×٭مرچ ٠

 9۳۳ 5 58 ہ۹ "مج ج٭ چہ ققح "تر و

 ک۳9 "جو مداتح ×ج ہہ دد×٭ج ]جج جج چو

 2۳۳ج 515۳ ہ٦ ہمج٭ ج٭ جو  ٭ چمچ ہو

 ا77 23×× ٭ہ٣ چ+م ہج ڑی ج”ر ہو ہرس

 ×۳۳ 55 مح جج :٭ہ۷ جوو جج و ×-<٭

 25 5 ۰ ہچ > جج جو ٭]ہ ہت و٭

 95۲۹ ۲, 5ا۳5 5۳9 >1 ۳۳ 88.6 ہج-جہ٭٭ سج
 نل

 95ا7 ہ8 ١9+ "مچج 7ج ہو وہ چوو : چںہ

 ۳ ۴ ط] ہم۰ ہر دص×٭3:۱:-۳ج٭ 5. ہّیرہو

 7٦ ۹ دت ٭ جہ ہجہ.37 ۰ ہج٭ 68 چو جم مچ

 انداج [؟۴7۳) ×۹3 87 >:187 ۳ عر

 ک5 تا7 یا ہہ د۰٤ دازد٭ و32. (ک:)۔یگ۹ ۳ ۳7

 ہت کما ما ا5ک ۱۱ <۰ جج ج٭٣ 7 ہہ ہو

 ل5: ہ”7٭. عع×٭٭ 8۰8ی جو ہہ کو ×بەج

 5 ث٦ ۹5 +18١ >م 8چ میج ة؟چ۔ جچ 0۳۴۳۵"3ك

 5١× ات ہ7 مج مد سے قو و ٥۷٥9 ۱ دو3

 57 59 ۳۳7 ×۸ ہ ×× 88 بج ہ وج

 ٣5 ×٭ 5 ہر ہہ جج ہ ۷8 ہ۶ ہہب]ہ<٭×5 ٭]ج٭ جر ہچ

 ۸ یصج>”١5 ×5۰ ھی ٭٭ م۰١ ہ” (و۹ ۹5 ۷

 ف577 ۳۶ ۲۷ 23788٤ ۱۰۳١ ]54 ×× جج * یو عو

 ا1ک ہ٭ ہت م× مج جج :م جد جہ و

 2۴75 :5] 5 | گڈ ک57 ۳ 3×× >7 :ہ7×٭ وک

 (5213)-ک٭٭ک ۱)8۹۹

 2۳5 1۳۷۳۹ 55۷ ۴ ہ, 7 ہ بدا٠7۳ج ×ص. جج

 7 7۱ ۳ 8 ج۰۳۴ :- ٭ جج :ن

 (ہك81)رھ. ٭ "م×ب بو ہم جس ے جور وچ

77 ا۳۳۳7 5” ۳۳۰۲۳ ۲٦ 7 ×] تر ھم ج, جس
 “تک۳

 ات ٠٠٣ہ وک چپ وج 5۳ .٣> مج ب۔رورچ

ج۰۳ ×۶۳ ہ×دح د57. × ×ز جج
 اک: 

 ٢" ۹5۶7 ۶٦ ا8 589۳ 5۳1 ۹۳ 1۱ 58 وو جر٭

 رح ا عتیق یدوُج مج و و36 ڈک وہب

 آ7۰ ۰ ہہ: ×۰8 5 دو ہج >۳ ہ3 -٭

 ا37 ×ز ہ٭ ہہ ہج×٭ 38۰ یو جج 85

 ۹۶ 7ت! تی 5۶ 7. 8۹ *ج 3 کیچ

 ٦ ”ٛ٭٭) ×× اہ ہ٦ بہہ ا556 یچو وم مج

 نون آوآ ۹. ج3 ۴: 5× >×. >7 منو

 ڈس ہ٭ ہ ود قع یو مب بد و ۔ج
۱ ۹۹۰۹ 11۹ 

 (د٣) 158 585 ۳7ج ڈ٭ جج ]ج٭ مچ جب

 5 تاج ہ۹ جار >۶ ر37 ×۴ ع3

 یير ڑ۹ ۳5۴ ×× ×س٭ 5ی قم مجم و



٤۴ 

 مو ٹباوسەر3 0۳ ب9 ناننا ×چ٭٭ با و6 ماعطا ٭چ٭
 وچ ٭۔يوە ٢× جب۱ ءددص ×ح ہ موم ْرڑئاْاْیَي
 5۹۰ت٥17  17151۲5۹۹ما۳۷×9 ک١ ۴  8چ 3۰ ک ز۶۹

  (۴ہقدص -قافنا -ماعطا چا5 ×ئ۵۲8| ,٥ 18 81 ۹8
 ے۳1 ی۰ ×61 م7۹ )۴ 7421و ]۹۳7 6 رہ
 یچلا7ب 5۱ ×7×, ہد 5. 1۴۰۰۱ ۱<, 03ا7۹ ×۳ تر ۱ ج٭

 ب جات >×۰7 ا ا چو 7٣م 5 878 ×۳)
 مے ب٭ 3 وو ہہ ک ۹۳ >ہ۳اأأَت 5۲۳۲ م1٥ ٭ ٭رو

  1۱ا٭3۳ ۹ ۹9

 و چی ۹و ٥۹" تافنا ۳ یے م۱۹۱6 هتدص × یچچو
 مو ٤۱× یو۰۳۴۰ یک ہہ ک٭۱ >05۹ ۳ |ووری جہ(

9۱ ۴۹۱ 5۹5117 

17319۴ 15۹7 7 
 چا5 ۱)۴ 9.۹ "ج9 ہ6 8ئ : تا 5۳۰ ۹۹۱
 ٭3۴5 : 131 51154 ۶۲۹ ن۹ می  ۔۔-٭.١)۹, ٭ . 5)18 ۴
 م10. 61 0۹11ہ ب3۳۳ ۳ ۲۳۰۱ 57و ۹ا

 ۲19-1 7 7۹ 757 71, 9۴۹ ۲277 ی۶ ہ۳۳, 5
 ۹(۹ ات ۱)٢ >۰ <5 ۹۰5 ۳۹۶ ۱۷ ۶ (چ(ج ی+ااظ 8

 دا)ک5 ٭ہچ 2, 5۳5 ۸۶۰ >5 ھ۰ ی٭< د×تآ٭ ا0 *)۳ یج٭'
 ۳ج 8۴] ۹ج۱ ہہو, ی23۴۶ ۶۲٥5ا ک٭ ہہ. ی٭آت ہ۳! ہہی

۱ 5 ۹185 ۳[ ×× 

 ت٣[ ۹2. 51353 ۶۲۹۷ 757 6۹5 671۹ ی۴ ہج.ج چچ

 مو >٭٭٭ ہم فى ۱ وچ م۳ ٭ر٭ .-٭و ۳×

۱ 37 ۹۹18 4< 

 >3 ہ 58ہر[ ہر8 ۹۹ ہہ. ی٭ات ۳۴
 771۹ ]9۹ ۶971 7757 ۹۰ 51 77× ۱)۹ ۹۲٥

 +٢ 83۳ 7 ٭ہا ۹ ٭ا۹) : [٭6 ػب٭٭ ٭۳۴٠ و
 39چ]٭أ)ٴ15 75۴6 ہ ۰:88 58 361 2۹9 ۹۱۹

 ]۶9 5۲1517 ۹۹5 +۱ 38 ٭"٣٭ ہہ ۳۰۰ 5
 جج ]۳ مح ٭م× ۲ ۲ *ی٭٭ ء] 5 ۲*۶, ٣۹ ۱۳ ٭
 تجچو جم ج5 ۹ہی ہر9 <۹ 5۳۳ 6 ۵6
 ٭چ وہ۱ مم. ی 5001 (٢ ك5 ۹۹۲۳ ۲5۹ 76 5
 ٢۹5۴( ٦۳٢ 5 ۲5 م۹۹. ب5ت ۲٢۴۹ ٭:ءاچ ۴۹5 ۱1,۱۴۳ ٛ٭۳

 )7] 2۳ 7۳۳۰ ١71 ×ہ٭ ×۴٭۳۴)۳۰ ۱

 ۴)5 71118 >۹۰۲ ی ۹۰ 1۹۳۰۴ *٭۴۹ 51۳8 *۲۹ ۳م 7
 وی7)3 ہ ۳) ×۱ *۲77 7آ ٥5 ×۰ ۹٭۰۲5.۱۱۰) ۰۱. ۴
 <6 ںث-بج-ہ وچ *۰ م۹۱۱ 8ہ ہ. 8۴5

 53751 <۹ ٤86 ۶۶ ٥ 7جا (۴۴ ۱8 151 711

 مر ہ 5 ۳55 5۲مە ٠٠۰۰۳٣ 7٣× ٭ >۹ ×× ۱
 م٦ ۱۱× ٣۰۳ ؟۴ہ] ہے ٣5۷5 ×٣ ب۷۰ ہہ ۹75 ٭,
 ٠۹ و چپ ٣> ہہ 83 مہ 10 ۰1 ۴م, ۳۳ ۳
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 مت 5 جہ ٭رو میوہ. ہہ ٭ہ٣"ة ہ0٥ ٭8ػگع : ۱
68 ۹1۴7 ۰۰1۴ ۱ 5 :۹(۹( 7 0 7 ۹71۴ ۳۳۰ 
 ا3ا 55159 ۶۹۲۲۹ *75 *۹۹ +7۶6 ۴) ؟۴ یك۹۰ 8 ۹
 نہ0 کہ 51 "ہ۴ مہ ۲ بس! نی ۳ 5, 5

 ڑ1 ۱۶ 77۶>:
 ۔۔ وس جج یف 5 یسک جدعاطنٹنیبعصمو یب اوج ت 'طئوسمم ھما سو لم وو یف ک9۰ 6 2وک 0ب ال اک اتفتس ح رس وک اک دب قل ناک و اش عا چک وا قیا ھوہ پا ؟ ییہ ےہ ےک وک مداح ال یی او کن

 میلا ۴۷ ٣لسرلاكلت
 یم یر دی 7 ۱

 ای پی ین دی جج دج فر ید ۹ :
 ات پن تپ ٹی اک ایا ایج پک ےس ور

 َث ےہ جت ٰ ے 3 : ے

 ٢ ی ہللا ناشرم ءاگورا مھلاوما نوفوب مولا لکم 1>
 نیاوایباصا ۃ وت اج یک تن نانی ۱

  ۰ہ1 ہلاو٭ لطف لیاد امن ےل نو ناِض اما دات
 ا نو نج ہل ناپ ناپ ما ڈوبا کلب وت ںوامکامی ا

 نب نامے ہل والا ایم نم یت پات یخ ا: 1
 ۱ب ایم سم وڈ لو رکا ۃیاصاو ات یا ا

 لالا نامی كان توا رات دیفزاصغا ٠۱

 مح

 ٢ص

 ےس

۳ 

 مے

 حس

 مل
- 

ِ 

 ٣

 ےیل

 ٣۴۰١

 َ۔

 2س

 سا

۶ 

 ٣س

 سک

 تب ۱ >5 ٠ ندا 1تا تام تو 2 ںی 2 .
 2.1 ِماوعقنا بر دح مج

 خس

.۴ 

 اح

 ح

 لن

 توا

 ل-

 ا

 مح

 ےس

3 

 ۳ط

۰ 

 ےس

 1 الو ضرالا نوک لان رخآات مو تپشام تبوط ا7
 ×1 لا ٥ي ذحآي وت سو نوففتت نما کت
 ذا و هی یع ہما قااَوملع ا دْيِفاَوَفهَت نا ٢
 1 ةللاو فامحفلاپ ےٹومای ہرغفلاوک دعب نشا [.

 ا جمع ۃ والا وم ہن کرک یو

 رکن یا مو اٹیک ارہخ قا [<
 ٹو رک رک زم

 :- 7 ٠

 سم ۳ وہ
 جن ےن ٹ ےن رک مگ ےشا تک ک و وک ہک ےک ےہ 7

 معر وج جج وونو ٭نڑو ھےجسہج وچ جج جچرجو ×57

 ےو۔چج رے وج یچ ہے حج جب موجو چو ہو 39

 ڈ7 جو سب مج × <9 عج بی ٭ ۶+
 رو مج جور ہ5 یرجج جج وزو رک -۳ ]ے ٴہ٭ "ڈوب 8
 ]ہر *پچرج یجسہ ہو "جہ وپہ بر ٭قیہ+ر یدە)

 ہورہجہہ مج وجہ جج ػ ٗرج ہمہ جج ہ دو ورک 6
 بج نب كہ حج جرح يیِ ہبحج یک ./|)رو مج

 ق0ہ بج مہ وڈےہہ۔ے ہو بو عط +ج-جلاکہم وج
 یہ ت7 ۰:017 یب رخ 3چ ا5273. چی ۱ 9 27 7
 7×7۳ ہ)چ ڈپ ]×× یر )۳۷ ہیچ 6۴7 ہ37 7
 أج۳ہکہہورج ڈو نیب یو عوب جب چا یعو)ز ي

 +9۶ ؛ ہمرجور ٭ڑو یدریج قہ یجب و ہر تب ہیرو 77
 پج مہ جہ من ہبہ ہہج عج ٭چ وج مج بج یب ہہ
 5 ج1 رو وی چپ جو در ہہ( یہ ہکروو ثی۸ یے

 ح جبہ ٭× ہہ ×۶ ہجبو یبہ ج جج ہ٭نب 00 "1
 چی بہ ب5 مدعر ہہ مروںےویج برج
 بنج+. 3ت وج. جج یہ ےچڑوکسوو بچو مور وبوچ

 جج. مروج ہو وج ہی مہ ہ مز ےچےج 7
 ]مر ہیچ ہرچکہ, 9×ر یدحز 55 سج 5ج 7۳۷+ ہہ

 ڑ۲ جج یب٭ دورہ 7-7 وجہ ]ج جر ڈک ہی ہجح ےرروجو جج

  تزوب ٭ ر 7۳۷):2 یڑورچ وج جم )ز97 8977 ز

 تشتش ناباہر تی تب اد ازمم یا جج تم جس ہلیری سرہ تب کل طنستل اب ظسحرڈ بھ ڑتطستسطستخیھدرل]

 ریپ < تیا ےشدع ج ہل رک کرس م پ1 ۱ تڈمزیز ےس یش دم لب فذ

 ھے ےہ ےہ درج - لقب ے ےک فض ےل کل ےہ ی۴

 اک ھچ

 تہہ اٍِ اب اھ

1 

78 

 دی روپ ا ےس کب ن۶ شا عج



 ہا

 گو3عؿؾةوھیؿوٛو اے ٭س ابو یے وج بس ٭ چو ھج

 5 51 ۹۳۳٣۹ 5۳1 7 کا۱۰ 1۹۳۰۳ (۴۳ ۲7۹3. ج3.
 4۹۲۳511۹15 ۹۹7۴ هللاب نمؤیال ہ٦ جو -8٭ے ]3۳ جور

 8”, )]1۹۳-٥٠٦ ٭ ہہو 30٣ ۳۲۰ ۳9آ 5ا15 5۷3 و
 بر ٭ی [؟۹۷8) راذو ےہ بس3۱ "م۳۹۷۷ مج چپ

۴۱ 89 

 5ہ ٦۷٣" ٭٦ ٭ت .:ں "چک ۔چچ
 یو م۷۳ *۷ 2۳۴ ۴7 71۱ ک5 ۱5۹۶۰۳۴ ك5 ۲جب جج
 3۲۲۴۳۰ يکاا٭ < ہ× >× ٭×.×٭ 6753 ءء3 جیپ

 56 م1۳9۱ ی >9 داآح ٠× ٣٣٣ ۰ 1۹۴ ذ0+.٣5 جچر
 ۹ ا۳۲۰ ہاوڈ 5٦۳۹۴۱ ہ۳7 5ہ !۳> 5۹١

 ]ہںک] تاج و مج ٦۱۰۳۰ 51 (۴۳۴ ت۳۳ مج. جوو
۶1۱ 1118* 

 ؟(.'كج) تاک 9۲5۰۳۳! 79-۰:۳ ہت  یا؟ 5اٛ و و8ی

 ۳95۱ 031 )7 طس. ٣۸× و3 ]آ2 ]گو ×5 ٔجچو

 ات ےہ ۳ 79 ہ۳. 9۶۹ 717 ء۳ 177 جم

 ۹۳۳5 ٣5 ط۹ 5آل“ ۰1 ۰ )رب ۹۴-۹9۹ جم چو

 ٦۰ ۱ 1 5۹7۲ ہک: جا سک چ1

 ۹ک 55159۳2 ×۴7 ٭جاق> و( 7× ")۹۹۱5 807 ہ٭ 'تثوچ

 *ک 18۹ 5. ۴ ٠٣" ہا 5 ٭۹۴۹ رک می ماجد پہر

 >.عطجح <ہ بہ9 >0 ۲ یو "5ہ ٭ جے بچ

 ہہر خچ 7جو3 ۳۴۱

 8ٰ 9چ-٭ ٭ت:ہج ٭ک3) 8جج ٭مەث مج
 ]95-۳ ۹114 ۹.21571355 3015 1۹۹71576 77 75۹9 و
 ہ5 ہ١۳ ]۱ ۴۲ ہت ۰× ہک. ہت ہ]جج ]جج چ
 ہہ داو ب۳15 5 ٭ ۷ص5 1:۳۳ 5, 3۳166 37 18 7
 575 ۰۱۹8 5, 3۳۳ ×× جج جج وڈ, م۲ 867ج
 2ک ۱۲۰ ۹٤ ہ۱ کک5 ہ ×۶5)زج ھد ی6 <5 6,

 ک۳7 31 ۳۳۳۳۲ ۳۳۲۳ ۰۲ ۰١۹ ×۳7 اچ٭ ٭ب ۹۰۱
 5ک 51۳:۰ دنواک 5۳۹۴۱ ×۳۰ ہ۴٣ 6) ×5)٘و 5

17811۱ 571 81 ,۴2۳ 

 ۹9 25159 ب0 ہ خا9 ٢۰× ہ۷۳( مور جے ۹۹۴ہ ْ

 1< 5 6۴, 9 ج٢۲٢ ۱۳۰ ب۹۴ ×83. ۹۴۲'۳
 ٭ جہ ہ۳۱ بچ ×ہکو جس ر ہ3 ہہ: ٥
 3ما ۹ ××.<٭ اچ "؟ ہم *۱37 3۱۳۲۴ ٭مج ہو ۴
 مج ہ۳, ۱۴۳۱ ×۶ ۰-5٢٣٣> ہ5 ب٭٭ *13۳ 6 85
 تا5 <۳ ہت. ۱۳۳ چک ٭فہوج *چەہ ہو ٭+م 185

 ۹7۴۲۰ ہم" عالح ٭٭8٭٭ + جہ كےجقجج
 ب٠ز. 1 2۹.1۶7 77 301۹]۱۴)۱۰ ]×78 -69
 ٭ج ا٤1 217 ۴)۴ >۳)5] ۹ >57۳7 جو ×۳× 6 ۹۳۹
 ٭تہ”-٭”-38 ؛٭, ہم م۰ ]حج موج وج مو ہگ
 5731 7۹3 م1386 ہجر مر ہہ ]وے 5و جو مج کا

 ٦ج٭ 757۵1 5 ۳ ×× ٭تجر >مہ ر ہہ و م6×٣٭6 ًہ
 ۱ت! اچ ۹۰] )7۳  ہ۳1 :٭) ×۴۱ ۳۴۴۰ ۶

 ۴ ۹ -.×× ٭رک ۳ج ط۳ ]قہ, ۱۳۲۳ ہد چو ۴ ٥>
 !٣ 5۰۳۰۰۳ ,)٦۳۳۶ ۴ *× *5) : کاج -]5ّ.۰.-]٭۰4

 ک <۴ >1919191 ا۳۰ ج۱ت ۹ ۴۹۹۱ یہ جیک )۳ 3-۴
 ےک. ہک جب ب ہہ 3جو ہوس < بچت مقا

2911 

 سب ۱ _ےس_س مم مسح ڈس اس ےس ٔٔے ے9

 "جج 3 -چچ< ہ”ہ"ود3٭ جہ ]ک ہہ. ہد رو ء5٥ ہہ
 می ]۱ 9و یہ ِقحج م ٭|6 جٹ 8م5 و مق٭ج

۱ ۹8۴ 

 157 >۳ ؟۱:ےم.ہ٭ 85 ہ وجد ہ3ا ]کر مچ

 ۹5۱ ٠9۳5۰۶1 55 ۶۲۳۹۰ 775 ۴ ۹۹۰ 77 ۴77 *)ب ہ٭..٭

 2ب۳ ۹5۹ 11 ک۹۰ ۹1۲ ۳٠ مو. 5۲۴ 62 (۳۹ ۹3, 50۳ہ 68۴

 51069 ۰181ا ٭ ۴ ۹3۹۰ 3.۱ ہا07٭ ۴آ ٣

 مما× 1۹۶۲۳۲۳۳ ہ5 1۹٦ ۳57)۳3 7 ۲۰۰9 5۳۰ م۴ 78۱ ق١

 ×٣ )۹ا٠۰ 6717 8537 ×٦× ب <٥ ×۳۲ ج۴. جہو٭
 ۳ ات ۱ک ۲۸۳۱ م7 ٴیج یر ہ× ٭جی رک ء۳
 ۲< ۶۱۹۲۹ ٦ ۹۹۰ نیز 5ر5 9۴ ۹ ۳9۹۱ ۱۲ 1۱٭*

 ا5[ 7118 ۹51 (۴ ۹7۹1519 ۴۲5 ۶۶۹ 7٦۳5 ,7٦ ۱ ۳+۴۴ ۶ص

 ۹ ھ5 ؟٭)۰٭ ۴۹ [۹ی1 7 *!۱] ۱

 قو <۳ ُتْرْئَثل تک کا پ >)۰٭٭7٭ ×3۰ ہہو

 4٦ 15آ <۸ 1۴۸ 7 ×۳ک٭  ۹ ۳ ×۱
 دےوصجک2 ہ19 ۰۳۹ ۳بب-.× .٭ می م۹ دات ہہم×٭ ۳

 مج 55 ٦ ب۹۵8 871 7٣۰۴ ۳۳ م7 <۹ ہہ >۹ ہج
 5مآ 74515 5۹ا ٠۰× ,× 1٠۹ ٣ہ ٣۹۳ی وت ہ ي وج

۱ 7 [۹۷8] ۳۹ 

 ۹77 ۹5۲۹ ۳۹1 <1 5, 5۷۱۹ ×× .7)1۹۹ ۳۹٣71
 ا37 ۳۹775 5۹ جج ہ جج جج 1ج م) كی
 ]۳34 ۹۳۳۳۰ 57۰ ۳ق *(11۳۰ مج ہے ں|  ج

 ۱89 ۰۷ ۲٢ ۶ 115 515۳5 ۹71۳5 ٥1۶۳ :۴])8 ۳ ہا,"
 5۱ 5115 5۹81 چ۰ >.۷۳۵×۳) ہ ٭8ئو 55 مچ ضض
 ۱ 7۱ہ 0ک ہہ ۳. ۳8۶ تا۳ ہ۴ 83۳ر ۱
 ے4٣. 71 ۴۹1۹ 7 :5٭ و۹۰۹ 11۹ 3۱۴ 3۱8۹1 25 ہہ
 ۳79 158 5 5 "15.۲۳۶ .3۳٣ ×۳3 ہ و .×ہآ
 ٦٦ 9555 ۴ج ہچج مر بج. ج-٭< ]جہ ہہ٭

 ۵۷1۴812 3151 ٭713) 5 ۴۰۱ ۴ 17 ۱

 3 ہ57 ۹ ۱۹۹713175 ٣۰٭ ؟ہہ ٭۹۳٢٭
 5 ۹۹۱ یہ و ہک د۰ مج ۴۴۱ ۹ 07

 7۳7 1)8 ۳ 6 ۲۹ 17۱ ۱3۹75 7۳*٦۰

 کہ ]۳ فا 7ہ 3۳-۱۳ <۹ وچ ۳۰
 ۹۱ :زڈا 1۳ م "۴ مم مہ م×٭ مہ :, 5۱ ۹18۶ ۰7

 ۴۳۱م4 ۲۳۶۱  ٢۳× ٭ ٭.٣ بم ×× ہقر ۹ ٦

 مج م5 ہ6 یجا5ط ×٭.ک ]لک مج ہ۲ ] یہ ہ ڑک×
 ہ۴٣م۸٭9۲۳ ۲ ٭< جب۲ 9ہ]٭  ٭6 مج ۹ب٥ چرچ ٭
 م7۷۳. 3٠۷ ۴)۹۹( ٥٢٥۶۹ 1 55 تہ یب ۳6. ۳۳ م۳ ۴

 ۹۲۹ >5 ٭× 6٦ ٭چ و٭ب ە٭ مج 3ج و چیر

 کی 9 یو ا ا5 و۹۹۳ 18-۰۰ <۱ ۳ ٠6× مت 8(
 ہںوچڑک ہک بہ 7 ۲ ۱ یو۳ ۶ئ )و 2-۳۹ ×۰

 +5 88 ۹1 ک٤4 5۲15 55۶] *(م۹۳۳۰۹۳ ٭۱٭ ترج_( جچ

 ٢۱ ٭مي >--٭٭9 م5 عہ8 و ×ہک 5۴ ٹ۳ ہ
 1۲58۴55 5جا55 >5 ۵ب۰ ۶۳۰۲۳۴ 87 .۲٣.×.->

 ڈے پے 7م. ۳ ۴ ہمت و چود م۲ ٣ ٭١

 .۷٣۳۷9.--۳۳+ ۹7 7< م۹, جہ. بہ8 ہو33 حہ٭۱

 *٭5٭ [1؟۹۹۰) "وص۳79 م1 ٭ تہ٭٭9۱ م٭ !مےوووم٭ مج



 رع ا ے رےڑچتااھتتکڈکاھاگ ےب و ا ترس ےگ

 مٹیمشام ۴۹۲ 77 ۰ ٦۴۲ ۶۴ ٥۴۳ ٥۴۳۴ 8٦۹(
 ہہ ۶۳۱ زتم5 3۰۵ تما × مہک ٭ا١, یتا 81155 ۱ (۴۳۶۹۲
 ×53 (ھ2) مہ م٣٣٣ >٭8۰- 5 ہم ٣۲٣۹ ء۶۲8۳

 یو5 5:8. ٢۱۱ ہعم٭, ک1 ٭۲۳۳۰) 6۶..--86٣>-
 ات 7۰ ب۹۱ جہ ے_ (چ73))

 ۔٭ ہو ٭-88 ۰٘ ملا ِنْیَألاَْعَخ ٭]

 اتَْْحَا ۶ ا31 8 ۵۱ 55 ہر 28 د۵5 ہ 3س

 تباچ ۲۳۹ یج-۳٭×.×٭) 28) ۱۹۰۳ ہ3 8 7+
 جی ۳ی یر ہم ]مج ڑہچ <, ہ۳۹ یچ-۲۷۳)۱ ۴

 4515۱۶7 7۰۳7۹77 37× ہ۸ (85) ۴۳ ہ
 ×3 ٭3)ہک مج ہہ مھرج ٭ متآ ھج ہ٭٭٭ ہت ۱

 ج ہ”ج' ہر داصَح هی هَتَحازْت ا دوم ج ہو ہ6 ہج
۹7۶۹ 7 ۹7۳۳ ۱ 

 “٠-وہ ۶ہ(وو' ھ۳۱۸) ۰37۶ ۱6 ٥857 ×۱ ہ
 73 ٣× یس. 1۹۳. ہو ۱ ١05 3۳ ۸) 2157 *۳ ہہ
 پ58 ا1 ۳1۶ ۹ ۹۳)۱۶) یا. کک۰ و ۴۹ ,٦ ی۹
 ۳+ وڈ !م٭0٭ ٭ 4ی نوچ مہ ہے.۱

 یر7 م٭. م٣. -۔'ہ ۳۳۳۷۰ <۱ چ7 1۱ ۹ ٣۳۳۰۵
 م5۲ ۹ ×ز 7 (۹۳۷ ۱ اک ی۳۶٣۹ "م۴ ۶۴ ہ۱
 ۳۰۲۰۶ ۹5۳۳57 757 ٠ ۱)۰۰۱۹ ۶ 5۱۲۳۷۶ ٭٭ 8ص۶٠ ج۶7
 تو ۴۳۶۴ ۷۹۰۳ 7۳۹۰ ڑ۰, 57۳ “×۰ ]۹۱ 7ج ۱ ۳. ]
 3575۹ 8757 5۱ 55 5714 پ56 کاو مہ ٭۹ ١۴ ۳۹ا ڈ3,
 3+ '[۹۳۳' ۹5۲ 75 ۱۹۲۳۲۰ ٭ ۷۳۴ ٭٦7×7 ۴۳۰۴: ۹774 +۲۷۳
 ی5 ھر ۰. 60 ک۴۲ 59073 3۶5 ۳۴۸۳۴ ۱۱۳۳ 75۶+

 ۹,8 ۰) ئ8 ء۳۹ ۰۰۹ >7 ۴< ١۹×
81 

 511 ۱۹) ی3 مہ 0۳ ۳۳ یو 7)۹ ×۳۹ ۳۳ 7
 931۱ 16 ٭7٣۴ہ٭7] ۹ ۹۳۰۳٣۳۲۶ (۳۳۳ا ۶۲ 7۶۹ ۹51۳۹ 7 ٣۲٦۴٣۰

 25 ۱۰۷ ۹ ت۱315۶ ۱۹۹91135 ۴۴ ۱57۳۴ ۱

 پایلالل اھم اَمَو ..... ٹاک َيطْيشا
 ۹. ۴ا۲6 ۲۹ ک 8۱۹۴۷ اا۳ ہ7, ۳۳ ہ۹ 6۹6 +۹۰

 ,7٦ 1۹۳۳۳: 95 5۲۹۶7 97۹۳ ۹60 3چ ےسرچ ہن
 ۳55 >5 ٦ جج ٛ٭< ہ۳۶ ہ٭۳ مج ۳ ۴۷ 6)
 ۰۳7 ٣5ج پچ ٭یي ]5 وو ہم 355 مہ ک 7
 ×۳5. *۴ ۹۰۷۶۰ ہ5 ی۲5۴۱ ی۹۲۳۰ ک٭۰: ۹9۲ (8٭ >۴ ہہ
 ۹] ہک1 ۰۲۰77 "579 1۹۴ ٥٦-٠ ۵ ۱)۴۲۷۳ ہ۹ ۴
 ]۱)۹ ۰۳۴۳۲ 77 ۲۳ ٥:1۴ ا57۳ 0, 77-0۹ ۹71 (۴]

 ہہ ج۳ یہ بب ۵ 75 ۳۹ ۱5۹ ,۳۹ 57۴ ۹ ۰۱۲۹۰ ١8
 جی ہد ۹۳5 ٭ہویچج ؟<٭ ہ٭ ۱١ بج .٭٭ ۔ژػ” 5ک ہا

 ک51 2۲۳۳۱ ۴۶1 355 | ۲۷15 516177 ء۴۹ ۹7 ۱ 5۸٥
 59 >5 ٭8رجہ ہ ٣ٛ 3۹ ٣< ٘٭۰ 5۳5 ٭ ے جہ

 ہں شا ت

 مر ٭ ء۱

 ٤ ہ 9۹۰ 5ا58 ٦ چ ×× 7 ××
 کک 11ت: ××: 7
 ماہ ک65 ×55. 68 ۹ م5 ۹ : د۳۳ ۳۱

1, 
 ی۳ >۳. )مچ. 1)۹9۳ ہ۲ ۶<۲ ۹ ]۳۴ می ہ۷5

۳۹ 7 ۹7۳(7 297 3078 ۰ 7 ×۴ 871۱ 

 د۷۳ ٣ ہہ ×۰× ×7 *۳۷ ]75 57) 577, 31 3۶۴ *×ک
 سج قو دچ< ج7 ۱ ہہ جہ”  جت< 8۰5 ××
 '-]ق ۳5 55۱ ا5۰5۰ 75 5 585 ۵8۴۳ 5۹ ۲۹ ]۱
 و8 5۲۰ ۳۳۷ ۹۳۹۹ا 58, 53 ۲8 ی۹ 7۹515 ۴۹ ۹1۲8 ا
 ٣بے آج ھج ۵۰. ۴5. ×5 ۱ ×-ی: ×۱ اچ 3ر5 ۴۶۱ ×5, 77
 8958 ۲٭ ک٭۰ 5اوا55 752۹ 503 ٭چج ہے جےڈ-إ[ٛ

۱ 8 857 

 ا73 ×۰. -ہ٭۹_ درچ(5 د٭3 :. 77 .م ہ٭ ہہ
 9 ۹75 ۳۹1۹ >۳ م۹ ٣۶× ہ۴ ×5 1۶ 5 51۹ ,5 ٣

 5 3۱۳6 ۱۹۳ ۰۱۳۳ ۰:۰۸۶5 5)۹۱۹۰ 5٠۳۰ ہہ
 91 15 ۳۹۷۹۱ ج7 ۴۳۴ :۳م٭ 77 ٭٭) م۳ >471۳78 ۴ ۱

 ت۹7 ہ2۰ ٭*٭9یو ٭ج ٭ہ ببحج.٭+ ٭ ٭چوج5
 ک۱ ہ7 مک. ہو” ناک ۳۳۴ “۶۶۰۱ص۹ 0ہ ہہ

۱ ۹" 5185181 7۹414 ۹41 ۹3۱ 

 ہج ٣ ہ5. ٭۴۴۴ ہ ۲۹۷۳ہ 375۶ 8۳ ۴آ ۷
 1٦7۴1> 71)۱۹۲761۹ ۴۴۴ 7۹ ۶۹5۹ ٦ ک ۶۲۳ ۴ر] 1۱

 تو ہک  ٭3575 یے ہہ ۴ :ا31 ک مج مج
 مم5 0 ۳. أہ۱5 ۲۰ 75 م۹15 671۹ ہ79 6 ۹۶
 5 ۸۰ ۹۱٣۶× ١55 ۹1۴ 3× ہ ص۹۷7 1۹۹), 5| (۵
 ۱۷۳)۳3 ہما ا30 ۷6۹ ۳۰ )7 >٭٭ >۳ ہچج٭٭

 ۳ج مہ 58 ہم۲ ۵۲۹۹ *۳۹۹۳۰ ۹77۹ ۴۹۱۰۱۶ ٥80۰7
 5۳ *۰۳7)] ج- یہ >ہ ۲۳٣ گم! ی ۳۹5 د5 ۱

 <٭٭5۲ جج ہ59 ۶۲۰ 5 مہ ۹۳ 885۱ ك۶۹۰ہ ی٭

 7۷5 >8 ۳1۴ ۲ >م٭ 6×7 ٭×٭ )۴۴ ک5

 8 89۹ 63۷: ُهيَِْع ..... اون وما ننلااھڑاپ
 ٦حج ۳ بیط ۳٣× ۹۴ ۳ہ( ××٭ “>۰ ۱ مت (م 6
 88 8 ۹۳۶ ۹6 ۹۳ "ہ۱ ٛ٭ ۶۹۳3 ً ۴
 ۹5 5 ۱ ۴۳ ہم٣ یھتڑوہچو ××.] 7۰۳ا ہل یو ہہ×
 ۳۲5 ۶5۶۰۱۱ (۳۳۰۳). ×۴ ٭) ۱)7۷۶ تہ 9۰ 7, ۹۰۷۰۳ 1
 ۴۶۳۹ ×25 ۱۹ ا7)9:77 19) 57 7۶7۴4 7+ 7
 ؟ج ص۰ ہ٭أ- ٭٭۰۳۳۲ د5۹ عج ید د٥٥ 5 ہہ
 ۹۹ ۶٦× ۶77۶ ب٤۹ اتە چپ 11018 01 ۴۱ 1 78

 ا٦. دا3 ت٭چ٭ 5 ہ33 ۱۸۳۰۳۰ . ہوآچو 56۳, ۱۳۹ ۴٤

 چج يے ج یم جہ 8چ ي چچیچج "۷ وو ا
 ٹیشام ک۹۴ انجرْخَا ٥۳٦۰ ۹ا ۹8۷ ×7۳ ہہ. تہچ٭ ٭ج 7
 >٭٣.٭.٭ َےَّيهلاَْتَتالَو ۹ ج٢8 ہ8 ٭ ہہ ہ

 ڑ8 71 77۴ 277 ۴ ۱ ۰۱۴۱ 7۹ ۴۳۴ ۲٦5
 ناچ ي مت. ہد ۹۳۷۰یہ ہد )۱ہ ۸۳۳ ] 7ہ

 ےہ ٭٭ 9 ےب ١ 24 کک ے۹ 3 2 ھ

 تب ۵ صل ت٦ ھی

 ک

5 



 دب ےک

۴ 

 اھ وچ وچ وو و8 ہک ھم
 ۲۱ سویا

 ےک ےس ہنس ےہ چہ

 لک
17197۴ 515۹7 1۹37 : 

 ےہ ×× وم: /نِيَْمَهَلِحَل قْمُب ہہ
 و مبر3ہ6 ۰ ۹۴ ۹1۹ 71 5۰۱ ۰۲]٭ 5)5575

 )×× 3ہو ہ ٭٭۱ ٭م تعا ٭٭.5 ٭٭3ہ8م٭
 ےت3و٭3۰۳.۸ و >۶۸(۰۷ ۰٥7۱9۰۷۶ تاک 3چک ۴7۴ *چج چ
 ۔ہع : ا٭۴ ب9۶۷ ۰15 ۶5116 ت1 ۱ ۹1517 ×۲۷ (ج7
 8ی۴ك مت, ہات٭1٭ ء۷۳] 13۱ ةمکح ×۳ ماکحا 5 اپ

 یہ ہہ ج۷ مہ( 7۳۹۹1 ۰۴ 9 9 715)116 *ز۶آ ۱

 ۹ <٭م٭ ۔(چجتییقر۔ جد ہہ یر >8 چ
 *چ٭٭ ةَلِيَوَكْلللاهْلاَ ۱۶٦ ۹۰۳ 7۰71 ٣۳5 *..آ
 - چیچہ ہ۳۴ 5۳ 25ر ؟6۴ ۳)۱۹8 ۹۹۱۴۴ ۴۰۹1 ۱۹۹۶ ز۷
 ڈاک ۹7۳۶7 7175 ×85 7 ۶۳۱ 55 ۹۹۷۰ ہجٛ

 ۹15 7۹475۴ (1۳۰ 1۰٤۱
 ×× 31۰ جس, ج۳۹۳ ۳7۲۳-۶ ۴۴۰ : جج
 ۔ںیج کچ ۳ <5 م۱ ×5 یک 5۳۰۹ ×۹ 5×۱ ۹۳۰۷

 ہک ×× ف٭٭ 86 0۹8194۱ ۰۰۳۲5 ۳ ک۹ ۷۳ 157
 ۱۱ یو ہک جہ ہ7ا د۹۴ 0.7 ہ١۹ ت1٦ ) ۱

 ف ےآہجوجج (۹۱]چ] ۶ ۲٥۷ 7 ۹۹۱ا 5915۱ (81۹9۹ یک.
 3ک ہم ×× م۰۳٣ م٭ہ وڈ م۹۰۰ ۴۹5 8
 برد مج(, م1۹ >×ہر+ () (۴۱۳۹۰۳۵۹ ٭ وت, (۹۳۹ 6

 یڑنب (11۹۰ 757۳5۶ 251'۹ ۹۹3۰ (۴۱۹۹۱۹ 5۹11 ۷(٢
 بج و: "5ق 335 81183۱85۱ 816 ةيیشخ ةمکح ا سار

 هللا با ہجو ہود و ہج<١ ُةََملَدبِي اد لعل
 ۔ےوص ×75 ۱57 53 ہ ہے "5۹۰۴ ۴ ۹
 -ج× ۴(1 ×أ”<.۱ مت ہات <۹ ہہ 9118167 کيا تپ
 ج۳ <رک 6 ×7۷ ۱۰ 7۳۳ ×.×.-.- (38۳-تك735

 ہجوم ہر ا9 ۴ )
 9 جج ہمو )۵ ۳۹۹۷۴ ۱ ُهمكْيا تُو
 رک رح یا ہنت ۳۲ ہ۹٥ یک 68۳5 1 ء0 8۱

 ۴. یک کچ ا ]۰۴ ج:75 ب75. 5۴ تا 464
 0۴م ( 1

 ةيَيَت نْورتفَفنَااَمَو راضأ ْنِم َنيِِلاَمَو
 بج ٥5 و مے ٭.م+ وو وع ہہ <٤

 جح-> ×۳ذ ۰۱۳ ۱۳ 7۱۴۷. ۳5 ۰۹۰ ہ۲ ۱7۱7 7:67 ۹
 ۔جتےہوەجوإ٭ ۲ ۱۳ 3۱٭۱ 8۱2۰۳۰۰: دا1 ۰۲۹

 ن5 ۔ي ہ۷۰ ۳۳× 7 ۰ا ×ہ<_ ۴۹٦ ھ۹ ۸۹۳۷ 7
 جم <5, 7)۷۹۰ ۴ 5۳15 2۴۳۱ ۴آ 117۰۹
 جج بیع و م۱ 6 یا8  ×ےتم.٭ موڈ << 6
 ۔ےمیح ۱ ۱۴ '-ب×' ×7 ۳6-7 8م 7

 م۱ 3٭.-: ٭٥٭ ہ٭۳-٭ ۱١× ۹ >×٭۳٣۳
 رو >۳ ×۱۳. نچ+ م۹ ۱×۷ ۰۴۰۷ 7٠ج ب٣
 ۳۰۳ 7)٥ ×۰2 5 ۰۴ ×× ہ7, 91 *ڑک ۴۱ ۴

 ٭.٭ ہک. >7 ٭-68-جہ ×٭مەدق "ہہ ہ۸۷
 لی دو 3م د53 ہہ ×۹ 5۳۷ >۳×7 رو << 7

  ہے ے ےو ھا ھے ص ھم ےس ےک کا ھے اح

 :إ ٴراضا نم شام کتا اف اج
 ا یامْوفْخُت نِإ و“ اتعَف قتل دْمحنِ ا
 تر اھ سر روا
 : ںیلوڑاہج نولمعت اميِدلاَوَمَيامس نِق :

 إ لا نون مو مل ست الف رک نداوقو ن ا
 ۔إ یا یورک نداوفوتتامو وا دم ءاقتبا
 3آ ق او رسی نِدِيَلا ءارگفلل٥نوالشتال اد ا

 یب ضر ناترص نويط مس لوشا لیس اب
 1 مشت موفرت اتعتلا نو ءاینغا نھاجلا

 : علاوُمِا نوقْفْن نیلا ہم يلع هللا قا
 مُهَرْمَاَمُهلَد نالَعَة اس راھكلاَو لّیلاي
 ا ” نوٹ مهالَو ئوولع توخالو میر دشع

 مجمر د7 ہ وچ ٭ چو بب او بج و5 مج ہچرچ
 وج ہہو 7جپ صو ر ہر3۳7 ۳ >7۹۷7) ۱

 مور ×۶ یڑوب ]ح۳ ۳+ ٭٭97۳ ۴5 پیج وج میڈ 7+,
 جج وج وچ ںیمج جو یج بدبو 5ی مو 5 5٢
 مرہ مے بد نور ڈبرج بکا ہم۷. 75۶ع ۴< ج
 حج ہ۱ چپ یروےج یہجأےچ و< وج وج رر یوحر

 ۔زلیتج ہے ج تبرصرج 7× ہہرمج ج ر جی٭ ہیچرچ ×ز ج۷
 ۔یتوئوہ ےہ ر یم نو یجچجچ وچ جو ٴی 56 9+3٠

 ڈک ۰ ۔'ںوب جب مہ تو وو ہی ۲ ہکا5٭5 ۴
 ۔٭ ]ےس ۔ذد و×ج روک مج وج بج ہج ×× 5
 رو وج تب آ  یومر ویورک یف جج ۵ڑ م۳7 5, 7
 ۔ڈنورہ مج بچ إ نا - )جج. 0+ 5 ھ491۶ا
 چہ. جج جر ب٭ یب ڈور ]ڈ۳ ٭٭ موج مو 6
 ۔ڈےدرے مج ج۱ ہصآسز 77۳ 51۷7ہ 3۳۷ 57۷ 77۳5۱ 7
 ۔”جج ممے بج ہاح جج اس د ×) مس ہ ۷ وچ
 حی جہ ہچ بر آج ([7مركر یوعر ور ٭و ھم سج

 > جج. ]۳ج ہ 7+ نا و بہر ر یرعجو 77 ۲۳۳]5 ٠٤۲
 >ْنچ جج ہروجج ہو ]یر یرجو مرہ بوم قجپ بچ یجب

 7 ٦١



 ءِ

8۳۱ 8۳ :53[ 1515 ۱ 5۷۲۶57 5۷71۲ 7٦5 ٣× ۱ 

 ہبَِع ہی هللا قا ..... وطا لیس ن اڑ زس وا تڈزلا آرکْلل
 فہ م6 _ویم ۹ ج7 ػ]مجج ۸8۹۲۸ ۴ی, 7

 *٭ ۴1ہ جو ٭م۸۷ 85+ یس ب۳ ہہی "۹

 ق8 ع35 ۹۲۲۹ ۹ ۱

 ِتتعتلا نم ءاینغا لشاحجلا مک ی یورک ہم 8۳0 ہ6

 مہ مہ م33۹ ]۷۳ ءر٭5 ۹۷۲۴ “۱885 5۲۳۹ ۸۹۱ 5ر
 5 ی ۳۱5 1 6 11 ۸)۳۹۹ ٤5 7 56 ۴۶۱ ۰× ۷:۹۱ 5۲٢

 ی9: ×7۴ ]۱ 77 719 7 ۹ _ (چ3))

 ملی موت یک ۹8۷ ×5 , 3۴۰۰۴ "۲۳۹ 87
 کیچ 7× ۱ ۳۳7 17۶ ی×٭٭9 (م۰ (37118×] 87 ,1 ۹161 7٣5۲۴۶5

 می !ا5ا 5۳5 ی4: ۳ ٭5۹٠ج7۹ ×۳, 5۳۹ ۹1۳۰۴ 78
 ما 7۳ 7 ۰۹ ٦× .-۔(37۹ق))

 اگ ام سال تلسی ک 507۳۰ ہ٢٢ ۳× 5۴۲ ٣۶×
 3581 ۶۹ ۴7 7678 3 ۸1۱۱۹۴ ۶۹۹ 7 ۹۹6 ٦

 جج ۓ ی۳۴۲۱ 881۴ 1۱ (م] ب)× ٗص٭ت3)وہ5 55 ۱ ١8
 3 >٭ہآ م9 ہ٭3)رو٭7]٭ ٢ ۹ب۹ ٭ ۹3 ہہ 05( 5۳8٢

 ٭م٭ ٭* ٭0 ةمات ةفع ةلأسملا نع نوففعتم مھنال ٭8 ا,
 71 )47۴ ۳) ٣٣۳۳۴ ٣ *را )89 ۹31٭۴ ر۲ ۹31۳۹۳ .

 جو3
 راھگلاَو لْیَلای ۃَْلاَوُمَا َنْوثْفْنْم َنْنْزَلَا ی >ند ج٥٣

 م٭ 8۹۰۳ ۰۰٥ہ ہ ہن٭یو ٭٭۱ ۹۴۳ ۳۹.۰
 ہم "۹م 5ر5 7ہ أ۱ ہہ: ٭ی-8۷۳, ت٣۹ -٭۰۴٣
 ہت. ہ:1۹35 56118 ۶۲۹ ۹ر7 م7 ۹۱۳۴۱ ۹ 5 69
 3م یچع ہہ ہے۔وہ ٭چیں بج ٭” (۳۶۵ ہر
 75۹3119۹6 ٠م ہہ ہ8۱ ک۷5 ؟ ۴۰۲۰ ہ ٢ئ۳۳ 7

 2۳۳۳ 571152 ۶۱۲۹ 875 ۰۱۶ 471۹ ۶6771 715 ۱۰۳۴ ×7 ك5
 ےن 0( ۹ "جج 8ج۱ م٣× 8 ١ ۴ ١۳

 وج۷ 37۹ م5 م۴ ۶ ٦)8۰۷ ہ٦ *۰۴35 81۴ ۳۹
 جج مچ 3-5۱ م٭۳٠ 1بي 9+ 7٭۱ 93, ھ7

 ۲۴]2۳ 1١١ ۴715 ت17 ۱

 ہج+-8۳۴-7 ۹۹1 7 7۹7-۱۰ 74۳ ۹3 ۹5
 ج٭ہ٭ ہے ۲ 55 (ج:) ب٭م٭ ۰ 55 ہ1۹75۸ 18۳, ۷

8 137 7, ۱۳۱ 75۴5 7۹5۳ 5۲۰۲۳۳ 6۳۴ ۸5۱۹ )8٦78۳ 
 2۴۳۷. کا51۳۹ 516 م8۳۱ 556 7)61۹5 5181۰ ۶۹۲۹ ۹7 7 ۱

 ٹ1 بہ ہ٭ت 7 لب ہہ ۹× یر(
 ۳۶ ×۳. ہہ ٭يچجج ق۱ ۹۰۳۲ ۹ ۹5

 -۷۱_-,]]7] ۱.۲ 779 ۹و 7 7۱

۰ ۱ 77 
 ۱ ےس جس و کت جت ت7ٌٔ. آ٤]بجحکم چج٠کہمدج ہھچ جج درجح وج ج-صہعوچجچچجبجم+توچج]جموچور ےس ججصرع-رج و چعآأود٭امصصص+بےبسإجر ہ--صصمکاطت چا کج ون کج کک کا سک و ہت اح+

 وو ۷ *18گ۱۰۲8 ی۹۲۹۴ ۰4٥5۳۰۹ ۲ہ٭٭۹ ۱ )۰ ٭
 وم165 تاک ۱۳ 3۱۹۳ ت8 م۹1 ی۰ 557) 5۰ 3۱۹7 ٦×

 عج ص ۳۳ ٭۹٭ ہ5 یم ) ۰۱۳۳۰۳ ۱ ۰۴۱8۲۰ 57

 ا٭3۳ ۱۳۸۰ دت 6 9م ہہ ہک: 7
۹1۱ 8۳ 09۹8۹ 

 َنئلَممتاَميِذلاَو ..... َفاَقعْنَف سڈ کقلااودّبُحنِإ
 فو ہہ

 کل5: ۹ ہ۰ ]ج6..م ہ جم جم پہ ہہ وہ
 جی مج ما ہی ع ہہ 5٤2 ہی مت (0

 ح× ک5 :9۳ ہ 'يجہا3+ جج 8 32۰55 77
 ٤ یا ہے ی۹ 81 59۹ 61۳ ۲2۲۰۴ 831۹۹1 ہ5 ]۹ ۰۳

 7 3۳8۱۰ ۳ < ہ٦٦ ہ58 ء۳۸1۱ ٭3 , ۲,
 ۳ ۶927۶1 1۴. ]۳.۰ ت٣ 2۳۴۳۱ جب >٭ج 7۲۱ 7)۰٢۶

 جج ۹055 ٠۰× کچ ہاتاک 8ٛ3 5۵51۱959۰ ۹۳۰۳ 7
 ]0گ 5 )۰۰۹ 7 یو! ۷۳۲ م۸1 357۴5 37۰ ۴
 مج مک ۳۲۷۳ ۴ مز 3۳ ۱۹۳۹5٤ 25, 5۹ 8۱ ب۶ 8

3 

 ۳-۳۳76 بج ٹو ہ ۹ی ٭٭ مو
 8۳۵۸۱۷۹ ۹۱۳۷ ف۴٢ 3و۹ ۴۹ 75۱۹۷۰۹۹ 61۶۳ 8 79
 ۳ہ. ۲ پک مآ 57+ 9۶8 ۹1 ۹. 5۹ ۹5. ج9۹ 6
 ۴۱ ہم٣. ہ5ا٢ 7٣ 53× ×٥۳" ۳.3۹ ۱ اتا ہک ۳۷۴۰ 8۹

. 8۱ 

 یتا ےس رھؤدالم کلم یک
 ی 5۲51۳5 351 7۳7 67, ۴۳۴-٭[۹1۳ ۹7۴۴ 6 864

 ۱۲۴ ۲8:712 39716 +7 1 ۹ ۹319۲84 ۹۰ ]۴ ۶۲٥

 551692 9۶5 5۹۱ ک5۹ 17 ٣۹۳5-۰ ۴5 5ا 57ا5

 ۳۳ "چے م۳۹۳ ہک ×1 ک ۳۳۴ *۲۰ ی ۴
 57-7 74 م۵۰ ہات ۰19 ۹77 | ی3 ت5 ۶7) :۴۸) 372

3 

 ک۹۹ 5۹39 2آ )۹)۹5۹ ھ, یک >۳ج) 5۳۲ ۳۷۳۴ >7, 8
 ۳۳ جی ہہ مم 8۱۳۱ف۹ >٭م٭ ]نی مو٭

 ۰۸8۸۸۸ 5۱ ۳۹۴ >۳۳۱ .(<۳×۳۳ ا57 م5 1 5۴ ۳ ا(
((8۳5. 

31۳ ×5 

 ٦ڑ ٥۷ ۶[72۹9 7۴, 51۲۳, 5۳۹۰م۲۳۳ )5۳3 ٦۱ ,7٣8

 <  ×۴ <۴ ۲ 5۳ 7, ۳۲۳۴۲ <5 ۰18ہ٦۳۳۳

 ' ۔ے_ےےہ ےہ ےتتممآ دتٹیس[رککوھچ  +200تتس-تٹک یخ کک

 ڈےعت ۔-ھو ۔-ےسو دوڑ جلا ےہ

 ےھجچ ےہ نپ

 -دٌہ اکو _ ےس

 --تٹتلہ

 ےہ  ےتشہ  ہھچ



 3-+ ۶چ 5۹۹ ۳٣ 2۳۹۷) <٭
 5٥5۳7

 د× صد. د5. چپ 38
 ا اج مد

 ا ےک 1آ 1۳5۳ 6 ]۳ د8 ۹ وج جج ا

 ہم سا یس اش یر

 1ح کک درا ۱ جج ×× ہہ و٭.

 155 ۲۹ ہ٭ جج: ہ جت. عو 01957 18ج

 5 5778 ٭٭ ۸+ جج ج9 -ج-
 کا٦ا

 1 1ک 69 ۳+ 8۴ ہہ ہک

 1 ۳۳ ×>>-- 2۹.5 >۳ مدت ٭ وہ

ری وییسشم دل س سیم یک
 شع

 ۳ 7۹77۹8 د85 یج جہ ۹۴۴ ٭8٭٭ و

 ت7 5 587 ی۰ ہا ہ7. ]2ج ہ])..٭٭۱

 رس اڑلد 5× ہج تا ہ ے٭٭٭ر ہ٭ وجہ

 ۳ ٭ وج ہا + دودھ ھو٭ ج٭ مچ؛

 ٦ ہی ہہ بہ3 8ہ جج وجوو

 یا اک 1ک. ×۷ ہت ددوج

 ۹5 5۳5> ہ۴٦ ہے عج: وےںوھ

 7٦۳97 ھ57 < ×)٭8+ 5ک >-ہ< ہجر

 ٦ت ×۰۰ ہ۸۰ د۳ ب× ہ۰ × -..]م

 5 گ0 ٭٭ جہ جہ عج عم وھپ 7

 ڈا 395 ک۲۳ دت 5 جنوو حج قع سس 9 چپ

 2۳۶۸۶ 37۳٣۳ 5ا۳۳ ٠۳× ہد د>ہ× ہی چو جج جہ ۳7-٠

 ھم .٦× 3٣۳ 551 ہہ××× ہي > 8ج ہم عوچو ہ ہ٭-

 1ک 2ک ×55 3 5ہ "٣> 8٭ث]ج ۔ج مر 3,7 ۳

 ا١۲1 ١ ۶۳۰۳ ہ75 ۳ أ٣. جج جج مج چٹ 3ج چ٭٭

15 ۷ ۳۰ ہت 3ط, د0 ہد .1.-.٭ ٭ ۵آ. 7
 

 ۰ 5 ×۳۸ 86٭چج] جج سر وا

 ۹ 5ا5) ت٢ 5۳1 تا ہہ 9ہ ہ جج چہ چي 8 جم

 ۳٦ج 55 5۲ ×۳ تی "ج۱ م٭ ھو 8۳

 59×15 < ۳۳ ×× ہج ر 2× ×× جی.|ج نج 3

 51 ۱ ۶8۷8۰ ہ 5>. 7٭. >٭ ہہ و0٭ رسم

 7کا2 ۳۴۱ ۰۰۶ 38ج ×۰ : ہز٭ ×۰ ڈ5

 ا۳575 ۳۳۲۹ 3ٛ ۳۶۴ 7۲ و٭ دو غبچ بوجو ۔<

 5ا9 ۲ 57ج ہ۹.77) ج) >7 ہ۴5 د۳٣ جد ہت کر

 ت5 چلا و ء۰۰۳٥ 83و] یچ چ 27۹7 ۴ ہن

 ا۳ بب 38 ج۔ موم ہرج ہہ5] 7ت یجو(

 ایا ا نا یک ا ا اکا رک ا ےک تک

 چپ اپ یے پ تے 5 ۱ کو ۱ گو وج جت جج ای 7

 رر کرس ےس ۔وڑ وعئب٣| ھو 59 ےہ سس

 لا موکَت کلا تم لال
 |َنْولِک ای نل :

 را او لاف تاب تیا تر طا وے
 2ا نادان ہل یبا ہا لا وا ا

 ام ا ا ا

 تگ

 ےھد سس وع وس ات

 ۱ اون ااونما نار 9 ند کن وم ھیلع یوخ ٌ

 ٦- نا نبموُم وَ نِاومْلا نِء یقَتاماَقر5َ هللا 7

 :] من ناول رو ولا نش پرخپ اون د ائ اول 7
 ٦ ۸-۰ ۷ت ےس ۔ ہم سے اسے ھپ ہہ

 4 لک ٥ تو نل وم شو ا7
 1 عوف کت نا کریم لا کان قر کو نا ٰ
 7 ے ص وورس ےہ 2ھا ےہ ٭ہدویمصو عد وہ و ے3وس [<

 4 ۸ہے ف نوعجحر اموی اوھتا و0 نوک کش نار _
 >ْ ۳ _؟ ھظ اض وج رس یا فرق فو ےہ ا.

نْومككِلاَلمْمَو تیس اں ین لم یونی ڈا :.
َ 6 . 

 : اج ےک

 موءےر وچ ج٭ ہو ا57 757۳۳۳ جو۳ چرچ ۳5۳ +۰

7 577 جج ہچ3ج جج مور نرس ی
 چپ ۶ ر7 گ۰ ×۳

 ہ37 م7۳ یجب چہ اا7 ٭57٭ ۶ ج+-ججم ہج و٭ ہچچچ وج ر

 7 ت7ج 5777 جج ۳۳ ۳87 ید جج ج7 ج-۱

 25 5 ۳ اج د7ا >ج ہچعج قر یز رنج

مچ اٹآ ا5ا7/ ا57 77*77 ڈچرچچ چوچ
 77 ٣7٣۴ جج ج چو 

 5)5166 ) ہ٭ وہ ہوورچ دج مہ ا5777 777۳۷ جر ہزہ ہہر

مر ہچج ود ٭٭ ھچ۔ ےہ
 ۱ "7 ×7 جر ھ

 ۰ ۳۳ 07۳ 758 ۳7ر .ج *۷>× 7 مج ہھہچ

 ٴ(3)جر (نوور 57 وج" وج چ+ج جیچ ×7 مم

 ٴجج٭ یجب جوہ۔ وج جچچ ا7077 چ7 یر
 7٦٦ ۰58

77 7٦+ ج٭ر ہجص مہج درچر موج یجب
۳ 577 75 

 اتا ج5 5 ×7 نم>ر چ ڑ]چچجہ ء5177 ہچچہ٭ پچ چو

 11: 775 << >۰ بو بچ پ وہم چ ۳7 یو

7777 جہ وجر موجر ا57۶7 ٣۸٦ ھمترہ :۹یرہ جز جج چہچ
 

جج جج ٭چء چچ مور ھچ مچ
 5ج < × ]×× ××٭ 

 ھ777 ہت جر اا٦ 57/777 5:757 جہ مچ ٭ر یرہو ججو

ھج ھ> ہ٭ 5 ٔںمو وجد
 2ٹ 57575 >7 × 

 چ ۹(5 اہک 7ہی. جو ڈی وچ
 خدمر <۴ وج جو

 ٦۹۷ 777575 6 ۷۳۰ 8۳۲ ب+7 ہ١ تچ٭ جہ ۴۹

 ۳۳ 5۳۳۳ ۳ 5۳7 ۴ہ ۶ہ مہ جن مو”

 ک75 >5۳5< ×۴ ہم 8ج ہ ہمہ وج و

 ٥۳۴ تا” “۳ج ۹٢۳۳ ہہ جج مج عی ج و و

 ہ× 5۶ سج جج جج نج و رجچ جیپ ٦٦ ہیرو
 ×7 5ء

 جہا جج / مدجر ى مچ ےہ چچ "آ٦٣ ہہ جر چہ

۳ )۳ف وج جہ. ج> ہزوچورو ہزوص چپ
 2۳۷۵ 5 : ہ

ا2777 2۸ 557ج۷ ہ5ررچ جور چط جر
 



۹ 

 5ا55 57۰ ک5 ہہ*اہہ جم ٭ تمہ ٭ مے

 ٦٦۷ ×7 6 ۱۹۰ 85۲۳ص ہ97 8ہم. چو

 ہ9 7 اج ی۷ ۹۹8۶: ی۰ ج6۹ جج ہ ٣<
 ٭٭٭ 5۴ ٭< ہ٭ *:(0۱ چ می یجچج وج ہ

 +70 7 ی٣. ٠۷۹ یہ۳5 جچ' ہج ×” ہہ 56 ہ

 <3 58 م9 591 ٣۰× ہ٣ر٭ م٣ وہ مجخ ٭

 91۹1 7ج >۷۳7۹ ×۳× 3۱ ×ہہ-٭ ]×7 ٭ ::چق جج

 بہ >۳ ۸(5 وجود رک ۰3 ہ وجحجەات و 8<

 و75 9 ×58 :4 >۴ ۳ ۶:۲۳۰ ×3 ×٭ ہہ و3.

 ۳۹ +۶7۹ ٣3۹ ×15 ×۳۱ ۴۹۳۷۶ 175۰ہ >×.٭-٭٭

 ٦ عج جج -حمجہ م. جہ ہمہ.

 ]595 57 ٠٢٢ ۱۱ م٣ م جج مد وج و

 ۳51993 ہ۴ 557۳ ہک. 1 أ1: 515 5( ہر مہ×چچ
 ١ ہ)آ 655 ۴3 5 ]5۳

 و3۹۹ ا7 ٣۳ ۹۹۲ ہی ہہ رک ×3× د٭ج رے ہ

 وج و. ہک ہم متام جج گ× دھو ہو م8

 ہاڈ7. 6۳ 5951 جج ہہ یہ: -چ ہمہ 8ج ود جہ

 ۳1۱ 79 ۹ ×۳7 ۶۶۳) 773 ۱ج ہا ہہ

 ک5۱ ۶۳۳۴۳., ٦ 7۹ 9٭۲۹ج 7. 8ی [ج جج وجہہ

 58۹1 مج 51 یک ۹93۹ 7۰1777 77 ۶7 6اتو٭
861 

 2٦ 8۹ 5۹1 ۳ ۹۳۴ ہچا5 ۳م ہہ 3)۶ :ہ

 52ز 915 5ا ا5951 71 ؟۹135 ۳ ۱١ ت۲5 >0۹۹۰ یہ ہہم

 8:5۹1 أ؟ ۲٣۰ مو 355 ج۱ مچ ء۰ جبجچم ہیچ ج5 ہ

 ۴ ز55 589 55۱ 5۴5 ۹ +۲ حج× ×× جج) ہہہ×٭ ہم5

 ۰۹1 ہہ ہت ۹< ْ٭ ٭٭ پب ہائت یے -ع

 ۹775-7 ×۰ 07) ج۹ ج77 م۳ ہہ ڈ)× م٭
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 >719] ک5 )5۳, طج۳. أمى جی ج, 2م عی
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 ۷۳۱ ا۳5۵5, 75 775 *7ہ ۴74-7 ہہ ×× دس 577
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 ا 7× 5۳۳ 507 57۱:6 5 ۳۰8 ۳۸ہ )”

 اج <۳ ۹, 5۲۲۳ دآکڈ یہ ہرج. ےہ میچ ہ
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 ]709۹19 18۶ ہ88) ۱7۹۳ 4 >۳ ہّقب ہہ٭) ھ>
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 2115717 ۳۹۳۳۹ ۳۳ ٣ "3۱ ۹۴ جچ
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 9 5:75. 5۴ 5۳۳ ×5 ک ۳٥٥ج تہہ '٭م" جمے
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 )ح8 م۱ مہ مر مج ہ۳ مج ۳۳ 7
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 .۷)٦ 879 دزآآ < ۰ر۷ 7 یھ ہہ 7× ۹ ×7۳
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 ف٭ 50) <0 م۷۹ <۳ ۹77۳۸1 ہک( 5 ×۲۳ ٤5
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 ]۴ ۴ )7۰ 9 7۹ >۲9 نو اک ۹ 77۰7 د5٥
 معق ٤5 ۱ ہ۱ ۰5 ہ78 -4ت ہے ر+۳۲۰۶ ٭
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 ×۳3 ۴۰ أ۳ <۱ ۹۹۰, ہما ۰۱ ۱5 ×5 ۶5۸ ۲ ۴,
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 ےسہہ جہ مہ 7]٭ ۹ ]) و٭ے مات ی ۴۳۴ (( 06

 نپل

 ۳87 7۹-39 1 م۲۳٣ ۹۰۹ +۹ ۱۶
 آم 5۶ ہ م۰۳ ۹۶۳ ۶٭" ٭٭ م"ت٭ 8۴۶ "۶
 عد ۹ 3ہ عص-٭ ٘ٔمٹق٭ 8755 ہق×× ہہ وع ہ٠

 ]7۹۹۱ 55 ۴۳7 ب۹۰ ۹8 م۹۲۴ ×۱۹ ۰۹۴۱۷ ۴۳ 1
 × اج" ہ٭ ×۳ ء۴ ٭٣ ہہ ٭چ٭ہہس_ ص6

 ہ]0-935, ۵ ,۹٦۱۹ ت3 ۹ئ ا)

 'ن]تہ-٭ ٣٣ہر ۹ ۴۳97۳ ۳7۳۴ 2:577 1913 7791 <
 وہ5 أ ]ما ۹۴5 ×۱ ۳۹. 51 ۹ 5 ۴ ہو٢۳ ۶
 ]ج۱ ۹۰ ۹۳۰۳ ہ78 .ی٭ مج ہم, -د٭3 5۹85ہ -×

 1۲ا7 ۳۹ ۱۱ ک۹5 ×۰۰ ہہ +۹-۴۰۲78۸ ۹۳۱) ۰۲۹٢
 ,5١5 ×٣ ہ51 6 ۹۳۹ ۹۶۰ ۳۳۳ ۳۱ ۸۸9 53۶۱ 7۲۳۰۲ 77
 ۲ج5 ۱ م38 ۶۲۳۰ ب۳٤ ٭3۳ ٭ہہہ ید 6جج 7

 1 ۹ ۶1۹ ]8[١

 3م 5 ):3٥( 3ہ ٤ ابر وھف اعفن رج ضرق لک 519 ۹

 ۷۹ ٥3۱۶ و7۶ ت1, 91/۹1 .-۔- (31)'-×7۴)

 ۹ 77۹) +37 (5ا2) میچ (]٭ ء۹۲۲۵ [(و٭ی ہیچ
 ۳5 ۱ ۹۰۹۸1 ۹۹98۳۳7 91 6 7۰2 ٦٠ ۴1 ٣۳×

 7ج ڈچچ مم۳ 8ہ ہہ ی۶ ۴7۳ ٣-۴
 ××٠ >۶ ی۰ 77 >7 :)+ہ | ×۵ ۰ ۴ 2 9

 ۹× ۱۹ 2گيا0ت ۴6 55 ۳5۲۳, 391, ۹5, ,٣۹ 5٥ب 6 ۱

 أ0 ۳۹7 7٣ ۶-۳۰۰ ۵ ۶0۹۳ 7
 -۔ 96 ۶ ۴ 7٭ ج<٭ مج ہد9٭ ×۰. 885
 ]۳ ۴ ۹7 ٭۲+ ۳۳۰ ۴۱ ×× یہ < مک وہاند
 ٣7۳٣۳۳۳۳۳ *33..- ہ٣. ے0 76 و ۶9۹ ۳1 ۹۲۴) 9] -
 ۷ ۳ 27179 66۳ 5807۳ ۳ ۹ ۳٣٣۳۳ 'ورج) ٭٭

..۹ 

 3ح ہہ 3ک ص055 *۴۹ ۹3ہم (31) 9069
 ٰ 7 ہیچ م٭ ٭ ے یوجج7٭)

 -٭ ۴۵۷۳۰ ہ 777 5۶ یر3 ہہ 30أ۴ جہ6 ۳۳۰-37 ی5
 ْ 15۶ ×۲7 ۹ 735. ۹۲ ۹71 55ا 976 اچ 768 ۶
 کوچ ي۶ بو. ہمجمےعجہٰہ یر ً >۹ عو 7

 ۳۹ ہ۳۴ 3ا 7557 ہ

 'ےح ہہا۲۳۰٣ ۴ جا75۲۸ ۳.۹ >۰. ہ۰
 ٰ ۔٠۔ئلا | یجب درک 77۰9 ×7۳ 77 رے چہ یدر وس ہ٭

 7١ ۱ ہا وج دا دہ 3 ۱ دہ ٦ جر

 ر”چ:

 ےھت تپ ۃتب جہ ھج یڑک راہب ۃخب ۃخب ےچ کت دۂدنت “ےک ہے خپيپ حت _عآ ھ

 ھتب ھإ ہۃۂکب “ ھچپآ ےل د+/ۃ4ت ھ٭1۲ ۃٹبہ تل ا

 کا (لِد ھاں ت" ها

 وہ ہہ ۔ہہح ںیہ
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 ۶ ے+و 2وہ 3ے 8 و  ب و ١

 ئ۲

 ہن تن نل جد تا یر تعا بدی یس اچ < اج رٹ اج ںیہ یہ سہ ہی رک تک7 ھتنواکااظاھعھتفجب ےن لت ترس

 5)2157 ۳37 ات را چڑ ۳*۵ چت جوچ

 7ج 77۳ ۰-۳٣۳ 377۰ ×7۰ ×7 ۹7۴ ہج ×۹ چہ

 یم 0 ہ9 ہ >5 ہي یس ۹× 33 چپ

 5788 5 5 کا جہ پا 9 ۰) :57 7.

 ۹۴۲ ۳۶۳ ۶7۴۰ ٦۱ ۹۷۴۳ ۱5 ما جو ج:ڈ]جچ

 ٦× ب۹۰٦ 2۴ 53 51775 ۰۲۳۴ 5۲۶), 5۴ ص۰۵٣۳٣۱ ۴× >:ہ-٭

 ان8 ۹ ٥> ۱۱ج < ×۳ ت3 ۹ ہد٭ت٭

 ۳٦۹۳۷۱ ۳۴ ۱ ××. 5:7 ج ×۳. ی ×۰ ۰۷1

 ٦ 87۱+748 م×٭ ×5 ج3--٭ہ ٭٭ مج

 ک 3۳۱ ٦> ×7 2: 7۳) 7 ۱ ×× 77) >7. مہ

 ۳ ہہ ی۳ ہ١. ×۷5 ہ8 3۴۳۰ چ])چ و

 اچ ہ ٹاتج جت ہد تاج ہہ × ×۰ ××٭ ر5

 آ57 مج ود -× >۱- >۱×٭ ٠:5۵۰ دچج

 ا51 157 ۹ 5ا تاج ۱ 7 ید ×۳ ہ۸5) ہے. عج

 مج و 7 ۳ 97 ×۰ ×7 ۱۹۰۳ ×۰ہ-. ٭9

 ا755 ۱۳ ۱ ک٢۹ ا ×ج ہ٭٭× دد 3< جج ہہ ہ× ×3

 58755 ہد 8 ہجج --٭ ج ہ٭ ہ٭؛ ہو پو

 ات 11 ۳*7 ٦ج ۳ ٣۹ 77 ہ >۰ مج×

 ہد ۱45 ۴۳ ۹ <۴ ات اطط×؛ ہج م3 :.ج] جج حجم
 3آ ۱ 77۰۳ ۹ 31 ٥575

 21 9 ھ9 ۳5 ٣٦ 6 یا5 رک 85۹8۳ ×) ×ہج×٭

 5٥51 ۳ق ہج١۱ ہہ مح نآچ٭ ء٭)۱ےہ ءچوچ مپ

 ا591175 ا۴ . ب×٭ ح۳ ہہ ٭مج مہ یصع جج

 مکچ ہ٭ ہ5 جم ؛ ي3 ]یہ جم جج و ٭

 ×59 ۳٣9 ١آ ۱5۳۹ ٭۳7, ا527۵ د۵۰ < دب×٭×× ہ۸9

 5 ]3ج *۳۹ ۲< ہہ ہ١ ْ

 1ک حج جج ہت٘٭ق٭ <7 (٭۹٭ ۔أ ۱ب 8و و

 31537 * ۱ ی18 7۴ ×5 ا۹۳ ۳ہ 8ہی ۱۳ چ

 ”< 1۳6 >>× ×_ل٭ہ٭ جہ ٹتہا٭ 8× جم. <<

 کا۳5 ۳۷۸5 ۳۳ ۱۳۳ 57 ٭ج ج]جچ ہد م|

 7317 د۹ ۴۹۰۳ جج چہ ہہ ہ٠8 6

 178-79 ہ٭×٭ ہ۳ (ْ] ہم جر

 ا٭چ ہ 75ب م×× دم” "دق قو ہہ

 ۹۹۹ 75 ×7۰ ×۱٣ 77× ۳٣× ھڑت ٭6 ہ, ک۹٥
 ھداگ ج×. .7۰ -×آ ۵ 7۳5۰ ہ7۳, ھ ھہج٭ ×۲ 88.۳

 5. ۹9۹ 3755 >۹ ×ج إ د۹۰ جت جج < 6۹

 ک ڈ9 5۳ چ5 ۳ *۲۶ ٣ ہہ ہہ ×7۳ ی 9 8٤8
 حا ۹[ ۴7۹ یب ٭۰ د۴٥ +7 ]5۷ ٭٘٭ہ

 ا7 ہ5۰ ×× ×۷× 52( ]آب ۷ "7
 5۲75۹ *5۲39 ۱ کا۳۶ م١۱ مت وج ۴ قی یو

 ۹5۱ ×8 ]گڈ م77۶ ہ و مج چو 6

 5۹ >1 ا۹۹ جج ہ ۳۳۷ ہ81 بسر ×5 ہک

 5558 ٭ا ×× ۳۱ ہچچص مج مج دہ 7
 ٭ہا. ہ جج مچ >چجچ ممەو ء۱

 ٭ج٭ ۲۳٦۰ ہک ۱۹۰ مج٭و حب ]مج بی چپ ہک

 +یز ہ٣ ما م۳ <*) جم ۹بج جب ر 1 ۴۹

 نت تب 272222772۳2۳۳۳... تما رک تھما ید ا ا وکی ولیج سس سی تک ت77

 پا

 تاڑ252ج7777

 .٠ ×۱ ۹۳5 د٭7 ٭ہ3ج) مم ج]ج جچچع نق مو

 اہک ہج د۱۰ 8۹ س× جہ٭ ×× ۳۴۹ ج+ ورھچ

 535 18 ۰۱ ۳5 ہ دجج 877 جنم عووو × نج

 ؟ا۹۳ ۵تک مت مج >*٭8۲ حج ٭تج جہ مو یچ

 ۹۳۳(71۹] *)٣->ج ]م< .٭ر

 5ک ×× ہو5تچجک ید ٴدووڈجہ ید وج
 1۴ ٤ ک۶٣ تا١ ×۳۴ 27۳8ہ بج درک ید: ہجصآ یس ہجچ

 2 2. ۶۴ 6 8۳۳۳۶ | ×7۳ اج ۹. 7 مقرر مرچ

 ۱ جج ی۷ 0۳۰ ۳ ۸7 9١ت ٭ ہہ چ

 ۹9. ا ×٭ 8۳۰ :]5٭ ججعح ہق ہہر ہج 5ہ

 ٦ ×۴ : ۂئیسنلا یف الِإ ایرال 8٣پ 88۲ ×۱ جہ ہچپ

 ×× ا ۱)5715 ہو . ہص٭ ہ ×ر+ج ہ ہج×× ہ<

 ۰ 7۳۰5۳ جج ۴ ]۹ ہ۱ ہ۹. ٭ ۱۴ 8ج

 ہ۳. -) ۶۱۵ 7 ×۶ ۳۶ :ج× د× ×× جج جج وع

 ۹927 ۹۲۳٣۳ جہ. ج5 |

 +575 ہ ٭ج+ دا5< <۹ ۰ح ” × جر چ

 ل۹۱ ہ چج٭ دا ہ٭ ۹7×٣7 ہہ ججج بیس

 51۹5۲1۹ >5 ٭5 او0۸ ہق "قد صد١ عج عو
251185 | 

 اچک5 د٭۶ جہ <٭ ٭3 "وس دب جم یچ
 11۶۳۴ ٥5۹ ۹۱۳۲۶ ی 8ج ۹۱۶۳۰) "جہ ہم ج : ح0

0 

 ۹ ۴ م5٣٦ ہ چے ٭ و ج ہ ہعمجو و

 ۹۳۳۳۹۰٢ 7٦5۹١ 85115۱٦۳ |77 5ج ×× جیپ

 ج ۹6۳۰ ہ٥! ہ ج:9 : ںودو چچی

 5 ۹ ی5 ہہ جج ق-٭ ہ 8ہ مج وج ہ

 2۶1557 تو 8(کی بم ۰ رک بج و۔٥واآومج

 5۹۶۳1551 ×5, "۴۸۳ 3۳٣ ب۳۶٥ ید مج م× ×وچ٭
27+ 

 ک 277 29 58۷ 1۹۹ ہہ, ۹. مہ ۹ہ ہ

 <-57۹175 ہ۹ ۹ ]۰ ثم ٣" ٢> ہنمتر ہ .:ص.ھع.

 ج۱ 1چ م(م5پ وک >٭تحج ٭ وج عو

 ی4 وج. 65 ۰85 58ی ووڈ عز ك8

 7509. وک 755 ٭ 5۹ ٦ مہ تاج ٭ مچ مج

 ۳0+ ×× ۱ ۹۳ج دد>ر٭ م×ہ جا ۸-6. مقع برج مہ

 |٣ .1858 .٦ -×ج ہمت ی ج5 ج ہرج م3 ص-

 تو ×ہ ٭٭۱ پ۱٠ ہہ ہ٭ جس عج ہ بد

 ا١88 ٦۷ٛ 3:58, ۳×. ہوحہ٭ ٭متجو٭ ہ ح3. مج

 ۶۰ 58۱ 55۳ ٦۳۰ جہ ہ ہ۳ ہندو مج×٭ جج پہ

 255 ھ۳9 ا ہہ ہ7 ۳۳ ہر ×× ہ وع. 30ج

 7ج. ہہ. ۹۳5 ہ۶۳ ۶57۳ -×٭ ج7 جہ٭ ہر

 5ا5 ہ9۳ 3و ہ 3: ٭ جج ٭ ج9 چجچچ و

 ل5۳ ۲× ۳ یب۹ ق٦۶٣ ت۷٣ یىج و ہر

 '57ک۷۲ د۹, ح3 ہ۹ ہ۱ ب٭ -×٭'٭٭ >ہچ٭
 اکا ہ٣٠ ہ٭٭ )×3۱ 8۰6 وو جم ہ +نوچچج

 ۳3٥7۳ ی 2۶۴٣۳۳ چک۳7 7× 7٣



٥ 

  3۶68 1۱ےس" ا27 مو -م مے صو ج مص سو53 قع, <۱ و83
 ×- 3 ×٠  ۰۳۹یو ھو جج ۰ جب ہ١ د٥ بم!

 ٦ى وع ۳۳۰ج 38۸5 ×۴۴ <٣ہ×٭ 8۰ م٭٭ م٘ | حج بچہ ہمجحم .۔ئ٭م ٭ تت8

 ٣.--.-  ۰586ہص ٭ی د۶ :ج .۔ ۱ ؟ئمووص٭۔ ص- ہ۰٠ چک ٥5 ۹ 2٤7 <1  ۱۹٦'!رر
 ںیہ بر "81 ۰: ۶× جس ۔ق8بعەوم سر ۱ ڈووم یص مان 5079 ہ7 ت7

 1ا۳۹ ۹ ء۹ ۴*٦ جس خ ہہکجب جج ٭ ہ ہ, بہ. 85) 257۰ ۳ ۶۱۹۲۳۳۲ ×ی۰۱

 ۔ںکە ۷۰۱ -ي ى١ ہک ٭5 ہ83ج ہ بام | یھ ہہ -ہ٭ وے. ہ موم ق ےہص-صی
  ۳۳789 711'رع× ۶۴۶ ہ۳ ۲۱۳۰ ہ۰ ×8۰ پب (٭ سد ہت ۱ ہبجو< م۲۳٣۳ 0 م5۶ ۴۳ ص٦ ی۹

 سرہ ناک ہو اح ہک وو ٭٭ ج ج - ×٭ |۱ پک ۔ەتہ ہجب ہل ہٹ پی پ ہہ
 سج جج م۳۰ جج -م ب ہد جم ہہ مد | یی مےج یم وی ہہ ہت وے

  7 ۳۰ ۱ ۴۴ ۵۹۹ 1۶ر3۴ ×× ہ ××. ج ×7۱ 7, ۰× >] ہت ×7. ۱ یس ہ۰7 ف
 جج پچ ی ڈ٥ ہہ)7 ۶: ۲86 ۴۳ ۴۲۳۱

 ي ہ۱ ۲ مہ 85۰۰ مت ٭0ر٭ ۹ یک ہا مح ہت
 یر ]م×٭ جم ×× ہہ ہح جم ٭3 ۱)868 ۴۹ م7
 ہی 1۱.55 5 ۳۳٣-۹۰ ج٣ ہم ×۹ (:۷ ×۶
 ا7 387| 1977-7۹1 ۴ ت۳1 579 15 ۴ ۳
 بج یا. ۰٣٣۹۳٣۰٣۲۹×× ٭ج ہ۹ ہ75 +۵۶ ٭رآل ۴ ۰ 7
 ]×8 " ۴ ٠۱۹۰۹ میع ہہ مج و٭ نج
 ۳37 *۳ ×۳ ۰٠۰ م7۲ ×۰-8۶۳۷ +۶۹ ۳

 0ق م1 ہ رو. مم ب٭-. ۰۰86 ہہ ۹۹۰۹
 می٭7 ہہ 0+ .ہا٭ہ٭٭ یب لو ٭۹ 65 ۰۱ +69
 ×8 وہ مژژ ٭ أ۰ ٥۹۱ ۳ 5۳1 0715 0ا57 57
 م*۹ مہ ٦ك ر7۲ ۳۳۴۳ ۰٢۰۱ ۹5۳۳ ٭٭) تو

 ۹83 ر7۹ مج بہا ۹1۲۳۳ 7 7114 ۹۹۰ 7٦
 3.7 می ہہ, ہزج || نم ہتآ 1٢ ہی۱ ی٭ ۴ ۶7

 ۳9. 55 ۹۴ 2155 *197:5 ۳38 ۱ ۲۳ 7, ما بہ ۲۲۹ ٦1۶
۴ 5۹× 57 7۶ 7۴ 74711 7۴ ۱۹۷ ۳۳۱ 70 7 37۹ 
 ۱ ج۹۳۱ 7, 5۹ 57 ۹ ی٭ ۶1۹ 5 ۳ ×51 ۷

 7ج و. ۴۶۱۱ ۰۴۳ ×۳ مج ]رک وو ما: ۶ ٥
 یی 81۹ تا۴ ۹1 6, 5۹ یی ۲۳۰۳ پ۳۱ ×5۹ ی٭
 ٦۳ <۱ ۹ وج۰ 5۳3 ھ۹5۸7 ۱۹7177 5۳74 ج5 ۶
 ج١ ہ٣۶ 85ج 5+8 م  ہ ق۰75٣ 7۱۶۴ *ک
 مج ہ۰5 ×۱ ۱۱ ۳ و۱ 4ئ۳۱١ 5< 1 ٭
 ہک. ۹۶۱۲۷۳۴ 5ا۹ م۴ ]۳ ي یىی. یم م۳۶ ٭ 57

 ×٣ ٭ہ ٭٭ م٭ 78۰6۸ ہہ ۴ 8 ٣<
 ج٭ 7(۴ ٭5 ٭م٭ مم 80 یے ۰۲ ۹۳ 5۲۳ ہہ
 ج 3۰ہ "×۰ ہد و ٭-٭٭ عم أ۱ ک<

 کد( ۳ ر117 37۹۹ ۹7 *۶ ۱
 چو ٤ہ یھب ٭٭ت ۹85۴8 ہہ ہاتئ 8ہک ء5

 8 مج 85 و وو و 3۰ ۰(0
 ۹ ١۱۱ ت3 1۹۹۳7 3ہ ]میچ 5۱ 55 و

0۴1 
 ی۹ 326 ۹۶ 5۲۳0 یر0 ۴5۹ ۴۹۲۶ ۶1311۷ ۳*۶ ۹:18:۱
 5 3 ہہ مر ۰5:۹۹7 7
 وص01١ 03) ×7 ۲ ۱ 5. ات ×7 ۹7 ۴ 3 ت7
 مححح می ہہ ہ١ مک. ٥م 8 مج م۱ ہ۸1 ۱ 85
 جو پپر ]٭× ٭٭۱: ×۳۴ 8 ۹٭ ب ہ۹۱۷ ہ٠ ۶

 و ےن دھدہوتچ ۔ تا

 حج و ہیر ڈو م۲۳۳۰ ]ہمہ یب ت۰٣ 5۳ ۲ب
 ]موج ۰|5 ل0 ید ×۹۴ 0 ۱×۳ 1۹5 ی۹
 88 ی۳. : ۳۳ م٣ ۹۰۳۳ -م٣ 578 ۹ 765
 ہ8 6۹۲۳۴ 57] ۰۳۸۳ ۹۰۷۳۳۰۰۲۳۶ ×51 ۹۲۳۴۲ (7

 ھ2۱ 68۹۷۶) ہہ ایا (م یا01 دقا5]ب 3۹85 6 3۱ ۵۹۶۹1۹ ٦
 8۹ ۴ ہ7 ک۳۴ ۳717-109 )۹97 6 6 9|

 ۴6 م۳ >۱۳۸ "م۷۳٣. ۳۰ یک را5 "م۳۹۳۱ ۶ 7
 8. ؛ پک ۹۷۳۰۳۳۳ 57× ۹٣١۶۹ ۳۳۹ 3١۴۴۸

 م] ×5 9 ۱ ٭۹., ×۰ ×5, 15۴5 ۴8 ۶
 ی۱۵۲۳ ٭ج٭, أ[۳۴ ٠۳× ک 8:8381 ۰۳۴۰ 1.7

 075 ×قچ۔. جہ و می٭ 3ءہم8 ۹م ہہ
 ۹ ہ..- ۳۶ >59 7 >7 ۹۶۳۴۳۶ ۳ 7۴5

 ؟پبفہص٭ ما٭ ہ 7۱ 7۳+ ۲۳۹ ۷18 ۹۰× ٣<

 جح٭ ت٭ہا3٭ ٭65ج٭ ؛ . مہ. ہااجد٭ ۶
 اک ۹۰ 71 ۳۹ ×۳۹ ۴ک ہی. یک چت ]۴۹ ٤15
 ٦ ۴۳۴ ۴ ٢8 4 ٭×٭۱ ہود ی ہ۹5 رہ ۹۳. ۹ی
 078 ۳ ۱۲۳۹7 ۰5'2۱ یک یک 251 76 ۹۹۹1۳۰۹ 57

 4۵8۰ ہ۳ ۹۶11 ۹7711 311۱

 جٔحع (مرح >.8[ ۶۸ 8۰ ۵ہ ۹۰ یٹاًڈ ۷۹
 جج ۹۳۴ 7. ھ2 5 ۰۷ ۲۱۴ ۳۳۹)۱7 775۸) ۰ ۶+
 5ہ یس 98) ہہ جے<< ۱۱۹ >۱. ۲۹ م5 ۵:۹۳۰۳ 7
 9 7 مہ م× چپر. <6 ۲۳۴۹۵ ۶
 "۱ بہ7. یہ یت٭٭ ہما٭ ہہم 7+
 3ٌ مم ہم5: ججٌ ×× *+مکت ۲۹771 ۳۹ <<
 1ج ہ۴۴. چوم چہ ت۳۳ م۴6 ی 7۹9۳۴5

 م.٭ تہ +ہ5ہ (مآےہپم ہہ ۳ت ۸۹۳۰۱ ٣۰
 ٣7۷ 7۳۰۳. ×۰ 7, ہم6 ×× ۳۳ را۰ ۶
 8ہک ھچ٭ م۷۵ وہ مع ہہ 018 5۹۱ ۱ ۴5
 چت م۷ ۱:۰9 مہ 67 ۹۱ 5۰ ہہ ٭ز×٭ ک 5۲۷۸ ؟٭
 ٦ >9 5۳۹۶ ت5 ۱م ٭٭. "5۹۹۹ ۹۲۶۳ 01۹ ۶
 97-7 ۴۳ ۲۹ 1, 1۹۰81 ۱٭۳) *)[51۹ ۴17۹ ۴ ۶

 56 ۹۴ 7۴-9 71۴ 7)9 17 9 ۳۰٣
 آہ ا3ی۱ ہہ” ×× ۱ ج جج ر<٭77ہ ر× ہبج و.
 ۳ ہ8 مب ود مے اچ ھم۰ ]۳۳۷۰ ۹۱ ۰۳ ر۷
 6 یصجات ۹۳۰ ۹5۳ ۶۴۰ ہ55 ی۹۰ ہاتآ 155 ی٭

 ہدح ےیس
 ےس

 ےھ ًہ ےپ پہ ےن ےہ ھآ ے ہہ کس سک
 /ھگ ےب

 ےک

 ےےقآ ےس ےن و ےس

 ےہ٭+٭٭ رد ھ٭ھه و ےس ےہ ےس 2

 ٭ ےک



 ۹۳۱ ئ3تب٭ ]۳۴ 7۳٭7۳۹ 5آڈ ۳7 ہ۰ 35 7ہ قی

 51 ھ۹ <۳ حا ہ۱5 ۴ " ۱ ے5

 ۳ ×ت مم ×۳ م397 ہ×و٭ وت مہ ۴
 ہرا ہ7 ۱۰۳۰۴ بہ٣ 97۳۱ ہ۹5 ٭ ج٣ ہر ددچ 78 9

 ڈک ۰۹۳۹ ٠5۶۰1 ج۱ اچ ہنر ج۶ ۹ق 7٤

 3. ھد ہا "وک. ٭ے دج ]حج و 8 ہ مج [(۴
 ۹۲۳۰ 7ا ج۳ ۴×۳. ہر7 ج۰ :) ۱ ٭×؛ دہ مہ [(۶۶۴

 1۳۴37 ×6 ہ5 ۹877۱ ۴۳ ۴۳۱ ہج ۶. .مپ 7٦|
 ٠151 719 5 ٭ج ہ٦ ی٭٭ 3 ء۳۰ ہہ ہج) جم (,:.۰

 ٠ ×8 ہ7 7 ۳ہ ۱ ×۳۱ ٠٠ی ٭٭٭آ 37 ×7×. جم ١٦

 ہ7 ۴۳۲۳۳ 57۳۳۱ "7 ۲۳۱۳۴۳ ۳ہ ×9” ٭× ×ہجو چہ |۹
 ہ26 5۷۳۹۷۳۴۶ 5۳۲ 5 “7+ ہ9۴ ۱:۱58 ؟5 ج3ر

 3۳۲ ۳7 پس ع ہا کت دو 3 ۷ :×× وج |۶
 ۳٣ 7۶ ۴۳۳ ہہ ۶ت. >3۳×) 7773 34 31۰ +7۸ ۰ 7
8 60+81" 
 ۹ <0 ک۲ ہجج بجو دتہ× 5 ہہ ز۹ جو 06

 1۳75 ہا ×۳۳ >۳ ×۱ط. ہ ×۸ط وجود می بں |۶۹
 وڑتج وج ڈرو فدبع-٭× ہد 7)7 ہ×٭ جج مے و 01

 <۰ ہ75 م1. ڈدوکتت ید >۳. ٣ہ صص87۰ ہہ وبح ۰۳
 5757ج7 18  ۱ ک5 ۰:٥۰7۲ 5 ×× 3ہو . ۰
 5575 57 ۷ مہ ا5ہک۱ بہ5 >٭۳؟× درج جڈ.]جچ ۴ ٭

 73 5)5۷۳۹ ×75 - ۱۳5 2 5۱۳۳۹ 7ک تاج و.ووو ۶<

 57518 1)575 558 71 قتشسا

 ۳. ٭٭ ہہ ہ ہو جج ٭م ٣ -نںچہمچج إ7

 "77×77 377 ×۵. ی ہ١ :َوم جم مج / ۶
 بج و ہ 37۳5 ہزد> ]ہ”ج 3×× ٭ ة5 مم ۱ م
1 ۱> ۹۱۰1585 51515 

 ہجحسو, وے. قو وج موج وو ود وج
 ٥| ہ ×× ×5. جہ >ج< ٭م]ہ مچ. مر ۹
  ۷۹]ہ0 در جو مس 3(۱ 7× ×× ۳۳۳۰ ۹)52۳
  ۰2۳۲ھ, ک ۵)۳۰۳ 23۳1 87۳۳ ×7× د۴ ج۱۸۳ ٠٦( 7۳
  ۴کتا یہ جج م۳ ۱ ۳ہ بہ ا57 مم ۰ ۴۰ 5۳

 “۳۰۳ج 5۰۳ "ا٤۳ ۶۰۳۱ ات ہ۶ ×× ×٭ ہ5۱ 8ك

 و 9۱ 777 7 6 7 .×٣ ۳م ٭×1٭
 ×٭ ص۹۰ 0 ۹ 2ا چر١ رک ×27 3: د۶۴ ۰۲ 0 7 3+
 ک ۹155 ا۶1۹٥ 7۱ ٭

 فا >۳ ہ ہاو 35ج ٣ یب۳ د) 33× ۳۴ ۶٤۹ )7ہ٭٭
 تیس تسس یس ارب لی سی سس
 ما 2:39 جج ٣۳۹ 5۱ وہ ]مج ۱ ۳۳7 فاتز دت 4۹ ۱ج.

 8۰۳ا ہاڑا ہقآ ات: ہ۴ ×۹ رہ ۱۴ "۱× ٣3 ٣۲

 ۹5۴۴+۳۳5 ۳7۶ 318 ۹۳ ۴ ہ۱ ٭٭, 55  ۴ 3>
 ہ5 5. ۳۹... ×× أو ٭ -ردہہہجےو ۴ اج
 چ5 797 77 ۱ ک۳ 77 ا٣۰۳ حا ہ۹. ۹آ ۴ 71 7

 ٭ و یک ہہ 6× < ند مج ہج -.مو ٗء اپ
 ]ا ۹۳۰ ۹۳۴ *آ+ن۰ )ہک ×٭ 5 "6 ۱۴ ا ۱ط۰۳
 7. ہہ الحج جہ وہ ]ود مج 5۵5 ۱ج

 ن٤ اب

 یل 4715 ۳7 5 ب×٭ ۰۳7۳7 ۴٣*۱۴ >×) >.٭) جت

 ہ۷ 1ج وا۰ 5 ع5 ہر ہ۳. ۱٠۴۴ ہ٣. ہہ -ج

 )۲53۳۰۱۳۶۱ ی 1۹۴۲۳۴ 3٦× ×7۱ ×آ ×× ب×× ×۶× ع)م

 ہاح سرکہ .۳ جج من جہ ٭ ہي

 و١ <7 7۳۴ ٭ مکر یىصح ]مج تبوجو ہمڈچ

 آج ا ھ۳۳ ۴۰ ]۸۰ 1 ی۱ ہد جج مچ

 7۳7569 >5۳5 5کا ک٤3 ۹18۶7 ج۳۳۹ 7> ج۳ *جچ-) ١

 ڈ۶ 5۹779 5۴۰4 وی ۴۳ی بچ ہئ٭ر ما

 ۳-9 2۱81855 ۳٣× ہ٭.×آ جج و۴ ہہ

 ت5 ]5۱ 5۳۹۲ 5۰۹ ۰ ت7۴ہ۷۷۸۰ ]مم ٭ 8 ہ3 تہ

 251۳۳ 68751 ۳۱5 ۳ 51۳۷۶5 7577۰۵۹ 37 ۳ہ 8۴[,

 ۳8 کا5ا ک 88۳51:25 ہ31 ۱ ۴ ۰۳٦

 11159 وج و۶ 15.9 چ3 ٭77تج جہ5م وج5. ر ٭جم

 اچ 7۳٦ 7.7 کل7۰ 51 771۹ ۱7ج ×٭ ٣١+ >۴ 87 وج ہی

 7۹7 ۳, ۱۴8 م8۹ 9 ہے پچ جج بدح درج م× ماتوو

 ×× ہ ہتاڈلا ×× ,٦× 5 2) جو, ماتو ×مج ہو

 5 1 وج وقت3 ×7! ج5 ہم3 ہت ہے. و

 ۳۰۳ 7ئ ٭ ج> 8یک یم مو میجر ۲:5 وچ چج

 م586 ۶آ ۹ جج, "م۹ :و٭ ہسب ج تو2 رس: ۰7×.

 ات <1 ۹ ۱ ی۶ ×۴ 7۶۲ یک ہہ ×۳۰ ×× ×27

 وج ہہ بک ڑ2 و7۴۳ 7, 31 8317 م× 87

 یو 7چ مات )9۷۸۳ ×۹ )7 ہ٭ ہ55 ج27 وہ
7۱ 6۳۴۲ 

 7۳۹ ]ب7 ا7 جج یب ۷× ۰ ۰۷ ا.

 اج, 531 "۲ ۹۷ ۹۱ ہک ۶۹ 0۳57 ۱۲۳ ۱۱ "أ٥ ا5

 ٦.7 577 ۴ ]5 ہ 5۶ 71۱-823 ۴۳۰ ×× دہ ٭× جو

 ۹۰5 :٠5 ۹۳۳۲ ۳٢۱ ۳۶ و ہ ئ ہد ہی8 ہہ

 ۸۹۳6:۰ 575۱ ک ۱۷۰ د3۳ م۳ ے7 ۳ ٭ چ۱

 ٦×7 07 ۲۶۹ مج جم :مب ھ۰ 85 ۱ ××
 ڑ5 ××. ۰)۴ 3 ]. ۹) ]×۱

 58۴ا 6 517 7ا7 1۹6 ی٣" ً+۳۷-۳)٭ :

 7۳ ۸۰۰ >5. ت59 ۹× -) و م6 م۰(۵چ ناچو

 ۹۳۹۴ ×8 ۰ ہ٠ ]ج| ى٦٣ ہج ×٭ جم یجچ
 ٥8ا3۹ ۳)7 ۱

 ۳۳9781 ۳۷۹۳ ۹5] ۴) )۲ ۶۲۰۳ ہہ مروہ نج

 وبا جت حج >م اب ہہ جم و ۔.3

 5. ۴ى ہ88 ث 3ڈ ٭٭ ب٭ جج مج مچ

 تاع 7× 85 ہ1 5 >75۵) ا5۳ جج چ۳. ۱ جج
 ۹1. <۳ چت ووہو ۱۳[ 17۹717 +5 ہ77

 89 یک “9۱ یا5 حی ا۹ک ۴ ×۳. چ8 9

 55 ۹۲ ۳5۳ ۳7۰7 ×۱× جچ ٭ 3ص ہہ جہ

 تی 1173۳5 ما ج× ×× ہہ. ہہ ٴير 3ج ہم ہ

 ۳ <7 8۴۶۷۹ ج۱۳۴ ۱۴۳٢ +١ ہم ہہ م3 7.

 ہم۸ ْو٭ حی مج ی ہو ہا. 8 8ہ



 ٭۔ججتجصسجوعم یجب

 ×۲ م ۹۱. -< ہم یم ۰ 8507 ۵۴۲ ۴
 ۳ ۹ ۳ہی۳ <۰ ہ۹۹ ہ8 ۳۰ ۶5۹+٣ ہ5 5
 337۰ ٥ 18197۶ ج7۹ *>٭ ×7 ×1 ید× درک ہہم واخ

۶1451 5 | 

 ک 57۰15 ھ۹ :۰8) یک ۹71۹۹ 71 75016 75۶ت ۹
 ]7۷تک ۹ ۳ 5 ہہ ×٭ 85-3 وت کو35 : رک ڈ0
 3 7ہ ۹ ٠6 ی۹ ء۱430 ۶۳ ٘× ۱×
 چ 2۲5 1:۹ ]0 ک۹5 مہ ۴۳-6 3) پ۰ 2
 ما. .٭۔ہ اہ ہ9 ہ٭ 0 .۹۰۲ 57۰9 ات, ۹ 2 9)
 پھ ۶5 ٭: دا5 م٭ ۲۱ ×× ۹۹ ۳×ز ڑ۷ ۴7۴
 ×3۳ < (٭پ ٭ٹج ٭ ٥ب ۳"],٭ 5۳ <
 7.11 ۶551 ۱۶1 ہ۹ ک2 ۶51 ۱۹49۹ +۶ >7

 جج ہ۱ ×۸۰ ہی3 وج *5م5 ہا5ال٭ جہ
 0 >9 (۹0۹) ہجر ٭٭ ہہ ۳۰ 1. ۴۰۰۱ 7
 ×.. 25۱۰۹1 71 *9۹7۶۰۳۱ ہ78 +5 ۹ 3 ۹7۹7 7696

 چہ ی7ا 6, 5 ی د۴ ]۶7121 ۰آ و 1۱

 اف الاول رو تیا یتا تک ار ییا ٹیئئادینئاا ازرکین
 "یک 5 :(۹۹ مج ۶۹ (۹٭) م7 !م۱١ ×٭ اوکچ×

 9۹5 <5 ؟؟. م٣٣ ٭جم×٭٭9٭ ۹ <٭زو٭ ٭8۱۱
 .]ے٭ ہ٦. 3 رک مت وجہ ہو5 -×ہكەى
 ۴ 8۳5 ے ۱ 7چ ہہ ت8 "6ھ  دبجص.۴ 5ح ۹
 31971 ٦۳۴۰۳٣ ۹٣۳۳ )7۷ت. ٭× ۴ 1۳۰۳۴۱ 8,

 ×۰۳ ٣۳٢ ٦٢ ٣ ۶5 ٠1 ۲۲۴۳5۰4۹ ۴۶ 7۳٣۳۳۶۰
 ہم۴. ۳. 7 چے نا ا چر۹ 7 زی۳ 7198 7
 ۳ ۱ )۷٣6 >۳9)ک 7۱75 ٠6 ۴ا, 9191 ا3 715 *[۴۳ ب+
 مج ]×3 8 ۱۷۷۳ 511۹ 55۴ 5715 7۲۳5 *ہآ نج
 ہج م×٭85 0ص۳ ہ٥ - 5۱ ۹۲۳۳ ۴۹۹ ۹۳۳ ۲۴۲۰۲ 6
 ۳ ٣۱۹۰ بوجج فم۴ ۶ہ ہ٭ہ۳ ماہ < مہ ۳

 7۳۴۳۰ 5۲۳۳ ۳۰٢ 5۴5 ۴ہک 591 1۹۹5 ۴75 1771 ۶٣۴۱.۲27۹
 ی2 ×۳ ۳5 ک۳. ۸1.۱۹۴ ۳۹ چہ 2

 ×٦۳ ف٭ ۶ك !ق۹۱۷۶۰۳۳ 5۱۸ ۲5 ۰194 ھز٭ ۴۶
 تمہ ]۳۴۳ ۴7۳. 51 257 ۱ ہر9 7۳ 6 7
 و3۰ 805 <3 )7 ٣ےہ۴ 71 ۳, 77 919 ۶7
 ۳۴ 477 ۰٤7 "م۸ ×۳7 9م ۶۹ ۳۴
 ×ق-ص-س 88 ہت مت ٭ج ٭٣ ×× 4
 ج۰7 5٥ہ 2 ی8 ٣۴۳5) .٣۳× ٣۳٣۳۶××× ک۹

 ,٦ 25.5۹ ہہ. (8۴۶ 1< ۳۴ 5:1:37 ۹)۱۹۳ ٠1:577
 مج ٭٭٭۱ ) ٦م :٭8 5× ر183)ہ مہ ء2

 یم *۲۳۱ک۹یہ۳ "ہہ ہ -ےروجج مات یرص 0۳۳۳ ہی 6
 3 م٦ ۶۳۴۰۳۴ ۹۳۴۳۱ ۳۹ ۳, :۱۴۲۳) ٦5١ ٭
 239+ ۹ہ 3ج2 ٦|] ہہ ۳۰۳۳۰۳۷۳۱ باک 5
 موت 5 ہ۹ .٭۰ م٣ مح ۶۶۳۹ہ ہ٣ ٢۴" ء۷
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 ہت, مک صا رہ -۱5۰۵) 5۹۰۳۱ 2 1۳5 م5
 3۰۱7ہ8  م7۱ 7 ہم ہہ ×٭ ۱7.١ ۱6۴ہ مو ا1ا1+
 375577 77 ۵۹۰ ک ارْاآ:.ھ۲۴۳ ")۳۷ ۹7۹۰۰7 75

 ٭*208

 ص ۱ در
 یہ وس کیا دید ین بب رد-یسسلص٭4+تثثح چہ ۳۳777۳7272 72۳ت ا 72 2ت تت7 7+

 [ںپ ا , 0
 مر ک۱ مج لومہ+ ہ۰۹ ۷۳۳۳۰ 5۲۹۳1۰۳ 7

 ییشسسیسسصمش أ1۳7۶ 3 7٥74
 "مد ھکک 5 دا۰ 5۲۳۶ ۳ 5۰ رک ہ۲۳ "جہت ۴7
 و ط۳۴ ہی ح١ اج رک ا راج تاج
 پر -.-۱8۳ ہ1۴ ۳ج "ہ۸ ۹۳ ات ا٭٭ ×۳" .

 ج7 7۳۴ ھ۷ 7۱ ۰۳ ۱۹۳۰ ۷۱۳۳۲ 7۲۳۷۰ ٥٢۳۳ ۳٣۳٣۳۱
۱ 

 ٰ 0چ ی+8+ 8 ٥۶×۹ ڈوکلو 57۱ ہہ ؛ ک

٘ 

 جہ۸۰7777+5] 7.۳.۳ تقضصھصصودتدوجوججمم-وجتحسمصج ھم

 چہ 94.5۳1 ہ۶٥ ھ7 7 85175۹ 87۸ ۲٣۷۰٣ 2۶۶ ٣۳]
 ' ت7 ×۱× ۳7۹ ۳۴ ۹۹۳ ۳-3 ۹8, ہم8 65
 'عکہ دچک ہ ہل جم وف. ۱15 3-اع
 عقز ہی ہاٹ یا6 دب ہ۱ مہ. در <7

 و۳ د5 یا 31 ہ7ا7 2 ۰۲ ۳ ۰5۹۴ 8
 روز م۱ و ہ۲۵ م۹ 07 >5 5۴۱۳ رت

 عج 355 5۲ ۳۳۶۸ ہ7 د۴۴ یک٭٭ا 5۴۹ ۹1 ۷ ,٠
 -ب.× * و7 ہو یہ 0ا55 ۱01٭) ]یص٤: 6۹۰ د۲ ٥۴

 8985713 581 ٣۰ ۱ ٠ 273۰۳714 ۲× ۱۹ *آ7 ۹۱ 7

 :_۹5۱ ٢۲ 7۳ ۳۳7 -جج٭ ا ۴۳ <۰ م7. ۰ ج۱
 ہ۳ مم ڈ۳۷مج]٣ ر٭ ۲۹ ١ 7.۳ ۳۳٣۵

 ڈو 8۴۳ يص م5968 ب٭ << ×33 (و٭
8۳6۱ 

 مز ۱۳۵939 ٥ ۹ جہ ہ7۰ < ۱
 ۔کل٭ب 6× ]۴ جج بم مہ و3 مہ ه۱
 :--. ۱٣۹] ۱ّ--3) ×75 یک ھ2۰۲ 6۱۳) ۰۱۲۰ ۱۳۲۳۷۷۳ 7×

 ]کہ 3۶× ۵۹۱ ہک ۳. ۴۰۳ ۱۰۳۳ ۶ہ ہتہ ہ 8
 51 51 ۳7 ہ۳ ۱ ۴۲ 757 ۶16 ۳۰٣(

 مر ۰۱۲۳-۱ ۴۴ ۱۹۰۰۳۴۳ 016 د۱5 ۱۰۷ 39718 *1 ۹۹۳۰
 3ک ۹۶۳۳۷۴ ]۳۹۶۱ 518 ]۹۳۱ 17۳. 60317 ۹ 1۱

 - (م) رک +۱ 8٭موجحخم ۳۰ 5385١ ہج <۱
 ۸۵۳ ی۳ ۳۴ 8 *اا۴ ۲ 55۳۲9 ۶877 ۹۲۳۴ ۱ ۴

 7۳۴9 ہ86 ؟(19۰۹1۳9 ت1ا5 م۲ 7۳۹785 7 ۳۱

 - تر١ ھ9۱ 1۴ ء5۱۹۰ 1)۹747 7۳ ۶11:3 ۱۲ ٣ ہ]۳۳۴۶ ۹3۶) ک5
 ۳۳. ۰۲۷ ہ ق5 811۹1 691195911835 ۹۴ <۱
 ٠۷۴ 35 97 7 51 ۹5+ ٭ ۷۳+ ۹۱۳85۱8۱
 .7۷۳ ہر( ہر1 ہہ ۳-۹۹79 ۰ ۳۹۹۹ ۱۰۰۱ ۳۹5
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 575 -٭ مج ج۳٭ ٭ !٭.٥۲٭]) ن٭ بہ .ےو
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418 5۹, 9*1 81 ۴۹ 7 ۱ 
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 م٦۹ 8 ,۴ ۹1۱ 311۹ ]۴۹ ٥۹۹۹۱۹85 '59> ۶١۳,۵۱۹
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 آ١ اح رام نوک نآ لا وئات رک لا قڈاو دام

 ا سب قہ لعن نی :اجہتار7
 1 ہ مع یت لکی لا و ابال ہللا قا
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 ٭.۰٣ مک <5: ہک .ہا٭ ہک <8 ہ6 جہ 8)
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 71971 ۳ ۰× ر۹. ٭ہ× مج 1.۱ 066
 ×7۰ ۲۰۳۳۶ 7)۲ ٦٦× ٣۲٢٢ ٠۴.* ٠1۹ ۲٢۳۴۲5۰74 ٣۶
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 ×قر-<: 88 ج53 53 ٭3 مع ٭ص* ہ× 7
 ۳ د۱۳ 57 أ۹۹ ۰7۲۳۹ ×× تر۶ ۱٣۴7۰ ی٭
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 8 8۶۲۴8 ۳7۰) 538۷ ا(7۲) ۶۳۶ ۵37 ۲۴ ۳ ۱
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 رک یب دور ہ۳ ۳ )۶۰۲ ہم۰ ٣۴

 ر۳5۱ م۳. آ7 5۷۳۲ 7 ۹۲۹۴ ۲۳۳۳٣
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۸ 
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 ۔٭ 7۲۰۴9۳۴ جا ۱ ک۰ ۳۰۰۸ ۳۳۸ >1155۴ ت
 ت۴۱. ۹۱۹۶۴ ھ٭ ×۲۰ .55 ز۰۳ 9۳ 511۹ہ ہ٭  پ
 ہ55 >۰. م٭ے٭ج٭+ ہ پ۳7 ى ٥۹ ]۴6 ج۳۹ ہہ
 میم. ب۰ 3ت ہ٭ ٭٭ ء۶۰ يہ ٭٠٠ ٭]9٭

 مم۴ ۶۲۳ ک۶7 ]۹77 :57۰ ۴۲۴۱۹۹۱ 5۴۴ ١15

 نوکاک یک یگّسف لتا لا ینا یشنیا کا

 ے8۰ ۰۷ہ. ۱و ہروس٭ ۳ج م۹۳9 5 ٤۴-١۱1
۱ ۶۳ 51 9۹۹ ,۴۹ 1۹41۹+ 

 و ہہ 5ک ہک رہ یک ہہ ف9 "مم
 ۱۹.٭ 6۴7۳م ٭٭ ٥8تےہہ+ و218 1 6

 ہمج مج 5 م۱۶ +48: 5۹ 5۲۳ 59۹۹ ۴۲۲ ۶7۱

 چتوک ہوج-٭ 1۳۰ م۳ ×۲3 ۶۲۳۶ ٭م×ہک
 ووٹ ہ٭ چن ہں چ۹ ػن٭-كمہ ٥ ١ 8٢

 8۹۳-۹ جج ہى <۰ ۱ یک ۷×۳ ۳۹۳۴۰ 77۰
 یو۹ ید٭ 8۳۶ مج ہى 1ی م۳۸۳٣ -5 ٢ آا

 ٭×ح ہ۰5 ہ23< ۳۳8 مہ ی۱۰۰۳ ٤5" ۳٣
 م٭ ۶؛و7م55 >٭×' ۹۹۷۴ ۴۹1 118 17 ,۴۹( ۹٦۱

 ہہ و٭ ۳05 7 ۰-۰۶۴ <5 "۲ ۶۲۹۱۲۰۶
 نت ھ۶٣۰ 7۶ ۵25۶56 55 71 ک۹۰ ۹۲ ۹71٭۴ 287
 ہر37 9۳۱ م۳ 58۷۱۰3۷۳ 1,35 73 ا5ک ہم ۴
 2ڈ: چک >۴ 8: م٭٭ ۱ ۰۰ ۳ ٭٭ ٭٣ت ۹۰ 8 ۴

 .۰ ۹ ۹۳5:۹۱۹ 517۴5 7131۹1۹ ۱۹ ٦۹

 لددعلایراکیت بقیلو ۹. یاتا 809) ۴( 

 ۷ 5۴ م۱۳۳ )×۰۰ ۱)۴

 وے یک ۳(8 یو عی مہ ٭مج٭٭ ء۲٢
 ی٭ 7 *۱۹۳ ×۷, 37۹ 8۸7۴۴ جہ ہبہ. ۳۶ 134 ۴۹

۱۹1۶۱ ۹3191 

 ںت وج موج و۱5 ۶۷ ۳إ "م۰۰٣8
 نو ہو7 وج ہہ ۹ك 5وت ماڈ ۹ 7<
 3< 2 ۱ ھ7۰۳۲ ػ۳ ۱۴۱ ×۳5 ہہ. 5۷ 7 7
 و و 89 ہہ ]جج ہہ جہ یو ہہ ہہ ٤؟×

 871۹ ۴۹۹ ١

 وجد 75 مم ۳ مج ہہ جج مہ ٭م مہ ۶۷

 4 یک یم ںی لیا یا نوا آ
 2پ نا ا ٹا او یا اییبا بایلو ہووکاف

  جا یز قَحَلْيلَع یا لاَ سیب:
 7 کنز نا ء252۸ تو سنی او ہیر ہلا یک
 27 نیترئوم ترا حت ٦

 : ںیہ یا دیش او دھٹمس او لدعلاپ ةنلف ا
 . سی َحوَضَرك نم ضارمان جر 2س انور
 5 یرظلاام دح ےسشسم ما لِضَت نا 2 توا

 تاک نون دن اھت
 1 رموفاو ولا یف 1 اکا نب

 ا ا وک ا اف 2 قدم واش
 1 کک غار ام نشلق نس یباھنورپایٹ 2 2ث را 2. یکع نیک خ تب این ورک ۰

 ِ کور جد
 1 37 ماہ ھ2ل یوشض ةناِی 1 مل جیسی ْنِاَو ذنْیِهَش طا د را

 ۱ ۱ ہوُب تک اور و 27 ثم

9 
- 

 رہا 3 9
 ٦ چت ےس ٣سسج 5 سچ 0نے

 تغ مم رت 2 شپ یک 2 رھپ ۸گ 2ھ رر - ۶م مت کن رش 2 - ھا 5 -

 مینر ہم وس ہح جس مج 890 دس یب
 ےثآو+ جہ جج !یہج کہ 7۶و+چ چو ۸ یھ ہک 3۷0؟٭ 57
 ہہ مہ روہہہ۔٭ مو ۶ہ مچ ہمبج 5ص )ہ7
 حج ہ77 ٣۳۳ ہج+ ۶۳ 5ہہجب, ہ۳ 87 ۷
 مر یچ و وو مج ہہو چہ (ج ہم بج مہ مج ٭زو

 دو7 77 57 چہ ی جہ 77 ۳۴ 1۹77/79 ۳7 27٣
 چر بج٭× ۹3ہ ۲۶ ۸۳۷۷ ے 7 عح_ یب ب٭ ۴ج
 ےجہچج چپ جب جہ بج .ں ٭ہب ہي تباہ
 ۔حآج+٭+ 5۷+ ر ج تہ ہد ڈو ہر7 رچ۶ 7
 مج ر ٭۶ 27ہ )۶5 7٢ 5ر تہ ی7 ز7 ۱-۴۳ ٣۶٢ ٦ / ث
 ۔!ھتہچ و” مچ وچ یمروو چہ چہجم یج٭+ 7

 اے ×7. 5۳7 بج جا اچ کو مرچ ۷ج ا97
 ۔ںنیہ حھجہج بج و 5< 5۱ ک۰٣ ص7ا 75۷۲5 ۳۰
 ۔یحی ج] ہہ ہب مج چو وے 58۶ جج مموئر و 8, جہ
 ]یی ۳ج 777677۴ 0ج 77 277 نہر کہ ہر7
 3۳۷ یھب مروج ×۳× 5 ٦× جو ٭و ےہ بج تو
 رت ر7 77 7 تا مچ ہ کلی چا کھا یہ ۹
 ج ہ "جہ مرہ ہ+٭ ِ*ت مرہ ک7۹ 3ر ہ7 ما

 ھے دو 1 ڈر چبج یبہج ہو ٭]٭ <ماتو٭ 6
 ج8 مدح یم ھچچ پیج ےہ یبہ مج (ی "أم و( ۱

 ہو ہج ہج۱ 58 ہہر ھج ہر وچ ٭٭
8307۳۴۱ 



۱ ۹۹ 

 یہ کلک ۳ہ ۸ >۳ ۹ہ ی١ٛ٭ >۳ 8۳۶ کت
 نی ×۳ ہہر ٣٣۳ ۴۶× ٣٣۱ ۳+ جج ٦)۹

 حج ہہ ہ٢ 8۴ہی ٦ مہم ٭55 ۸۴۱ ۹ ۵9۹
 ۔ےسج >1 *مم: وقت۱ مأ", 3ت5 ۴5 م۱۲۱ >5
 مح ۱ 8۳5 ۰۲٠۴۱ 3ہاتج+-> ۳۳ ×78 7۴۶
 ہج٭ ۹ (۳۰۰]) جدا ۶ک *1 ہہ, ٥٦ ×۹ ۹۲1 6۱د

 7ت1 31۳ ۴ 71] 8 1۱

 7553 ہ۵ جو ق۶ ۱ ہ٭-٭ ہ٭ہ ۷
 وم ٭.,جج ہہ کور ص5 (8مزٹئ .-ہ >۳ ہک ۳ 5۱
 بر 9۳۳۰۳ 7271 ×۳۲ ۱۹۴ ما چ۶ ۶1۹۳1۱5

۰.2 99 ۳۴۹ 13153[ 

 نیھَمال٤َ بياَتَزاَضِیاَلَت تے جہ م٢۳ ×۱ >۴
 ہجر ]ز٦ 2 ۱ 1٦( 577 3۴193 ۴۳۹*۳۴٣ 9177 ۹ج
 5٥9187 8۱ ۹۹۴۴ 5353۱ ۴9۱ ٦> مک یو ٗهَتاَي اوأَعْنَت نو ۹۹۴.
 ہو آ1 سج ٭۱ 79ج 8۸ ۹۹, 5ا١ کا5 ہک ۶۳۳۶ ۴

 کل
 و حا ہم ہہ م۹٭ ن۱ ×٭٭ ا۹۰۳5 ٭۱ ۶5:

 و ۱۰ مم× ]7ج۴ ]مج ×0 ت۹٭٭ 8۵۹۱5 7)۰۱۱6 ۹)
 نے و >2 ]ہد ۱۳ 5, 5۹ کتا 51۲۴5 “77 ۹:1۹۶ ۱
 جب ج3 وم ہمہ ماڈ 6 ہ یی "8 ۱۳۳ ۰ 85۱
 جہ 80ئ ور و بج >۵۰ ۳6 ۶۳ ۹86 م٤ ۹۹
 مچ ید مچ مم ۷! ۴7 می ہک ×۴8 ک 9۵9
 ۔ہ۔حںیبی- مے ۱ ہم م۳۶ ۹۱۹3۳۳ ۹1۰۱۹۰۱۰۹ ۶

 >تکرو ]ی3 :۲یرع ×7۷ ٭× ]1)5715 6 82۹۴ 7۲ "۲۱ ٤۴
 م1 حج. ۱5× ٭ 77ا0۳ ۳51 ۱ ۲۰۰۰۳ 8 ۹ ۴۱1۰۸۸ 7
 ہقہح 3م ٭ ء۰6 می ۱ ۳ 8×۶ ۵۴8 57581 ہ5 ہ5
 مح ووج ۹ ہ۹ 5ز >۳. ۰۲4 818 ۹۳۲۹ ×۳۲ *ا+۱٤
 دیربصج ×× ۹۳۴ 8۳۴ ٭1 35۳ 3۳۴7 ۴۴۱۰۴۱۹۹ کا" 1, 8
 0ج ×۳ "7, چپ ٭. ×8, رق < ق۸ ء۳
 ہی یو -مع.× ۳۷ ز۶۳ 5٥۳۳ ہا ۶۱۵۱۴
 سب ]مج و ()ح ۱۷۱۹۹۱8[.۱:۱) ۴-۳6 7۹ ۹"
 بوت )صد ۰3۱۰۰۴۸-3۱ "ا "٭ م"م٣٭٭1×7 7
 عم 3 قی *٭ 98۹ ٭*ج ١ مو( >8 ۴

 ]۔خحج×٭٭. ٣جی ۴۹ ٥۹۹" ما6٭ مج 5 ٣۳
 ۱ ۳٣٭۱ ۴۳1 ۹۳۳1 518 ۴۳ ت۶ ۴91 33۱ ۴

 کیہ ۵.7۴ ×۷۲ ء۴۳ ۳۷ ۶۳ ۹۳۴ ۱5۲۳۹ 36911۳ 7٢×
 و. ۳۳۳ ۹ ہ8 ےب ۹۴۴۹۰ م8: م5 ۹۱ 5۱۲۹ 1
 مہروو سج جو٭ جی *۲] 58۱1۳۷6 ۶۳۴ 5-87
 یہ مم مچ يچو٭م ٭ںج ہو >۴ ھ۴۳۴ 7۳
 جچچ >ح٭. لا ٭ہج بہ. ٭۴٭ وا و ٭٭ ٭ (؛

 ۳ :393۰ ۹۶ 5۳1 ۳٣۴

 ہا وت نی ہلا و لاک لت" هلااتت اد

 ججم ہہ ٭۔ج دچچ ہ٣۳ ہمہ ہ۰. 5 انا
 ہ۱ ک1 ت5 ہ8۱ 9۹۶۷ 741۹5 ۶1198151 ۹ 75
 ےہجہہ 8۷۰-8۴8 8 ٭ی۱ّ م٣ م٣ م61۹4 ا ہ٤٭ژ

 ١ ےس .٤ زس بسم جج تیس پیر بیسژ یت کیانی کحبم بک مصعرتسعقمتوح وج تہ اوک یت کت ام او ك٣ روا ہک ہااھاک ....زث

 ' یاویکع یا یل ٣ب ٦ ۳۳ ہ٣ ۹

 'وصح×٭ ۰٣ ۲گر م۹. ٣۹م٭ج ػ"۸۷۲۳۱ ۳۰۳. ك5 5
 'ر ٭ ہ٭ 3ہ ۱ 3۳۰۰ہ ۱ ۳۷۰۷۳۷۳ ×٣۰۷٭ ۳٣۳7

 --- اترانونکیکاکڈایگم- جب ۱
 ج۱۴ 7 ۴ ک۹۹ ٥۳ (۹٭29)۰ ۹۴۴ 57۹1 ۶1۱ ۴۴-787
 ج٠ا ء7۲ *7آنج ج96٣ ۳۳ ج.٭] یب. ڈا. ہک یی

 رد وے ٭.٭۰ ہہ ہ۷ گ۷ 86 ٠۰۳۴ ۱١“
 ج۰6 ۳:۳۱ 95 ۶۲۳۳۴ 7۳37 51 ۳5:۶5 ۰117۱1۹ 7۳ 7٥4

 ب۳ یہ <9. 586 5 ک5 ۴ ہ٢8 5ا۹ (
 (قہ]٭ ۹۳۰۱ ۰۲۳۰۳۴ ہ۹ ۴۲۶٣۲۰ ہد ہ٭ہاتدروج

 ؟!(۔۱۷٭ مج ہو٭]۹ ہ۹ و43 >۳٭. 5۱ہ ک۹۰ ۳7
 وے ہخٹس م۵ ی ما مج ۶۹١۱۰۷۳ ہ۸ا مالا٭
 38 )۳ م۴, ۳9 ۳۱ ۹۷۷۳ ۳۰۴ *۳٤ہ “گل

7۱ 15 551 60 
 88-۹ ما ہ۴۹ ء۹۱5۰ ۰۱ ہو۹۴ (۳+۴

 3أ٭٠ م8٥٢ "۶۰۹, ۹8۹ "وج ۳۲۴۱٣۵۶۶۳
 حج ہہ .۸۳. ك٣۰۷۱۳ ۰۲۳ ۰۷۷ 5۹ ۹1 ۰۹۹۹ ۹۳۳ 84

 ٦۷-ج >۳ ج1 ۴۰۰۴۲ 5 ٭۳۱٥۹ص۹ ۳ا۹۳ ۷۹
 جی مہ ٹو ×٭3چںوو ہہ ×۴ 0 ٭٭ "۹ ۴

 87 >۳ 8۴۶ ۲ ۹۳۴۶ ٗ(و 39۹ 5۳۰ 515
 ]جہ ۲)۴ 7۲۱ 7۰775۴ ۶17۹ 7۳۴٣7.۲6 ک 3155
 ×ّ٭ ہے۱ ۷۰ ھ8 7۱ہر ہ ۷۰×۹ ×۳۳ 5

 ئچ] ۴۶۲۶۱ ۴۹1 7 1۱

 و٭٭ ٭:٭ر : ود >×.سم-87) مانحو ۹) 3۳۳۰
 ۹ ۴۱ 057۰: (ح) ×۳ ا۹ ٭ڑ۳ 5۳۹۳۹1 ک۰ ڑ4

 ۔ہ ۱2 <۱ ۱)3 جا ی7 ٭ر> ۱۱9۹٭) ] ۹1'1١)
 ×99 (2.۷۳ہ. 4)71۴ 37 ۹٦۹۹2 ء۴۱

 ×× .ک8 : مر ۱۸ كہ << ٭×٭۱ رڈیاورْب
 ×٭ جج ۳)8۲۳ ×أہ۱ (ہ) ۷۳5+ ۶< 65۹۷۳٣
 قو) ج٭ 5. ۱۹ ۴۹۱۵ 3۶5 5۹۳1 3181 578 1۱۴۲۳۳۰١

 ےس بیع ہری رب ےس

۹8۲۳۴۳) ۹55 ۱ 

 *چچد >:--. ہ٭ج *(قى ٭ 8م5ى ٣۱× ۹ ٭٭
080118۵ 

 وم مو یع ہہ ]٭٭ م٦ و٭ا١ ٭مقیج 8 ۴
 جج ہم ٭ہ, "ہ٭٭ ميبت ہہ ہو 83[)۹۹ ۴۸۴۱( 33۱ ٦×

 ×5 ×× >7 ٠ ۹ذ3 کی ٭۰ ۱۹۹۴ ۱ ۶۲٣ 5۱٥۰۶
 ہ52 یک ب3 "355+ م۳ ×۳۷ ۹ ۳۶ 3۱515 ۴۹6۱ 5۴
 اج مم۶ ۱:0۸۶ 8۴5 ١۹8 2۶۹ (8ئ ۴۲۳۲ 1 7 ۰:
 چے میچ [(چج چ يیےہپجج ۴ج ٭٭١٢ ۱4

 0 8۹۰ ]۹3 ہ55 ج١ م1 مم". ۴۳۴"

 'ںوصصح صج ہراک ہہم ۴ہ صر ۱ 0۷۰۱ ہ۰ 5

7 
 اتیب

. 

 ےہ ےہ آ ہک ہپ ےہ وس ہک ےس

 ےک ے پل

 ہا ما ےس ۓ ےہ پ مس ےآ ھہ ےہ سہ ےک
 يا ہل

 ے2ا ےہ

 ےہ ےل ےک ےک ےک



 اوچکاو ہد ن5 ہر1 (۹75 ۱۴ ۲۰۴۱ ۶۹۳.: جہ
 7۳1 ۲۴۶ مت ا38۳" + م٣ ہم ٭٭ ۸:5 ×٭ یہ او
 ]و 1۱86 ہ۶ اَت ×۲ ہ۲۳۳ 58 ہہ وے آإ
 0 8 ۳۱ اند 1 5 7۳۲ 3777 757۱6. ڈو و :
 “8۳۲ 9 5 یک ۹.۰ 8۶ ۱85۱ ہج جچہ ['

 ]ک۳۱ 55 21875 7)2 : ١

 >۴. ٥٥۴ جہ ۶۶7۴ 1۱58 ت۱ ٥٥۰۸ ٭ی, 5۴۹ ہم وچ 7
 53"ا۶۳۳۹ ×۴۱ “55۰ "ا۰٣۳۷" ۹۹1۹ ۴1۹۹  ہہ جج م |۰
 کا۳۴ 5۹ ۸ "61۴۳۴ ۳ ۹۱۰۰۱ م۰. ۹5۹ ہ۲۳ وہ ا“

۱ ۹835 71۱1[ 

11719۳۴ 8۱7۹7 ۴ ۰ 

 ]757 1515 ت9 1۹171935 ۶۱۹۳۶۱۹۳ 8۶۰۳ ]8۱
 ۴ ۰۳۳ "م۲۴۳۴ ۳۹۱ا 55۷۱ ہت ٠۴ ۹٭ت ہ٥7 ج
 م۳ :م× 5 ×× ہ6 23) 1ک5 ک3 875 3 ۴۳ص
 7۹0 5775 3۳ ۹۳۴۳ (33), 3ا5 (8ا5), ۱۱۰۹ ()ہ1

 5۰×3 یا) ہہج 1۳۰ _۔| ((چمو3)
 درص+ ہک. مج ہی ہاٹ 0٭۴ ہب٭< و(ج.و ۰
 ۹۳۹۳,۹۳ ٭ ۴۰۰۷۰۳٣ ب ۲۳7 ٭و3>' ۱ك 7<: ہمتڑو ۶

 21 577 ۹۳۳ 376 ۹۱۰۹۰7 ۰:۳۹ 318 "5۱ 1 ۹٥7
 ۳ یی ہ۲ ک77 ۳ اہ ×۱ ×5. ×3 ٭مہ٭ ۰1
 575 ۱8 م5۱ ہ ٭× ]گ”ا بے ہہ: ہ +۳۳۰ ہو ٭ 7
 7۳۴۶ ۴ت1 چ7. 61 77۹911318 ۹ ۴۱ ۸ ۶

 ۹ آ18 ۹7 32 57۶ (3ا8)۔-ی۴ 51 ۱۴ 5 5
 (×ج8) ٠۴۸ : [37۳۲57 5۸ و "۴5557 8۳7 |×

 ٭٭ یو× دا9 ہ۴ ی< بص مج >ج ہ۳۷ ۹۰-۰ ۳5ہ ۱ ۲٣
 :رز 27۳ : کک ۔"ہا۶۴۳ ۴۳۴ ہما :.5۳) >۲۳۰ و 7
 ۳۹1۱ 581 5٥۳۰۴۱ ۹۹۳۹. : ہ۹1 ۳۳۰۵ ہ3۳ ۷۹
 ےب ۳۴ 20۳۱) :ب[8., ]۳۵ 51 ا ۹۴۹ 7۶۰1 ۱ ۹۳۹۹ ۳۴

 م18۹ ۹5۳ 5ا5 515 ۹۱4 ۹ ۴۲۹۱ 1)۳۴۹ ٦۶۴

 ں63 دو ا٣٣7 211۳۳ .۴۰۹] 7 81۱

 ے7۹ 7 8

 ×0 ۳ ہ57 ٭ ۳۸۷ ۳۳1)۴۹ ۳۳ز 7۴
 7ح ×۴۹۳۴ ×× :×× ١۱ 7 "وس ]چت ۰ ۶ژ
 م3. ۳٣٣ ×۴ "5۱ (ہ٭ (ہ8۶) 1٠٣ ۰ ا 5

 8۴ ک 511775 ٤٠۰16 ۰۲3 ۴۹ 51 ا51۹ 3۲۰ ۰۱

 ×۹ 377 - ۲۳ (35)-ک۴ ۱۹۵۳ وج۹ (ہ8) ۳۰
 51۳ 5 ۹ ا. ہ5 چک 9۱۹9۱5 ۶

 ۳ہی ۱ ہ٭ تحت وک ]۱7 ]67 ٭ر-۴ *)7× ]۰ ۱ 7
 >. ۱۶۶5 ۰ا8۶ ۱ ۵۷۱۳ 7777 >۳ ک 7۰17 ۹191
 ]ہن ک1 تچ7 777۳ ہ11 7 ۲ ۱ 7۴ 7۴
 ہ ×72 ٘مەد ]ہو5 (5۳8) ۱۴۳ : ۴5 .۰
 ١ج 7ک 3۷ 721 7731 7ب ۴7 ۱۰۱۰۳۰ 7۰7
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 نافَُض ودقم نھرخاپز ا ولیم جآ رس
 رے _

 دلا نقیلو لام نوا یزآادقلَف نیت |
 ۔1 ون5 ہوا ةت او اھچلی نمو کدایش اون الو یر

 1 ولا قاتت تومقا قام ظهَميلَم نوا مسن امیۃشا :٣

 >1 قی اورا مو نم باتعت و ءاعی نمیرؤکیف هللا

 ہ1 ها نوری لزئآ ام لوسولا نما ہیر یس ٠٥
 ا ہمت میا یکم هار مالک نوکوولا |

 28 انعطا و اتعِس او لاف است نشادحا شب یتا
 >] اللاش هللا تل ہریضشا كيلاد ایر كداآرفغ ٢

 1 الایر تب سنااماقالعو تیشام ایل اھعسو ×٠
 8 اتیلع لمخت وان تام وتی ند دام
 21 انوار نیم ند نوا هتامحایکارمإ |
 ہ1 ماتعراو انار غا اک ث[عا+ یات] ةئاطالام |
 ٦ ۵ نژتكلا موكلا لغات رام اوم ثا ||

 مصر ہر5 یرہوپ ٭إ+ ون ںچ یچب یبہ یچجھچ 1 <ہب 8ج6
 جچق جج مچ. وو ہجر و77 یس بج زرہ مو جج
 ہ]ہج رجب موہ ٭, یرج 3وج وبحرو ہر ہومرہ جور یجب ٭زو
 ۔ہو٭] ہزورچہج حچ ہو ر قبجر آج قید مج ×7ر مات
 تا زس فو تو ھی یب ائ تر جی ات تاخاکل
 ۔ وو بحر یمر و جچ جوس ونڈ یجب  (عچ
 ڈ5 ٭ہں >۹ ہجیچربجر ٭ر7 ہو وو ۔آورج دہجم جو چو
 نر-ہ !ص٭, ہزورہ توبہ ٭ج ق_یج ٴیرہ ڑچب بج ر جوو
 ]قح+ _ر 5 جہ چہ یچ وج ×پ 55 ۲ گر
 نج ۔٭ ٭7”+ر معمر وج چ- وحعج قف ہچ رو
 مس و نرج ٭روسأہجصورج مج مج بج ٭]چ وب۔|کرر ٭۔ہوچ یج
 ح]بوووم ر ٭ج ہوہب 9پ نچچ ہ5 یرج ہھجػ ٗہ

 دت تاب دبوتوج ۸ یج بج جچہوچچچوو 5ر یو
 ٭ّح7٣ ترج *ٹہجچو٭5×7 ×0. جج یزوچیسہر می 7 5و7 ۹

 ج7 ٴہتاچ یج ھ۹ ]وزچر ہہ ہک عج مج درا
 ج77 ر77 ر ہیر وج 7ج ہبیررویہ ڈوحک 5| ید٭)
 ہجر ہری یڑچ درموہقرو قہ مہ چو ہو سج .]ج) ھم ٭ ہ۰
 ہہ یر یورو جو یچج یرک یڑو یورو ڈویڑچ 7 یىی "م5 7 ي
 ج۳۳. وج و( ٭ وہ پو وچ )و پچ می ےہ
 ہہ ہ۰ ٔورقز جور ]٦ ے دہر جو رجججص یک یو وو و
 جت یر ہ۵ ب5 ]مںں ٭  ہجج چو ببوتڑمو ئیوچ
 ۱۳۴۳ ]ہ۱ ےک یو بو بہ ڈسیحو عوب ً مو کپ
 7ہ  ٭ جج جو ٭ہج پیو ہجر نیو ۱ ھم
 ]چیر ہ٭ووووبج جر جج برج وہ ۸3 مب "مو وچ
 ا۳۶۳7 تچ ر ۔تویرج |۔یج٭ -]<تبو تو ج۴ تردرز وت ڈآ

1 



 ہک

 0-2 ٹمؤَملا و ہنر نم ہْيلِا لْتَأََمِي ُلْوُمَيلا نما
 رش دہ عل ولَمْمَد ِمْيكَوہيكَيلَمَو وللاپ
 زا َكييلاَد اکر كا ارشغ اتَحطَاَئ اَتعِميَس او

 ۷ ×8۳ .٥۹۹۰۳۶ 9 ٠۰۸" دات ×۱ 5۹ ۴ ۴
 عج ٭ مہ٭ و3 ہ۱ ہ۳ ۱51۹) (73)-ی٭ 2۳۳۷۱ 7
 ٭٭ہي ب٭× ث5 ۱× تووہ ]۹ ٭اڑہ۳ک۰ 25جج ×۳ ر17 6
 رو ۱.۲ ہ مچ لت7 ہ۶۱ّ 5۱ ۹۹۰۹ ۱51858 ۶ 757
 میریر۔ہ٭ ہس کچ ات م3531 ہلرج ھ5 ۹۳۰۳۰ م75 ء6
 >9 و3. 7۴۱ ک۰ ۵9 *ک 7)۱۲۳ (32)-ک٭
 ۰)3× ]۸ ہی ہد وک. ۹۰۰ ۰٭ت ۹ 39۹ ۶
 ٭_ق صو ]ص8 8یک (٭ ہہ ]۳۵ ۳ ۰۹۳۰۳
 تے یم ہ٭-٭ ص-.× و, 16 ۹۹۳۶ 5۳ 95
 ۱آ ۶۱۰۳) ×۳ ۱ ہ5 (7:)۔ک۹ 1۹۹۳ 5 ٭٭ 5 7<
 تہ ی٤ ۳] ×27 ٠٣7 7۷۴ 7۱۰٣۰۴ 1۹۹۳۳' ک۹۹ 7کر۴

 یور۔مرك ہ1۰ 8٥5ہ٭ ۱

 و3۰5 ×5۹ (7:) ٭ ٭٣۴۲ ۶۲. ۸] 75 ۹8× ١
 ہک و٭۹۹ ۳ج ق۱ ٭×تگہعی ہہ ۹ ۰۳٣ ٭ ا 85
 تہ ء3 7کہ + ۱مق× ٭×٭ ٭٭ ہ۹چکک ہ55 دات

 سبجسم٭ ہہو د55 ص<< 5 5۲5۹۶۶ 131) <
 ج3 م۳5 ۱) ۹۵718 ٥۱

 ہو ۱م جہ. ہہ ی اہ و37۹ رک 3آ 2-7
 حی ہک 951۹ ۶09۹91۳۴ ۳۸ 2۳۳ ۳:۴ 71 7۴ ٤

 دچ چک ×۳ ص۹۰ مات ×۳۳ 77 55571 ,7۳۹۸ ٠۱
 (ہمرر۔ہ٭ صد: 3۰7۳۰ ہ7 5× (ہب:۰ر۔م :٭٭٭ ھ۴
 مچ ق۱ یی)۔ي می ۹ ٦١ ۹ ترتک 8 ۱)2۰۷ 58 ۹)
 ۳ 0,51 115 ۹)5۳۶ ٥۴۰ *7۰۳7٭ ۹)۹۹۳ ۱
 ک7 75۳۳-۶ 2۰۷۳۱ 55] 5715۱ ۴3۹,5 7<

 (×ج:)-ی1 ۶۳۳۱ 77 ۹۹ 7۰٤

 زیا َكيلاَو اتِرَكَتاَرْفَعأَعط او اَنَعيَس

 محو 753ج ×٭ ب5 ۹۳۰۳ ہا یک 7۳57 ۴٭
 م1 <ک٭ ۲۲ 1تا ×× ہو۳ ہم ]ا 737۹ ۶5 ہ

 قے٭3 0٥۶۴" ۱۶۹۳ 2ص 7۱3) 71 ۱۹۹۳۹۱ ۹۷۴ ×۹۹ ۱۶ 57١
 ×مم :۱۶۹) ٭××× - ایکْسُر 2كْنَت لا تلکاَل ۹۹۴۹, ۶۴

 ۴ مات5-× مہ ×۸ م3 م٣ ۳8۵۶ 8۲۳۳ "۹ ١
 ]۔0۳٭ ]جی مم ےج_-ہ ہ حات8 5 ٢اب

 5ڑ ڈٹ یو٭ا٭ 1۹8: 5۲۰ ۰8۰5 ۹۱ 7۹ ۸( ,53 ٦×
 ۳7 ۳۴ 7۳ ۱ ہ۳۴ ۴5 ے3 ۳ ۴ 2. کپ 05
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 و۹ 9885 ]٠۹6 ی3 :, 3۹۲۳۲۹ ۴ ,۹ ,5 ۴٣۴ ٥۳۳۳۴
 7ہ 711۹ ۲۳۴ >-.۹۴۴., 716۳۴ '۔م[ھر ۳۴7 ۹۲ ۱
 و8 تر ۱ یس ت8ر0. )8 7 1 ج:۳۴

 مم ۳م .ہ  ڑ٭ می ما د۹ ۴۹۱ 7 ,51۴۱١
 حق 65 کت 1۴۱ہ. ہب٭ ٭٭) 7۴۳ 9۳ ۹۳۲ 9 7
 مد] .مص) 6۷ہ "م۰ ہہ ۹7۹ 5 7 ۲۱۹4 7

 ھم۳ 3 ×٭٭× ک 5175177 ۹9 5
 ]720 0۳ 2۴۲۳۲ ۴71 ا775 5آ 3155 5۲ 1
 و" ٭ 9۹3 ی٭۰ 19375 57 57۹, ۱
 757 ۳۰ د۳ ت۳ج. ہ۰ ہ5. ×۲ ۰ ۰۰۳۳۴

 '(!ر 5آ ۳ >۲5۳۳ ۹. × ہہ ٥ہم ۱ دات
 ھس ۳۴۳۴ ۹۹۳ 8 ۰۶

 ٰ ُهللا ةي کب اَكُي ةوَفْحْرَوَا ملنا قام اد دیت نا
 جج(. ۶ ہمزک ۳۴۰ ۳۰ ۳٣۴۲-۳۳٣ ,٣٥ ٦× 8۴تا ہ۲۶

 ۳۳۳:55 5۱ ہک 7۳۳۴ ۴۴ ۳ ۹ 15718 ٢۹۱"
 0۳7 ۳ ت۳۳ 58 یب ہہ ہک "قہ ہ×٭ ٭
 2. 5۲15 ۰۳۰٣۴ 51 37 ہ۱ أ۴" ج2 <
 (وعموح بہ می یم ہ۱ 36 ہہ. ۸ ماہ:

 :_۲۳۳ ۶۱۷۹۳ چلآ ہ٦ ہہ 8ہ ۱ 378 ١379
 ۳۱۵ 5۲۳۳۳۶ 95 >15۹۳۳۰ ۳۳ 5 ا ہ۳۵ ۹۹ 5
 حرص ۰ ص6 ۳۳۳ : ]ہر5 ۱ 77 51 7

 17۳ ہہ ہ۳. تے م75 88 ۱ ۹
 "ٹچ ج٣۳ ۳. ۸1675 875 ×× 1۱ ۶۰5 یک ۳<
 عا ٭ ہ۹ دآتات ٥۹ 37 8ہ ۱ ہ۶ ہہ 97
 .م یم ڑ ك7 >)ہا۰7-57 ۳21 ۱ت ي۱ ۱۲۹۶۱۹) (75)
 .38۳7 ×5 ات ۳٣ ۰. 7۳۴6 جا ک۳ <7 ۶

 7×0 ۶888 88 8ہ *م مج ۶ج ۴ 8 ٣
 :_۳۳6 ہ1, ×۸۰ ہ25 و <۴ 3375۱5 >0-۳۳ہم٣ہ٭

 3951 ۲۳۰ ۳۳ ہہ )ا٭۴ 51 ,57۳۴ 9۳۴۳۷ 7 ٣۳
 - مرہ (٭-) م5 وک-٭ ۳۳ 55] 51 ۸۴ 7۳۹۱ ۴۶
 آج89 ۰ ۰ 9 ۳ر اپ 1 277 7۳ 7+

 ہ۔.×٭ ۔٭٭ 1٭ ڈ5 َكْيلَو اَت كا او اتم

 لیلا ہبہ 'ہج ہجد٭ 7 ۶× :×× ٣٣۰۱*
 ×5 ید .ھّج ۳۳۴۵۰۱ م۳۳۰۰ د١5 ۷۴ ۴۸۲۷۳ ۴
 ا٦7 م>× مآظ ہہ وک 5 ا۳, 5۹ 5۱ ۴۰ 6۳۳ ۱ (3۳۸۳)ر,

۱۲× ۴7۳ 25717۰8 ۴ ۹۶175 3۳۴( ۳۴ 

 7۳-ہم "ہہ (3:)-ت۹ ۹۳۳ . ما 55۴
 5۰ ڈا ×۳ ی 5 7 ہہ ہاوچم ]مہ 6
 ۷۰ ہد و٭؛ وت م51 ری ۹575 *8۲989۳ ۱۳71۹ 59۶ ک

 ٦۴ ہہ 185 ۱×۳ ھ٣۳٣ )۰ ۳۰۳۳۰ ۳٣۳
 ٦٣ ص۰٦ ا337 5۸۳ ۹ 5۲۰۳۶ 7971 25۵ ۴91 55. 6
 7۳۳۰ -.٣٭ ×× ×۳ ۶ز ء۳۰ 6۱ ۰۳

 مد

ٰ 

 ھے پ ہا ےس ےس تپ سک اظ

 جہ ےک

 ےہ چ

 2 7م 78 2 جم
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 ٭۔ 6 دیرص مت 2٦ج ۹ >6 ۱۹۰۱ 75 335, جچ
 ۔یوو -]8-ح-× ×7ہ<۱ د5۶ ×۷7 ۲۸٦ 5ا5 ۴۱۲ ۹ )چ
 حج بسر ۱ م۳1, ہ رآ× ۴۱۰۲۹ 5245 >5 چہ
 ے مے بق. ٭. 55 ٣٣ ت۹۰ 5+ ز٣× مہ
 دم و ج54 د× ماق ٴ 5۹ 5ھ ۴۳۴۱۰۹ج
 ست مم نیم 1× ً×-ج ی٘ڈ2. ۱۹۰۹ ہا 58 دان جج
 ]۳-۴ ۹۲۴۱ ک 12۳ ۹۴15۶ ۴۲8۹ 7611 ۹۹۹ 5۳۹

991۱ 4 41715 ۳۱۲۹3 8۲87 6 
 جج موم ٭٭ ]×۳۳ م۳۴ ۹۳۲ مچ
 مم 83"مہے بہت و.و9۹ 1 م۳۴ ۴ 5۳51 ٦1۹35 ٭ہ

 حر 1 8 1۹5 ٰ

 ؛۔لج اا۴ ا 7 ۶۰ ۱ ]۰۱۳۰۲۳ ۹۱۹) 71 ۰ 85
 پچ ×3 1۱ وج +اآ ۷ ا9۰1 ۶ 8<.

 اتڑل وم دا لعن َح کان اکِح نخَحاَراوت
 ہیاتآ دتا طلال

 تن “پک تر ۶۰۳ ۱ 5۶ )98 3۶۳ ۰۶۰۳۳٣
 ۔یںوج مچ ۴ 5ا ٥( ,١ 68 ہ3۲ (

 یھوع|عویہ) ٠3 <۴ ہ6 ی۹ ۹۲۷۲۲۷۶۹ 8:
 ۔ےہ جج ہ۴1 ۴ 77, 71 7-1۶۳۶ ×۳۶ ۹1717۶ 5۱
 وچ نک مج مم ممے. ٭۱ ۹۱۰۷۸۳ ٤8

 ے5. ج8۱ ہے ہ٣ "ک ف م۹ ؟۱۳ ڈ5 ا۶۴
 یہ وہ مج مج ]ا 1۳۹۱ ڑ5 مہ گنا ۷
 دے. و ج]) ۱35 95 9971 ۴۶ ۳ 14۹

 ہم رک. ۹ 7۹۴5 ۹158 ۴ا ١
 35.جوھ<٭٭ ےہ - 188 ۳۱۰۳۳ ۸ 7
 مند ۔؟ م۔یعح ٭ ]مرواک (م80-ک٭ 1 0--048

۴15185۱ 
 چا ×۹چا71۴ 8

 انچ “11-2 نشششدلع اک

 ]یم ٭ہ نی وہ۱ ۹۹۳ ۱:۶59۸ ", 8۳۲۹ ۳۴
 ۔ےہہموچ جم_۱[5۰ ۰ ہ ۰۹ م۹ - ہ5۴
 حج ۰۱ ×۱۳ ہ۳۱ 58 ف۹۰ 7۴5۳۲ 48 74

 جکیاا

 جو۹ جت ۱ د۶, ]1 ۱ 78 77] ٥۹۳۳۴۷1
 مر جو ء۴ ]۳ہ ۴۹ ہ7 جج ھ ۰ 7+
971 (571۳۳* ۶ ۶۴7 791 (۴۹ ۳5۴1 ۳۴۴ ۹(۱ -< 
 ہ۱ تب ۸۳۱ مج 5 ر58 ٦< ے8:
 ص1 ۱ک ہ۳8 277-87۳۷. 1۸۶ ۹ ×۷۴ 77

 ےہ جے ۹9ئ ۳كك )0 ۴185 8۳۳ ۶ ۱
 يچجح (8دم ۹ ۱0۸ ۴ >7-5۳٭۳۰7۳٭ 7
 2ج ج ہی ×۱ ہ۳. ٦ ہ5 8۹7۰65 ہ۹ نہ

85۰2 3۴1 
 در ت0

 '۔ہک دہ >479 م1۶۲8 77 ۶1۹. 1 19 4
 ی۰ ×۳ مے 1۱ ۹۹7 ۹1 ۹۱۲۹ ۹0۰ 1(٠

 یر >۳8< ۹۳۹۷۲ ×75 ہ۸, ۳۷ ۰۲۳۹ )ج۳۳6 4
 جہج ےس ٭× 3۱ 15ج مز ج8 مے ۹٢6۹

 ےچود و >م٣٣٭ 3و٭ 5, ۴55 *۴۰ ہ۹ا د <۹
 ےہ ڈے. 5ج ٛ< >9 كم 113ہ أ؟)٣٣ ۹۱۳۳۴۱

 ہ8 مہ ول ت جر ٥۳۰۱* م۷ ت۴۸ ما ہا 7
 یچچ ی *ص م۳٣ 986 8 5۳ ۶5۴ ۹۱۰۱ ۹85 , :85)
 وم جم ۳۷۱ )3> ]۶1 97749 ۰۷٥ ۳۴ ہا ء۴
 جیپ موو جص 3ہ 8, 5۳ مہ ما ک 4515 ا۱!
 قو ہ۳۰ 7۱۴ ہ 3 ا514 ×۳۳ 97۴ ۱ 785

521 
 ہی ]۰۴۰۴| ]۱ ۲5 ۹, 88۰۲5 ٠٥77۴ 4ق
 ۔٭ ہ8 3۵1۱ ۹۰۳۷۴ 58, ٣۱ تچ۹ 14 6| کک ک4۰
 ہوےیکےح جج بج مج. >1 ۰ب۱ 5۳۴ 57آ ک٭
 -چ- ۳۱-۰ << ۴۹8۱ 2:7۳۶ 7ت 7۲۹ 91
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5111۹18 215۹7 8 

 م7 >۹ *307٭7٭8 ہ1۳. ۰1۳ص ۲۰۰۶۰ 1۹7 ؛
 ا5. ہ۰ ہہ ٭ عو5م ۳ "م٣ مج <۱
 مجمر ۷٣] عو. م]ط بات (۷]۹۹ ۹۳]) ہ۳۰ ۹ ]۹۹۳) ہ 60[,

 ۱× 71.۰۸ >۳ 3007 ص۱ ل٭× ہک :٤ 6٣
 × ×۳, ی۳ ۹ 5۱۴5 1515 ۹57۴ 11917 ۱ ب7۹ اج م۶آ
5 ۹۲۶۰ 7۹× [۱ 15 ۶ ۴۱۹) 185738“ 5115 51۹ 
 7 49۳۹ ۳. یم ۳ب ۹ یو ×× یسچ |۲ < یج5و
 3۹۰۳ ہ88 6 م9 یک ۹ >6 ۹3۴۶7 ۳ ۹۴
 ہ35 ۹۳0۱ 3553۹5: ہ5 ۹۴۶'5 55ہ ۴۶

 دہ ہ(ومہح سہہ ٴیوررڑجے. ہہ وچ ٘.

 55 ۱۴۳ ع۰۳ +۳۰۸ م۱ کہ ٭٭ ۰ ٭ ۳
 3×م۰۹ ۰٣ر٭ ی٭ ٴ.٭ر٭ ٤ د۶5 858۹۱ 1۹

 5155 5 ٢+ یہ۳ >8۲ ۱9۳۳ 6
 977-51۳, 3ر ف.8تک تعہاڈو ہک ۱446 0۳ج 7۹9
 [ح. 975 *۰ جج ع ھر ڈ]ہ×] می. ۱۸6 ہموج

 ہیک مج قو ہیوم ہت "۵ہ ۹ہ ۹٭م]۰,
 85ی۰ ہ55 ہہ ۳387 ٭٭× ۱۹ 8۱۱م 7۶۳
 77. جت. ےک ۹9۹۲ عھم 553 *۰۹ ت80, 955ر

 جہ ہد 9۳۰ ہ۳ہہج ۰7× 3 ہہ ۶۲۲
 <۹ إ 5714 8۹66 ی٭ ہ7۷ ۹ جج ۹53۹1۹ ج۱

 ۹5 جہ )<7 ہ<ہ857۳ -۳× ی٭٭< کا0۹ بج
 ]۹۹7۹ ۰۰۹۳ ۳٣۹ ۱۵۶۱ 7۹5 ہم بت م٣٣۳ 7

 ۹8 55 ۴۸۹ ى۹۰ ی م۳۰ تداک 7۰ ۰9 ٦16715
 و۹۱ ی٦ ۹۵ 375۶ 5۹18 2 "ہ۳٥ 5چ 57 (31)
 ما ب5 5175۸6 ۹۳ 5۷7۹۰۴ +7۹ ۱۶۴ ×۲۳ ×5۶
 ]نج یس ند میر ہ8 ہم ۱۹5 6۳ ۳۳
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 متجد×٭رب جہ ۲۳× ٢ج وج مج م۰۱۹, جی وجہ
 یر کہ ب٭ مج ء۹۹۳۰ ڈو ہودوچ (۳[)( >۷. 5,
 ہ5 یب <۰ ۹۳ہ ۳۰ ]۹5۹ ۴۹8 ی۰ ۹8 یب 115) 25۴
 م٭× ۱ ل۶ ہہ” ب3 مہم ج۳۹ *۳۰۳ 5
 5۹1۹۴ 35361 6 ,٥٦ ۶۱ 185 377۶۹ ۶٤۳۴۳۶ ك۹۴ ۶۱7۶۴

 ٭ *ہ۹75 ۱157ہ 2)۱7۹ م6 ۹۹ 7 ۱٥۰۰۳5
 یہ1 8۵۳ 6۲۹ ۱۹۰ 75۹1614 5ا1۹ فہ ۰8-۹۳ ہت

 ٭ ×9 ۹ 8 ۹15۹ مم8 ۱ ×۰5 ج۹۰1. 7
 رکا ٣۳۹۹۰۰ م٦ ۱ ک۲۳ 5۳1 0۱۳۸۹ ۰ چ۱
 ڈیق٭٭ +٭ م٭ ہے ج٭ می ہو ک۶٦ ۱۱۷۳۹) ہہ
 0.۲۶ 5 7 ک3۰ کا153 ۶۳۴ 88۷ 51۲۴۹1۹ ک 1715 75

 م۹ 6 ۰۳ ۱

 و.×× ہے رے ×۲ ہ54. ٥٥5۰ آک ۴ 
 م۴۷۴۱ (385 (۰1۳۴ ۳ >7, ۴1 1۴ 8۷۶۷ 781 ,٣۲۸

 مع ہہ حج ٭ ا 8 .× (6(,. : ٭ 3۳( "۹۷
 ر۰ 7 ۳91 ۹۹) ۴7 91 971 5 ۶۶ ۱۴۰۱ ×۰ یک

 ۹ ۱۲۹۶۱ ۵۱۹۴ 85 ۹ ,7 1۹ ۹23۰7 71۰۹91 )٠۹5123
 9۹939 ۶2515۹ ۹۲ 71۱۹۶۰ ۹ت >۱ ]۰1۰ 8) یک ۹۶

 ۳۵ روا

 یز لا ۵ا ٣ لسرلا یلزت

  ہوُبحَّرلا لتا ولا و... صبا
 ا ےن وع نئ موم ھکھھ 1
 0سس2 7

 َلَرتَاَو ںیاتللی ده لیق نو
 6راا وذزیَزَع لاَ دْيِدَه ِثا دَمَمَول ولا تیا ٦
 "وانا قالَو را ییہ یلع یی ال هليا یل
 الا هلز انی تيار اعرالا نر ےصی ینلاوف ١

 َتنئافان ٹیمرَحَاَر پلا زا یم ٹلکم ثا ١
 ءاقَؾتا ةنِم ةيباَمَت ام ںوعبکیک مر تھیلی
 شا لم انور امت لیون قب٥ تنثيلا
 انت ینج عدم اتنا تنا ي بل نکی

 دبا تلا9 پالا وو الا ںياَتو .۱
 سس

 ١ 7ے

 تا ات ا ا ۵۷

 | ہ باوا تا كر تک نانا بو اتتْیََم

 آ٦٦ ٦۹31 : 80۰  :ہ٥

 یب روسہہہ و بتزطہ ؟ہوک ہہ 7۲۳ 0ج

 77۷ ج٭-_ج وچج ر در 755 ۷)7 ر7ت )۹ 7۲ہ مہ.
 ہ77 ہن جے ٭ مروج "مچ ۵ ر٭میوجچر یر
 : ۳۳۲۴۲ 5ہ7۰ ہ5 ہ37 ہہی ہہ چ7 ہہ 7
 وج ب3۹ ]0+ و ہ7 ر کک7 ل۱ راہ ہ۴
 39جج ]أ6 دءرصح چو ووصج جہ چجوجر جج ہجچچ چ
 جب. ص7۷۰۷ ہ۰ ڑ3)ر مر پورجج ۸ہجت ہجر 7ج ہ 7)۹
 جج جچوج نی بج مج مر 53 مچ چرچ 88 یبہ
 ٭۔ٰچا5ت وج من ہ!ںےچج چک مہ 55 مج 885 جج ہچ
 ہج قدرمسو چکر 17 276 ویب. یاسر ر میر 5ج ہر
  ھآج ہ1۷ ]کم ہ37 ر ہہ ۳ج ہہ7ہت 7ہ 7-7. "0ج
 3ج وہ بر بب بو۲ چر+ر جیو وو پیچ
 س×١ جہ7 7 ہہج٭٭ ھچج جب ۰)2 یم بروہجو
 ہہ !رچوہمرصہ حجر بج موسو ]ہہی ہچرچ و35
 من جہ ) جج وع ×دورہ ڑ۹ زوب یو ۱۳6ہ ۶ 5۷77۲ ہہ 5
 ات + ی7ج ر یب دہ آج ۶757.7 کچ اج اا۳ چ9,
 ادتڑچ مروہ وو عچہ وچ ہج وج وچہ چو یر ی
 کرو ہو یہی ک۷ ر و٭ بہ بود.5 و پ+ ےڑوہ٭٭ ہیر

 ا اور نا نا ناخ شا

 :-۰×۰صکے+درد ہت +ہرجدإدولچر یعیچج ویجیمممفھنچا

 ھ7 ےہ

 وا ےب ھے ےک ےہ ےہ ےک ےن

 ےہ رم و

۱ 38 

 ڈر
 1, ك

 ےہ سک ھ ےھ ےک رن ےل
  77 5 تر بہیجج ہمرہر+ ک۳۳ مج جو وجوج

 ۔۔ارچور پجج 77 ۱



۱ ٦٤ 

 ۹. ہ۸ ۴۳8 م۶٣ مرج ھر چپ ےہ اےک
 ]7 ۰۰۰ 7۳۰7۰. ا ۰, ۰۹ ۰ حج 7
 ۳6 ی۹ ی۹۳۰۶. <رک ۳ 5759 ۰۲ >27۰۱ ج×٭ :٘ ۔ ۴

 ۱1.7۰ ]5 7۳٣۹2 ۱۱۹ ۱ (3]375), ۱5 ۹٭) ١

 بج ھ۴ ۰۰ ×7× ×۰ ۶> .× >.٭۰ ےہ اگ
 ہ۱ ٭ مک ہ5 ہہ ید ×۰ "ہ75 ×× ۶د ى چچ [6

 ۳ 5۷1۲7 7۹۲ 7)1۹3 ۹--571 ١ ١< ۱٥۶5 ٥

 ج33. :×٭ج ×۳ ×٭٭ 3ت: _ج ہ ×88: :وہ |5
 م٭٭ ب۵7۱ ×۰۷ 8ت5 چ۱ ی5 ھر کء× ہ٭٭٭ وہا
 2 57.۳7 ۹7۲۴ ۰۳ ۴7۹ ۱۱۰۳۲ "۰۰ ۶:75 >۶ج .اججو ا.
 3۰۰ ×55, .>٭ مک “ہ۰ م٭ ]ت)٭ مد تصور نہ اگ
 7. 7 297 2۴ 77 1۹۰۴ ۶7۱۵ 7۱ ٠7 ا. 3ج ا7
 5۱ ۴۳۴۲۳ ا۳۳۴)], ٠7۹ ۴۶۱ ٠۳۳۴ >7 ۱ 277۰: جت و 7
 ںرور ×× م×-ہ٭ -٭ ٭ۃ× ۶ تنا ہن ج١

 یکم( م8٣۳۵ ۴۳) ڈ7 ×۴ ہمت 3) ۱۹۰۰ 7

 .+8ۃ0

 ےس سا ا
 باپ 3د

 ےہ |٢ ہد ا خىب

 -۰ر ےب رک یخ ری مری 5٭ ےس.

 پارت نب دل دا لہک لا ڈی یی لم نا

 ۔87.- ہ7 ۰۴ 7 7۹ ×× ×× "جم ٣

 یر 57ج ی۰ یر 7 ۳7۶7 7۳۴ ہت *قعچ مج | اڑ “۸
 می ہہ ۶۲ ور ہےہچ5 ۶9 ۲۸۰ ( ۵۹۰ 5837۰1۱

 نو ۴'۶ ہہ, 58 ۔ڈّ٭چے ٭٭٭-۔ 337 ۹۱
| ۹411۹7 >7 

 ی×.× ۱ مج یک م8 ھ۹ عی۴ "ا٭۹. 5 8۹ ۴×۳۰
 'ے ۰'۳ یہ< ۶ے.” <۰ 3۶ "ًح٭ ×٭٭٭

 یو کیٹ جیک رکا ےن می ہا دیانت
 سا 5 ۰"

 ا ےب امہ ہی یک مہ

 ےک ف

 <]ح ٭جم 9۲ وج مج ہ۹ ی<٭< ی۵۶17 ی۳ ۹۳۴۰۴ ہ۹, 7۴ ۔۵) ہو
 بج << ہم68|م ]1ہ ۹۰۹4, 5۲۳۹ یک 5۳5 1۰ ڈو

 77 <7[ 5171 ۹818 ۹۶ا
 ۳.۰... ج ہ٭٭ ۶ ٭ہمہس|ں پہ

 55 ۴۳۱ 5ج پہ ہجرعمرک ٢× مم ہ۰
 5 م۱ ج-٭٭ ھ۱۳ م]ج ہ۰ ہجج مجسم. ب ۹ہ
 8ہ دہ پچ م٣ ہ۳۲ ہ۹ ٭۳ 0< ۱ ٹیپ
 نت یزلْذ  َْلرَلاََت -  اک: ٣۳٣ ٭5 ۰۱9۹۳ 1۹۹ جم:
 میت ہہ ×.×۱ جب چو ہد مج وجد 8:7۸ | ہد
 .۳)١ ہ ۰۳ ۳ × ×۹ ٭× ×××۷ ط× ×۹ ہ× | ؟ا۶××
 لو54 <ج > ×۱ ۰ ۴ مہ (۹أہ ہس× کش

 1×۰ ہ] ۴۰۰۲ جہ .. ہ86 رہ ۹۷۹ |
 چ+مج ہ ےہ ا٭۱١ ٭ 8۰8م مج مج ٭<٭ یف
 ۳ج. ۱۳۳ ہ7 ی٣ ر >1 جس. ہ6 ۱ 2ے پا

 حج ]۹ج ۴ 81 0159 26 ٥7 ۵۹۹۱ ١۷۴ ۹۴ | سج
 ]حصصح٭ جج ک ہہ ٭م< (وج٭ 89۴6 ]۹ 237 ۱'1 جہ
 یڑدآ می ]ا ص۷ جہ ۹ )۳)3 7چ 77۴ جد.

 تین

 ٭٦صر٭ ػ۳. ی٭ ()۹ہی ی٣ 6178 ۱۹8۹ 757 17۴7
 0ح ]!م۱ 6 مچ” 00 گ5۳93), 5۳۹ >5 ٭
 >۴۳۲ 3د-٭ ۱۶۳:87 ٥ 5-15 م7 م7۵ ۹۴ ی۹۶۴۷
 307 مہ, ج۱ 5757 ہ3 ہہ 5۲ ۹8) 8 ۹۷۳۷ >75] ۷
 3د ؟!مہج-٭ ٭ہقج ہ ہمومػ5+٭ 3ح ٭۹.7٭3 <5

 0ا8۱

 ۳ 7ج ہ7۳ ۹۴۰ ہ۲ ]ا٭9 ۶ 6
 8 ۹ ۴ہ م!.- 787-3 ٭ 38 ب۹1۹ اچ (7ا8)-- ۹٤
 مروج ٭ہ۰ ےک بات ۰. دق 5۱ 6 ۶
 ۲۷۳1 51۳۴۴ 7777 545.۳۶9 ی۱ا ھ۷۰ +9 70 37771
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 تو ہ ج۷ 07.34 ۰۳ 87۰ 8 17
 57 51575 557 ۹۹4719) 31111 ۲)۹۹۳ ۹۲5 ھم, ک 7٤۹

 م×٭ م٣ 8557۳77۸ (۰۶ ا ۰ ۱
 جی 7۳۰ 1چ 7 391 ٣۳۳ ک۹۰ 74۹7 7+
 ×9 ۳۹) ۹۰5 ٭) ٭ہ٭ ہہ 1 ×٭ 6۸۰ 7 7

 قہ *.×گ٭+٭ (٭۰ )ہ٣ و ۱
 ۔و3-ہ.ہ5 ہ ٭٭ ۹ص۷ یصو ۳ہ).٭ ۳ 7
 ۳یت ہہ ہج <5 ہ۹۹ 08۹۳۳ 7٭٭ 0۳۳۶ ۰۱۲۷ ۴
 ہہ 77۹ ۲۹ ی۹ 9۶ ۳ ٦× ہہ, ۹3538 7
 ج٭ 5 جا گے >5 ٭٭ ٭ "8:۹ ×٭۶١۴٢
 )حس ۱3 ی5 مہ ۳۳۱ ف۹۳۰ ڈ58 ۴7 ۹ ۱۲۹۳ ڈ۳
 53 ۳۸ ٭۳ ۲ ہ ×٣ع[ یب م۱ م8 ہ۳۲ اک

 ان 5ا 06 ۱

78 6 ۹5۴8 7715 ۳7 ۴13 727۲۹ 942(7 5 
 ١)“ 35 ہہ 3ہو ۱۹۹١+ ہ 955 ہ5
 573ہ ہ ×5 ۴:3۰3 د٭7 5ہ ہد یت ہ٭ ٭
 نجد *.××ت 7۸ .ہ٭٭ ہ7۳ ×۳7 ۳+ 8 5
 ٭چ۱ ی< ۰٥ 53 ہہ ک ۶۹آ ۹و٭ مہ ۹ ۹۰1ا, 8

 یق۳515 278 (۱

 ٭ئ1۹۶07 ۳553۱ ۹ 5۲5۳5 ۹۹۱ 55:8 6, (65۱۹5۲۳۶ ۴۹
 7ج۳ 'جک ×۹۰ ۹1۹.۴ ۱ ک7۹ 0)۹ 1187 ۹ 7
 5۱ ک۹۳[ 5٤ 5۳ ہ ڈا و ٭٭۳۶ (33) 7۸ ی٭تآ

 م۰۴ 3777 ۱ ی۹)۶ تہ ہک 9ک 7ک 7[ 3ہک
 ؟٦۳ 7, 5۹۹ ب97۴ 7۶ 7 3971 ٥٥٣۴ 59011757 ٣۴×

 چہ چ× م۱ ک21 مہ (۹۰۷))ج و٭۰ ٭٭؛۱ ۱)85۶۹ ہہ ٤
 ٭ج ۱ ×5 5۲۰۴۶ ٭ ٭8۔ر,ب 5۱ >7 ۱ ی۹

 0فا م۹ ہ5 ہ۱
 29 505 515 55 ٣۱۹۳۶ ہت م۰۴ ۹<
 چہ ہ۲۳. م٭) 3ہو٭ مج یہڑت ٭×٭۹ ۱۹ ×× ۴
 وہ ٭ہ٭ ×× ۱۹ وڈ 55 ۳ "5۹۴ <۹ 5۷۳۳ 6 6

 3۳7۳ ۳۳ 7۱ ك۶ ۹77 ک5۰ ۰: ئ۳ ۱8
 2۴5 5775 3۰۱ ۰۳ ٥٥۹۰۳۴ ' و5۷۳" 59 ۳۳ 75

 کو <۰ 7۶ 257۳ “ہک ×۹7" 597 ۳۰ < "۶۰۱۴ 5175

51۱ 



 باتھ َیولوقَت علا نوح زلا -“ ہ1 7
 51: یف ۴ ۰۰٣٣۶ 88و 8اک 3جج بت مو

 59 اتا یہ نو ۳ ہہح ت۳۳

 کا5ا ۳175 ٭ رچ7 ہ1 0۹73 5 ×۳ ٭ہ٭. ×۱ ××”
 "ہ٭×٭ وکقگ ۳+3 ہ٭ ندو85و >×تہیج ٭چ 86

 16۱ ا5ا ]ا ہہ م۱۵۸ ۳۳ج ثو3 و
 534 ی۹ بے ہک اا7. "۳۹ ۹٭٭ ک۰٣ ما:

 5۳۲۴۶ ۳۸۹ ۶۱)۱ )7 ۶۶۰۳ 8:71 4 ۶3) ×75 ہر ئی
 ۰ ۹۰ ۱٠5 88ج م٤ ہی ہ تاوجو ہو8 بب <

 ہیرا م٣ م٭ ۹م ٦ ٦ حج بجہوجج سچ

 ہ۳7 أ7 ۶ ۹837 )تہہ ×3 ×× ر ط× در-.ق .

 مج قام ھ1 5 7 ۹ ۴۸۹ ۱ ۴۹, ف٭ جو7

 و5 ہ ا9 5 ۳۳٣ 5ت وب٭٭ 3 گنج بی کچ یچ

 ت1. 5. د٣۳ 5157 9۹ ۶ < )53 )7۳۳ 977۲۴١
 5۶۹ ات, ب۲ د85 ٭۲۹۶۱ ٭٢ ہ۲۴ ج"م٭ 8 جب
 ںوردویو ۳۱ ٭٭ ۳۳ <۱ بج دا۵ ہہ ےمچ

 55154 51۹ 5155۶ ۹۳۳۴ ج7۹ ۴7۲۹ ۱۹۸ ج۱

 ۳523 51 5۷) 5۳۳+ 5 5۳) -۹۱۰۶۷۳۳۳۰؛ ی۰ ہچچچجچ

((۰۳۷8:5) -۱ ۳× ۴73 ۰۶( ۹۳۳ 

 29۹5 555 ا51 971 ۲۳7 ۳, ۲۳۰۹-۶۳۳ ہ *ا٥ہ3ہ ہہ

 ہم ٣ 5۳1۴ ۱ ۲] 8٣۲ ٭ ۳۷۹-۹ م۹ ×1. ٭٭ آوچ

 75۰ ۳۳ ج۶ مج ہ۹ ۱ ۲٢٣ *٭٭53 ]مہ ج88 ہچ

 ک3۹ 751۶۹ 8۳+ ۹5ر ۴ ۱

 5 (88) ۲۴ ٣ ×۳ ۳۳۴۰ ۳ ء15۰1 5۹7۴ ہ۳7 5

 ہ1 ۹ >۴ ۱۳۴ ۳۴ ۳)3. 5۴۴ >۰۹.ہج]٭ مج ہ٭
 319۳ ک۹۰ ۲۰۷۳ ے3) ۴. ۹۶۹ 2۳۳۴ ٣5ج ٭ج "و۱

 555 مح 5۸ ,۴٣۳ ۱ ۴۳۳ 513 )3 ۱١ ×5] :ص۴
 ۹۹۳ م۰ ہہ ہا, 59 >۹ ٭ڈوا٭ 8+ جو
 ج71 97۳. ۳۳ ہ٥ ۳۶۱ 5. (58) ×3 جج! ہہ

 می ۱ ۳۴ ×5 ہیک (3ا2)۔- یو ۸۶۳ا مدت ہم

 5۲5, كنید یلع انیلق تبث برلقلا بلقم ای 8۹ چ اج ٣

 55۳۴۶ 5۳7 ہ5۴ ۳۶ ت۶5 ۴۳ 3۳۷ ۱- (×573), دج :٭-)

511۹ 34 ۶ 

 َنْوْعَتساورَت بَوَليلخ۔ -ی ح٥ ٭ جم جج يى

 ۴751 ۶5155۰ ٭ *٣3۲٭ ہ۱ ی۰ مے د۱ جم ہج چ

 51791 5۹5۹ >٭ مہ ٭”ج٭ 7١۹ ×, یو ٭مچ٭ ۰۶۰ جچوچ
 ی5 0, 515 ۶81 595۹ ۴٣ ۴۳۹۸۰۳ ×55: 6۰ ہ٭چجو

 ]ا2 ہ ) ۴ ۳۳ ۱×7 ہہ×< سا ہ--٭7٭ لب

 ٥ ۳۰٠آ م8 0< ہو٭۰ 93ق ہو ۳۹, جو ج

 ۲5:۶1 ۹۹۹ 847۴ 17 ۶11 | 7× ]٠

 ۳ ۳ ٦ چی. ٭ہ٭ <۴. یيع١ ً چپ

 ۳ ملسرلا یللت

3 

 مس ٤

 ہم توا اتم ق نم زنا کول ان
 ا وزکک نیں ایا نيرَح اموی نیلا ا
 ا ناک ہابلا شورو یا نرم و نوباغتس ا

 | ی2ادوڈا لسیم ق لِزاعت ةن اتضعلا ناک یر ةيارکل
 | ٢رکنی ه لاَ علا یار مول دھند رام ٦
 نر ہراضلا لال ربی تل ذ ییا مت نم ا
 ربط نو اسلا یب تذیشلا ثخح ںوئاقلل ا
 ماغاو شا یو شاد بک سلا ند رن ا
 نشُخ ٤دن ُهلاَءاَم دلا ۃو رح اغاَتم كي تَلاو ا
 معاون نل مکلد نشر مع وا لا 0 پالا 7
 و2ا اد ناک نو نو وو ۱

 مم ہرع یر تو ےہ ہ دایعل ار بھ

 مح ۴ہسر سس ۳

 س۴ ںر 9 کی سس 2ھ

 ہللا و“ ولا نُي ناوضرَو يرّقطَم ٠

 جدو 7+ ( پل ووو+٭ یجڑج مدرخ یجاجک

 | ا ثيَلِلا لا ندی بیرال بل ںیاگلا ہما كر ا

 ےیل تیرا ا تم رخ یا حا نا وک یا نیر یکن وہا را دہ دا ما امن اھل ا عا اس ںی ا دی ا ا ا ا ا و ےہہک ایہہ ہہر بہ ہی ہک ہد رہ یک کئ اج تک دا کی ام اک یر رس کی ہہ کہ کد کک اک عا کک ا رم اک یب 5 ۳-۰- ۱

۸۵ 
 ۔]٭ ہجح ھجہچ مج قر ووڈ ہوچچ قبرص ہجو
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 قم 7) یمر رو چپ وہ ہہ یر ۳-7۴. ص 7+ ژث 7

 7ج5 ×× م۷۳۰ ٭]70)٭ ہ۷۴ >۲ ہ٭ یڑور٭ جہ ہو٭.+

 ج۴۱ میر ہچجتصو ]ج۳ یج  یرجہو ۰7۳17 ×_) ہو37

 ۳۵۱ یجر ہو5 مہ 5۶ہ یہ ]77ج ہ7 وج 77
 رہ چہ 5ج 5یک ڈے ھتب جیچ ٦ و68 يوعد مہر
 موج ووب ہدج ہجر ورج بو ہمجوحصج٭ ےہ 5ہ ع6 إ یجڑغ

 75 5777 777 7۴ ۳ ۱ 77 ۰۳ج 7 77 ۳۴777 یو ہہ چ
 تہہ چوم ہود بج جچچ وج ج 5: ٭٭ وو
 ہ۳1 "وک جو+ ر یچک جر 8۵و68 جو یو77 77۴
 نمر ھی. ہسچ< مج٭ دق جم +یرەھم جھچ۔

 ج]ت مات پو و58 ہوچراج یج وجے وپوو!وج

 ج۳. جج 7چ رہ ×۹۶ ٭ہ×٭ )9۹ )۹77 ہہ 77۶7

 م7 پہ 3< ×× نر ہہ ٭۸٘۰ ۸ ہم -ہ٭ہ٭ یوو
 7> جج× 5377 ]7۳ ج7 ,.۔ 77 *7.7. ہو 7

  ہ۷۰7ج وہ بہ٭٭.۶؛ ہ7 0)2 ۶/957 ۰۱859ہ یھ  ہ<ہوچرچچ

 تا ر ہہ رچ7 2× )۳۷ ھی 2ج 7 ا

 ےہ دس يا ےک دپ رپ

 _ ×٭سغ

 ہل کیک +۸ ھر ھٹ

 ع2ً ا2آ ےہ

۵ 

 ےہ ےک وه ےن ہمہ

 ےہ جو ےيجچ ےہ ےل ےس ےل

 مس ھ
8٤ 
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 ۱ ۵ ٦٦

 ہر اکر وم ےس ند ھم اجاد دا شا سس تا تاج ےک وس کسب ۴ عم اج رت اہ وہ کت

 ۲ تنا یم سس اتسس اساس یی ہ2۵ و. ہمہ >۳: ٭ ےحچہں ج ى٭ . تک د۰ 5 ہ۱۹ ۱۰٣۳۴ 7)7۱۰ 7 ھ3 ہہ ×7× ۱ عج تو... ہ5 ۹ ۳٣۴ ۹< ۸81۳۶ 64۳۴ ۹8 جج ٢ -حہ چپ مک ۱ ہ۳۳ ۳٣۳۷ ×۷۳ ×پ 5 35. 3ق ×ہ 8 ۱ مم ح٭ ےہ مح تعا ظ9 یک ہک جے وہ 1 ی۱. -) 82.۱ ۴۰ پ۳ ۰٦ *٭٭؛ ۶ ۹ ی٣ج وجہ ہج٭ ء5 ۰۳ ۴۳ د۰۹ ہہ7ص٭٭ق٥ چپ یس ہم 2 دت یک ۲8۱۷۳۰ ۴٣ ×۳5 ×5 7 6 7 ]۴7 <7. "آے ×۳× 3چ ۱۲۶ 2۶۲8۹ جج جور
 مچ  ط۔ مہ م۴۷۷ 9۹۳۷ ×× 5 ۹۳۳۳ چ ٭- -یو. 35 ۹ 1 د۰7 ۱۷7 ا۹۹۹ ٢ 7 ۔جہ -سجم ۰۳۹۰۳ ٦۳۶ ۹7 7)ا ۴ ۹۰۰ 3۳ 5َ :ودەی ” ہم ٭٭ ث۳ ×۱م "وےقائت ۹ 74 ہج ہ۳ 28۷۳۸۲ ×7۱ ۹3 ××××ة ۰۰×۷. ھ-.٘ 8 جہ دہ. ×ہا ت۶ 5۰9۹۱ 7 8 8 ]7۴ ۶۲۱۰۹ مج ×۷۹ ۴۲1 ہ١٠ ا ی- ہ٭ ہ٭× ×× "ہ۹ ہچجج ×۳. ۳ ۱ ج5 ۰۳۴ ۳۴ ۹۷ ہی ا 17. 7۹ ہج و۱ ۳۷ م۳ ۱, 5۹ 51 ۳×73 ۴ 79 تین رن یسنسپسپسشسسس ۳ نما اوٹ ڈرا صل دکن نشین م5 ہم ٭٭ ۔ے|ےنم ہ 9۴1۹1 ١ ۲ ۹ حس ۱۸۷5۹ ۳)۹ ڈ.چ 5 ۔-جچس جم  تج) رک ہد ہ ج۰۸ ×۳۷ 557 ۱ چ2. وہ < ہ <۸ مد[٭ ٭ہ ہچم مع اج وج. ٭ہ 3۹۰ ہہ ہ<٭٭ ۰۳ 7+ -388 چم5 -٭ 7 ٭۹< 6٥6 8۳-۴ ۰۳۱ تیا ہ حجشدو 7 ك۹ ۰۴ 489 ا پ7 ۹(۴ ۹۷ 4

 حج یس ہم ید 7۳ ۴۳۳ 3077 ۱۹۰۸1 ٠ !7۰) ٣۳

 ۔ںیھھ 8ھ >1۱۰۱ ۳ "م٣ مہ ٭-ے٭ جت ہ٤
 ے ویو مچ 87 ںجپ ک٦ ٭٭؟ << ہو ]مج مح×٭ے٭٭ ۱ 51 ۳۳۲۲۴ ک ۰۳۰۳۴۴ ۳ ۱

 م۱ 159۹ ۲۹77 1۱ 71 71۹۶]7 ٥۶1۹
 یجج ج٭. ×۴× 6 ہ۵۸ ووعھج مات  ج'۔! <.ب٭

 میچ. ہک ہہ ۹۳۶ ر5۰۵ 00 18471 ۴ ٢ ا

 ج٭ رےہ حی 33۷ 8۰+ 63 ٭٭۱ ج۰ 1آ 7
 ہہ ہمت نو - یہ و 5ہ۸)

 یہ ج7 ۲ ۴ ۶ ۲ ×77 771 ۹ 1 ۳۴ 8 ۴ ی ×۹ 1 7 970 7 7 7 جج *× ×7 37۰ ۱۴ ×۳ "ہا]ر× ٠1 ۰1 ہ٠ ×۶۱ ۱ ۔ےہہ ود ج-_-و],ْف٭ 539۰ ٭٭ ]٭٣۱ بے ہہ ۱ یس 8۴ ہ۱ ۔عحعج مچ ہ ٭٭ ۸ ٭ ھچ ةنیطخ (27 ×۳ ٦> <8. جز ٠۰ <۳ ۶ ۔ہ ٭ی 8ہ۱ ہ۹ ۳۳۳۱ ۴5۳۶ 5 7 ٥۳۳۴٣ ٣ وخ×٭ -.ن ؛ 5ج ہہ بہع لک سأار ایندلا بح ۔آود )۳۷ ×.-×٭ اک ×۷ ۳ دات ۲۳( ٠
 ی١ ی۳ اپ 1 ۳ا ۱۹ 7 7 1 71 :

 جج ص۳ ۱! "۳ ] 7 *5٭۳۰ اچ ۶۱

 ۔] ۹ )7 ۰ ۹ )۲99 797 77ا۴ < 74 چہ
 یس مد جج 3و ۱ ہک. 91 11886 4
 ۔ےےجج و بہہ م۹7 6 ۰ ۳۷۶ ۹ 1 ۱ ۔ہچمجح جہججچسہ ١۱× ہے موم ۹. ۴5

 ۔جپ وچ ہو ۳ یہ١ 577 ۲8۱ ۰۳۴۱۴ ۹

 داطاط

 ایا ینا بام ا یا پ

 ہتع | گم

 ۔یوجچج ]ہم 3ج٢ .) یعا +۳۰. وک ا0۰ ٭
 جہ مل مم م5, ۹9۳ہ رک ۴۸۰ 3 . 7

 جج ج۳ ہ ×۹ ہہ 3۰۹۸ 055 75 8
 مہ چ ہم ٹج ٭م لک جپ ہد ۰ ۲8× 7
 مج مچ م١ ضش آج ٭پ م] ٭×  ٭٭ +5٥ مکہ
 -. جج ہم 5۱× ت7 ۶۰77 ۹ 77

 ت٭7٭ 6 6 8:

 2٦ جے ٭-م ہم یھ ٭۳ ×۳۷ میرعم٣۴ مج << وی ہصح ہوم-ح ہ.٭8 8-م م۹: 77۲  ہے جج ج۰ ۱۸ ]0 ٦ ٣5× 6ل. ٠ ۰5۹ ۱ مہ :۹۰۱ ۴۹۴ ۳7 1۱ ا ۔قیعج مو "ذو جج. مے "5 )1۱۰۳ 5< ۳۹ 7 ۔]ج 9 ہ۳ 79-11 7 ء۰ 7 فا ۔ےہ بج ۰۱ ء۰ 8۳۰ ۳۹ ۶۷۱ 7 ۴4 8--۳۴۳ 27۳۷ *7×53 ۱1۶۷ 7×7۰ 1 1471 ۴َ حج ۹+ 37۱ 1۱١۷۹۷ ۳ ۹۳ ہم ۰7۳ہ 5 نجم ھ7 ۔7 ×٭7 ۴ ۴ +78 ٥ر ۔ےتو. ب۳۹ ۱ "۴۰.۸۱ ۹۰۳ 8۰۳۰. ٭].7 )۳ ٭ جم ۔ئہم وجق ہم 88ی 8 مح ؟ 8 مج ےہ 8ا. مے ۱ +5 ہد ہہ م-× ۰ ا5 ٭5 ۔× م۳ ہم٣ ہم٭ ہو قع آم << 37 ید چو 5 و۱5 ٣ رخ ٭ 1۳۷۱ ۶ 7۴۴ ا ۱ 8: ۔د× ×۳7 ×7 د5 ہ5 91 1 7 مہ صا 155 اک مم ہ۰۰ مدح ۳٣ 5 ×۷ و م9 ہ 2776 ١ ود حل ہو روس. ۸۳6 ۱۴۲ ۹ 1 71 "7 کک ہہ و4 ۱)۱ ۴ا۹9. ۹981 7)193 ۳۳ ۴۶ جہ وہ ی۹ ۴۳۰۳-2 ا۴ ۲. 9 ۳۹9 7۹ ۸ || ۔حی-ج. ء۱ یک ٭× ڈھ ]۱ 8 "۸)۳۵۷ 51 -ح. جج *× ×۲ ×× ک۵۶ ×۲۷ ۱۰777 ۹۰8۰5 7 ۱ ٣]
 هٰ

 پاتلا رش ٤ تن طا اتا وی ا ءَمَكِإٰذ 7
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 ۔قح ۱۹۱۱ ج٣ ×۳ ہ ۲۳۰۴۸ دت ج۵ ہ٭
 ٭٭ 72 ×87 ۴| 95 ×۳۴ ہہ 1 78
 ۰7۰ ۴ تے مج 75۹۹5 ۴۹۱ ۲۴5۱ ۹915175 ۹7

۳ ×37 ۰۳7-777 ۵ 1۹5-715۹371۹ ٥۴۹۰ ۴۳ 4۱ 

 میت ×۰. 5.7 ہ۳۰ م٣ *ہق٭××٭ ٢ ٭٭۲ کا
 ید ۶۱۲۴ *۹ <0 م۳ ۲۰ 5۳۹۰ ک5ا وی ٥١
 مج ہچ٭ وچ )8 ہ۰ 1. 8 515 ۹ ۹۴

6:۹)]۹۰۱۱> 

 *ہجہہ٭+ مم ہم۱ وہ 8 6 ٠
 جے حر *8  ٭جج ٢ ٭چ )۹59۲ ٭٭٭
 ۔یو بے 8 ۱7۹۹ ہ۱ ۳۳7 ۰۷۰۳ ۹87۳+ 45

 ج 0 یہ 0۶ مت پ8 م۰ ہ۴۷, 5۹ 5ا5 7
 روم ڈے ۱م ۱ ۸۵] ْص 815 ہ۴ ۰ ہہ 5
 ی7ج جہ ۴۳۳۲ 2۳۴۳۱ ۴7 ۱ ۱۶7۳ 9۹۰۰۹ 7
 ٭یہپىْعوو×٭ >۹۹۹5 ]۱ ۲8 ۱ ۳۶۶۱۹ ۲۶۹ ۹۶۶, (8۴۴۳, ۶۹
 ہ جے ]جن حئتو یر -۔چ ہ6 ۹۱ ۹ 5
 ٭ج-٭ ہہی مہ ہہ ٭اواک ہ 5< 484

 ]ہے حج مح ٭ج ٭يى١ م٭٭. ٭۳۹۳٭
 بج×٭ ہ×٭×د ×٭٭ ہ َكْيْعِللَمِمَع ٭.٭ ٭ <
 7ح 8۴۳ ۴7۳. 55 ۶۲۳۹۱ ۹۳۹۴۶۸ 0719۴ 8۳۴۹۳۰ ۴ ۳۴
 مو م۱ 35× ]5۴ ۱۰۳ ٦۴۴۴۰۶ ٭۱ ×ہچه ما

 جس مج 3ق ۹ ۔یع ۱ ۹9۶7 ہر )3 
 5 ۳۳۱ ۵9۳۶۶ ۶5 ۰۹۰ ی٭18 >۹5۰ ۹۳۲5۶ ۴9 اا۳
 جہ7. 711977۰9 ۴)2 71 ۰۱9_۰ 71۹ ۱1 ۱۱ 7:77
 مرد ×× ×5 ۱۱7 1۳ 55. ۲۷۳ 81۹۸۱۲۳۰۰۴ ۴
 تی ب2 ہ 5 یي 1ی ی۹ ۳۰ م٦ ۳ ٭٭
 توا یکتا یبا تردا ون تنا یکایک راجو

 چپ : ہ٭]م ہم٣ >٭ج. ہ 4 ٢( ٥۹8۱۹ 6"۹۳٣(
 جج ہی مم  ٭8 8۰ ۹ج : م۳۲۰ ۶۲۳۳۰۰۳٣

 ٣8۹ یہ "م ۴ ۳۳5۲5 ہ, ک۹٭۱5 5۹۹ (8۱۰ (۹
 ہود و جہ ۱۱۱ ہ۱۹ 6٥۶۱ ۹۲۳۳ :؛ ۹۹۰ 7
 ممھ×٭ 7ہ مس م وس رھا مع ۳۳۱۴۱ ٭ ہے
 یو >۱77 ہہ ×٣۳ >8 م5۱ ۵۷۰ 7 84
 بیج م٭ ہج م×٭٭ ٭ب--٭ ہ۰8 ۳(8 ۴

 ےہا1 ج٦ ۴ (1۹78 3۱۹۰ ۹۹۳۳۱ ۱

 7 ہ7 ×۹۰ 257 (71) ٠٠7 : “و۹۰ 984
 یب. ×1 5ج ف۶ ×٣ >۱ ہات-اوب ھ۹٦ قج٭ 6 ۹, ۳آ

 ع56 65 ۹ <۹ ٠۰

 شش ۱

 ےب ب۰٣ مج << ٥۹۹ ۹۹۵ ۹ر1818 م۹5۳8 5 ۱ ٠
 امی 5۳۲ ۰ك ۱۲۴ اچ ۴۲۰ ۱۹۹۹ 18771 57 ۱۰۳٤

 ام تہ 1۳۳۴ 9۳× ۴ یک٤؟ ۲ ہ۹ "تہ ۴5 ۰, 46

 [ و۱۹۶ ا

 ء78 ت57 ی ہ4 546 ۹71۹01 ۶۳۹ 2777 4۹1 58۰5

 اہ ج7 >۴ ۹ 8۳۳ "×۳ ×۴ ج6 *ہ٭ہ×.: ۶5
 مہ ×۴ 7 ہہ 7 ہہ۶٣۱۳ ۷۳۹۸۹ ۹7 "۳ 7۴
 'م 88:1 ۲۲۱ او7۳ ۳ ۴ د٭١ ۰۱ اچ کو5
 وج یک ہم٭ *م۱ کب ہم ںی ->ي يص٭ی<ہرک
 ' سجے *ہ ۰7۳ ۳ ۶۳8۳7۴ 2۰:85 ۹ ۱۰۳ 7<
 می ۳ ہا دل 279۹ ک۹ 7 7

 کل ہص٭ وک 8 ۶۱۸ ہ۳۰ ۴۰ ناچ ٭
 '"'چ | د8 5. >۳. , ۴۹-7۶7۹ 51915,

 و 155 ]یی <1 چر 9 89۹۶ ِء ء6
 :۔"(ہہے× 1755 ۷٢× مم ہت ۰5 ۱ ۹۰۰ 5
 روم ہ۴٣: اچ. دا٥ 55ج 5۳۳9 یا. چق _۔ 35 7618 |
 '' وئجووأجم مر ٭*چٍے-ج ٹھ٭ ٦ ٭58 ۹1۹۰۹ ی۹ ہ
 خم و. ۳۰۰ جج :-.۳ وکی ہ6۹۳۳۱ د7٣
 رہو مم میک ٭مہ می ١۱ ا9۳: مرتد ۴
 مول و ۶۳۰ مچ مہ ۱۳۱۱۹ ۰۴ 6
 77×7 2۰۳ ہت ید مج. ح4 ہک ہ گم ہ9
 ۱ 5077377 >7 ۱ ٹحتاپا ون نب

 'مو ہ5 ۴۳. ہ ۳۴ 7۷7 ۳ ٦٦ ٣
 ×8 ہک ۰-5۸۲ 5 ۳ >8۳8 3:۳ 5 ۱
 2ج ۳۹ ۹ 3۳۳۲ 572۳5 70 ۷5 5۴ 54 ۴۴ 7۱
 3ھ سج وج 5۰ ہہ. ]ہے مم ۳۴ ۰ 6
 8۳55 ۹ ۰۳5 3۳۳۷ 725 ۳ ۳۴ دا 0
 ]ہد یک زر "و ۰ ہ۹۹ 55 ۳ 7

 "۴ك

 - ص6 ۳۰ ۲۳ص۰۷ تا۳ ۴۶۱ 256 ۱۴۹۹ ی5
 مہم ہد ٭٭ 88ہ ئ۳ 0۳۰ ۹۹ 7
 7 مم۳ ]۱ ۲۱ ۹۳6 *ہم٭٭ ۰۰-۹۶0 7۶5
 .۳۷۸۱ ۵۰۹۰ ء۶۴ 7 88574 8 ۱ 7 7۴۹

 .٦۶۳ ۰۱۹-7 21 7777715 ۴7 77۴ ) کا271 ا11 ۴-7۴٤
 'ٴ× جج. ہک ڈس ۱۴ ہ٭ ہہ "وچ ء1 ۴7
 'ہ.9-+8-0 جج می ہ یب6 و ۹۳۰ 8۱ "8|
 7۳۳. 7 ہ٣۳ ہم ڈ3چہل-.-< ٭6*٭ ٣ ٭٭

23:. 

 - صل 0ت ہ۳۴ ۳ج گ۱ ۲ج 86ہ ××

 دم -<؛ جہ “ ور ےہ ھ ھے وہ ۔پ ہي کزمط ھج

 ۔-ہچ
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 ظ ی۹ غل یں تپ پہل ى٭ کے گپ ےک .سْٰئ ظقف ہل یا یپ ا ۴ ے٭آ



 .. هللادھت 50۳۹ ۴۹۳۳ : ی5 ۳7 ج٭ چہ

 ۳۳ ×ت<۱ 3. ۱۱9 ۱۴۳. 8687 تاج اھ 8۵ج جیچ
 ہت ج ی۴۹16 0857 15۴8 77۹۱۰۷۹۳۶ ۹۹:۳7 یدچ مہ
 5۴1 ٣۹۹ 5۸۹ ہہ, ۳۳ 5۳7 14) ھم 7 "۳۳۳ تر
 ]5.. 5 ہەج ہا لو8۸ (٭ ہ٥ 0+ ہ و× :(05 و
 <۱ ۵۹۰5 571 8۲۳۳ ۶١٥٥۹۳٣ تہ, ۹۰۰ |۹۰7 8٣× "چ
 ۳9. 11+ ۹1 1۹) 3۱۶ 5۲501195 ۴۹ ۱۰۶۱ 77 ۱3 ج3.
 حجوم)ر۔و٦ م١٣ 7-3 7ہ ۱ ٹاک ٣3 ٥۶ +۳۰۳۰ >ہ٭٭ ٭گ
 ۹189) ۹)13 ۹ ۶114) 5159 71۹ ہ5 19 ۱۰۹۱ ۹۹۴۰ : مم
 ۹ م۳۶۰۱ 88 ۹۰٣ : 1۱ ۷۴ ×۰ ص۰ 5۲8 ہہہ٭

 551 5739 ۹۶۲۶۴ ٣ ۰)۹177 (1۲۳7 ب05 ت۱ ۱)۹۹3۹ 8)۹
 >+جج 3۹9 ہ۹ 5 551۱ ۶۴ ٥4۶ 1۹۹۳ جم ]چچا

 ےج٭ج 1۹) ۳3)× (یاو) ۹۹۶ : 8۳۹ +۳ ۱۶۱۹۱ ۹۰۴8, 8
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 31۹1 7۳۴ ×× ۰۴ ہ ۹ 7 ۱

 31 < حکو ]7> ہ ہم ,! ہڈقمب س٠ہ! ۹
 و33 ہ م۳۶ >5 ہا. ہک 8ک .۱ ک5ا 7۴5

 ما ×2 ۱6 ۷۳ ×۱۳. ہ۰۰ 8 ۴)٠5۳۷
 جو ۳ 819 ۱ ۰۹ 95 ت8 7
 جج و50 ٭٭ و 8 ت۱8 ۹۳) ۴7۳ ۰٢۹۰۳: ب٭٭ ..)
 مج. وج. 3إ م×٭ ١< ڈا و 47 و۰ ۳۳ م۳
 ج۹۱ ت85 2 7۳+ 75 ۹۹)ہ7/5 2۹ 158 5۸7 ک۹۰ 5
 یوہرعمو < فو ہ۔۔ک رک مم۶ م۶٣ 5, ۴۶

 7 55152 (۹۲۳۳ ۳ ك۹ 8311581-79۹ ۹۲۲۳۶ 7 71۱

 ۳5 79 7797 ۶1 1815 5974 یی
 چ۰ ء۵٥ < ×۳× 1:1۹1۹ >۲٭ ۹۹ ×۳... ٤
 2۷۹ مچجچ 7ج5 <۱ (4۱۹۷ 118۱29۹5 ۰۴۹ 5۹۳5 7٤۹

 ×۔ج ہ چچ٭ جح٭ ٭٭ 8۴ 6 ۶۲98 ۹5۶۶۹ ۹۲8۱ ٢
 “ا ات چک <۱ >۰۳۰× ×۳: ٥ ×٭× ا7 7

 و۱ ت۳ +۴ ینگ >۱ ۹۳۷۲. >1 ×۲ ۱

 وس ٭؛: *ہت : پاَِمُرْنِِراَتَتْنمُْزْتَت  ٭ہ<
 وم 8 :!مفعص- وم 8359 و ۳۴ ۴ہ ۱۷۳۰۳ )6)۶ ۴۳

 موج و: ۲6 )13 ۱ ٢١ ۹۲97 ۶۹۱۹۳5-٣٣ت٭ 51 ١٣۶

۳7 ۹ ۱۹137 377 : ۹7+ 1۹۰۸ 77۳ 7(7[ 
 8خ. ٭ ".- ].چد ×86 <۵ ہ”۱ +8 ۳ :
 ج571 7۳. 7 7 ھ7 ۲۳۹ ۶۹ ڑئآ ۲55)۴]
 ۔ج×-.. ١× <۰ ُہلاَدھَخ >۶ ٣ ٭
 3۰ رول لت 8 اسی ۲8 ۹۷۵ 1 ۳7

 ہ۴7 ۹ ب۹۰ ×۳۹ ۹76 5 83) 8۱
 '۔!2 ۳7 ۳۳ ہ۳۴ ۴ ۴۴ ج۰۱ م5 26

 ٹبو٭ و ×م٭ 5 ۳ ۶ ٭×م۰>5۱ا <5
38,2 

 ء ایا اف دمو یوادعاو دیت لا و مما نیلا

 “مچ چ5205۹۱ ۹۰۸۸ ۹ ۶ ×۔اج ہ٣[ ٣۷×
 ٭قتحا 9 ۳1 7۷ ہ1, 5۰۳۳ ۴۲٣٣ ہ۰۶ ×۳۷ ''۶۱۱97۶۱ ٠٥

 ہوم حج وم چجچیچ.+ ۔عور 8ئیە ؛: پی ۹۹۰۰ا
 بججہ-٭٭ 3 ہ× >×٭ ۱ ی۰ م۴ ۴ ۳ 7+

 ب5 "۹. 5۷۷۴ تہ ۳ تا۳ ی۹ ۸۰ 8 7۱

 و۳ ×۹7 او ۳7] 4597-20 ی1 ہ۷۰ ء۶
 '-۔رو ۱ 5 ۳٣۳۶ ۶۳۰۱ × ء۳۹, ۹ 3۶۲۰ 7 ۰۳۴۶ ۲۲٠۳۳

7 ۷۰۹ "۰3 65 ۴ 79 7-8 5 ۱ 1 
1 8۳۳ ۶7777, 87۳ 6 27۰۳ 7 7۴ 7۹۹۹ ۱۷۹۳۶ 

 ( 2۱ ۶۴ 0۳۴8۳ ۳۳۴ ان0 7 كيا ید
 ولا کا۹ 1 ۱

 کج 5 ہہ ہ٭٭ ہ٭٭٭ جە٭ "8۰ ہا ٭٭
 جج 307-۳۹ ۵ ۶11۳877 ۶5 ۰۱۹۹۳ 717

 ھچک × +جم٭ 8 ۸ ٴیبعە یہ. ء۳[ <
 ںیہ جما )ومجج (ہ۰)-ہ1٤ 5889) <1 3078 758

 ج6 ]۱ ×۴ک×ا فی٭ 6۳۶ 'یواوک ×16 ۴
 ےس اند ریہ جم ورس دس۴ ا6 ی۹۰۴9 7گ
 ۳ک ۳ ت5 ۹۹۸ 190۴ ×١ر 83) ×۳۶ 7۳ ٭
 7۳۳۰۳۳۳. 5۳۰۴ 5۶) ٭ ہر ی1 5117 ۳ ۰۱٥۴59× ؟ز57

 چ۱ ك1. 7۲, 5۰۳5۶ >۳ ×۳ 7 ۰۹۹۰۰ [×3× ٥
4 ۸613۸۱ 5935 99۶ ۵ ۳ ۳7 ۳77. 
 ۹م× ہ3 2: 5۳57. ہ و٭ 8 ) ۴7۳ ۶۱۲۹۹ 

 -ج درا طت 5ہ ۰ ہت جت ہم یک 8۳5 ٢۴
 ےہ ۱۰ *80 (.م٠٣..3 چک ہ 8۶7۷۶ 5887 ٣۰٥3۴

 جج ہ ۴ہ >7017۹ 1۹913) ٭ج ہبە٭۱ کو ۳۴ 4

ْ.. .02 ۱ 

 چی ہ نو 6[ : ہ8 "۰۷۳۷ ۱" ٭×یى كي
 زا مز مدح م5 عی (٭8ج ۱

 8:-ہہح٭< 3جچج ۳ إ8 ہ 69[ ہ۱ ی۰ 70۴ ٭< ۳۶۹

 ۃہوات٭ 383۹ 89۲ 1582 ۱ ۹ ۴13 ی٥۹۹۹ رشلاو ریخلا كدیب
 (م7۱5 ۳5 ×× ۱۳٦5 ۴۰۶۲۹ ۹ 7۹>۳۳) [۹٭۴ 5۰7.۳5 "ن۹

 رخ (ي09) ۰ رو۸ ۴ یت و٭ٔ٭٭× 81ہ. دا3
 0 7یک ہہ ہ ا( مم ٭رہج ۹۹| 5۱5 ۹۶۰ <1
 چن حج ٭م . ٭ مہ  ٭ہاچ پ۹ "۴ہ 8۲
 0775ہ ۴٣۰ - 8۰م ٣ 8ي 86

 0+ ]۹ 8 8 5۱ ۹۳۰7۰ ۳٭ 114 36 ۶۱

 م9٣7. ۹۳۰ ہ٭ 1۹ج . 15, ہ82 ڑ۶ ]8 ۳۲
 جج. ٣ج ۶ ۱ ۹7 ۹ 1۰۳۶ ٦ج >٭ ۹٤

 ١  :۹05 ۳م۹ ۳۳ 777 01557 5

1718 ۴57 5۴16 5115 ۲5-074 51۳5 3۰ ۹ 

 ۳9۹| <ی(8-

 لیتا رانا لون راملا نس لیقا بلو ۹ ۴
 تج جہ7 و3. ٭۱ ۶ د73 مج 9ہ ہ8 ٭ی ہ۹ ۲

 ا5س. ٣ ۱12 د۹۸ ۴۳ہ "13ج ۹1۹5 ۳ ۱

 >٭٭ 5۳ ہ, 5۸817 ھ7 <۱ 7 5071 75 < 7۶
 جب جس | ۴۳7 5۳۳۰۹ ×۳۴ 77۶ یے ہہ ۰۳9۳85
 ہ97 -ہ۵ وک رک یھ دہ تم وک ہے-۹. ۴

۷۳٢٣ 
 ہہ
١ 

 او

8َ 
 س×
 اچ

 ےہ ي3 ے سہ ےک کی ى ھ ۃؾۃ ےب ً ہہ ےعآأ دھتل ےس یہ ےک رہ

 3 دہ ریہ

 ا,

 “ےہ ا

 ھٌٔ ٭٭ ےھےەػ رپ ےپا

 ھ×لآآ د۸. 20 دل



 تاج باک ہک رش دوم لت مم اتا اس ھم ود جج ٹیچر

 5۹ مچ٭ قت مک ہد -ج ×ہ ہمہ جی

 رک ۳ جج جج جت 8چ.

 5۲5 حج ہ۷٤ ہ05 <5+ ٥7× *چ

 ہ۱ ×× >5 بصح حج جج وج جدو

 5۳۳ ۹۰۳۶-٠۱5 5ت جہ >.]٭ چپر

 < 5۷ ك1 5۳ا ٥۳1 <۰ 53٭ 5)۱ ہ در

 گا٦ ۴۱ئ9 ٠۹ بج بچ ہک٭ چی جج

 ]ہا جج >۳ ہ2. ۰۳۳۰ 7ج1 ×۰7 ہ۶۰ 7

 <×55 5۳ دہ ہ تھجا٭ ود وج عو

 5۳7۲ 3یچ : ٭٭ بب ہجر ہبخج حتمی ۹77

 چ۳ ۳ ۳۳ :مد ×۴ ہ5< ]حج جب وو

 50۰ ×ج ہیچ ٭جج جج ج١ ٭٭75 من

 5-7. ۳ 7۰ ۳ 35 جج...

 7 ہدح ہو×. دق ہ ھ07۳ .0۹٭٭ ۳۳ ہز
 73٦ × ۷× ٭ : ×× آنت ۳× 7 ہب ٣× 3ج

 تعج ہت ×۶, 8 ۰ 7ہ ×5×) ×۳ : ہود پ

 آ1۳ ×۰ ۱٥۴ ×۹ ×× ڈج ]×٭ ع”ب ×۷ ۱۹۴ ۵6 جب

 0× ×٭ت ع ٭ ہہ ہہ ہرا بِبیَتَت ٭6ےج

 3/7۳۳۶ 58 ۳۰۰5 ۵۱ × 5۹: ہلا جقرج-). جج

 ہ55۷۷۶ ٣۳۳۳ ۹ط ]ج بی ×۱ ےيد5٭ و6 جہ

 57 ۶5 ۳٣> 5۳۳ ٥5۹ ب٭ ر۷. ]مجہ٭٭ ×۲ ہج٭ج مم

 ک۹ >8 ۳۵۳5 ٢٢٠۳۰۲۳٣۶7 3۲۳ 0× |۴ 8۳جج جپ

 ٹاک رک دآذ-۳۷ ۰ 7 7 58 ۱5۰ ]]م٭

 56 ٭ 6۱ ےیودقح جو وج و88 جو

 ٭٭ ٭ہ5 گب 8 می×جح 3یف مج جد چپ

 كج۱ 52 ٭۷۷۳٭ 1 ×۰۳]7ج :-٭٭ ج× ر

 5 ہ7 ]1ج 7 >۰۳۲>۱ ×> اج ج××٣ ××

 7۳٣۰ ->*٭3 ہم ں مج گم وج جے

 ہک۳۳۲۳ہ7)۳۸ 6 755ج موج جج چ5 بر و.

 ۳ ۳۷ ہ٦ ]٥3* ×7۱ ب۶ 7 ×ڈو,3 ھ۰

۱ 576(3 +۱7۹ 017--2 

 ک ہلا 7 ك٣ ۳ ہ۹ ہہ 56ہ ےہ آ

 ؟۔تیک ت0۱ ہ ×77 ۶۳ ۱ک جج: ہ٭×5+ چ

 ٦7۶ )7۳ ×۳7 157+ *-٭× ]ك۷ ج جج ء۱

 کا۳ 25 8۳۹ ہ۳7 7, 757+ 7۳۹ ۴٣۳۴۳٣ ٥5۱۳۲۴

 ۹ 51847189 ٣۹ چ۶ یج .قلرو٭ 3] ]و ہ٣ م

 ۹٦۹۳55 ۶1 ۳۴۴-7۳ 37۳ ×7 7۹7 ج۰ ۴۰ یو ۴

 ۹ ی5 )۰۳۳ 8ک .٭٭ جج ×ہ.]××7 ۱

 577+5 ۰ جيحج چپ ہ جم ج ج4

 ہ9 646. ٭۳ ڈ۹, ک۹۴ 7 8۳7ج ج٭

  ٭۶٭ ہ. ×ہمغ.٭.٭ 8۳ہ بم مچ ڈہہوہج قر و65

 7-2 مد ت۰ ہد 7, جہ3 ×۷. ٤
 ت۳۶ ۰۳۱ 587 ج۱ ہ3 جہ ج.. 01

 7۹ ×8 کہ ۰ ہ۱ 8 ہ چ۱ جہ ۴

۷۷۲ -.--._-. 8*> 
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 ے پے ےہ ےہ

 ووٹ. وچ ل٭ًقا٭ و9 3 جت ي۵ ۃ3 ووووكيے و ے3 و ج
 رک ریع
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 ْقٌة ,

 جا تجق 1۳1۳ہ وہ

 ہاتھ تجلی جج و وجووسے نب کک ا ا کاش نوا اب یم من ا وت نج تو 82

 ٹچ٭ م۲ يہ ۹71 55۳ ے8 ٢> چچ ہ

 55۹4۱ 3۳۹ 7 *ٰقح ہ۹ 8۷ ]ج ب۱ وچ م

 کج ےہ چ1 ۴ ١ ہا 7٦ >جح٭ ت۱ ػم

 9۳۶ ۲۴ ۴۴ ۳۴7 ]۹> ×× :7× دبج]أ> چپ

 5۳۳۳ ہ۰ << ہد 8+8 مد٭٭٭ جج جود

 اک (ہرمت 6 8 ہم ہقدجہج×ج ہ جا).

 75۷75۳7 ۰ جج ہی9 -ہی وچ 02*08

 -تویت ×۷ ۱۰۳٣۰۲ ۳۳4 *ہ7 ×× ر دو ہدات ×× ی۳”

 ۹)٦۶۳ د7۶ ہ۰۱ ×۳ × م×ص "8 دمہ ہووچ

 تک5۱ ۰٣٣ ہ٥٠ جہ چچی جہ ہ"ج ج٭بت ہ

 7چک ۳۳5۳۳۵۳ *×-٭× 852 < × تج٭٭ ]ج٭ ہر>

 ق1 ۳7۳۳ 1 ۹ ۷۳۳_۳ ۰ ۱ ہ.×-.7٭ 377

 ٭٣ عدج بحجو-)۸ ×٭) ہم3 ۳ہ قہ جو

 ۳× چا5 ۹6ہ: ج ي مچ ٭ء چم

 5777 ٠۳۳٣ م5 د٭5 ہحدچ× 8۳8م جھچ وج

 ۹ 5۳ 7 ہک 7701 2۳۳ 7۲ ××. ۱ ہ×> ہہ. ہت

 ہ۳5. 755 ٣٣× *دروسر8+ ر٠ز یج  دجیرجچج

 ۹9۶91 571۹1 1114 ۱۹۰۱۲۳۹1 ۹)5 1 93 .چ٭ چ۰

 ج اک ٭٭٭ چ ہ-٭ بر >-×6 ہو و وو

 5ات 55 5آ ۱53+ یج ہ ہ٥ ر ود چوچ پک

 ک7 757971 7 ہک د۹. ےت-٭٭٭٭ ٭ج٭ یچ٭

 ہ]۳۳]<۳ ۳ب 3چت ج×× ×

 اچت 7ت: ×٣×× ہہ ٭ ج وو 551٭) <6

 آ۳ ]م۱ ہک <۷ .-.7 ٢> د٭۰ و.

 چ6 >.ہ× یب >6 بےہ.-یے9 جو وج

 57 ١

ڑ5 ج16٣ ۳۰۱ ۳75۰۰ ک٣۲ تت۴ >7 ×۷ :ج٭ج.
 

 703 7۴ ک٤۹ ٦۳× ۳۳۳ ہم۳ ×8٭جہ ×8 ہو -ہپ

 79ا 8 771555179 ۹)7۳5 ۳< ہ5 ہہ ٭××× ہ٣٭ >۰

 ڑ7: 075 ۹ 97۳775 55۱ ہ5 ×37 -.۳”٭ ہ

 7ی ز1 715۶ ۱ ک5 >۱ 3۳٣ ٣۷ ۱ ۱:۹۴ .-ج.٭ ×۵. ٭

 5۳88 ۹5۹751 ۹۹۱ ہہ وچ ت۳ 57ہ ×2 وج

 5٦ ٭٭ ےد٭×+ ٭۹.٭ ہ٦۳ ٭ہ٭  ج وجہ

 ٭۶) >8 ُہكُماماَرنَتَت نال ۳ ۹ 929 8جج وہ

 ۹ ۱ ۹)۳۹۷, ۴۲۳۳۲۳ ۳۷ ہ3۴ ۳ +م٭ ٦  ہ× 8

 5 ہ۳ ہ88 ہج ہجج× ید :ج چج نج ہو

 515 577۱ 7594 ۳7۶ 5 ج۱ ہ٭ بہ٭ جج

 د05 )بج ..- (377۳ ہمر75)

 ہہ. ۰۳۳۳-۳۰ 5۳ ۱ ۹)۳۰۴۷ :رت”٭۶- .5٭ج نا

 ۳۳۳۶۱< +18:3) ھجہج ]<۴ ۱> ١> ۱ ہ چجوجچ درک ۱و

 2ک ۹۳۶۸۷۳۸ 5۹ 5۳۱۳ ہد ۱ ..8٭< جج

 ڈا 5اک 595 75 ۱ کک5 (ہ5), ہ۰۳ ہ جج



 دل جر ےس تہ دہر س ہی ترس وتی ا نس ید ںی و سر رش اچ چپ وچ وس چیر دہ سپیس ہہ تہادسشسشپ سک دب

 9۰3۲5 5 ٥ت( 5٢ ۹٭ إ

 د×٭ *٭*ہ٭×٣---۰3ہہ ہوہہ  ٭ وب.<]ب٭٭. ٣۰۲

 ٭جہ٭-٭٭٭ جم کہ ٭جہىو مم ج۹۹۸, 8۷

 1)3153 6 +3۹1[ << -٭5صب ۹)۱ ۰)۸ ۱ ٣۹۹ (ھ۴

 یک ۲9675 8]۹:3), (1 7151۹3 21877 | ٢۳×

 ت3 ہ ۶م. ہ5 "9ان ۳۰۰6۵ با ٭ ٥ص
 چ6 ؛: ەنامیا لمکتسا دقف هلل ضغباو هّلل بحا نم 8 6(

 )5 ٭ج کچ ہ ×-.٭ ہو55 5352 ۹۹ م8 ہہ ہہ
 ےہ 1 ۶۳۴ ۴ ۲" ب5 887 ہ۹ ہہ, ۹35 5۴۳ ۹ک
 ہ5, < )٣٣]۳ ہو5۶ 1)3 ۹۸86 ۳ ۶۳۳ ۰ 5 7<

 ہی ۱ ہ۳ وہ6 6ر۹ ہی فی ا 9 7 ۹1
 ہہ ی 3ہم 6 ٭٭ >۶ ی٠: ہو ٭ی ۱ ۹ 8

 ت73 7۳۴ ۹7 5۳71 1. 21 +۳۳7 ہے ١

 ۳7 م۴۳۳۰ ۹ک ٭ی٭ : ہاواڈ 3۰ 5۹ 51۹ 5

 موجوج وج ء۴ مج ۱ 3)۳۳۳ ٭۱ ٭۱۳5۴ک ۶6
 ×۹ و ۴۱8 ۰ ہ۴۳ ۳۹۳ 7۹ ٦> ۱ *ہ]جآ ہے ہہی

 5714 71۲۹۱۰۳۶5 ۲۹ 5ا65 ڈا ماً 8 1۱ ۴٤
 7٭ مات م۲۳٣. 7 886 "8۱۹ وج 5۱ ۹)۹۲۹ ۴ 1 ۱
 و ۳1۹۲۹ 5)739 511515 ۹97 5715: ٥55119“ ۹۲۳3۹ ۹1۹۹ ہ٢

 ہہ ٭؟ە۔چ 5۹1 6۹11۱ ۰۳۹755 ہ ۴ ۹۰٣۶۳۳

 >8 ٭٠0

1118۴ 547 7 

 ہ۹۳١۳ ب5 ہ۶۳ 337۱ م13۵ 15 9۴۹۴ 6516 ٥۶
 5 ..٭ ۱ ۲٣ ۶> ہقآ <٭٭ .٭۱ 5۳۴ہ ب5 ۲۳۷۶۱8 51
 0×ر ہ ہآہسروک ر7 07۳۹ ۲77۶ ۴1 ۳۳81 9۰۱۶۹۴۴ 7<

 ہ ]۴۰۲5 ہہ ہج٭ م۱ ۱۹۷۹۱ 57۷5 5۶7۶8 1۱۹۲۳۴ ٤

۶۰۳۹ ,۳۰۴ ۱ ۶7۲7 ۹۲۳۴ 9۳۳۷۴ 7۰13 5۶7(۹ 7 ۹9۶۱ 
 ×5 مت جم : ہم 5۴۹۳ ۶۱۹۱ <۔., ہ۹ يرس] ۳٤5*>

 5٦ ۴5۰1۹ 7۳] 77 ۵ ٣ ۱0 مج ٠
 یر4 ۱ ۵۰۲۰ ۹۰7۶ ہ 4) :3 +۰ )١۹ ۱۷١ ×5 ہر
 جہ. ۹ہک (7)-ہ۹ ۳ ہجچ ۹۸۹۴ ۴ ۹8

 ۳2۴ ۲۲۶۴ ہو ۰٣ 7.٭؛ ج83 +۲۳۹۱۶۰۱۴۳۰ ) ١۲۱۹
 7. ۹. 7ہی5 (7ا2)-ی7 9۱ 53 ۹۴71 ۵ و71

 ء۱۲۹۰ ۹ا1۹ 6 1۱

 ۹٥آ د99 ۹۹۱۳۷۹۹ ٣ ۲۶۱۴۰٦ 7< ۸۱۹, ۳3× (71-ہ٭

 1)6, ۹۴۳7 57۳77۲۴ 9۳۶ ٭٭ ھ7[ و رکانآ
 داد ۴ ا 1)7 ۹۰1 ۴1 ۳. 7 5۴۹ >۳۳۹ ج 77
 ح× ک3۲ مچ. ۶۳۰ج ×٭ ۳. وک
 ہت ۰ ت٭٭ ۰ ٭٭ >٣٭؛ 38حا9ک ۱

 ات مم سس

 2آ نم تا اَت إَح قو تعا یت نک دی 7
 ا ائر
 . وتلھ یازرانن ئئاھایڈرس ھبیذست 7
 ا5ن ہک عا ارد وذ لا یکو اائ٠

 ٦ لعن لا ہمزبإ لا اتر دا فط صا ہلا قل ا
 1 ینا ںونہ راوی ةیرْمنِبقت ١
 1 ؾظاو ا کل ثم ات نج تما لاک ا

 1 نا غتلا تک یش نت ام
 1 ۶>تص وا یلعلاو یشھٹمے و ناريَر تلف
 1 امداد ہترَم ايك یت ینا یل اکڑک کلا سا ا
 ٥ل لوبقاھترایکھد0ریحکلا الیما نراھنیزدو كي ا
 11 ۱ لاس انت انا يتْماَرحک 1

 21 اف كا آنر لاقعاک راه دمی دی ابارخ یارک ٠|
 رم

 5ا امان یز لا تا وا شح نیم لا

 (ہر مرہ دیربج٭ج ×ز کچ ھ ہز٭ |ہج ٭۔حے ھہ٭ 7

 رض ۲ کک
 سک یم کی ا کی تا اے لت کس مت یوم ےہ تک ئ٠ رن تپ ام پ :

 مںزمحلا ۵۵ ٣لسرلا كلت

 ا ہین ٹی ها کوک نو لو لوکی ا

 - بہ. “جج یھب ہر اج ب٭ہ ]۳ج ھہج ی۹, ی7 ی۹ ۳۴
 ج]۔]٭ ×ہ ہزو یوم یدرہ ہہ ب7 ۹377 7 ۳ ! ا7ج

 کی<٭ ہبّممب یمدر وی <۴ ہہو ہور تووہ: .٭
 ۳+ بج ڈے ٹک عچرجم یرو7ٹ؟ ںوچیں  یج
 ہجر مبومد بہ ں,گکب ڈج مر جج جج 7+

 ]۔ڈو 3 !و3ڈ5آر مدر ٭۔ ٭چج ہ وہ۶ ہو 6 ۳٣
 ح۰ ۲ زہ 777۷ ٦< مج ی77۳ ےک بم ری
 58۳۳۳ ٣ر (ہدمر مہ جورچ ہت یر وچ یر ٭
 ۃ8ہ میر بج ےہ یجب یرور٭٭ ٠۷ 7517. ٭نم٭ج۱
 (مور وو وےسو چو جس. ر ہچچرچ !ج)٭ر3) < ئو٭))
 (ممر بوورجو -ق) جہ ج.و٭۔ یم جج ٴروج+٭ک) ×× ۳ک
 +۳۲۲ ہ7 تہ ج ہی 7چ دق جہ7 تا 7۳7 ۰7ہ چہ چ چہ جج
 ”بر وو ٭ وچ وُھ بج جج ڈی مے مج وک
 ۳3-7 40کر مور پیرو ج٭+ یر یب٭ "و86. 7۹۹7
 ي بہو ٣ہم٭”1۰: ورج یب٭ جہ ہب٭ ڈور جی ۴ ق
 جج ہو ہورچ یہ بروقت جم ؛ کت جزو ج5 ہر ٰیق جہ

 ہجر ہزرو ہت یر ۳۳ 0۳77۳۳ ×7۱ 777ر 7 7 97۴ ۱ک

 ٹبجر ممدر بو فرج ہو۳ فن تی تہ وجہ م٭
 57 بج٭ رج دو ہہ ج۔۔۔وب_-یجو ۳×. 5ج ر ہرو فقا٭
 آج وتر یوم درہ "و77۱ جج ہہ چ7 ۳۹۳۹ ۴
 ٹچ ٭(۔-ج ف-+ ہوبج٭ چپ وو می ہہر 78ہ
 حجرہ !وتو  ؛ مو مچ ہبہ یمو مج ۸
 ]بں". 'کب×٭ ہر مہ موج ہ٭ح ر ہور ہہ 2ل ہ23

 اج" وبجر

 پہ ردرسےیسئیعترٹراپ وجاہت ویو وچ

 ےہ تب ےک و ےک ےپ ےل ےب ےپ

 تم ٹل

 پت

 ےہ ےہ ہے فى جپ ےس ہہ ے٢ ےک

 ے

 نیل

81 

81 



 رہ یم ہسچچ ستم دس جوا

 ف٭ 7. 5 (ہ8)۔ی۶۹ 57515118 ۶ 5:۶٦١ ۱ د3 چہ
 قی ×9 ١ ×۲5 ۹9185 51۲57 ۴۰۶2ا 5٤1٤5۱7 ٭×7ج٭) ث

 11 ۶۹ ۱6 5۱ 75791 یک ہر ۴۱۴ .8 5۹۳0١
 ہمہ ہ٣ 5ہ: (ہ یر۹ ۹9 ٴ؟۳۰۲ ٠ ٭٭ چچا
 9 3)5: ت۹ ۶87 ۵ ۶۳۳۰۲۳۴۴ ۴۳ (۴]۴۱۱ 5۶7٦ *57”]چ

۱11 ۹ ۴۱ 

 43۲ دم 8۰۰ ×37 تا ی۹۳۰5 چپ
 ج5 7۳۰ ۶۳ ۰×3 ۴7 "74 155 ۱ ۵۰۷5 ؟ڈت×ج
 جج ءئم مہ ۔ع]ہ ہہ ٭8| ا ٢٢ ۹ >چچ

 مح :.3۳؟ ڈوھچٹچ مت ×× ۳۲۳۷ جچ
 جج ی٭٭ ہ7 "۴ ۰۱8۹ ۴۲ ۹5۰۱ ۰۴ 1۹ 1۱۴۴ 7۶

 قم ء۳ ۔موہ5ہ0, ہ۹7 ۹ 7۲۹ 5۷۶۳۳۴۱ ۴۹۲ 319181۹ (8,
 2| ہما ک ۴ >357۰5 75۱۴۴86 ۹۴7155587 5ا1 557۳۴
 ۔قأ|ہ نک جج ہ- 9۳۸۴ "۹ ۶۳1 ۹۳۳ ۴۳ ۷

 ک۹ ۹۱۴ ۴۱ ۹ 71۱
 و "ہہ ۱5 ہہ ×75 ۴۳۳۳ ۰ ٥

۹ ۰97۳ 75 ۵7۰۱77 75۱ 9 8۳ 37 ۳ 
۴55۹۹۱ 5> 

 ۹8۴ ا47 ۹

 ات رکز اھ كام 6 )97 (019) 4*۰ 8 7۴7

18 
 مح جج یے م "و ٭۹7۳۲٭ ۱81 57
 ےہ مس -ہحح.ج-ح-ے. و ہک اج ٭٭٭× (۹۹۳ 8 ۸

 ۔بیج٭+ یہ ۱1م 7۹(( 6 8 6 ۱٥
 نہمح ہ< ہجيصص ہم ج5 ہ۳ ۱8ہ 3ہ: <1 50 ۴

 ور ۔ید ۱۰'8۱ ی۹ 757 ۴ ہ1 ۰۷5 ۱۱۹۳۴ 7٤۲
 ۔ےہ جچ مج م۳ ہہ دا5 5۲5۳۷۱ ۴۳۶. ۲×× ۶

 عو ]٭ :۹] جہ ۹٣ ک3 ۱۶ تے ۰۷
 د.ک یھ 8 ہ3۱ م۴. >5 ۰” : ہہ >×۳۰۰۳ 85
 جی. جج أ 8 ہد, 56 ع ہی قے 9

 مژج٭ہ ۱۹۶۴۳۴ -

 ؟ںيةكرذ لنا لرْبَم ِتَر لاَ بج ۴ ۴
 ج78 ] ہ۶] ۴) *3٭]× ہ ×ہ۷۶٣7 کا

 مج ی٭ 515 ۹۹318 95۶1 ۴ :

 ۃیرانا جاب تن سب نیو فْرَش
 کی 7 7) 73.7 (ھ:)--٭ ×۱ -3 6 ۴1
 جے ہ<ہ دت ہو<٭ ک31 ہو مم تمنا
 یو بج 8 مد +ع :] تجرد ٦ ہہ قو عج میا

 مہ وجہ م××٭ 8۴5 86 "5۳۱ 580×ہ ۴ *
 جت م5 ٠55: ہ ٛمحہ ہد ہم (8۴۱

 تما ۃة[ت ٭ئيا یکتا 5ت۶

 -ہ کر ندا نیم تر لاگ كا ا

 وماظاف تم لب ار ا بار غار
 آ لاق نوع قآرماو ریا یٹعنب دق لعل نوکیا

 ٠ لوہا لعجا بر لا لا کياَم لعفی هللا كِزک
 را كو دو اور لا لا ةشاد سا ا ہل لایا

 ا گیلا تلاڈ اوہ ا کم لاو یعلاب مس انک
 ٦ ٰلع ك طط صاو لرقطو ثكشطصا ہللا تم ِيَرمي
 1 ئیکڑاو یپماو كرل یتقا مر نیلام

 1 او كیا دید بغلا ءاجآ نم كِلذ ٥ یفولزلاَعَم ١
 1 ای2 یم لات ہونا مه الفا ںوغلی ڈا و دا ےک

 " یل دايملا تلاڈ ذا 6 نومصتَکی دا ہون ںل تذ ۱
 ۔] ھیرم با یش ۃییيلا دیمان ةنم و ھر ہللا نا ا

 ٥ َنيِبَوَعْنْلا نیو ۃَرغِاَلاَواَييكل ۹9و

 مد بہحصتج و"ہوو نج ردصجک)٭ ۳۳ ا۹
 جج ے بہج جہ ؛ م٭٭ ہمت مچ ٭
 یاب دو مو ےچووج و ۹۷ ۸۹۷74 ) (مد) ۴

 ہمہ مج ہہ جب موہ ہہ مج وو ہہ

 یجب د2۵. 0-۳ + ۱ 8 ہہ 7۱ ۹ 7)۰٥۸۹×<7
 ممر 385 نج بک بج٭٭ک: ھج مم! ۷۹ 7
 جج مج يب ۲1 یس ہے کہ77٣ -لہ م (م67/ (۳۴],

 ۔چجرج یہ ہو5 ٭ 8 م۳ ۱ مرر 885 ٭٭م<٭_
 دس ؛ وجچ جر وچ 57ہ ؟!ور ۸55 ۶۳۶۳. ا٭۷۶ ۳٢
 8وہ پو بج ہہ چک اہ 7ہ می چوم دح٭ م۷ 6 ۱
 ےہ 2وج >5 ]مح زوجہ بج ہو ٭ر٭ک٭ ۶7+

 ۔قیبح حج نج بو ج.ےہدر7و ث7 ۸78 )۰۹ ۱۴۷ ١
 حجر یدر ہج ] می و ٭۔و۔_۔م و750 ۱ 5
 ہررجہ چو وے موج ھجہ ۱۸ی وو مآب ۱
 ےچ وہم ہم ٤×۷ ا31. ۲مرفم مقوی ر یدہ) ےک
 ججو×+: ہدوج رو روپ مج یجب مچجص3۲77 7
 وچ وم چپ جر مم)ر و ک7۹]| 0( )۰( ۴ 5 7
 ہہ وچر چپ ۹ك یہ جہ ٣" ھ۴ ۴
 وعہوعوع جاو م ہم وج۰ جج !وجووج ۳ 7
 تسج میچ ڑچمر و پو مروج مم1 ۱ یر ٭+
 بور 1. یی ڈنیچومو ؛ ورک ہڈی فرح یے )57
 ۳| ہے وو ×× ]ہ٭ !.5ےہوجت بد ڈ7:  وظج ہ
 وو ج8 وج مو ٹج۵ یس ٭چ 7+

 تیا



 ق0
 حر جا عی سس ترس عج رسو ہو تک تارک یم ام توقع فو و یخ تا ا اتا یک رجق

 9 8و< مر ]۱ ك٤ ہہ کہ586ہ]| 86۳۵ ۳۴
 77۰5 55,٣ ۶:۶۳ ۹۳۷۷۴ ۹۱5۴ 55۶1 51 ۱ 37152 ۱5٦

 ۹م ۱۱7۶۰ م۱۳۳۴ ٣۳۰٣6 *٥٭5] ۷۳٢]آ ۹۹۴ 6<
 ہر918 ۹۹8 1۱

 اڑُمرَََِِإ کی 500۲5 6 ۰ ۹۹۳ 71 ,۹ 17 ۹۵۷۱( 3٢
 جہ8 ,٭٭ چ8 کک 9۱ك۷۰ 5001 ۹۴۳ 15
 جج. ق3م ٹجز) <٭٭ق٭ ؟خججحم "ہہ. ۴
 ینبعوج  ڈیفکج أک ہ٣ ۳۳ ۰٥ ٭م٭ قت (5ج)ر

 *٭۰× : ہ 38 :ج××ہ ۔ (چوچا)

 ج95 ×5 "03 ۰9۹7 ۰۳ ٴے ہہ ۰ ۴
 حج مم مو م٭٭ ×3:ہاولا8 ۹۲۳۶ ٭ 5۳٣ ٭ااں ہ۴
 جج 3م <: ۶53۳۲ ۴ا ٦5757 ۹۰ 51 ای5 ہک ١
 تہہ ۷35ر 1۹ 371ا ۶5719171۰1 ۶آ ۹۹5۰ )5

 جم جج ہم ي رہ :۱.بک 3.35 ۴ی ہم جی بج ۹١

 مج ر *۳ح< ۲۶۴ ٭ہ٭7 ۳۱۹۹ ۴۰۴۴ 31118 >١ 7ر, (۴
 ےہج 3 ۶۱531۰ ۴۰ 5۲۱ ۳۳۴._ہ 2

 مو ٭۔ م 1۰5 ۱53۳۰ ۲٤ 31۱ )3۳۲۴۶ 1٥0
 :831 1۳ ف۳۲7 )مک ۲۳) < رک+٭ ٣۳رہ ٭<>١

 5سم ح۱ ۹۹ +۰  ہہ ۶53) جہ ا٭ جووحم۳٭ یھ ٭

 79 بس۹ ۹۰۱ ۲51 ۹۱۹۹۱ ۹51177 ٠:17۹ ٥ذف ک5ا ۳۹۲5
 0 9 5۳5 ہ۰ا .- ی7 _- ماہ ۱ ہے ٤
 -۔جبہجو ٭٭| ۰ 5, ۷۹۰۳ م٦ بج بم یج ×(9)گجو جہ

1 3۴۳۰ ۴۹۴ 8188 

 جج٭ 57: یم:ر-م۹ "1۹ا۹ ت15 ]۹۳۷ ۰ ۲۹:٥
 لی 7< 53ہر (ہئ)-۔٭ ب٭ات ۹۹] 3۹71 د۷ ۴5 ۰٣

 ہہ ہو ى۷6 ہم ج٦ مب× ۳۶ م١۱ ہی ×۴× 5ہ ۱,
 مو: عج. ۱ ٭٭ ی٭ 57۰ ۹۹: ×ہ٤ ھم, 8 +6

 25. .8١× د۰ ۹۰ ۰)5۲۳! م7: <۳ ۴ ۹!
 نیو -م<ہ ۶۴ 53-؛ یر 5 ہد : ہ5 ہور ۴۱۱
 ی7304 51957 ۲۳۳٣۳۰ 5۲۹ ۹۹۱ ٭ہت٭ ہہ ۹٭٭ ۳٢ ق۲
 27× ۳۹۹. ۰۰۳۹ ٭×۳۳۴۶ 71۲۹ :۶8۹) ۴۶۲7۴ ۱ ۹۹۹۲۴ 21۴11۹۴
 53-  ۰.۱۳۳۲ ۳٣ ۹۹۹ ا۹ی۳ ہت 0+
 3م ةحۂو٭ بسے 7558۸ ×.×ل-٭۱ 1۰ج ھے ۹ی. ج
 3. مم ,۱١۴۳ ۴× 11۱۶۶۸ ٣8۹ ۴ا۶۰, ٭!ات, ۹ ۹ فک
 ۔ج ]٭ ج۱ ٣53 أك۳۴۲٥ ۹۳۳۲ ۹۹ 1ت7 یتا اتا ٭ ۴

 تقوع

 و < 96۹1 ۳۴0-۹۹۶ ہ۱ ×9
 -وججوجو مو ٭۹٭۰ ٭۹)!| می. ہ۳8 3ب×ر ۱ ×× ٠ت

 جج. ]آ' توجہ م۹9۹ 20۷۳[ یا ہہ کاڈ 906 ٢۶×
 ۳755 7 ج:۹۹ کب م۳۳۶٣ م۳ ہھگُجو ھ۳

2٥۶ 8 7۱ 

 ]سک یک تعوب  دجصصے بب ےن پیو دیو مجرب بہ حضممومصسیفموج عاق اج

 چو ہد د5۱ ہ واک ہن م۳ ۰(۹ 55
 بچ چی م۱ ہما۷۱ ۴۹۱-9۹۴ (۴۳۷۸ ہ۳ 7

 ےک 7۳ ت۳9 1 ۱:۹۴7۳ ٠
 ہللا :ىئک (یچ٭٭ :8) - چہ ٭ یمر۔ہ 'مج 85٤
 عج م۹ ہے ہہ 38 ہہ بو ۹۳۳۷ ۵:0 5 ٤

 ۳ ۳۳۶ ۴7۱ 3379۹ ۲۶1 ۱٥7۰
 ائھت یجب جی٭ 9ی یر: ق۱ ٭۹ ۱ ۴<؟
 ].مقو ممسہ۔٭ ڈ ۳۵۰ جب 95 3۱۹۱۱۷۷۰۷۹:

 حوب ہ!صودرو۔ 3× "م۲۳۳۴ ۶۱8۷۳ یہ۰ ۹15 5)3 ۱۷
 ۔مچچو می 3وچوف ڈو می ٣۰ 5گ ہہ ك18٥ ب68 ۱

 بم چو *رھأ ۹8 8۳ہ ۰ م78 ہ ان٭
 6 ۱ی >×ہ٭۴ ٭تآ ۶5۳۴ ہ5 ہہ ۳4 ۹۳٣

 رح 56322 (5ح۴)۔ہ؟ ×۳۴ ٭ج ہہ ٭۹ب ۰۴ ۶۹۲۶۸
 و وج م۳ ہ3 ي٣ جج - .٭ ہ۰ ہآ <

 وں جہ ہو٭ج م35 ۳ ۴ 5۱۹ 5۲۹ ,۹7 ۱< ۳۹۳۳٣۱
 ججج--۹چ تی یک میت مج ]ر3۳ 8+ مہ 1
 چو ہ۱. ۹ ۳۹۱۹6 ۹61 چ6, ۶ء ابلا مکنم عاطتسا نم ۳۹۹
 جت 3۹۳۰ >۳۳5 3۲۲۹ ب٭٭ -۹)3 5 55 ۴7۹۲5 ۶۹۹, 4

 قا مج اتا. ۴1۹7 7۴ ۰-۱ (۴)3۹7۳ -ما7۳)

 حج ۹+1: (ئ٥:)ر-ی۸۹ ۸۱8 5۴۶۴ :

 غنی
 - جب ۱827 (ج2۰) ہ١ 16۳۱ )۹۳۳۸ ۳٣×

 ۴ یو 7۶آ ھ7 ۴ 8۲8 ٥1179 718:7۳ ۱ کا75ا 57
 ]ج مصر ]۰4 8 5۹۰ 6۳۳۱ ۹۳57۲۹۹ ۳۰۰ 7
 5۳ :ڑک ×۴" حج ۹ ۰۰ ۹ د85 تھ یہ ہہ ک ۳
 ےک جہ ۳× ۳۹ 9ت۶ ۲۱۹۰۹۰ ٥۰۳۴ ٭رک 7
 ۔دیپ جس ہ5 ہد” ہہ <<. ۹۸۳ ۴
 ١ہ ہم ۔مہ بص 3:85 ہا ٭ہ <۳ ھ۱۹۸ رک ۴"
 ڑ7 ×۲ فہ م٭٭ +۹۰8 3۹۱ :۳۹ ۱ ۹۹5 75
 ۳ ہ۲ 5× ۹۷۰۳۳7 ۹۱۱۴۳ ی٭ تک ۹۹

 ھ۳۳9 5183۳ 7 ۹)۱757 517274 ۳۳۴ 3)۴۳۴ 157) ۱
 اڑُمَرَلِا ابا ةكَت سالا مظئالا كثيا لو

 دس مچ یم -ہ٭ (]6 ب55 ۹٤ <رگ

 0-۳ (377) ۳۰۴ +۳۳ ہ۹۳ ۱ ۹۷1۴ ۶5۰۶۷ 5ا۲۴ ک
 ت جص. ہہ ص۰ 7۳ ہ۴8 و ہ.٭ ۰× +7 5×۰٣

 ۳۹[ 7۹۱ ٦9۲۳5

 ۱ ےسسس ےت۔ یک چوک ا سچ تک ون و ہک ےن مع الگ رے سوپ

 ری 3۳ (8) 8۹1۴ص ×۳۴ آن <۳ تے 7
 '۔ےص١ ہک ہم وج ×۳6 )۳ ×۹ 1۹7۸5 ۱۴۷۱ 78 7

 ْ ٤

 ۰. گو دخآ ۂضب ہل ڑضب ہٹا: ےک ہکبن دبی -ھی(  ہگکب ھكشج ۶ت تو ہھللیبن کری

 تر ےتاھول نص

 ےپ اس ىِل إ علا



 ۔ 8329832883398381 88 ی8 ےہ پا 9 ۹۶

 و39 و 4ک 4ً

 ھ نو و

11 1 8 

 اچتاو 3۹ یک ہہ ھ۹۷۳۷ ہك (×٭ ٣۳ہ ٭ 5ج1 جج

 5 ۹۳۳۲ ت9 ا۹9 7 99۹7۳1 1 7۴ر 1چ

 ہ. م3آ ہ< مج 7)8 وج جج ٢> رہ

 )07۳ ۳× نج ہہ بیع 88 ہد وو
 ۳۷۳ 8ہ ہ ۲۴۳۷ چپ ہد جم کج جج و

 ۵۳۳*2۳۰ ×۱۹ 5۶۱ ×٭ 58 ھ7 8جج
 ا155 7 ۱ ا٣ت۹7 نج :ج.-۔ )جج ہہ “ے۳ س
 تک85 و ہد٭ ہ ]×× ط56 ۱۳۳ ھج ]5۳ چو

 ۷ م۹) ۹۹1 5۹۹8 >۹. ۳۹۰ ٥۴ ۹58 ی ٣ہک ہر

 ۴۹۹۹۱ ی م۱۹۳ ٹکاو ث۷ت. م٭٭۳ک۰إ ٭٭ ہجج٭ یچچ

 ۹۹14 ٭ہ یب5, ۹[)۲8+ (7٭7۱

 *۲جا٦ ہ0 ؟12 ۴ 99) ۳۹]۶3 *۴7) *7×7٭٭ 7إ (جج)۔وو

 3×3 3۷ ۶۱۷۷۷۳۷۶ ×3۳  3۰| 7ت ہہ ہجر
 جزا

 نوتراوحلالاَق -یراوح ×مہ[ت روح ہے ہ٣۳ ور !چ ×6
 کک 5۳۴ 8۸7 ج۳٠ ۴۴ ج ۱۶۱۹۲۳۰ ×× 7×5 (ئجج)ج
 اک ۶۹ +18 18 )۳۴-3 ۹۲۹ 6 ×۳ ا٭6

 1 ۹۹۹۱ مچ ٹا( >5: "۳۷۰ ؟]| مح وج

 ڈ5 3 - ہہ ]5 ہی ۱ ہہ. ہے
 (19[5)-ک۹3 5ج <٭ +57۹۳۹ 118-3 8ہ )۱

 ما ٹم× أ11۹7)3 ۷)4313 ۶۴۹71 ×٣ 3ج۳ ۳م.

 “ج73 ×۴ مک >7 ٴہہ 5۱13 ۰۳۰۰ ز۹3. 4
 ٭ ص 273 ۹۹) ×× ۰ د7٭ *تچ٭ ۳۳5 3
 ۹<. 7 2553 ۹ 71 7)4213 ہ2 .۔ (چ٭)

 557 5٣7۳۰ ۲*۹ 69 ہ9۰ ىییر قو و8

 ا۹۹۳ ۹ :۹1) ۳) 7۹. ٠ >3>7)ہ) ء7
 ك۰  یراشَانم ۹۹۱۶۳۱ ی٭ ۱۲۰۱ 6 یہ۱ بہ ہچے٭
 ٦86 ۶۱۲۶۰ ۶۳|۹ 1977۱۰۲۴ ٭7×؛ ,×ٔ٭٭ م٣ 8]

 ۹ ۶ ۳5 53 ۳۰6۱ دہ ہم٭ 8۳ ؛×) 675
 ۳٣ 5> ۶۰۲۹ :۱۹۳ ٦5 ب×۹ ۴1 6 7151 1

 کک پا ا یا ا ام ا کت رک اپ یک یک و یا کی یر نیا ای کیم دق ا یی و ای یک

 ۔ااَ یش ا7 ےل عر ملا 3 40 فص و رےہ ا
 -ِء ٠

 ٤ر یخ ی ا رو یت یس رم دل ۱

 هللا ذکی اب سی ادا یل نو آر اج
 ٥ نوک نل اما اما ید ادا اب اب ا

 لايلِعْسَو٥َلِيَع او هوا ةَهَِلاَر بتلا ةلَعلَو ٠

 ِابااط نکی یف نار کن نلا نیل ان
 | دوا ندا نوهلا یاد ضرزالاد ها قت دلا
 تاذ 3 َتعََيع.نَ ِناَْمزَخ اَت حل املا
 نم یںی نب مو اون نار ڈیال
 سننا ینئا یک وا ولا 7

 0م پم 0

 ا گمان نو اکا نیم ولایاکما دلاراضا ا
 ہنئشیھقلا مما اک لوڑا مار تالا

 07 ۹ ٠ڈ مے ور 2 ٦ ے۸ .0 ٠

 مەر ×× 155 ۳ح9 مرہ ںچیےہب ںچوہ وک جج چہ و 85
 ۔]77ک7 ×× ج0 386. ہہ 75 76767۲ ہک ج7ر
 مور 558 3+, 'ہیووورویچڑو ؛ یہ چو بچ 8ج چپ
 ےجسج تز ہک دہوچج -٭7-ج8٣ )"جج یو بج ر ہچرچ ٭ج
 جج ×اآ جج ر جب مرہ جج جج ج 2” جج ۹7 177 ہ
 “بو ×۳× بو5 یر عی ور یر چو یرچ 15 ۸ص مو
 7۳و( ڑچہجی ہەچجک ہ 58ز ر یدر وج (۹5چوروچییہ چپ
 و 5ہ !یرجچ ٭رق)و موہ+ر 85 عجب زووج پ5۶
 ہممہہب 7+5 یروچہ ووجب کہو ؟چ یمجچ ںژچ ہچہسیچ
 5ک۱ 5 یو مر ]|ژچ عو ۲۹و پچ ہور جچ مر
 تسشقتتیمنس ہدبسم سل ا٥د ار ربی دت یہی
 ہم - ہوم جچبر ہ٭ج ہد جج ]مج پ5 بووج یج  ہبح چو
 ورتڑیجر ہہ ٗ,ہ 5 )7ت می مج جوہ٭ جو عج ر ٭٭ 8
 م۷٣5۲ 3.6 7ػ75- ۱ دا7 ہب٭ ہج یج:  ٭×ہ ہجڑ٭ب جہ ۷
 ہر یم ہ۳ 50موق ٭ ×7 ممرجور 7۷ ج۹9۱ (مم)ر ہجرچ و
 وتر 7 77777 ۳. ۳۷ 54775۱ 577 31 ی ا٭7 ×۳۰

 ہ5۲۷ہ +] 7 "جج م8 مرہ مج عج ٭] ہک جر وج
 0)5 جج ڈر یہ وو 5۳ج بج ہجوججوو رو مو سور
 أ۲٭7 ہجچرچ+ ہہ جو ہج٭ ہڈ-ہورو ہر۰ جج ر یز زر ۸۰۹۶ ہور
 ہ۹ 17+ ی۴ ہیر ج7۹ ہروّ+٭3ک رہ یر چہ یڑورچ
 ٭. ج6 ٭<ر مدز بجو ڑ7 جر مج ہآ چوووج چو

 ہ۷ 7۷۰۳۳7 ج7 7 ر877 77. 7 ×× ٭وری٭ ٭
 7ج ج8ر ہر+٭ ہجر ہت ۶7ہ ہص7ر جج پک: آج ہہ
 ےہ جے جج مے ہور (عیہر ی ڈبر ہو بوجہ ؛ رہ
 ہ ہ7ہیےیو ہژن کہہ جءدک "|0. پ۶۷ بج رووچ عو
 ڈو ہزراچر ہم بجز ]رو7 یر 5ھ٭ جج ۳ ۱



<۷ 

 1۹19۳۴ ھ5۹7 ۹۶
 ق7 نتدڈچ 1ک ×72 <7 "م۳ ۴(۰ ( 4
 ي7 ۲ ×× چحچ ×م ہ ٭ (۹۴ 0 5
 جی × یئرگ4ج >6 ٛی۹۷ 5۲۷۸) ۱۹5 58 ۰۹
 ۔ےہی و .ہ+ ہ7 ٤9۳ چپ ۴ 5

 -حم٭ ٭ک< ١ك ۴۳۱ ۳7 ×۶۷ إ۲ 1 577۱
 َنیرِکللا رح هلاَو 9133 9۹۳۲ '۳۳' ×۳ ٣۴۴ زر ٭
 یجدج م5۷ ۱ ۰ ۴۱۳۴] ٦۶7 5۳ ۹٣۴7 ۰۶ ک۹۹ ۴۳ ؟1]

 بے جج جي ہہ ج٥ چے *۹جا ۹
 یپلارکملا یی دلو 8پ رکم ×79 7۲۹ ئیس (۳۳) ۴
 ن0"! ۱ ۱۳۱ 557 ۱۴۰7۳۳ ۳×٣ ×5 وو ×بچ <٭

 ۔ںہہ×۔. جب وک 5١۱ ۴5 و ۹۳ ۱۵۹۱
 -ح<٭ مج 5< ہ۱ ۸۹ ۹۹ ۳۴ ۴ ۹۹۲۰ 5
 ںی س۷۰ ْنْلزََْ ۴۹۱ ۰۰۱ ,8۳۳٣ ی5 81

 جج ج٦ ییہ. 7*8 ۲8۰ يج ہ ۴
 ۔یووہ ]مم ہ76 ۴۱۱ '*۳7٭ ۹۳۳۳۳ ۴×

 حج م۱ م٣! ہ۴۱ ۲ 5075 ۶815 ۴ >4
 ع۷ ےہ -ححر بم ہاےچ۰٣ ۹9ہ ۹۳۳۲ ٹا ۹ ۹
 یو-53 +۳۰۸ ٭۲8 ٠:۸۹۱ ٭٭8۳ ۹ ٭م×٭ 7< 84
 چہ ہک 5۴7 ×× ١ ہ۶٥ "ء5۳۰۵۹ 7)3 ۲۹ ۶

 <٭ج٭ | *ج٭5آ ہ3۳ ى۹ ۳۰۳ ×× (32۵۳ث)ہ۳())

 َكيی تم - یفوتم ٥۴× ٭اچ یفوت ی۹ ٦٦٢٦٢ یفو
 تنا ی3 ۹٤ 31918 81081 ءافو ۔ ءافیا ہ ءافیتسا 4
 جم دب۳ 8۹۹ *زجک7 ۱۹51۱ 158) 5 >۹ ۹۹۳5۳۳-

 وج ۱ ×ح.ر۱ >×7 ×× 9۰۷۰ ۰ًُرک×۳ ء٣۳ ۰۰٠۴
 بج. ہ۱ ر۰ز 9۰۳7 ہ۳) ×7۱ ۰ ۷×٣ ۴> ٠۱۳۳ ×۰×: ج.
 ۔ںبجم ری 3۱ ×--٭ ۱۶ 5(8 مت بما١ )۱ ۱

 مم ی ۹۲۳۰۳۹ یئوت ×۳ ٭ر4 5 ہ1 -

 اھم نیج قتال وتَیهللا نشتر

 ۔۔یہ< کرت ×× ۱ ۸۳ ۳۹۱۷۷ ۱٠٢٢۶ غےإ ۹ ٭ا
1۱ ۸۴ ۹۱۰۹ 5 8818 9۹ 

 ]ج7 ۳ 27۶ 7--۰۲۴ ھ9776 911 7
 یے : ج٭ 5 ۱۸ ۴۶ َننیاَرو َكْئوتَم ۹۹۹. 78
 ۔ب×٭ 85ہ من دہ مہ ٛ٭9 ہ ۳۴۳۳ 9ت7

 ڈ1 ۱ 9 1
 یو یوتروو جہ ہ5 ہہ یئنرت ۳م 8 جر 6
 وجہ ٭٭ َكْنْمَر 8٣۳ ۹ َْوَتُم ۹۹ 815| ۹۹1 َكيِيوَتَم -
 یی مح 3وہ ]یو م8۹ ہہ 3 ]ہم ہہ ۲۳۳۰۶ ٭
 5ج ہد 27م ×× : ×3۰ ۹ ۱۰) ا۳۳ 5۳۲ ۹۴۹۱ 8۶

 58 ٭٭٭ و۶ ٭۳. ٠۶۰۰ *ہ ا5 ۴ ۳۳٣۹
 ×٠ ۱م 5+ مرہ ]ے١ بتا 5۷۳۳۷ م1 6

 جسم دس ۱

 ۵۸ _ءلیرلافل

 ٌ لاک ڈ نال زم لال رکا
 ]لا نی رقم دا ںی ہ تم تا
 ا لوک ئدلاَق وم لمبا نیلا لاک :

 : ڑ جج لا مدت
 1 6ای ول ند او رک نر کند ںوقیک یف ۲
 ج ےن نژ لام ةرغالاواینڈلا نا دْيادش ا"
 شی ارموتِذےد٥ تمل اوس یل نئ :

 ا ء تالا نو کیلع ڈو کد ہنی ٹیک لا ٠|
 ا ہی لک لا انی یل لکم عا کالا ا
 ٦ ای ننو نو قصا نکیک یا لم بازو اتا
 2آ رام مہ نیورف كعاح نمف ئرمْلا ند اک .
 ےل اکر را نا الم ٹن لیلا وم ۱
 وک ںیم ون نوا تو آ7

 7 ا علا سا ولا ہض قلص 6 کا نئی نکلا یع ۱

 ءللکنم اول0 ون ا

 .: ید وقف

 اپ در ےئج دو ٹا تہ رمز وہ ےن ےرٹاہ ٹتثعل فئحطدحسولج ۓ

 ٰ (مر ی٭ ]ج۳۷۱ ر۳ -ہقچ ہ7 ہود 8۷ بہ
 جج ر دصط: ہچچپ جج ٭]م19ہ پر5 ر (ع2ر ہ77 ×ہب٭۹٭
 .7٦ ہک ج۴ یک ر ہ<آ ہیر ک7 ۲۹7 یہ ہک
 8ہے ہ8 چہ ہے ]])× مج ہو ۸۲ ہا
 7چ ۲-۱ ہ77 7 جہ ہہ7٭ رہ 777 ۰۷۰ 77
 7ج وہ٦ ×× ہی7٣ تاج 7 ا 7۳۳۹7 ر 7 777

 جج نہو ]مج ھچجچ بج یر ہہ ہ ھ7
 5۳ "ڈ٭. ہ8 ہر (۳]٣!أ ہو مہر. مج <۱ یر
 جیو روب ٭ہہ۳ ج٣ "ی٣-ہ٭٭ 5 مج ر5 ما ۳7۳۴

 ی7 ہ۳ 77۳- تہہ وہ د37 جر مور ٭79
 ات ی۳ یہ 7 7:7۳7 ھ۰77 ۶91۹ 7 1
 7ج ]07ج 7772۳۶77۳۴ 77۳۳ 7۳۱ (م) 7 ہ17 چ
 جج 3 ×۷ ہ7 ی١ 576 ۳۰۴7 / (مجر 57715 777
 8جج جھترچ زا چچ ہہو. مح ؛ ہی -(۸ 7۳ ۱3
 م658 یج  یود٭ فوج ودتہ+ےچج ہی ٭ ج ٭ج 7
 ہ۳۱ (حم) × مد ہہججک مہ ہر عج ٭۷ آ!
 م۳7 مرچ ××. ج۳۲ ٦ (ترر ج5 7 ہمزھجو 75۳7 یر
 حج یس ]×ہورج ہج وت یک ہ28 جہ موج ٭٭ مت
 5177 جو ہج×٭ 5 ۶ 'ید ےج ا ما م٠ ۹۷۰۷۳۶ ب۶
 وج ہ77 “77 ی7 7777 ×۳۳ ۰ ہہ )۳× ×× ۹

 جہ 57ہ ہمہ 5ہم. ہ3 ہروہ+ >۹ ہہ ×۲
 57 درک ٭ج یج ٭٭ دت ہےگچپ جس  ٭ ۶ 7
 79947 ۔میدر 61۴ یطرڈ <۳ 77۹ر 7ہ بیج وچ
 3-7 --۳ جج جج ہچر ہد ہچرچپ 5ج ےہ ۳۸ہ

٦517 | 
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 7ے. ۶۱۳ ۶۳۴-۴۳۰ )5 ۴۶ ۹1۶57 17:75 312:۲79 8م
 ٭۔یح جہ أم۸۲۴ ہہ, 7۳۴) (۸)2) ۹۳۱۰۳ "1, 56 ڈور جہ وچچ

 قےز٭ ۳۷۳ ۱ ک۰ 7۳5 اڈا 3۹ یز 1۱

 ج.٭ و53 ہ٭3س۹۹ ٠۶۳ ۰ ء۳۶ ۱۳۲ ۱8 چہ
 3۳۳ 3۳۴5 5۹ ۴۲۳۹ ۳٣× ۴۳۴-۰۳۰ ۴7۱۶ ۴ و8 ×۸
 ×۱ ۰۰آ ۹7 مہ << ٴر٭3۲ ۹۳۰۲۴ ۳۰ ]م5 چپ

 ےہ ے می” م37, د× 9ہ ددد ہرەار

 کا كرتا ج575: 57٦ (302)-۴ 7۳۰۳۰۷۰ مج چج
 ۴ ہہ ۷۳×۱ ۰ ت0 "۹۱۰۱۸۸ 5۲۳ ہے ۶] ہج
 آأ بچ 7× > ؛ ۹۰ ۲۳ہ ۹ ۹ 95ا۰۶ ۱۰۱ ۴۱۲۹ 5
 وج ت5 ۱۳ ۳۳ دیو ہاارک 3۲5۶۰۳ ۱۳۷ ×۲ چر
 ہہ یجو حج مہ 33ز ×5۲ 3د 1ک ٤ ۲۳۹۰ 7(1 جر

 برد ںیم ضس نرو ک۹۹ ہزار
 لیلا 5د یزئا رن ازم 5 ۹9۳ 7م ۳×
 و یو ٭٭]) جو1 ہہ اج ک۹5 5 عمنر ×خا0ت٭ )رہو

 بج 3و3 ہ7۴ “1۰۳۰ 5۹۶۱5] ۹۹۳۶5 71۹ 77٣

 کچ ڈ5 یک 5ر5 7۲5۱۱۹6 5)5۶] 519515 ۹۳۰۴ ٭۲
 ےہ چ٭ ۳ک "ہ88 م١۴ ٣۰۴ "۱ص ۶)5ا ۷۲۹]٥ک عنر

 بچ یئآ ورو مو م۳۱ ۱ء١۳۳ ۸۰۳۹۹ >۱3] 7۳-۴ 58

 چپ .-

 وج ہہ٭۱۹ "ہ۳٢ ٌلاَكْنَجرَم ۹۹۹۰ "21 ۳۷۹ ۹۳۳۰۰ 6

 وے جرہ×٭ ٭-٭٭ ××.  ربلطادََْتَلي اتيت:فَولَماِو
 |٠ 7ہ ۱۳۷۹۹. 791 8۳3 77 7۴ 171 16, ۲
 چو تاج ۶7 ٭م٭ ود ۳۰۰ ۱۰۹۳۳۰ ۴۲۳۴ ۳ ہ۰

 مقا پہ 55۰ ۱

 ےس ور-۹۶ اا8 ۲5ا8 91 ٤ )]٣۱۹۰

 2ج ہ75 71 ۹۳۰۶۷ 738۳۶ ۹۴۰۲۳۴ 775 5 (ل)۔ی
 >ج٣٭ <0 ہ98 6515|

 ہو؛(و +15 كے ہہ کا5 ٭ 388 )۳ 1 7
 ج٭ ٭ و: ::ا-۰- ×× ۹۱م8+ *چرو <۱ اح <۴
 بم ٭77ہ ۱777 5۲۶7۰ ۱۰۳۲ ہا (3۳۰ر ۳1 7
 33 مو ہ۱ 88ج ×5ز ہ ہ۹۷ 95 41

 ۹۹1۹۷ ن09 ۱
 چی 5 اہ ہہ دب >۰ یررج ہمو”ەە ××

 جج چو "۱۰۲۱۰۲۷ 718 ہ 715)۹۷8 ٭زک ۴۶۱ ۱
 قو 714+ ×7 ٦۳۶ ۹۳۴۲۰ ۶۱۳۲۰ 12 ٣

 قصر یدہ٭ ٭رک ×× ہہ ۰ ۱3) (>8) ۰۴۳۳ 7
 ۔نشرو ۰× 5 ۴۰ ء۱ 7××. ۶۳۱ *ر ات ۴

 مو ×۳× 58357 3. (ہ):) +۰78۷ ۹۰۰۹۳ ۶)1 ×779۱)
 بجو و ہہ < ۳ی (:م ہ, 56 ہا ٭٭

 5م مم وی بوع مج ب١ ہت مہ 7۴
 نی3 ج۱ ہو ہہ. بد 8ہ مج مھ

 بد. ۰ ۰ 837ی بہ *٭ ہر ٭٭ ۹5٭ا5 '
 و15۹ ت75 و 1۳] ۱ 17۳ 7] (ڈہیر صو 20 7+

 ہک یک 31۶۳٦۳٣۶ د 1۹۹۲۰۵ ٭٭×< ہم 5۶ا (833) ە× ٭
 ج1 ۱ جج. 5:8. عع× ۳۳۳۴۷ 5اڈ٭ 78 ۹۰ ٭
 ۳۳ 5ج 8۷ہ 5۳ہ 3۰۳۰۳ ×ج]ہ ہ٭١ ہہ 3۴۰4۸ ۷<
 ےس مج 8عوقبح بج ہ۴۰ ۱×۰ ۹ ۴۹17۴ ت٭٭
 تیس 8 ى55 5 8۴ م۰۰۰ ٭٭ ۱ ۴

 وہعچع2 "مچ 35۲1 ۹ "۹۱ 3۹ 1

 جب ]چ۱ ك5 ہہ ٭م٭٭ << ۹۴۹ ۴۹ ء۴۶
 8یع ہ ةم٭٭ ٭ ٭ج مج ہ۹۱ ۹۰۸۳ ۴<
 3۔ے١ج٭ج٭ 77م 318 2۶  ہہ ۳۷۳ م۴ 8۳ <۶
 ج۳. ×3 .×-٭ ٛہ٭٭ ×× ہ۱8 ۹ ۳ 6
 ۔ںتچوٛص بے مہ. .-٭ ہا ۳۹۹۳ 7 7۳
 ہک >چچج 8۳ج ج6 6۳۳۱ ہ7۹, "۲۳۷ ٭ا0ت ۷۰

 جج . جج ہم چو مہ. ہ۲ ۶۱ 58۱ ۹۱
 موج جہ مم پ٭ ات ٭ما 93ہ ٥

 ونآد”9د ٭۱ ]أ۱ ہ۰۳ 5ا ٥ج ٭ ٹ6 1,۶
 ہر جہ 87 ٴجڑ مج << ۱ 7 ۸718۳ (ل۰:ر 7٭
 مج جیب ]مج 8898 ہ۳5 8۱7۴ ۴۹۰۱7۰۶5 پا (38)
 جچ یچ ججچجوص مج 2805 ۹۳ +57 ۹3۰ 7۹۳۳۲ ۶
 -جچج ہم5. ہج ٭چ×٭ ۹ج ہم 8ہ. ٭٭ 87+
 تیر ]جںح٭.ر جر٭چ ںرچج معے ۹۲5۰۷ ۶۹5۳۲۳۷ ٭ ٭٭

 چ مج یت مج مج وج ٭م٭ ٭زں یہ 5
 (ہرر جب ہ۳۰ -ج٭ ""٭ تہبچ-* ی٭ ھ۸ 55

 تئازبا اینپ اھ اکملا
 فی د۴ جہ ٭ئ ہج ی ا379 >۴٭ر< 5۹ ۶

 وہ جو ٭<] ٠ب: ی >٭٭ 5۷1۹ 53751 ۹37۰۹۹۳۳۳

 ا. 6 ہہ. ۱ ہ۳۹. ۳۶ (3:) ۴۴ 1۹8۴ )7

 ہی۱8 53 (ک×ئت) یو 8۹6 >103۰9 ٭ا]۳۴۹۶۹ ا تاج ہہ( ہ7
 جی ہ٭۰: رک "می. ]چو ٭ہک یک 5۹۸ ۹۹ 85
 وجد *1۸5 ۴۹ ۱ :ز××۰۰ ت٭ 3734 ۲۴ ؟تچ] ۴جا <

 جسجیجج ۴۰۰.۰ 5۳ ۹۳۹ :55 8۲:٠

 یے وج.ج.٭ جج ٭مچجہ ۹× 9-3:2 1838 “ا
 وچ جج ×ط ]جج وج ۴.۲۴۱۱۹۲ ۹( 115 ٥۴۹۱ 59 1٥١

 ی۱ 576 ×05 فو 7×. ء۱۱۶3) ۳۶۳۷۴ دا۵ ۷۳757 ہ٤
 جج و×) ٭را دم8 ۱۷۴۲ 55۱ ک ۴۱۳ ۴9

 د5 می ہہ 3۰ 5× ۴۹۰۴ ×ت>٦ د۸ 33 م۱۰
 ےب 33ی م3٭ ۳۳ ہ۶ ۳×79 وک ۳۳۰۸ ص۳ ہم: : 5
 تن وم ×۳ ڈ۵( اتچ٭ ٭ ک ۹۷۲۳۶ و15۶ ۹ 1
 یج٭ 80 5۴ 5,77۶57 71۳۹ 81 ۳[ 59 ٭٭ ۱
 حج ہو دج جہ یورج تا م7. ٭ ٭] أ۷
 -×ک  ہجچ ہ×7 ہہب -٭ ہوجا ۶7۰ صب "۱



۷۹ 

 جج 53| یع:)--۹ 90۰ ہ ٭۹5٭۹٭ ٥۵٠٥۹ : ہ5
 و۔-×. 2305 ی۳۹۲۱ ۳ ہہ 5× (جم) (۹ ٭ 85 ہ

 مح یي ہ× ×۰ ۰۳ 8,85 ۴5 1 ۴۱٢۰۲۹۲۰
 ہ5۲ ١۲٤۴ فک یش یبا ررشیم فھجےجسس
 4 هللارَمَواَورکَمِد 1671 8۳۳؛ ک۹۲ 218۳5 ۹۴91 39185: 6,
 ۹8 31 أو ج۳9 501 ۹۰ 5 7 5

 8جج. ۱ مک ب م_7 55 ڈج گ7 ۴۹8 ۰۴۹ ۹ 6:۳٢٣
 -۔ج 5ت. چک ہ۱ ہہ ٭ تہمت یک ٤

 بہ ء6۹ ہک ہ٭ م۶۹ ہنر ا 8 ۱
 تمیم و جم 5 م[مج یجمر ۰*۰ ٣۴۳۲۳۶ يثكت ۱١
 ۳5 ٥۳۹:۰ 53۴٦ مل هيش نو ۃولصامو دولص ابو 81

 اج + 3 ٭ی۶, ٭رھ۸٭< ×0 ۱۳۴ ہ۴ ء8۳۰۳
 ٭+٭حمح-٭+ جام ہہ. ” ۹۹٤۹ ٢ئ "م8٣۴ 55

 ےہہک ۶9 7 ۴

۳777 6 517715 5۶17 ۱۹۳۳ ۶ 8۰8(۲ ۴۳۶ ۹۴3 
 م5: ہ9 7۰۹ ١9 7۱1 کا1 6 915
 جہ 23ہ. مج ہد وت ہ۳ 68۷۲ 8۱185118 ۴
 پچ ۴م]۱۵٭ مہ” ××) 5ظ ى۹٥ رفکہ ۱ 8۱
 958 ۴ہ ٭٭ ۹۲ ۹58ہ ۹۹۹ 8
 ع٭٭ ۳ج ٭ہ٣۳ ہبجج مم ٭٭ ٭می 8 ۹۰

 ]۱7۰ ۳۹. 7۹1۳۳۴ 7111۹ ر۹۹ ۳۱
 9ڈ. ۰و مم ×6× >۳۰۰۳۳٭ ٦× "×۳ یفج×ی<
 دتالم ]×۱ ۰× 5 :77 'ہم۶۵۳' 5 ددح ڈ۶ ہک

 ے3 اڑپک ۱

 و. ۳ ی٭٭ 8۰ہ. کج ۹۴ ہ۳۴ ٭مہ ۱
75۶5 ۹۹۴۳۴۰ 7۳۰5۶7 1۹۰77۹4 ۶2 [5۹۷۶ ۴5 591 375 

 م8 ج۱.ہ]إ ی5. ہہ, 281 ۹۲۹-5۲۳ ی۴۲۷۰ ۹۹ ٥*۹

 ہ5 ک5 +۰۹۰۰۰ ناچ ٦ ل9 ۹۳۶, اگ
 وقج ہ يہ ؟۔×:ہ 3چ٭ یا اک ۹۳ ٭
 ×7 ۱ ک25 217 125 ۳7 117۰16 ۹۹۳5 7. 7۳77 (ط(۰) ٭
 چہ97 3ہ ی۳ 89185511 5] 55. 6, ۴۹
 1 ہ۰3 ہہ تو >چج٭ہ ×۹ 89168755 ۹۹ ۱
 جج 3 ورم 32×1 ڈ٭. 9ا1 ۱۳۳۶ ۱۴, ك۶
 5 کچ ٣سو قو ج۰۱۶۰۴٣86 ۹۹9119 ۱۹۹۹9, 5۶ا (>5)-ک؟
۴5 ۹ ,(۹۹۳8 ۱۹91135 5۰۴ ۲5:۰3 .5۸5 )9 7۸۹ 

 چر5 چ مچ ٭یہ. .۳٥9 ٭٭7 ى٣ 8۹ ۹5 .٤
 ہہ م٭_-|٭٭ ہہ, 5۳۰ 3۰۹5 377] (ہ2)۔ی٭ 1۱۳۰٣۷

 ہو جو *+٭٭۴,ہ 3ج م8 دات ۹7 ۴
 ہ8 ×77 >۷, 78۳ ×7×. 3۱۴917 ۹۰۳۴
 3ی. عج عو ۱ ہم ۳ ع۰ ہلاک5 گا۳ 6۴
 ۔ییوقمو٭٭ ہے مج ہ8 277 1ک 9

 ×57 () ×7× ہہ >۳ 51۹7۸ 78 ( 5۸5۴ ٥
 ق0 ٠۶ 88381 1۴ 236 ۱ک ۹۹0163۳۶۹ ۴
 ھو٣۳٭ د۶7 ۶۸آ ہہ ک٭٭! ۴۴۰ ۴۹) 5)ا ک3۰ ک٭؟ 5۹۰۴

+8 

 ٰ ۹2 ۱ ۱ 7 0. ہہ تنسسخحاسم ا - ا ںیم رد دو

 |۳۱ ۴۴9 158 ۴ ہ ٣ ٭ت٭ ر568 ۴

1 / 
 5×: ۰5 میر 87۴ ہ۶ 3۱ ۰. 94
 ' یاس ا ۱۴۹۳۰۲۳۳ ٣ اد ص۹۳۷۳ 57 (311)-ك۹

 ! سبق ہ ×۰۶ ۹317:1 ۹۴ 7

 ُأآررک ہ۱۴ كم لاَ ×× ۴۴ یگ
 | لب سطوق× ۰۷ ہ۷6 ہا ۱ 77*۳۳
 ۱۳.5۱ 5۲7۳ ۳۳7۴5 ۹۳۰ ۹< 94 9ہر ی5
 ا۳ ۰۱ 3۳7۳ 1 1 2۹ 1 1 8-7 ہ7
 أز۴ ۱ ۹کا۰ 3لاک ہ .چم۳۰۳ نا ۳۰۳٣>- ا5
  دبآبتحح کے۱ م۳۰. پچآ۔۳۳۳۱۹ ۰ (ھا27)۔-۔۰ ×37
 جدت ١ د5ا تو 9 ہہ بچ 7۷۳ “۹۶۹ ا. ۳

 ٤تت 3 ے1 (3ک×ئ)۔ص۔۹ 8 4 ۹۹۳ 188-181 ۲٢۹37
 ' وجہ لک ۵ ۱ ج٭٭ 7× (٭7۳7.٭ 7
 ]رب5 جہ ہک مہ ۰۰3۲۴ وج چ ہ3)ری٭ ٥ت۱ 7<
 - و 27۱ 38۳91 ہت ۰۶۰ ۴6 ۱۱۳۳۴۲ 5۰۳۰۳٣۳۶۰ ٥53 وک
 ۷۰ ۱ ۱ ۰۶۰۳۸ ک56 ۰7۰۸ ۴7۲۴۱۱۴۴ 51 78
 ح 9۶۵3 ہمہ 1۹۳ 5 ۳. ۴۰۳۰۶ 8 78
 3ج د۰... (2) ×ہہ7 ۰× ۴۸۴ 8۱ص

 ۹حرح ×3 32+ 8۰۴ 377 ہ ۰۰×۳ (۶

 مم ہا ۴ ی۹۹ 7۳۰۰57۳ م۹ +۶۴۹ 1۱
 یر6 : جج ہجص٭ ہ۴ جو ہصص ہہ 8 ۶
 : 3۰۳۴ 37۳ ہ ج۳۰ 15 ۱۹ج 5۶ "۱ 9۶ ×5

 کج میسج ء95۱٥

 - ع×٭ ہہ 3ق : و5۳5 ہم6 853 "م۳۹ ی
 0۳15۸ >۳۳۴ ۵9۱۰۲۳ ×1۱ م13۰, ت۹: د *٭5آت 7 ٭
 )ہہ 377. مات >٭×5ت+ 8 ج۶ ۶ ۱7
 4ج ہج×۰۴۰ 87+۴ ٤٥۴8 مج "ت۱ ۱١ ے۴
 ۳۹ یو 87 ۶ 0۳۳۴ 1۳1. 9197 6 ۶۱۳177 77
 تو ہاتاک ہہ ہ۵ ۹ ۱۱5. تب ہہ ہال وک
 جج ک۴۱ ×۰۰ "۱٭ت ۳< كتہک 3۳۳۳ ک
 نئ دق مج 5 ہم 217 ۷ت اج 7.۰ ۱۰۴ یب ۳
 ١۸7 ہد ہمہ ہم 5, م۵ 375 < پ۳۰ 75

 753۳ ۹ ہہ "جہت بہ ۰۶۰ ×3, 31 ۴۴ ہر2۴
 8م مج +0 ۱۹ چمە وت ۶۴۳ "۲۱ ۲٢

 ات 77 75 11 7 7 19 ۳٣۴
 ×٦١ ح۰: ۸ موچەو!ہ--×ہ "٭ ۰×× ۴ 7
 "اچ ۴8 ۳ ۹۴۰ یہ. مودد (47۸٢آ 5 ۹۳, 55 ک
 ق5 ہو نک ) یی ۱8۰ م۱ ٣ہ ۳۰

 ۳۳۴ ۶1157 ۹7۹۹1 3 1 7 ١
 میصج قام یو ہہ مدس|. ۱۰ ۱۰ 3 ٤

 ٦۳ ٭ہ-٭۱۰-.۳۴ ہہ یہ تتثكچم ہک << ہہ,

 زاببرلتیلنینمؤڈ

 دعب ھےھہب ےہ ھے ً ہہپ یہ یہ ہت پ ستہ

 ' ٭ تہ ےىپ رش



 وچ قو ×5 وج * تث و چث ڑ3 و چت ً٭ _ ہہ ے

ِ 

 3ا ٭ 39834 ے33ے و لے2“. ہے  ٭ ٤

 فی 85

1+ 
 ۹5۰۳ ۹×3 ۲ ١٥۹۶ ٭۹٭ : .ْہَمنْزَمأ
 ريلرايألا نادْيِيَماَراَدَم_ د ۳٦٭ 877 >×.ج
 وک ] ۹۲ ہہ ہہ ۶۳۳ہ. 35۴۶ ٠۹۹۳ ۔۹) جو
 حج ہہ ہمہ چہ۴۳ ہ ٢٢× ٦۳۲۶" ہ۹ ٭۹., ؟هہ٭ج م

 235ي۲۶5 ×۹ 1۹7۹ ۱

 وچ >۷ یک ہہ یک ٹ٣ت 618۴ ۱۳ ۳۳ مچ

 یچ دحو محعت ہہ ی٭٭ ہ٣۳ ی٭ 388 "۷ ت۶ چپ
 ۱ ب5۹7 ڑ7 ۹۰78 ۶19 9 ۱۹۳77:9۹ جج 855۹
 >5: ×6 7٦۹ ٭٭٭٣5 ۹۳ ٠ ۹ ۱ ۲٢٢ اا9 ى۳ ×85 چ

 5 ہ٥٥ 5 ۹۰ 15۱

8 1< ۹5۲ ۳۹3۱ 8۳ 57۰ 51۳74 ۶7 

 ٭ق ہ۱ ک۰. >۲۳۹ +7۳۶ >7: ار 7 ۹۰۰۰۳7 ۳۳ ہہ.
 +ق ٭<ک ۔ج ي۱ ہ۹. ۳۶ 58| ۶۹۹۳۲۳5 *٭
 2٥9376 7 ]۱ 7۴6 ۶7۳۶ ۹۹7) ی5 ۹۶85 ۱۴ 7۴
 او (م ۹۶۳۴۴۳۴ ک۶ 57۰1ے ٣۳۳ 55۱۹۹۹ ۹۱1:5۶ ۹ >ہ
 ۔ك×٭8۔ ×۱ ٭۰۰> َیلطْبيِل ٠۳ ء٤"
 مم ۱ ہ۹ ۵79۹ 7۳ ۳17۰ ۹77 7
 ٭. بہہ 05۸ م۱ .۱<"۹ ۰۴ ۳۱۲۳۶۶ <٭۳۰۹۹ ۳۴

 ۳58 ۹۹۰ ۰5۱۹۴۹5۷۶۹ 3۲۳ ۶*۵ ۹1۹577 *٭٭ا 55 -٠٠
 (31۶5 م۱۹٭۳)

 جیو ہہ: ملا لتا هم یم لَتمَِْا
 ہ5 ح۰ 5] ×۲۳ ہ), ۲۹۰76 ×3)ج7- ۶۲۹۱۴۳۷۱
 جج 5۳ 0۳57 ۰ ا (عکایرسب ۳۲۷۹ 18
 ہ9۱ ۷۹ ۳ (372)-۴ 7۹ 7 (4 چٹ 131

 مج بے ڑ5 (ج)۔ہجمہ ہ٭٭ ےہ 5 ات 2
 یو ک۰۰ ٭جچ× ۹۳۱ 5× یىی ؛یرمج

 میر-م. >8. تاج 8ج م5 ہن تک ۳۹۶ح

(759)) 
 وچ: 8و 8 ےءےسسسص ءنِداولا یت لتقف

 ۔ی× .5۴۱ ×۹۳ (یم-<57)۔ہ و. ٭٭٭ ۶۲۰۳ ٤۱(
 ×× ×1 ہ5۰ 5 >1 ہ ۰73 ۹7*7۱ 5 <۹ ۷
 8-57 ×7 ی١ وک 22۷۱ 1 2, 9۹ 7 1 7

 چ6 ۳٣ ۱۶ م5. ہ ۹× ۹ ۱۷ ۹5۴8۷۴8),
 ہ8 5۱۶7۶ ۰ جج و. مج جج >۹

 ج۱۵۹ >۲ ڑقئ× م5 ہہ ۸)8۰۴5 تہہ ہہو 1
 جج ی١ی ]ید ہم ہہ * 88۸۸8, " ۹ 7٤
 مج وچ ہم >3 ہ 818+ ۹8۰. 7
 ]ئی ہن ب 37 ۱ کک د۱۷ ۳ج٣ 'ج ۰ ]۰ا
 ی٭ 77-8 ہ6 7 د٥ +7 ۲۳ ۱۰۹۷۰
 ہم قج1 ی5 :۸ د۰5 م3۱ ۳۴ ی٣ ۴7

 ی3 3۳ ہ۲ 5 ۱

 ٭م×٭٭ خ5: ےہ 8۲١۶ "8۳۵ ×كب ٣١٢ ہہ ×۰ ۹
 *۔3ج یرو) ۹ ١×۱1 ۱3), 513۰ 5۲۴5 3۲ 1۹۱۰۰۳۲۹۹ ۰1 ١ی

 ۔جہ٭. 6 ٭ہہر< قم مج جی +ہہم 8۹7
 ۔ےہچپ قوی مج ۳ 8ب۱ ٭ ی٭۳ہ٣م ٥

 د۱ 71 )97 اپ 79 9ا 771 ٤
 ×79 73)1 ۳7 ۴۶ 38۹ ۰ ٣۹۲۳۴ ۹۷۰۲ ٠

 ح۹٣ مم. ہج.٭ ٭۴۹ ٭جب١ ٥ج یے +۶
 م71۷ 013) ۰۱۹37 (714:7 ۶۱۴5134 7۱

 ہ)مقڈچق 5 ہ92 7۹۴13) ۰۱۹۳97 87 71713 ]۳ 7۹
 6-۳55۱ ہم ٭× ٭۸۳٭ 8(ہ:۳7۶ ۱۰6 ۹۳7
 یہو)ر ٭ ب٭ مت _صع٭ل 6 ۹۸۱ ٭ ۴۳۰۲۲٢ ہ, ٤
 جد. ×۳۸ ہ ہ 8۹237, ی 85۴ 31 ۳۹ ۲۳ ۴ ۱

 ی79+ ۶ء۹۴۲٦ 17 ٥ ٣٣٣۳×> )۹ 1۰٣
 ×۹8 ٣٣× >5< ۸۹ 5 537 (51) ۱ 9۷1 ]ا
 نج ج٭ <ہ ا( ۳-7 وھی ۳۸8 ٔ.. ۵۹
 ہ٭ >٭. پ۶۰ ہہ >٭-٭ 8 ۳۴۳۰ 6

 يہ بد [3٭9ہ 0٭3آ ٢۹ ٦+ ٭5ڑا۹
 8ہ ی۱ ؛ م۰ ٭ 8 8۳۰۲۳ ہ ۰۹۱ 7<

 ۔مع 7 ۴۴ 7)8 55 ۴ ت١۶ 5۸۰ ا5ک, ٤
 کے ہر۰ >7 کہ۴ (۳۶۴ 7۱۰ (۴۱7٭۹۱ 7۴ 77

 7۴۴۱۹۲ ۹1۳۳ ١

 و وج.( < 391551 ۳۱ د٭3, 55 ۰۹ 507
 ڈ۹ اج ہہ ج۳۷7 ۶۱9 ۴ ۲۳ ۱ ۳۴۳ ۶۳۰۳۴ ۶

 حج >9 ] ۴۹ )۱۰۳۰ 7۰7 7 7157 51۴۹ ۹5114 ٥5۹

 13ج 2 5 ہجمز ہ ×× :وہج٭ ہ ۶۳۳[ ۹
 |۳ 7ج 9۳۰ 7۳ہ ×۷: 77۰ ج9 >۰۵۳۳۳ ٦
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 1 ةْنَمَأَت ںإنَم لا لفآ نیو ٥رِطعلا لدصَفلاذ
 ا کر اتپ دی ةنمأَت نِإ نٹھھٹیر كيا ِإدوترطتقپ
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 ۸۸۴۸۸۳۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸ ۸م
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 مز ۳8 ۴ *۲۳۰۳ ٭ ۹۰۰ 7۹۹4 784
 ۳ 775 ۱۱۷۷۰۴ 7۰ 57 ۴× تاج م5 ۹۸ ۳
 +مج؛ ج۶ ۳ ۷×۰۳ 8۲857۹۷۹۱ 77۱9) ۳)3 ۱۹۹۰۴ ۳۳۰

 ح۔8 ٭. 9۲ ۴۴ >77.7 ء۴۴٥۱ ٭| 7ح ۴۳ ٣٣۶
 ۱5 مج ناڈو ہم ہ ہور  ×٭ 9۰
78 1۴۴6 ,۹7 375 7۲۹ 3< ۲۳۴* ۳۴× 7 

 ید ب×٭٭ 73۳۰ ہت ۱۳ مہ ”ووو ہہ ہ5 ۳
 ہم مجەق) دو. 2×: جج ۶۰۹۰۰ ۴۴ ۰:7 4 5۹ ,٦

 یو 55ج 200: ف۳۳۹ ۳5 ۱ 5ا 557 3 8 7
 ۲۹۱ أہتوووادر ۱! ۹۰ ۶۹ ء۶ ۴۴۲ 85
 ڈ8 --8]ج ۲ ۱ 5۳5۵۹, ۶0۳۹9۴ ۲۰۹ 713757 5۳۹1۸7
 ںسو 8ی, 5399 ۶7 ۰۰ 51127 ۱۹۹۴۲۹ ۹۲816۴۹۹ 7]

 م۹۳ 1 ۰۶

 ا 5174 11 91 11 591 7 6
 جج جج قم 8ص ی ص۳ جج ٭×٭×٭× رر
 ٭٭ ۲:۶۰ ×۱ ٣7× ۹۷7 یڈ 1, 78 (ہ۶٭

 ۔ح ہفخو ہ ورک 3۹۰۳) ۹۶۱۲۳۳۷۳, 7 0 ٠۶۸
 و وو جہمچ 85ہ ی 39۰۳ ٢ ٭ّ٭- کقلاو ٘مک ۹۹۰ <
 چہ ہم ء۰ جم ے۳ ہ5 ٢ ٢< ۹ ٭.۴ <8

 یف ۱ 2 7ص

 كإت الرسل٣ ٦

 آ2ت نو عزا نزلزانز آل قا
۶7+8 
 تل ولا لو وا ید نِدوهام ھ2 و وڈیا ٰ

 بنت نا تل ناک ا7د حت
 ۰ٌ نم ليا تہ لْوثَتزت ۃثلا ےک |7
 00000 وا

 1 اوڈؤگ/نآ کمار ل2 نشر نت ايَد
 را ے1ا لپ 0 ا

 ا ال یبہ شاا تاک دلا ۂلاَدَََِإَو١٥َ و فض
 پیر سل سز تم تک مت سک نک نٹ بہ نش ملتی تا ۰

 تی و ا
 ےس تک انا تر ۰

 نج یتفادو یا

 1 6 َیْوُمَمْرُي ویل ارکان تصلا ١

 ےل ےک رک درک و ںی و سچ ول یا

 و

 سس یک

 قہ ے

 ۳ خ
 -3 یک

 م-) د75 57۳7۳7 ٣× ب٭٭٭ <۴ ×ز 7۳7 25۳ 7
 چیج ہو جی مح م٭٭ مج ]مج ہب ہ<٭ 7أ قو رژ
 ح75۱ ۷× ہا ×۲ 7۳۷77 ڈ۴ 7 7۳ 7۹ ٦ / ى۹۰ 77
 5 مہ ید ٭ چو ہو5 یہ مچج جو7 ر و ید ٭ ہوا
 ۔ےرج مہ عو ×۱ ہہ ٭ ھم ہڑ۴ ہور ٭ م٭وہ بو ی٭
 ۔یجج ٭م٭۰ ۷: ہ7 ٗہزوآ ہجہےدوجج ہوے ھ۸۳۴
 مج میجر ہبہ چہ ہور” ۹)۶ ھج7ک ہ ٭جج؟ ۳ 7
 ٭چ م 9< ہہ 'ہیرجو چرچ اوچچ "م5 ہ۳۳ ۳ 5
 ۳۷9 ۔- یز 37 7٦۱ 5۰ ی7 ۳7۹. جی77 7اک 777 7

 ہ7 ہبہ ہمہ ٭ج 8یرج "('ی یچب ھجہ ہم7 ۷٥۵٥
 ٭چہ٭/ حممزر توپ ہک ٭مو یو ي۹ 73٭ ۳7 ہہ ۶
 ہجر و صو 9)3وجآ کےہ7+ ہر ک1 <7 ۳۳ ۹ ۶۶
 7.77 ]5+ ہو ہزوز ۸ج ہمرب×٭ پس ۱۷۰۳۶ خیج)ز ۶
 چج ]۷7 7)۹ م۸۴ مج بچ وج ]بو7 ھے7۷
 اچ ہر ہ٭ 7ہ ٭]|ج 77ی۰ ٭ 3.7 بج٭ ہجمروج ہو7 7
 مج ء75 7+ ہی۲. /٭۹4 یر ٣۳ مچ ےہ: ۱۷ 7
 ڑ٭٭ دت موج ہ+٭ یو ج ×۰ہہ×7 م7ہ+ / ۸5 7

 'مرو ۶ج بقورو چوجچب یجب یک ۱ک 5777 4977 ۹۳
 آ5۲ دج وہ7)] ۶ہ ہ٭)٭ہ٭ 8/8 ۹ ۰ 6
 یو7 >٭7 نج ر جج ہ7۰ مروہ >۳ :ر٭) عج یر
 ا ۰7 ٔہ مرج ب7 وو یبج مکہ ٭ب٭”صم م3 ۳۲م ہ۰۱
 مصر یو ۸خ ہوری٭ و)صج وہ جب (٭ ۳ . 7۶+
 انی ٦× )۲7 ٠ 7۳ج 2< ھج ج7 7 ×۲ ٭۴77-۸ہ ہجج ڑوج

 ]79 2 یہ فرج 75 77 71۱



 ےگ

 ہهرہ ہے کو ےس ےب مع فی ھے ھے ھ ھص

 حد :*۴ ۳-۰ ۳ *7۰ 5 ٣۰۳۹۸ ٭3۰. 88 جچہچ
 کٹ ہعدو ہ ہد چو ۱۷۰۳3 ۷, "وہ

 ۔ممقا 3ج ےہ وم 2۱ ہت ۹۳ ہ5 ۹ 7۹۵7۶ وچ
 237 8۷۳ ۴*8 م1 ہ۹۰ ۳7۹ 1۹۷۷ ۱۴۹ ۴7۶ ۹: جچ

 )مو  م٭٭ہ و ×۱۱۷8+ 375 ۹۹۳۳ >5 اہ (×
 ۳ج۴ 57, ہر۰۴ (31) ×۶9 ی۹ 77 75)578 ہرے
 وجہ ٭م٭ ہہ 8ہ و۳۱۳ ٠54 م5 :ص
 ]۳< 7 7 ہ7( )-۴ 0۴۷ 75 ۹۹۹ ۰۳ جج
 ہو٭ ہ8 206ر جم ہج تاک ×۰۰م٣ ۹5۳. مز
 جۃ۱ ہ۶ یدج مہ وچ ہ۸ا. ,٥ 88 ٭
 جج حج- یوم 8 ا4( ۹۱۶۰۳ م7 ہ ××
 -مص جہ 0(8 ہم۱ ۲۳ <3 (58) ہ۹ +٭چ٭چ

 ۔نیست ہ3 دہ. <۹ 868۶۱۸۴ 1:۹۱ ۳۰۹
 ٹچ چی بہ ۱ یص٭ ہ۳۸ ۱× ہہ ت8 أ9 ۰.۳۲9 تے

 ۹-3 3۰۳.۰۰ ۱38۱ ی< ڈ5 ی۸۳۲۳ 551804 ۴ ٠
 حج مار 885 و. 5۹ ۷۶ ۴7۸۹ ۳۶ا ۶7۹9

۹531811 

 جج یہ *وڑہ 7۰:۱ م۳ 5 (38۰) 8۹۳5 ۹
 ڈے... ٭م 38م م٭٭ یو۹۰ ہم۰ 1۹۲ ۹۹٣۴

 ہہ جر. ے یت بہ ٭ا3٭)
 وج مج ۳ ہہ ×5۶ (ی3ج)۔ہ٭ 3۹ ۳

 -قب-ہ مم ک3 >۹ 3۰6 *9۰)ک )55 ۵٥۹
 مچ ۃفاک سانلا یلا تثعب (ئ/8 >3 174 8 <
 عد "و3-٭ 895 او 5 ہی ہ۰۱ ۱۱۹) (38)یگ
 7۹97 8 7 مبہہ جہ ٭!م٣1" :×٭ 8۰-
 ی1 .ہ. .٭ 2 >7 ۱ ۰۸۰ ڈا 737۳۶7 ۶۱×٣ ی۶ ۹5 ۹
 حج بب-٭ ج×-٭٭٭ رک ہک×٭ ی× ۱1۸7 ۱ ک۰۴ ۳۶7

 ۹۳۰ : 9۷۰9 ۹۲× ہ۹

 -٭3٭ب؟ہ <5 7 7× ۱۶ ۴۲۹۴ 925۱ )3: ٤
 سو جہ5, 5 ۰۳۰ >9 ۱7۹:57 یم. ۹6] ۴۷

 3۔حق جہ. ×۳] × *٭]م]چع ×.-×ا 7٤7
 ۹9١53 ہ۹۲۹۹ ۹۳۳ ۹۱

5188 5:8116:[ ۴۹1 4 ۱ 

 چچی 5٭ کٹنیکآ بتلا نئیَلا َناتَِْمَهلاَدَحَاَذِاَو
 ۳7 77× ×۴۱ )ہ3 ۷۶-۹۹ 677

 جج م۳ ہ۱ 75. 7۳5 531 757 6۱۶۹۳ 717۱ ںیاگلل

 جت. 5م ×× ٭٭م٭ َٹہَتلا ٌناَكْیِم هلاَهَحَاْذَِو
 ۹ چ5 ×۱ ک۷7 87۹۷ ۳ "۲7 ۱- (یمتہ--۹٣٭5)

 قاتْیِم ی5 ۰ ۴ ی۰ 9, م۱۳٥ ۳۱ 75: پک ۵5
 جبہ مم جب 83۳ ه8 0 ہ۹۱ ٭(۱-

)۹۹۳۰۳-۴۴(۱ 

 5 ٭+ ہم تا, ۱ م۸۹۳۰ ر٭ 61۴
 ۔ےہہ مم *9یقح ہ 8ب ۰)8 عو ٭ائ

 *3ک۱ ج٣ "۸) ہ جہ6 يہ. (83) ۹5۵, 9۴
 ]7ج ا7۰۳ ۴× ت۳ ػچ-× یر ٭-٭۴ 75

 مم ہہ یی ٭ہ: ۲۶ ت٭ لہ ۹6 ۲۸۳. 5۳۴ ہ۹ 53
 28۳ ٭ مہ ی٭< کرسص ×5۳ ۴۹ ۱۹). ٥9 ٣5٣۴-62 ۴ ف

 5ك ۹۳۶۶ ۴۱

 ج1۰۰ مچ ہمہ و ہ.ق٭ مم بات (
 ہود. ×8 ××١۱ ]× ٭ق]× ۱- (3م۳ 33۹ م۶)5)

 0کآ>× 5۸۳ 1 ١٣× ت75( 75۴۳۹ <7 *۴

 غازی نر كرتا بتلا نما نا
 اطيلع اف اكيیت ےھت مات مند میرم نیا یم یلومد

 بہہ و .)٭ج ب۴ بہرہ >5)5) ٭ >۰۱۰۰۸ 500 ۹۱

 ےہ ۱- (232۶۸۲۰- 0۳۴55))
 جے ×7 ××× م۳ 878 مچ یک ۴۰۳ ہہ ۹۰

 ج02 ۶۲۶۱- (ع۹۳۰ج7۶7)
 تچد3 نور م1 ۹۰:م3۰ جمود :ء. َقاكْیِم هلاَدَعَاْذِإَ

 نیہا 7 ۹, 5۲72 6, 5915 55۹1 7۹ 5 ۶٣75۹۳۰۹
 مج یڈ ×م ہہ ہمہ مے ٭۰۴۰ہ٭۹ ٭إ تعجب ۴
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 چپ جم تہی ےس ید لے بچ ست

[۹8۴ 4 7 

 ے8 پڑ <<. ٣5× ۳ ہ7 ۱
 ہہ دب<ات ۹۳ ۱۳ 57۶ ۴۴ ۳۳ ۹۳۳, 1٤

 ی1 ۶1۰۰۰ ۰۳ ٠٠۰٥۳۶۸ 2ص۳5. 8 ت۶۴
 جیا ١ مج, >۹ +ميى٭٭ 3ہ کچ وج۹ كہ <

 تیا

 ےمیم× 3× ×۴ مجم ت۳ج 7+( ۲۳۰ <7 7
 ی١ مج وو ٭--م× ×5م مہ” ×۲ روم ہک ×۱ "۳ ۹
 یرور۔ہ و ہت ۹3۹ کی۱ م5۳ او ھ۳۳۴ 5

 جم ۱ ک3 *و]-٭ ہمہ “-<جن× ہ٭ (
 یہ ؛جچ_ہ٭ "۶ہ٭٭۰ مْمنتم ۰ م50 ہ٤

 دول ۱٘ 03 یج)۔یو ت-××٭ ۹۳۳ہ و۰" ۵٥

 ب-دج--3 >3 :(ە”  اهْزَتْلْنَم نمد يلساََحِلسَم
 مت ہ ما ٭موج ہ م۰ ہہ "۴ ٢۳

 ا ۳5... 757 ۹۹۱ 58 ی۹٤۹ ہل٭۳۳ (88)-ک۹
 ج۹ ۹۰۳ 18-3 3۰ ی ×۳ رک 5۱ ۹۹۰۳ ۴ 7

 چ1 ک7 71۳ 27 ×۱۳ ۴11 (3۱۹ ۹۹۹ 8۳ 1

 چوعچ حس ی5 ھم مہ م۳۴ ۹8 ھ8۷۰۷ا ھ۴,
 8ج 8چ ہک مہ ۰۰ صي 1۱ م۹, *رکآإم ۰۴۶
 جج. وج8 ھ25 ہقرو جب د٭۰ 8۳۴ ہ۳ 8٢۲ ۵ص

 مقو سہ جج ×۳. ہ٣ ٭٭۵ ہ33 1
 رہی قو ٭ق ۱× ۴ہ 1۹) ۵ھ ۸ ۰۷۰ ہہ 97
 م۱ ×۷× :5) ۰۷ ۳ 187 م7۳5. 55 ۳۱ 9۹1۹ 71۱

 ی٭ ہص×| ت8 مج *۰۸ ہا 1-۹ 5۰۲۹۰۳ :٠
 ےچ ے۱١ م٭ :3 وس یر۔ہ مہ ٠8۱۸ ہم گر قا
 جو1 ×۷ ۶۳ *۳۰۷ وتآ ۱۷× ۱59 ۹35 3
 حج کہ ہم ک3 ×× ہک واک 2 م۷۸۱ ۹۰ ۷۴

 جج. ہي 5>. 5۱ ×۹۰ ج8 (ج:)-ی< ۰×۲۳ ×
 فٹ ہ3 ×۸ 77× ۱۰ ۹ 0:8 55× ]88 ٣۰

 یو) ص۳. ۰: ٣ہ ۲۴ بج  (ھم:) ۹)8 ٭۴۹. 5۹
 ٹچ جم ہہ ہو۹ ج۴ 57 158 7۱۱٠۳۰۳ ہ٠ 7)2
 3ج و ہجوم م71 2× کہہ 3۶) (لو)ر ۹۹ 69
 ۔]ہہ ہم جم *× و535 و٭ وم ا۸ 787

71۱ ۳۹۹ 3۲× 

 وع ۹ <۳ 57 ہہ م۴ 55۸5 م31 ۳ 8٢۹
 ج۔ےتج رہ جب م× ۱:3 8۶ ہم بہ×٭٦ ۱

 +3 ۹5 ۹۹۱ ×۱۰ !5 ۹۷۰۰۸7 و۶٥ 5۴۰ ۱۷۷۶۷۳]
 بق ہ ۰.٣-۴ و جج ہہ م٣ را5 1۴ 3۰5 ڈنج

 ےہ بب ے۹۹ ۳. 9۹ د57 ۴۲5 9۱ 15 ۱
 و جح××٭ ۰۳۸۹ : هللا ںھَي کيگ یک ۳ ہہ
 نم: ×ب]. < ہہ !مہ-۸ م98 ۹ مات ا۰۳ ۲ ۱
 قآآ ۹۱.14 ھا یو ۶5۱ ہ۳). ٣7٣۴ ھ۳۴ 8)5

 ]۹ 57 ی۹ (3۲75 81ا۹9 515 5 ۱

 منزع لا ۳ ٣لسرلا کزت

 لتا ا ايک لئ اول ایک نک 7 میا
 وو ے97 کس سس روس وس ڈ ام سر ےیئ ۔و کت ۱یم قوام و طاس لا بوقت قشاو لیوا ان ےہ ےے را ووصۃلو )سس ا حسوص 2 رس رے ول وس رے و بہ ےہ وو و *

 رو مم پحا نب ین ہل مور نم ںوپلاو یش اب
 سس ےو 7 یا

 ا انب لن نکا ید یکن نمو لن
 ریع عم 7 اکڑک هللا یرَب ٹیلص نیر خلا ند فا نقد ا 2 و: ۔“”سےےھوسغے ےہ و ے مریرک ے رم ٌ

208207 . 
 ئ6 اک را یا کا 7
 ۵ ییا ںیاگلاو ےک را وع ۲

 1 6نر مہ الو با لعل ارم ثقل ھیف نخ
 -1 ہلا ات اوْحلصاَو كِيلذ سبا ناول ۰

 ۴سا

 ںودم و <

 ۔--"-.۱ل] اھ ى٭ ر << وىمب

 “۳ُ چپ جہ 5ڈ ٦٦ ٦ اچ

 21 6 نوئاضلا مه کان یت لبقت نلا شک اودادزا
 ا لی نلَدزاتلْمهَو اتا مد اف ننزلا قا

 21 ہن ید شو و ابد الا لم هدَحا نم ا.
 محل كي ١ 1 6 نیریٹ نم مهَلامَو مِل ِتاذدَع َّه وس و ڈا ٢ک ۳۱

 ح

٠ × 

 ممر مج ٴجہ ہد بو ہجوچ ةوج یو  ج ہچ جہ٢

 ]7× ہہ تو تہوق بم حج جہ ناچ ی<
 77 7ب جج اچ چہ چچا یم ا ال ہ7 ۱ی چ7 یک 77
 ۱۹ ج70 فر7 ۶77۳۹ اج نب ر ہ7٣ ای۳1 7 7
 ۳۴. ×7 7 ) ہجا٭ .۲ فوج ہر و۱ یر ہہ مج 7۰77 جز7
 ا چ۱ ی777۰ پل ب۳۹۹9م ۹ ٦ یچ<
 ہ۔ںہوح ہ جہ ممعیور نیر مج جج جج ہہ ہاکی
 مہ ۱ہ ]وج ٭٭ 2إ ہہو وج یو عد 5 6ج
 +55 م7٭ *٭ یب  یرہ٭ج 75۷۳ ًْ×۳۲ فرج ہ۳7 ۶ 7
 77× ر ہہ٭ ×7 .77 677۲۹۳77۳۳77-۳ 7۹ہ ٦٦ خ)
 ہبج٭ مج ٭۸ پ!۔ چوچپ مجچج_۔ہ<۰7 یج رجب د٭.]7

 اہ. یرر د7 یروآ یرہک ۹7۳۹ / 97۳۴۹ 74 ۵٥
 ج٭  یج "رو7 یک ۰۰۰×۳۳7 رح ۲۲ یجر 7چ ×٭و٭7 7
 حوج چچ ہہ یچب >ی-پج م٭ ہو موٹکک 7ہ٭7 5
 حر! ٭ جہ ور یںہر وو 5ہ بجو ہو تہوار مہ
 بج ہوکہ <7 ملتے ."م۳] )۹776 ۳۳۹ یے موج ج
 جس 7 577 ۴۲7 "77775 ۱ (2د) ×77 ×7 :94) ہ۳ ہ09
 77ہ 7ہک ہ7 7× ایک 7 ہ۳۳ چا یہ )۳۳ 7

 ہر17۹ ہ7 م7۳77 077 7 ۳7 ۹ 7٦7 ت77 چ7 7ج
 7جتر۳۴7 ہہ ر ہ۳ 27۳7 ]7 7 ۹7) ۱

 | ا بر

 ١ رت مما نار ا و منین کام مکروفغ 1

 ھجچ گکگ

 ١ :ھب ۶ظل ہہ مٹ رئا م۹ ہک ۃٹب یک دہ ھت ۔ی لہ ےہ

 یل

 یبہ ع٭ے٭ل حی



 ےس دس 0 اک رح اک ٹر ںی تر اگ اھ 8 ا 1 ری ا تو می اش اپ و ئ7

 ھے پرجچ ےہ ہع رپ ےہ ہک جے حىیيسیسیس شد 77873

 ہب ہعےت یب ہہ چے ه|ڑ <4 هیقإ
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 نا لن ہیئت عیش حامل واش |
 ٹن ندا ام زا وا نل لڑ
 |_طلذ دن نم باوا یزافا ین نقد ا

 س ںیاتال ِحْذ تب لَا نا 2نوا نم نا اد قی

 اھ تیا وت لال یدھک ایام هی نل ا

 نعت َح دلا ياَو رک نمو لا ءاطتسا نم

 ْنَع نْودصن ہللا لا[ نق 9نوا معنات یلع لیھ ا
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 ۹77 مءےر مج '؟ےچجچ ہں ]مج بو ٭٭
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 ۲5ج كا ٦۰ 37 777 77۲ ۳7 ہ۳7 ۴1۱:
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7 ۹۱6" ۴ 7۳۱ ۹۳۰۴ (32313(3 ۹۹ 7 ۳۰۹۱ 
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 کوی ہم م ۹۳۹ ہ۱ 5, 5۲ ۹ ہ5 ۷۱-۹ (۱۹۰ ۴65

 ے ×٠ اہ ٭ةچرز ہں ۱ جی م۰ ع٭ <۹ 4 ۹٢۶9۹

 ۳۴ ۱ ک٭ 5۴ ہ٭ ٭×٭ *۲۲۹ ہہ ۹۳۴ ا ٭٭ ۔٭ ۶<
 0 ۴۵ 87 ۱ 9۳ ٦ ۰9۳۰۴۵ 921 ۹ا ۹ 7

 آ۹۹ ا38 ہ11 چ۰ ۰× ور ۳ ہو0 ۹۱۴
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 ۳۳۴ مج. ۳۳۱ 7 ۵6 ۱۳7۳ .×5 ٠۱۳۰۳
 ہہ . ںیال یو ٠× ٣ 59 ×× ہ ]جیپ
 ۶8۳۳ >٭× ۱:۱۰۳۷ ی5 ا ×۱ ٠٠۳۰۳ ]7  ڈجچیپ
 ہ۳]) یو تہ ید ×37 9 6۲957 ہ٠. ×55 وچ
 ںےہعح ۱۳7 یو 7 ]۶ 7 ۳)۱۹۲ 27۹۳ ۶:۳5٢ جج
 نب! 5۱ ب۹۲۳ '39ہ٭ 9ی '<٭ ٭٭۶ و۶۹۱ ۶ہ چپ
 ×۱ ۹53 <۰ ٛ٭ ی۶ وڑٹ 39١۱ ١۶۴۲ ۷۰! ڈڈچ

 ہم0 ۹۳۴۹ 1۲ ۶۰۰۱ ۱ ۱

 آں جج 3وج :؛ <٭<٭٥ ا37 تہ٭٭5 ۱)۹ بچ
 ]حج ×ح٭ 'م×٭ہ٭' یوجہو٭<) ۹۹۱۲۰۲۰۱۰۶ ہ۳۳٭' ××]م
 حج مج کچ ۱ ×× ×۰۳ ۹۷۹1۹ ۰۲۹۶۱۱۰۳۳۲ 7چ ج'ہرچ
 3 ۶ ۱۶۱ (ی+) ٦91۱ ۷۶ 8۴ 55 ٥٢۳۳٣٣۰ ج8
 ج۱ بص ہق ٭٭ د65, 1 <۳ ہ۹۳ 15 ۲۱ ××

 >۹ 371 ب6 ہ۱ ۰6 1 ۲۳ ۶1۹ ۰۱1" ۱۹۱ 7 ور

 جج جج ہ7 ہ5رجہ ہ<ب و, اناج ڑچ
 535 و !و3رج جج یہ53 ہہ 7۹ ۹ 5:۶۳۷۳ ۹۷ ٭
 ١۳۳ 1 ہہ 3471 7۶9 ک۳ 7۹ 75, 7۹ ٭اچ۳)-٭

 جہ ]مو 8--703 ٭ ءء٥ت ۴۴۳۰ی <<
 ہ8۳ ×چج ٭یک ×۱ ہو (×مم3۸ 6ہ مج 18۰
 ]76 ۲۶۱ ×۰۳ ۳. ×۹5 ٠۱" ۹۳۳ .جػچ
 ۔یژ- مج :< و 3۹۶ 45. أ۱ تج ی۳ ۱
 ۲۳۴ 7×۶ ×5 873) ×۰۱ ۰۳۳ ٭۶ ۹ ۳ ؤ۹

 چ3 ا7ج ۰۳) 51۹ ٤۰5719 ۳ !ج- م7 9۱ ۹۹۹3۲ ۳٣
 بچ موج ڈ٭جە ہد مح ۳۰ 18 ٥۴" ۳۹۰ ,۱× ۲۳٢

 *٭5 ]87۳۴ ×۳۳. 3۳ ٦ ۹۲۴۱۲۴۹۳۳: ۹ 7 4٭
 ں٭ ۳۳۴ ۴۳۳ *۳۳].7. >٣۳٣إ یت, 9*3 7۶8 ۶9۹ ٣۴٣

 ہہ ۱ 6۶ ۴ >××5٭ ٭×٭٭ ×× 8۱ ۱ ۴۶
 بج مج "4 ×م ×م مو وو م۸۹۸۵ ]۳۷۱ ہبہ 8
 ی5 ٹبو۹۵) ہما ٭٭×75 ی ۱ک ٣< م۳ مج -وچآ ء٥
 -مت ہو ××۱ ہ7۱ جج یہ م5ص ہ٢۳ 8 85
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 وج جج جس. جے ہ٭ 3۶ج ۹۱۰ص
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 م5۲ ۴۴۴ ؛مکاہ, "ہ۲۷ ۹۴۰ )۰۱ ۶۱۱۰۲۳ 7
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 ے٦ 7 ]10۶7۴ 2 7۴ (12]3) ۴۳8) 7۹ ھ ك1 71/۰ ۹)
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 3 97۳۳۷ 777 7)218 < 78 ۷م ۱۰۸] ۱< ۳۳
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۱ 7 ۹51851۹ 



۸۹ 
 ھیہیومیی جو یج کہ تہ جیک عج صنم ورجاتسنتھاہفم ہاتفکامکاتی انس ا فقمف
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 بود محوقگ٭+ 0× ؟*ج× ہ۰ ہ٣ ٭
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 حج د٭۰ مل پہ م5 ہ۹” ۰۱ -۷۳ک) ۴۳ ۱۱۰۹۳ جما
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 ما ی۶ 5ہرآ ۳ ٭۲۳ ۱۱ 1)۹۳3 >7 ۹۳۹۴ 78
 '' و چک ×چج٭٭ ۹۱۴۰۳ مج ٭< ۱۴ ک <ے ×5 کڈرو ×۳۷ <
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۱77 3757 145 213 ۹۳77 1 38119375۶۱۰ ۹75 ([0 
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 او رک د۳3 ۹ م۳۹۱ ۸۲۷۷۰۹۸۱ ۲۸۹:5۹ ۴۳
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 1 اوقد نوازا رد مت کا ےھشدجم ت دوسا ناول
 ] خفی ےک نیلا ئو نو منت شام با علا
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 ےیہہہ آ> ٣آ ۱ ہد ہجوج 7-77 (7۳۳۳۳ک ت(××
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 چچ٭ ٭ہ. <7 م۳ ہہ جا ٭ م6 77 70794 7 97
 جج یب7 ]و ٭٭ 'ہکربور /ج مرہ ہیعجرزکرو 7 م۹8 8
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 ٭.٭ مچج-× بم وو ہ۶٣ یبدر٭ ۹4 < 1: ٭
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 ضرالا یلا ءامسلا نم دودملا هللا لبح وه هللا باتک
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 ۹73) : +۶5 “٭٭' ی۹ ۹۹139 557 ک۹۰ ۰
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 '۔ وجہ -<٭: ہ ّح "ات مٹی وو ا ہ ۳ ۱
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 - جی 3 ۲۹7۳۲ ۹ 5157 ۱۶۳ ۰× ک 5۷۲۳۳56 ۹136 58
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 تو مم ون 1 .۹9] 55 , ۹۳۶ ×۲۴ ۹۴ ٭٭
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 ۹۰۳ ۱۲۶ ×٦۲-> 55 ٹاک ۴× ۱۳١ ,0757 7۲ ٣۴
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 ھ ےھ

 بہ وھ.

2 1. 
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 ی۱ ہبہ ک3 <۔عبجوعع کت 7+ --977آ
 ےہ ےک مم ۳ج "×8۶ 7 ۹ت٥ ۳۴۱ ۸۱
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 ء۶۰۹۷ |۱ 7 ١۲۹
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 87ج ہہ ہ٭۱ ہہ آ۶۷ ۰۸× ء7۹

 کتب ا 7 چ2 1۹۰۳ ۹071 57 ۱
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 ہہ ک 31732 ۶8۳۶ ۱۰۴1 ۴ 78۱

 8 _ 33 9 ےک پے ےس جت و
 2 سا

 ًَ 2 ےب

 ا مز ولا لا ںیلا لام تڑلسلا نام ولید ا
 1 نور شاد ںیال تما ابنا ض ولا

 1 نو ولا نیت ونلا سو ففرخملاپ اک
 ا الو یرولا ون لام نال پیا نشا نما
 ہا کوا وار اکپ نار ید و ا غل ا
 ا بالا ورم تررض ٥نر مالا ا
 2ا بمَميو را ساقلا نعت وا شوکت اک
 ےل اوکای ھک ای كلد دکن یس برضد علا نا
 اح 27 و لّیلاءاما ولا تیا نوع ةَمِاَف هم پلا اک ا -. ۱ و 0 یہ 01 7-۳ ۰ ےل لا نم ءاَوسأويلا٥ نو می اوناف و اوصغامب ا 2 >< طر ۱ر و سٔ ق ۳۰٣ ٠ ۳7 2 چ تک ھج 2آ یل ذ*یحرۂدب ءایشالا نولت نیو ڈا یاب ںورقنل ای 2 ےہ ھے وس رر ۵د گر ےوا دم ک ےب ٦ ۔ےوھ یس 2

 ئاکْتَباَمَو ٥َنئِحِيضلا نو كيِلَواَو“تزَحلا ا7 ٠ ھٹ ےس ےٗ ریس 2 طا م 2ء 3 ےل ١ھ ک 8 َ 2آ َنوُغِرامتَواددلا نع ںوھٹیو فورعملاپ نورمای ا 5 ۶ھ [رورس <۷ ےس وروصع وو وودب ۴ے 5 ورفیالاویَلاَد ولا نْونمْوَن *٭ تو دَجُمِیه < ہک ےا یسک س١ ۶-دو ےدوووسىص۔وو
 ے8 پو

 را یح نص . منت
 ٠ [ئ:29 کک ےہ رک یی یک کک یھ

 چج-. 0و۹٭ 7 مہ ج٣ ہ۳۰ 38۰ ۳ام ۱
 مج چمچہ 5ہ وب ڈوب ہ پبورج ٭:جج 1 تب۹ ب٭٭

 تب ھ8 مہ ٣۱ ہہ ہت (02 777 تآ 7 
 نب ہہ حمص بہر بو مہ اگچ يا ٭
 جہ جو ہجر س-ج ج۲ ۲۰34 / خدر) ۳۳۳۲ ۴ 7
 -ج وو ہہہہ٭ مجج ٭ج عو وج+ 7۰7 5۷5 ۸ ۳
 مہ دہ رک ۴ہ, 37578 5 ۶۰7۰7 ۳ب۹ / ۳7

 جی ]ج ی >؛ نحدر چی ہوا 7 ٠
 وعتسہ قر ہجر ہہمدج بب ٭م٭ ۷۷۷ ۳۶ ۳۶+
 >ج١ج 78ج ہہ تو وج ہيا 2: یہ ہہو ۶۱
 وجہ قت ج۰۳ ہہ ۹5777 / 71 ی۹777 ہہ ۹۲ ۹7
 ۳ ب777 ہ٣. )7 مہ یب 7۹۹۳۴ 77+
 جہ ]ی۰ ہ٭ مت. ہي ۱۳۵) ]۔ں یہ )7 7+
 مچ مدد) ہ٭٭ م5 ×× ٦۱ << وم بر مع

 مج صو ۰۲۶ .57+ 7777 ۲۸7 ۲ ٣٣
 یچ جو ہ3 ہ٭ مج ٭ ءعجر نیدمر ہ9 ٘ہڑچچ 5 <
 ےہمہ ھچہ وعاج وج ]أ یج ےر مہ و 5م مج
 ]ی6 مچ "وو٭ جو یجب ٭مج ہہ چہ درزوْوح مآ م55
 نج ر جج یورک ج2 ×ب۳])ہر یرےر یو بج ٭ ب۳ 46ر
 ہہ موت موہ ۸ م٣57 ہ۳ إ. صگصب ۱)٦ د۷7 ہاواج

 ]وہ۹1 787۳ 11
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 ہ75 ص:۱۴ 985 5۲۴۳ا ۴۹۱ 5۲۹5۱ ۹9۹۰۳ 7
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 وت × 33ط +۳. ٘٭ات م8 8.۴۱ ی۹ <ما٭چ
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 لَوود نی ةناطياد دتا تما نیئاائاپ -  چپ
 76799۰ ہو 8یہ )×”ب ہہ ×5۳ 55×
 ی7 ×× ٭٭ ہ۱ نالہ ہ.٭ ہک ہا. ۹ک 8۹"
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 ×85 ۴۱۰٣۳۷۴ ا7۰ ٣۳۴ :راہظ ی٭< ہم8 ۳۴
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 ٦۳ >۳ >ا7۳۰۴ ہہ ×۴ م7) 7, ی5۹۳۱ 05 5 هناِج
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 57,57 ک۳ 7۳۰ ۹۳۳ ہم
 ٭ہ ۹۹۲۳۳ جما ٭٭ مایتج بج وج۹ ٭ 5:6۶۸۷ ۳۰
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 ۔بیح9-٭ ٭ج -ہتہچجچکح ہی3 9١ ه 148
 9 6۳ 8۳۳۱ ف5ا ٠۹ ھ89 (۹۳۷ 85: ۹۹۰ ک۳۴
 یز ۔۔یہ 5065۴ ی۴ م۳۶ 9۹۰ی م٥ 185 ۴۱

 5۲ ءااتیل

 نازک ڈا یا ۲

 وا ڈا نو ا٦

 2 ہفت

 4 ور
 وروہسم یخت ام

_ 

 تا

 2 وا
 ےس ےس ءاخهد ا ودآ نم وچ دی ۰

 یتا تی ےک نم نار تیا (0ھ۰ِء+98] ٦

 آ ۲” ےیل

 ا ا اپن زنر تو و رس چ رح سر جہ ۴.
 1 يا نم لالا ڑطک یل اوضح اول ا ئ1

  ندرئذشلا باد تيَم هللا نازک اوت مد ا 5 اد 2۸ شلا ا یت را یا کلرک کیم لش َّد
 ے8 یب ےب ةیم تے ست مح : 02 وم و ةتسح رک و چرس ً

 ا یی ِ تک رم پ0
 ہر ا

 ال وم 7 ہللا لک َس تھ ٰ

 ا

 یت وج ک

 نرور 5چچوپ وو چو یب رسو ھےج سج ہد ہو5
 ۔یچی+ ٣یہ "پو مہ ]رہ ٭ج>٭ ۱ رو یو
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 تاج )7 5۳۳7 ہ7 ۳ ۔یر بیروج ہموروہج ھج٭
 ۔-]× ]7۴ر دو7 ہ</ورک ی7 تا رہ ہ۴ ۳۸5 7۹
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 ۳ جج وہ دبصم ججج 4ج6 ۱ یدحز) ۳۷۰ ) کر77 77
 رہ 7/۳ ۷77 ہر77۳ ھا م۳۳9 7ی یارک ۱
 ا ہیرو ج 7ت. 7-7 م5۲ ب9 ہ۲ ۳۷۰۳ ۶
 ت7۷ یس رک )7 - کرا ۴ یہا اا3 یر ۳7
 7۳ج اک ٭۳ "ی۹ج ہیرو ہ7 تو یوجمئب ےبجج م۳5
 جر ہ7 ک77 777۳۰ رہ ہر ہہ ہہ ا 7چ
 37۱ (م+ہ) ہم077ہ ×۶ مج ×× چچ یرک 5 تب ٭ ۱9۰

 7۳۱,۱ ہ<٭ ہر۳۳ ×7۴ ہ7 7 7 ای ای7
 ٦ ہہ ×۴ ہکزەہ٭| ۳7۳۲ مج یج  قرجمو ت بہچ×5 مج آ5
 ات ہو ہو ہ+٭ جت مت یی کو5 - رو ٭

 اچ جم ہ ٣5 ج ج٭ ٭ ٭×٭ ۱ مدرر ٭۶ ۳ ٦<7

 ا٭87 7 ہ7 کہ ایج 7ہ 71ج ×۳ یب 77|

 ا نئئاض٤سر :
 9-1722 ٠ |۷ اتوار ناو ہونا رالکر ات رح تاصللم 7 جہ دوا

 ےہ فھكػاٴ۴٭ 8اس ا خ١ا

 کے ۔۔تپ ×۳ تفقإ

 یت ۃہجبہب ہے پی یہ مسز

 لہ ہہ ہعپ ہہ

 بت گی لت



  )۰۱۳7 7 ۱ت۹[5[9 8٢۴ 5 5۲۹ ۹* 5

 ج٣ یک ہہ 2 مج ٥۹۵ ۶۰۳ ,388 ۱(٥ جج
 ںیہ یب !ج٭ .۔ مات ہم٦ ×آت)٭5 1۹۴۱٥۹ جج
 ی3 م٭×٭ ہ۳ ۱١۳ تد5 ۴ا5 5۷ جج یج
 گو ہ۰9 ۱ آ۱۹] >5 ۹۲۴ ۱ ]٥۵3۱5۶ ۶۲۶ ۹۳ یا: چچ

 3 چم ٭ء0ج م۳٢ ×5× ہ ٭-٭:ج ٭اک ترک کقڈىے آ
 -ججج ۱| ۳۴6 ۲٢۷ ×۹ ×۹× 18۳۰ 3ہہا3< :ت وو 5 ۴ ا با ےہ ےک اج اڑ ٣ ہ۳ ۴۱ ٣۳7 ہ7. ہ ۳٢× جما ×7. ہک ۴

 ج۹۰۰ م٣. ۱۱۰۳۳ 3ج ×7 557۱: ۵ صسپ
 587 .٣" ج٢ << بەی ۳٣ ہ< ٭.ہ *جاج ۱8-7
 و ۳٣۳۳۳ ۳۰7۲ *5ب7۲۶) 717۶ 7 ۹7:۰7 5)۴ >7 | جج 2-2
 ×۱ ت3 *87 ٭ ×× و٭ 8مك۰٢ ۶)- ۱ ر

 ۔ی× ×۰۶ ۵ 177+7 ×7۴ ۹97ا 71۱ ٢۲
 ٹیئازأَت و مم ہ-٭٭ ہ< :تج ا8
 ج۳ 7×9 131 ۶۳۱۰885 ٭ ہ ہد ہجت. مج 18-7
 مح ج ×× ×۳۳ ]5۰ ۳۰ 7< >3 ۱ص
 جدو ×× زمزاؤ رت ہے-0
 ۔ںج ہ۴۳. 8۰۲ >] ہت ہد ہت ×۰× >× 7۳ || َع

 مج >م ق وی ۷۳ "۳۱۳۷۱ ٣۷۳ م۳۰۶۰ ۰ ۱۴ ۰×7>۰٦٢۹
 -٭صیص مم : ہد ×× ہ١ :ہ۔>٭٭ .-۔ إ8

 ںےئب مہ ہآت ہہ ً× ۳ ہک م۳۰٣ ۴| ۷۱۳:١
 ۳, (35178ا (۷ 9۶5 3168: 8 5. + “1 اے

 ۔مچچ -مرج ہں ۱ ۹ے یتا م۶۴ 881 ۹۹۰ , ۴
 ۳1۰۰73 ×۰ ۱ ۰٣۴7 8۳۰ ہم: > 78 ہ۳۳. 7۲۳۳ ہہ اچ مک د7 ایچ۹9551 ٥597

 ھبق دہ ہد ہک ہ مت جج, ہ ء۸۴ ء8 و
 یک مج × ہک ۴ ی۰ 8۰3۳ ۰81 ہم۱ 77| ۰۳٢

 2چ مودم٭ چوس مج ہ ہ٭ ۶ ہہ 85 ٠ ؛ ۶
 بج ہہ ا. ہ3 ہ9۰ ۹ہ ہم۷ ۳ ۴ ۳٥ و

 حج ی۹ ۳ د5 ہمد×٭ ہ۰۸ )×۱ 556 8581 ۱
 ی٭۲۳ ۹)37۰ 5:185 20 ۱ ںی

 ۳۳۳۳۶٣ ×7×. ٭:7٭ ×٭ د5, کس
 حیا .- 2۳ ٣ یب ,٦ ہ91 "۴۳ 7۹ 8۴

 مت, آ ہ3۱ ج5 5. .5۱5 ہما ہم 8۰ 77 ٭٭
0 ۱ 77۳ ۹۱۳۰۴ 7۳۶ |38 
 ۔رحج مج جرھمأ٭ :م<٭ ہ< ہج ×٭×ہ.٭ ٭<آ .
 یس 8۰:۰7 ہہ 87۰ہ ×× ہو ۔۔۶ ×” ×8 1۹ )تہ
 ٭ی×٭ ہو)۱ 6 : “ہک 3ا ئ٢ 58۰۹ م5 ی۹ ۹ ان
 نجد ۳۸ہ ہ۳ ×۳ ہم (۴٭)ہ.۰4 +55 ۴7 ۴ ٌ

 6 ٢

 ہ4 < ہ۲3 موقع آ۳۳. 85 << ۴ ٣
 3 عم ہ د8 ہ٭ و< و×ج مج "م۷ 8۴

 ہہ 137 دا ہ7۳ 7, ۶۲۳۲ 7۴
 یک +13 ۳14۴ 187۴ ۹7ا ۱

 ہا
 ۓ

 ن.۔]-٭ 88 ٭*قو ۹3 ٭< ٭
 ٭جس٭٭ ٭ک وم 8۳۰م وع ہہ 38 7
 جوق ہ ۹ہی3 ہہ عو دم ٭ یہ5 3۳۳ 775 1۱ا5 7
 مج وت ٴجآم-٣٣۳ہ ہ٭| ۱× 1۱۳۳۹, ہ-٦ واجد ہد ٭
 ج5 ×۳ م١ ۹۳۴۱:۱ 77۳ ہ٣” یب ٭5 واک رک
 ->ج ہ ٭٭5) ر۱ ٥۶ 1آ ہ 5< 5۹۹78 ۳ 7۱
 مہ ےہ چٹ. تم 18 (٭ پ۶۰ :٭

 ج۳ 5. :۰۳۳6 ۳۴-7 "ایا (۱ا1)- ی۹ ۴۳۱ ۹٤
 ہ0 ]۴۰.٭٭ ٭٭ ہ77. ۴۰۳۷) ۶۸ ۴
 ےہ رک ح١ ۱ وہا٭ (۹۸) 1× ۱۶ہ ما 5× ۹)۳

 نخ× نو ےسج.٭ 68 ]و ھجہ ہم٭<٭ ٥85 ٥۰
 ۔مو٭ہ٭ ۱3ق 51 ×۴ <5 ہہ "×۰× ۹۱5 ۱, 55
 جد ]برات ١ ٭×٭ دم :۱38 (۱× : ووٹ ٭ ہ7

 مم ۴ہ ]۰۰ ٠۰ ہہ یب٭ 8۱8۳ ۹۴۳ ۴ ۰1۹۸۳۱“ ٠
 )نم مم جآ سی ےب چ9 2: 71617 7 07 91۹ 7
 جج ۳ج 878۱ 5 3 >۰51< ا (48 1۴۳ 1۹ 41

 ر۹ 7 ۱15 ×۹ ٭7 ح<٭ 3۶۶۹ ×۰ ٠

 ڑڈ٭ یص× 5757۹ >۳ >۷ و۳۰۳ 5 8٭۳٭ <٭
 ہ3 مم٣ ٭ ی ۸۳۳د ہ)) ۳۰ ہ 2.6
 77۳ ۳٣× 7ج مک ۷ (؟۰)۴- جو۹7۰ ×۹

 تئاقبالا
 ےہ ہ3 ۳ ۳۲ ٭٭] ہ, 375 ہ۴٥ ۴۱77 (عاخر۔یگي

 یب ح١ ہ. ۷۰ ۳ہ 68۴ جج < .٥
 "<۱ ۰۰۰۴۸ ٭ج ران. و 8 ×3 ۴م ۲۳ "ط5

 چچ ؛ چو ہہ مج یم) 8ب 85 4۹۰۹۱“ : ٠"
 ہ۳۰ ×۳ ٣ ہے ۹57۰ 259 ۳۰ 5۸ 5

 م×٭7 ۲۲۳۴ ۶۹۰۱۲
 ڑ.ہ پچ 33 *م× ×6۲ ۹۰7 ۰ <
 بم3787 ۱:18 575 ج٭ ٭ م۹۳۳۴ >7 ج۶۰۳ ٢۸۳ ک

 ۶جج 8مم۳۳۰ ہ 55 ٣86 ۶۴۰ ی5 ۹۴۴۱ ۴ :
 “تا۶ ہ7 ب۳۴ ۶۱۳۰۵ ہ۷٥ ہہ 1)355 < 377۲ ۳8 <
 83<ےوطہم چہ طط م۱ جیک < ہ۰ ۶۱ ج۴ (۰۰,) <

 ×5۹ ۳ب 60۲۹ 1١۲

 در ]۳۳ ×7 ہہ ۱۹ ۹۳۷۱ ۱۶۳۳۰۴ ؟تا7۳ ::15
 ۔ج ×٭.ط  ے.٭ ۹(8 مج ۔- ید "ص5 آآاک× 5<

 ٭×٭371۰1 15۹ ۹ 71۱

 ۶17 ذ0× ۹۰ 9 9ج ۰ ۱۴7۹ 87٣
 *٭٭٭× لام ہہ. ہ8 ہ5 ٣

 +ج جج رو ۳۹ ٦٠۰۳ ہ۳۳۶٢3۳ 1۹۰۴ ۴۳۳۱ ۴۱
 77 ۰.77 ۹۲۰ 9۰۲۳۴ ٣ج9 ۹ 7 ۱۳۳۴ ۳7* 777 2٥۳۰۱

 جج م۱۶۴ 51.)831۹ 5۲54 5٦× ۱۹۳ ہ5۳۹ ۸ 5
 ج۳ ۳۳۰ ۳۴ ۶م5 : ہ٭۹٭ ہما ×۴ و3۰5 7

 اکلواترپل



 ہٹ 7815116-7 ۹

 ہ چے ا5۹85 ۱ ہ۲۳ ہ۰ ہہ ٭؟ ٭
 نہ. وہ ۱ ۰۱" ۴۲ 7٣٣

 ج5 87. ٰی٭ہ ×× مج ہ×٭ < م8350 5 <
 ہ8 نا٭-٭ نر میم وک ما ج۰۰٘۳ <
 نص رات 37. ×× ۱ ص۹۹۹ ٭19۰۳ ۶۰۶۳7 جہ۰ ۹
 چی۱ ×ٰیمچج ہ ۹×. ۰۳75 35 دء<٭٭۶٭ ء۶

 ہ7۶ د۰ 2۱ ید٭ موجم+سو ء۳1۷8 ۳ ؟ج
 چک >۱87< ×× ,٭٭٭٭٭ ×× ۰۸۸ 7

 م8۱ ہہ تہ ۳ج : ٣۱ 7)5 ی ۶۹۳ہ ٤۷
 2۹ 1: 7ت۹, 557 9 ۳۰ ۸۹ 11۱۸۱ 751۹1۳۹ 85
 ہ۳۴ *ھہ۲۳. ٭٣ہ "8ہ ٭مہى 58ہ گتج ہ
 ۔یہ 8ہ یی ٭۲ 7٭5 مہ ۹ ٥5۰١ ٭٭ ٭٭۱ جگ ۔
 ہى. ي-۳ یر ہ ٹچ >۸< ٭٭ ہود ہی 8
 وس. و جج مت ٥6۱۵۹" ۲۳۹۸ >۹ م۲۹ ۱
 وم. مق 853 م٭چ٭× >۰ 7۳ مہ٭ات ہ4
 ×8 ہہ كم م8 بہ۱ ہ۳۹ ھ۹64
 بائبل تلخ ا یاس سہ لکم لک اسلا قا
 جج جج مم0 ٭ ۳ہ ء١3۱۲ 5۱5۴8 (ء8۶
 ہہج مت ے.ٔ-< ےہ یب ےہ 5 م۰ ٭
 ×5. ج6 ہ٭٭ ت7 ×30 ۶۱۹۹ ۱۴۰۹ م5۶1, 5۹۳ 775ج

 حر ٭530۰ >٭٭ "۳۲ ]م۱٣ ک× بال ۴
 7جج سس سیم 7ج ہ ٭م×٭رو ×] ×ج ×۳۳ دم5
 ج پہ بےمہ >٭.×٭>: <.وق٭ ٭٭ ہ٤ ٭ہ؛

 ح٣ ا ز یک 1> 2۱۷۴۷7۹ ۳ک ۶ ۳> ۴٣9
 ج5) 72۲ | ا5 7ت4 ا55 (33)-ی۹ 5۰٭ ۹۳7۹ ۱
 53پ جو ×ترج 3ےق مو ۱:5۹ 58 ×× ج5 ۹ 87
 حج٭ *8۴ ی٭۰ ×5۳ ۹5 ۰۱۰۷۰۹۰۹۷۱ 5۳۳۸ ء۳ 67

 مہ ×ت.ہ+ 5ہ ۹یت ×۳ تہہ: ہا۰۰٣۴. ۴7 2٥5۱
 >ی) ہ7: ۰یہ ۱ پ27 7آ 77۳ 1 ۱77

 ہہ ی ۱۱55165 135 ۱

 ج۰ 75 (3) ۹۲7 ۳۰77 7 ۰٣۳ ص٦٦ تھا5۰
 ہ88. ۴6 مج ٭]ی ك۶ | فب<ک ہمت مٹ 5۷ ,٥ 5۹494 ٦

 ]ہجع یم ر۔ہم ہ ہم 87 )3۸ ۱5 ۶۳ وک ٭٭×<
 <محہ ٭ہ ۱ ۶۱ 7ج 58۱1 ۴۸۲۹ ۴۹۶۴ : 3 5۱
 ے۔قثحبحصع 51 1 5 ی٭۳۰5 ہ۹۳ ۴ ۱۲۴۹ ۹۹۲۴۴ × ۴۶
 مم 8: مج ید, ۳۸۰۸۹ ۴5۳ *5 وک 01575 ا5ا
 ا ٭ م۱ *7۰ ٣۶ 5 7)۰ ۱"7ک 5177 ۹75۳ <4
 >۰7. ×۳۶ ٠٦۷* ٭ت 50۱ ۹. 95 ۴۷۹۰۵ 1

 د٭۴ ۳ ۰۱۰ 7۲۱ ک۳۶ ۳-2 3۳۰۴4 ۴۹7 ۴۳۴)ع 1

 ج3 یو) ۱٭۸ ۱)۱۹۳ م۳۶ ہ8۹ ۳۳, 5 778
 وہ ی٭ ×× ۱2۱ ٣ 77 45 7 5۳۶ ء۶
 یہ ۹ 8 وو ہمج ی3 ۷ ۰ ہ۳۴ مہ ×۷۴ <۳

 مع لا ۷ک مولا نل

 ہنر رش 0 را وتر ۱
 ےس 7 یف َ 2

 جج

 ںی

 نیل ل وقت د٥ توکل ہللااوعتا ہلا ا. 2+۱72 2ج رپ سس قو ے٤
 سر میص اس ۰ گ١ َ -. موڑ 2 و: ھ “سک 9 اب7 ا ا

 7ھ _ دلا نم ِنلاوَم مر گے نالی نا ۰
 ید نم منو نایواوقتن وا وربصت نا لب نیلم ۰ ٠“ ید سس ہڑ کک  ےےےو ھے ھر ےور سو و ا

 5 و. برج ےس 9 ۶ ٭4+ےےھ(ذ ٤

 مسل نشڈ بلا ةستفر کد ینؤاَدَم ٦

 2 حد
۹ 

 ن ۰

۰. ٔ  

 3 لم ھر پن
 پن ولق نرطتاو کل یر لا دللا دلعجاتد ١
 یو اتر یم نل تمل ار ادج مال ١

 یل ٥َیِبإَخاْرَتيَت متِیوَاو مک ولا
 ہ ندا وا وع بو وا یشمالا نو ١
 ٠ زانِت ملرففَم والا نام ِتٰکلا یاَمولمَو ٦
 ینا ایر اب ۃرۂِحت روفغ هلاو انی نم باذعی ١

 اودثاو ةَتَعضَم اَت امسال ا وا لاتا
 مد لانا ا16 یت وع ہلا
  َنْوُمَحَْت زلَعل لُومِدلاَ ہلا اوعیِطو 0 نیل ا

 1 *٭ ہہ ےہ ۱ :

۶ 

. 

 انڈیا ڈے اہ نہ اتا ات ناپ ےاہ وجہہ ہک رو ئاق دس کیم ا ےک کی کی

 قا یک ا را ید ید وج ترعایم ایام نرس تک
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 حر ۳۷۳ ہ7ل ۳+7 ٣.7 ]ڈ6 >۹< ڈ۲ و/0/و ئی ۳ب7 ۳
 نجج ہہ ×3 ر88 <7 کیہ 2 ا کو7 7
 757+ 375۱ مدم)ر ہ5 ؛ جج 7۳۳797 ۲ 17۳۶۶ 77
 م7۳ ۹۲ ٘٭ 7 گ؟گ؟ہر ممے چچرچکیج بج م٭
 ۴. ر۳۰ ہیرو مح×٭ جت ء(ہ۱/ :مجمر ہ۰۸ جل: م6۳
 2767 ج570 مر ٭ جر ا ۲۷۰٣ ہہ ھب ء۶
 ت57 ۳۴ ہم7 )<< ہہج×٭ نج بت ۸ت7 ۶
 مج ۔ج ڑ7 ؛ نہمر بر مروہ و وہ چو یج؛ وی
 8ج تر 77 77 0۷ ہی 9 79 7. 7 ۶

 ٭٭(). )××  مدد)ر جج ہ27 ہک ہوزچ ہمر ۳۴ 7۳ ۳
 ہ7 ×۳ ہمرتہ 77 7۳7 یت 777 7۳ ۶9 ۱ 7۹ 777
 7 ب۹ 036) ہ7 ۶۴ ہہ مد) ۳ 5
 مج مہ مج برج ڈی بو ہووے ٭٭ مے مہ ۹

 3۔٭ کک ھ٭ -۔چ ر نج بب پ چرچ ہہو جب مو ص7

 ےہ یس فل تاج سا یار ا عی عج وھی سس ےس ےسپ رہ ول ےےسنونپاب ۸ل

 ریپ دصرشس دہ دسس تسدھلجرمھچ ایر سیرت اثٹس ہشام ندیم اتم یا جم ہی ہی ۰×۱

 ۳77 ہجر ارز۹ رر٦ ر یر چ7 ہہ میر جڑ 3ر و۷

 ٠ وہ ہہ 30٭|۱ نحح) ہہو م۔لغچ ہہ×٭ 577
 تتہج٭ہ٭ ہی۲7 ہی7 ر75 آہ لہ ا اہ. ہہ 7
 ۔-ترجرج ہہ +۱ 7 وک جہ 73 "۰۰7 / یصدم])
 -ےبكبآ۔ورہو ر ہو جو ہی 7 ڈ7 ۲۳۱ ٣ہ 0+
 جج ور آی ہم 7 ۳ر۰ ۴ تو ۹77 / ید ) ی٭
 تو( موہ ہو7 قی مو نج ٭ مہ آبوہأہو جر ہد 8
 7ج۱ خدحر ۲7 تا٣۳ 7۳ ۴۳ ۴)5۱7 9 ت۳ ۳<

 ِ ہ77)5/3ہ 2:۶۹ 77 7 ۱)

 ےٗ ےہ ےپ ےک ھا
 گ۹

 ۔- ہہ 3



 آہ 3۳۳ 77-۳ ۹5۹1 ۳۴7 ۳1779 ٣۴

 ہجب)٭ و ٭٭٭8 ۰۳ ۰۶
 مز ما .۱ جی ھ ب۰ ۹ و. 8

 (58) ۴ ۔رچ و7 -3) ۰-3 ہہ 17

 5 جو ۹ ہد 53596 9 ۰۰ہ 5)5۱7 ۱۹ 7۴
 مج ×/ئ صو ×3, ہمدچ 15 ہج×××۴ ۶۱5۶۳۱ ۳ا۹ ۳×
 ہم 8 71 7۰3 7 ۱ 7 7 788

 _جچع جن خد×٭ ٠۰ ۹ ہ7 د۳۳ ×× ہ7
 ۔ےہ عجب جج ہہ ]×۳ (م3 بہہ !۶

 ۱,۴۹ ۳۳ 1 اچ ۹3 7 ۹ 7 841
 م جت :وت× 8 ٛ ہہ د چ۲" ۰ [.+6۴٭+
 ۔جڈحح۔ جو مد و٠× ٭م !ج ہ3 وع ذا
 حی. ح۳ ۴ ہک ج> ہچ (0)۔ ۱7
 آو "ہ٭٭٭<-٭۰×۱.-٭۰×× (9)۵ 3 ٭ "88۴
 ےچ  ٭.ن٭ ہم ھ۱۶۰ 8ہ ہمجج ۔ے <1

 مےچم:۳۹۳ 8۷ 35۹5۷ ہر ۳۰5 ۱ 7 ×٣
 ]ج7 7 ×٭ ×7 :جح ۰79 ۴۳۳٣ ہہ ا
 نج اص تھ. )5×× (×۰)-ھ٢ ہ۳۲ ۰87۶۳ ء7۴

 ی ما ×7 ۱9 7۳۳۷ *رک 77۳ : .ا7 جب ۱8
 چہ و وم ود ج-٭ 3۰ ۱:83 ہم بع <٭

 جے ص۰ مہ ۱:3 ًلح ۹ ہٛم×٭ می 65
 چھ 6 ہم پ١ و: ]و ۰) ٠١

 -ج٭٭ ×× : ہم مہ بہہ ہو

 ےس ےک  ے بے ےب بی ےہ چے پہ عبا ےک وی ۃےو و بے [اتاسشسسسسترحاو0 تم

 یو24 1٦51176۶
 یس وو یت رووجسک سجج جج ججکوبلت د-ے<جوجحصص سم کویہ بیوہ و تلاھاھکبمأس ےیجہسسسڑ وسیم ہے)|”بفدصصسمعموصمادمسصمعورکجو وچ

 نص. ہاح جہ ہاتصہ ۳۴ ×۹ م۴۱ (ن
 ۔-ہ٭قم3 حج ہہ الا ک پ7۳ 8۶5 “اہ یہ
 ۔ےےچچہ ہور ٭ج- 74 ٥8ص ۵۷ ۶۰ ۱83ج چپ

 7ی ہ۱ ید جت. <(۳۰ ہک ۶۱۲۳ ٥۱ ک۹ ہ7۹ ۵چآ
 جمہ جبکہ "< و_ئ× 1852۰ ×۵ ج<× ×× جج
 رو ]6۱ وو” یم 3جی هر٭ 53 ہ55 جج
 ٭حخ× و ٭٭٭ لت ۳۹ ہے ]ک85 (78 .٭ہ
 ج1 ٭ہ× ۱ ۹ ۱×× ۳۳×۱. ۹۸۹5 054 1۹. ہجر
 جہ ی91١۹ 5 21 م۰۲۳۳ 515]۱۰۷۳۳ (3۷) ع
 جودس ید وج _ےوج١ 4 ۸ 3۶۰۳۷۹ 75۹ا 87.3۱
 ]تی ۰ 79 ۱ دا - ہک. 2 ہ5 و 7 87
 89 1۱ 5۶ >× >8739۴۰ 8۴ ۶*۶ ہہ". 5۷5ج5 (۷)
 3ج وو× ۱ ہہ ث٭ ہی۰ ہم ہ٦ کا8 ۰۳
 ۔-ںد و ی۹ کج 88 ۰5۷5 ۶۳۴ ۴۳۲ (۰
 ۔جچجہجہ ہم پ۰۳ ٭یہ.٭ "۸۳۳ .٭89 ۱
 ن۔-×-٭ د ×5×۰٭ +٭××٭ اہ ٭نمسات م۰ ]موڈ
 بےچوچج ہج برج[ مو. ۷-7 ی۳ ۰۲ ۴ 7

 ؟۔۴< یو ×7۳ 6 777 >1 ۹75 ۹۹۳۰۳۱ 1

 ]7 ۲۶آ ۹7787 771۱

 |8۹ یو ٭ج٭ 2 13۳7+ ۳ ء۳

 ںوچ جج رس. ماہ چا ہ ×× ۱8-۳۹۳ (3۳)-.4

00 
 ای ا رہ تام کک

 حی مے م٣ ]م۱ ×8! ٭٭۰ ۲۰۳۰۶۲ چ٤ ۵۲7 کا
 ۔٭ ہ۰7 ×۰۳. ۰۹ ۴۲۴۰۱ ٭۹۳ 7

 -3چچہ مر ۱۴)- 7 ۱۳ ۱ ۰ ۳۰۰۰۰ 7٤4
۱ ۹۴) 7۴ 7۳ ۱5۲۸۴ ۴> 2595 ۴ 

 ۔جح۔ح ہنس. میر -۳×۴ ×٭ی تہ 5
 مے. ۵ب۱ 55 ٭٭. 8+ می 5 صو ٥
 ۳۰-۴۳۴. ٣۲۳٣ 55 ا5۷5 ×۱ ۴۳ 78
 ]تہ و۸ 37۳ 7۶7 ۳ “5| ۳ ۳09 ۱ ا6
 ]قہ 7 5797 ۳۳ اہ" ۳79 ۱ ۳ 149
 <ح کج 0۳7۳ ۶۱۳۴77 ۹۰۴ ۴۹۴۳۱ ۰۳۰۱۰۳ ,<
 ۔یس-چ ہہ ×۔چج ×× +۰ 5-37 ۳ا5 183 ء7
 1 ]ج۳ ھ۹۹ ۶۳۳7 ۲۴۶| 7۶ ہ1, ا271 ۳ 77+
 چچچ چ+ج مج مہ. 8٭ ۹۰ ۱ (94+5
 چے ج ۴ہ. >۹ ٭ مم مہ ٭- ۹ ہ٦ ۹۹ ء۴
 ۔۔ںوست دہ کج ۹ ٠۱× ۰۳۴ 377 ر۳77 7<
 جج. قو×٭ ہو. ۰۳۱×۱۷7 ٣۰۷۳.۴ ؟-۴ ۰۱۳5

 2ک( ۱۰ 579 م۴۸۴۱ ۱ 7 ۹7۲۹۴ ٣7
 جہ۹ :!و< ٦۹×۱ (یا:ر 51 <5 ٥۱

 یو مج ×٭ہ9+ م۳۴ 0+ ۰ 31 ۱۱۳٣7۹
 چ ےںہپ چمچ مح 3ی ہم ك۰ م٣ امت" <

 یے ہک+٭ ہم: 397۴ ۶۳۷ >۱۳۷ 7)۰ ء۳۲۷۰ 8۳۰۹ ٤8
 تب :3۱ 8 ہ٣ ہو۴ ۴۰ ۳۴ ۳۳ >۰ ۰۳۶۴
 ےہ ۔]ہ ھم ہمہ مت ہد ا ہ۱ ۳آ چا
 -جیج ٭ن ۲ 3جو 882ھ۳٣ ۰ ٭ئ۱ ۹ 4
 ۔ےبم_.س6۷ ۱51۹ (۶) وج 2۳79 ۰7۳۴ 2۳۰۲۹ 9
 بو و ×× 35ہ تا5 ہ۳ : 'ی٭۰ بح..

 ےہ ٭٭ 38 مہ ۹83 ×7 < ۹-۰7 ٣ ۱٥83"
 ج) ×۰۳ ۰۴۲۲۴۲۳ 7877۴ ۴۶۸4 ا۰ ۹ 78
 -۔ی. 38 ٭×۵ہ 8+ ٭ ٣۷٥٥ب ٭
 یہ ح٭٭.٭ و7۶۰ ہ ٭قیو مہم ة7 7٠۹ ٭

 -جع۔م جی 8 پ "٭٭"۶ 8۱ ×۳۰ 8888+ ٢
 یر ہر7٣7 ۱ ۶۰۰۷۳۳7 “)37 5۳ ")385'۹۰۰ 47 ۱|

 ہل ]1)۳ 29 ہر 77 71 ۱ 29 ۹ 4
 جج ہ۱ 8۱ ×7 7-1 ۶۳۴ ۴7۳۳ 75
 مو ہک ۲ مج ب۷ ت71 ۹۰۳۶ ۳۰۴ *1ک
 ٦“ ]۶ ۱ ۰۲۳۳۴۲ ۰۳۶۳۴ ۶7۳۰ 7۳۷ 657 *)ھ77۳۳۰ ۰۴۶۴ 7۶
 نی  ۔٭+ ( 8۸7 ہ78 ۱ کا کا. 4
 7و۳ ۳ 76 11۰۱۲۶7۶ ۱ ۰1717 ۰۰77 ۰ 5۶
 کے یم”) یس <8 9۳۴۳۷ ٭ز۹ ۳۵۸ ۶۳۴ 5۳۶ 3 79
 ۔ج وو ج.7-٭ ۱ وچ مج ںج 7۹8 ۹۹ ء74
 ہے جس حج ۱ ی۴ ۹۰۸۴ ۹1 ۶۲۹ 8۶6 ۱031 57۱

 و. ۰۲۳۳ ۱837 87+ ۷۶۳ ۳ ۹۲ 5 ٥9
 ٣۸× 7. 9۲77۳۶۹ ۰۱۶ 7 ہ۳ چہ ی٠ 8 7۴

 ۹۴ ۱۱ ۴۳۰ ۳٦ 7 7 ٣۰7 ٣۳۱]



 یک
 ]7۳ ۳-7 ×77 ۵ >٭۳۰ہ۴ ت۶ 7
 5. 5۰ ہ5 2 637 ۹ 5ک >5۳7 5 ی۹ 37:۳ ۱

 ]×۹ ہی د٣ ما ٭7۳ ی ×57 ۴0 ۰1

 1 9-7 ری و ےس ےس

 اتم ولتَع نین عت را وک رک وجد دار یبح موٹو

 تہ “تب  نح×٭ ٭م٭9 ٭وع٭ مج ۳.۷ یہ ٭
 ٭ہاوج 8 یب *مبا85 ۱۳6 ۹ ۱:08 ہک ۴7
 جے5 ہ6 ہ8 ہ۳٣ --×-ی 7٤× ا

 ج۴] ڈوب
 كم نی َتْزرَْسْفَر - ٭بت , “۱۰۴6 ۳۷۴ >۰ ٣
 ×۳ 8۴7 چ ×۳۳ ۳۴۶۳۰

 ج1 2 مہ ×× یا5 ۹۳۷ ۹+ *ما5 ہ٭
 مہ یصح مے ھر ماتم 1896 ۹۹۱ 5۶آ 55 5
 حج ہمہ ج٭×٭ ۴۰۳۰ 865م فہ, ہ۳ ۰۳۱ 5 ۱

 متج ہہ "ماتم ٭ہ| ترس ×۳ و” ×۱ 87
 ہم9 ععک ھہ ہد 7 پ3۳ 659۹ ٭ ۰۲۰۳۸ 8
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 جج جج یہ ویو >8. ج٭٭ جج 5۱ ۹٢۲۰
 َتْمَا نی جی 6 جج ۔یع م ہہ >٭٭ 5۴ 88۴ ۔

 ۔یچیہپ وں 8عی ید ڈرو ہ۳ "گي۱ل٭ 8 ۹
 +حیجیم ۱ جج ×۹۶ ×۹. 3:85 ہ۵ 855ا ی٤

 چو لل ی2 مم ہ ہو ۸۳ ۵۳ ہا
 ہی ہہ ہعوع 3ہ )ت١ 15۹ 11 018 ۹۱
 یو ہچج ہے مص مج .صب ۱× +× ےتد تان 4 ۴

 وڈ مہ ٭ د٭7 ما ۹۹1 3۹ 68 2

 لاتفِْل دعاَقَم َمَِمَوملا وت
 ۰.۱۰8 و. ج۳۰ ٭ہجع وے <۰
 ۔حقٰ ۱ہم ہ٭ہ ی١ ۱ ۴۹۱ ×5۰ مْيَمَس هللا
 نم - عل ]5 ۶) ن ۱۹۰۳۱). ×۳۸ ۴۹ 8

 ۔جیج ×. جو مأ 5 ]۹ یج مہ -٭. ×ى ہ
 جے ہم 8٭ 8ہ بمچە ٣× ۰۲۴ م٭68, ٭٣ >8 85

 ]7 7)۴ 1۱19۴۴ ۶۱7۴ ۲۰7 7٤
 ہوڑاتک ڈاک 5۳۱ 7× ۱ 5۴۳5۳ ک ×× :(۱۹۰۲۳۰۹ 5۶

1۱ 
 چچ ہہ ٭ النَْتْن کلم َِتِاَفخَمَمْنِإا < ہ۹
 یو وت ۱ہ قم دہ ٭ ٭مس م٭<ا ہ۳ 6ج
 ہ۳۳ >7 8۱۵ و ہ۲ ہی ہا ہ۶ ۹۱ :7۳] ۹۹
 ح۳ ہ۳٥ 5 >۳ ۱ ك5 2 ۹۹ 17
 سہ. ]کل ۰۵ ہآماح | ہ۰۰ 6ہ5ك۳ك مو کا
 اے ×0 5۹۰: ×۴ ×77 ۳۴۰۱ ۹ ×ہ-78۲٭۶ ۳1 1۹۶
 ۹ :وج٭×٭ ]×۰5  *مہا52۱ 2557 5 ج٣ 7

 ح۷ ہ۰ ٭٭٭۱  اُتُيَو لاَ ا0 ۴6 ٢٢۹

 لو _۲_۳:_تیھکیڈکاک رے ںیم ام ںیم سب سس اش

 5 گم ]۳ ۱.17 ھا ۶۳۷ 1۷۳۶4 77 4
 ہی فی۴۹ ۹ ی5 ٥۶۳" ہ۹۷ چیت و٭٭ ۶۴ ×۳5 ۹۹

 ج7۱ عج 3ج)
 جج ہ۲۰ (3ا:) ۹١ : -٣٣۰۳٭ یە٭ 85 ۴5
 / ]ہو5 (38) - ویک ۵ ×۱5 ی۹۲۶۹ 8 >318) 3۳5 ۱
 | چت 9۴ (5ا:) 8۳5 ک۳۶ ×۱ م1۰ ۴1 764

 آو مح ک٣٥ ۱۲9ج ۱۰۷ مما (ک8:) ۹۳۹ : ٤8
 | ہالجڈ ۴۳۰ >٣ ۰۳ یر ×۶ 5 : 518, 2
 یچج د ۳5۴ ۱۳۳۶ ×9۸ 5۰۶ ۱ 17 5ا5
 حا ۳٣۳) ج۳۳ ۰ 7٣× ۶۰.59 ج. ××
 دی م۱۳۶۳ ۳٣۳۰۲٣۳۳×۱ ×77 ۳ 8575 ×ک ۹7

 ' جا۰۳۲۳ تب ۳۰ ×7۳ ۱ ھ7۰۹ )٠٢۶( ۰۶ ۳٣٣
 بک جج اہ 93۳۱۴ ۴۳۳ ما ×۳م٣۷٣ ۹37 7
 ]و دل ہہ : ہ6 م۰۹ یئر ٥۸۵ ۳۲ ک۶7
 7 *۱9 ۳۳ ۱۳۷ ×× 5۳. ]٠۳٣ ٭زک 7 ۱
 ص٦ 7۶ ]7 2 7۶ ی۹ 7 )29773 1۹۳ 7
 ج۱. ۱ ۰۳۲۳۲ >2۳< ہہ ا51 ہ١7 ال ۰۳ ۴

۴۱ 
 ۔جآچآچ٭ ×1۷ 6 پ۳1 7 ۴ ۱۰7 ر۴
 ]×٭ پی٣ 'ہبہح مج ہق ۶5۱ ہوم 85 ۹
 .ج<٭ ۱ ی٦ و۳.( 7 ۳۳ یک ہ۲ 8--785

 8ج 790 71 ۳۶1 0 7. 9۹ ۹7۳1 ۲ ۴51 ٦٦
 حی. ہجح ہ۶ ٭۴ ہ٦ ہہ | ×۰× رو ×ہصقچ٭ ۴

 دہ م9ہک ۱

 -ہ.۰ ہہ >۴ ۰٣۰ ہ٣ ۱5او م٦٣ ۴ٌ
 “۷ 7۰۳٣۳٣ >1۰7۳۰۳۹ ٭٭؛ ٭جج مج ھ۰ ۰8 *× ۳
 حج ہہ” ی١) - ی× ×3۰ ×57 ۱58 ی۹۰5۳ ۶۶۰۰:

 وه نم یلع مکلدا یناو یننودمتست مکباتک ینءاج دق

 ادمحم ناف ۔ ہورصنتساف لجوزع ُهَللا ادنج نصحاو ارصن زعا

 نسم لقا یف ردب موی یف رصن دق ملسو هيلع هللا یلص

 ینوعجرتالو مھولتاقف اذھ یباتک مک ءاج اذاف مکتدع
 ٰ م۱۳۳ *۳ ]86۰ ]ہ۱ ہم۳۱ ہذاو٭ +٥

 7 ھ۰ ۱×۳ 77ج ۱۰ ہم۳ د۱۳ ۰۴ 7 7
 ھے جہ وج ہج مم3 یہ ۹ ۱ ۳٣۴

 58 "پ7 ٭ج و ہ۴۵ ۱ ہم۱ 9۴ ۴۲۵ 7<
 8۷۰ +۱ ع٣ (کاہ) ]۳5 ۸۳٣" !ا5ہمہ <۳ 7+
 7۸ ۹ہ ہچ ٭ مج >۳ ۳ ۳ا85 ۱۲۶۰۷۹ ۹ اک
 ۵یہ مت مح ×× مح 5-3 ۹۸۳۷۳ >۳ ک۹۰ 5۹5۶ ۴5 ی

 79 8+ ا م۷ ۰ ۹۲۹٦

 أ 9و ۹ج8 3م : ی ٭۹ا5 ۹۲۴ 9۲7۸1 5۳15 1۹ 9
 حہ ومآصوع می 85رو یچ یجس< 42۶ *۳۳۰۲ ٤۹

 :انت یم روسپ چتر سس سس دلت٢امایت٢تق٢ا٢لیکسشٹسات ساس سج یم جر رر سی ساس فھھ دس تجسس ہجتاسسس ساس فلم اش نه یکتا اھھٛ اھ

 << ..ااػہ

 گپ

 دحب دۃھےىپ ہپ ہكتج دذلضغ ۃتثشُب شپ

 اہل ھًہ ہہ ےل ٠ہ پہ ھ ت٦ ہہ ےک مل ھا

 ےک تہہ ھ٭ ےک ےل



 م۳۷5 557 ] 55۸۲5۱۶۲۹۳3 ۹5 9۶-۳۳۹۳] ۵٥۴
77۱ ۹۱۹3 ۹۴۰۹ ۹۹ 255679 

 _۔یڑک 32 3767۹ >۳ی) ۰)۹ 2۳7۴۲ 7 ۱

 ڈا ا زنا - ہ5۲ ٥ ۴۴۳٣ ٠۰7۳> *۰ہ3ےجو
 0. ٭ 7 ۱ 3رچ مە٭ہ٭ ×ہ9ا3) 9۹۹۰۱۷۲۶ 3871 85 ہرو
 چ <۳ >×ج ٭پ 5 "5 لت ب۹۰ 2ت ۹0ا0 ۱۳۶۱ *×)۷×7

 92115 995 74514 15 و۴ 91|

 مم يہ ۹ ٭٭ : نکتے دلاتا
 ۹آ. کا17 ت و ۔-]۳5 5791 5(۹ 4 ۱

 بی5 ۰۱۳ 3 2۹ ۳۹۲۲۳٣۴۲٣۴] 77” 6 ا٣۰۲۳ ×نج
 ک 8ج وک ہچ×٭× ۳ بسر ٥ :۳١١٠)9٭ دت7چ
 3ہ. ].کہ ٭م"می۱ ]۹۹م×-٭. د کن ۹۹. ۱۱۷۹ جج
 ہبہ ہی77 ۵ ھ2۳۳۳ 857۶5 3877 ۴۹۴5۱۰۴۹ ۷
 ٭..م ج ن۱ گ۷ بہ  ٭جچوو ٥۶ ٭ہ٭ ۹ 7

 جج٭ ۲ ۴ و1 5۳5) ٦× ہ7ا7 21 5۴ أ3 ۴۹) اچ
 ٭٭۳× ۱٦۰ ۴۹, 51۳ 7] د۴٢ یچآت 7۶۳ 9۹۱۱۷۴۴۵ یب

 ہي”

 ییا م3ٔیو 3ي ؛ ك۷ ٭٭٭ہ3 :إز 3 ہ
 5 5۳۶ م٣۷. تک ×۳ ۱۳ *80۱[5 <۹.
 یہی. وہ53 ہمت ٭٭٭ہ 3ٌط5 ۴ ء۲۷۹۱ ۸٥ا۹۸ ؛
 موج ؟خ (ہ٭ ہ5. یمزر ٭یص ا
 وج ہ٣۰ م××٣ ۹١83 تل۹ .۹م٭۳ ۴۴ ء۶۴
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 جج ٣۴۲ ۳٣۰7 یں ٭٭٭٭ ۶, 8
 یجچ می. !یجم ٠.۴۸۳ 7ج ۱6888 8۹۹ ۶ ۱

 وج جہ ٭. م×٭ +۰ یبا َماتَتم ۷۶
 آ7. عہ م٣ تم ٣٣× کا۰۶ و وک ۹
 مہ 7 71: ×۹۹ ت٣٣ 2 >× 6۴ ۱183+ >7۴۳1 2۴ ۴۶ا

 ۳ ٣۳ ۳ 1 ی۹٠ ۴۹7٭ ۹×7 ۴ 5۶4 ٣"
 یزابا) ×× راؤ نر ہمہ ہ م٭5-جچج 3ت۱ ۰

 نما تر ۳۳٣٣٣٣۳٣٣ >۳ ٭ ۳۴۲ ×٣" ہ ء۶
 ×۱۶ ۹۱7 7 ×۷۷ .-8ج 7 5۳1 ۱۱۹۰ 7 17 .
 8ت *٭ج ×ّہ< ہم ہ٭۵ مم ×٭۱8 ۷ب. .
 خج 'ہیرسوجیسج' م١4 ۱۹۱9۹۰۰ ۰۳× "۳77 ہر َٔ
_ 8081 

 ۔ی۳ ۴۴۳۲ ۴۳ 39 ج۳۳۴ 8 ۴۷ ٠>
 قع ہد ہ  -چ مہ ۶ 6۳ 7۴ ۷ا

 ح۱ ہ٣ م٥ قو -۔ جی۰ می ۴
 ص7 7 ی۰ ۳۷۳۹ 7 ء۴۴ 3۰۲۳۳ ۱ ٣۰۴7 3۲۴۶ک ۳
 جج وج ×7.٘ نما َىْوَف ای يْماَت ٤<- ٠؟
 کج وک ہد م۳ ٭نورص ]9 ]۱ ۳ ۴

 اج جرم فل دبکت دیتے ام رم یھ تی ند 72١20101006 ںیہ ک وکع نوک ا و ا دا اج جھڑپ مادہ یا ھفاھکیم تی1 ۳۷ صا دا را تب تششح
 ہے527.

 ہ07 >۱ 8۱ ک ا5. م۴ ما ۔'یآ ۹۲۶ :
 ×۰ ×× ہا ت ہن. (۹ >8. بع 8 6
 ا لنَِد لاَ ۹771۳ 1۳۹ ۰۰ * م٣٭ ایچ

 ؛اگناک
 ۹ :.ہا77۳ ۳۳ ۹۹) ×.ت٭ : ہلاواےج ت۶5 ۹1 8
 ١ ٣ک ۳۰ ٣ ہ٦٠ ۶۰ ۹۹" ٭ہ. ہ ٭گتابج ہ
 ٭ہ-٭8۶ 5۶5 5۸7 ۳٭) ج×٣۳۰۰۱۰۳ 356 3۱1 667
 ے57 ۳.٣٣ ١ ١58--۳ >5 ۴5۴5 *۱5 5۹۳ا کت

 ق5 ۰۳۳ 0 م٭ ہ6۱ .9٣× ہ5۹ ٤
 قع ہ ۹ 1×٭ ٣۳× وک ہ 9۷5 18ج ہ5
 2ن5 | ×57 2 5971 و31 ک3 81554713 ۴۹ 1. 77

 2ک ۴ 5771 ۹ ا15 ۹ 7)713 ۹013۹17 7 ء751۱

 “مج (کد55۶ دہ رک ہج٭) ×٠]۳٭ ہہ. ۹
 وو حص یقدطک ہ۹ ۰۹ ۷۹۴-۱ ۹9125 ۹۶1ا ۳7 ۱
 ہ۲۳ یک 587 7۹7 ہہ 5ج ا ]چا3 مہ ے۴

 عی ۳ج چ5 3۰5 ۱ 5:4518 ۳۴ 5)8۱5 ۹۳۴ 7 5975٦
 ×× کا ۱١57 573 ×۱۳ ٣ 1157۳ ا ا٦ ہ۹۹
 ]ج٭ ہو ۳م۳٣۳۰ <7 ہا ۰۲۴ 7۱۰۴ ۴) ۹۰ 7۳
 +319 ۴7 ۹۳۴ 7] ۴7۹ 5781529 9۰8 5۹71 ۹31۱ 111 ٭۹ 7۹)
 ٭3٭ ییرص 3 م۸۱ ۳۶ 3۳ 35۱ ۰ 7"
 ١83 ×۰ ہ2 م٭] ۰۰۳ وہ7 بیج ہ ۳
 م1۰۹۹ >5 5,3۹۳۹ ۵7 ۳۰۰۰۸ ۹ 385
 ۹ ہہ, 35ہ چک ۳) ٭ >5۳۳ م7 ۰۹ 7<
 مج >7 چو (٭٭ جب ہم" 3 ۱ ۱5۹) (3۰) ۹٭۰ ی٤
 و حج ٭٭ ٣٣۳ہ ں م<٭ ثم 8م ہہ 7+

 ن1 1ک ۶7۶۹ ۹۳۰۳۳ ۱ ک27, ۶> ٣۴
 ہادآت 7× ۱ ف۰٢ ج۴7 ہ ےو×6. ۲٣× *۳۹۰۹۰ ہکایک
 ]چ۲ ] >7 ۳۴.8.۳ )7 ×۳ >7٭7 ۹)۳ 7<

 حج *٭ ػیہ می ہ5 ٭۶۹8 ق۱
 ے۶7 ۹ ہ٭] ۰. ہ٭ ](۳۱ ہ۳۸ يہ ×۶
 0ج ہ9 ۴ ۱ ۰۹071 ےن ) جج یک ۶۱ا ھ۳۳ ۰۶

68۷ 

 ےثبردو . چ۹. ۳ج ہہ مج پہ - ۰ ٥
 ہو7 ہہ ۶957 ۳۳۳۶ ۵۹٤۹ 515 59۱ا 787

 >×٭٭ ٠× ٭3 8۸۱ َُلِؤازْهكاَكرَْبِا مت رصت دَكَلَو
 .٦ 1۰۹. ٭٭ ۹۰۹۳ چ5 5۲۹۶۱ ۹. ہ5۲۰۶ 5

 ]7 ۳۹۳ ہ557] ۱ ۹۴۷ ۷۳ 15۶ 3٦8٥

 ٭ججوو وجچ ٭ہ وج : 5۸ مج 8 86 ٥۶٥
 ہک 3| چ7 ی7 ۹319۹7 (۴۳ ۱

 7 ۶ہ ی۷ ۶1٥۹۰ دیک ×× وک م ٭7ج
 ن3۱ ی۳۰٦۹ ٴ"مەہقج ہ ْمججم٭ ۳٣ ٭]گہ جب ٭×× 7
 1253 853. : ۱۳ ہ5۹ دق 3315, د> 7 7+

 8۱ ہ۴ مە٭:؛ ٤٥ 937 وک ×ہ يم 7۶ ٣
 ڈ۳ یک ٣× ی+5 وس 8۰8 آڈ ۶ ۱ ک 5



۲۳٣ 
 ای رر رد رپ ےب سام جہاز رن یک رو وک اح یا ا ا ا ا ا ا ا اف اس ا ک یتک ویب دخل یکم سک یک یوم یس سو پے وع یی ےس دس پا ا ا و یک ا ےک رک اک

 جج سج کے ر
 ٭ ہہ 18 مج *م-م 55 ۴ ہم 5۱۷۷ 65 0: ٰیڈر
 ]۳۰۴ ٹہ< ہ <ہچ<ے3. جہ ےس, حرب “۴
 ۔۱جج وس م7۱ 3۲۰ :ہکات ا ب ہب٭5رج "ہ٭
 3م ۱55, 55 ۲۳ 55 67۳ ۹71:۹4 ۷ 7۱
 ۔ج72+ و. 9 ٭:ححجە ٭چڑتگ 4۹۳ ۰ ۴۶
 ]۳ *ک )77. ۶۱.۴ 57۶ ۷۳٣ م۲ ۳۴×7 ×7

 8ہ 6۰۲۰۴ 885 تاج ج۱" ]۹) 118 ۹۴ ۱

 كر مدلل نیم - ک9۱ ۳۹ ۱۰۸۳ 7 7۳7
 271۹۰ 2۴, 771۱ 71۹۰۷۸ 7۶۰| 7۶77 جہ٭7 :۴۹) ناچ 7
 <5 ۱۹ ہ۰ .٣× مچ ہ٤ ھہ ہ۶ 5 ]کک
 موم :-٭ 328 ہ3۶ ]۳ ۶۳×٭ ٦× ہ۶ ۹۶ 7
 ۔ج ۹-8 +5 5ہ ×3۳ ْ٭. چح-و× ہا ۴ * ۲۲۳۶85 ۱ کا5
 ی3 ۹" 5 و( ۹×35 +۸7۰ ۱ ۰:۱ 76
 ہ!]أا 7۰ ی۳ وار٣ 87 ۴, 51 "۴ ۴ ۳۲ 7۹
 مہ : ہد ]مو ہہ ذو. ۶۰ 1548 م۲۸۹۸ ۲۰ 5
 م2166 ۹۹۹۶۳) ۹۱۰ 7)۹۰۹3 ۳)۱۹۷۹ ا٭8 ۴1 ۱515 5
 8 مج مج جہ. )]6۲٥ (1۷ہ۵ ۳51827 ۱ ۹۳ 5
 ]۱ 75 75۱ ۳ ہا (جا2)-م ۴ 89

۴۹ ۳۳ 

 بم ہود ۃةََْضُتَتسَا جج "8, جہ۹
 ×× <7 ٭زک 3× ہ6۹8٭ ہم٭٭ ×۰ ا3تہ٭ 3۹ ۲
7 7 7۶ 7۹15 171 ۳7 51۳ 6۱177 

 جج ۶۰ 8یع ×× م(چپ5٭+ و ×۰۰ (986
 جی٢ ةَتَتئاتنسَا ٹ ڈ۹ ۹5م ٣٣× ہ٢٥ 386
 ہہ ٠* مہ, رک ×۳ ہیر أٗوآق5 ز5 م۹۹8 جج مج ۵4
۹0 ۹۹ 0 7۳۷ ۴ ۳ ۶۴ 7۳۴ 5 .8۹۳ 

 وہی خو. ي وج -٭١ہ ہ۹۳ ۶۰۳۲
 7 ٭٭ "۱ ٠٦× ×ہ٭٭ >5 ٭×٭ ۶8۰۷۳ 8 ۶5
۴:7 7 7< 77۳ ۱77۹ ۹۲۲۳ 7۳ 599(7 

 تتاتخجنتل

 ک7 >ہ - ہ07 55 ۳۰ ہ٭ 1)8۳۰ ۱ (ی۴)
 29۳ 71 715 5576 7197 ۹۳ ۹7778 94٤

 77۳ مد <۱ ی۷ ۴8۳۳۰7 ہ, ۶ 57 ۳۴
 ۹ ج753 ی٭< <7 ۹5۹ (۳1۹1۳۶۸ 51۹77 5 ۹اک
 ہی برج 3.۰ ڈ3: ۳۰۲ ۹٥۳۰ ۴۰ *م ۴

 یک آ۴ ۶۹۹7 ۹۴, 4 771

 ٹقب ہ۳۰ ٭×٭ -ج×٭ <--٭-. مج ۴86
 ۔ج×٭×8 ]۳ ۱-ٴ۲۲۹۰۹) < ج۳۶٣ ۱)۳ 2 ۱٠۹۸ ہہ", ۴
 ہ ص۲ وہ وڈ 8 ۱۹۴م ۱۳۱ 5۲ ا, ۱۹۹ ۹۹) <

۱ 7 ۶۱811 5185713(4 ۳۴5( ۱۹۱۳۹ 

 جج. ہا وچ ٭ج ٭.) ٭۹[9 9۹۴ ؛
 وو ۶(3 ٭عتٔ٭ ×٭٭٭٭ رمکلَلْزُمِئلاَءَهٰلااوِْاَ و  ک
 تّوُبَحْرُم ×۲ ۳ ×۰۱ ک۹٣. 5۷75-۴ 7۴۶ 5۲۰۶۹ 5

 یس اس وہ دہ او ا طا ایا
 ۱ ےسسوجاو شپ

 ۰۱ ول 5 ہا ہ ا.7۷۴ ان۳ ×۳۲ ×7 >۷
 ۲۴۲ یت ک۰۵ ہہ .٭ ہے مج 4, ہہ ہ5ا .١

 ٢٠ یب )

 ٰ م” م۴ 3×۱ ۹۹۵۳. ہہ٭٭ ؟٭--ہ٭× ہہ, 55 مدا

 دولساےج دیو یہ گرجا جم جسکو یک ٠ یی جب ۔۔]۔وسیوجھج” 09

 مزیح 5۱ پچج جج جج جی۲۴ 7۲۲8۸ إ۔-

 نس 57)
 ج1 ۹۹, ی م75٣ ×7 گ۴ م. ہ اک 6

 ]08 717 ۴۷9۴۹ 6 ,( 6۲۹:5۹ 1۳۴ ٣91۲۶
 مچ. ۳ مت م5۱ ةچم ۳ ہہ م٭

 ۹ 1۹۶ ہی 4۹1 ۹۹۰ 7۳ا 131۱ ٥11۰5111۶ پ۶

 | عصا ]ص0 ت۳ 1ک ×۷۱ ک۶ ا5۲۹۹ ب٣۳ جا د۹ ہ5
 آ مح ۹ و8۰۴ ۹ ھ۳7 ۱۷ ××٭)ج].٭ ۰۳ ۹۳۰ ۲

 '- نک ہ۲ ۴۳۰ 55] >5. ۳۹×× ٭ ۷۳×3 ۱۴3
 ' وم. ج× ×1 ہہ ]۳۱ ×۹ ہ5 ٭) .
 ۸6 ۳۳٣٣٣۰ ×۱5 ح٭ ]مہ ۔ہ× ہا جچ.

 مم۱ ×۷) ک 1۹۴( 55۰۳۶ "57ا۲5 5۶۲۴ 31 91 7۴5۱ ۹۹۲۴۳۷ ج7,
 یس موچی

ْ 

۱ ۶۸145 161 2:۳۲۹۹ ۶ ۷7۶ 

 -- جج م۳۰٣۳ 2۶۳۴ ۵7۳] 27۳ م۰۷۳۴ 7ا
 جاو دہ 38ہ۰) اچ ٭٭ ۳۷× ۱×× ۰۰۳۳۳
 یجب ہ۶۱. 721 ۳۳-27 75 21۳ 57۸ 755 7۶
 ڈچ" ×53 م۰. ی٣ ہ۰۳ ٭٭ گ۱ 5 ۰ ۰۲۶
 توو یک 7 ۷۰۴۲۶ ۹57 19-8 ہہ 7۳1۰۹ ((۹۶

 ' ۰۱! 27 ۰۳ ہمو) ×× ہتآ ک۴ 558 5 558 7٥
 5۳۲ 55۱-۵۹ یک ی٭ 75 م۸۳۳۱ 74 7315۸ ۳۶٢۲)

 1)۱۵۵۴ 7 ۱ ل4۹. ج۰ 771 ہہ. یف م۹۳۰۱ 9
۹| 5:5 ۱17555 3751 ۴(۶ 

 اف ِدّوَم2 تالا یت و ما ان7 تم ٥ذ

 سون وس مچسموصپ بس

 جج مج 35 مو 5-۳ دا٣ مہ 8۴٤
 ۵8۸ ہم۳ م۳ ہ۹ ہہ 8 یک "چ۸ ۹0
 -- 76۳۳۷ 31 035۲69 77557 ۱)7۳۹ ک ۹۹۲5۹ ۶۲5۵ م۷آ

 تج<۔چ جم ںی م) ےہ و77۳ ۲(5 ۱۳٦۹5

 ۰ ۹77۹ ر1۹۶ 25 ۴ ۱ ۹.2)۶) ۹۰517 ۰:

 رپ وک اپ عطار ہظتا و یر دلا هللا ہدعجابو

6 ۳-7۳۳ 57 ۳ 5۹ 8888 )7٤7 

  3۳1۷۹ ۴۴ 77ہ1 کا ۹9 پ۱ .7۹۹- 7۹ ۳ ]۵۳.

 (١۱88 ۴٤ تہبم مہ ي 5×٭ +۰ ت۹ 48+ ہی ۱

 ))٭٠٭جوی۔- "کہو چہ ٭ |5 ہ۳.۱

 ٭<.  ١م -ڑے ی٭ ٭ب پ9 کم۰ ہقآ
 تہ بجو بج ٥ چہ مر مو ات ہ٭

 )]  ۱۰۳۳۲ہدج× -٭ .ي ۔۔-٭ ×× اہ 2۳۴ -

  ۰ ۱ا یک ہر ٰ



 ےہ یس ےےہہ

 ]۳ ہم۷ 218 ۴۳۹۷۱ :۴7] 7 ۱ ک۹۲ 511۰7 ٣٣۴۳ہ چپ 7س
 ]اک 5۹۶۶ ا۳۳۰7 ×× ۴7۳۰747 ۴ :8*۹ ٥

 ٭ہ٭ہ7چ ہ×9۹ <1 (7) ۔ 6 83آ ٭ -8آ : ٠

 ح8۱۴۴۲ ۴٦ 577:5۱ 3 ۹ ۹۷۳595 15, 19۹ 77 ڈچوہ
 ٠٦ ×8 د7 ط2۹ 1 ہ۴ ۹۹ ۲۹۰۳5 5ا ج77
 8۳ 0۳9 7. مچ ]1 1719 5377 تچ۷
 ۳م 6۱ م۳۰۴ ٤۴7* کى ۰۳۳198 ۹ ۹۹755 15) ہ٭
 ہ 5× یک و۹۹۶ دات ہل ۳۴۳ ۴ ہ. 9۰۳8 و
 '۔۳] 7ج 11 ۱9۱۶۱3 517۹, ۹۴۹ ۹ 911717 7)۹ ج٭!یچ

 1337 ۹۳۱ 5775 (511) -ک 2۱ ۹۹۳۲۰۹ ۹۹ ۱

7119۳۴ 7 87 

 ہد ۰ 575۳5 ۰ ۹.5۲57 8 1٦۹۹:٥
 ےب ج٭ 77 ۹۲۸۳ ہ5۲ 57۲8۱15 ۹ ۹7919 ۹۷71153 ۹چ
 وئ چ3× ۸۳۱ ی۰ مح ہہ ی6 ۹۱۹۳.. ×۱ ہہجچ

 ۶ 7۳) ۶۳۰ ۴8 ۴ 5۹3۰۹ 6 )۹]۱۰۹۹ 3 ۴1٦۹
 ی ×7 ہ87 7: >137۳۲ ۹975125 ۹۹۴۱ ۹3 371۹7 75

 جی ق) ىبر م<ہ, مک ء۴۳ , -- ٠۹۳
 یورو بہ. ]م٣ ہ٭ہجم  ٭۳ہ۰ 'اک چہ ,

 یھ *۱۴۴ ۰, ۱۳ “ہ2۰” ی٭۰ 3م[9] “<۹ ٤۴۱
 ید تو >8 یک ہہ ۳۰۷ 11 کتب ۹۳ (۹۹۳ 7

 ۱ 1 55 ۴1۹۹ ۴۰۴ 1153 ٦(5
 و۸۰٠ معلات ہہ :ءء۴۱۷۸۸۳۳۷۰۰7 ۱ (ک5)ر ک 5ا55 ۹
 ق۹ ۴۳۴ ١185: 955 ۱۹۰۴۳ ہ۱ ۰٢١۱ ۹۳۷۲ ۹۳۲ ۴؟
 تععب ںیہ یک صر نا لا احوٹضتالد -۴
 چو )7ح یجب بر٭یہ. تدج تو ۳ ۳

 م3 ۹۲۹۸6 ۴۹ ۱
 ...7١ : "۳کا۷ ×2. )21. 7 *۱37۳7۰۶ 7۱ ح5 ڑ-.) ٥ ×9 ×5 ۱ ک٭۰۲۰ ۰85۸87 ہو۹ ۹۱۱ اس دے ہہ ہڈ٭ <5 (ص) 3 ہ3 ۴<
 7ہ 2ہ. مو ۱× 5ج ۱۴1 مالوج ا ۴ ید ف ہرط٭ ۷۱۰۷ ۰۶۳۰۳۰۳ ۹ 225 ۳۷ ۳8۴۹ ۳7۳5 ۰۱

 ۰: مج رآت× ۸۱ ۱ ۱ ہو 77 ۹۳۳) ۳۴ ن] 8م < ×۰5 ۱ہ ھ1 .جا 5 مح ۳۰۶۱ ۰7۱ حج ۳٣ ھج٭ ٦× ہ> - 2۰ ہرذہ ہہ جم ×ہ ۱ ھ2 می ۱ ی٣ ۳۹ ہا مح ہک ×ج ےو× < ۴< ج3۰ ہل٭ <۴ ۹ جس. ہو ہے << سج کہ5 ہال ك۰ ۱۳۳۷ م7۳ ۳۷۸ ۴۹آ 1614٥
 ےہ كپڑناڈینت ک6 ہط٭ جہ ح ہا 7. ج8. ہہ 2۳1 ۱8ت ج۱ 709 د55 ا585 مے م77 ۳۶ ۳م ص۱۱ ص۴ ج فص .ہ٭ 3: .] ہم٭ ہو تو8 ۴
 ۷۰ ۶۴ ۹۳. ۷٦× 7ر ×۳1 7 >7۷1136. 0 ھ7 َنْونیلَتلَلا ٭٭ ہم( ۱۳ ۰ ۱۶ ۹ ×۳ ہ۹۹ ء7۴ و5 ×۱۹ ۱ ۲ ۴ 8۰ ۴۹۱ ×7۰: ْیْئاَتَعْيُف َكِلذى

 رح کر نو وم لورا ا
 2آ اما ن ںوٹھٹی یئاکشیئالرش کوا صیائان
 ٦ ةلاو ںیاتلا نع نفاملاو ظیفلا ِامظکلاَو ءاتضلاو
 اورا ة تا زاد بن لاو ہنی ملا تے

 | روک نمو دون داد رت هللا رکڈ مشن ان
 | نمو اڑا ت ام لعاَوز واال بولا ا

 | وۂِيِتَر نئ رم هو اَرَج كييلَوا ٥ نمی
 <1 ریا منو اھیو نئیلخرپ لام نم یر تنج ا

 1 اتم نا زکدلا ےنقاع ناک فبق اورظناڈ رالا
 4 واوٹھٹ لو ہلا ةظعوم58یدھو اگلا نایب
 ا نا و جم کم نا نوا یل تو اودز حال

 ١ اوم نئنلا لالا ںیلکلا رام واک تا ا
 دج ےس ےچ ۔1 6ت یئلظلا ثِحَِياَل

 کک رح رم
 ےثت ےج

 آ اپ اپ و و

 تخَتيو ا

 مدد) ھو یر ٴ+مبےمہےہ)٭ وہ یج میم 77ج جج
 جی جج ڈزپچ مج بجم_-٦. ہق× ج٭ ہُو مو ١

 ہو]چ79ہہ جر خمدمر وو چہ57 ٭ ٣ک ۹9۹ ۷۷ 1
 جح]] ہہ 7۳۔77 7چ ا9 ]ال ا7 اچ ھی ۹ 07
 ]مچ 0یہ ہرورج ٭بسس8مور ہ7 ۹۳۲ ۱ ٌ(دےر ۹
 ]ج0 مج ےک حج بہ ۳ 77 ہر جہ )۳ج ج/7

 7 5م جور چہ ٭ج مج ویچٹ٭ وج! مچ ی٭
 7بد 7 77 2 آی7 ہر ایچ اچ 7 اہ ھی ۶۳۱ 777 7۰7
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 کس دص ۱ ٭× جج ×× ط×۵ ۰ 7۴7 -ےجہ:حےحصصص ×ت”-8٦×۷ ۰۱8 ج× ×۷ ]۴

881۱ 



 -إ ہے٦ ےہ ۲۱۲۷ك
 ۳ کی ہک دی یو بیمسص توجحححو م> مال حجے ریچ فیھ ہیوم ات دوم - مو عی جب

 عا پا

 وم اڈڑچ ہاّڑمع ن-سس٭و ٭8چ ۹ ٥
 ٭تعب ہد 6 م۱٦۳ ہ۲2 ہ ٣۳۰ ب٭ (؟9م5, 1۳6
 ہوئ ۴< ہیں 37۰ر ؟ ک۱۰ ت7 *(۳5 ۱

 ہٹ7۳۰۶ >٭٭٭ جہ ×2٭ ہ وج ہم 58۱ی ۹۹7۶ رک
 5۲776 ×59 6 ػ۳ 55و ×۹) ۹ ۹۰۰۳۴ 57 ۶ ۶
 ۹ وچ. ٭٭ ۳٣5 ۳٣ت +7 5۳۳۶ ١۹* ہ 8)ا ۱

 5ا3( ۰:

 مانا وو ةظتَرَتَهَْلا یم دکتنقت مست نِ
 ںیلگلا بام وا

 ]۹ ک75 5۳ ۳ ۶۳۴۱ 3۳۴۶1 51۳1. ۹1۳7۹ 7<
 ی۹ ٭ م٣۲۶۱ یک ٥۲۶۰۸67 *[۴۲۴ *![)٭۴] ۴ ۱

 یک دب[ 377) ۱۹۳5 ۱۲۳۳

 ٭ہ×٭ ہ75 ووورک وقرخ٭ ۱ب٦ 3ط ۴۹۱
 5.0 د5۳ 5۳۹۴ہ 57353 5)3 ٭٭٭ مہ 86 ۳۵

 حت, ۳--۳55 ۶9۶۳+ "×۳۹ ٤ ٦۴٦
 و 0۱٢۶۴ ہم ۶7۳۹ ء6 71 ×(۳ ×[7۹ 7
 ہ ٣۳۴ |٣۳ مج مہ, 5۳۹ 5 >5)× )۳۴5 5:۰۳۴۰ 7
 ئی 5ک مم ۰ء یم ۰۳ "۲ 8اط5 6 ہہ فیہ میل
 ١5* 57 579۴1 ۳ "ہ۰۱ ٣۹۰ ک ۰۱۹۲۹۴۳۳۶ ×13 ۴
 ترج مج ءوق و ۱29 م9 985۹۱0۷9 ۸ 5+5

 چڑو٭ <5 ۱

 1۶77 7۳52714 7 آڈ< ہ7)6 ×۷ ×]مدر<ک و۱
 وج5 'رج ہجج 5+ ۳ہ ۹أ],: ہو ہہ. ۹08۷53۱ یک 65

 ماو× ۲۳ دوا 2۷۳-۳۷۳۰ ۱۴ ٭م مج ٭۴ 5 ٤٤۶۶"
 جج .ہ مودود ٭٭7تد ٭۹ما8٭ (۳۳)

1۱ ۹1 471551 

 جد ٭ہہ-جی ۳ وج "مہ. مل:ج ہر۹7
 ی5 ۹کا7 ج۳ ٭ق×٥ ۳۴۵۸8 ۰۹×3 مج "8+ 7۶

 باک ہی ۳ ) ×۴ 69 ۹ ,×× 5۴۳ ۴7 ۱١

 5ا57, 575 (۰)5)۔-ی٭ د۷۳ 21, ا5 یز 7۲7 ۰517 91

 ۔ج_ ۰٣ہ 5ر3 ۴۷ہ ×5 <۳ د۹5 5)۹7۹۹
 3۰<٭”×× ۱۶۳  و. (۹2)-5 ۰:۶ 9۴۴ 1 75

 ۔تی ٭*٭جم٭ ٭ج نہ 5+ 8۳٣۱
 )(.3ہک٭ <٭ (آأ٭ ۹+ جراو< ۱ ۹ 7۴۳

 پ56 چ+.٭9 ۳۶۸ 5۹۱ 8۱ یتا ۳7۳۶۴ ٥۴ز
 1۳6 یو ۷ >۹ ی ۹510ہ جج تجچ٭٭ 1 ۴ ہہ, 006
 مہ 3 ھ۰۲۰۱ 5۲۶۴ ٦ ٭ہ٭ *اا۳ ×۳5 3725 ٭ 558:31 6
 ×5۱ 38۳۰ ٭ 5 ہر جہ ہ۳۳ ہ ۳+

 ×× ۹5۸۸۶ 7)3) >۳ ۳118 ۴۳۰٤۰ ی۹۹۰۹ 5ج
۰۱ ۴8 3۳× ۹< 

 ل5 5 ۷7+ *ہ9<85 ×7 مات ب۹. ۱8 7
 ہ۴ <٭ (8٦)ر کو ٭5 55 48(-4118]15 ٥118۱۱5۹۹

 ۹۹ہ۳۰ ہہ ×8۶  3891 217 182, 5۱ 7۰7 ۴ 69

 1 ۷۹ ماولاتت نل

 یعنی اوم نیلا هللا تیل
 وج نیز ہلا ابال کلا اوم منشی ا7
 نم توا ںوٹمن دلا  نشربضلا توکل ا
0007 

 ا کب تنِت نمو کيا لع اقنا لقذآ تاک ا7
 تہ یحح رح ۴ےک . ا٤ ائ دیت رخ ریحخ ھ

 اڑ نلڈ ةييقع 5
 مج رگ ےہ دج ےس چت

 را6 رسا قی ازکم یز

 ۱١ نشا هللا یز سو انک ہلا تو
 کم بہاطا نڈایالا تومک نا ئل ناکام
 ا بات ڈرٹب ْنَمَو'اهتِم ہون ايئَلا باوق نر نم ا
 ا نام6 نیلا یزختس 2ا" نے ةَضْفْلا ات

 اوُنهو امت ریِیَُک نوُمَيِر دَعَمآلَُق نت نج ٣
 ا اڑاک ا و اوقمصاَمَو ولا لمس قرعہ صا ا7
 ' نال مْمَلْوَت ناک اَمَو٥ نزريضلا ثِحَيُدطاَو 7
 ا اما جاتا شو ات ود ت1 شاکر اولاق ا7

 ا * َّعِرِيِكلا مْوَقْلا لَعاَشناَو
 ےہ ےد وس ۔

 اتُماَدَكَِا ثبثو ×٠

 یم ھم ۔ْ×

 ھج

 س

 م "پیا و ےک ےک و تہ 7 ۴

 موح) ہ75 یک مو ہو7 تا7 اچ رے پی ا یی

 ]۔تچوجچچ ھچج ٭ي 8ک جر یومدر ہی۶ 1 4۷۹
 م) )77+ 2٣7۳ م77 ۷۹ج ہ77ک کی۲9 7۳۳7 ہ7
 )حر جر ہجوہ ]وج یجب ہو7 0× 8)ہ  یمیدر 57 ہم۱ ہکب
 جج <7 ہہ زہ 7 تہ ۳ج یب ہی ہم۲ 7

 م7٣ 77 تہ ۳۷۳ ٢ج ۱ مەمر ہہ _آ-+ یجج٭
 5میر ہو ؛ رو وہ ٭چ مرد ہ55 تی مصر أ7 ۴
 585 ۴ یر و ب٭ 5چ ہ5 .٭٭ ہم ۳۳۰۳
 مچ٭ : جیجب مج وج +ج+ہ-ہو مے "ہ٭ ہک ہڑوزڑہ چ5

 ڈجچ٭ جہ ج] ٭ہح و مے ہوچچ ہو ٭ہو٭ر 9 ۳

 م377 ۱ ٥ر 77 ہروہت٭ جچچہ جچرایز ہت بوی :)ہ ٦× .-۔تج٭7

 یو د>. 5ہزاود جور مع ہ مج ع5وج مکہ "٭ج٭
 م7 8 "وج ہ٭ کچی. ]ہم مور ہجرویمج) مرے
 ۳7 75جج ۳٣۳] بو یہ چن ہح سر5 .یرب٭ یر ۳۱

 الی 7 ۳.×٭ ہہو 5 ۸77 "×۲۱ ند در ڈی ٭چ

 ج35 چيد 7ہ یجب ج٭٭ ۲5 جو وہ وو ٭ہ ہاورچ

 ت7۴ 7۹۳۳۱ ممدز ہا ہ<٭٭ 7چ 7و ہ81 1ے
 ا۳۳7 ۶۰7۳۴ / ہجم٭ مج ؟د بج ٭ ہر ٭ یجب جج جچ
 ٣۷7 ×7 ہ۳۲ _--×٭ "جر جج بورویج ج 2ج٭ یچ

 7+7 2ک ہ7 ج77 7 ز
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 ہہ ي ہعٰپ ھب ےہ ھت ۔جہ تھ تب

 یں یہ وچ یس 2ح1

 یر چپ

 تھ یتیم سج تمیم یا سش اج ا

 وم رات رک رک رقم مواا را تپ ما ا یکن مے ورک ےہ کس دو

 بسم سحس-۔-سےتجبمہم۔کجچیویک

 دس

 -- -: ےہ ہنی

 تا ت ہے ےن مح توع

 رس

 8ہ ۱ت۶ ۱۹۲۹۳۷ 55 ۳7۴۱85 (75)۔--ی! نب ْ ر3 ۱.۱ کال ہ۴۹ ۳۹, 9۹ ۹۳۳۲۰5 جچ ہ65 ی ڈيت (5ا0) ۹۹۰ 5۱ ۹۷۸۹ ۴۲ 5۹ یچب و وجات نت پلک ہد ےإومص ہ۰٣ ٣٠٣ م٦ تما
 ۔مں ہم 5۸8+ 0ہو ۳5 ی ک75 ت5ا د7۰ چہ ]آ2 ھ۷ 1ا۰9 م۲۴ یر ا چا

 ۹وج ۱ ۰۰٣۳۲ ۴ا۰۹ میرصت ×5و8 5۲7 ۶۰۳ (٭۷ -محرج ح۔4 یز ×۳ ×۷ ک۹۹ ۳۶ ×۶ ۶7۲۰ .8 ٠٥ 8۳ج٭ ع١ م7 8۹. ہ8۰ ۰۰۳ ×۹۹ (۹8۰ 85 5 مم لک مہ ار ۱۳۷۳۳۲ یر 5٥15 5۲۹۴۶ ٣ج ۔نمرمج ا31 5۳4 ۰۳۷۳۰۶۰ 777 5۵5 ؛ا٭چ چپ و1۴۹ 71۹1 (۸۹۱

81 
 ]58۴ وہ جما ۱۳۳۷۳ (۲٣3 ۳7 ک۳ ۹۳۰ 78۱ ٭۔ح<٭ حج و میر ہم ٭ ۳۹۳ ۹۹: ۹۹5۱ ۴ حو۔+ 3×. ٣۰ ×× مج ”٭<٭ہ٭ ٭]) "8 ٠۰ ہو ۶کہ وت +۳ ؟!مےچ ×47 ۳۷۰۹. ٭ حج چپ می ١ ہک م ۵۲ ×5 ۲ ]م نما انا ×8 5:5۹1۴ 1٥9 6 یومر۔ی٭ ۳ 5 چ اینڈ لا باوتےرت مم ۹ ۱ ۱ ۶٣۹
 بہ, ن8۱ ۱8 ی ×۴ .ہ۰۴۰<۲ اہ 19 1. ل۴
 مج ×5 58۱ ۹۳57 ۱۶ ۹۷7۶۶ ۴۹ ۰۹ 8 ںجہوج "مںنب يچو×. ۴۲ ۴ ۳٣۲ ء۳۰ 1 4+٤ ہ7۴ م۲۳۳۳ >××7 ]717-۴ ۴۳۳ ۰٦ ٣۶ ۴آ 7 ۱٢١ ۔ےچسو ی۳۳۹۱ ۱۰۱۲۳ 1۱۴۰ ۴ 85 میچ5 ۱ ۳۱۲ 5۹ ٤7 میحجعح.ج ۴ 1 -3جی٭ 5 ہہ کا ۹ ۳۳ ۴۲۰۳ 1۹ 78

 ۔ٰقتج سج ×ہک ۱۷۳ +1 ۳۳ ی ۴۳۷۰ “۰ ۷ :تم 5 ہر ٭٭ 8 48-1۹1 ۴٣۳ ٢ ت7ج جج م۶ ہ۳۳[ ۶۱ص 8 1 ۴۲ ٠۴×
 ٭ح٭ 7 ہہ ج۳ ۶۷۴ ۳۲× ۴۱۴۳۲۳۴ ۱۳:۴7 .٣×

 ک۴ ۹۳۹ ۹01۹ ۴۲۳ ۴۹۲ ۹1 ۶۹1۶9۱

 30ا

 يوجہ و ےتموجم, ما ٘ ات ی-ص ۳ ۱۴ *۳۴ ات
 نج بہ >]ہا5 جج تہك۴۲ ×۷ ۹۹ ٣

 یب اجوڈ دڈ دجحتم دا ترت ہ۳8 ۷ ×۷ دے ہ8م٭ہ 8ہ 9۲۳۰ "۳۳)۱۹ ٭ ک فا
 جج٭ ہ۴۲ 9.۳5۴ (3۸ا۰) ۴۰۲ ۱۹۹. کی 85 1 ۳1 ۳1 ۴۳5 11۱

 ءہ یجب 65 یک ہد جم ۸8 اب د۹ 0 1381۹ *5۹ ۰۹۹18۳79 ٣٣٣ 61۱۹۹۹ 7156 57ا5 ۹۳ ۔ںیجج ۳۱۶۹۳ ×۴ ××× يہ 3× اک ہ٣ ۰ ٹر. مو مو کہ تاج ہ45۰١۷
 ووصو ۹ ]م5 ب3 می ہ :م×ئ٭ ہہ” 89و 5 >7)××ج ہت یب×٭ 8< ۵ ہک 5 ۹۴۸۳ 5)اکا 5 حی مح 8و 8ب مج ؛ ہج ۹+ مج ا ۷۶ہ ك5 ےہ بورع×79 رک ۴6۴.7۳۳۳۲ ۳۴۳.--٣۳۷ ۸ 15٠ج, 68 78
 ]وک اھ ۔ح ۰ *97۳1 ۳75 م٣ )<1
 7 51 ]77۶ ۹6 1۹315 ۹۹۴۲۹ (۴۹اأ ۱ ہ3 آہ. ۶ ۱۴۳ ۶۶1, 7151 777 ۹۳۴ 7984 مج ع6 و جج "3ج ٭× :ورْدت >5۷3۳ ٭
 -حنے ]ک١ مے, مم 7۳۳ ہ٦۰ ۴7۳5 ۴۲5۳۴ ۶ ۳۶٢ ۲<. 7۳۱ ۳۰۰ ۳ ×8۰. <۹ ۴ 8۹

 مح ب<٭٭ ۶۰ یو ] مہ! مات مے.۱ ک۳ 8 617 ہ )ت8 ۱۰13) (7ا2)-ی۴ غور 3۹۹۴ 5 ۵٥ -۔ن ×]×٭ ہہ. ×۳ أہ۳٣۹ 5٠87 ٠ دو5 5-۸6 5٥۹۶۷۶ )ہ۱3 ۳۳ 7 15× 87۰7 7۶7 - ۷× ۳٣×
 ۳ .5۳-۹۷ ۴۰ 57۰ ۳٣٣

 8ق. ہہ ہ۷ و۳
 م3 إ ۹۲1۹ ۹1۱۹ *65۴۹2 ۹۹ 82

 نوُسرِلاَنَمحماَمو مرو٭ :۵۸ہ ۴۱3۱ 5 7 :
 جج ×× داود ھم ہہ ہ ٭عاد اکہ ٭؛ ۱ 85 ہ۱۰ ۳۰-۰ >۳" ا۰5 (3۱5)ی۳ 5 8951 8 ٤ ںو بہو ہت ۹۱۴ 5۱ ک۲۰ 516 (81۹۹۸ 5 تجساض سبل یشادزئاتساھ ساس



 ۲٦ ۲ 9ْ... جج تے ےل ےہ بم اہ انا
 نہ(

 ہے تام یہ ھاتھ عل 1 منگل ٤ ۲۳ ناپ

 ئ ےیداڈ دھوم رپ ۔ےہکوا یر ١ص ۰

 ّرْهلالا پآون یسَحو ائ لا پاوت هثدا موت اف _ ڈإتوح ہوجحصوع ٭ 3٠آ ہ۰۹ ×۲۹ ۳

 ١ ٥ 58ج ۹۰۳۴۲۳ ,۴۳ ٣۹ ۹)٠223
 <<  ۴۹یورو م٭؛ ۴ م5 5 ہ۳۰ یب٭اظ 1۹۹ ۹۹ 5ج٭

 5 5۲۹۸ 7ا٦۹ 5  ۲۹1۰ہہ 551 ک ۷ک
 ٤  )81۹1 3۹مت

 یے. ۹۰ ہ۳ ۴آ بہ۱ )۴۹
 ر1۳ 2۱×5 ہ×٭ ٭ماً  متہانب ہ۱ ۱ ) مجو.٭ ۵ہ ۔۔

 5۳۶ ۴۳۱ 757۶ 31۹7۱7 -- )( ۹۹۰۸۲۳۰۶ 1۹7۴ ٠×
 تر

 ک٦2 85۱5 "7)۳ ا7 جیا سا حآ ۳ 77

 ]ج-]؟و ٭۹(چا85و8 بر ۹1 جو( 8ا8ی ٭ج ؛ د۴ ٭ہ5 ك5 ہہ
 ۔م×٭ وو را مج ب ٭مہ٭ مج یہ وا ۳۷ ]مک

 ۔د5 یو ہ۳۰ جے۳ مہ 7۲× ۹ک ۹+ 1 85

 ہ5۱ ا59۹, 55 ×۹۰ ×۳ "ہ8 ورک ہ
 ]مم ۱ص ج٭إ رک مہ ×ہ<. 613 5۹5 8)5۱۰ م۱

26 

 انیلص الو انقدصت ال و انیدتھا ام هللا الول هللا وف 8چ

 ہہولر٭ ١ ۶۳۰۱ 58 ۹۲۷۱ ۶49 ۰۱۹ تا 8أ اذا ۹۹۹ ۹۹۰ ٦

1۱ ۶۹5 57۳5 ۹۶18 7177 6 .7 

 جوق .٣× ہ >۹<. مج ہ٭ ۳<. >7 م5۳۰ ۳ج
 بب 5ا5۶ ×۲۳ ات ہج می ۰۳۹ م۹۱ ۲۳۳۹ 5۱

 ٦57757 5ا07 ۱> ۹۰۳۳ ما 86 913۱-۹۹ ا5
 7ح76 7776 ۳۶|6 ۳5۶]۹ (۴۰] 781 77۱

 یورج 3۰ا مک ×15 ہ" ۹۳× 75۶ ۰ 5۹۹56 ٣۴×۳
 >1 < ی ]۳۹۱ (8۹9۳كج؟١ ۱)۹ ۲× >1: ماہ5 ٭ج511 ٭

 اج اکو اک 8ہ ہ۳۱ ک۰٦ 5۹7569 ی۹ ۶8 ۴۰ 7
 061151 757۹۲۴۹ ١۴۴( ۹۹م 71

 15153 7۴ 0۹79-5۹۳۰ نج 411 ک1 7
 ہہ. ٠55 جو٭ ۰۳٥٥ہ ج5۹1 ٣م. 55 ا5 ! ک7۳ *زکتآ
 برے "م۰. 8۳۳۰, ٭م٭ مج جيہم ی۹؟؛ ہ8۹8٥رہ

 +۷. 5 1)۹. ۹۳۳ ہ”٭۱ ×]ی٠عچا 1۳6 ۹

 7 ۰:٢۰۳ < 3)5۶73 ۲ہ >×٭7٭-.٭۹۱۰٭ ۶۳ ۴5

 7× ×× ۳۰۰۱ہہہ<۳ ہہ” رلتل ۹ ۴|(: 7
 یہ >٭جاج *و۰۵ >٭ ۳(8. مج مج 8۳۱ ۶۹٣۳۰

 ےہ ۷عام نَمَلَو ۱۹ 8 8 مات 8 ٭
۴۲5:5۶۱ 85۶۲1 

 م۶ >۶5785 2ج م×۹٥ ہ۹۲٣٣ ۲مآ 5۰

 5×7 ہہ ×6۳ ہہ ۹ ٣ 8ج ٭ہ "+۱
 و 7۶ 27 ۳) ۳7 ی۰ ی۹۳۳5 3 ۶۱۹۹۶۹ ۹)

 18:5 ا

 ف8۰ ۶ر8 886 ی٭ ھ ہم ٭٭۶؟ اہاو8ق

 ٭.3مجہ ٭×ہ رش ۹۹۲ ٭×یع + ہآ 5۳۲ ۳8۳۲ ہہ

 نِاَآوتما نل اي۵ َِييْحَلا بِحّي ةٰلاَو ا.
 ازکم کاما لحد ها وک ناول ا
 ہَحریوازَْعَوُهَ کم هللا لب * حیسیخ ا:
 انشا اَمي بلاک لا پولخ لکم ا
 ودافلا و وام و اتطلس ہي لوکی ملامو في ا

 وئْمراَمَ تنا دا قَح ذا قع ا

 | تغالا نرم نک نمو الا نر نکلنا

 1 9نو دمَصت ذِه ننموملا لک لّضفْوْذ هللا |'
 کیٹ روغن ولا یم ںع ناک ا:
 ا واک ا کام لع اوم لم باقر باک ا
 انبژْبََخ هلاَٴوکَباَفااَملَو ا
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 مر برج چرچ ہہو عاتجو ہو وج ہہ جج یجب ہوو'
 ۱۳7۳77 777۳ ہ77 رو 7 اچ 7۳۳ 77۴

 یارنسسا دج تم ھو تیس ہیشیمامسسمفھفسمدوْ سم ےہ ہمسایہ وجشمومسوہمھج

 / جإ ہنولمعن
۰ 

 37 یس ۲٦
 : وا رک

 ا
 ا

ٌ 

  ۔خوج) ک۷۳ 77۳ ر یاں چرا چہ ۳ مل 7 87

 5۱ خ+ہ) جج: ہڑجہ< ہہہ٭)تہج 7۹.4 ہہ ٹو ہک ہر ہی
 نس ٭ مەر وج وج ج5 ](جوسو مہ 9/7 ٭مو
 -۔وجص ۔رص پ مج ہچجچج ٢× ہبطھوج وو چو یم جب چہ
 ۳ ۹۹ 7 7ر 77 7۴ ۳7 7 م7۲۳۳ ٣77 907 / 7ا7 7
 77۳ 2ج۲ ہہ< 7۸7۳7 ؛/ ٰنمدر ہج٭ ہچ×٭٭ ہہ ہ.]× ×ی
 وج وو ج۰ ہج[-۷ فروت 57۳ ہجو میوہ بو5 ر وچ
 15 یوچ٭] عی+ حب بے ہ< م۳ی< ہہ م۳7 0۰17 ۹۳۳ 86
 تک دہ ×۲ ہک ہر57۰ 3۲ جج اج ج۔وتہ ج5 مہ ہ<
 ھو مم! وو 7ج5 ز5 جج "ہ7 ! ]× 6 71۱
 جج وک ×5× 757كج ہجوو ید مج ٭ہہ ہمہ 7ڑ وچ
 9ڑ  "وچجر وچجەب 58 یوم ]ن6۱ ×۳۳ 57
 5 ہت وججور معمر ٭٭ ہی 8وج 36 ۸ ٴی<
 ہب جج ہجچ بأإم52ص ۲ ]۰ ہاتب ٭٭ وج 7
 ا5515 مرہو مچ ہہ یبجر ہیءٴوو یو۲٣۳۶ ی۳ 7

 جج ودجب موج وی یر جج مقید۶ مڑو>+ بو ]جو

 ٦ ۲٦ جو یجب و وو چچ ہو چک ٭ج میر جج ہہورک
 ہ37. ہ)ہ+ 2ر 7۹/7 377 |



 3۳ ۱ 7۳۴ ۳×3 “تا ۴۱۰۳۹۷ ٠۱۳ جچوج |
 ےب ہہ 8 ]6۱ (<٭٭ ہہ ×۴ 58ا ٭× :+ہجچ مہ آ

 ات

 ٣نزع لا 2 ماولانت نل

 سش سس ےےےجےےےہ ےہ _۔۔۔ےِيِجھهيًسسسس+ 0--۳۴۳

5 

 یم ۰ ۹۳۶ہ ۱۲۶ 5۲۴۸۳ ۹۹۳۹۹5۷ ۹۱ ٭٥۹ہ یو چ ا
 یب 2۰۳ ۷۲۳1 7)2 ۴۲5۱ ۱85۹1 ۹۰۳515۳۶ ۴۴ ۴ ڈ3 یہ  أ

 ۱ جب مم ہم: ہ5 ہ ل5 ہ٢ )۲۰ نج م
 5 ہہ ۱۳۳ 5۳۱ 5115. 5ا51 ۹۹7۴ ۹۳ ہے وو

 سا ہیک وو ہوووو ںیسم یو دہ افد ا کٹ اک ۔ںییہ ۰ ۰۸۳ 21 ۹ 71۴ ۹۱۹۴ ۶۶۱ انا ۳چ
 ول وف كل نو بیل ام هبیھتا ق نوش ےڑد ہد الا اتا ت6 ٰ جا اما سونم لاک ینا نوغنخ لب در لا اک ۰
 حس 81 ٣× ہہ ×۲۰ ۹ ۳ ۳58۶ 3.۳۴ م785 چچ
 وحج ہں بج مس مہ. ٭تتزک3 ۹۱ جب و
 *حیحہ٭م "فہ 57. ۳۳۴۳٣ ۱٠۳7 ۹55 5اک جو
 بج م۱۰6 ۱85 )5 ۶77۲۹7 5۹53۱۴5 55ت ۹ ہ۳٠
 حج و ٠8۹ ہ۹ ۱۶۱ ۰ م7۳ ت۳ ' ۴ ۶ا و۲1 اچ

 ۔ےہ ہوا8 ۶۳۱۴۹ ۱
 جی :ءد م ہ۳ ہم٭ ج7۰0 73۹۹7 7
 یہ حج ×٭ ص۹۰ ۳۰ 5۳ 5۷۲۴۶ (75) ۴۰۹۳ 5۹۸ جج

 ہجوم 7ی ۱۰۳۲ 5۶ ہ۳٥ ج۳۳۶ یا۹ 295ا ۰۹۳۰ 15ج ۱
 مج مو >ج.ح٭ ہہ بات ج۸9075 ۹۰5 ۹۳۶۷۵۵ جج ۱

 -حقعتح کہ 3نج٭ "ناک ہے مل٭٭ ۳
 (جاو)۔-یج 137 2151139۴ )177 7 771

 ےجی وجے! ۹۵ ۱ کا۹۳۷۷ 1:۴ 717+
 یر وج جج ۳۹× (میر 7 8 ۱× ۹۹ ۲٥6

 وجہ م5 ید صا 27 ۳۵۶۰۱۲۱۳۷۱۳۳۴ ۰۳۴ ۰. ۹٤
 تو ×>٭ (جی)۔ ی۹ 8711 ۹8٠۳

 سو3۰. × مم مج ×ہ ٭حر وک ۴۰۹ ۹۰ ۳ ۴
 یی ×7 >۱ ۰۹۳۶۹۳ 575 ۹۹۷٦ 9ا۶۸. ۴
 ہم ہبص٭ ہمہ ک ب۳ ۴۴ ۹۹ہ 18۶ 7, 8 7۴8
 ۔ع ٰیجچم گ۱ ہ۱ 8۰ ۰۱۹6۱۸۳۹ ۹ ۶

 ۔ےےج ع 0ح (عا) ۱۳. 5۹۴ ہ5 ہ 6
 یی >ح×٭ >:× ج تر مج ٌنىص م× ۳۷ص ۳۴۳۲ ا
 ےب .ی دج) ۳7۳ج ہہ یا ۱3 97 ۰۳۴ ء1 ۔حہحج بص٭۱ ۳ >۹ ×۲۰ ۴۳ ۹۹۹ 77 فا ک۹۳ 7
 یب 2 ×١ (>:) ریآ٭ ۶ہ ء۳۰ 5 71۹۹ 8

 ميووععح مت( ہم5 ۱م ۶۰ 5ی ۳
 ہ9 ]۲ ۱9 ۰۱۴۳ ۱ ۶125۴ ٥7-5(

 ہو9۴ 7

 وے وجدج٭٭ ہ٭ہ×× رسا لن
 _و-٭ جت ہ۸۰ ء۶ ہ د×٭ جج ۱۹۰۲ یہ -؟

 -جیح ہہ >٭٭ ہ وتاّک٭ "۱ 6ة 5 و
 ے۳ ]×۹۰ ۸۴۳۴۱ 7 ۱ہ3۰8۴۴ ۹ 77
 دب ج٣ >۷۳۷ ××. -×>×) >. ۳×3 ۴> : 0َ
 انک ×ر.٭ جج. ہہ ×۷۸. ۳۳۰۱ ہ۳ ×8, 0:1 ےگ
 ْ دس ۰۵ 7 ×ط وہ3, ۴۴ 5۰۰۱۹88 ہ 7۴

 ا ینارک اما نکا مو فنا وما ول 7 ٍےآ ؟یع ینا کاما ہلا نوع لئ ا
 عا لقایم نمرملا نم ایل مہ نووی دانا نا عل یس ۔ے۔ےھدئڈوگ و ھے س 5٦ ھڑ“ے ےس مس ےک

 ہا وادب دان اک یش لا مال ناول ا
 ٠1 یبمنہہ نزاع بک تیل
 21 ائ او روف قام سند روز املا ا
 ےل سیا ینا یا اووت زئا قادرذدضلا تاّذي ا٥

 ےل هللافَع اَب کام بب شی شلا مول تالا
 ےل نیم لا اھل عتَح لا قال خو ا
 ا او ایا ااماماک نج ناک ےک یش ادا اد ےل ضیا قا اَدا منا لو اقدار کک لاک ا
 1 ءاثیَو ییا وه ق رس َتلڈ هللا انہ
 >1 وا سس ق تلف نیل و رٹ ںولہعامی هللا ٦ 2 و سو. ھ85 ۔ےؤوہد س ےہ وا اک
 4 "َنْوُعمْجي اتْيرتَح ةمیو وڈنا نیک وعمل وٹمدآ ا 5 ۔ےوو دم ےہیود اڑ ےد ںاڑم ےس ھ سک لی ود <<

 ورک

 (مءو) مج رو جو وج مربچچ ٭< ۰ ق ج٣۳. <۷
 7 سوچ ع ہ وج ہہ ۔مر مت مج ج۰ 7
 مج بج وو ہہ ×5۱ ہجچچ --ہ ی٭ 59 7
 7 ح۷ ×۱ ہ7 ۲۹۸7 ×۳۳ جہ 7ت 7ج 27 7

 چھ5 ٭) -ہ3ہعچ جن وی ؛ ہ٭ ٭ ہچ مج
 ۔۔ےجے وج کچ مہ جج قم ×۹9 | یو ۳۳ ۲۳۷/۲1 ۳ک

 ہ۶ ہ ۔٭ہ بحر د٭7 7۷7ا ہ۱ ج6 ×5 7 ۳

 ہہ بود مج زہ وہ ۶۳ ہ7۳ ۳۱۰۰۹۲۲۶ ۳۴ ۴۷
 >-٭ ہہ 3ر مج 2 ہچوع,ۃہ ڑ9 ٭5 ہک ۷۲۳۶ 5۳۹ ٢۷
 ڑچچ رسم بب 5۳۰ ۳× 7ہ ترج ہہ ۱ ہہ ط× ہ۲۰ 5۳۰
 چور نممںو ہسج-_٭ ہ ٤ ہہ ج 2 عہب 5
 جج ویآدآت]ہ ۰5. م576 یر5 رہو م۱ یء ڈر ےک
 جہ ؛ ہہ ہ٣٣ م5 .٭ہ( ٠ 3 "9 ڈیم ۹<
 87 چہمُہ مج مج تو مہ پ ا3۰۷ ھ۳۳ ۴

 یجب یرہوو مہ یک ںدرج ×7 ٭ہ-۳9 7ے ہلمہک۔
 جیو ٣ بچہ جج ٠٢ 0ج ہو بک "و3 ج7

 ٭ی مج و ۰| معوہ× جر ہہ ےہبورع٭ اوج ۳
 مج یرج  جچ ہ۱ ہم٣ ۳< ]مچ ہو٭ ٭ ا5 7

 مے جج ہ5 م۱ یر ٤ یىی 5 ڈہچچ ۶ ٰ

 <٤ << ج9 ۷. !یرووہ ٭ھ ہم×٭ ٭۔ع ×]تہ٭ مے 5۲

 : 7۱ا۔777 ہ7 ۱ی 7 ہہ +7 م7
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 ٭×ح ٭ہ 8ہ یڑإ ید “م1 ہ ٴىیویجج ۴۳۳۷ ۹ ہ
 ہ۶۴ ہے. 0۹18۹1 5774۹ ۷۶۳۲۳ ۹1۶ا 7 8ا1۴, کاتآ

 میم م۲975 ٭مرص٭ 3[۳ہ 5۶۹4۱۷ 37۹ ۹۴۲ 8 ۱

 ۹:6 ۱55۹7 ہہ ہا 51 7 67-7 ۹ ۳ہ
 ٭ح٭ ی۶ >8 ۴ ۲7۴. ۳۲87 ؛ 3۹ 57۸75 ٥ہ ۲

 ٦9 (۴۳ <۱ دب: 5ر ٦۹75۰۴۲ ۶۳۳۱ ۰۳٣
 5۲75 چ5 5)2 4 55۳1 ۶ ۴ (691۱13۶5 ۹91 55 ٥6۹1

 یی ہ۶۶ +7 ٦1۹۶۴ ی۳) 1, 91 ۰۰۳ 1۴۹۲ 188
 +5 ۹۹ 5ا 37ا تہ 76 ۳۳۷۶۴ ۶< 8< 1۱

 5و۶۹ ۶1971۹ 95۴ ک۲۶ 217 ۴] ۴ 1۱

 ٦1×٦ م۹. *٭ كج٢ ٣ج٢ : ب0 عج
 ل7 جج "< ]مہ+٭ ہ٭ 4 ہ۷۶ × 7٠۰

 ہہ 156 5۹15 موج یر >ترک116 ۴۱×۹ ۴, 5۲۴۹ ۴]
 3چ مم ٠۰ >٦٠7ات ×5 1471 737 ک٦۹ 5117186 ۴۴6 ۰ 84۹
 جس "۳× ک۳۰ م۳ ہ6۴ج۰ ۴۹۹[ ٥8 571۰ا *7۹1 77
 5۱ ہ35 ہ کا5 755 ی(9ئ) ۹5 کا51۶6 یک ٭پ ہ۳ ٭

 ۸۶1418 79791 ۹77 ا5۷۹ 218 ۴۳, ۹ م۰۳ ۹7۹34 ۴۹۲ ٤
 ڈٹ ٭ '"((۶ج۳ ۳5 ہ51 ٭ ×۴ '۔ یو ۳۳۳ چ6
 م3۹. ۸*5 “۳ مہ د٭٭ ٣۳۷ہ اج 7۰۲ 5

 بج ہم8 ہہو م۹إ +۳۴ ہم ۳۹ ٭ڈا١۰۳ ۰۲۶

 ہ جرت وج جم جبہ وج 588 ۳۹) ڈ5 ۳*6 ٭
 ےہ +7۳7 ۴)1 ای7 چ۹ ۹ 6 7٤

 ۹ح15 مہ, ۹531 ۳۹5۰ ۱۰٣٢ جب ۲۳۶ ٥ ٭٭ قوی
 ہ75 7 7 7 ۶۰ 11۹۹۲۹ ۳ ۲1۹ -- .۴۷۳٣۳8

 مج 8جك. ہ 3ہ ×۳۰: ۴۳5 بج "م۳۲
 ہے 3853۷8

 ]-٭ 8٭-٥٣٥٭ یا: - ١19-۹۶٢۳
 ۹3۲۶7 ؛ ۱

 _ رہ چجرت-.|حع ہ۹ ہ۳ ٭٭۳ ی۱: <7
 ٹچ. ۱م مم 15۹5 ب۹۰ 8< 0ت, ہہ 7+

 م1۸ ٥ ہ<٭م ٥۰١۳8" 2ہ٭۶ ۹۴آ د۳ م۰ 1۱ 1۹۳ ٠۳×
 م۹9. 3 ہ۳۹ مہ ث۰ ×1. ١۹ی۰ وک

 9 یی ہ957 ۰٣٣ہ ہ8 أ۳ 50 ہ58 ۲
 36:5۱5 (۵۳ م۴ )۰۹ *٭٣۹٭. 6 .۴۳۴-7 ٥96

 ×٣ 937۶ ۹۹۸ ۴۳) ×کح ۳۶۱ ۲۰۲۱۷۰ ,٥9 تا7
 پچ ہہ <5 >5ر8۳۳۰۰ ٭ ٭ ہ۳ 55
 مج و 8:۷8 آہ ۹:8 7108 ٭۹؛ 1 ۱
 ۔قح 77ا 3۳! ٣٣× ×۶ 51 37۳۳۳۹ مہ .۹٣ کود
 ٭ج٭) <٭٭٭ 3ہ < تابيلَبُدِسَهل ىٍ ٭٭ے

 >8 5۲ ٠7 ٭ہم٭ مک م٢۹ ٭ 7 ١۱
 ۳×5 موہ.( ٭جہہ >۳ ۳ م۲۱ ۰8×۳ 8 ۲۳ ۱

 ۳٣ ا81 51 ۲۶1'1 9 5 050, ہ5۹ 5۳٣

 ۱5۱6 5ر5 5۳9 ہ٣ مہ )۹-۱ ہ8۹ 5۳آ
 ہ5۱ 0< ( ۹۱۳ ۲۰ ۴7 5۷81۹9 ۳

 م۹ ہ3 ے(]۳ ۳۳-4711871 ١

 چپ 711۳8۷7 7۰ 71, 91 7--۱۳۲ (3۶ [۶1 ا515 *زئ۲۴ ی٤
 ےک کا5 ×۰۲۷۳۰ م وی1 ۳٣١ ٭5 64 64
 2 ۹885 ×18 ×3 3.9 ١۹ ۱۱۹6 د۳٤ أم۲۳1
 06۳۰۰۹ ۱۰۳۳5 ی5ا ٭۴۳۲ یو۹ ×۳5 ×۲۳ ٹج٣

 مچ ۱

 ۔ی ]63و پْ.-۰ عہإ٭5 ۹۰ہ۲ ہ۹ ۹ ؛
 جو0 1 کَتل ۳٣٥ ہہ. "۳ *5 ٠× ا۹ج
 ق٤ ہ5ا۳< ہدآ ک۴5 "8۳۰۰ ×7 ہہ ی۹ ۹۰۳۰ ۰۹۰

 مت ہچج 556 *٭3آ ٭<-× ولا
 اون انضعبب نطيیَلا ۹۲۹ پ٢۹ ۹۴۷۳ ×8 ہم, ہچ

 788:۳۴ ٭3٣1آ جب مج *م-٭٭ج ی۶۳۲۶ 9۱

 ۰ _ص_زص ہو یے ہہ و87 م۴ ہ٣ م٦ ٭۳٭ ۶ ,۹ ۷٣
 م85۳ 575 ۶1 ۰۷۴۷ ا ۹۱۳۰۱ ۳۹ 75۶۹ 7] ×۱۹ د٥]
 اہ ی٤ ۹01۳ 5ا5 7ػ م99۰۵ ج5 ج۱ ۳ج ك٤
 5) 6 یب ۹-59 +۰۰۷37 1۳7۳۳۳۶۴ ×۹ ۴. 8۶  7+

 8۰۴ کدی ۹۹ ۲ ۱۱ 785۹-۰-۸ ۱× ٢×
 مح ہب ہڑوک ]5۱ یے ہہ -- 5۳ 9ا87 ی۹

 95 ۶۲۰1۹ 79 72۹ 7۹ ہ۹, (1 ۳ پ7۶
  ٭[8 ٭ہ 281 ۲ہ :58۱۰۲۶ ۴7۳ 55 1 7
 |۸۳ 7 دا, ۲ 9۳۳ 6 ۷ ۴ 7
 ۱/۱۷۳۳5 55۳ می “۹ ب١5 ×5۷ 7 ل5 71865 5۰9

 تتیزاکتا

 یچ ٠۹ ]ء3 :ا۰إچ ۲۹۹ جہ ۲۳۴ : 3ج۹ 7
 آ يا ۴۷ ہ۱ ھہ یجب ۰0 ۹ ۹ء۳۲ ی٭ات *۲۳۰۳۰۳ 6 7۱
 م ہم دہ بو5 درس 7 ۲۳ ۱ ۳۹۹ب *7۳۰۳۳۴ <٭
 ' رجم ]بچ جج ہوجص<٭8-۷ ۳7۳ 5۱۳ ۴ 7
  یچجز ہزک ۹ )×۳ مہ. ۷077 0619 17 8, 0 7
 دجال. 7] ۶۔7 7ک 7.۳ 1> ۳ ١۱× 5 ×۳ ٭
 7۳۶ ک25 05 :<(۰۱ ہم۱ ×۴× ٣۳۷ م٥ ٭۲۳ ۴
 ۳۰۳ ۳ ۳ 9۷ 9 ۳7۳7 ۶)۶۲۶ ۰٣۹ ×× ۴ ہ5

 0 787 ۶95 15 ۱ ٥"

 د3۹ ۹ت ٭])۹-۹]5م۴۹-۹۲۳ ۳۰۹۲ : ہ۹ ۹
 ۱۳۳۴ ب٣ 2518۹ عو یصجع ہت( وج ہ ء۹۷ ہک 7
 ک5 -.د-۱ 7 ہہ ۳50 ۱ ۰۳۰۳۰ ۴ >×78۹۳ ہک ۴7
 5. حج ہ١ ×۹7 ۲۴۳۷۰۴۲۳ ۹۹۷۳ ×52, ۳۹ ۹7+۳۰
 ۰:7۱۳۱ ححے >7. ۳۲۳7877 ۱ ک23 ۶۹ ۶۲۶۱۹ "۱۰۳ ٠۳۹ 5۲۳۰۹ ی5
 ۲۹۹۱ م۰ 1۹۳۶ ہہ ًٛ ۷ ۹ج. ہ۳۴ 7ہ ہ3 ۹۰ ک٭ ۳

 ۰۳۳ ]68 د٭587) 77 ۹95 3۱ م55 ×۳ 5اک
 ""ھ چ.]ہ >۷ 88ی جم مک ۱ ہ6 ہ۳ ہا
 .۵۳۹) (05)-ہ ۰8۸ جج 87۲۱۰ 585۱ 7

 ھو مم. و×٭ ہہ *۳۳۷۳۷ چکا ٭تاثد دجچ ۲۴۵
 ۰۳۹۰۹ (۵م م۹ 1۹۳۳۰۴ ۶15] ۵۸1 55 ۹۴۱ ۴ ٠۳۳

 اک اتکا× نوک ۰ ۳۰۱۱۰۰ ی5 وجد مقصج ء1
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 ٭ ہ٭ ٭٭۱ ء۳٣ چی ٭. م ٭-٭۲
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 ٦7۳۰۶ 3ہ ×۳ ہد ۲۱۶۱۱ ہا ہ5 ہہ 37۰۸ 7
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 ہوہ5ج مہم ہ3 ×× ×  ہ ×ہ
 دج ۵ک ۸7۳5۶7 ۸٣× ۱۳۶٢ ٭۳۶ یک٭×5اآت ۰۴٣ ۳١
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 مچ 1 7, 51 7 و۳ ۳۴ ۹۳, 59۳۹ ۳ 869

 اچ ہل ۱ م۳ کا ×۶ ۶۳ 5۵ 1 7۴۶
 ا م۳۴ ۸ا" 7۳ ہک ک1 ١۱۱۰۳ ۴ ۰٢ ہ. ×7 ۲
 یر د5 ہ۱ ۳۹ہ ہک اتے ہ۱ ید تا و ۰ ۷۳۰

 ”وج ٭. ×< لرلغ ٭۱ 8۰+ 717 ۳۸۴۹ 0+7 ٢×
 یر ہہ یہ: مج 8ہ مج مؿث. "ا ۴
 ۰ ۳ 7 77۴۱ 779 7۶ 7 جر ء0 ٦)3 جا

 ×3۹. ج6 ہہ 585 1 ؟۰٥) ×× + ××. ۰۰۱۷: ×۷۸ ۱١×)
 ٠۷٤ ۶۹۱۰۱ 7)۲۱٦3 ۶۹ 139۴ .199 ١71۱ "ک١ 0:
 لولغ ×۳۶ >۴×7 ہ٭ ×× ٠٠× ۰×۸ ×٭ہ ۹۰ ۲
 ۳ ہ۳ ۳۱7۳ ۳۰ ×× ج۱ 7 ہ۹ اج 3 اک

 جہ 5 ہ7 ]٭”۱ ×۷۰ ج7 >٭٭۰ ہہ×ہ٭ ۰۶ ہ) ا۳
 *حپإ-ج ٭×۱ ہ٭ مم ےس ہح. ١ ہتآ ۸۹ اج

 م8578 8ہ > ۰۶۶۳ م٭ ۔< و ۳ ٤
 م ج3 ]یہ ×یسچ م٭٭ <۱ 5 جم "ء۳

 حا ۱۰۰۰۲۷ ×7 ×× ×>. ٭٭٭ ×× "ہ۳ ۹89
 ۳۳۵ 7 ۶8: >7 >٭ ہ٭ ”×إ ٭۹ہ ہم <۹]۳۹۹

 37۳۲ ۱۰۳۴۲ 57۰7۳7 جآ27 ٦۶× ×۱۶ (>1۷۳۳1) ء81 ۰,
 ج8 تب وج جہ ہد ہد” ٢× "ٗدج ج1 ہ90 اج
 5× مج ہ٭ ہہ ي ×٥ می ہی "د6 ت5 ا

 مہ 8ہ و< ۷۱ہ ×۰ م٣ یج چپ ۸

 -٭ ٭ی م× ب ہ× ۷ ہہ ٭ہ يہ یہ موسقا
 3ہ چہ” سج ×۱3٭ ء6 3 ۱۲۶ ٴ؟میًُٗ٭٭ 3

 یجع جم بب سہہ ًجب٭ ×٭]ہ جو "وو ا
 حج چچی جج. مہ ہ۹ ۹٢۱ ہہ ہ۶ قت 1
 تا

 ےہ ہہ-تجوجیوصع

 :٠

 ج8 7 یا ۱۳77 ( 7۶۹
 اض جاو >تاو اج وا ای اظ ق اب ا ا یک تل دا تتش اھم کفتعخ

 58× یم ٭٭ ہہ <, ۹۲ 6 --.. ]) ۹۳۱۳۰١۳٤
 ہ]حج-× ۰۹ ٣۰7۸۹ :٭ ۱ م7۰۰ -۹٭] .جا 1ک ٥5
 و×۰ 2.۳ م× (71۰) ٥ ہ۱۶۱۷۶۰۳ ۴ 5 4
 275 75۹ 675 (3ا3) ک۴۴ 918, ۃروشم نس الا ۂفالخال
 ہہ. د۳۰ ٭ 353ہ پ]ہ٣٭ .٭.ج ٭حج  صسى

 (جبہببچجتسوەر

 ہم۳ ہ ٭۳۴۳۳۰ "۲+ 273 *وولت٭ ہ مات
 39” 375 ۳٣۲۱ ہ٭| ٭8یع١ ہ۹ *(۳۰8-3 8(0 م۳

 ہ)ہر-5 ا3لصع×.۳5 ٣ گ۱ ×۳ ×۳۹ ػ8. ۲۹: ٭۳5۳۳
 دا 25, ۱۲ ×3۳ ہت *۳8۳۳۷ہ ہ۰۳ -٭., 5۳۹ ٭

7۹۴1۱ 71۹ 

 ٭چم۲[ ٭5("۰٭ہ <٭6٭8 ٭٭۰۰ ٭٭٭۸5 ٭ٌؿ و.
 ۹)۹۹0 ۳۰۹ :۷ ۴ 315 ۴1 ۵۹91٦۹ ۶)۳ ۱5 ,51۹ ۶۱۳5 7۶١

 3. ۳3× (5ا:) م٣٣٣ وس” ' ۹ 5اک 7
 “'ہ<5) )١74: ٥ (م×ر) 277 32 ۹ (311) 4517 ٠۷۹

 ]×× ہہ 3ہک ہ۳ا5 ۹۷۹۰۸ 1 25, 5۹۹ 8ءترکو5 (7۶)
 یو۳۳ ڈ7. - ہل ہ ٹو ۳۳ تہ کی ۶5۷۳۷۹ ۳۴
 2۲777 کہ5, 1۴ ہ15 کا5 *5 ۳ 77 ج3 7 7

 ٭473 69137 إ۔-۔(۰۶۳]۹۹۷۹ما۹9۳۹)

 +جم×٭ ٭. ہہ ×55 ۱۴ د٭1. ک٭ ]7<
 جہ ۰ ہقرو ٭٠ ٭ ہی. :*۹۳[ ٥
۳4۶+ ۹1787 5377 16 ۹11۱ 31*2۹ 7۹37 21715371 
 25۶ م9۹۹ ×۹۷ 6۹5ہ 85 چہ ۰۹ ہ ۲۳۹ ۱ 5
 ہ5 7۱5 87 ید "ص٦ ۶۰۴, ۳ ۹۳۴ ما ۶۹۳۰ 3)

 ۹۱۵ :58 ۱۹1۹۰ ٣ہ ۹٭۲۰)7۴ جچ577-7 (>ج)-7 ۰۳١*
 مہ 818 ۷۳ ۲

 جہ. ٭ج٭. ×۸۲ ہ. ہي 30 م3۰ (یئر۔چ”

 لیتے. ۳آ ۴ 5 ٣۶8 ۲٭٭ م بہ۴ 8ج
 .٦> ۳ ۸۳ ہ×٭ ۴ ۴7۹ ۳85۳ ۹۲۲۴ ۹, ۷۳ 67
 نما 7)5 ۱ یک تبع ×۲ مزع ۹ ۴ 7
 ]۱۰-0۰ 7 1 ۱5۶۰۹) (317) -ی۹ ٥37 ×چہجچچ

 7.۱ مسمزع (۳۳۳5)3) ۹۱۶ 5568, 15 7۴| 4 7 +  - 
 ۶ 28۳57 ۹ ۹7۳۱۱ 7۳5 37۹۸۸( 7-74 .5۹7 ٦5۲۳

 2ہ[ 25 ہم ۳۰ ۴ ہ55 ۹۳۲ ۱1957777 5۲ ۹۹۹۴ ×۷
 ۳3۹ ٭ا٭ <۴ 15۶8۶0۱ ۴۳8 مج >6 ہد ٭٭۹ 77

 ٹیوب مقا ۶۳۰٣ہ بر, ْ٭ مم٭٭ ۰۱ ۳١ ۹۳۴٢
 ے۔ د3 7 ۳۳۹ × ی6 ×3)۹) ۰1 ۱۹

 ے۹ و77 7, 1 ۱۹ 71:877 18 ۶ 7۳۴
 21۳ | ا ۹71۳ (2)۶) ۹ "ا۰۳ >7 '×]۲٭۱7٭ ۹٣٭۹ ٤

 ۹۹ ۶۰۸ج (9ازر ی۹٤۱ ہی ہہ. ۳۱۳ یارک
 99×7 5۹۳ مم۶ ۶ ۳ ۴757۱ ۷۳ ٥8۷

 کک 8۲۴۲۵ ۴7۱ ×5 ۱)۶۰۲۶ ہہ ناچ "55 57
 7ج۷ ہ5 ۷۳ 71 77 418 ۴ 51۱



۲۵ 

 آ72 جہ ×۷ ۹۹۳ ہہر ہ85 ( ۵
 7۳۳۲ 0 ۴ ہما ہ٭. ۳م ہػی پہ ہہ ٭
 ہمہ ۳٣ وو ]وہ4745 ات: م8 ہا ء۴1

 گم× وہ ہ٭ کا135 2۱۷ مج ۴ ۱۹۹۱ +۱ 7۱

 ات ۱7 ۹7 9 ہ7۳ ۶37 (7:)-ہ۴ پ۰۳ 7
 2ڈہ] >.. ۳۳ 7ہ ×× ہم ہ 8۸۳ 35 8۴ ۳۷

۱ 

 ۳۳ ۳ 7 +11 ۹۹ 1473) ٦۴
 ہ8۰ ٦× جہ ہہ ی ہ5 ما ×0۹ 75 ٣۲۶۳۱

 ج ہہ ۴۳ ء۳ ×7 ی5 5 ک1 ۶ 7ک 9
 ج ٠ج ۱ ہمہ ٭ہ ہٹ 8٥۹۰ ٭۳-
 بو ۱مو س5 ہح ۷۹ 8۸ ہہ! ہا5٭ ا٭28

 ٭۔مج٭ ہ۹٣ ہل[. کک ٭ہ ٭ہہ ٭َہمم ہمہ
 ۔ج×وج جہ ٭ج ڈي ١ ٭ہ٣ "مت ہہ ٹاک٭
 ۔نیج ج۳ 85 مج. 3 ٭٭٭ م855 ۳۴۱۹۴۱ ٤ء۶٣

 ]0۹ ۶ 91۹۶11 31 77:2۹ ۹ ۱ 7۳ 7٣4 ٣۳7
 ہ ٭میت. یک ۹۳۸۳ ٥٦ ہ۰ ۳۳۰۱ ×٣ر 57
 یے 1۳5 "۲ 75۳۹ ×۳ ؟اہ۳ا ۴ ھم, 5۳۶ ز5 ۶8ا ۹
 مج چب ہب ہ ےتدعس٭ ٭٭]۸8 مم ۹۹ و۷۶
 5۹۰۴ 7 1 1, 1 57 767 7۲۹ ہ× ۱۰۶۳۴ 5 5
 مبڈ ٭.ک× 3و. ہم. ہہ ٭ یب١ ہ٭٭٭. ٭
 ٦۹8۳6 ت6 ۱ مہ ٭ ۶, >۰۰5×۱| ہ چک ٭
 ٦+ کٹ. !۹١۳ 5۲۳۲ ٢٢ ×× "۹ 6 م6 ٭ق ۴۶5
 ۱ ٭ <۹ 87 ہم٭ مہ ۳۸۸8 ۳۶
 7... م<. قی یی یا[ ۰۹۳ 5۲5 519, 5۹( کت ہ5 <۶
 ٭.7۳ م۳ ٦× ۴. 55 2۱8۳ ہججہصمرو ۲.۱ 7<

 حی 9ج ہہ مہ ہہ ٭ ہم ٠ ٭ ۶٤(-
 ج+ صر -” ہ۰ ۲۴ 5۹ (م 58۹۹۹ 7۹4۳ ۲ ۱

 جم ھو 83 ہ۴۰ ٭٭- ۴۹ ٢۹۳۲
 ط۳۶ ۳7 ×۳ ت۳ ×۳۳ ۰۹1۹۰ ۴۹۴ 8, 5
 ہبہ جج وو -ےل٭ کجا آ ٭ججچ_ ۹۹8 ۴
 می. ٭٭ ہہی ہک ؟۱ ٭ہ ہم (٭٭ عو ٭۷٭
 577۳ ۳ج ٣٣ ×× ۴۶ ۶ہ ٠× ہب×٭ ۹ ۹۶4

 ہو ب۴ ۹ 7 ۹1۹4 ۹۰۰ 87۹ 85٤ ۴۰٣
 مج ۰۲۳۷۶ 7925 ۶۹ ۲۹۳5 ۰۱7 ۱۰۴ 7۳ ٠× 2۶ ٦7×

 حج ہم٣ ج۰ ۷۹×۱ چہ 7 مو قر ۳
 آ۳ ۹)3 )۹53 ۱۴ کا ×۱ 87 ۴ ٠

 ×۹ 5۳ 757 ۹29۸ ۳م >۴ ۴۹8 ۹ ۴۶
 مہ یہ وج -.]م ین ٭٭ ۴ 8 ,٢٣

 مجم۳۰۲۳۷۰×۳ +354 51۱۶1 و۳ ك3 “ز۰ ۳5 ۴۰۳۰۹ ۶
 ]ج ۷ ت۳5 ۴8 ۱۲۳۳۶ ی۳۰۳۰۹٣ 7775 ۷)۴۶۹ (7]7)۔ی7٭
 2آ ۳'3 ۴> ۰:377۹ ۴187 ۱ ۲۴ 78 864
 158 م ۳۳ ی۹: ۶۰۳۳۷۳۰۰۳ "6۳٭ "۲۲5۶,58 ۴ ۱۳ء۴٣۹9<۹٭
 ڈ8 <5 57۳ م۹۱۰5 ا۶۳٣]۳ا ۹۹ ۶ ۴۹۱ ہ۳۴ 7
 ہي 5 ۳ >٭٭ ہہ. مہ, ہہ ہ٭ ہ56 <<

 3۰۳۳ 7 ہ5 ۹۹۳۱.۰۲ ی٭ ج71 تجت ٤
 مو جت ۴ ۹ ۹۴۱

۳1 
 رسم “٠ ویٹو

 ۹ 59) 01 م۹ ۰ م۱ ب7۰۶ 1۰5 چ۰ ك9]
 ربانی

 و -.<۹) د۸7 ×۳ جڑآ م۳ ۱۰۸6 ۰۳۲ جب
 بم ۳3۸ ۳ یہ5 ہہ <۳ ٤ 3×> ۲۹۳ ۱۰۳٣۳

 ]۴۳ 7 7 5 7۷ ی۹۱۰۹ ۳ 7 ٣
 ۷آ ۳ا٦ 7-) 9 ۹:۳ 7۱۰۳۱ ۹ ۱ 7۳۶ ۰)٣۰۰3

 ۵7ج 77 1۹ 317417 (311) ہ7 3 ۴۶ا ٤5
 یک ۴ (38) ۹۹۳۲۳ ۴7159 : ہ٣, م۷۳۶ 1 81
 ×۷ آ0ت ات 1-1 ۳۹ ۹۴۳ (ی۹۹ 8۹۰ 571 5 ھ۲, ک
 مج ۹۳ ×۲۶ 28 جڑ مادر ۹ ۹ ۴

 7۴ 5۷ ۴۳5'۴۱ ۶5۳۷ 7ا, 5۹ )51 ۶9 7٤7
 عو ؟یک ج ہہ ۲۵ ہے ٭ ا3 ۳ م۰85, 5

 7۱ج ف۴ ۳۲۳۹8215, ۵۹۰ 71۶ 15 ۴۲ ۰۲۰۹ ۱ ٦

 دو5 2.۳۳ ۰۴ ۱ ۳۰× ×۷۹. یک ×737) ہ۳5 ۴65 5 ہے
 ]مم ۳۳ ٭ہ۹۳۳ ۹57 ا ھ1, ۳6 ۳۰۳ ی۴ ۹8۹1 55

 :-:.۳۳۳۲۱ ۴7۳۴ ہ79 ۳ ۰10 ہ۹ رس,
 ما یک5 1۳۰۱۵۰ تاج ھص 51۱

 - دور ہ ۹13۹ د۹۹ و[ 7۹۱ ۶۹3 *ہ؟۳۳ ز
 ' ا۳۴, 51۶۳), ۹۳۳٣۲۴5 ک۹۰ 41757:2۴۹ ٦۶۹ ۹-۹1۹۹ ب۳3 ۰ ٰ

 ۔ک٭ ج۳۳۴ ××٭ ۶۳۱ ٭ ٭× ہػ۔ےیج  جە 8
 '۔(× ۰ 5۳١ ۳ ۳۴ م۳ م٣آ ۶۳ہ ۶ ی۷۴5۹ 71+
 ×3 م٭٭٭ یی جر ۔ہ٭٭ ]یدبم ا8۱ 5۸۹, ید
 "ہو ۹١ق. ہ۳۰ ج۱ ہ مہ بہی عز مہ. ہ
 .-۱73 ۸ جہ ۳. ×۳۳ ۱ ۴۰ ہسچ - >۷ 5 ۴
 'د ہر6۳1 ۳۳۳ ×۰ 7 ۹۳۰۲۰۹۰ ٭.
 7ہ, 597 ۹۳۲ 2۰۴ ×7۳ ی٭< جو جہ -..ر ١ہ ۷<

 ۳۲۳۰-۰۱۱۳ 3216۳ >۳. ا۹۳۷ ×03 ہ۸ ج3 <
 ظ7 5 ۴۱ ۰۳۴۳ ×۳ ی5 آ21 9۰۳۰ ۵ ۳<

 0۳ ٣۹7 مرچ 7۹.۴۱ 5۸1 ہ٦ یکایک ۹و۹ ۱۳ ٦
 1 55ہ 5776 5۳75 68 ۱۹۱۱ 5۶7 315 ۱۰٣۲۳

 جج <۰ یئ)۔ی  ٭۳ح گعج <[9. عہ7 ٭آ
 تنا ے.اتوروواڈ ا)

 - ۱۰۲۹) ی٣ر-یو٭ 5۲9۰ ۶مو ×۱7 ۹ ٣ >٭54

 5×  ت نزلا لعل ا مم ل ۳ ۹۴
 5 7۰ 77۸5 یب5 ہ5 ×7 ہ1۹ تاھ٭ ۴.۰

 5۹ ۹ ہ۳ یا5 ×۳ ہ7-5514 7)۹74 ۹) چہ -.-

 نیم وما لع ليا یم مل

 ۹ دہ د٭۰ :5ر۹7 87۸7 یڑ مہ (م۱۹٭ہ ۴ ١۱3.۰۹
 "08 :×ر13) (30) 8 3×۶ ۹)1۹۳ ۳ >۴۳3< قی ہہ
 ۹7 ہ5۱ ۹۹۴ ی5 5۲۳۳ دا ہ6 ۰ 77
 ا مہ <۳ ۳۶ ۱7× م۳۳۴ >7 7
 ٣٢ جہ ہد 8۱6 ء3 و× >٭۹ نيَكلِل یه
 85 7۳۰۱, ۴۳۴ م۳ مج ہ۲ ۱× ۲ 7
 ٦ <٭٭۱ ٭٣ م٭٭. 3ہ م55 ٘ک٭ ۱۱ ×۶ یا ہہ 0
 7 ۴)۱ یر او 0ئ٣ 8۴۳۷ و ۶

 ےگ تپ ےہ ےب ےس قت

 ۔7ے-ےب چپ ٌ٭ چپ یب ثٌئ ھا ھی رک

 ےہ مل

 38 چا



 "37 ۹ توا سس 7 ٭٭ 555 ہہ م : 2. 3
 کشئآ ین نیوھلف ۹5ز ۱ ک٢ ۹۲7٥ (”ٹ٭ کا ۹ ٤

 ا

1 

 ضٹنلاز

 ھگ

 ا
8 

 چپ ٭ے٭ کج

 ےک ۔ ےس 7۴ 5

 دان ےہ ےس وسوسٗسىصفحعس _۔۔ ٣ 5 کف تلع ا۹ک( َٗص-صس-ح--یتہصصجسسوسمس ۲

 3۰۲1۰۳ ×5 ف۲۴ 9۱۳۶ 5ا ×۶۶ ×۳ ٭ >٠٭:8:ج7 جت
 ۳۷. ۹۰ ہما ۹3۳5 م۳ 5۸ :>.-چ۵) چہ
 75۱ 5۳6. 157515 (78)۔-ک۹ ۳۳ "577 ×3 ْ ۰

5۲۹ 6 

[۱97 37797 

 9:98 دلا ندی ہر چا 1 0 ید 8چ ْ '
 تک... >۹ ہ7 ت8 ۹ >۰ ہہ ٣ :58 ٣

 ےب ہ و! ۱ م×٭٭ ؛رب (مپ ا3ج ٭۰٥<ہ (×ہ٭ مم ٢
 ہہ یہا ]×۰ر جہ ی٭ مہ ی۹ ۹۹ ۱۹۹۳۴ و37.۳7ج۷
 بجو ب۱ مم ب ۰ وو ×٭ ۸۶۰۰ ۲×۹ جو

 251391 ک۰۰ ٥۱ 5۴5 ×5 ×7 ۶۳۴ ۳۳ د۱ "جہ جہ ڑگ
 ج۱ ک۱۲ ہ58 ہ۳۹ ہ۹۴ ۹۹ ×× ی3 ہہ ۹۹۳۰ جچ
 مہ٭ 5۰۱۴ تب ×۳. ہ ٭)×5 ہ۳۷ ۰۱۰۷۹۰

 مو مأ٭ :جوج (ي ہ 87 1578 ۹5 :۱5 ۱ ××۹٠
 2۳ ]مج "7.9 8۶۳ >5 و۴5۱ 7 7

  ۳-77۶ .771۱اڑ 97 ۹:5۱۹( ٣

 <1 >۲۹۳۲ 57 57: ب5ت 17۹ کڈ٭ ہہ ک ۹
 ]۳ ۱۳ ۲. ۳7ج 1< 771'51 ۹۱۰۰۲ 878۱۰۱
 5ب, ہر ×9 ہ۹ ۱۳3۰ ات 2۹۸0۰1 375 ۱۹۰5 ھ۰۱٥

 تہ اے ےہ ےک
 280 ۳۶۴ 7۹ ۹۹ا 51۱

 ہ3 ٭< ×۲۳ 3۳۶×۹۹۹ ۹۳۰۰۹ 1٤۲طد:؛؟

 ناپ

 ۔نو قو 3۳۷ |۱ ۴ ۴۱۰۴۷ :879۹6 ۱۲۱١
 قم وم 898 1 ی۳۳۰۱ 7×× جہ۹ (۴۳)
 ۔مسر, ×5! حر ۹ ۱۷۹۳ ۲۲٢۰ ء۱۹۹۰ 38

 "قح یب ہ× (٭ 1۰ صع, ہہ 88ہ
 م۱۶ ۹۹۱۹۱

  ب×٭ ×5. ہب٭ تثئ7)آ ۹۲ 5, ۶۲ ۴
 ق۱ ہت × رت ×۳ ۹۹ ۳ ۱8:

 مكم+ ۱ ۱ 8+ ٣۲١"

 قو ہمہ ×۸ ×× ×ہ×< هللُوْمفَِدمحُٰفح ۳٤۹
 7آ ہ۴۰ -ہ-۔ج.. ۰١۱ ہ ٭×ا٭ ہج٭ ۹

 وو ٹک
 گو ۱ہ +7 "975 ٣۹۳ ٦٦× ٭٭ نوریبش

 ۂییاوکلَی لی اب کج ۸۳۰ ہ۹ ×7 ١
 د93 0۷ 9۳2۶۴, 13۴ 771۳7۹ 7۴7 ۴ ٥377

 3 ×9 33۳ ہ٭ ×ب-ب× ہ ہو ۷ك 6
 حج مم ہ٠ ہہ ۹١8 ×× ہ”ہ×٭ ى۹۹ 5 ۱۴

 *9٭8٭۰۷۴1 ۱

 ۔ںح- یھجر ×5 ]یی ہ ×قص م٭ 6
 ہ8 ×۴ ٣ 125 ۱۴۳ ہہ ٭ مہ بیہ (وآ× ۴

 >آ ناف وانا یو ایففات نا مو ولا ا
 ٦ ناجکال 9ا انت 2و0 اک ات داراونا لیس ٠
 1 ئ۵ اوفاب نواوفت نال مھٹە برا نپموت کالم < رح ۔وقوئ ےہ مو *  دوڈ پی٣ ے بوس ٭ وھ [

 ینا حا روی نیلا ا : رےئویوٹںغاےہ زوسو<ەور) ےہ وٹگوچ ہا
 عارف لف ویڈ ام رخ اطا ار دق مزا ا
 زا شو یقینا نا تمنا فلا <
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 نار نور وج بو ہلصح ند دلااحو منا می ناک - ۱" وو یرسبسس ےج < اس ےہہک ہے
 روز مھلژو ھولع یوحنا (ماقخ نیدوپاوفلی ا ۔ےسا حت عت ےس ئ۴ وس مچ کج چ ںی و2 ےس :

 اما ہللا نا ںیضخد ادا ن دعب نور تبع
 ںیہ نم لوسرلاو ہڈیاوباجتسا نئایلا ناول <

 :4 ت منظعرج ا |وقلاو مو اوتنسحا نال فلا م(اصا 1 ۹ سا یس 7-2 ون مج کے صو سس کرس 6آ
 طا وکلا عمج ںخ سانلا نا سادلا حوا لاک نل 7

 ہہ

 امُهَداَرَف ..

 ۶ب

 : یت
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 ً-۶ٴ

٦ 

 تک دوا

 طس

3 

 وس

ِ 
2 

۳۴۰ 

َ 

 ےہ

 ےس

 وے

 ۓ

 و

 بر

>7 
 و
 ج

۰۸ 
 رخ

 رخ

 ٣۰
> 

۰ 
 تعا

 ےب
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 ۔٭ ےس

 مدعدمر)ر دج ػ۶ 7 )6 نہ0 ھ۹8۶7 ×7 "۳ 7
 تیغ سنینمل ایان اج نیت یس نیست
 جہ ہہ چرچ ٭ج مدىور یہ٭ ٴرہوم٭ ۳۷ 77 ج
 جج جچھ+ ]۱ ہزو یو ۴۲ یی یص ہوا 7ک
 جج جو چہ وہ” "3ت مج 7 ہ7 ۷۳۳۸ہ ۳۷۳ 77

 7ج ہ) ۱7 ۳ہ ہ۲7 ہ۹7 جہ ہ37 77۲9 7۴
 و بو ج×-.-.٭ وہ چو مج ۱)5۱۳ ۸۳۳ 78 ٭
 7 57 ۳ یب اچ 7 ہا 7 چپ ۱771+ 71۹ 77

 ہچ یم ےہ ٭۔۴) ندحر ہوز <۷ ب ٭ ھجاک 7 16
 ہ77 ہت ×× ×77 ۲۴ 577 57۳۳ ۳٭) 07۴. ۶۳۳ 777
 حج ح۲ ہ٣٣ )ہک 7ھ. بو٭ ہک ]ہہ ٭ ۸5مچڈووو یورو یی
 ]7× ×8 7××. ×۶ ہمہ ٭ہرە8 تی ۱ مەمز 5 7
 ج7 77ہ 576 ڑ5. 5۳77 چک ل۹۷ جج ا می ر۴
 بو نہ ہروہجہڑب ڑسج جج ہ )7ء3 / یومر 7<
 5۳۷. ںیہ مج ×إ ہہ مم ہو مز 577 ۳۳۲ 2797
 7< جہ ×۳۱ ی٭٭٭ یرسہ٭ م۴ یص۴ ۹۷۳ یر۳ یک
 سج ےہ وج جم مےر وو ہہو مرہ ہجق)۸و۱ ہک
 چہ 8۱7+ /777۸9-73 7ر یورزر چجرچ ہ]۳ ٭ بیگ 8
 ۔زچ پہ جج 7۰× جو یجج ہ8 ی۳ مہ <7 ۶70۲ 7
 ھج چو جر میود)ر و بے 7 ۳7 ج٥ ہو ۰ 7
 ]7 587۳ ہ77 ٭ت ا 77 7۳7 77 77۹ ۹ ۶78797 7

 ج۔ ٭3ح مہ +77۷3 خوصر) ڈم وچ یربچو/ 46( ۷
 مو درج یرج جہ "چرچ چر مربچور ٭ہ++ موہ(" ہ
 ۔۔چےہووریپ ہہ|؟٭ ہو م۳۶ ٴیہہ یہ 7۳۳ 5776 ۴757 7

 ×حج ی٭ ہہو ٭٭ ہہ جہ ہ<تیورچت و ۳ى5 7 ٦
 -؛-+0۳+آکك1,م



۲۷ 

 یت و ہو
 ٭٭. ا٭۳ وج۰ ہ۳ مب٣٭ 85×8 ۰ <1
 ء۶ ۹۹) (3۳۰۱۴ 6۲۲5۹ ۳٣۳ ۹٠۳٣۴ 3٦ 3٠۰۹1۶ و

 37ج 0) (33 7 15 ۱157 ۱۲۳۴۵۹ ×۲ ھ۳ ۶ ٣۳×
 +1 1۳ ]م۳۰ 8ہ2 8ي ہے ہ٭ ہہ: 83۶7 (وچو٭
 (×ر ک5 ٦۹ ؟٭یچو ج5 ۹۸۹5۱۱۷83186 8۹1 87

 ت7 3 0۳۷۳ ۹۱۹ 7, :761 ۸18۲679 8571777۹ ۹
 ۰۴۱ ۴ ف۹۰ <ڑ×7 ۹۳ا 9۲۶۰۳۰۸ 783-1 ۱

 ہد ہہ ہا و0 ۳۳. "59۱ ٥7۳۰۳٣ <؟اہ 55
 ۰۰۰۰۳۱ ۳× 7ہ *!7۴۱ ۹۷ 9۱۶ 87 7 ١۱8۳

 ہ۳۳ "۳۰۹ ی۳558 :51851 11 ۶9۰9۰ 7ہک. ×8.
 55۷۳۳۶ ۶۳۰۱5۱۰۳ 2۴۶۳٣۱ (1۶۳5:5۱صک 71۳۹۳ 57۹ 7 ۴

 3ھ 1۱

 5157 ۹171539۶15 ک ۹7۰۹1۹7 ۹۴۴ا 1۹

 ي۹۷ یک ۹ہ ٥۴۷۰۳۳۳۴۲ ٥۹۳۳٣ ہ, ٭چا53 6

 5*2 35 (3ا8) ٛب٭۰ 51 151۹۲7۶ 5183ی ہک( وہ7 ٭7 ہ5
 7516 ۳7 ۴1 7 ۹1 ۶1 ۹1, 1۹۴ 9۳۷۶ 5ا67
 ۹ ((کو)71 ×۹ 12۶ <1 ہہ. ۹15ر ھ۹757 131۴۳ 7

 چپ و م5۹ ی2 ۳۶۳ ہہ, 5۲۷۲۲۳۶۹ 57 56355 1٦9۹

 59 3۳ 1۶۳ 4 ۹۰ ۳۳ ۴7 ۱ ۳۴ 5 ×۴  ٭

 2۴ >5[ 95 6۹+ ہ5۳ 6آ 9۲50 9٥آ ۴۹۳۴۹ ٤۹

 385[ 55 "۲۳ ۱ ۴٣ج٭: ۹۲۹ ۹:۳5 ×5 ۹۹× 7ر4: ۶

 >5 8 م۳ ۹۹4۰ 5 ۹۹۳۲۳۰۰ ,۹۹۶۳ 515۰٣5
 (8×٭۱ ۹-55 ہ3 ۰ج ہ-۱٭۴ ہ-۳8] ۳ ۹۱ 8۸۳ا
 ٭. ۳ م1۹۲۳ ۲5: 7۱۰۶ ٭ہمک ۰)۴ (55) ٭ 85
 ج٭٭ ٣۹ 5۹ یب٭٭< م۹۲۰۱ 5ا5ا5آ ٭اا5ئرج ٭< ۴۹

 چ٣ ۳9 511۴ 5۶137 ۹724 ۶۹۱ ۹۳1+ 7

 34۳ 1 777۶ ۶3۰ (۶)7) -  ٭رچک ۱

 ھ0" ۹,۳۷۶7 - 9
 للامننَت اکے ک ہہ ۰۳٣۵> ہ8 ۳6

 یو۴۴ +۹٣8

 ×7 1۳ 27 ۳ .٠۶۳7 *775ی15 (75) - ك5 ۲

 نو میص.× تہجد بہ 55 ہ۳ ٣م 8۳ ٭۴
 697 ۱ 5 316116 ہ۲ ػ1 [3٭جچ أ۹ ۳ 86 ۶

 >۹ ۲۴٣ 5٥ یب.2 یف ٭٭۲۱ ج۰۳۳ 398۳۰ 5۴۳ئ ۴ ٣۳۴

 لیکولا معنو لا یبسح چچچ (9[3) ۹8۳۳. 5۲۳ ۹۲۰۳ ٭

 ۳۲ ۳۰۳٣ 5۳۱ 50۰+ ۹5768 “ہیچ )ںی ۲ ما 7
 و: ۰۳ ۴ ٠٦ ۹۹۰ ہک ۱۰۷۲۳ 35 ۹۹۹۳ 1)8 .٣>

 ۹[۴٦9۹ ۶1 ۲۹۰ 5۲7 1471 ک۹۰ '5ا3152 ۹15۲۳۶ 5۳] 1۹8 ی٤

 307465 ٭ا5٭' ۹۳۹ ۹87۶۹۲ ۲”

7 7۲ 89 

 مم3 ۸۴ 1۴ 150 ہم ٭۴٣ہ ٭۹ مج

 قم 55 ۲۳5 ۴۳ ج۲9 ہک 7 <5 >۹ ×7 ٦×

 یقینا
 و 558 ۷۰٣۲۷ ج5 577 5۹ ٣٥۳ یر (19٭ +7۶7

 7(0 7 2 ۲5۳ (ج5) ×× مہ 8 ,۳۰٣۰
 ج181 (75) 151515 (۴۹۳ 31181116 7۴ ۹۹۶۴ ”
8 7 ۴ ۶۹۳ 515771 53819 ۱۹۷۹ ۹۳۰۴ ۹ 

 ق۲ 9۳7 >5> ۹)۰۲۹ ۲۳۳. مد و۰ مہ قع
 م۸۱ 5۲۲۳۶ ۹۴ ٭ ت7 ..٭5٭ ء۳٠ ۴ ۹9۳ .۹٥۳۷

7 ,۹۹۶۳ 7 481515 7.۹۲۴۲۹۴ 519(1 5۳52۶۰1 ۹1۰ 3[ 
 ہ5 ۹۳۳۰۶ ۹8۲۴ 01 ]1 ۱75۱۹۷۰ 51 77+

 پ ۳۳۰ ٭ .٣٣× و 8۰ہ ہیر موہ. "ی٭٭ ۴,

 ' ڈ٭ ۱۰1-۱ ر93۳ ۰۰۰ مچ ا5ا
 '۔ ہر۰ 7.۴ 7۳.٣۳۷ ۶ذ بج د7 8۰8۳ ۳ 7ہ. “۰<
 5۱آ 9۲۳۲۲۳۰ 5۳ وی٭ ۰٢ ۴۳ ی٭< ہ5۹ ۳۳٣ ء7
 دا77۷۰۹) ھا ۳ ۳۰ 3۱ 7 ۳7۳۶۴۷ “ 05۴ 7۳۴۷

 '۔ْد)٭ ےہ 38۰ ود. ن۵ ا ناپ نوروفو
 ١ ج٭ یوم

 ' وياَوقَحْل ہ5 ٣۹9  ۔(یی پار

 وج. ۱۰۷ ہار ۹5 ۳۲۳۳۳۰۱ ۰۳۰۷۳ ہ۹. ×۳۳ ××٭
 ۱۶۴اہ ف×1, 5۷۱۹ ۶۲۹  5115 5۲۴۶۳۳۴ 5:51 75 ۹۹۸۲۱ ,٥1

 .-۔ ہو٤ ہات٭۷ بج 87ج ہبد٭ ۱ ۵×7 87 یب٭٭آ ہہ

 بہ! ہ۳ >۳ ×× ہ58 )خ مم ہ وع×٭
 87 ۳۳۳۹ ي۳ 3] م35 ۶۱۰۳۴ ۱۳۲۴ ۹۰ ۲ 5۶

 ۴۹ ٣58 ٥٦٦٢ 5731 5۳ ۴۴۳۱ 3 7۹8 355۹ 1)5 ۲١
 5۱ (ج6 م٭ م٭ ×۳8 م٣ مہ ۹یو می

 ٦ ہ۴ ہہ ہی0 5۹۳ 5۳ ۱× ت٣۳ ج۴۰۳ 7
 9۹7۳۹ 5 ۹98 ۳۹ ہ8”, 5ا31 ۹۳۰ ی۶ج ۴۴۳ ۹۲7۱ص

 79۸۳ ہ55 ۱۳ ہ5 (380) 6 ۶8۳۳۱ ۴ 6

 جہ۳ :۹م٭ <۳ *۳×٭۹ م78 ,85 ]۹( 
1887۹8( 

 ×>٭ >53< و۸ ڈچ٭ وہ. ہہ ہک )38١( ء۷۲

 1۳, م 5. ۱ ۳۶۰۹۳۷۴ ۶۳۰۰۰۳5 ۳ ؛ 58 ×6
 5٦ 754 ع85 55۹ ٣× ۲٠۳۶ ی٭٭ مبج٭ 97 3: ک
 ۹۹75۶ ج٭ ۳755 ہ7۳ ۴ ٭!+ا۶  ۹۰۰7۶ 77
 55۶) 53187۹ ۱ ک15 ۹۳ ×۳۴ (>75)-ی۵۹ ۹ ۴

 ۲55۹۹ 36171 3:7 ۱٣۷۳ 5ا۹1 277۶ 5۹۳۳۴ 2۴ کآ

 ا ٹنرجح.٭ -٭ "ہ۰ ہ5۰ 7. ××ت٭ >۲۱۹ ×۳٭<٭
 5۱6 77 5 ہہ ہ٣ 775۳ ۹۲۳۶5 ۶۲۹ ۹۲7۹6 ×× ٢٣٣

 ا3 ز5 ×8۰ ہ٣۳ ٭.٭.٭ ۳5 8ت۱ ہمہ
 7۹3۲ م”٭ ۶ 8۳ 7۹۳ أہج ۳۹ ۹۱۹ 3

 533ا 3: ×15 ۰ لَا َمتِنَو هللا مَح .٣۹ ٭٭

 ٴ 37 ۶×۲ يہ ۰ 505 5 2۱

 تج رھپ قدح

 ھہہ و

 بج

 ہل

 کا رعتاا ےل]آ ت* دل <*” دخل ےک ۔ہۃحجا حا

 ھا



 قج۳ 717 7577۲7 ۴۹۲۰۳ 557۳ ج07 || ا
 ےےہاچ و وو٭< ۷۲۳۶ .٠۳۰٢٤ ۱٣۰۶۷ ٠١٣۰: ''ك۹ا 33 ی آ 7 ہر ۹۱ ۶815 91 ۴7 <7 .۹٭۳٭6

 ١× 71 ی۵۶۱۳ 915 ۴۴ 377 ۰۲۹۳ ج٣
 ۔چج× -۱ 5۰۰ "۰ ٌ٭ ×۱۴ +×٭٭. ت0 ُس آو ہا 7 1 081 7
 موج یھ ہہ ۴۳۳۷5 ۱ ِِ 87 ۳+ 75 5)3 5١۶

 ۔ ص7 * 6۳۴ ۱ ۱۶ 571 رک-۹35 ۹ 3×) ۴۰۱۴۳ ٥۴
 کمر 7 75 ۱۶7۶۷ “ہ۳ ۱۲۶۴ تا۹۷ ۴7۶۰ اڑ

 یک دہ د2۶ ک۳7 ۰۶ -..-×: ٠ >7۱٦
 !] 1 آ1 ھ۱۱ 71 ( 71 ۔٭-٭.-.×-. ۴٦

 ٭٭0۳۵8ّ ٣۰۱
 قو ہم6 ہوکہ (۰۹۶ 0 7 ٦×

 مج 2×. ہ×صحص ہ3 225 377 8۳۳ 58ہ ہج --
 مج ٭3× ُںِسِْلاَمْنََْد هلاََْح ۹۹5 (۹ ۱ ۲ ٥ جفا

 جدہ ]) ۹۹6) م, 9۱ ل1 754 (9 7 8
 ہیچ چپ ےہ یب ہ بت رک 308 55۰۱ >5 ۵8 ۹ ٢

 حب حجووس٭ .٭ ہ٭ ۵ م۴ ۸۵ م5 مل 7 ۴ ۶ جر ہ ۱۳٣۳۷۳۷۰۳ 2۳۷۴ ہن ک ۹۰۹ 7+4 ٤ “تا7 21 7'۶ 7> 7 7 2 مج مچ و >۷ ۱۹۳ہ 6 1۱
 ۔جت× ہ۔ 7 ۱۰.۰۳۱۰۳۳۹ ۳ ۱٦ ۳۰٣

 وچ ۹7۱ ہ۹ )5۰ ہ0ؿ م۹1 ۹۹۱۳۳۱

۱7 7 7 

 ۔ےہو ہ٥ مہم ےس ١
 6ک ) و ی1 مما 0 ۵9 0 7 ہہ

 - ہ7. + ہ-.. 83ہم ٭ے 0 طشن
 ۔یسہ×۳×٭ +۰۰۰ د ۹۷ ہ۸. ۳۴ ۰ 7 ۲
 اص ۳۳ ہ1 کچ ما, ۱۴۹ 7 ۴ جج ء5 ا9 ی۹ ۲۳, 5ا5 ہقآ ٭* 7

 و :یدادجرح و ہد 37۳) ہ۳ ج۰۳1 ۱۴۲۳۳۰۴ ۶1 ۱ ۱

 ہک ہم مم “ہ5. ڈک ہے ٤< یوور ۴ ٦
 دیکر

 نجوم ہد ×ھ ہ۵ -ہمب ×× ہوم بج حج ہ۳ ٣۹× ۳۹ج *۱8۴ ہائوس ہ۰۴

 یوحس م -٭٭٭ ٴ8ً ۰۷۷۳ ۱71 ۰ ۴
 مچ عو وم ص ۹۹۳5 ا5۰ ہد ہہو٭ "۷ ۴
 ات

 نا ےہ مے. 8
 ۔-ج ج مج ددح ہد ہج × ×× ۷ نئ ہک ہہد٭ .ہ ھ7۳۰ 8ی ×ہ یو 6۴ ۱

۹5 615181 

 تپ اور تا

3×1۹ 18۸ ۹۰1۹۹ 5۹۱ 

 نیشن اح ور اول نوش
 ۹وک نا ندا عموم مایا فو ان
 اک اورا نا الا فواد ندا کن للو ا
 0 ئ٤

 ںیم رن
 اک وا نئ مکا ورم نیلا تاویل بادع اج

 6ںژھو ٹال وو اظ دل مال یہا یا
 نکی حور نام لم یم ار دیا ناقام ا

 پال 2ہاھ ناک و پلا ند تا
 ةنل و لوو زاکپ نم ہا نو یک لا عنہ

 اوکوَم ہاتف نیڈاا و امی ناسا ا
 ےس ا لب ناسا مائل : ا 23پ باوا ںوقو عینی وکوف لب ول اج

 جوْأچود جج ×۱ ہل ) ہا وک ہہ ×× جج 77ت ۸ ۶ 51ر مووز ہ5 ]×) ج٣ہ×+ 7۳ ×۹. سج ہا ھج ہو7۳ ےہ جس ]×۱ر ہ7 ہم ۲۸ ۴۷۳٣7 ۴ ٭)٭ ا۹ یا یہ ۳٣1 7۳۲۷۹ 77)٭ ا اھ ھ۳ ۳ ۱ 77 7 751 ہی ہر2 ۹7 1 (6۹۰) یو1 ۲ 7ا یو پ87 1777ب عچ جہ ٦× ہ٭٭٭ ہ×” ہج٭ج .ج٭ ہی ي۱ واک. یوم( ۔ںیمج جہ یہ ٭××٭ ۔چج ٭جو٭ 5 یہرو 7موت
 ٣ق7٭ 87۱ ڈجیہ ہر<٭ ہ< ۔َ].ٰ< ۳5 ۰8۱ 6م۰۹۰) 8 یہ ویج ح ہہص×٭ بہہ مج م۶۳۰ ۶۳ 7 و5

 ۔مجم چود )۷ہ ×۲۱ ۱ 5۷۳۳۳ ہہ ]×7۴ ہج+٭۳۳۰۳۰۳>
 ج7٭ ۱ (موجر دزدرجحہ درج مس مج می ہو ور ٭ ڈچخج ہج۔ مو رجر می ہہ. مہ ںی” دہ 77۷۰۳ / ٦5 ہم ہہو بج مج )ہک ےک موج جو ھ 7 ٢ ۳۳ ےب رہ ہہ ب۷ ۳5 ٦

 ےس جج ںجوج ہت ات-چ ي۱ ٣۳٣) أ7 ۲۰۴۵7 ۳ ک7 یگ پرو رج ×77 77 ۲۶ 571 ء٦ .]٭۷) ×7 ٭ج ) 7۰ تا وہ 8ہ وج ٭ ٭ "<6 5 ۔و موج مج ہک نب جو موہو ج وع ھ97 ء7۱ ناەمز) 5و چور جیب ہم7 ۲۶ 7۳ < دچجو37 ہو دت لک ہ٭ یہ ہچ٭ ×٥ بہ نج رو۰ ہو ہما ت2 7 77ج 5 و وو مم مہ و م١ می ہوجا جج پیج پہرورک ی٦ ۷ موہ]+٭٭ )كہ ۹ 1۱ ای ا و ا یی تیسممرمممسش.س

 ج.) ہر ہ-٭ جج بص×> ہ ٣۲۹۳۳ ۹ج ۱)7۹80 77 ٢٦
 چپ یر ۔ج ہجچوچ ہ ۳.۰۳۴ ۱
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 مہ-۱-۰ یق) ہہ ب١٣ ٭×م 1۹۰۰۱۹ ہ <7
 ج٭ ہ50 <۹. ۱۳۰ م۳ ی٭ت ٭-٣۶۷ <8 (۳۰
 ڈ۱ >۱ 7715 5۹7 7۹۰ )7 ۲۳ 5ا 7:۹-7۰ ۹
 مح یھ جب ہی. م۸ 192ا 85۰۳۴ ۳۶

 3ح٭ : :م٭ ۲ت۹ 8(ہم 5× ٠× ۹ہ. ۳ ٥
 جی بج 5ہ ٴ ٭٭٣٭٭×"۷” يَیْلََبيَ (۷
 وے جمی ٭*٭ دہر ۹۳9. ہی۱ ۹9۱ ڈک( _
 كی نْخ نا رآمأ نب جب ہ۱ ۳ 8

 >2 می ×آ ہو ۳۳× ۸۰۳ 855 م۹ ١)8
 جج. 6×۱ ۳7 2۵۰ 07۳5 ۴۱۰۰۲۶ ۴۳۳۳۳ ى٤۹

 وج ت:زرو ہ--(ك۶ 69 51211771 ۹۴۶۹1 ۱۹۰۱
 ےمح۔رو یے ہ۰ ہہ. ٭٠ج ۹۹۹ (6

 9۹ : ؛یحح۔ ٭ م-.ر٭ ×۳ 686106 ہ٣۲ يبےبے
 ۔جا٭ 75 ۱ک ]5۲ ۴۱ 5۶5 ۹ 1۳۲ ۰۱ 75 5۱ 6١٢85

 ۳حج ۳۰7 ۱ہ 5 ص5۰ ف7 581۳۶ 5اک 7۴
 جی جہ۱ *٭م٭٭ مہ مک ٭× ٭٭۱ ہ1٥ا۹٤8 ٭, <۹
 ند ونششم زی نا جج انس نایناڈویمل
 حج. ہہ ہ9 ۳۰۳7 ۹۰۲ ۴۴ ۹۲۴۱ ی 893۴5 ۴۱۴۴۲ <1

 م18۶ 21413 1 ۱۱۹6 5۹۷۱

 ؛ےھ و ]ہم بچ نیم <6 ×۳ ۳ 5
 جی یر  َمُم وج ٭ ) یا ہہ ء۰ 6 7
 ہہ. 38 ہ۷5 ۱ ۳۱ ہ85 ۳ (۹+۳ ء٤
 ق1 <٭*٭9۱۱ ك1 ۳۴ ٥ ےڑوج ء۹۷۱۳ 85

 0ک 7)3 (712) ک3۶ ۴19۲9-.

 ادبا ملسم لجر بلق یف نامیاو حش عمتجی ال
 ے۔ا]ے ےک ےہ و ن9۳ ی٤ ۶۳71" (51۹ ]7114 4

 یی ۳۰۴ ۴5 ۶۱۲۹ ×7 ۱- (چ7۹3))

 س ہنس

 رو ہ۷ ٭مو ماتم ود ٭ و۱. ۰۳
 نیز لینی سس سس
 .)۶"88آ حر >۳ (۹۷۹ہج 3۹۳ ہ55 5۳۰۳۱ ۴
 ا1 ۵ ]9۳71 ا. ۳ ۳< 7
 ےہ د5۶ د۳۶ 6 3ہک ۱ک ۹۱۹۹۹ ۳ ۵۹
 آ77 ۰٣٣۳٣٣۲ *۳7٦ج٭؛ ×۰۹ ۴۲ ہ7۰ 7. ۴
 یہ ۴۳۱ ۰۱ 75۱ 5۷5 ہ٣۳ درک ممی 5
 ی١ ٭٭ یک" ی٭ت ےہ یہ ٭کك اک 5
 0خ ہلو ٦ ۱5 ہو ہم ہم جچى ا6
 یب دیمعاسج یسلسسشیشسشش
 7۴۷ 10۳1-1 9ک 1 779171 ۹791( ھی 29۰: 5
 77۱ ]1۹ 727 ٣ ۶175 ۱۱99۹ ا51 5 6: ہ5ا1

 یاد یخ علا
 | رر٭6 ۹۰۳۴۳ ہ.-568۱ 5۷۸۲۰۴ ۲٣٣٣ ہ ۹

 | رو >۲۳۷۰6 :۳۶۴۹ ۴۶۱ ا7۲: 9۳5 ۴1 1 7 97
 '۔]کا ٣× ۰۴× 2١۳۰۲ ۰۳٣۳ ہ۱٠ ک9۴ ۲۴ 5۲۳ ۹ ۹

 ون سات تیرہ لا
 ل١ -××٭٭ ۳)۳ 7 *۶ ی5 ۳٣۳ا ۹ 5۶٤

 سو ٭]× سس م5 مم م ب
 '' وج2 ٠۶۰ 8۳+ )۳ ×ہ٭۹ ترس 74 ,۴ ۳۳٣٣

 - ۱3 799 ہا5ا ا 7۹ 671. 9 7<
 ۰-۳۳۲ ٣ ۰ ا۳5 اا1 1۴۷ ۳۳۴ 6, 71 77 5
 :۔ب× ہلئاو ×۳× ہ ٭متہج بماتح ٭ ۱۱۹۳۲ 5
۱ ۹۰۹ ۱۳93(7 ۳۴ ۳۴ 816 37" 
 ' جج بج ×م×. ]۱ 55 ×× ہہ ×5 1:8 5, 5۹ ۹۱۰۹۹۹ ہت
 دط۰ ۹۳۳۹ :۳8)5۲ ۹۹۰ 9817-9134۱ ۴1۹9, ۹94

 3ج: ہ۳ ×58 >۰ ×<-, ۳۳۵ تاج ٤4
 ]ق× >۳ 1 ۶7۳ ۱۰۸۶ ۱51 7 ۴۱ 10 ۰۰7۶۲۴ ۱ (27)

 :م٭  ع یی “ک3 ۰)۹19 ×۱ 5۳۴۳ ۴۶۱ 180۰ 5۲۰۹۳5 4

 تپ ےہ مچ تپ یل ٭ع٭ب یآ آ ھب ہُب ٹفب ھک -٭ یک اب :فب افق ریا ہک زىئ ت ض٘ ۔۔ د۶ ےن ھج

 ب ہل  ۔۹ تل
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77 ۹7 +71۹9 
 >- 8. ہو. 5 مات ٭ماڈہ ہچورچ

 م۰ ہ-ج ا۹۹۸5 5۸5۷) ۴۹۱ا 55۱ )٥ دو پ
 ۰م ۱3 یص) ٭٭) م٣۹5۲ 3۲ ۵8۳۳ ٣۴٢١ئ ٭ وے
 88-938 ۴۳ ہی. ہ۹۹ ات 3.1 ۴ ××ج جچ و 1 ١

 ےہق٭ 1 ۴۰ ٭ 35 5۳ ا۶٥٥٥, 5۱۹ ۹5ا ×۶3 چہ
 ذو ہہ ٭٭ ہما 38 ۳۳۰ ۳۲۳۴ ۱

 51۲55 ۹*] 5۲۴۴ ک ات 2 7577 01003:75 ۱۴ ]
 ۳ (ر۔ہ 5۳] ا82 م۰۳ 3۹۳۵ ×× (۸. !

 ب575 ۹ 5ہ ٣ ٭ت٭ ہی ۳, 55 دج بک
 ا5 ہن دچرڈ ۶و ہ م۰۷۷۰ ۱۷۷۳۳ ہ۹ ×تہ.+٭ بریچ ۳

 297 15 71۱۰۴۴۹. ۲۳۴۲ ٥ 77×: 77×× ہ5 3ص وہ ۴
 کو م۳ ۲٢ ۱۹۹ ,5 ۲ ٠5 ۲۶۳۳ "۰۰٠ج 08و اڑ

 ۰+ ۴٣۳ 5 5۶۱۱۹ ما ٦× .٭":٤ و عہ۴
 جہ ّ×۰ 7۳۳×ص ×× 7۷٦ ×× ×× ×-ھ ا×

 ۰۱ 7 ہ 7۳۳ ۱۹ ۶۱8۳۴۷ ۴7۱ ہر ×× ہ3.
 ۹۰.72 ۹ ]ہ73 ۵, م8 ہہ ×۷× ×3 چ١ ۰١)

 ۹ہ .وج ۳ج٣ ْہا55 ۳5 ء۱8 ۶۹۱۳۳۷۸ ٠ج |۶۹

 30 5 7۳ ۹۶137۴ 7519 4)7 321 * ۰۱۹ 7 7 ٠
 ہج ]۳ ۹ ×7× :ر رت ۳۳م ۴76 ×۹ ہم ×× جج از

 ج3 ١×" 7× 3277ہ 5187. ۶۳-8. ہ×× .۰ج.,
 م3 یک >7۳557 34 5۳ ۴۲7۴۱ 9:714 97۶ ۹5 9 8 ٥

 وج یر سم. ہلخ 89۷۳۴ا ۹۲ ١ ٥(اک ء۳ أچ |ج
 برج ۹+0۷۹ .488101۰ 509 5.918 ۹۶1 875 ۰۷٣۳

 میوہ ہیجان

 ےچلو در

 جج ۶ ۹:۱۱۷۹ ]7۳ ۹۳۳ ۶۰ ۰۱۷۶ ۹7۰ 8:۰۰۱
 3ء9۴۳۴ ۳ج ۹۲۹۰۹ <3 ۹ا ۹۱ ۹۰۰۲۹5 "او

 گك۷۹۹ (ئ15 18 ۱

 331 ب5 ۳۰3:0۹ ت۹ ۹1 5۲5 6, ۹21 3۱ ۹۰ ۴
 ×ج] :3م۰۴ 50] جات“ ۴۴ ۶۶۹۱ 6۳۰۸ 3۶۰۳ 5

 ۔م٭ ل5, -۱۹۰ ک31 5۳7 ہلا ۴۳۰٥ 8۷آ 686
 جج ھ7۳۳ ٣7۱ "۴۴ ×37 >۱۱۹ 887:۰۱ ۹ 2:5۰ ۴) ہلا 7

5118 ۹۹۸ ۱ 

 3١+3 ٭ 7۰1 ۹)۴) 7× ۹× <7 ٢٠۰۳*
 و. ۹ 8۰9 ۵۷۳۳۲ ہہ م۳٣٣٣ ۱۳۳ ۳ ۹

 یر ہ ۱573) 528858۸۱ ۲ ۱3۳ >7 ۴ 7 ۹۶٢
 ج57. < 5×۱. ھحر- ہ >](ہ× ۱ ×× ی ۹٥5

 حج ط۰۲ ۹ >ہ٭ 55۳. ہہ ۰۴۲ ٭٭ ۱ ۹
 حج : ہہ +۰ ہ5 ہہ ۱577 287 ہ۳۳ ۰3ا 7
 ج ممے وج ]مح و ہڈ جو (ل۱ ہ4

 *5۹:)1613]75 1۱ ۹۱8۰۴ 7۲٦

 ا. جوق تج تہ ہد د8۰ ب٭ ×۷۷
 ہب چہ” "ا5 >- ہ٭٭ج جج .ہ موم ٔمزظا

 جی قع ىیمرہ ہہ 05 ۹ ۹ہ قج-٭
 دحہص ×× 8 صد :گ-٭٭ 3٭ج حج موہ ××. ا
 کب مج مم ت! 8. ×× د۹۰ "مہ ۷ہ 86ا

 60600-0  ص و
 ا1 تمکفامب كي ذ٥ قلرعلا بام اف وذ وقت ٦

 ۔1 الا نل ا6 ییا ملاقپ سیل هللا عاد انی
 1 انہتاب قح لون نج انا تے لا ا ان
 1 توا نی نل راج ناش ہال لاک پا رشپ ا
02 . 
 2آ زئاح تب ند نشر بنک تم 22پ ک ناف اب
 آ ڈکپآڈ ںیئت کہ راینلا پلا ءرمڈلاَو تاج ا
 21 نمک دنيا موم کروا نںوہونامتاو توملا اب
 ےل او دا ں وف کیلا لخ دا2 راقلا عرش ا
 ا غ وال ہر ورغلا اتم الا املا لینا ا

 28 اونوا نی نا نیئممَمَو نشئا رم لاوَمَا ٦
 دمخ ےس

 ا ہرزشلا مع نم كِذ جاو ازڈٹنازنْست ےتس سے رو جے ھر ص
 مور 5وہ نج ہو مم مح. ٭و و۱ م چ5
 ح۔بےح+ بد٭ت ہہ ب×٭ 7ہ ( یوہ ہک  یریجو مہ وج
 نہ ۱۹ج ہزو ۳)۴۶7 757 ۳٣٣۴ 57 7۳۳ 2))٭٭ جت. 7
 جج چو مج چرچ ہو7 ہ٭٭/ ندمز) ب ي یو
 52877 )0× ہو ن۸ 5:57 ]۰ راآ× ؛ مج. ہجچج
 ہہ]ت جہ ٤۶ چر۹ ۳+ مصر ىب ہہ موجرج ٭ہ] 316 ھر
 ہیک فی” حج یب مج عہ7 یدوج ایج جہ ]])ہک ]
 و نہ ۲ ہو وج 8ہ بج مجوفق) أس ًہے٭
 ہ۳ وج أو ق5 ہیک/ پا یہ 306 ۶۲۵, ' ہم۳۳۳77 6
 ہ۳5 ہہ 7 2× ۳۳۰۴_5۴۳۴ ہی7 ہ۲ 77 ۳۳۴ 317
 بج -٭٭ مروج مہ یرڑہوچ ٭ییرب م7 ۴ ییڑوو ۳
 حےح پج/ مصر يرچچ یو ×۶ یروے ہ۰ 5: ]ج مج ہک
 یرہچ کم بور یہ وچ ڈمقحج 5 ہبائ-اچ مج 7
 777۳۴6۷ 5ہ یس ۴7 ب×٭ ی7787 >ر77)3 9 ھ71 2 ۱ مہر
 2ک ۳)2 ۲7۳7 ح۳ چہ ہہ. ر ان ہ27 ر707 777
 ؟ہیک ج) ھہچ میک ر یرو+ہج ہہ ہہج۳ موج وہ 2۷۱7 ×۳۳ ہبج٭
 ج۳۰ تہ ٭ 7۳ جہ ج۳۷۴ ج7 +ر ہرزہ “9۹ 77
 مظزجہہ جچچوہ ہبہ مہ ٭٭ہ٭+ جر خیر بج بہہ بج یچ<
 ے٭-.-+ ہوم 3ج پت بج  بچ٭٭ مو: جج وہ5
 ۰ 7777۳ 7۳ج یجب 7ج جج ]۳۰۷۱7 7 7
 ×7 ہجر لڑ جب جج یجب ہر ج7٭۹) جہ ھ <۹  ٭

 یب ہ7 76771777 777۰7 ز
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 ۔([ج<۔ ۱٥۰" ہي” ےحجے. ہت ٭جج ٭ہ ہ٥ ۹۰
 7-۳ 77۰۳۱ ۱) 2۲۶۰۳۴, ۶1771 6 ۰۱۴ تہہ. 7:5
 -مقح وہ << ہہ ہم ((۰-۷)۹ [٭پ ج۱ ٭۲۰ ج5
 ج74 ا ہت ٭٭٭. <۹ ا٭۱ ۴ مج "٭)( ۴

 یر×3) ۴۱ م۸ ۱۲۰۹۰۳ )۳۳ ۴۳ ۹۱۹ ۳۴ , ٦
 ۔ںےبجج٭ و ہوے.رص 555 .مر+0-05 5 ۱ 69
 ۵7 ۹۱ ۱۱85 ر٭ .ت٭ ہت أقمادزتن ہ مک ۶۲ ۷۱
 5ج ٥ ےب چہ بوم "۰۹ ہ٦ مک
 935 ہ۹5 7 "۳ 5 ۱۱۷۸ ؟]۳5)9۹ ۲ ۳ 0<
 71ر ×1۷ ]۳ 7ص 0 0 ۱ ۱:16

 بو و۴ ا۳5 ×5 ۹۳۳۱ ۴۲ )۹۰1۰۴ ۴ *ا, ۳٤ ۲۹٤
 ہ٦5 (5] 55 ت5 6ہ 0717

 بج ر5ت ک ۳ ۳(۹ مہ ×6 ہہ د۱5ر٭ 5)۰۱۸ ہ7
 ۳77۶ 2591 ۱۴۳۹ ۱۷1۶ ۹۳۹۳۶ 8۳9 چک7۰6 ۱1151 9 98

 ۳ ۹۹۰۲۳۹۹ 7۹) 55۱ 34 975 ۳ ۶579 ۱× .7× 2٥
 ہ8۱ ۴75 355 ۱ک ۶8:7 م۲ ہ۱۳ ×7ت7ر٭٭ ج5۰۳
 ی مہ سج مرچ 1× ]گی ب٭8. یبچآےت 21868 ۴5۱.۴
 وجتد۔ڑجج ہمہ مے ممجہہ یبص۷)۰۱ ۲(0 ۳۹ (8۹۴)
 7۹ م۲ ہے ۹٭۱ (٭چ "۳ ہتاماآ ۳۸5 مچے م۳.
 ہک ]۳۰ ۳ ۱ آ7 7٣ ب۳ ۳۴ ۶ 7775

 ہ جہ ہ3 ۱ ۳۳ 77 )۰8 ۳٣۲۳۴۰۳٣
 ج ہیوم. ٭ہ” ۴ ٭*م ٣ می 8 ۹
 حجم ۹ م۰ 1۹۰ ےب ہت, ٭ ہ۱٥ ک5 ۱

 اچ ۹۱۳۰5۹ ۴ا3۴ کت 7٤ -35( ۹۹۹۳۳۳۳ 11۹2 ,٥1
 7-۱ ۳ ۲85 ۳۹۱ ۰۱۰۴۴ ۹۹۳۳۴ وب٭-٭8 5
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 یو یو ہ[ك۳٭ :۱ ×ت. ہ8 ٦۹
 جت ۳ مو ہطتاڈہک ×5 تو ت ۹۶۸۸۳۱ ۹۹۳
 ۳۳. 7۳-۳ ١"] ×××٭۱ ٭× 785 ۹۹۰۹ ك8 ہ

 یو م3 ۳۴٣ اَت هللا ضر یِنلااذنم
 ہو5 9۶ 5 ۹۰ ۲۳× ۴چ ۰۶۴75 11۳5 >۳] ٭

 ۔حجہ ہص مج مم × ہہاکم م۱ 55 5۴
 ۹619 58 ۶ >5 ہہ ×5 نو ۹9۹۷ ۹۳ ۴۹۳, 5۷۳۹۶۳5 85

 ء۳۴٥1 ہہ 8۴ م۲٣ ۱ ۴ 8۳۲۷ ۹۱۹ ۲٣۰٣

 یج٭  م× ×× (3ہء8۰۰۴ 783) ]م۴ “ہ]0 7
 ۳ 57۱ ×۶۹ "37۲۰ بہ جب ہا <۴. (٥3ر 6

 جم ×ہ ہہ ی٭٭ ہ 23+ بج ٭ 1۲8ہ 55۱ ٥5۳۶۱
 وج مر! م۹۰ ییہ ہ۰ تہ٭۰٣ "۴ ۴٤5

 ٹزالت۳5 89|3 8۱1 ےاسسس نا زم کلاَوُمَا قف _رْولْبْتل
 ۔- ج۳۰۲ )۳5 ہ۱ ٭٭٭. ہہ 5 ٠

 چٹ د71 م3۹3 ۶ ×8 ی٭٭< م۳۰. ۳٣٣٢ ٭ ۶5

 )ا ۰۳٣ 2 7. ۹ ہہ ج ک۷۷ اتا ۹۲۳۴ ۱
 کی 7ح 5۳ ۰۲۰ ۷ ۹ 71۱ “5۳ ہہ 7
 چ7 7٦ 8۳۹ 9۳۰۰ جت *۰ 5 ۱۰۴ ۶۳ مج. 5۳

 ق7 ۹95 ۹۹ ۴۱
 وہ71۳7 ۳۳۲۲۳ ٦۹ ت27 5175 ۴1 ۴۶ >۲۲۹۷۳۴۱
 7( ۳۶ 117۳۷۹ ۹۳۰۱ ۴ ۲ ا۹, ۹ 7
 آپ ۱۹۱۱ ۹۴۰ 77 77 ہمہ پہ65 ۳٣ <0. ٭

 مج یتا ۴۴ ۹۴75 ۹۹5۰۹ ۱

 << -”٭ ہ 5۳ ٭*٭٭ 891768 5
 ]۴۹1 ۴۹ 772.۱ 7۹ 51 فہ م501 اک (30)-ک٤

 8 8876۴۰ یڈ ي تچ۹ ۴م ہہ ۳۰ +1٤
 بج ہچ ہ3 م۴ ۱٠۶ 8” 5۳ ہ۷ ہ55 ٥۰ اکر
 جج ۳۳ ہ۳۷ ب71 ۹۹97 یب 51 آ۶ ۴۱ کا515 ۷۳
 | یب 0505 ۰۳۳۴۹۱ 7)۳: 7< یز ب١۹۰ گو ,ث.٭ "ہ۳
 ۔]ہمدح ہا ۹. ہہ ۳ 7۳ ۴
 ١ 8۰ ]55 1۹ ۴ 0ج 0 7
 ور ہسچ رکتا ۰۹جرد 7ج ×× د 38687 ہ۶
 اچ, مع ص٭ ]و ۱۸ ۱۸۳ ۰ ۰ہ 8 8
 7:75 ۳۰. 5157۶ 19۸4 ید 2)۰ ۳ ۹ 1
 '(ب ×65 یص ×۳ می--. 50 و٦ مج م۱١ ا6
 -جآ تصآ ھ۰۴۵ ۳۳ 9۳ دا۳ ۵ت9 ۱957 ۴۱۰۱ ۰۴

 8 ۱۲۳۳۹ 1۹77 م۳ یب 251 ۹۳ ۹۲۹۳۳9 ۴7 .٠
 :۔ھجصجصح مج مج باک ۳ ہہ ہ۱اکذ ۱ ۱۳۶۱ 5۷۳۳) ہ۳
 ۳ ی7 ۳7۰ ۴-7 پ7 ہ7 ۰ وع

 ٰٴ
 سہ ہ ٴہ3) سچ ہ7 د٠ن۰م ہہ ×۴
 د7 مج م٭ ہا ۹۳ہ, :5۲5 55 ۴۳۰ 588 ء٥۹

 ۳۳ ۵۳۲۳ 8)۳. ہ۱ ] ۲۳ ک ۱۲۹۳۰ 57751 7 اج
 ۔ہےکہچچج ٰہمدج<ە ٭چ مع ًل+×٭ ۳۰. ۰ کف
 ۷٣] ]۵6 ہم۷. 5)۳۳۰ ی3۹۰۹ 1877556, 7
 ۵۳۸۷۳۴۷ ۳۰۱۸۷ 52 ۱51۷۹ 21ت 7۳7۴ "۹۳, ۱8 ہ(۹(+94
 جہ 2-5 ہ5 ۹۹۰ 5۶77 77 ۰۳۴5 ۴ ۳۲۰۴۱۹۱ ۳۴
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 ۲×۹ ی6 >7-٭ م۹ ۱5 ۲ مہ 55581۹ ک ۱)۶۱۹ ۱۶6 46
 7ج ک7 ۱ ۱3×۱) (>ا2)۔ی۹ ۱۱۰۳ ک 6< 71۳ ٣'٠

 ×۳ 7ا1 .571 ۲۳ ک۹ ۹5۱ 5ا۹9, 5ا15 5]
 ٠۲۳۳۰٣ ہہ ہ3۱ ہ×ک .۹.٣ ہ 5051۳7 ۹-۹۹ 9

 ۱ ج؛× ۸ ۳۳ ۵۵ ۵۹5 55۳ 15۹ ۳ج ١
 ۹۳ ہہو "كہا (300ر-0 8۱ ۸ 9:0, ۶6
 آ7۳ مم ۱۰٣۵" جب5 ۴۳ ۱۱۶ ۶3۰, ۹ ۹

 939 ٭ 1۹-78۶۴ 71۹ 5

۷۹-7 581 11137 ٣۹-۹۹٥٥ ٦7(۹ ۹۹ 5 
 ۳ک. اڑ ص۳۷ ہہ ہک ۱۳8۰۰۳ --ج ٭ک" چے

 ہہ ج8 مہ ہد م٭م×× 5۹74 می )× <۹

 ما زہ ہک کب ٤آ ×ب ال ھآ

 ےہ جپ کے مب ها ٹپ یب ےب ےب و ےہ ےس

 ےہ ے٭ ےہ ےہ ےس ہں ےو ےہ ےہ ےہ کہ

2 



 ۔جدیہ ]می ي١ بب ہ۹ ۷ ہو 7

 3ت : ہد ×۲ ہمت ٭م. ×1 >7 ۳ <۶٤

 ۱ ی7) 7ج 97۳۶ ۱91۴۶ 91 ھ71 ہ۴٦ 7 1 78 8چ -٭ ہ ہ5 (×ج) 56 ٭× ۰۳۰۳ ۲۳ ۰۳۳7 ×× 3 ناک ۴ 370 ۳ حور ی٭× 496 7
 نج ی ×5 ۱1۳ 55, ۹5 4 2ج 5-7 ۹ جہ جہ صد ہہ ہ٣ پو” ۵ 8 8ہ ۶ چ. وہ 0+36 ×۴ 77۱ ۷۶ ْ 7 0 ۳7 ۰ .9٣۳۴

 ا
 7 ۰۲۳۷۳ 25۳ یچ ٭۳ج ا ہب ( 1 ۔× ا3 075ر یی ]م. 6۲ ۳۱۳۲ 9088 1۱

 7 7 ۵۹1۹۳ 07 7۳1 7 ٣90۳
 -س چہ ہ1 ۰۰۴ اٹ >۱ ۰18۴ 7 06 ۔۔۔ےک مم ہو ص۳۲ ۰۰۷۰ ج.٭ ۱ ۳۴ با ۔ہ مح

  ۳۷ ۳٣6 0, ۳ 4 ۱ھ۹۹ ۶7۳۴۳× )7۴ 7 )]-

 جس ۳٣ ۰٣۳۱ ۱ .۔ ج٭8)

 -۔.ج ہہ ک ۵۸۴۴ ۱۴3۱ ۱37>7 ×۶ ۱7 7 ء351٥ 15 61 یہ یج ہ ہوے ج70 ۸۶۰۸۰۳۷ ۴

 ںی جج مح >×۷۷۰۹ 7۱۴ 77 +۰ ۰۷٢ جگ دہ ھم جم٭ ہہ جج مم تھ مل ی>صود +٠ یو)ز می ٭ 7-6 ۹ 8 ےہ و م۷ ]۱۰۱ ٥- ہ1 ۵ک ۹97 مرہ جج ثم ٤-((. ٥ وچ مم ۸۴
 سک بج 3ہ جہ۱ ہد ٥٦۳ہ ہ۴ ج۴ ء٤ ہہ یھ یک ہی د۰ ۴۹ ١> 7۳٣٣٣

 ےہ. ی٭ ہم 1۸۴ گا
 ہہ مج >. حر ھ۳۲ ٭ ۴ ٠۰۰۰۳

 ۔کہ مے ]ہی3 ص ہ۱ ۰۱8۴ ۴۳ ۰88 ٭ دق می یدح مدح ۳5-79 ء۰۶ ۴۹۲ ۱۱۱ 1:5 51 ۹۳۰۳. ×۴ إل : -- مج ۹! 86*8۲ ٦ می ۳٣٣ ام مچ ٔ یی مہ تر ھی ۳ 7 9 1۳۳۳-1 ہ۴ ۳ مم۹ ٣۱ ۰۷ ۰ 7۶ ۔.ح ہع ×٭ہ٭ وو ا ےہ مجعرو ۰۱ ۴م ]۸۹۰ ٢ ہ71 ک05 ہ۱ کا
 و088۲8 51 ۷۰۰ ۰ ٤۱

 ۔-۔جو 8و!.ج٭۱ 7۲۹6 5٢٣۹ 2 ۰۹ا ۱ ٤
 ںےھج مس 6:7-6 ہ۰۳ ۴۹8 ۹۱ 03×3 ا5

 تپ
 23]و بآنیلا شش وزاکمیمھٹبيالق داعش لایا حج نا نو یتا امی نوح شئ نئ : ا یل 6نور ٹیام سٹی لی اتمت یاورکشا : 23 در دات مارو و ںی ںومتم لو نوک جے 7 ۰ 1 ۰

 ٭ ٠ و الو براک ناخ اب تا دو یک یتا آرام و ضرالاو بقا كم لو ہلا بااذع

 زیب لک دوام هللا ند بن 7 ۔آ جایا لوال تال راھتلاو لیئا فالتخاد اس
 تیر ٦ ںورالاو تددکلا قلخ نوکف سد :

 2ا ےراکا بان عانوت یم الا اب اد تلخ ا
 2 یل ایا ںیکر اگلا لخ ند نم كيا ا

 : رات ریاوما نا نامی

 رو

 ےہ
 دن

7 

>> 

 فی

 مم) ہد ہچچچ " روک ہہ مہ ہمج ھ57 ٠
 حج ہہ ۱ ٣ہ. 57 7۷۴۲ ج7 ی۷ م72 7۹ 7ر 7
 مجہج ؛ ندس)) چ8 5 ۳۷ ہا ٦ج 8: چ٭۴ 7 ےہ نر دو 8۵۱ سج مس ۳ ی رہ و ھ5۳ 77+۳ مح م۳ 7۳۷ ا٭7 5۳7 ۴۳۴7
 وج ھے جو یھ ×7 موہ ٣7ہی ج7 ھ۷ 27۳۷ ۴۹ 29 ۸55

 يب ج١ نمر ہہ جو ٴ-5 ج ۰× ہ 5 عج مج ٹ5 ۱9 می ا 55: چٹ ٭ہ7 ٤
 >۹ ۔ےہ ٭ جبہ ٭×م٭ 8+8 .۱0مد۰) 8:5 ۴

 ۔ہیج د9 یہ ۲3 ہ ۳-7 وہ 5۳۸ ۳۳۳7 ××2٣
 مہہج ور مر ا۳ ا57 مم. 7< 7 05× ٥

 ۔ےہو ببموحجن۔ و : ۹ ب-۶٤ چ٭7 ہم٣ ہ۳ ۔ید ود. ھجہ چک مج م۳ ہہ. می ۴ یہج ںموسج چک مج ×8 مج )م91 ند گ ۔1]0-ح+: س۶آ وک دص و٤ مور دب٭ اک ۔٭××”٭وج ۳7۹۳-7 ]ا 3( 7 75 ۶7 9 ۳۳٣۶1
 ->نە5 مر نجدر دہ ۸-۳ ٣74-۷۳7

 تعا یچےچج بحص ×1۹ >۰. ھت ہ۹۰ ۴۸۲۶ 8
 مجرہ ہںووصج کو ہ5 ۷۳ 5۳ ےرج ٹچ 507 ی۱
 ۔ںرمح جج. م5 ج می ۹ے ہد ہ۶ ریہ ٣ ٭ 7ج ہ٭٭1۰ ٦7۳7 5٣7 7 ہہ ہت عج اک

 ھ8



۲۲۳ 
 بس ےس سہ میہجصوچجوپبتوچمباوجوتقککةغ کو تی سین ان

 وہ ہوا1 ء١ ۹۳1 5 28۴۹9:۴۹ ۹< 8+
 ہڈچرج> ×3۹ ٭]٭ : ی ۲6 32 1577 ہ و۹۸۳

 ۳۳۳۰۳ ہ۳۰ ,٣۴+ ××: ا۹۳ داتا” ×۰. 9۰۳ 7875
 ۱378۱ م۳ ب×٭٭٭ ۳× ۴۳۹۷۸ "آلہ ۴۳۷ ۹۳۴۴ 5
 ےہ حج و٭ ×۱ ہ23 مال 5× و۰۳ ۴
 حج ات ۳۹ ۳7 ۴ہ-. ×۱ ٣.٭٭٭ 8۸ 8 7+

۱ 55 9*۲ 

 وج 5 ۱5۹) ہہاوڑڈڈ 8۱ 5 ۹۹۳۱۱۰) 3 (۷
 نی ػكیج ہم ہم ٭مم ہم ہ٥۹. ۹ ہواق

 نبی ط+ ۹ 8 (٠5 ۲۱۶۲۹۷ 8۱چو. 5 ۲۲٥76
 ×۱ *۳۴ و. م×٭ ]٘ص :۳5رقا٭ ۳۳۲۶, ۳٣× ٥ئ
 3رس 3ج. ۱۳ <۰ ما ۶۰۷ ۶ظ 62 <
 م767 7۴ ک۶۰ 57۳7 31 ۳97519 7۳٣۷ ا 7 9

 ٭ا[[9 |

 یو ]۹357۰ تھانہ قصہ ہ8 )6۹9 ۹۹۷۶۷
 قم ب×  یج ×× ×۱۳ق٭ ×ظ ہو ٭چ وع 8

 ۔ہ ہ۹۴ *8۲۳۴۳-٭٭] 1۱۲۳ ۹۴۴ ک۴٣ 676 751٦ ۶٥515
 ×٭ ھ٭بو8] ۹ ×.۳جعصہ۰٣ہ 87 ۶ہ ×1× 93 5
 و۰ 88 :۱۱3 ]5 73ج 8۳ہ ہمج٭ہ٭ و۹۱۰ 7۲۱
 تٹوج ج7 ی9۶۸3 71 ۶۹71۶5 ×× ۱۹۳۰ ٦ ] ک۹۰

 تحاسا و تجسس
 ۔.×٭ 3 < 3۳۴ 87۴ 71 71 ۶11958۳
 *٭۴ ۱ م53 ہہ یک 07 ۰806۴ ۹۹۱ ۱۳۴۹۱ ۰۱۱ 75
 وس ہ 5 ٭گ یہ. ہک ہو ۱05 ×8 <۴
 ج-<۴ ۴۳7۳ و٭٭+ ×× یب اظ ۹۱۹۹۳ 7۱7 ۳ 5۱

 7 512 517159 ۹۱85۴ ,۶٢۲ ڈاک 1۱ 5113 ۹۹۰۹ ]۰۳)٣۳
 ہہ مات ی ۱ ۰۰۰ د۰۴ مج ہہ و۰۴ 3 ٥ص

 ج7 ۳7 75۱ ۳٣ م3ہ ۲× ۰۳۳ ١ ٥
 ائ ئاک فا

 وی ْنْم لو اد واہ طا نوک
 ےہ ۹. 87 71 7۴۹ 5۴ 5151 7151 ۴۰۲۹ 7 ٣

 حج ے, ہہ, ہہ ہ ۱۱ یہ ۹ب >۹ا٭٭9 >۹ ہی5
۱ ۱۹۲178 73۹ 55916 

 و ہ8 ہ٭ ہہ ہک٭ ۹838 مہ ۹۰0ان  وز”ک یی
 18۳ ×۱۰ ۶ ۱۰۲ ۶ ۹۳ہ ۱ ہاصڈ <5 ۶۱
 یچ محو ہا5تح معو٭ ہ۱ ۰6 میچ. ہت (]
 ہ. جہ۱ مئ) مج ۰۱ ۰9 بو۶ ۹۶ 5<

 ٭ 77۳ 0۳× 01۱۶۹ رک ۹۳ ۹ رک ز45 ۳۰۱
 ہ5 ہکارراک ۳۰۳۹ ۹-80۰۰ ۰.۴۳۳ ۴ ٢۰× ٣۰۱

 وج ہ ہج-.×٭و +۲٣۶۲ *۲۸۷ ور *۱-۳ ۶چ ہ١ وج
 مج :حہک×د ٭٭ ڈہچک جب < ]تگ ۶۳۷۹7 3۴
 ۳× ۱8۹2ہ ۲۳۳+۳571 )] ×۷ مج ۴ ڑول(ز <1 و۳
 ۔حےجہ )۳۱ مج (-+جوسو اج ٭م×٭ "۸۳۴ 86

 : : ح۰ برسە.-..ث.٭.٭.س٭ح ججپبصو مےجچر.ومصح جج ھو اھم تعص- صو ہوصلم ما 2 تی تک جاتے دیوی چپ کٹی جج اد یک یت وتی ندا ھو ا یکم ا کلم توا ثا

۱× ۱ ×۰9 ×9×. 18 1 1 ۹ 
 جوا ۹ ٴ2۴۱ ۷۶۰۴۹ ہدآ ×× ہقآ کور وج ×ص٭
 جب بل 1۳۳۷ 7آ ×1 ہ٦. 0114 اج آ7 3+ و۹۹ ا7
 7۴7 3پ کرک ۱ یی ای در بس اپ 77

(۴7 ۰)3 ۰1 ۳21 1731 ۳۹ 
 ا1۰3۶ 77 -ہ..+ ٭۳۰ ۴۳۰۴۳۴ 7٤7

 ۹1۱ ۳٣

 یو ۹٥6-۳۰“ ×زا٭ <٣ 1 ہ٣۱۹٭ : یلاخ
 پ7 5۷8۳ ۹8۱ ۳۴ ۳× ص۹۹ 7 ١۹

 ]ور-85 ہ۲۹ ك۳ 026 ۰۴۳۰۴ ۱۹۳۸۴۱ ۹ ۳۳۹ 5
 قد ہ5” ۲۹۴۳ ٣۳۰ )82118۳۰6 ی ٥ و
 ,مدآ ×۱ ک 32 ئ2 7۳. ۹)۹ ۱3۶ر 1 7

 07 ٦ رکا 0۰171 177 7۱
 وڈفمح ہ٭ج 335 38 "< ِتٌُٰؤَا ٭٭ وو

 ' جو یو -۳5 نوک ہ٥۳, ہ5 ضرا ٣۰×
 ' مز رو ×× ہ۰ ہو۱ ہد ۰:۶ : ہب ۳۴
 جو جج >۹ 21 ہ چو >نیتج], ہاذ ۴۷۰۴ ۳

 آ× ۳513+۳٣ ا2۱
 و ہاتھ ہک : ط-ہ ہوے ج3 89

 _ج وراتت ۰ ط۴ ۴۰ ہ7٣ ×ج×٭ ۱ ب۹۷۴ ِفاالیَخا 7
 :قج 886 انالن نالئ فلتخا (ت۴ ےى را

 قل دج ہدص-حعل زر م۱۳ 356 ٭) 79۱ ۳ لَا نالیخاَو
 ئ۳ ۰۴ 7۳. 30132 ۹۳۳۴ ۰۱۰ 197۰ ۰۴۷

 ' ناخاز دم ب ہک ہجصح ہص 2م : ××
 ۷۰ 1 2 11, ۳۲۶×۹12 1۹۹ ج5 ک۹۹ 3114 57 ]7۱77
 وج جہ مج ا و 7۳)1] ک۱۳ 273 ۱۱۳1 7 7۳7 1۱

 بو 3وج مو ×(٭7٭چ]آ ء۳۰۵۷ (؟۹۲۳1 35.( ۲
 ہ×مق مم٥ ےصو جہ ض۱ 6 ]ي۱ ۹97: 5

 71.5۲۰۴۲ ۹۳٣۹ ج1۹ ب۴0 اک ج۹ ۳۱

 جز ےحی' ×ب؟و <۰ 7)3 ہ16 ۹۳9 ×× "٣7×۶
 ۲8۳6 ]جی ہٹ  تابآ تیا - ثع "81 8

 ہی. آے نہج ×3ر ×, ۰۰۳ بح “ہ5
 3 ء ماہ ×۹۳ )مم۹ 'صہ۰' )"۱ ۰۱ہ

 ۱۷۷ 3ق ۲۳۴ 88171 57 ۹٤۴۱ ۹۹۲۰ ہ33 ۰ ٣۲
 7٦ج نی ۂجزرعم ب۹ ۳.۰ ٣۲× ہ5 5۲۹۴۳۴ 7

 ۶۴۷۹] وہ"

 ٹو ےن لز وک 8ہ. ۹۳۰۰۰ پال از ××_۹ ×۲
 7۷۴ تودہ )۳79 5. کا 31 ۱۴ ( 7۲۰7

 بابل دم بل ×× جا5771 | "اک تا ۱ ۴×2۳ 7۴
 ۷ہ ہ.. ہ8۸ ٭ ہ۲ ہکہ*یچ جو 75 ×*× ×۶
 '۲۶٥ک و ی موہ و. وزو ہ< جج بل 9۲ 55۱ ت۳۷

 ڈٹ ×جم ہ-٭-٭۱ ہدح پاور ×× ہہ
 5ج مجج.×۱

 ےب یا٤ ا×قا “ےب زہ تب سھض٭٭

 یھ. کج رب



 اس ۲٢٢

 573:۳۲۹ ۳  5۰۰۴ ۷۹۳ >۳۳۲ 0 گپ ہ5 ز6
 |8 (جج جج جج ء ۳۲ 5 ام از جم -- _.
 ۹158019 ٦)5۳۹ 3 < مم×٭ 2 11 : ۱

 *)7٭3 ہ٦ ۳ ۳۲و م5 ہچےد-ک چی ڈا 7و
 ۱×7 51 ۳۳۶ *۶۶۳؟۷۴ ا٥ ٥٣ 3× ×× وجوہ 7

 - ۶ ×× ۱ ہا د3: '
 ٦ ۴۶ ۱۳۴۳۶]). )77۴ اچ 57۳ ۰۱11۹2 ۴7۳. د٭7 7 ۱

 7ر ×× ×۰ ××. ۱ ١ ہ> ×۰ ۳× جہ ا
 ٦٦97 ۶1۳۱ا ک۱۳ ک؟ ۹۹۳۶ 35 7۴۹ ۶۳ ×× ۳۳۳ ج٤۶7 ا ۵.
 ت۳. 75 ۱ج 7 ۳ ہم ہ۲ کوک ×۴ دد بو6 ا"
 215154 6ا51 37۴۲۹۹ 717 ۴91 1 ۱ تام

 7ج. ×۳ (×ن۰) - << ۴۳ ×۸ ۷ ہ7 8 م3 اگ
 7.۹ چ5 ۳۳۰ ۴ ہ۶1 ۶۰ ۴3 :۱<٭ ب۰ ہجسص
 بج ہ ہج جاو ×ج۳×× ۳ج ہد ہص ×× 897٭ ہجر
 ٭ہہ٭)-۰ہ.777 >۷ حور ۶ت >.٭ ر ا۹۰١۳ ڈ١ دھو ١ہ ۴۱

 _ تہ تے
 1× ۴ ۶۱ ۹۱۹۰۰ ہب٭ج ا (195] ۹۷۹ 1۹۷۳5 5۳51 ۲٢۳۰

 تم ۴ ۶118 8۹, ۹۹۴۴ ۴1516 1 116, ۱۱۴۹۱ ۴۰5۴7

 31 4۳۳ 5۹۲۹ 1183ا ۴9858 115 ہت 11۰ ۱ ۹۰ 8

 گ5 88 63 ۰۲۴ ہ ٭ااہ۷: ر ٭ممب-۔ جج مج 5

 5۹۳۱ا3(.  (371 ۴۰۳۶ <۱

 ک 75*37 191 8311516 5۶] ٥۱٦ :٣ 87 ہ۹ 7
 ۷۹015 367157 01507, 3131 5۳75۳ 61۰ یب٭٭ >.٭٭8ہ ۳۹

 ڈ0 713۹ 7۱

 7139. 11515 9۹۴ 72 118-0۹7 ۶۴ 75۹۳۶7 ١

 ۶ 5ا5 15757 -٭ جو۴5٣ >۳< ٣۷۴۶ ہ۳۰ 71 ی77۹۰ ٭ اج
 ئ5 <۳ ۱ ۳۲۹9 ٣٣ر "3ا5 ×۳۰ ۳۲٣٣۰ ۳چ ٴ؟ہإ عج

 گم× ۶۳۱ ٠۹ 1 ۳۱ ب855 ۱)۹۹۳۳ 83185 9۹8۳ ۳

 ٭09:6۱۹۶۱ 196 9ط اَب اض تّقلخ ام اَب "۹ا۹ ۵۶
 2381 1 او 0 م۹ 1-789۳ ۳ ہہ ہ۳۰ ص. ۳

 9۹1 618۶15 ۶1 ہہ ي٣۶ ؟جس.|3٥ج ہہ ۶۰۷ 1ت ٥

37165۱۲۳ 8185 51۹۶۳ 51511 ۴1۶ 14 ۳5۹۲۹۹ ۹13۰ 

 نو... ۹۵0 ہود ٭غ9 ۳ ٭)م٭ ۴3۸۸
 9۹ 5۳۳ ×95 ہ۱9 1942 5159 ۴۴7۰۸ 85 3)

 ۳ 575 ۵۹۹ 51۴5 7ا ]×0 ۳ا 5. 7٤



 تن
 ےس. چی 7 7 ا چت چت جت 7 تن ك1 نت یا یب یف جی جن کج ہاھ وم ےہ تاج وکی ہاتھ اج اب رقت ٦ ںیہ تہ تی - و د۸ ّلع

 یس سہ

 جہ >۸ ہ۳ 8ہ .ہ-×<٭ ٭٭ ب١ ہ۶٥ (ہج
 ۔بررص5 127 ۳۲ ۱۰۱۹۰3۳۰ ×۰ 7۷آ6 ۴۹1 ۹۳9۴ ۴
 5 ہہ !م×۱-]۱۹-79 ۴۴ 311 59 (1۹۰57۴ ۹
 ہت وک ۳ ۱٢ ۱۷۰۷۷۷۷۲۰ ۳٣۰ م۶۱ مہ ۶
 می ۱۱۳۰۱۹ ×۱ 77۱ "5۳۰۹۰۹, -- ت۹۷ 85۷38 6 (۹۰۹۹۸)٭ 5
 ج ]٭5 8 دب *۰75 ۰۳۱۳۰۳ ۴× ۴ ۱۱۹ ۱ ۴
 حإ 6۹7۳1 <۳ 7-۹. 7: ی7 ۲۹7+-0۹۰7. ت0۰[ ×۴ ہ5

 مہ ہ16 ×7 8505ا 4151 ٥ ٥5۱٥۹77 517۷7۹1 ۲٦٦٦ ۴۹ ۳٢
 و۹ 83 ×ہ× "18 یک ے۳ ٭م٭ ہہ ہے وو وم×

 ہ٥ز ۱ ۷۷۲۳۴ ہہےیآ ۹۹ ۳ ۹ 5۰11۳۶1 5]۴115 71۹ ۱

 ۳< ٭ ٭۳۳۳۶٥۲٭ وا١ ۴چ "'ھھ*٭ ۶9 ۰
 91٢۴ 71۴ 818 3 8۰۰۰ػىكصب سک تضکذل 8

 وج ہک ٭ج >]×صحد ×۳۱ ]۵۹ 5 ہ
 7 7 ٣۶٣۳( " >7 7ت 6)۳۶۶1 ۶۱-5۱۴۱ 7 5
 و جج ہ ٣)۰٦٠ ٥5۳ ×۴ 55 ۳۹۱۶ ۴۹, ٭٭
 ج٭ ۳۹× یز وا |ے-ەد +٭ف و و ٭ ۱
 قی کیو ×5 87 ۱۶] ۹۰ ۰۲۰۱۹۳ ۴۰۳۱ ٭ 6
 0+ ہ8۳: ]مہ 7۳ ۳9۷7: 5۳۳7 ۴5 ہ۰٣ 7۱×5 55۳۲ ۱
 بےبہر ×* مج :8: ٭ہ٭ي٭ "ہ٥٥ ۹۳۱ہ ٭ووع 5

 ہں 3٭٭ہ+ و8 ٭مجو ہہ ۹ہ٭ ہ۲ ۹553 ۳۹۱۱۷۱۲۷۹۱
 3را۰۲۹ ۹9۹ 3۹4 7|

 ۹ ے75 ۳۱۰۱۰ 1۱ ۲ 86 ۹۹۳ ٥6
 م) مم, مز 55۴ (یہ) ج۳٣٣: ٭ (ع) 9٥۴951,51 ک ۴

 >۳ 1۰95151 چک ١
 ؛وڑوج٭ یو ×٭ر+٭ ۹ ۹ہ ۹و۷۲ ١ ۹۱۹۱۱۹۹ (۴6 ٭
 ج٭ "8۹55 ہ5 ۰ م×٭ ۔؟ہ ڈ8 8۶ 1۹۹۶ ۴

۹۱۹۱ 218 57108 ۹۱۹۱۹۶ 5۲5 

 (یو) <۹ ۹۲۶۳۳۳' ۱۰۶۹۹, 5۲1۹ 5۹۳ ٭ ۹ا5 77
 جب 7 ۴۳5 ا۴ ۴۳9. ۱1۹۶۴ ۴6 .2۶۰ ۱۲۳۶ ۹٥

 م005 1< 3197۱ 3۹ ۳۲۳۰ 5۲5 ۹۸۰۹ ۹٦

 ںیچ ۔م٭ “ا۴5 ×٠× ×۹۹ ہ۰۰ 1 76
 ٹو وہ ۳۷۰ ۴-5, 1971 ٣٦× 7-5 ٣۰ 7۹ ھر

 مہم 6 ٭ہ٭٭53 مر٭ ٦× مہ, 5۱ 11۱ 1۹۹ ۱ ۷۳٣۰

 مز 'ہج. ٢م۶--۳٣۳۰٭' ۳۹, ۱۹۶۳۴۳ ٭ ۴۴8۹ ٤7(
 حج ہر, نہ٣ :۰ م5, ×× 5 ی۹۰۹۱ پی و ٭
 ۔بصاا-٭ <7 <۳ ہ۳ ۸۰ ٣۰ مج معحجٔجج

 م877 5181 618 ۶] 3۱

 “م5 ۰۱ ×۰. مج 3ک ×۱ ك3 5۳۹, ۶

 ٭. ہ۳۳ 57٦ ہ٭:< چب ہہ ات وک م۱۱ ۹ 5
 "م×٭ 3 ×۹۱ ٭٭٭ لْسْْلاطابٌمَت ء۱۳ ۴

 35۴ ی ×۴۵ 10 ۹ ر1ت ۱

 722 ۲ اد یل

 02 یاث1 لان یم ابال اتر
 زنا نام 32
 ا ںی نم ما ضعب یا دن لعل

 " منانا دن اوج او اورجام نیلا آ
 ا عئاخ دالو مین انس ھھٹع ڈک ہک لاوایفواولشو

 ٢ تے نشان ےک نو نک
 نا تلقن قبل پا نھ دن لا
 بت ںی اتم 02 دابلا قاو ےھت

۰0 22 

 لے 8ی

2 7 09 
 6ک ہی یر شر

 ھم ۸ 5 ۰

 ند و َلَزْيَااَمَو ای وا ول اب نو ۶

 ٍیاپ جا كو یف اپ یز ولی ا7

 ۶۴ ںی مم یک 1 ِ

 اموی
 الا ٭ ےب لام فافقربصا

 ارواوریاص
 اں وک ںی رک سک ا یھ ا یا ا ا 8 7 7 7 7 ھ 7 2 و َْذ 75 7 ۶ جے تپ

 ٰ سم حصص سط سے
 ہ۔٭  مں-٭ ہ0 مج چو 7 ہجٹڑجج پک
 ]5ی جی ۲ر 57 پک دورہ ہجر 7 ھ777 / یدء) ہہی ج
 77 )ا 57 ہہو (یڈ جدر جب مو 5607 ہ ہ
 ہ7۸ ھ۹۲ ہ9و7)23)7 7وج 7577 ۳ق 7( 7 یت 27 ہچب
 جہ -قو۔ج مج بچوسص> یچر یرچ٭)و ید+جج م7۳ 7
 ہو نہج نج ہمہو مم مچ مج جج مج ]6
 ہ٭ ہروج 8ج جق)ریج جو تڈ ب7 ق٭ےمے ۹۱ٛٔ "ہل
 7ج << ]یب ۔جں برج ٭ہج بہو یو مج
 |۳. بدو وج جوو یج  یرہوہ< ھ57 ٭م7٭ مہک 7
 7۳۰ ہ77 2۹7ر یاب 7 787 ہار ہر ق3 ر7
 جج جہت وج ةوو٭ ۸88۳۳,۱/ نمد) +247 ۳7ج
 جیو يہ مروجہ چ قیجآ ٦ م۱ خنحوز یو <7 37
 ہ۳۳ یب درج ت7 چ7 ۹ 07۷ ر ہہ رش ۱. اج 7چ یچ
 - جج ر ید اچ ورور تو مج کہ77 ۰77۳/۲ 9۲ 7

 777۴ 7 7 27۳7۳۷ ھ7 27۳77۴ 77 / 79 ای
 ×7ج ۷ وےرہہو حسد جر تی وج5 7+5۳ ۱58 5
 ۔×ج8,7آ) چی یجر٭٭5 تہ / مدد) ٭ہ 75 7
 ہ بم مت ب+ج٭ ٭نح× ×۹ ہ٭_چرج٭ 2 ؟)7 ۶۷+ 57۲۳ ٴب٭٭ ٭/
 ا ہہ جج ب37 ٛ ×۲ 7 ہ77 اتم ٭٭۷)2۵ ×٭
 ہہ تربج. جچجچ ٭ہ٭ ([۹ہ وج فہ؟ ۶
 ٦ج7 چمچ 077 7/577 977 7چ 7 7 ۳7 7 7۳
 ہ۳7 چ7 ہہر چاک تح۴ی7 8ہر ر17 وچ
 ہبڈاج عو+ ج3 موموزر چج 70117۰+ ؛ نہ۷ چوو چو یج٭<
 ہڈ7778۸ہ مم۰ جب وتں جچ ہ9 ہچرچ> ہو م75 ہل٭ ×۷

 أ اتا مروہ جج حی ٭7٭4ججک ۱

 ےک

 ٰ ِج رجم اترا َٔخ

 ١ ج ت۰ت تل

 کہ کرو قر وو ہو وہ

 یب بب ےب ےس سا

 اک

 دم ہآ ےب



۲۲ 

 . ١ چ

 × إ

 تار جد ٠۳۶ 7775 67۷ ۰5۹753 7۳5 ۹۹۳۳5 7چ مچ ۰

 جم محج ”3٘ 98۶ 5۱8) ۳۴۰ ۹5۰ ۲ ۷۰۰۶ ہ٢٠ چمچ ْ

 یی 15+ یعرر 5۷ 3۹ ٭۹۳۳۳ک۰آ "97737 رو ٌ

 “ج۰۳۷ ۳۳۷ 'م5ا5' (3۸8 2551۱) ×7× جت یچ
 7۱ ٠۴۶۵٥ 7٣ ٦ 1771٤ )× )۹ ٦

 )×27 ×3۳ بہ ۱5ا7 تک ۶۳ مک ق٥
 ہ7۶ 5ک (>3) ×7 ۶گ ۶۴۹ 6 ک٭7)7۶٣ 'ہچچرچ

 ۳۰۲۶۱4 ۱ ۱۹ ہا اج 19۱ ۳ہ, >1 جچ
 255 4۹۹8 *۴ 70+ 7571 .77 ۱٠۳

 عل

 ہن ی+ یەدو”7٭ لجٹ م7 ہ. ۶ ۹۰ (تم
 یا ا]- ھ7 ۶ 7۴ 775 ا9151 5 7۹ >۷ مچ چپ
 ٦ج ہ3 ہہ ×× 2جج.13 3767 )ر ج۶ ۱۷۷۷۰۷, ×ج ہہ إ :
 5۳ *۳۴× ×۴۳ ×۱ ×۰: ہہ ٭٭٭ 1؟٣-٭× دجچ اگ

 مہ ۴۱ ٥۹۰۳

 و. ِە-٭ و٭؛ ۶×3 ۵5 ہ. ۶ہو۹ا ج تی ۸
 2.جو مم٥ ×× ۹۳ 8187 ٣۳۰٣۹ ×۱ ×7۰. >:مہ اگ

 واحع٭ >ہ ۔پ٭ہ* م6 ہم بج .ی>  ژ پ
 جی وچ عہا٠ج, (3<٭ ۱ن (٥ہ” ہو ٢
 158 و: ×)٭ >ہج٭ جہ. ٭::٭۱١ ×۷× :ء٘+8د ۱5ج اج
 جر. ۴ >5 :٭* - :×۱ 8۰۰ ہچ٭ ×٠ ۸ ا۴
 د7 ٠۱ 5 5 ۳۴* 5 ٦47۴> ہ۸۹. >×٭ ہہ إ١

 جہ 01 ٭)) ب٭0 >8۹, 01 51۹1 ۳۰۶١ 5۹۰۳ ۸ج ۲٦

 ےچج چے ور و ےہ ثض ےے ےہ ہی

 :١ ٭ہ ۱ ×۴ بہ 3710:7 بہ ٭ج ××. ح-×-٭ ۴۳

 ٣ج ۶ت5 5۱5 ۶۴۹۰* [۴13۲۰ 25۱.1 ۴1۹ 8+5۹

 >5 5۴ ۹۴۳۴ ۱ ا4)۷)55 1 ٣۶× ء٦٦ ۶15 و۸7 ۴
 مج >8778 5575 ۹7) 373 6۱

 21 5۶ -221511 ۶ا8

 دذات

 مز 3:3) 53-۲ م٣ ح83 58 ۹۴ ۰(۰
 7ص ط3۸ 23765 81۴ ۳١× ٭۱)٭×ج چا 5۱۴۲۰۵ 7 7

۱ ۶15 
 مز مہ ٠ .٢ 8۹ا5 ٭ ہم. ی.٭

 ١٦۷37 ا537 1۳۲۳۳. 5 ۰)۹۶۰۴ ۹7۶۱۱۹ 5 ٤۰1۳
 ۴ ۶آ ہ7 ×۳ 771 ۱ ک1 ]157] ۹۹87 1۱

 یو ۹۲ م77 ہ5 ۴۲۳۹ (191 ۱

 یی ۹۱ 2:۳13) 3718 ×۹ *٭چ ۱ 3 68
 بود ]۸۸ 11۳5 وے٭ 6۳ 9٥٥ت ۹۳ ۷٣ا)۳5 ۱۴5
 'نحوح' ٭ہ ما٭۹ا55 ۱۶۱ 55۱۵۰5 ٠ت ۹۴۱ 75 ۹۱۹۱ 2ت
 نک. م٣ ۱5۳8۱ مکہ 8 ہإہ|رک ×۴ ی1737 515
 ۹ٹ ہم٣ 8ج. ٭ہ٭ ب٣ مج. ۹۱۱ ج5
 دعووف۔عم-٭ "۷ہ قہ ٭) مہ! مہ و۳ ۹

 ححجلجوج من "م5۳۰۲ ۳۹ہ ہ۲۱ ہ٣ 9٥9
 7× 8ہ 3 ی۰ م0۲ ٭٭ ×× ۴ ۳ ٣۳+

 دو3 ۔.جا5٭+ (ہ ٭و9 ہ٭ ہہ (اتوم بج ٭
 >×۳۰۰۹1)83 ۱95 ×5 ۹۳۱۴۱ 5۲+ 8 م۷۸۹ جگ ۴

 ہ۵۱ 6 بج 6 ۴ 37۷-۹ ے٣۳ ۴8 ,53 ٦
 م- یا۸5 ٭يب 9 سر: 7١ ٭3٭۴8 م۴ 3
 وڈ۔]ہ بہ ٭وتج ہو 3ب 85۵م 55۰۱۱۰۰۹

 ۹ج ہ17 691۲8 313)23 39۶519) 8161 ۰۹7 11۱

 3<: 23 ٦× یو ہر۹ 5۳ ٭ویى,
 ب×51۹۹317٦ 6)۶13 ۳۰[ 7131161 ۹18 811155 "7 ۱۰8۹, (۹

 د5 ۹۳۹, ۲1 ×[۶ ۹71)٦ ×7۳ *7 ۱- (چ7۹3))
 بحوح ح ہ۹۷ ۹ 9×58. مع م7
 ٭×تىے 3×۱ ×32 م٭ ۱7ا 7 >۲ 33 ۲۰۲ 758
 یم) ہحج 1۴۰ وع ہہ ت85 (35)ر کا۹۳۱۴ 5۲87, -



 ٭)81 11-777 ۲۲۷
 ےس ت0
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 د۹یج ی٣ ۹5و وج” ہ۳۹
 71-512. جے ۳٦ *٭3۳7 (7٣٥1ہ ٭٭) ۹۴۲ ٭
 ]2 ]۴< ؟(۳)3۰ دہّواخڈ 3۳1 5۹۱ 5۱318۱۰۱۰۱۹۰ 5۹1۶]
 جج وجد ہںوسروج ب)ا٭ یہجح ۹01 ۹85 8 7۴
 35۱ م٭) ×۱ ہر .- ہہ -ی 16)3 11879. ۹۹-۰۴

 ل81 6 ")۲۳۶ ۹۱88718 1< ۹۹1 7۹ ۰٦۹۹

 27 ت9۶ ہ1, ×۹۴ 19۳7 ۹871985 ۹
 ×3 یصح جہ7, 85 3یم (8951] 8158 8۶
 ۹ہما ۰ 5یہ ہہ[ جب . 5ہ ٥ ٥۷۴ 5ا

 م۳5۹ ۴۹۲ ( 1۱

 ۔صرو٭ ہر... ۹. 991 ۹ )۶ ×٣قآ د٦ذ د
 ]وقت وت مج ×۱ جبہ ]مج عز ہما م٣1 ہ5
 ٭ج ۱ ی۶ 8۹ ۱۴ (م۲۰ ی۴ >۲۳۴ 7)57۴ ۳۳ 7×. 77 ۴1
 ہمہ)م5 م×٭ د٭۹ م۹5٥۰ د8, 5ا5 ۹۹۰۸ 315161 7

 5 ڑ515] ۴)ا 11۱ ۲٥(

 ڑ۴ جچے-ماخ۔ ۳ص۷ ۹8-3, ۱ ٣۳(
 وک ی2ے ہج و: ہتقع×ہوج-ہب ہد و ہ85 1
 جہ ۴ک مج ٭”وووت 5×۱ < 158۳58 ء۳۱ ۴
 ۔وروکاو- 5۴۴19 ۶۱7۶ ۴۶۱ ۳ ۱٥۰۴۳۴] جآے٭ ۹6×۳ 3ا
 8۷۷۳۴ 1 7۳۳٣ ۱ ۹)7 ی۶ ۹9 7۳۶۱۹ 7۰7 او 6
 وج. م٭ و ےہ عج ا3۲ ۸۹ م٣۳ ۰×3 ۴۵ ۴۶
 بج. ۹۳۲ ×۳ د٭۰ ۱ -ج-ت ك5 5٢۴۱ ہ٣۳ ۴
 ون +ج ہ ھ۳۳1 ہ5 مج ۲7 ۱5۱ہ ۹ ۲۷۳رز ۵۹

 م8 8:8 8ہ ہ< <ہ-٘-٭۱ ۳۰۲ ×7× ×۰ ٘ شاٹلاًهَأَب
 تاافحا اضراوتنا 8, ہک ۹98۱1۱۲۹۷۱ ۴

 ہ6۳ ہ ۹835۹۹۳ ۵۴ مو ۱ ×87: یک <۴ ۴٣۳5
 یر 87ہ فہ یک ہ75 ۰۵ ۳۹۲5۰۱۹۳۹۶ 1٦٥5715: کا

 ۲5 ۶1۵ ۴71ج۱

 ۳۷۰1 تچ٭ ہہ ۹۹۹۰۷۰۵ ۶ج ×۷۹×۰٭3)' ] 7۳-۹ ١۹1

 ]تو ×۳. >. ٭.ز. مچرج 1 ا1. ء9 1
 ج5 7۳. ھرج ×۱٭ 5276 د7 ۳۲۰۰ ٭۳۳ 3]5]5۰73) ۔

 دا5 ا975 ی3 ۳ ۳ 71۱
 7۳479 ۰ ]۹۹ ۶۲۲۷ ہ7ا1 7۴7 7115 ۳۹ 7

 ےہ ہم چ نور ]لاج رم بجا0 ۹۷۳ 51۹۶ ,1٤۱۷۹۹
 ید یج >5 5.۳]۹7۰5 م) ۰ ۴ >3۹ 55 ۹119, ۱۹۴ >5
 مہ. مہ” ہ۳ ك٥٭٤۹؟. ٢< ٭إ؟٭ا٭ ٭

 1٭ت 36 الو ۴9 98 ۴6 ۱

 و+75 ہ5 5۹۴۷۱ ×۳۰ ×7 و یم ات ۹۳۳۷۴ ۰115۰71۹ 8۹
 جج٭ ج59۱ << ذ۳ 1۹۷۰ ۵5۰۳۴ ۹ ۱۹۴ 8 6
 7ج در مہ ۱ ×۳ ×7 ۹۴۰] د1۳ ×۳5 *۹۳, 6
 ڈج٭ یب 3۳۳ دان ہ۹۶۴ ۴:5۱۲۹ ا5ا 7 کا ہ
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 ×٦۹ و×٭٭ ×ج +۱ ×٭ ۱۲۴ م۴ ۳11۲۴۹ ۸۳ ۴
 ؟ڈ× ہہ ×۱ ۱5 57 ۴ رس) ]ا ک۹۰ ٠۰۳۳۶ ا٭۰۴

٘ 
۱ 

 ےل ےہ و ا“ ےہ ۔ ه٭ھ ي) نک ہک ےہ ثا



 تججح۔..]تدہوجتتسووھجچچج جارج گر

 نت سک یک اد مج ا کجا نان رم یا لپ جیا ضر انک در تام یقس دا ے ے ےےہ کاج ای ٹیچ و ےن کیممک یہ کک ےک ا ا تا تم توس ےلن یک کر روم اہ حرسم ےک عی ساج تیمم خا وع دید اسے ےس

 ٠  ۶ )8۸ 8*ر٭ ۱۹] -88۴

 . 0٭ہخچ چہ ۹۲ا٥ : 5 ٦<  <۹٭٭ا ٢۱ میا ۹8

  1۹۴ ۹۹۹ 1۰: ۳ہودات

٦٤٦ 
 - ٤ نمِاوَف اول ایدنالا ملقح ند تن × ×× ]ا
 ×× ۳)۰ 7۳7 ۳1 7۴1 ۴75 ۶11 "), ا۹٦5 ۹7 “3۳23 3

 ا تب
 8ہ م3 :8٥۹۴۹ ۴9۹۱۷۹4۹۰ 31“ ٠۹ ۱٢ ۴ا جج وچ ۰
 ح٥ ۳ ۹ ۱ ہما ××٭ ہہ ×۴ ہم× ×× :م اگ
 8 ہ77 877 ]۳۳ ٦× ٭3. ٠× .٭ ×3: ::ہت اگ
 حج ۱ بصص "87 ×۴ ہہ ب۱1۹ ۹۳9 13 5۷۹3 ۷ جد ہرچ و

 ۔ن57-3 م1۲۳۴ ۱55 ۶۲۹ 7۰۳ 5۷5۶۹ ۹7 ٠ہ : دجج اگ
 وج ہ۳. ۳. >٭ج٣×٭ ٭؛۱ >۲ ہ۱د ٠٠۰۰ جی ۶۰

 آ×صجج -31 ہہ ک9 م7 ۴ ک۹۹ ک55 ۹75۲7 ۳,۱ ۰۱1
 حج. م5اع یر یم -ق× ہہ >5 >۷ +چس اک
 -محح 0< ]۹ ۳ ۹۳۷۲ 518۲ *٭7 ہ۰ -×-.6 اج
 وج حج ح ٗ ہ6 ۴. ×۰ظ ۷ ۱۹9-۶ اب
 وجہ 8ہم 8ہ ۹ 0۱٣۳٢ ٭۹ ۹۳۰۴ ۹۰ 8| .

 مح ۰۹ 58 ى۳۳ ٥8ہم ۴ ×× ۳٤×
 وم 5(۳ ہ ہم ی ۹۹ 6۶۰۱

 وج وس عم ید) یہ ہمہ ہ 0ا5: ۹|
 جج ہہ ر8 ف٠ ٠× 7+ مع ٭رگ >۳ << ۱

 حج.٭ 3۱ +7, ×۹ 77۳, ٣۰۶٣۰ إ ۳۳ 3۸ ,(۰۹ 7
 ×3. یب د۳ ۰۷۱ 7 ۹۴۳ ۱ (ھ۳۴۳۱ 7)1, 3۹۶ ؟إٹ)
 ی ہ۳5 71 1:7, ۵)9۶۹۳ 5۳519 ٣۴۹ ا

 ےک وج ا -.ح ۱۳٣ :۹۱ 55 7 ۹7-4 ××. ۱۱۹۸ ۷×3 إ٢

 ۔محح ہ <٭٭: یل َلکزَمَذَم ت٤. ہم ہال ا ےن
 تک ہہ (!ئ ہہو !۔ھہ مج مت ×٭ ہ5, <8 لا ٭

 .مےچ٭ وہ م ]5 چو ْ موم برص-٭ دت 8چ
 جج ث۶ و وے د١ ہہ ہ٭××٭ ك اوہ

 ؟ںےارت کک تن ۹. ×6 -٭ر<ک ×× ۷
 >٭ ہ3 × ×۳ دہ جج. <۹ یس -قرصص٭ت وت ۱۱۴, 157 )وچ

 مد ہ۹۶ ٥5+۱ ۰۳۰۳ ۶٠۳۰۰۳۷۱ تت7 ×۴ “2
 ۔حح یب۱ ۳ ٴماجت جج ۲۳ ۱. 1 ۹ ا

 یہ10 8۲ 1 8 ۱ .٠

 وج۴ ]یہ دا 7۶ : >رت 577 دہ ہ۱۷ ۳ ۳۳٣۶
 -..ح. ]ید ۱ ۰ہ ہ۳٭٭ ہم × جب.٭ ٭ ۰
 ہھ یو جوق ہجج< 'ہدج١ مد ہور ر۸۳ّ٭ا .
 بج د۳1 7۳۳) ×۴7۳۴ ٠۰۳* ×۷' د ۳ 77 ہجسہ 1ب ٭

 جہ ہہ مج حج ہہ ۹3آ چپ 8۹۲6 ٰ ۹ ۹۴:٠

 ےک 51۳ یھع م۰ مرع75 ۱ 5 ہہ. ہک ۴ ٭
“۰ 

 ہو بہ موج ۹۱۷ (۱× 355۴ 5۳51 ۱۷۸۹, 7)5173 3۴۳۰,
 تہ 5-8. ۱187 83ہ >٭ ہ× ى۵ ھ۹ ۰۹۸ ۴۹

1 7 1:7۹ ۴81 111853518 2715 
 7ہے 30 7327+ دب م۱۹۸ 685788 088۹ 78+

 جہ زر١ ۹. م۳ ۱۳٣ ۲۳1 ۹5 أ۴ ک۹۹ ی۹ ۶
 >جعچج چہ :ج٣ م۱ ٭< *و٭آتج <<

 0(.وہ> 8 بم ہ5 <۳ 20۲۰. ۳ 7
7۱ 163-21۹۴ 17۰7 ۹۴19 1× 2(27221727 81 ۱| 

 اج رک جس ۳۴ 2۳× ت۰۰۴۳۳1٣۴65 0۷۶:5 ۴-1۹۹5 87
 ہما 82۱.8: ×۹: ہ١۳ 25۴ ہ۴٤٢ کاتا 971۰1 117 ۹
 وج ہک مج جج 1:0۷-8۷ 82۰.۰۱۱73. 387,8۳
 وج و5.×٭ ۱ح ]6-8۹ 68 8۱37۳ 7
 جح. مح 1 ۴۸۴7۹ جا ک۹۹ ۹71 1 5

 تہہ 18۹ ۴ ۰. م۶۳۴۰ 5
 ہمہ 8۴ یہ ما۳ج اتچس ۶۱8۲۹5 1۱۰7۹ 531 ×37 چ۳
 م5 مح ہ۵ ۱ ۹ٛ١ ی۶ 3۲۳۳ دط؛ ]1۳۳۰ ٴ۱3-.٭۸57 ۴
 و ہہہ×٭ ×۳۷ ]۳۳.86. -(ر٭٭ ۹۱ 5۲۲۳۰۹ ٤٥ا5 م۳ 8
 جج جج جی ۱۱ 5۹۰ 'ج×؛ 37:5 مو ہروسراوہ

0 
 ہہ 75۰ جج ی۳ج ٥ت ۴ "۴

 ت۳ 5 51۹1771 ۶1۳۰۴۴ ۴۹1 75 ۱

 2819 3۸ ٣ م۱۲۰۴ کت 7۲۳11891۴ 71۶1 8
 دحصج×| وی۱ ۱ے 8-7 ×۰ ۰:537 817-116 85
 جج 7>.٭ ك3 >5 ۳ ی۹ ۹1۳7 ") 3181+ 7)3 (

 ۔-۔ےحک ر 8. ۹ ہم ت۳ ۴۲۲۳۳۳ ۰7 ۱۹۳۳۰ 511۰7 1۳۴٤
 یر 7 ٭(7۳۷)9 ا55 ۴1 5 57 )۴( )]۴۹ 1۲89۴۸" ۶١

56۱ 
 ات ]+7 6, 9۹۳۷۲] ۲717 ۹۶٣ ا٭۹, - ہک۱۹۳۹ ء75

۱ 5 ۴۹5 38 9(4" 511811 7,11,19۹51 
 ڈبحجہ ٭"×٭٭ باطاَم ( ×۲ ہ۰٣ ٭۴ ۳ ز ۸۴

 نے ]مم بے ٭.٭جص٭ ۳ ہک ..ل چا8 ۹٤
 عح.حہ.٭ یەیر ×08 97 ۴٭ہ لح ام ×۴ ۹۱ , 45
 ےہ ہآ×. 1 م۴ (ہ5۳۳۴۶ 7۲ ۹۷ ۱۰ ۹۹۴ 4+
 جج ×م[0و ئ+م ٭؟ ہم” و۹5 یک 5۹۲۹۸۲۶5 ۹7۹7
 جے ٣ 35 آ75 ۱۲۰ 5۶× ۹×۰۱ :51)3:8 "۱۹۱۹۰۹۹
 یوچ کہ جر ج:۱۴ 5۷۳۴ 21۹6955 ۵5۰۳۶ ۳:۰5

 ی١ ×5 ١۳۳۴ تاج ۱× جج م٭٭ "۹7۴٣٭ [۹۳۰
| ۶[]5 

 ۰7 ۳ ص779ج ]71 )55 ۴7۹ 49
 بسر )۱ ×ہ<٭, ×۱8 یڈ 7۹ ٭۳ ۱90 5۸۶۴ ۴ 85

 جہ ٭تفچہ مج ×3۱ ×۹ ]م5 ۰۳ |) ٥× ۹ ۱ ۹۰ ۰٦



 ۔ ۷

 ٭9٭ 71+

 -57٭ ی5 ۳*0 ۰۰۹۷۷۴ ۳ 5٤76 ۹۳۰: 7۰٢

 پ<٭٭٭ 8) 5۴ ۱
 یر -قو ٭٭ّ ہج ٭٭ م<٭ ے 8ك ہ٢ ہ۶

 ے۔ٰقخە٭> ٭ ۲۳ ۴۳ ۲< ۴۳۱۱۲۱ ۶ ٤
 یو01 9۰7م "6۹5۱۹ ۶۱۱۷ 5557 ۴۹۹ ۲۹ ء٦٤7۶

۰)۰ 

 قت نس َءاَتَتِلااوتاَد

 و. ۹57 ہ8 868 مم ےں ہہ ک8 9 8
 ہ3٘× ےی پچ 1ج ۱ ٭:]|٭٭ اہ ۹٭۹۱۰ ۲۹ ۱۹۲۳ا (1۴)
 ے٭ ہہ ہ۹ ۴۴۳ ۸ 5۱ ۲۳ ۵۷۶7 55 57753 ۹۰۴ 1۱

 ہ۷۰ ت7ج چج ۳ مات (۹ 1
 یھج تم ہ 8۳۰ م55 م۶ ۳۱ ×۳× 7۰ ؟

 جی ۱ بب م5 ٭89۳۰۲ مح ٭ ٢ ٭۹۱ <۱
 پچجمججم پک 3۳۷ جج ؛ یر١ ۹ 5 ۳5 ۷8" ۳۹۳١

 الخ ×۳۳ ×× )0ہ ۴ ۲5 33 5 8+ 7
 جسم” م نے١ مج, ہہم َُلْنب ۲× 6 2< ٢

 5۲5ر ۹31153187514 ۶11۹ 8۱1۴ 1 7 ۱

 نحججھسوہ لم <٭ ۹طو مم ےک ےہ 3۳۳۶۰ ہ۸ ۷۲
 ہوس وم یھ و ۹۳] ۱ فیوڑآ ء9۳۲۷ :۴۹]) ۳ 7 8۴

 جج ہ.>ج٭ ٭ یس >٭ج م6 ۶8۳۲۳ 7 ,7 ١"
 ہیجوو ×ط ہ۶ 335۳6: ۲۳ ۰۹۱9۳۶۱۷ ۴ ۹ ۱

 ہو حج ٭58 ہہ” 1(8 ہ3 ی۳ ٭
 ۳ 571٭ 27191 2117 ]7 ۲۳۴ ۴۹ ۹۳1 ۱ ۴5 ۳<

 جہ 8 چپ ہ<ہ5٭ ×× أ۱ ۳۱ ۱۱۹۰۷۲ ۹3) ۴7۳ ۰۲٦
 ہ۱۳ ]۱۹ 356 5ا4 ہ۵1 ہا, --ڑ341۹ 415938 0۹
 ×× 2 ہ۴۱ ۵۹ 575 7 2۱۹18 ۴ 2۴۳۳۲ 1 71۰1

 ۴(  5۲5 8158ک٣ ہ۴ م٣8 جتزع 88۹ )3- ۱ .8 -

۳۹ 1 ۳ 67, 9۲۹ )5751 51 3777۳7٥ ٦5٠۰۱ ۴۳7 1 1۱ 

 ٦۴ہ... 8۳: ۶31 ٣۳ د٣۳ ہ5۱۹-٭۹۹۲ ۴
 -بم م3 ہم ٭٭ م و ٭م_ج "ج۱ یہ -آ 86
 پیج وک ]ح ہہ. ت۳ 0ع ٭مج ہہ 6
 ×۷9 ۳< 8ہ ہم ٭٭ ہم×٭ ۴۰ ہم ه٤

 مے ]۱ (55 ٭*۳۳۴ ۱ 5 3۱7 ۴۹1 ٥37۱۹
 9 جو چ 8مجد٭ دہ٭ م۶7 وج 5اک ا

 جب7 ب7 ڈج-×٭ 37 849 1 ۰۱۹۹۹۳۰۰ ۴٣۴۱۳۳۳۴
 ۴۰ 7۹ چی ی :(و9۲۹ ۳۱ ۹۹۲5۰۷۶
 دم 0۳۷ ۲۳۱ ہ۴۰ 6۳۳۱ 773) ک۰۱ ۹۰7۴ ۹

 ہ35 7 ہو | ۹×[ ك٭] ١

 7 7٤4ا[ 7ج 7 چچا 1 +77 27 ۳ ۴7

  ۹: 85ہٹ ٥۴۳۳ ۵۹۴ 5 7 م۴

 0ا
 جی 55ہ " چ ١< ہ٭ج "٭ م9. ۱ ۱

 مم ی8۴۹۳ ۱5 م۹۹ ۲۳ جج 57 5217
 ج۱3 ۲97 ۲۳۳۳ 5 ۶۲۳۳۱ ا5۳۳۴ ٦7 ہ۴٣ ہ5 ڑگر
 ج7۷ ۰۰ 8۳ م5 <۳ -- و٠ ]57 ۴ 789

 ید" ازل قاَمتْنِخ ناَز ۴ 7 ۴ ٣
۱ ۹۹۹۹ ۴۳۴۱) ۴774 1[ 

 1 ۹۹۳ ۶)7 (719) 1513۱2۰5 ۳71 ۷۶ )۹۴۳ ۵٥8۸5 ٥
 ب۔37 * ×× س8۰ >۳ ۹۹۱ 1۹۲ ۶
 جہ وک ہددآاذ٭ ۳ ۹ م٭ ہہ ۴ 145( 768

 0۱× ھ۳۰ ہر ما ہہ <۳ بان اڈچ<ک ۳۲۲۹ 3۹ ×۱

 8 ۵۱3۰ 751 9۶۴ ک ۹۹۳5 ۹۱ 1۹۲۹۹ 76 7
75 1 ۰۹۹ ×7 [ (۶۹ 7۱۹۷7 7۰۰ :۳< ۴۰× 7۳6 | 
 'بںبجج ×۷ ]05ص ۹پ ہبو+ ۷۳۳ 7۰7 >۳

 وج۳ 7۴ ۲۳۶ ٣ 75۰ 5.۱.-7* :7۶7 )٣۰۴ أآت ۹7۱۳5۹ ٣٦×
 ہم مج ×۸ ہق ہم ×٭ ۹ 7 ج7 "×۰

71 215 8005(4 

 ورآدو ۱۰۳۹ ×۱ <٭٭ :..... اولْوكتاَلان دا َكِإٰذ
 موج 0۰5 ۳ ہ۵ لْذَآ یت یند جی مج تہ
 ج8۹0 ۱35 ×۴ ج۶6 اولوعتال علیعب -لاع چ٣ ٭ب]
 'ب۲٭9چ ي۱ ك۸۷۲ ×۵ ×۹ اج دا ی۹۱۹۰ ۳۳۰۳7

 )8 ۳ جج. ۳ج ہ٣ ہہ :۱ ۰
 آ ۹ہک 5۷۲۳۰ 5۳۴۶5 ۲۲ ۹۶۹] ۶1 5, 7۰ ۹5 3۹ ۹٦

 77 ۳ج ام یج ۰ 808 ۱ک7ا ۴۴۴ ۳۹
 ٢ :- 2۰7۸ ۴ ×5. مج - یتا ک۹۹ ی6 ۹ 1

 ۳. ۳7ج ہہ وچ م۳ فی ۹ ۶18۱ ١
5۱ 78111 17 

 :٠ 5 ٭۳ ہہ م٭ -3) ×5 ہما ۹۰۸ ۹57 ۴۱ ہ۳
 ٦۶ 9۹۰۳ ۹ 1۱ ا76 5۱ >۳٭ 'ہتا۷۶٣ا جت ۰ 57۶
 ا٭5 ص٭' یھم ]۳ ۱× ۴۰۶ ج:۱ ی۰ :۶) 3556 5۶ ہ

 ٠۴ 3٭ 2ہ مج ہم۹: ×57 ۰ مج ٭م٭رک ہ۰۲ 7
 کل

 ا٦ ×× یک ہہ ہے ٭ہ ھت م٭ مہ ۵4
 7 7ت -.-۰ ۰۳۴۳77 *8۰ ۴ ۲۳۷ ز7ٛ: ھ-.۳۴

  5 7٤ز17۳۰) ٣> ٣  1 ۳ہد ا5۳ ۳7 758
 ؟۳ "جج ٌنْذَل حّ ٭) ×۴ ٭*اخ ۹ أک٭ ہم.

  ۰۰8 ۴۴۶ 8٭:ہ ہم ہ8” جو" ۴۹73ا چ۱

 37 ۳7ہ +5 ےچ ٴ۰۳۱ ہ× ٭ا۹۰۳ 57٦
 نہ مج ہم1 -3۳٭ (ے-د-”× 3, 3” ہ۳۰ د5ا .۲۷۹
٢0۳۴ 7151 7۷ ۴۳ 5۱۱ 

 ےب ےہ ےہ

 ة3ۃوو وظة وو و ۶44ق ؤَٴ

 ےک



 ح× م7 ۷١-۱ 51 ۳۴ ۰۳۶۶-7 ۶۹ 8۹ج ڈو حب ۳
 مم×٭ ۸۳7 ۴, 5 5۰7 55577 3ئ ×٭ ہہ ےہ ات

 می 57 >۴ ۴7, 7<. ۰۲۲۴ 5۶۶ .۳٣×٦٦" جج و . ١
 ۴. ۹1 ۰۴-7 87 367186 711۹8 ۹ 1۱ ْت
 حج ٭۔5]3ک ٠۳٢ 7۹۱ ۹ ۲۶-٠ ت۸ چچ 0“
 ۔مج ج2 و٭٭ ا5 ہ م -3۹۳۳ ::٭٭ مہ اظ
 آہ 71 719 ۹۳۱ 2979 71 ا ۶ 7۰ 1۹۰۳ ج0 و

 ۔-ےنج ید د٭6 ۳ 65734 ۹ ۰۹ ۰ ۱ 3 مچجر ےہ 0عی 6)۹۱۷573 ۹ 5۹۰۳۶ ۹۹5۶1 ۰7٥ت. جت _ّ بچ 3یع ہہ ب3۷ ۴ ۱ ۹۲55 575 ×7 ::.إچ
 ںی ت۳ ۲۳۳۳۰۴ ×۴7 یک 5777۳7 ۲۶ یھ
 بج ہ× ۲] ×ہ ۱۹۰5 ":” ہ ×٭× ہو
 ۔ ںجچ ]مج وج ی۰ ۶ہک۰ ۱ہ ۹ ہ ..٭۱ چ ۲

 بج ہم ھ3 ہد× ×۷۰. ××. ۸8۰7ہ جم ٣)
 ي3 +۹ 8۳۳) د6 ۲۶ ٢× ×5۱ ات ۳۷]., ٦٦۶ ہجوو ا

 ۔۔!×٭ 67) ۹۰ ۹۷۴۳۶ ۴آ 2 ۱ 1٦8
 ےس ےسجوج یھ جد ]ج٭ ۸ہ ۲ئ مت ۸ہ × × ا
 ج ٭ق ]مل۳ ۲۱ ہصح. 8 ۱ م×۳٭ ۹۳ 8 5

 ڈ-ہ55+'<+م ہہ ×5۷ ۰٠ ۲۳ 73 ۃ3ج٭×-٭ |۱
 چچم ىم) ی۹۳۴5 ۴18 ؛ دیھش وھف هلام نود لتق نم'“'۳8] ۱

 ۔ح مج. مم 8ہ ۲۶ مت (م 98, ٥۱۲
 کر 7۹ 1 8 ×8۳ ×۳۷ ۰۷۰ ۱- (391۸) ٥ جآ5)

 وج. یورک" ص۳ ×۳۷ 85 ۰۳ ۴۹۴8 ۲٣۹۴۱
 ۔م! 85+ ]5۱ ۰. "37 “3۴1 ۹۴5 8۴

 ۔ےہ  ڈچجج6 16 مم ۱55 11 05۹۱۶8 5۹۹ ۰ ۹٤
 حق ٭ خم ہچجچ م ح مہ ٭٭۳۰٭ ۴ ۱

 قد ہ۶) ک 3 ×۳۶ ب۶ ۹87191 ۹۹۴۱۴ 7۱

 ەےنم سفن بیطبالا ٗیرما لام لحیال الا اوملظتال الا

 - و۱۹. ۹۹۰۳۰ ۱ ہ7 ۴۱ ۴ ۴۳۹۱ .4۱۷ ۹1۱۷۲١
 ڈرو ٣*۰ ہ ہ57 پڑ 03 ۱9 ۴۹۱ ۶ 1۰۰-

 (م۳م۳:1 :۶۰ *ڑئ)
 و575 ید یھت ہوچ٭ ر1 ×۹7 8۳۳ ( 7

 ود ہ مج. ۳۴ 37۰ 5۳۷۳ ۵۹۰۹ ۶۴ ٣<
 کلا

 مج ی+٭٭. 6+٭) ۱ ۹ ۲ک :ەآبى.-.۶۹٢٣۲ ۹8۰ ۹۰٤۹
 ۴×. ۳ ۹۹ ہک ہ٦7 د5 57)85 ۴9 اا۹ 1

 ید یو دمہ ہمأكی. می ۹۴8 ۹۷۰۰ ۶
 تب ۳(8 ٭م٭ یہ١ ٭ ہم ۹ 5" .٠

 ۔ےہج جحەّحس مہ ٭س ١ -3۲۳۳٭ ٭
 ]ج9 ]ج81 چآ م۶٦۱ 4١۳ )٣۹

 ےڑجمد٭ ی1٤٦۹ ۱۹ ۹۹۲۹ ۹۲۳1۹ 591۳5 (۴۹۷۹() ۹۱
 و ہ جحح×ہو عن م۳ ود ہ۹۱( :

 7۳۳ ۴۳۲۳ ہ75 1پ 7 10 (31) ۹9
 بچ *م٭ ۹ 55 (۹۲۳۳) ٭٭ <۴ ۵, ۸5۰۷۹۸ ۹۶۹
 بہسمج مروج جو ے-.چت 8 ۳ہ٭ ھ75۶

 ۔. چپ 5ہ ہ۳ ج۱۱۷ 5797 511 ۹۹۰ 1 ۵0 5 ٣
 مچ ی٣ ا3۳۶ ید 0۷۷۷۳۷۴ ۱۹۴ 5۳۸, 7



۲۳۳ 

77 7 1۹318 
 در <5 ج۱ ۱۰ 8۷۳ ہ۳۴ ", ۸ ۰۹۳۹ 7

 7۶ 7٦ 27۴۶ 71 7۰۳۰٣۳۳۴ ہ۹ ۴1 ۶۳۴ 57۶
 جسم ]چو وم. ٭]ٛج 37 ۱×۱ م٭٭ ا5۲
 ہوس 5ج ہ ہہ ۱155 ×۹ ۳۳ ہو << ۱ 5

884 0+. 
 مادے یبحح کیلا واکْبا

 13 ×75 ہہ. ہت مت ۹1۴ ۴9 ۴۶+
 مم ]5×۱ ج7 وہ ہ ۔ ۱ 5 ۹۹۳۴ ۱۹۳ ۴۶
 ۴(6... 7۱ ہت, ]7--۳8۶ ۹7۴۲۶ ۶۲۲۶ 7)۷
 ج5 ]ٌقی و ص١ ]۸۴ ۲ ہہ 55 ۱۱۴۴ ۹58 ۴5 17
 ن۳ تل .م ف7 ۳.۴ 5۹ ۳ ۹۹7 87
 ۔ج مہ 8۳ د5 ہ ہ15 ۹۳۳۷. 75
 ےہ 3 6ئ۷ ×۱ (۳) ۲٢۶۴۳۱ 32777 ٭ڑک ٭۳۴ >7٭×, (33)

 ۔ح×ہ7٭ *٭]٭1 7ہ. (18) ۶۱ ۰7.75 ۰۰ ٢
 اج وو

 یک ھدجچ حت ۳۰۳ ہم کر ۲۱۹ 5۴۱
 "”ہ یوء 5ہ ۰ہ :[۶۳ ا:× 0) 385 ۴۹ ۱۳7

 ۔ ]ہ27 ید م١. ۱۳۷ ۳۴ ۴۶5 ۹۹۳ 5۳۴۶ ٥
 *ڈح ۷× ٭ ۹ .... یٰنَیلااَکْباَز 16784 ۹۹ 1۵ص

 مج چود 2× "328۱ ۳۹۳ 5 م0 ہ<, ئ۴ 5٤
 حج مو 8 ہہ "5 يا جہم "ہ٦ ۹

 ۔ےے جہ ]مو ی۹ "۱۹۰ ہ ۹ ۹ ۹۳۹56 5 ۱
 جچتو 2۵م 7 ۲ م9 ×۸ ۰ ت۹۷ ۹۰ 87 7
 حی. . ہ١ ۵ ۹-8 137۰1 ۴7۳ 7 ۴ ۷

 6. 5 ۲ ]7 ۰ ٣ح ا ×ہ ت0
 و اوہ ج٭ە6 51 ۱5 ۶۱ ۱

 708ہ ×٭-× ۱ ٭ہ٭×× 3< ادنْمِِب ۃوتنسا
 ×8 ج۱ ء۳۴۲۴ ی ۴۳۶۳) >۱٭7۱ ×٢× ہ ك5 7 5
 ہہ *<٭ ۹۰۳۳۳۰ ۹۳۳۰ "۳ ٦ ٭٭ ی ٭۴68 5

 جو ہہ ۔ك چے ١٢١ ٥۵ د٭٦ ء۴ ڈیڈ فہ
 ہ۹7 ×7 1: ۱ ج71 ۳7 7آ 51196 4
 بج مم 5× 8۰7۰۰ ]۳۱ ۱6۱۵ 8 م٢ "م۴ 7۳۹۹۲ کی
 دہ. ہہ مہ ۱۳ م× یب3. ۲۸ ۲۲۹۷۶ ۹05 8 64
7 ۳ 95 ۰۱86۴ ۰۳ .۱۹ ۳۰۰۶۷ ۱۰۰۱۲۴ 8۳۳۴ 1 
 ےہ پہ 8ك ۳۵ ۱1۱۰۳ 8۸ ۹ ۱۳۳۳ ۹ ۶۰۴

۱ 8 ۹*5 
 <8 ہے 0۳5 ۴5۳۳ مم یے ہہ

 74 ۹119 97971۱ 0)۶47 ۴× ۳۰۴" ۰۲۳۴ ۱> 877۱-١
 دچوجقآ س یو بو ی ۱۰۳ ۹۳۱۸+ ۷8 رک ۱ ٥٢

 مہم 5۲۵۳| ۰075 ۲۴۰ ٭۲۰۴ ۱55 ک5۹ 55۶17 ٠۴ ٭ا٭58, 84۹

 ماولاتت یل

 ا رکا او اھ لب قَح غل اراکبا ا.
 ال ابر ناک نما ربتسَب ناارا دوام
 ال ںورتملاپ نفاق اراتف ناک نم یم ثوخکسيلم
 ال یییتعاد نما ہهلاوَما ھوا وت حد اَداق ا
 ے5 ات بيوى لاَم للہ اَبييَخ وظای شک ا
 ۔نوَبخلاَو ندلاولا ا۲

 ۸ ٗای ام سہ رش اس ا ث حد جہ وج وچنکپ .,.ر و :

 7 امر و ھ "وو 7

 ۱ اولوا 2 7۸پ ا ےس مریم اذاوہاضورفشایخ 7 : | کذآ ُةٌَنِم نَكاَمِم نویرتالاَد ندلاولا رت ا

 ۂن هو ںراف سلاد یشغیلاد قر
 یَنَلا یخ َو ناف وَرَعَشَلْوَكَمْشل اولوکَد ٌ ے وت 6 دودھ٥ کد “9وم ا
 ْنِماَوَت ول ا وو ھڑپ ےک ا ..

 رخ ٹا [0-
 جج اج ںیم

 -۔-۔۔ےہ

 اس ےس

 ںیہ یکی ںیتییق یی سا دیش یہ سے دیس

 ْوُضاَح اتٰلِضةّيِزذ می
 ہادبیس الْوَك اولوتیلو هللااوفعیلف مویلع ا
 کر اتلق لا لاش نواب جدا گا آ

 ت3 ہاری م نیل یس ا مات نو ع نیلا

 ںی یے ضس شک شہ شب تا تہ سا

 تیشکسھیمحدیما اس شد سو وہا

 مر جج یھ ھ3 8۷۳۰ص۳ ×× ھ×٭ 7
 وج ضم ۲۶ ہر٭ تر 183.8۳۷ ات ہ٦ اج ۳
 یہ اا3 ہہ ہہ ۳۰۶ ہہ ہہ ر باقر 7
 "-ےجھچ جج و 17 )7 ہ٣ ٭× ٣ ×۳ ۳ج 579/۳
 -دج ربجحص 1)۲ ۳3۴ ل71 ا٣ بات 7 و 7 7
 ٰ و وچ ر ہج ہ ہحج٭وچ٭ م ×٭٭ 8۷۷ م۸۴ ۳
 - جہ چی ۔ررو د٣ دب ×6 ۹. اج آ2۰ |۱.۳۳
 جج عج مج مج مم مر میچ ی
 - رے٭ہچومو ہوجح !-ہ/تےجہم ي8 ٭ تاب ۹

 ۔- موجو و چھو چچںہ ہو - 39677
 ۱ جج بے مج عموم مر و بہ 69۰۱ مر ٭٭

 برج ہبصآ جج قو و کلاس تطا۷ ا ء7
 577 7 ہت ہہ بجو جج ہ۳۷ جج ۱۷۶7۳ 7 /(م) 727
 >7. ٦ 857 ہی عج ج× ×ی٭+٭ 6 جج
 5۳ہ 4۳77 8ئ۳7 574 )٣۳۰۳ ××. 257۰ ک7 ہ۳ ہ۹ ھوا
 حج٭ یجہ >7 ع٭٭6 مور ٭ز×) یا 7ہ 7 ×۳ 64
 ۳ جر 7-۳ مج 79907 7 7۴ ی۰ 77۹1 377 8

8777 

 یل

 ۔-]-]۔*ئوھہ 'تےئپ ھ يُب ۹٣ ھل

 ھ٭ 9

 دعب کاٹ یم ری رن

 ےمآ وہ ھے

 کل مچ ےہ تپ

 یب

۰ 

 ےہ ےل ےل

 ےہ و ے٭ ےک

 ےس 3
2 
 ة



 ہ١ ١ہ ا! اك١ مہا ۱۶۱م ّ ا ہ۷١ ہ۴ یقا ارے ا ک

 ایوےووھلوووو وووو83 و

 : <۳ و (۸۰مٔ,۰۰ْ٘ ٘ ۰ ۃ+99:090 5

 سس

۲۳ 

 این

 یو5 5۹107175۹ ٭٦٢۰ ٢٢×" ٭٭9۹۰ ج)يی چ٭
 با رک 89۰ د٭ :ہ× ۱ د ٭رہ٭ ج337 >×. س ۰

 ۹۸۰۹ ×۷۱ ×۳۹ (>180) (۳۳٭۸۸) ۹۰۳۴ ×ہتہ. ہو ج٭ ١
 مہ ہ5 ہ5 یہ 3-9۰۱ ۴۳ 5۳5 :-.ہ ج ا٢

 )ا564 ڑ5 ۹ .م۲۳۴۶۶ ۲٦7 ۹515 ۳ہ ۴7۶ ۲, ۹۹۴۰ :×
 و۹۰ م077۴ >5۳ 515 6۹۱575۳51 91 71 ۴

 050۹431 [5۶۱۰۶۱۱ا۹ 58۹ ۹۹۴ ۴۹1 ×7: ۱- (38۶-٭۰5)

 جووججج ج 1م 88 ۱ 0۲۳۰۰۳ ۰ 7×
 ]۶ ۹۷ 3۰) ھ۶ 5118:۹ ۹۱7 ۹ر ۴۹ ۲7۶۱

 َنْویَرْخَاْلاَذ نٰذلاَولا ےَماَتب د٭ 7 5 ٣٣×
 187 3 ر٭ م٭۱١ (وج) -۔ جہ ×× ۲۱۱۳.۱۰
 ج۲۹ ۰۲۹٦ ٭×م۴٣ ک٦3 ۹1 نادلار >۴ چ۲7) ×7ر ۴آ ۲۰۲۴۱ ۷8)

 ٦6> 9۹7ا, ٣٦ نریرتا ×۲۸ ۳٣۱ 85 ۲۹5 7113]۹۳ نویرتآ
 “۳ >:× د٭٭ ہ27. ٭8٭ہپ ؟(م]-' 83+ جم ۴

 ںیہ بم مع ×:9٭٭ ×۲۰ نگ” ہہ ۴ ١٣
 نج مے وم *ر5ٗججہ منہ مر مہ ہ۷۹ إ۰

 وہ مچ ٭*٭٭ہ٭ نرینا ×5۳ ۴ ٣٥9٢۶۱
 ۳7 ٭>٭ج ۷۱ہ 5۲٥8۹ ۴۹۹۱ 1۹۳۳۰۸ ء۷۴
 ڈ3 ]ک۱ ٣ب: ۹ ×۶۳ ہا ٭ر٭ ۴۲ ۸ ۳
 ۔قر٭5 ہ مج ]×۸ ہ۹۷ دہ 3 بہر ۱ت۱. ۱,
 جح- مت دم ×× مم, 8۷۳ ج0۰ ۴۷۲
 ۳8× 7. 7 تج < رات ہر و ×۱. >۸ ۵

 ×حج×٭ 547 ,۴۶۴ ۲۶۳۱* ۴ )67 )۴5 ۴8 ۲۳٣
 ص5] 77 6 )ھ77 >.55 ۱ ر۶ ×77 37 ۸ ۴

 ےہ ٭ےج 0ر۱ 8(8 ١ ١۱ ۱1۹۷ہ ء7: ٤
 < 3ہم: ×۹ م٣ م٭ ٭ج ی٭ و جہ ہ ا
 جب جیو --۴ ہہ م ۔ دم 6
 لا۳ )۳1 7۴۳۴ ]۰۳۰ >3 ۱ ۱ 7177 21 ۹۶
 ۔ل..٭ <-٭ کت  ہ٭ وہ 3 وہم مج ہآ

 ×۹7 35۹118۴1۹ ٥۴7 ۹۹۲ 5ا 3 ۶۴٣۳ ×ق و

 یر ١1 7 05۱ 2918 ۳5۳۴ 31.975 3ج1 ہوچپ
 ۴× ہ7 ۷۱ ھ۹۹ 5 7۳۳ا 55 8×7 77 -×>٭۸ج وچ

ٰ ۱ 5۳ 

 قخح ہ6 ۳۰۰۰ ×2. د 37۵ ۶5 ہ ہ >٭ہ٭ 7

 ٦ جے مم جور چپ ٠ ۴ 5۳۶ 732ج, ۲۳۰ ہ ۳

 5ہ >×تہہج ہج جج ۰57 ٠  71۱)چ5 بم 2559 4 551
 (مخحرص م١ ۹ 0 ۹۹۲ ٭٭۰ :٭ چہ 55۴

 ڈنوچجچ ٣5* 5۰۷۰ ۴۳1۱ ۹۹۳۳۴۳ ۵:۴۰77 7×
 ما ۳9 م۳ ۹7۳ 1)۹۹3 55 ۱5: ]اچ اتا 6+

 مور >5 ۶ (۹8 ۳7۰۱۶۳ ۴۳ ۸(8. ہ3 ×وج

 و 857۶۳ "57 ×× 5 >××ح-۰٠٭:٭ مہ اگ
  ۹ ۹175 ۹۹3۰ ۱ب۹

8 

۳(۹ 77 ۴18 ۶( ۹۳97 ٠۴ ۹۳ 818 ٥, 

55 ۰ ۰۱853 [۹-۴۳۳۶ ۱۹۳۳۴ ۹×۲۹ ×00 
  ۶ ۹ ۱۴۰۰۴۱ ۴۶ہج ہ35 ج7 0 اچ

0 711 ۴۷ 37 ۳۹ 1۴۹۰-۰۴۲۹۱۹۴ *۹۰(۰ ۳۴۸ ۱ 

 وہ چوس سچ جیو مج ۱٢ <9۱3١ہ دچ مج
  ۴۰۹| 7و9 3۱91 1 ۹1۱6 ×5 ہ ػم٣۳ع ۴چ ء۰۴

 8 ۹53 ۱۷ 1518 ۴۹۲۳۶ ۹719۹۹ 1۹17ج 55 55,515 95
  +5یيچت ٭٣٭+ گ۱ ۰۳۰5+ و ٭ہ٭7 >.٭ ۶۳

 ۹ 8و3. ۹ ہہ ڈہ_یدچی ٭.م 39۳ ٭8
  ۳۹۲ ۲ ۱)مانو ٭كم۳۱

 ١ ٭وچ ۹۹ ٭٭ی ام : "× ٭۳

 وہ. ج287 ۶۳۲ ٥٥۱1 ۳ج ی 7+ 8۳ ہ8

 ہو35 3۹ ا7ج ۴ 7 ٭ا۴, ۹ ×۴۸ ۴۳۳ا 8 7

 *یتع ×٭ ×9۷×ب بيْکَِيضاَيَخ ناک نمو ہ۹. ہ
 ت8 >۹ ۴۱ 5۰ ۹)۶۲85 ٭8۳۰۲:ی۹ 7<٭ ٣

 >×٭٭آ  م3ہ اہ, 5۱5 355 یقرہ۴ ×۳ 8 5۱۹ ۴
 92۹ ]۱۰۹1۱ .٣۰۰۱ ) 37ہ ی9۳7۰ ڑو آ86 0٭| ۴

 م]۴ ۱۱۴ 5ا5 ےنساج ہے7 ۹7 ۱ 731۰ ک1 ۰۰ 7٤7
 ۹۳ 5۰ ۲٣۴* ء۱۲۹7 ۱5۹ ۴۱ ۰ 1۱

 ۶۰-×91 ٭ ۳00ا >--+؟ن- 7۹+358 ٭٭ :
 ج8۴1 ۹1۹ ۱۹ 1۹ 17 ۳ )9, 7
 0ے چر9 ہ:.۲٭×۷1 13) ۳×57 جچ× ۹۹۰۰ ۳ ۱
 دہی ہا ما ہ۸8 35 8)3 ۴۹۱ 5۳51 ۱۴۳ (۶۹

 3۳ ۹۲ ۵۹ ہز٭۰ م۲۲ ۷۰۷۳ 5۱ ۹۴۳ ۴۹ ( ۲,٤
۷ 8+ 

۴ ۹5۴۳۲ ۴۱ ۶۳۴ ۹1878 ۶7۳7 5۴5 7129۹7 8 
 ٦۹۴۳ ۴۳۰7۰>: ٣7 *7ر7٭: ۳۱ 51816 69

 ۹۰7 7۹17۰1 17۴ 79 7 77 ۹ ۳ ٠
 وہ9 ہ ر7 ا۴۹ ہ٣ ؟(۰۰ مج (۱۶
 9978 189 ک6, 1191 ۳۲715۴ ۴ ک۹۹ ۶۱۶۲۳۶۹ 111511۹1 ۶
 ہ۰ ت”بتحج-٭ پ مج ج8 م۱٣ ۱ا١, 555 ہ9. <<

 3518061155 68۳7 575 ۶۲۳ ۱- (38ق۰15'21-51) >>ہ ٭إ: 8۹۹ ۹۹ )

 5۹17. ١۴٣.٥۴7 ہ >۹ 3× ١< کک ت٣
 ۹57 514515 ۶۲۴ ۶1۱515 5۳۶ ۶75 773 ہ95 <
 قع ہ55 65185 ۳ ۰۲۹۲1۱۰۴۰ "م۹ ۹۹۹۳ 7

 5 ۹۹ ا >1 ۰٥97۳۱ ھ٭ ٭٭.) م٭ ج۱
 >5۲۲۹ ۳ی ٤ ہ8 ج۳ ہ 5:8 87 59

51 

 7.8 (30)-ی5 ۷ ی5 ۹۸۶1 >7 :۳۶) ت5, 7
 3 >7 (31) "3, 53 ۰ا ٥ ۹۳16 1۹۶۰ا *زک ہہ٭ 7.۴۷

 ا52 3۱:٥58 ۸۹7 5ا 775 5 ر5 ۱۳۲۳۱ 513
 یی 8ج ۳ مج 886 یب. د٭۳ ہ -قج (٭ج ۹.۹۱
 جا, 5۲۳۶۰ ×۴ ١:٥9 وج. ھج (؟یہ جو (]آ-.: 3



۲۳۱۵۱ 

 ۹ہر مج ی+٭5 جج: ص-ا٭ ھہ رگ ۱۹۸35 ۹۳۳۱ ۲۹۹ 3
 21187715 ۹5 ۶۲۴ 1,775 ۴ا ۱۹۳۰۳ *۱) "٭٭۱ مچعروحا

 ٭[أ"< ۱

 26457:۹۹ ۹۹۷ ۱ ٭[9 ۳*٠ م۹ 3171۰ ۶؛

 ×× ء۳ ۹ ×7: امْرْیتماَََت ی٢ ی۳۳۹۵ 7 7ا
 ٭ػ7لآ. ہہ ]و 1۹7۹ ۳ ہہ ۹5] ٣۳ م۳ ۶
 ۳ی, 1)۹9۳۶ 5171۳ +۳۳ ٠۲× ۴۷۹5 ۴۳۷ ۱فك۹۳ 37

 ےہ ہ ب6٥ ت6 ۷۲۰۰۰۹۹۹ 75 ۳ ۷٤۴+
 ۹8ا

 ڈےجؤ )7ہ +6 ١8۳۳ ×85 ؛ اًَمََْْم ۴
 ت٭ ۲ بت ۱۳۴۱ 5۳۱ ۲۳٢ ہہ 358۹4 7
 197۸ م۲ 9۳۲ )۳ ۳, 51 11075۴۳ ۱ ۹۳۳ ۶
 مچ مج وی. مما 6۳۹ ہ ×ہک ج 48 ھے ۱5 جب١۷

 جی ۵5 ہہ ہ 55 5۳ ۹ :0< 5۵ ,٠
 بس. ×6 ہ 5.١۱ ٰ٭ جچ ٠ ٭۱ مہ ۱۴۶۳ م958 ٭
 ×83۳ک٭ 83 ہہ. مم میج ], 8۳, ۹۹۹ ۴-

8۰۱ ۲ ۹ 

 و۰. 77 ٣۔آ 3۰۰ ٭٭۱ ۴۴۶) : مک 6
 *ق٭ مص 3پ م٭٭ە نہسع, (٭ ۹7ہ. 8۴
 )ا 96 ا577 7. )۶۲۹ ۱۱ ۹1۹18557, 7۴
 ۹8395 ہ<ہتجاوج بہ یراأک 855 1 7589

 25ر ۷7)5۹ ۳۳۳۱ ۶۱8715 51۳۲ ۴1۹ ۹۴۹۳ ۹۱1۲۹۱ ھ۴
 ہق× ]ہ5 ۱۳6 ×6 ہ6 ٣> 5۴۱ ا ٭

 3 د7 78 ک) ۳. ٠۲۳ 2:1 ۳87۳۴ .٣>
 3۳۷۳: ٣۹7 5۲۶ ×۲۷ ا ی7,5)۹9)٦ 6 ۳51۹38 ۱

 ×۹5 8 ۹ ۲5 ۴۲ ۲۹ ۶۶ ۱۹۰ ۹۳3.7 ۰7 ۱٦

 اج 56ہ ٭۰ ہ۹ ٭. 9۲٣۰ 8ہ. ۹۳٣ ٭ <۶
 پے99 155 ]8 ۴۳ 71۱

 و بو۵ |4 "ہہ جج م٭٭ ۱ یج[1ج ٭٭

 ہو١ 1۳ و858 ۹6 ی۹. ۹| 7۳7۶
 ۔ی×7× ×× ×3 <7 ۹1۳ ×ہ. ۹۰۹7+ 18۰ ج٭3

 ۲)۹ ۳۹۰۰۰ ۹ “یہ۰۲۴۹ ۰ ۰) 776 ۱ ک7 5۰]
 35ج 57 ۹۳۴۳ 6 ٤:۰

 “مہ مچ ی3, 88ہ یراوب موم أم نج
 ٭3. و ۹1 تہ 05ہ ×× ء5 1 8 6+
 +١] 5۷ ا یک ۱۴ ہہج ّم٭ہ ۰۰۷ 3چ ۴۳ ہ۱

 ک5ا 51۲6۹ 57] ی٭٭ ۱51۹ ] 6 767۲77 ۴۱۰

 ۴ تے دس رو کا دید نم ااع حب ہس کھ طا جام

 ےق ۱5-2 ۳۳ ۴۳ ہ ج< ۷(6 م۶ یک یو ہہ
 عص. <9 !٭ ہ۳۶ ۰7۹ 5587۸ ۶ ٣ ی۹
 7)3 ۹۹ہ ؛دح اور3 ہ۵۸ ۰(۹ بوی

 ]۱ ۹۳۰۳] ۳٦× (؟ ے7 ف۹ ٣۷۳ )۲۳ ھہب ی5 ۰ 85
 07آ ۹7 3, 9 ۹۳0 70717 129 145(, 85
 م8 5۹۱ 85۳, 9۲9 ۲٭ ۳۶۳۰ ]٣5×-. ۱۹۰۰۸۱ "3) [۴) ۴ا

 1ج 007 6157,0۳۵۰ ۹ ۱] ۴۹۹ ٠۳٥٥7۹

 نویرتا ۲ 5۲۸1 ی6 ۹۳5 0ر ہہ ہہ ر۶۹۷
 م5189 ۹751 ۹ 7) ڈ7, ہ36 3 70٭

 ر۳ م۳ ۹9۰5 م] ×۰۲ ٦٠× (57.]. >۴ ہ۴ 8

 وو. >.م مہ ہہ ہبہ ہہم ٭+ .ہث مج
 جا یت مج ۳٣۲ مک ہ۶ ۳۳ +۳۱ ۴
 ۸ ۸۲۷٣٢ ۶۳۰.٣ 2.2۰ مہ, ہ× مج ۹ 35

 )"ہم ات 5787- اہ ہ۴ -ج 58 ۱۳۳ ہت ۹

 _ ںویرقا ×55 مج ۲۳ ب5 ۹7 6۳1 ہ۴ ہہ 7
 '۔۔٘۔ و ةوےتہ٭ ٭٭ہ 8  ٭٭۰

 |-م×6ک ی١ ہار ٛق٭ ×۷ ہ رات ۱۳ 2۰ <
 ,٣ 5 ۹۸) ۳۴ ۲۷ ۴ )7۹۱ ۹۰ >۰ ہ

 قع چو 8+ ۹۳7۰ا جہ, ہم جب٭37 پ۶" ۹ 7۶
 -] 6 ۳۳ ۹ 5 73 ہ۹ ]۹5۱ ۲7 ۱۶ 8۳77
 '' وٹجکا5 ×۴۳ *8٭ہک مج ڈ مج ومق٭+ مچ. 4
 ۳۳۵ ہ57 >۳ ٦ م7 ہل ا مج ۳۳ج ص
 ۰ ۱ ×۷ 15۹) ی 715 78 ۳ 9173 1۹1 4159 ۴ ۶
 جج مو 7+3 ہوم 7<( ھ3 ہہ ہم مہ ۱٭.×۳ >۱.
5 ۴۲ ۹۱ 773 ۳۶× ۹> [×۳۲۴ .۳۳۰ ۴۱ 7 
 ج۳ 9ہ ا (ج ۱ ی7۰۰7 ×× ۱۹ج ۲۳۳ ,ک
 ٦ 377 ب۹۰ ۱۴7۰ 7)۶7.3 >*۲۳۳۴ ب3 ۴7۶۰ ۱ 9 ۱

 ٠ یئگاک ہ۸٥ 9511951۲۹ :۵۳۹ ۱ +۳ ہال ۶
 771۹ >1 ہہ یم! ۳۹5۹۸ ۱ ۶۹5

 ۳۱ ۳۳۰۳ (م)٭٭۳× تا 9 1)۸ ہا یک د5۸ 57
 771۸۳ 8)۳۱۳+۹۸ مہ ۳ ہ۶۱ ہر۰۶ ۹۰ ۸۲۰ ٭
 ۔ 6)5۳7 9 نریرتا یو "ا309 آی 5 61187 ۳ ۱

 8۴۷. م2۴۸ ۰1۳۳۳ ہہ ۹۳05 7۹7 ۱8 7 7

 ا ۳ ا7 ۶7۶7 ۳)7 ۹۴71 )8 ۹۳۶ ۹۷6 771٤۱
 7۹آ 7 ۱

 ۹ 2۴] 7۰۴ ہر۲5 >۴ ہ7ت 7ر 9۳۳7 7| ہمت '-٭
 ٣3۴ ۱× ج785 7-7 ۹7 *۴۰ ۳۲7۹ ۹ 05-77 :-7

 ےب هپي ے ےھ ےہ تب ےک تب بب ا ؤ7

 من مہ هل 2 ےب ےل قا

 ج3 ےہ ےہ ےہ ےہ ھل تن
 .ک ےک

 ےک ےک

 ا

 9و9 ٭ ےک ھ4 طے



 ٭ یس  ج٭ل٭ ۱ ۵ہ 3م ھےںپ ا
 چو مخ مج ہب ×8۸:5075 ہ5٥ م۳ ۰یچچ ۰ اظ
 8۴5-7۳۰۱ ×۶ ۱ ۳۰ ٥ ٣۳۰77 ج۰۶۱ 5558 855 یجٰچ ےہ آ 7
 8۹۹ ١8۳۷۴۷ ۳7۲ ۱ ×۴ ٭٭ 5٦.-- >×٭ ۶5×× جہ. ںیہ ۶۷۴
 ہت و ×× مت 33 ۱۹ ۰× × ×× م× ہت: ۸۳
 جہ ]۱۶۳۴8 ۱5 ۹۹ +8۳۲۷۶ ٭7 7--5۵5 ×۹۶ وچ چپ ا٢ رب
 ۷۹۳۰۰75 71 ۹۷ج, >۰ ہہ ۴۳ ٥ا5 ٠ب :×٭ چہ اطا

 م7۳7 ہاتس × ×× ب۶3 >7 ہ٭× -ج35د×٭ جو اوہ
 م۳۳. ۳ ۱۹۱ 1 5۹ 7٣× ×-٭۴ 68775 ۴ ×۳ ہ0۹ سج ڑ٣
 نقع×٭ ہا ہد ٭۴۳ ]مہ ×۱ ۰۰۶۷ ٣ ×3قوو ا
 ×8 ہ237٭ ۱5٢ :”م٭ 87 ہت ٭ 7 ۰۷ ]جر اس"
.۰ ۱ 0۱ 

 ×۹ "8۳۷۲:۰ ٭ جیکب 5ا0۷ 7۱ہ ہا؟<۷
 ۔ج روئج می قج٣ ہ37. ۳ ]5 مچ

 جر ۹۹ 899 ۹۹۹۰ > 581۱۰7 7 ۳٣۰
 *ڈ]٭ و 3۳۰ہ <ہچ م6 ۱-۳ 6۹13۶7۹ ۳) 8

| ۲55۹* 

 پر -٭٭+ ۲۱×۹ ہأ]٭.٭ ن6 : م۱۹۸ ۶۳۳
 ) ہ77 د۴ یم 9 91۰1 77 1 ۶ 7٣۴
 1۳۶ 578 7۹3 ۴7 ک3 ۳)۶ <1 ۱)۹ ۹7 ۴

 رکذلا ظخ لثم نییثالل (ج8 ٭٭ا 8 ٣ث ی٭ زفة ۹

 "حجر .ہ٭ 3< نهضلاْيَحْرنَلمل (ج٘ ×
 ہ۳ 7 ۳7717 ۳۳ 797919 9)7) 7 7ج ۹۴ 7۴
 یہ7 ف۔×إ ہہ ہہ ٭< ہ۴۳ ی٭٭٭ ۶8 ۳ 709
 ح7. 5ح مج مج مہ ھْہ ہ۹( ۳۳۰۳۳ 5 ۴6
 تچ6 ۹ ×× مم۹ وہ٭ 85۰۱ ۵۰۳۳۰۱ ×× 8 7
 ×25 121۹ 7-787 5۲۴۴ ۴ ۶۱۲۱971 (۹۹۲۹ 1۴۱ا 7
 ہو35 ٭٭ ۳۳۹ ۴۹, 5۳۱ ۴۸ ء۸۰۱۶ ۹
 سج مت م۳۰۲ ۹ ۹٦۰۱ ۰۳۳ ۰۱ ۰ ہ ۴

 ہاک7۴۱صك۹۳ "۲۳۴ ×۹۳ہ۰-.٭ 1 ۹ ۹۳۱ .97:١
 ی۰ 7)193 ہ۱۰ باک 9 7-۰8 7 77 (۶۱

 مچ ےس ج ےس ےچ چ سے

 جج ٭یيیمە ۰7: >5 ي ٭]٭ وے ۱ ٭ <۹

 ٭٭×٭ رت ات اک ت یرھاد نیتدما یوف عام نل نا تا
 ۷8 رک 5 "۲ ۹۲۳. ۔٦ء(97 ۰3 ۱, 787
 ۔ےئاہ 5 ٴ1۹۵ جج ہد ۰۱ ہہ ×× ۱3 ۰ 7

 بب بج ج ہہ مج - ہوھع ہج مم ہ3 ۱۶
 مم, "×3 :ہ ۱5 دجن 7 ۱ ٭.ہہ ×ٹج 19

 مک ٭٭ عی3 1۳ا۹ 5۱ 7۶۸ 7 5131 ۲٥5

 قو -5و بو : دے ۶۴ ٠ 3× ٣۰۸
 چہ ر ہے ٭5٭ | × ٭]م یر ہہ دب

 -: 25 ۔ے

 دالوا قہللا کي ص و
 اہک ڈنَِاَو تاک ناو دكرتاب اتا یو اد نیند یوف عام
:070:007 
 تل ةیذاَف ةٰوبآ ةفروڈ ند هل نابےل ناف نو ةل تاک
 ود و صد دعب نِ سد سلا دی اف 8 خال نام نا
 >۷ ںرقآ ہوتا نور نال فو ا6ا تردد ااھب
 روم اد امام نا هللا نوا نی ا
 ناک نا نلو نون اھل ناک ا وا لرتام فض
 ور نون او دعب نم نارت اہم میر وکلا دو نل
 نا ںلَورکَل نایْمَلنِا منا ابو مولا نیو ندوا
 وادب نیشن اہ و نل نو سو کل ناک
 'رمصےج صنم ےس ۔ےےہرھ و ےس ےہ مک 7 یف

 ؤارَماوا تر وت لت ناف ْنلَو برحَوا مد نوصون
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 روتع

 ۹ ۶ھا
 اکا ئاک او لا یکیئادحاو یہلق تحاوا حا

 :یطو تعداد ند لا نیر ترنھک كِلذ ند ےس یے وو ےک ےل -ر ١ ھی ے س ویو
 ۵ رلِحُدَسَك اوون نو ةيِیوَاض مربع نیدوا

 مر ہچچک یر ٭چچجج یک وچ یں ]یہ بج چوک
 یہ . ۳× ٣ .ج+ ×ز ب7٣ ×۳ 7۰7 ٣۲۸۴ ڈو
 95 7 ع بہو ہت ٴ٭ ہ۳7 ا77 یب 77 77 7 7 7
 ہ۴ 577 ہ۶ جہ یہی زہ یم اچ چچا ۱7 7چ ۱چ ر7
 کہہ و نہ ۔٘جیرب|جو چہ 5ر 7 :-ہر87 چ7 ہزت 7 ب٭
 ہا ۱7 جت وج سک ×ز رج ×ہ ظص بجج 77+۸53 ہ7
 حج ہ٭ وک/ 7ج 3ہ یو یچ یہ بیر و ۸ ہو
 ۔ہ٭”ج+ ہک منہج ٗیص یرج )7 ہ7۳ عج تی۹ ب٭ 7
 ہولیرورہیو ۲ "یہ جی زم( و٭ و٤ ہو۱ ہم۶
 56 ہ7 ۳٣ ہ٭ مر ج+٭ جر ہا تب 7 11
 بت ہ77 ایج کری فہ 7کر ہہ 77.7۹7 / (مدر
 ٭ج ہہ ہہ تہب بج -. 3 ٭ جب وج ہہر ٭٭ قا 7
 ۲تہ و مرہ ٭جج  جر ×۶ یرجو٭ 73ر وچ 5۳ ہ7۶
 حج یج جیو 57-7۳ ۲ 5 جج ہ85 ہا ہ7 7, ٭×

 ۔یہ ٭۔نج یجب ٭٭ ہ۷ ہہ ر قہ ج7 یہ جج ×۰ ج٭
 ےہ چہ ×× ہجر+٭جآ مچ ۹ ×7۶ مو مزہ 7831 ٦ ۳ك 7
 ×5 یہ ٭جج آج ہ٭ ہرس و چ٭٭ چپ 4م >٭-/7(و یت
 جہ یج ہا ×۳ ہکر7٭) ھہج ×۳× ہڑّچرہ7 7*۶, ۳۲ ہئ٭٭7 ۴
 وج و وجود>٭ ور مم چو یر ٭-/863 یر 75
 0-13 3 ×3) ×7 و بج یب یو یج ہا 7۶5۷ بج ھب
 +0۳۳. تہ جت ھ7۹ اچ چہ-.ت زرہ یہع ٦) ر جز ×۴ تاج

 4۳ج 5ہ ق7 یب پقزوس بے)٭ر٭ جہ ہر77 7
 > ٹبہ٭۱ "و ہج یج یرجیرج ہہ وج <6 ٭ جو < ۸۶

 ۔ج+ ۱ 77۴ ×۴ ×9



 ا سیمی یسیسوہسچوم فیہ ۔دنیججٴیم ڈیم چوھسصجمسمممجشس-أوسوسأػ+ذججیب]ہجوج مقام ممممومڈہججج وج0 59

 م223۳ ۵" >۰ -3) 92) جہ ۹۸۴ 55۴ ٦۹۰ ص9۹
 م3۱ ہ3۱ ۰9۳۷۳۷ مج٭ 5 0۶ جت ہہرکڑو 1۶ ۳۴
 ۹-8 ۳7۳ ×۷۳ ×ہک ×مدرک >2. ۱۴۳1 ٠١ “ق۳

 >۴ ]]| ×8 ۹۹۰ (م 11478 ۳ 1۱

 ؛ےو3ی و ہوا چپ ٥۳۳7 ٣ 5۳۳۰ <+ءع٦۹
 ہویرج مہ ۹۷۴ و۴ <٭۳٭٭۱ م۴۴" 5۲۸۳ گيا
 -حی<٭۱ ٣×”×- يوقآ <ہ 9*۹. وی اڑچ5 ۱ ۴

 ٭-, ×79 >-.->٣٣٣٣؛ 3ہچ٭ ۳۱ ٭]تہ۴٣ے۔ ہاکی ہ
 *ںہچو تث ۹ ہ ڈبو مت مت, ہقگق ۱ ۳۲۹۷:٠“

 ۔مس ہ87 :و٭5 ۴۲۷۰۸ : ۶:۶۱۳۲ ×۳ ۹۹۳۶ ؟ازژ
 ج:٣۳ ۰18 >۱ 5 ۰957۳۱ ۳۰۳۔۳۹
 قو 3 ۳ ہے75۳ “۴۶۱۶۴۳ ۹۹7 5715۱۲۹۴۰۳۲۱. ۹

 ۳ک ۶.31 ۹۰ 7514)۵ چ۶ ۱

 زاضیع یو ہعقا۹ ۱ ۶۰۴۰۴۲۰۹ ۱8 ۸ ۴
 و5 ہور جے ہا ہ ۹| 8۳۷۲۳۷۴ :۱۳ ٭م۴۴۳ 5 7
 ڈ۹ ۴78۰5 رآَممَتَع ۱۳٤۱ یک ا5ت 186 ہ۹( 5
 ت۴8 ]۶۱ ہہ ۰۴ ک5 2 97 ۴۴ ]۰17717 27 757
 مج ۱ 8یع 1٥۵۸" ہ 8< کلا < م۳۰ 5۱ 5
 جر یو ہہ ج ماغو جہ۲ ہاٹسد ۴۴۱ ٭"٭ 7
 ہجچو۔وج مکتجو ٭ جہ ج ۱ ہاوردک ۴۲۱ 6 7

 2-ہم 858537 ٭۹ 3-۳۴ 3۳ 85 ۹۳ 6311۹7577 ٣٣×
 ٭ ج8٭ و۔ ج. ہہ 6 ۳۳۴ “93۰ ۴۳ 7+

۱) 888-6891 

 ۳ 7771 یا ھ۱ 1 ۱ جا 7)۳ ہر٭ ۰ )
 جو 341۳5 ۱٢۴ ۱۶ 9× ٦۳" 1۶۴۳ “3۸ ٭ × 5
 یہ م۹ 1۳. 59 7)۹13 ۹۹۳۱ 751 8۳۴ ۹1 5516115 ڈا
 1۱۵ ٥۳7۳۶۴ ۳۹۰۴ ۶۳۳ 575 ہ5۹ 5 518 ۰۲
 سج ۴۲ ۴۶۱ا ×7۱ ۳1 “7)3 ۲۴ م۳ 9۴ ۰۲ ۹۲۴, 7
 ]ی3۳۲۷ ۹ ہ29 ۳۰ ۴7۶ +5 5) 5۹ >(ا6۹ 7
 ]98-۱ ۷چ ۲8۷٣ ۳777 1197 ۷ ۳.۶ ۳ -٭۳٣]

 چ ج۳ ۱۹13۲۸5 ۹۹۳۱ ۱

 ج1 ۱ >۳ ٭ااج, ی۴ <۱ یکے دری 3آ ۳7 8
 بج ہک ۹۱1 رکقت مت 959 ة3ہ٭. 56 ۹.5۰۳ 3

 ٴمھوُئج×: ہ ہاد "جگ ڑي|م و بج
 ر۴ چا۱ 9۳۹ ۱ 7۹91 71-1۳۱ ۹ 7171

 ×5 1۴ ۹393) ۹1 ۲۳ ک۹۰ 515 (3۱۹ 7856 ۹1 ۹1۴, 7
 عو م۳۰ .ہ ہاّومرک م۶ ]مج ٭< -ق ہت ہ٤
 '۔میچاآ ہ۱ ہہ ×۴ جم ہ3۰ ×۱ط وج, یف 3×

 لوح موج 1۷ ۳۲ “۶)3, 5۹ ۹۹ :8۳۲۰ 6 دا7 7٤۶
 مل ۹× -ی 5 6 ی٭ 9۰ “۱۳۰۱ "3 ۳۷۳ 9
 ۳۲۶ 8۰۰۰ ہ55 بج <٭: ×7٭ -قو مج >۱ 7
 ]۲ ۱ ۰۳۳۹۹۰, د٣ -3ج جہ۰ 1۴۹۷ ۳۴-71
 ۰:۷۹۰۱ ۱۹۰ ۱۹5 57۳6 ب۳۱ 1۹:1 ی۱ 1 7+
 جب ڑک ہ-< ۹5 ہ٭٭ -3٭ ے۱ ہ۶ ۰< ۲۲ 5۶

7۱ 7 ×۳ ۱۰ 67197۳۳7 [۱۳۶7۶ 576 [.۳۳۳- ۰ 
 ۶۱ ۱ ھت ہج. 556 ہہ ۹ 31 0۳ 71٤
 '- ×7 2 ,2۲۳١ ۱۶ "5۳۳۳۲ ×۷۶ >۳ د٠٦ ہ77 5787 7

 ۰:۱۷۳۳ 085۳1 ۳(۶ ۴75 ۶۹ 9۳۴ 1۱ 2 ۹ ٣

 7۴ھ
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 ٢ ےہ ۔۔ےجے ےھت ےن ےپ

 ےہ ًپ ےب

 8ھ



 رت اک مج ات دب دہ 0 ےس 2.٠ ۔ ' ڈک تمیم ےک ٍّد ٠ ا ج جس اچ سد ایہ را ز0 تہ یھ تع ی رڈ ۳۲. ےک ا جہ سچ ٠ نم ۔ڈالھتڈ ' ؟تئگہ ۔ںھگ تن یی ۔ وفوس ا یش

 ٥ 3 ا یک - ے> "6 : تو سی ٠ جید وہ تپ ۴ک جی

 ا 3 : 2 - 3پ - گو

 ےہ تہہ وو

 بوج٭٭ ۳×٠ ۰85_۱ یہ. ۹۰۸۵) ×۹ جچ ۲ :
 جی+ وج پ ہم ×3۳ ٣ 5۳ دہ ہو, ٣ ج0 27 3۳×۱۱ ۳ 5۸×5۹ ۹۹۰ ×۳۳ ج8

"51639 ۴۱ 211۹1 ۴۹ 57 
 ہ۹ 8۷88) 1۴ 51118۱15 9۹1557 >د >٭ ڈچزچ ٠

۴1 ۴۹۱ 7۴۳1 ۶)9 ۹۹۰۱7919۶ 973(۵ 
 ہ۹19) ۱۷۹ ۹۷۱۹۹ ۴

 ج7 ٭٭.٭ ہ۱ا37 جتت ۴۶۰ ۰۱۰ 983
 وچ جچ مم ٭قف٭ 3۶ج ×0۱ 86 ٢ہ چپ

 وے عقح ی۱ ×× ×۳ ١ا07 ۰ ہ جے3: و إأل 2
 قخچ ہچ مہ ٭) 7٣۳] ۱۱۳۰5۶۹ ۰٥۲۰۳ ۴ ۳ی

 و2 م٣. م۳۴ ×۶۳ 61187 ۱۹ 7, 55 ۷ ۳۳٣7۳*
 ی ٹبج ں ممی <5 ۴ ٢۱ م۹۱ )۰چک ()

 ٭۴ ٤ ملسللا رفاکلا الو رفاکلا ملسملا ٹریال ۹ ٣۷
 مییں بہ پ۳۳ ہ58. <ہ ۶۹۳ .٭٭+

 )۳٣۳أم(
 9 خصح بجو جر ۹۹ 6۳۶۸ ۶۹ 5 ۰ ۰٠۶

 ۔۔×. ٭٭ ۴۳۰ ي١ ٢36 ہت ۲۴ رک ۰۳
 وج او50 ۰× ہجح وک ۶۶۹۳ ہہ ہہ ہو1 ۸ اڑ“

 مر 8)۰ 7 5 ج۱۱۰ ۳7۹۷ 2:٥7۸ جج. ا۰
 ٠.۰۳ 51 ہححچ ہج کر3 آ ا٭۳7 ۴ ٥

۴۱ ۹ 77۶ 
 جج مم 3ج م٭ 57۰1 ۴ 37 7 88
 صا ×× ہ87 ۰۳۰۱۳۶۰ ×۰ :ک۸ 1ا ×
 چہ -3ج مج پم×۳٭ ۳۴ ہ۰ ۸ 1+ 8

۱ 6188 
 وج3 وو : (* مہ ما ی ھ۰

 0ح” ہر ×۹ ۲ ٭۹۰۸۴3) 87, ۰۳۹ 7:8
 مروج جی مج ۸ "<۱ 5٤] (×5) م۹ ٹریال لئاقا
 اہ 7+ ) 4717 )7  - (م9٣۳) 3۹ ج٣۳: 7
 بیج مج مہ وہ راس ۱۸۹۰:8 ۰ ۷ 31)
 یک 7 9چ ۱ ١ جہ ×7۶ 7۹۳ 7 ء۴
 ید -.. کم ×88 ۳)۱, 5۴ یک ہ5 ۹۳4 7
 ۔و5ج ہم ۱۹۳6 5۱۹5 ؟زگ ٦ ۳ یچچہ ×1 ہ۹۹
 تعزل مہ جس. "2 ۳٣کہ د9 ۹۹ 2۹ 1 7
 ۔۔ےج :م 28۱ مد ۳۳۳ ۸ )یب٥ ۹ہ 5
 کی چاک ۳٣× یا زہ ۱9۳] یدج ۱۴۰1 717 7

 - ںےج جج ہ87 ۴ 7, ہ٭ ۳ ٢٣
 ےہ جہ ۱ پہ 5 8 79۸ ھ( ۴

 کل

 1 تعال دیدار شاوطت مد وما دودح كر ا
 1 بلا یا ذو او شرارت نم یت اب
 1 یوں ںی ی ےل وم رو ہللا ین مو عفطعلا ا
 جت 2
 ا اذُمِيْهَتماَت طز نم ةَماتلا فِی ا٢
 | یفلدلا لدبقوا تزہلا وو یقح با اج | ن یمال نافذ نم ناز کمو ها وع ا
 ا ایاٹ ائ اضنداف انا تا نالہ اج
 1 ان بات نا علا او اض ا املصاد ا
 ہللا بْوکَی کیلو اف پیر ٹ نِە نوبوٹیڈٹ اک ٠ ۶ے ×× لپ گے ود ےہ اک 1 ۃلاَهَجي ءرشلا نوشت یشالولا لع بولا اب
 ھ1 _ںم _. جچ  ے_ 1 ولا ت ياَو ام ےح امی هلدا ناگ و رحوبلع ا

 و رک رس ےس رپ ےس رع ےس
 1 ہظدماَرقحادِإ یح تالا نولمعت نال ا٠ ےہ چے جے ےدو ےہ ےہ 6
 نوتومی بِيَلاالو شا تنت قا لاق توملا ا
 اک شا ابا عر ھا دتا كیلوا ران مشو ا
 ےک ٹپ ٹک موم رن یر ۸۸۸۸۸۸۸۸۸5

 6مە) وجہ جو 856ج۰ 3ہر ہہ مت ہْوچگ ٭< 424
 ۔ےسج ےہ 238 ہہ ہجچجمج ٦860 +77 ھ7
 ںیہ چو م۱8 8 :.۷۱ہ۷۳۷ 1۲۹۳ 797۳ 1فآ
 >٭ جج ہ٠۲ نمر ہہ م٭ چرچ < جرہ۶ اک ت0 ۹

 ۔ہ ھچ تجسس ٭×٭ 55 أ۱۳۳ 79 ھ۴ 7۲۹7 ۱۳۲
 ےہ سر یی جو جج ۳۰۷۳7۳ 5۱ مر 5

 جہ جج و وس ٭ ]٭ جہ ۔ہی صبر ہت × ۴ ۳
 - حج جج جج ٭.لتص٭ج5 بج ہج٭٭ 2۷. ۰۸ ۔ور
 جج چو ×۲ ہہ ۰۷۳ ہچج٭ ہ×٭ مہ ہہ م7 ۰۹ 7۳
 >٭ جنر مدر ہہ ہب ہص< ہ  ٭٭ مج "×۷ 59 5.
 ےوچھپمچ ہر بوجہ چور جہ ۲ تب ہہ مغ ب١
 75۲1 >۲:۳۰۸۲ 5۲1ر ےہچ یرہوچ ہچج چک "2ہ 317
 نر ییہ ٭۰٭7 آ۱ا مور ب٭ر٭ ہ55 +5 7
 چے مہ. ]7 پ+ہیب ۷ م5 کر ہل رہ 77
 وجہ مچ یوڑت ج٭ ھ٣ ٭ مج ۲٣۰۷ تہجورچ م× ٭گ ۱
 جج ووسھ) ×۹۳ نر ہہ ہوص ھب٭ہوجو ظ7 7۳ ۶
 مج وو مج ]٭ ج..ج وہ یجج ۴ ۷۷۳ 7۲۷۶ 6 7
 چو عی ٠ ۸ ۲ جہ ×× رج ر ہہ یب ۹ 7۱
 حج ہم ہج ہو بہ, ×۳ ٣× جو ٭٭٭ 8

 ۔ی آ77 7 77چ ×/7 ھ77 7 1۱



۲۹ 

 ٭قح١ ہہ. دہ. ۰٣× تاچ٭ <۹ <(7۲۰۱ ہ7
 >تتعمص ہک ۹6 "×۱ 7< 3وک در <۶

 کر د۳7 55۰2 7)۶, ۹۳۹۲ 531 ہ٦ ٣5 +۹1551, اکا
 بج چ مم وہ !م٭<٭] یہ ٭ ي  اعڈک اکر

 مج ەوحچج ]8> ۱ 36 ہ ٭مم٭ ۹۰ا۰ حر
 جہ6 ۳ 96۹۴ 7115۶ ۹۹ 77:۱

 ۔روع ہ۸ل] ۹.۴۴12 ۹۱۰ ×7۳ 577۳1 ۴۹۳ 7۶
 یچ٭۳6 8:86 (٦ ہریغوا ناک ادمع ةلاھج وھف دبع هباصا بنذ لک

 ہک 9 ہہ ہرتمج میعریتوچ جج ((6ہ؛ ٹچ
۰۱ 13898-51- 

 نج388(3 8185 ۹ئ : لھاج وھف هللا ةيصعب لماع لک
 اھلمع نیح ك_ ہن رخ م٦ م٣ ہ٥ 18×۸۱۴7) ۴75. ٦

 ےےچ ٭ ہ5 ۹ ۱۹۳۳۴ 5-۳۲۳ [۹۴۰۳۹ ۹ 78 ٣
 -محم آ8 ×ک ×۱× ۱- (ع3۱--۴37)

 ۔ہوو ہرتس> ×2 ہ5صہ-قحعک 17۹ ۰ کتا ت٣ ء
 وچ ٭٢ ٭"×8 : ینارلا ینزی ال ٭ ۹ب 068, 75
 ۔نوود 1× ٭م [۱3۳٣ یک ہہ ۳۷۰ ہ ہ5 چ۳ 6

 ۹+. 9۹ ہ٥ ۳۷1۹ 515۴5 (16 ۲۹ 715 ۹۳۳۱

 دت و 3587 7 :
 12 ۳5 ۳٣٣ ہا ت5 55 ۱ 7۹5 ٥671

 >ح٭ بک ہہ ہ وے چو 1-٭.×8 مہ ہ ٭۴ ٭
 773 -<٭ -ط ًٛا"آ ۳۴-۳ ۳۸ ہ۱ ہہ ران ی٤ ۰۸

 حج. 88ہم 827952 منا ×۸ مج مەب ہ۲۰ 9۰۳
 × ١ ہ۴ >۹ نج 9ہ, 0:۶۹ أہ۱ 5۳۶۲۲۴ 8۴ 4 (۶

 ۔جو چہ64 م۲ ج۴ ۳۹۴۷۹ 1۱
 مرد, تا۶۷۳ +۳ 3851511 ۴] ھ2, ۱۱ ای۶,
 جو و3 ہ م۳: >ّمیچ 5۱ ۹ ۱۹ *5ا
 ہ0 ہ -ہ) ۳)3 ک 01۶ 3:5۷ 1 ف۴7 31775 ۰ ۹۲
 )ےک ج1۳1 ۴۴ 51715 ۴1, 515 94714 ۴9 5 ۶۶۱

 -یاے چور

 درا
 لسی یے سمچجبپسٗچ داس سممچصھیممر دیصٌجعبصمسأآصم وج أصففد تم ہد مت ھا تھچجٛھصمصدحممصمم فلم59 73

 آ6۲ ہہ کب ٭ ٭رج٭ ہ )۳۰۹ ×۳8 ۱ م5
 ےل کج 9وم 8:8 55۱ ۹۳۰ 8۲۳5 ۲

 یس ٥ ٣ ۵) جد دصدص جس( 7ا ہم, ہ۳ ۹ ۴٤
 مج ۴۹ ۲1 ۳٢ 5 دڑ٭ >۳< ١ وے ۱ ۳۷۴
 مج 858۳۳ ٭1۳۴ ك7 7۳۲ ۰۳۴۷ 521 3, 551 211759 57
 لی ہ۷۰ >7 >۶ ۱7 ہ٭ ہا >×٭ *ڑ>٭٦ کاہے

 مو )۱ک 11۳111 119۶9 71] 21517777 5 ۱

 178 1۳6۳ ۱۰۲ ×3٭ ××. ٭ٰقاحصآ
 مہ 1> وو. جو۰ کہی 3 ہ ہزوج ہد جج ۹
 3 ۹. دت ۰ ہ5, 5اک د9 ۰ 9۳۴ ۴۶
 بب ہہ ×۰ مح ہی .ٰوعچى ٭ یے ) 0۳.۶ ۴(
 مو ×ہ ۱ ات: ۴ 66ہ ×× ×× 7)6۶3 ۴۹۱ 1۱

 !]×ہ. ی کا5 و٭٭ 23 ۱۰٢١۷۴ ٭ <۹۱٥+ 5ا 121 ٥5
 ور ی ×۳۰ 5۲8۷۳۷۴ +۳, ×۱۳ 3ط ۹3, 5۳ ۹۸

 ]×3 1 01۹۴ 07۰ج 17۲۳9 ۳۰] ×ہ٭ ٭×ہ.٭
 مچ 5۳ "×3 ۳٣۰۰٢ ٭ئ جہ: ہت ۳۲۰8)
 7کور ۳غ آی ۸۷٦ 579 1 م3 1)۶153 37 ۱۳۴۰۹۴
 ]۱ ہڑی1 >7 ۶ 7077501 7167 791 9119 77577 1)712
 'ور ۳ ۹)315 7221 >۷ 5۳7115] 7575 اج ۹1۹ ۹

۲۱۰۳۲۲۳۳ ×1 1۳1 ۴7۳ ۱ 

 -جےویچ-ہح جج ہااد7ا× ۰۷۳۶ 75 717 ۰۹۷۴ ۰۰ ۴۰۰٦
 ن55 ]٥* ٍةلاَوَجي ۴٣× *:ر×٭×< ×۱ ک 572 ۳٦۳۰۳:

 '۔]۷077۳۳7, ۳2۳۴] ک۱۰۶۷ ۳٣۲۶ 5۱۶۷۹ ٥5۳.۳ 1)547 7جآ
 ٥۱۱۷۳۷ 5۳٢.۳۴ ۱۰:77٣ ٦_' ۴7۳۴ 57۷ ۴گ 3 1۱
 اج ۰۴۳۳۰ ٣× ی 0<٭ ہہ تو +۱ ا51 کت ہک,
 دادی لاہج ہا کج ہہ ہہ ہ۶۷ ۳۱۳ ہہ (۴۴)
 :۶ ۱ب ۹) تہ۴۷۳٢ع ے3ج) ہک ۹۰ ۳۴ کت ہہ, 1۳ "5
 ٢ ہ ہو۸ مم ہہ ہہ >:ہ5+ ٭ٔہ(5 6
 ۔٢۷٠ک ۳× جنرو مو ت ۷ہ ہا ہہ "ا٥ ×۷ ہ۴

61 5 

 - ہہ الاہج 6 مح 59 ہہج5] ۱۷ رے

 كس ؤ8 سو ےب ےن ےک ےہ ق کس ے٭ ےہ 8



 مس

 او۷3 د6 [۹7۴٭

 5× رک ا٤ ۱13 ۳۹۳ ٥٥٥٢ : دج) ثہ
 ات-اصدد ہم 88۸ہ ہ٥ا5 ٭١| ٭چ ےہ
 ٣ ہا ۹۰119 21527 515 7117157 771 :ج. بج

 دا ہہ ج5 درکوے٭٭ ۳۳۴۳ 19۶1 5 ڑ۶ 6ج وہ ۱

 5 ۹ .٦۳ ×8 ۲ ۳1 ۱۳۵۹) 115 1۹۹۰ب ]1 چرچ

 ہ٥د ٭ 8۶ ۱1۶۳۳۹۳ ×۴ ۴۳ا ۱ ٣۸ جج و
 دح داود( ء۴ 55 575 5-۰ 5187 ہ۹ زڈج چی

 ہد ہ× ×3ط ۱9× ۱۴١ ١.۱۳ ۱۳۲ ۶ہ )>>  ڈو و
 85-5 ہ۲ 8 گی ۶7۳ ۰ت ×× ہب× ×× ہو اہ

 ٭ 8ع ہ 8ب١ ۰ (م -د ہر و عہب اگ
 ۶+ چک ہم ہا ]۷ص ۹< ]ہہ *.ہْہ -یي
 7۴-27۳1 باہ ×۱9 کہ ۳.۳۰٣۳۳۶ 7۳:155 ہ3) مچ

 و. دج بج ھ727 د9 ت۸۳ ۱275 تو ا"
 9 ۳1 ۷آ. ×۳5 ) 27۹۳ لج-

 یچر مج ےےہہ -3 ١ :تہا5٭م سج مو أ

 مج ×۳ 87۲ 2 ۴7. 71۹۶1 7 ٭ج _ج جد

 یھج ۲۳ ہم 3آ ہ3 ٥۲٥ ہم٭ مج جو

 وچجو ہ5غ ۳5 ۳. :5 زط۱ ×× ××. ہ-د ٦
 ٭×1 5 ۰)۱ وج--٭ 136 ٣۴ہ ہک ٢ ٭ا ج وچ 1

 7۷ 7 1۰ ت۲ ت7۶ 1)5 ےچ 01۳ 1

 ید)رز ٠٢× ٭٭ -ی ج بج ہ۴ ٭٦ ا >۳ ہ۱
 جحےتججیہ ١ ٭ر جج پت مو. ب۴ 3و ٠٥۳٣ ۵م ۱

 م1 1۱ "۳۲۰۲۳ 5۴7۳ 5۳ 51۳ج ۶ ,1 ۴۳51 ٣6
 ّ <7 ہ ۲] ۲۲ 6)۵ ۴)3 (ج٭ ۴
 ے6 ہر5"ج3۳]) جا مع م5 ۱ ۲۳۷ ×۳۷ *) 5 6

 برج مت ۹۹ک 1۹1 865 7 186 ۴ 01۳5 ,۶1 ]۶۳3 ۹٥5+
 ہٹ'ا223۳] (ہبوک مہ [۶۰] ۹۹۱5۷۲۳۷۳۳۵ (52۶] ٦۶۰ا 33 ۱

 یجچر مم  م می ٭3۵ وو ٭8 917 ۴
 بر 5ہ مم ہم ×ت_تج_حصہںود <1 ۳ 6

615۱ ۹۴318 ۹۱1513 ۳۷ 

 بچ 2 757 آ21 کچ ۷, ۱9191 6:۶11 “3-۵8
 کب ۳, ہ۱ ٥9۵6 )8+ ۲ موک1۱ م۲۳۲۴ ۰۲۴7 ۴

 بثحص ہہ وج ٭:بمارو جج ہ٭ ہ۰ ہج عج ات

 ۳-5۴ د:۱آذ 117۳۳۴۱ 88۲۴] ۴۴ 2

 ادرک ءآسيلا اوہ ت نکل ںی اوم نیلا
 ہک “ہی چ۳ ۱ 07۳ 7 6)0۶7 8

 ہجر 1 ہک ہ9 9+ جہ ٠

 رک ]ہراج ہہ ×۴ 3ص ۳۷) 8:58, (ک٭
 حج بج ۱< ہہ قر :ےتخجہو ہ1 ]۱6جج٭م گم ؟
 دی ت7 ٣۰ ۳7 7ز طز ا77 >7 )۲۴.۱ ×3.
 ہو م36 ۱جا 13۳۳5 ×۷8+ ×× ۱۱ -م ۰۹7

 وا رے چج ا خر سکے

 جآ نشھومتھرپ ناف یخ یھ انی ور ٰ

 2 نس ه ترک ٦

 >) واک 2 ےک حج ا اتنا :
 2 رش ڈس ےس حا 2

 اون -5 تک 2 ۶ٴ 2 2:

 حج ڈٹ 2

 2 ےہ 5 جے 46 اھم و ةکحاف ند نا ا کک رظ نک . ٠

 حج
 ٰ وس کچن سبا ٠

 یھ ھو ئھت ا
 ) تباوعس نادطالصا ند سزا پال یقلع
 اش سس تل:

 اک ا دت د2
 ہم1 ۳77 )7 ]ہہ یچ+ یہ! تہرتج یو -ہ ]٢ج ہحجبوو

 7ہ ×۲ تر ب7٭ صیزج ڑ7 رک مع. زچچ یو 0 ھج
 عج قر ]مو ر وج -ر٭ -٭چر٭+ وجہچ رو جر
 ۔ہی و ×7+ ”یرہوجچ بوج+ م3 ْ قح قیرجور یجج بج

 ہ7۳ ہ٦ ×× ×٣× دہچچ ہہ 5ر۷ ج۳۰ / قمر
 ×ج ےبجو یں ×قرج چبج ٹر -ق) ر۹گ موجح .ج موج یچ
 ہ۳7 یا اد قا 7آ ]جار ہا اہ یہ ا موج ز2ت
 یہ وج ]نم ٠۱ ہہو جت یب برب چہ ٭ بج نرجچ
 ہ7 ۰۳۲ ج7۳ 7 یرر یڑہور /جوبہ( یب زچہ چوک و وچ

 مرہ بججہ ےہ ہر مج وج بج 3ہ مرکجہم مچ
 بج وج فق-٭ وج ]من مہر ہ ]5ج ہموسج
 786ج7 كب 70ج "]یچ یر یوہ 807 چور جے ڑوچ ×
 5 ٭ج ہ۳ ۱ یطڑ) ہو بب٭٭ جج یج رمس۳۶ روو ر یدر
 ہمرہہ7ہ ٭- ٭ڑ7 مہ ٭۹ِ_یص ٤ع یجعمہو ۔ یپچہچ چا

 ہیچربہ٭٭ہ م نہ ×۹ یو یب ور درج ۔م۔لیج کب وی٭

 68 "3۳۳ )12 ہ7۳ ہ7 ہ7 1۳۴ ہہ ت۴ 7

 -یج ےہ یب ڈو وروجہ بہہ ٰيریڈچر ٭8 یرججچ

 جج جج جچچ ٭نہج ےحج ب 8۷۳ج ہیر وہ بہ یرجزچ چر
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 ہک وس ےس ہا ید ہادی ےس دین دس یر تیووچ راس ےس اپ جید

 )517 ۲۳۳ ہ ۹۳۳ ۳۳27۹ ۴ "۹ 05 ۳< ۱
51159 7۹ ۴9 77 7 ۱ 

 رم - دو1 ہ93 8ہ ]۱ 5۴۱ 65
 چہ۲7 ہ قا٣٣۰.؛ ۰۶)59۸ ۹۲۲ ۴۹ 7)5 ۱

 تم - ۶۳۴ ×× ٭] ۲۴۷۴ ۳۰× ۹ ۰۰۰٢

 ۹۱ 5135۱۲۹ 71۱ ۹۳ ٣١× ٥٥١۳

 رانلفَم -۔ ٣× ۹ 6 د۳ ہ۴, ھ5 77
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 لاَ - دات >8 3 ۴۳ ہ×
 "ج11۸ مجط٭- ۹۳ ۶ ۱

 نکلا ٹید - ٥۳9 ۵۷ا ۳1۹, 5177 4 8 7
 ف ×۲۲۶۹ (83۳۰ ۹717۳۴ 51۳۹۴ 3۹۳۳5 7۱

 وس ا یئاکنھکاد - (05 3138 9۶7 ۶۹۱۶ ۴۹۱ 5, 5
 ۶۹۸۸ ۲ ۹ 97۴ 5۶7۴ 075 07۰77 ۴۹۰۹7 *۳٭ 
 ۳ >۲۳۷ 3ہ ج۱ ب جب ہم بچ 8وہ مقا, وم3٭إ٭
 ہم مج چیر یجماوجو 1ے ۹۹587 5۴۱ 55۳ ×8 ۱

 72775۹۶9۲۰۴ *([37 ہا “یہ. 7۱ ٣۰۳۰۰"

 و٭ یھایک ر7۹ ۱۰۳ .5۶3) ہہ ۳۳۹ ۹۳۹۳ ۹۳

 ۷ ہہ ب7۰ یک بیج )75( 15 ۱ 3+ ٣

 ۹3م(: ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ 5, ۴۴ 9 ٢

 ۹ 29 )51 ھم 7۱ ۹ ۶7۹ ۴م 5۳۹, 8۷
 دن  ٭٭ ۳۴ ×3۹ 57 8ہ ۱8557 ۱- (ھ۱۰۳)!:. جب 85)

 3× <5 04۳7 ٣ح ی5 >۰ <× ۴۵ ۴ ۴
 تج وج5 ×× ×× ۶5۱ ٭.٭ ٭٭ :(5۳۴ ۳ ۳

 ےج× ہو ہ ج× ع-ص×٭ )٣٣۳ ءم5۹۰۰۲۰]۳۴ ٣۳×

 7 5 57۹۰۱ 5 ۰۲۹ ۳ ۰۳ 6 8 5 ٦×

 5۳۰۳۰ ۴۰۰۰ ہ5ا۱ ۳ ]871-۴ ۱۹ ی <۹.
 ہم -3۳۳۶7 جب ۳۰ مم, ہ< ہہی و×ب ۳۳۵۵ ۲3:

۱ 91۴5 

 نیلا یش لوح او - کک۹. ہ6 ۳9۹ 6*۳ مج

 ہج 5۳ 5۲۳۰۳ ۹ ک5ا ج5 ۱! گ٭ ۹۰۳ ۹۹۹۰۹ یے ہہ, و×
 ]۹ 975 د٭۳ مج <۴ 1 ۹16) م۳ 7
 ۷ د۹ ]۹5 ٦× 5٣" ک۹۰ 5۴ ۹313) 51۳۴ ۶*1 3 ۱
 چبا ہ۲ 3+. 5۹۶۳ <۹ 5۲۹ 9۱3-7۸۴ 8 5۱

 قل ہہ ×3۳. "ہ۳ 5۳۰ ٭۳۱ کت ی٭٭ ہہ 7 5+٤
 ہ۳۰6-1879] 577 ۶۳۱ 777 ۰٦٦۱ 5 5137 5) ۰۲۷۰ ج٤
 5 ۴۱ ۰ ٭ ۳۳ م۳ 5۳۹ >7 ہو. ی۹ا ۹ ا۹۷
 ڈ۶ 7 ۲ ۱ ٣ ۶۳۴-٣۳ ا. موسم ہ۱ ۸ ۳۴
 ]1 ۳۷ ہ9 ۳< م۰ مچ م4۲۳ 7۹۲۹ ۹۳۲ 7
 ہک ]×۱ پ9 ممی ٭۲۰ : ہہ كچاگ (38) ۹۳ ؛

 ہم بت ےہ یم قم مک اہ وک چھ کان تحت هللا بوت رک عی ہہ و 0202207 .

 ہے ہم 9ہک ٭.۵۸۸۱۰۸) جم مہ يگت ۹۲ ہ۳

 مم
 و 53 ۰۱۹۱۰ ک 7۰۳۹ 5و >3 )مچ 6۱۴
 جی 69511۳۳51 71 185۳1۹۳ ٭ہک ١5 م۵ :)
 جج یک ٭5 ۰۰ ہہ م۴ ۹۱8۵ ×5 ۴۲۳۰۱ 6 7

 0٦

 77 7.۳5 ۰٣۳ ۹۳۰۳ ۳ ل5 ۹ 85
 ج۹ م۱٤7۱ ۴۳۴ 3۱۶ 57× ۲3) +۹ ۴۹۳ 77 7
 66۴-1 “م577۳. 775۴(  ٭57۳) ۹۹ 1۱
 جج م۳ 13) 10۹5 53 ×5, (73۸ (۴۲ ۹۹ 1 69

 قا

 وس 77 ٥ا5۹ : یز ۹یم 8۴8 *183), (در
 ]۲۳× ۱75 13) ک۹۰ (دز ×.و٭ ۳۹8 ۴1۹۳۹ ۱37

 ' قبر ۳۲۳۳۰ 5۴ ۳5۲۹ ۷۳۹۹. ۹--9۴۹ *۳۴۴۹6 77
7۰۱ ۰ 3 ّ) ' 

 ائاوزگ رئیئار - ہ××٭ ج. -× میم -×
 ہ5 ہم 78 9 ]8۱ د ط× ہدوہ

 ۱۵۱ ۵:1 ۴م ۳5۴ ۴۹ 55 ب۰٣ 'ی۳۳

 ۱۶1-۰ 7۶1 ا: ۶5 ہار ۶ 1 )۴ ۹]۹) ۱۱7۹-49

 ۳۳۷ ا۳۳۳7 57۶1 75 1۳ 1۱

۳ ۰ 8۹5 3× 812 ۴ ۳ 7۳11۲ ٰ 
 '.۹ ۳۳۱ ۹٣۶ ۹5۴۱ م۴ ۴۰۱ ہک ہہ 9۱ ۹ ۸ ٣۴

 ۳۳۲۹ ۴ ۱ ۴۲۳3 ہک م۴ ×3۶ ٣۳۷> ۴۳۳۴ :ہ87٭
 |۴ 3ضس 0 ای9 ۶۳۴ 5۲ 1۹۲7 ۴) ٭۳۳۰۹ 7

81 ' 

 صا دی ۰3 ۶۳5۶ ۶۹۲۳۶ 9۳ 5) ۶۴ ×۴: ۹٥
 ۰195715 ۴۴ - 7۱5۳ ۶۱ ۴۱ ۸٤

 ٰ الوا اھب لخد دقعلا درجمب عرفلل لصالا ةجوز مرحتو

 ٴ 758121 ۶٤۴ ۶1 (] *۲۹۴۹]۶)3 711۹) *11551۹ ۴۴, کو4
 ۰5 8 ۴۱ ہ7 ۰۳۳۴ 1۱

 أ لٹکا میل عتمیح ۹۹, 9۴۳ ٭٭ہ٭ 8جح ٭

 "۷۹ہی تحو جہ ]5۷ 7٤ ۱ تایما ×× ۱ء۷ ۱3,
 آج ہال 7۱

 گو - ٭| ہوم جج 8ہ ج ي١ "6

 7۳ د۷ درہ ۱ 8۳ ۳-۲٣۹

 ہجوم جر ےھت ہ3 کت ءء8 -٭
 ۰ اڈہ ]×۰ دہہ××٭ ہد 8۳ ۳۳۱ "37 ×× ۱3× 7<

 ۵7 ۹ مو ٭٭ ۰۸ , ہ0 ٣۷× ٭!ئ ۱( ۳ہ ۶٤۶
 ۔ڑلج فةوج×ہ ٭۹۹ ہ۴٢, 51۲۹ ی٭٭× ٣٣" >٭ج۰٭

 آ7 ہ۱ ٭ح-۔ ×۴ جہ ج7 ٭××۱ ×۰۷: 7۱ ۸۳۴ ۱ ھ7

 ٭و2<ڈوے-٭ 3ة پے ےس و ےب ئ2

 ےہ ےہ چپ ےجب ٭ ٗ ھ رک ےس



 ےہ ے تک

7. 

 ھے 7یہ

 نم مرح ام ٠

 ةعاضرلا نم مرح هللا نا ةدالولا نم مرحیام ةعاضرلا نم

 بسنلا

 ٦515 ؛ : ج5 0۳ 9 ۰۳ا6 ۲۱8۳۳) ۴۳ ×8>)ج جج

 نم مرحپ

 ۳۴ 5۳۶ ج۴ ×۴ 5۳ 5 ۹ ۱۱ ۰۳۴7 چ ےچ ۰
- 8-۲۶۲ ۴۰115 ۶11۹4 ۹۳ 7 ۱ 

 73ا۹ 7۹ ۴

 لوط -یچ ب٣ ×[جت-۱۴0۱ ۰۳۳۶ ٦ د5 ہ. جج ور
 1۶)۱1 ۹۳ م211 ۳٣× ہ5 1۳۹۱ >17557 ہ53
 م5 6۲۰۲۳۳ ۱۹۳۷۳ 8۲۳ ۶۹۳ ۶۱5۱ ک۹۳ ۱8۷ ڈ ق)

 - ٣×  ۳٭3)ج .١1( 35  72۹ ۹8۸ 113:3 ۹۲۹ت٭٣

 1۱ ہ۰ ۱5 ۱+ ۹ج" م5 55, 56 >۳<
 قا ٭ ۱ ٤۹5

 قو 53۸ 5 ر5۴ ۱۳5 55۱88 ۹۹۰ : 8.
 3+ ۹8 م5 ×۰× وم ×٭ہە ۹ .. 8ق چم

 7٭ (

 ہ7 2 ×۲۳ ۹ ۹۳۲۳۲ 37 ×٭ ۹۹۴۳ 789+ ۳
 مو ٣ بم ٭حجە کج 8١ م× )3× ك۰ 58:17.

١9( ۱۹۲۹ ۹۱ 7433153 5)۷ ۱ 

 م”ا5ت٭9, 5۹۲> ۹۳ ۴۶ا ×۷۴ ھم ۹۱۳۱ 3۱8۳ *ز×٭٭ ہ
 ٣۰- 93۱ 178 ۹آ ۳۹53 5 5۹ ۶۰۳۷۰۳٣

 جو ۱ ×۴. ]ا)ہ ٭-ک ع٣ ہ۷۶ 53758 ٭ہ, ہہ

 ہ۶۳ 577 ہ ہت و ۱1۶ج۱ ۳۰۳ ہتاج ہک ہ۶8
 ]291 ۴۹ ۴1 1)5۶7 18۹-٭ 77۰9 5 708
 میر5 ۰۲۰ ۱ ا۳۹7, 75 أم٣۱۴+23)ج +۹ ۰۹۳۴ ۱ا 57

 ۹۰ 37717715 311۱ 5127 71571۹ 7 7)۹۹3 ٦5.7]

 ۹ج ۱ص ۳17۳۴ +3887 ۹:۱8۳ : ٠۹× ٤۶۳٣۳۳-۷٣
 ۹ ۳۹1 ۲56 تب 3۴ ہ1 مچ ھئ۱۶ ۱۴۱ ۰ ۱۴۹۷

 وج مور ہم×٭ 73 < 38 ×۹۹ ۴۳ 6٤

 جو. 3یہ <ہ 98م  *:م٣مج چے( ٭ ۴
1۱ ۹۳ ۶۷1۶7۲ 

 ۹7 9٣٣٣ا 1۹۰۴ )٠۴۹ ۴5 ٭5٣۱ ۹۹۲۴۳۴ز 7<
 ۹۱ ×۳7٭ ہ. ۹۴ ۹۳۰۴٣ -:3 ہ .٭0۱۰1۹۶6۲1 (۳
 ۹۰3×-۷) 7 ہہ  ک2 د۰۹ ۹ *7۹۳۰۳۰۳۰۳ 7۹۴

 2۳۷ہ ۳5 ۱ ہک٭8] ۴ ۶۲۴ ۹ 377 ,71 )7 ۴۳ ۱٣٦
 ہی د٭4 مم و: ہ۳ وک مج بعد

 تپ د۳۳ ک ۴ 75۱:5۴ ۹۹۱ 8۷۰ ×٣×
 ہ۶۰ ۳ 5118153 (۹۷] ۶ا8 ۲۱

 م.ہ.3. جو35 ہ۳ بد  ہب ,مّجولو×ہ
 ج۶ ٣ ہم 5۴ م3۱ ۶3۱ ہم٣ ۹ ۴۹
 8ج. می ۹(ہم حج ٭قئبجس-.×)ج ہئ مج ٭مہ<

 ہ71 5119 ؟(8٥[۵1۹ ۳.۴ ×۴ (؛ ۱

 ای تک آفر تصو اطن ثمضح
 ہل ٹری تبع 24 2 یک ا لو“ ضر جو ا

 ٤ نما مانا عیوب ٴ
 >] نوا ما تالاب نس نمو ملا تنصحفلا ەیَنا دوم ا

 ےآ یھت نو توسل ےس ادا تیل لام

 کر 7 کا
 : ےہ تے 3 تدویصمرع

 ہل َكِإذ امانت تها یع اف 92 ,,1 2
 ۔4 ںوقع ندا ول وحاوربمت او کتم تنحلا یکن ا
 ا نب رت کاما فا
 ےک قد 132 99ل ۷ ے99 ےک 7 رے ید ےک اک

 ٴِ تا ٠

 یشیناد ولا ڈا یف ا
 ]ب010

 تے دے
 ےہ ہٹ روی موہ چے وٹس "یک عج ٭چ۔ ہ7

 ہہ ہہ یے جت
 7)752 ×7 ٭ہ٭ کج مچ یر یر چو ہہی 70۹3
 بج "جج 8وج جج بجچ ڈرج جو56697 57 ,
 ب۳67 ا77 7۳7 7۳۳ج ہ7 571 ۹ 0 777 7577 چچی

 ]ج+ بور یو مہ یزچچ ڈ و ٭۶ ۳[٤5۷,٭ +اچ
 !ویسوو مج مور 5چ وو چرچ ٭58, و780 یےر ٭.٭

 مروج × م ر7۰ کہ وے٭ہ+ ×غ)ہ 8ح ڈرو ××
 ٭ح ہ ہووجو جبجہوچے ہ5۰ قحوتبم+وہ 8صی "جا
 ےبچج یرہوو ڈجہہ وک 7)9 2 3۲۳۲71 7
 بس بج : جم ہہ ہہو !7ہك ڈوجاججوہ ج
 جج ہج مڑ ہو ہی وج یورک بآ+ مج یج م777 ھے
 ۔ی ۷ج ورہ+ ہجبچ جج و699 ر37 ہر ہر۹7

 1ج٭ 7آ حج +ج ۳× ”ہزوآ 77 ]و یص ٭]ے ٴصص٭ 

 چو ]قر ی در ہزجہ٭ بی. ہک ×7 ×77 77 77ت
 ے۔تورج ن۳ تو جر ہیچ و۴ د٭ج ہہ 5ی نب ہکرع× جو5

 بچ +ر ہجچرج یکاج جچوہوور یدر پوچ !ت٭7719 جہ <+

 ہچ ہجوج ٭ڈغی مج ڑ5 رر یہ م3۷ ہم
 ]چو ٣ یجج یرو وج جپ مج. -ہ-.) ہو پ 1"
 وجہ77 مدر ہوچج ہبہ ۸5 ٭ر(و) پہ دا+ر یج٭ ۹۲
 ۔!خم٭ہص٣٣٣ہ 79 597 77 چہ ہمارعت ۹ وج ہیوچ مچ
 پک ٭٭ ٭۔)۱ ح-) ہچرچ ہ511؟] 24/8 ٭ )77 ۳7۳ 77 ×7۳

 7۸ 785۴ر



 سس
 یو٭5 ۴۳۲ ×۰۱ وليَع َتييَتي قل لان -  ےہ
 5 5551 ہ571۳7۲۴ 5)ا 6 757 ۱۹7۶ 1۴ 78
 یک مم م١ ٣ ۴۹۰ 0۳۲۲ ۹ب ×× ۹۹۳ 6
 7. ۰۱۰۸۵ *۴٠ہ جہ ۶۰۱۹۰۷۹۷ 13۳۳ 8 ۶7
 ×5 ۱ و۱۳5 ہم5 ۹8۳ 8ہ م55 ہہجحج ۴ ۱
 جےرددج رو-ە[(م "حاثکجت ہہ. ۹۳۷۳ م8 ےہ
 57 ب<× ھ۳۳۳ ۳ 3ج۳ ٠ 95177 ۳۷ یب+ا 1+

1۹۲57۱ 834 ۴۹[3 1۹1 

 و٭٭چ .٭.١ ×.م٭ :  اََمُسْلَقلْخَتم - ]ےب ×ہج
 +8 ۳ ۱۶ ۱۳) ہمت 1۱ ۴5 ۰۴۳9۹ ۱۳٣7

 ×8 *پآہج 1۹5 مچ ںسحص ]مک جو ۳۰ ۲۲۳۰ 5كہ)] ج۲
 ی٦ م٦ ایا7 7 ۳ ۱7۳۳7 77۳7 *1۶1 75 ]۳×۳۳ ۱١۶۶

 0|8 ۱3۳+ 8ہ بو گی ہہ 6 : ٭
51 ۴۹1 37185 

 تل  ںیی دنمئاحفمےا

 مو 3م ۱٣ ۶5۲5۰ 7.۶ 1*۹ ج -ج ۶ ۲8

 ہنوہصو ×× تل ۔- ٣× ہے ۳۱ ۴
 “ یجہج >مجم ءہجچسیچو مر ۔- مج خ٭ ۴
 ٭3حح٭ ۹ 88۲ 3-55 <8 1, ۹-۶ ۳ 7

 ہچجج]ج]1]ہبحجو م٭× ]ر١ ۳۴ ہم (م٭3۱ ۰--۲۰۱ 6۴۴۱

 3ق لد “ےہ. قا ک ۳۳. 5 ۹
 ×6 ج۸ ۳ مم بہر ۶۳۹ 7 م۱ ۱ +۶

1 ۸۹8 ۹۱ 

 ڈجرع اُردو ۷ ۱ ۶8۲۱ ۰× ×۱× ٣×
 351 ۶ت 7۳ ۹۳ ہ۲ (م۲۳۹٣٣ 717 33۲۰٠٦ ۱ ٥371118۱5

 ہ2 ×ہیے ۱ ہ5 ہت, ۶۹3۷1 م۹ ۱۴۰۳۱ ۳۲ (8 (۶۳ ۴
 0]0۔۔ر ٭ق. ہترص ٦× مج ۱ م۳. ۶۳۷7۸۰ <9 7۳۰۲۳ ٭<

 بج ےمرمہح می م١ ۹.۹۱, ۱۶ ×88 (6
۱- ۹۳۹8 

 لطاب - ×م 5و ہہ: ۳۹۱ <۴ ے٣۳  *ا)٭: ۳۱
 ۔تتو× 'بعححتح یمصر ہد ہ٣ +۷8۰۰۰ -٭<ک
 ×37 ۷ہ 885 بے ×۳۲ >3671] ۲)۶۱۹ ۹:1۲52 71
 ۱ہ. جت, ہ۵. .٥7۱۹ ا۳۹۳89]. یک. رک چچا ہواڈ

 ج5 د۱۳ 5۳۲ *ا3757ص ×۳۰. -می٭ ب_۔ ج×6 - وقرە)

 ٴح٭ چ× ۱ہ : ہم ہ۴ یجڑ7ہ13 ×۳ لطاأي
 ۳ ۳۲ *7 5۴ ×× ت۹٥ ۱ 6 13 ٣.۳

 م۳۲۳۰ ۵7 01۱۰۸ 5۶75 *ا [؟٭ (٭ ہک ۶۲۶ 55۰15 (75) 5
 ۹99109 ۹701 25۴ ۳ق ۱ 8۳۳ ٭ ۹۴9۹ ٭3٭۹5 4 ہ٢,

 مم ۹۴۹ ا٭۲ ہ55 77۶ 5ار ہ۳ ۳۳ )5
 جج ٭٭٭ہ می” ٭وجصچچ م۹5۲۲ تواوک ؟'
 ×۳۳ ۹ر(۹7 ×5۱ ۴۴ )ر517 ت۹ ۹7+ "۳ 1۹۰7+

 ہ7 ×٭ چج ورج و  ںوےر وس ۱3]أ7 قو مہک

71- 0+0۸0 
 ٠ ہوس اوانالو ادم ار نع رات نون نال
 ےس نمو اکر نا لعل
 رس ہللا ل۶ یل ڈ نام اراد ےیلصن فو

 77 نو ےک

 ایس یب ایکو

 2یدیھتوھ ةکیرع
 را قخ او ھ5 نم 2 ہللا

 |۵ تافع نا یم نو
 0 ا و

 ٠ 2ت یی :

 ۲ٌ تک ےن اکو و تہ :

 ھچ اسی

 ھہہب ھو رب دصبہ _ھت دععب

 رھب
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 ٤ .6 ۳ ۲۰۳-36 ۲٢
 و5 م۰ ]ی مح ۰۱ہ ۱۴ ہ ۹ ٭٭ی٭ ہوج ا حت :م۱ ہک ۲:8 -3 ×۴ بی ××. ہ ہم اگ یز ج۹۳۷ ۹۲۴ ٭)٭٭ ۹877 ×۱ کتا ک٭71 ×8 ×:3 یج چچج 1< ہ٭ 7م ]٭ ہ) ۹۰۰ ۹۳ :م×٭ج جہ أ ںیہ ڑج م۴۱۰۳

 0× ×۲۰ ۱۶۲۷ ۴77٭ "مذ :نہ۱ ×× ہم .[) ]4 9× 2 < بب مج ا .٦ ہا وتج .)
 ۰> مہ ×36 ہہ ہ ×××-٭ :88 ۴۰ ہہ ×٭ ا

 و و5 کہ ×۲ !(مہ و]و×٭ ۳۹۳۷ (5۲) ۰۹۰
 3۹:13 ۹م8[۲ئ۶, ۶9۴ (681 ي۷۹ 7 ۱ ١

 ح٣. ی ×۳۴ ٠٢× ۰۱۳۰۳۰٣ ۲۴ >>۰۰77 >۰٭٭.٭٭× أ١
 × ص9 5۳۰ 5 7 ۸۱ ۱ کک 71۳٣۳۳۳۱ ۱۷ 07١

 وجہہ ہ5 ۳ ۱۴ ۸۱ ا. ء1 ۴
 مج: م٭٭٭٭ ٭ ×٭٭. ايس َيْهِيَعاَرئبَكَلَف کَتْحْماْألاا
 فہ ×۹ یک 7 74 ۶ 51۹1 97۲۳۴۹ 9۹ 5 7

 مم 5۳۹ ہ5۹ 5۴ 5 ۴1 5 0 ۹۹۹ ٣٢
 م09 7, ۱۹۰ آ۹7 76۰1 ۳۹۳ ۴۹ ۱۹۰۹ ۹ ۶۴

 مح ٹن مہ ہاچا5 5۳۰۴۱ ہ5۳ ۳( 9۶ ۶19.۳۶ ٦۹
 مججح ات ×۶۱(۳ ۶۴ ۴115 ۱۰1 ۱5۱7۶ 5۴ (,٭
 جد عی ہى. مہ و مجبوەج 3بي 86

 5773۲۹8 ۱ 5۲ ٥319۱

 دب مرنا وو جا ںلر عکس اج دیت نا و جج وا

 84 یہ 1 ء(۳

  ۲۹۹ 81۱:ر۹۰[1 ,۹۰۰۹ ٠۹۱۹ ۱] 3۹ 3.6

 چت: 1ق. مع قم ء٭٭٭ ۴ہ- وع ٢۶
 ج3 ج9 چو >۳ ۲۹1 ۹8۴ ۴ ۱

 دت +3۹5 2. ج1 ۳۷ ۰1ا9 ہ۶٣ ۹۴ >٭7٭
 جج ۱ ٭٭×٭ 8553 ٭٭٭٣ ۸6ہ ٭ٴ٥٢ ہ٭ہ مہا(
 جج ی۳۹۳۵ ۴۲ ہہ ۶۲۷۰ ہ, ی٭٭ ۶۳۰ . ۶

 ۔ ۱ ۔خقج ٭ج+ ٭۔قج ×۳ ٤۶5 8 8:7 ۱١٠١۴
 ۳۳ ١ 30 ۰188۳۲ 55 : ح) ۱1۲6 ×۳۲ ۹۴۲۷۳١ 5ا۹
 اہ ٭×حر ٭ظ۳ ۹ مہک 99۷ہ ×۳۲۰۳۲۰۹ ٥0۰758۲ خر ۴5
 ۔تدوج٭ ہی :ے× ۱ د٭ +۸۰۷ چہ. 2<
 ہ7. *5ہ×۱ 5 اٌو59اً٭ ٭م٭۹ ٭۳ 8658 ۹

  ہججہ ×۰ ۹ی ہمہ ٣ ٭می ٭٭٭. 6 6
 ۹پ[591156 1 ۱

 -ج٭+ ہ5 ٠ ١ ٴ+8١8 ٭ *ہ"+
 تب. ی۳ ×3 5۳ ہ۱ ےب ا 95 ك5 ےک

 ۱)۳ 8۸ ۱8775 8)۱۱5 0۰7 ×3۹ 7)۱13 ٥۳5
 یس اق ×7 نر ۱(0 ۰۹۸7: ۶5 :ز××٭ ×۰۳ <

 87ا

 ی3 3۹ 5۳ ۹93۳ 1137+ ۴ 21۸۹17۱ 5)٤
 ے ہہ أ۹ :؛٦۱ ۳۹× ×38 ی۹ 3چ جآ>٭ ہجرت
 ٭ی×٭ ی۹۹ .زک×٭ ماہ ٭٭۶۰ مک ۹ 5 ٭٭ اہ
 ںود ٭٭ ۱ ہ٭×٭ وقت. ہق <8 ٭٭ 181, 1
 ےہ. < ,5 ۸. ہت وص١۸۱ ہد ہے +7
 9۹9+ ۹ م٣ 7+ ×۲۳ 6 58 7 7 ۴

 م۳ ۰۷۳۴ ۱ ٠۹8۹

 553. ہٌح 137 7۳۰ص” ۳۳×: ہ ×۶7 ا75۳ 5
 یک صج چ0 ) .3۴] 5. ۱ 1۹۰ ۹۶ ۹ ۴۶



۹۱۹۱8 7 ۴۶ 

 جج خو ہج. 3۴ ۹۹۴ ۶1۶:2۶ ]31:7 ٥٦5
 ۔چعو 8۷ : ٹج5 و15 785 ۹۹ ٢۶ ۹۱ ۹ -٥۶

 ےےج مح 8ب ہم ٠۱ ای جج ۰ ٣
 8.۰ 3یم ٭ی ۱5۱۱ -3۹ ۹5۲۰۶ ۰جا ٭ ۹۹٥۷

 5ہ *_×٭ *ج ہہج ہو م۔ا وو ہ م٦ ٤
 یہ ید]7×× ×۸ 8 )3 ×ہ 575ص ۹۰١ ×ط 3 ۳
 1 ہہ ے7۴ 7 *۶ ۱۰۴ ۶۷۹۰۳5: ب۳۹ ۴3۲ 7 ۶

 -۔جج ہ٭ ہہ م 7(1 ی۰ ٭3[(۷۰۰٭ ۹۹۶۷۷۷۰۷۶۷۹
 یجچج ر جج ]|۳ 3ہر ٭ممج 3ص۱ ]و۴۴ ۴ ۹۰ ۱١ ٣۶"

 مہ آج مم ]مج ٭3خ 8ك. 8۸8+ 11۳۶ ١
 ء۹۹۱5 ۲5۱

 بور. چتمو ٭٭٭ "م"٭٣-٭٣۹ ۹ +6
 ہہ ہووچہہ بچ يع "٭ج. 8مہ٭٭ ۷ا)٭ ×۳۹

 جے ×۔×٭ ٣ ہ +مص[۱ج ۹۹۰ ]۳۶۳۳ 5 7۳۸۹۰ ٣۹۷
 یہ صج یے 8۰ ٭چ 7(۱ 5ہ 5) ۴۶× 76× ٣٣۶

 جج حق. جج ہی ۹ج ك8؟؛ ٣" ٭چ 64
 نج. مد 3< مہ 8 ہ۰. ۹ (ھ۴
 )7 ۶۹۱۰۳ ۰۱۸۹ ۹۹۴ ۹۹ 3:51۹۶ 1 5 ۶۹۳1٥ اتا
 ہگ ۱3 ۹ 5۱ 5 ۲۳: 5۲۲۳۳۳۲ ٭م )ما 2اک

 ججو ]مے٭ مح 83۰1 ×۳7 ۹۹۴5 3 ۱

 ہی ہہ. یک ہہ د٭8. 70۴ ا3
 538 ( 7 ج18 73آ 5۳ (۰]3۹79۹, ۹3۱3+--۹)3)
 تب ۰× ۳۔8 ہم. - ۰×۱ >۱۴۶ ۹۹۸۹ ۴ ۱
 جج. دعع 8:ہ مج ہد وجہ -گ8 ۹518۸ ۱

 یدر<٭٭ می جہ ج( مک ( صدر ۶ ء888۸
 بجوج 5 5ج ء۷۰۶۹ ٭+٭۳۳ہ 0
 8.1۰ ۔ی 8م۱٭ ×ہ ہ3 ہہ. ہہ... +8 7

 5 11 ٥٥ ۹۹ ۹ ,۱۴۹۰۴۳۶٣ 7 ۰۲۳۳۳۶ ۹ 77 ٣
 3ج ۶, 78.896 ۲۹ہ ی۹۰5۹ ۴۷ 6 71۱

 ٭۔.ہہ٭, و. ×۶۰ رععج یڈ.ر ء4۹۴8 ہ”٭۴
 وہ×٭٭ ھ>×ج (ہ3۸) ۴۰۴5 ہ×٭ 81556 ۳ ۹۱3-۸ 7۴7
 م٣ 5 2۱ ۳۰۷۳ 9۳ یدوس (٭ [۳ مہ +۹۹ ۹۹
 ہج٭ 7 ۹. ج مر 31 7 ۴۹ "6 ۱۴۷

 ڈس د٭خ مانی نوتدلصاادنرٹ دا ٤۹
 ١ج ہہ >۱86 758+ ۰۷۹۳۳۴ ۵٥۹ 8> ۱۳٣۴

 ح۲۹ 229, 97 1715۰۶1 91۳۴۶ ۴11 771 ۹"
 جہ د۰ ]36-۱.23 ۳۷] 7× ڈ 5 (۱

 ۹ ۹57178 و1 7۰۶ ۹۹۲ ( ۰
 یو محلہ ۰۸ >8ہ۰۰۰ ۹۳6 ٣۴ ٭×٭ .ي ۳
 حرص ۱5 ہ۳ 0-3۹ >۹ ] 5501 ۴1۹1, 9
 ہو 5۳ *٭ م۴ ۳۰۶ :15۹) >5 5۱۰۴ 5۶

 ےسع بت یت بج ےک وت اج جج.

 مرآشلا م۵ ۵ تٔیصحدٰاو

 ا لٹا نئاکكازدكناَد اتهزَبقاکْفتخ حد ٣
 ال ایا نوا مال صا یرت نا الا نش ہکحو ا
 ا نو او خد ار ا نا ہللا ا
 ا5 لا لزشلا یز تامل ولا اک ہی ا

 || بجاشلاو ار اجالا یز الا نیک
 ا لا عا ثم لیلا او پاپ 7

 1 ی0لشت ندا ها ام نومعلیو لخیلاپ ساگلا ا
 ھ۳

 او کور

 و ایک ۶ك تت نت نو ان
 -: طیب بدی رات مر ۸ ۸ ۸ ا رم ےہ 7

 (ہںہ ×ئ تر ہجج ہ7 >۳ جہ7 ۳ ۶9/7 7)۳۷۳
 جج جوتجج :ھوچ یب یچوچ+ یجب -قرو 8۹و ]مت فج٭٭

 ڈپ تج ےس جب ٭ے ٭٭ "ہت ہہ * _< ,ے و کھ پہ

 جج ٦ ٦چ

 د55 وج م<ر ۔ جج ×2٢ 75ج ٭چج٭
 - جچصعح) یمٗر ہہ 57 7 ہ7 اج ۳ ۷ 7
 7چ پو ویہچ ر )ی+وورچ درہ ج٭ و ہدرروو ں8 مو یو
 جج. جہ ہا نج وہ3. ہ٢ 6
 8 ۲) ہہ کہچبچ چہ ٭یچ ہ٢
 ---جعہمجچموہ رے یر وج چلو ۶ر جج ۵
 أ حج ھم مہ نج مہہ٭٭ ٭۔م م٭ (ہ ۔! چچ 7

 - ت٭ ھرج ھر ۹× ہووے وس: مو مہ ٤
 - ٣ے <۴ ]طر مز رب مج >۳ ھ۴ 77
 نا - و جو وو طجسمج مے وم او ہد وج ہچو
 ا ج تہ ہ۳ 7 ماہ ال7 مچا اج 7چ رے ھی ۳ 7

 --وج ب ہ 8 چجس ق۰: یج)ر ہج خچ ج ٭6
 ت77 ۲: ہہ ج۰۳ 7 77 ت7 ں۳ ر717 7
 ی۴ ×5 )و ]جت +6 رواج قر ۱ ہ8 ہلور٭ ۶
 7۳۰ج ]-پحجبج>٭ جی ؛ مرز ۸٭۶ چرچ ]مج ء۰7 یغ
 "7-ہوو جہ دج × ۲۶ ا ×ج< ۳. -٭ ہ7 (779+ جی
 ۷ یہ 7۸٣ بج موج 595 77۹ ہ× م5۱ ی۰رز ۳ 787
 جہ جج ج۳ ×۸ ہجج ب٭ "87 چو مر ہج

 >ج جب مج ہہ ٭٭ہج تہ ج٭ ہہج تج
۳۸۰3۰۱ 

 ےھت ور پ ےہ ےک ےہ ےس کلب ےل

 ےہ ےہ

۸81 

 یہ
 يا 1

۹۰ 

 آتش



 ۹ 575 و م۴ م۳ ×8۳ 27 33۹۹ مچ م اے

 ج7۳ )۳ 5۳۰ ہہ. ۴5:۱ 8ج جہ ۶
 وک ×۷۰" <۳ 3975 ۲۶ 7×۹8 '۔مج 9 ۱۳۱_5 ۵ 77 7 ۰ 7آ 7)7
 ٦ ۵ یا بی ا 7ج مج

 257۴ ۳ مہ ا ۱5 یک ×۴۳ ]۳ 585۳۳۳۷۳ 5 | ج٭ جم 2۳۹۱۰۰35 1 71۱ 5۹۱: تا77۰۳ >5 *٭چ رجچ 5
 یيچجدج3س 5 ۵۳ہ ×٣× ٭۳٭ ٭*0-.پ ×۳ 0 7 7 7. ۱ ا۳۰۴ 7 ۱

 870۳-37 2۰ مک ہ5 ۰۹۰۲ ٭ ہچآ محب

3351 57 5۱ 

 بج ٭ ہ٭٭ ۱۳.3 ۰3۰ ۴۴* ۹۹4 ٣×5۹
 ے+ :ج ٭۱ ۹ ×۰ ۹۰۳۶۳۳6 *۴ 5ہ
 ید "ہ۹6 605 ی۹ ۹7 ہہ.

 ایمی اڑک ٹنل كللااوُدَبْخاَو ہا ب 5957 ۹۳ 5 4

 یی یہ م<٭ گو >٭ یر م36 ۰)۹۹ 6 6

)۹ 

 ج٭ ٭* ہ٭ ٭×٭ہ٭ ۱ج ٭؟ یو +٭ے٭]ہ×. < 5
 حج. 8318 ۳7) ×77 ہ۳) [۳ 31۹۰۳۲ ۹۲:5۱۶ ۴
 جع 5 ہم9 ہہ ہ9 ۹٠۰ 5 ج۳. 8

 ×ح.٭ ٣× 8۹ "۰۱ ؛اہ. ٭۲۳ ج٭ ط۰ ت 5
 88م ۳ ]ج٭؛ ×× ۱۱ ×۳۷ ). >7۳٭7 385-18 ۹

 مج ہہ چو ہم ]۳۳ ×۱م×-٭ ××. "۱۹۸۸ 7 ٥
 ہ ہی5۷ ۹ ۹٤ 55 ۹1۹۶ ,۹۲٣ ۴۹۳ ۹۱11 ۰٣٣

 ج8۱۶ ی۶ ہ۳۰3۸ ہ ۳۰۷۸ داج َ 7
 -حبمصح ہک جہ مر مہ عو ٭ ٭

 ۔چححح--. ٛ ! ا٭۳ 858+ ۳۰٣٣ ٭×<
 یورو ہ یو ]-٭) ×1۹ ۹۹73 ۹۶7۶ ی797۱
 ہہر ہم 2-یە)٭ 8۹4ج ۹ب ٭ ۰۱

 ۔ےیردرج ×× ٣-۳ - ×۹۴ ر7۰۹ ۰
 2ب ٭ >۰ 98۴ ۴۴ ۱۹ 1 ۹پ 73
 وجج.8] ہ جہ ہجموت ہہ ج ۹<

 جہ بج 07 28 ]جم مہ و<٭٭×٭ ۰8 ۴٤(
 '۔ںیرج ی۰ ۴۴ 5 *× ہج٭. ا3۴ 7 ١187

 ڈ٭ چہ و جج م ] ٭چ٭ <٠ )×× وت ۴
 52۴ ٠٣۳ 5725 ٦> 7۳۰7-2۳ ۱ >۳۳۴۱ ات ۳۹۰77 ۴

 ]×× ہہ ما ۳.5 <5 ۱ رچج
 متجج قہ دان :ا6 ہہ ×× ۳۳ہ ج7 ۰۷۰.۹ 8:
 +98... ہ7 ۹7 88 3۳7. 7 ء۰۴
 -۔جچب.کچج ہہ یم ود ہ جم م۴
 '۔.۴_1 7.7۰79 ۳7.۳۶ ہت ٣ا۹ ۰۶7 یب

 ۶ہ جم. چتچ۴ <۱ ۳ 5۲7۴ 5۱۴۹
 7-۹3 ۱۹ ×۴.5۲۹۴۱ ×8 ٭ ×7 ×آ ٭م (۱
 وج مج ہم5 )۱ 5۰× 836.۵8 میمہ روم ((+

 51 ) ۶٦ 7. 5۹ ع٣ ہ۹. ۶19757 ۶۹ ۳ ۴۳( ٢
 *٭٭1 8:55 ۹5۹ 5۶۱۱

 یھج ک ۱۲۶5 و۱3 ۹۳۰۹ 588۷ ٣۲۳ ہہ, ۹۹۲ 7
 ن58 ت٣٣ ×6 ٭38س39 ۹۳٣۷۲ 87۲۷۳)ا ٭٭۱. یکجا
 یبعج بور ق۱ بیر ی۳۹۱ چک ہم اووج ٭ ٭ےہک 85
 ید ورد 8۹م ت4, د58 ۹ >6 7۹
 ]جق٭ ید یم ٭) ۹35 ۴ ۳ ہ),ب ہ5 ۳ا ء۳۷
 8, 5)5 7 7 ۱ ا۳ ی3 >7۳7.5 >۰۹ 78

 93ہ" 756 ہ۹ ۹188 <5 8٤5 ۲۹ 5 ٦۹۱
 0۰ ی٭- ]5 أ۲ 5۴۳ 5 ۲۴۹۱۰۷۷۹ 515ا ' تا
 ہأوکک ہ (م۴ ۴5۲ بج بت, ہا کہ ی٭ے رو8 ۴۶
 م۴ ھ۳ 1)5197 111 17 131 )۴ 9۴1 ۳۳ 7 ۶
 *چ مح ہہ "۱ ۱٣ ۷:3۹7۳ 31×٣ :77٭ ۴۳ 3 ۹

 ہک 3۳ا (جہ) د٭۹ یواڈ ×٭ 35-۱ ×۷ ہ۵))
 جج ۵ یز. 5×× ہ۶ ك۹ ی٭ ۹۸ تاک
 ۱ ×4 ٣۴ 5× مہ ×× ۰۹۰۷۲۰۳. 0ج ٭چ<
 ٭جئہج..٭ ٭م م ہم ٭مج ہ. .یىی٭ ١٥ ہہ ایوی٭

 ہ۴ رک ۱ ۳)۳ ۴۳ ۱ ۳۰1 6 5)۱574 ٦]
 ہی۷۱ 771537 64775 ۱۹۸۰۱ ۹۹ 1۰:۰1

 ی٭٭+ ہرو٭ ہ یج٭٭ ۱2, ]وک )۸٤ (عا0ر۔ی٭ ب٣
 وہ٭ 9۱ ۲۳ یت >5 98 8 م۳۶٢ یىی یک ۹۱
 جج وف یور ۳ ۶م ہم زہ 815 ما ہہ
 وج. -قع.و ہ8جوج تی یہ “ے۰” ٭ >7 8۹۹۰۹ ۹
 مج ر ہ۹ ]۶۳ ۹۰1[ 5۴ 51۶ 5۲۳۹ ۳۶-7 ۴ ٭×<

 ۵, (یات) 7۹٣٣ ہم۹ 1۰ ہر۰۳۶ "ہ5 ۶ 7٣۶
 مح ہ٭+ ٢آ م5 5ہ ۸ ۳۹ ٥۹۳ 3575ا ۹۳۹۹۶۹5۰۶ ٥۹

 ہم ×8 ی3 پت -3ہ ی٭ کی ۹۱۷۹ 1۴۲۹ ۹۹ ۶
 مم9 ١| 85151 ۳ی ہ۹8 ۶۲۲ یب٭٭<٭ 5ک ۶
 جج "ہقئ ج۱ ۳٣ ہم۹ ٭8 ٣× ٭۹ "ہ, 5۹ ۷
 71-۳۹ 1 >3 ۶7, 8:۰:31 51 7۹ ۶۴ 106 ۹ا

 <۰ ہک]۹) 973 9719 )۹۴ ۳۹ (8۹78 ۹71 ۲۰ فب٭٭۳ک 75۲

 ۳ ۹۳ 85) 1, ۶۹ 53 ۴۴ ۱ ۰ 31 .۹7۶ ١8۶115
 ۹و5 ہ21 3. مے ید ×۳ ٰ٭ہاواک ۹5 )9 5ہ
 ۔!مجحہح 8عوس, ہ۲ ×۳ ٣مو +یى ھج ٭۹٭۹۱ ۹۳۵ ھر

6۱ 81۳ 

 ڑ۴ د٭0 گ5, ۳.٭ ] 77 5 5۳۰1۴ 1۴۹۱ ۲٦۹97
 ہمہ 5 می >5 ۹۳۰۸ 1۱ ۳۰۳۰ 5۳۳ہ یک 7۹۴۶
 5 م ہ80 ۸ ء۶ تہ جم ہ8۳ ۴)5۹۶۳

 جو ہہ٭ -3ہ) م۹ ۶۳۶ 7۱

 جی٭ ۵ ىقو) ۹۳۳, ۲۶۱ 5 +177 ۲۱٥۶۳٣۵
 ہم۱ ×8۰ ہ1 3505 ×٭ 3:۱



ٰ ۲۹ 

 یر ںی >۳ ۱۳۷8 ٣۴ 5 ۰۳۳ ,۳× ۲٥47* جج ٭جج
 ۔م جہ ہ۰7 جہ ۴ج ٴ٭ي ہ5 ٭٭ ات
 ج5 ٥* ×۱ د۳5 ۹ >7۳۳×) >۹7 ف۰٤۹ ۰آ 7×
 ممہ-ہجتعب ١× می ٍ ہ75. ٭ ۹۴۲ .85

 جج ئ۳ ۰۴. 1۳, 15155)

5:1۱ ۹۹1 ۴9 5۹ 7۰-([51 513۰۲3 7.۹۰ 

 بل 87۵. ظ ؛ ب3 *×× ×× :ججہ٭- ینا
 نیلا د یق ۵ ۳۳۳۴ ہہ ۹9 1۹916 ((۹۴ 4

 ح5 ء۷۳ ی۳ ہا ۹6 ۹5۰-7 ج۴ ۹۹ 7
 فی 51 8۴ ۳8 8 28 )×۳۴ ہہ, ۲۵۸11۹7 ۹۲
 ۰۹ ۳6 ی۰ 7۰ 77۳۶ 7۲۴9-77 یداذ ھجچ]< رک
 ہ م3 ہی ٭م٭٭٭ہ ہہ ہہ۸۷-۰۲۰ ۰7۶۹ ۳۲ ۴

۱ 

 ہحج.٭+ چيج :؛ چک کہ ۱ ×× ٰیزّقلا یزراار
 (ید× ۰-2 ا7۸ )۔- ۳× "×× ۱٭۱) ×٭ -رازلاد -

 بپنجلا راج ×۹ ۹۳۴ 87 5)٥٥6۳ ٢ ٣7۳۶ ۹ ۱ )٥5۹9:8

8 

 مز) یبرقلا یذراج خ) بنجلا راج یا586 77 ٥8۶۹
 29 د7۳ >77]5 (5۹×٭ 8۴ہ 7

 جج ہ5٭ 32 ۹۲۳۹۳ (جات) 185, یبرقلا یذراج
 ڈجمجح مم٭ ٭:ہ٭)+م 8٣ہ. ۲٢۹٢ ۸۸٥5٥)آ 3675 ۳

 ۳۰74 ۱5۱ ب57 بک ۱9 ۴ >۳[ 11٦۱ ٥۴ 18 بنجراج
 0م. ہرھح مہ داتہ+ ہ۰ ۱ >۳۷ ا۷5 ہ۴

 ہق۱ ہ۸ ه3 ٭-٭3 < تاج ۹۱ ×۰۰ 35 ۱
 ہم مج موم ]۱۹3 ]۰ ۰۹۰-۳۳۳۰۰۹ ۹

 ہہ. ۹٭٣ × ہ ۶آ ہ57 ہی 7۱ ١<
۰۱ ۰۹ ۹ ۹۱۹۱ ' .×۶ ۴ 

 ي۰ مج. ×۳ ب٭ ی<٭×٭ ۱5 7۱
 ع۳ وہ 5+ 8ی ۹۹۳ہ 1۳۷ تمہ 5ا5

 +0 ن۳ ی۹۰۶۰ 74 5۱ 7۴ 7 ٥۱:5۹۳
 ]آو ہ35 ہ7 ۶ ۶ہم۰۱۰۱۳ہ :5 ۴5773۲1 ۳

 د7 ××. ہ*7 ہک ×× ۹, ۰۴۰۳
 ہ77.( ۳ ۳71 9۳۳۶ ٦۳-7

 ۹ 5106 ×۹۹ ٭٭8 ( 7۱

 ج-آ ُ.۸) ۹.907۱ 215۵ ۲ 5۳۴۷۰۲ ×۴ ۹5. ۳
 ہو. پچ ہہ ]م۰٣× وواجص٭ ٢ك ث۱١

 <5 ۴ :کے_ ×× ج7 ۳۴× یمر ک ۹۹۳ 3 <
 57۱ ک۰۳ ×۰ 'م مہ د۰۸ "5, ١۹

 ٭ج یہ5 مم مم ہہ 8( 1:۷۶ ی 1 ؟ ۴
 یب دا5 ہے ×۳× ٭ 5۹۳۱ یک ۰۸ ٥۶×

 و ۰77 ٣٦ >٭ مم ہ٭ ہ٭ و (۳۶

 ٥ ]7ا 7ا چت ۹ 7 ۶ 7۰

 نون
 ےہ 5 ک۹۰ (ہ55177 1۶7-5917 9-۹ 1۱

۵ (78) ۴37 77۳7 .۳۶۳ (:31) 755 37 ۹ "7 7 
 عو +۳۹8۰۱ ٭٭۳٭-) ہ85 53 ٣>

 ۳ م۹ 1.۱8 ہم7 ہ05 مہ ۳۱ ×۳۹ ۶
 31 م) ۹۳ ۳۳-۳۱7 5۵) ۱۹۴۰۹۰۱ ۰۰۳۶۶ ٠٦× +8 ء۹
 ۱8-2 51 ی۳ ۹۳۳۹ ۳8۳ ۹ ہہر ہئا9) ہ5۳ 75

 وچ ہ ےے57: <۹ ۱- (3۰۸۱۲۷(23 ۹۲۳)
 مز× ۳۹۰ یر سو 8< ہہ ۶۰۳۰.۳۶۳ 5ن <

 81 ۷ ۹۰۹۵ 74171157 ۹ 7531 .١385

 ٘ "ی3 ہ ۶ ×3 ٥ صم 57 ہ5. ۱5۶۹ (75)
 '- پری : ہہ مج ہ5۶ 87 ہ ہ5 ۹۳ ۴۳۳۷۰۱ ۴۹ 27
 چو م٭-. مت !؟۹ ۹۳۶۰ "ہل 9ووجہ٭ گپ 7<

80191 

 ٰ م70 ٠8“ ٭ مە٭ہ٭ (8۰ (ع٘×× ہہ <۴
 ۳۳۴ >5 7س. مان ید ہہو ہ٤

7۱ 6 ۳7 ۳7 79 
 تا۴ ۳ 2 ۳+ .٠< (یدرر ھا 6
 ہہ ۳ ۳۹۳ (ی) ۹٣٣" ]مم ہ رک ۹ ۴-۳۶

 ۴. ۹۱۱۰ ۴+ ۶ ٠ ۳۰۲۳ 2٠۶ ٦5۹--۶
 8 ہ۳. ٭٭۰ دا5ت لئاک ہ دہاظ ٭ہیب عج: ے5

 و. ۴ یج م9 ۴ ا (7۹۶) ۳۲
 77۴,77 ۳۱۳۲۳۷ ۲۰۲۹ ۰۳۳۰۲۳۷ *۳×] ٭۶7. ×7 ۹۶ ہہ ۳
  اہسجدج ×3 د۹۰ 5۳۶ ×۳ م7 ۴۳ ۴, 7

 ٰ 7 *ر و9۳3 8) 8۰۰۲۳ ۶۰8 ۴۴ ء1
 -- ۴ج١ ۳90+ ٭٭ >7پ٭٭۳7۰ ٭٭۰ :
 ج8. .ہہ.×> .۶۳- ۱× *ب *6 >۷۰۰ نکلا یز
 دب وج تتع-.ج >۳× دوچس٭ ]۱ی ہہ ہہ
 ]) موس 7 ۶۱:5 ص۴ ۳ ۹۹۳5 ہ۰۹ تاج
 ۱×× ٣× ×.×× جا۱) ہ۷٥ 8ت ہ۰۰ ۰م ہم د٥<

 '-.7۳۴ ۱7۳۴٣ ×ج_۱۲۴جک

 لزُْلا یذ مات ِنَسمِلا٥َ لہ أن کا

 ۳۹. کچ 777 7۳۹۳ 71 ۵ 771177 1۹۳۰ ۴۴۲7 د٤
 ۳ جس چعسجعٰ-یے< .يپ ہ۰ مم ٣٢ <ہ
 ت۷7 ۳--۰۳۰ ۳1+ ہ 1۹ م٭ےسچي م71
 تو 2ہ. ہے.۹ +) ب٭۰ ت۲۶ :بو٭-.٭٭۹ ہمہ << ۱

 75( ۳٤( ٭758515 ,۹۳5۶۸ )511( 176 2347 ۶۹ ۹7 ٰ

  ۹مہ جح)<ج ×۴ ××. 38ہ-]ج !۔ م7 77 ٰ

5 

 -و ھ2

 وے 49 و

86 8 
۱۵۴] 

 کان

 تم
71 

۳7 
8 7 

 ان

۳ 

3 



 چ0 ْ یج 2۹ ۳)1 4 7

 رد. 7۳۰۲۳۹ د ×۶ ۳٣× ۹ ۹۰۹5۰ ۴ ہ ]ہے زس
 ۔ںسج ×× ×۳7 ۳× ۴۱ ×۱۷۰۳۰7 ×۶× >:ہ.*ںیےہ ٢

 27۳ ۴۱۶۴۲ ۴7 ۶1 ۱ 5:5791 51115 11۹77 ۹97 چت جپ
 5151 3۶ا 71۱

 ×۸ :.ک۷7۳7 ۲۳۴ )81 .۹386 14
 ]۴.۳ م8۴. 7چ ۶۲-77۰ 7587 یب

 ق. یمرہ عو ہم. ہن ہہ 8ع ٴ ال
 چ8. موت ب۴8٢ ٥ ۹۰۷۳ ۹ مو
 379۳9۹ 2,1,57 ۱ ا7۳۳۶ ہ6 ی7 77× ۱۴۰9۰ ہہ...
 ڈورزتح ہ5 ۱۰۱۴ 85 ۱ ۴۱۰۵۲ ۴۹۱ ٦× 7٠۹ ۵۹۹۹جو

 چمچ ۱3 (۳۴ ۴184 71۹1۳۱ 71۱

 جج ء۲۳ ہ۷8 "۳۲ ٠۰۳ ٭ہ ٭وہ چ
 -۔قرجو حج-٭ : ×× م۳ ×× :٘٭<ج ْبُث 14
 ارم ناک نرم. 9کآ کا ی۱ 0آ ۰ 7

 مچ !تج ×۰ 8٥8 ۱۷۳۷. ہ5 مج داڈ٭] ۱
 ہہو یی "جم ×5 ک3ا ٭×٭ ۹5۲۹۹ ۶۱
 ۔خ0نےےارکقآ 56 ٭ ہم >6 م۶ بی ۰۰۳۴ ۳
 حج عبص م7آ 0۰ ہ۳۹ ھم ×9۶ ۰۳ ٭×

 مح مےعیہ۶ !۔!۷ ۳۴ ٭<۳. 5ہ م <
 ج7 ۱ ۷< 7× ج7۰۳ ی۶ ۷۳۰۰۱۳۰۱ ۵۲۳۴۶ وک 7۱

 رحح نہی ۹ ۱۹۱ 55 ہہ, ۰ ۳
 جچچ ہی جہ وجہ می م۰۲ ٭م ٭

 قو م8 -" ہہ ۸۰ ۴۳۳ 7۷ 8 ۸ ۳۳٣۰"
 ہج ]م8۰ ۱۳۳ ۲۶ ۳ یر م٦ ۳۰۴ اٹ

۱ 1۱ 3>7185 

 بي٭ ہم لخب ×55 7۹ ]۹ ہک 5 ۴۴۹
 دت. ج ہ٭ج ٭]3؛ ےہ ×× ۸7 7۳

 ۔ ہو ×ح(یہہ ×5 مج. مت ا56 5۷5۶4 ۳)٢
 دوم ید م×٭ "ہ۵ 5. ۹۹۷ لخب ج م۳۴۲ [

 >ٰ.ن۔ح.٭ ٭ جج بب وو ہہ 6ژ 1|[ +۰
| ۳ ۰۴13( ×× ۹۳1۴< 77 

 بک 2 ۸ (جا)۔ی۰ 07۹59 ۳۱ 84٦"
 و م6 5. عو×۔٭٭ 795ہ ء۳ 55

 یی ا3 و ۷۱٣۹] ج۳ 6۰۹ 8۱ ۹۴ط. 77 1
 ںیہ ج>>۴) 7. ہ57 ۱ >۰ ۳ ۹774 ۰ 71
 -۔ج6ی-ج٭ ہ5 حج مس مک میتع ف۹ ہ ؟
 چو مرحد ید (م< ۱تصقچ یئ)۔ی١ ۱۰ہ ۱۷×۱۹ ۹

 و بد( دج ۰۱۶6 د57 سہ جج وە× ا۷ ۱۱۱
 ۔ج میچ نم كہ دو ہے ۰ہ ہہ ء۶
 بس ۰ جٹ, >۶ ×۱ ٭٭ ہ "و "د× ۴

1۱* 
 ۔ےچہ و وج ہ >6 مج جو بجو ہہ.

 'ھت

0807 

×7 
8 
7 

0 
7 
( : 

۸6 
1× 
 َس
29 

 ھ۳ 2

 ھی صب ےب _٤ےي ۷

 وک ٹوک ا ہک اک اھ ا ور اد ہو

 ٭ ہا, 71 :18ہ9) 3075 >۳ ۱ ۱۶۰۳۰۵ ٦>
 )و 6 <۵ 1)۱۳۰۵ 571, ٣۲×٣ ٥ )۰:5۵ 1٦1 ھ۹۲

 می <۹ ٭٭ ۷٠۔- (ع۹ج8)

 ۔ےہتٹو ج ؛ ٭ ہہ ۱×۱ <<< پنئای پیلشلاد یو
 *نںئج "رک ۹ھ ×7۱ بہت ہ7۰ ×× >ق))ہ مت

 جم 5×, ۹۳, 57ہ تاجاڈ ۶۲۳۷۰۱۴ 8 5۴ ۴ ۹۹ 5
 -یچ مج جی 8. كم ٢ ٠۸۹> ۹۳ چٹ <ا

 ۹۴ ۴7 7۰۲۹۰ 71۲۹ 7۳1 0۳٦

 >-.)<ت ×3. 8813 ۹3آ 3 ء0118 7
 ۔یپہسم مج ہے جج 8م  ہ٭۶9۰1 ہہ

 مہ مج |1 بم ٭؟9۹ہ می ۳۳ہ, ۳
 ->مح. ×6 مح 74 7 ۷۹ ۹7, .٣8×

 دہ ج9 ۹۶ .۳۴۰٣۶ .۸× ٢۷× ٣۳٣٣.۱]

 <۱ ۹8>۹ج ۰۰۳ ×5 ۵8 ھ,519۹۹ (3۱۹ ۹۰ ۹ 8
 مو |ى سم و ]و ۱ +5۱ ف۸ (ئ]۹ 690 ۹1۲۹ ۶ ٢۹|۹ ,٢

 -۔مرص 2ص ۲٢۳۰ ,1 ۴۲۹۰ 51529 5 ۴" ٣۴۱* "5ا۹ 7 5
 د3۱ مم, 8:۹۹8 ۶۴ ۴۹ 5۹ ۴۲٢۳ ۱)۵ انا, ۹۴ 84
 چہ مج مو ی١ ہ۳۲ ۳۱ ۲۲ 5۴5 ۴5 ۴۴۰۱ 7<

 عج ٢ج د5۱

 بوعجعجج6.×3 ود جا٭ وچوحت 1۴1 7۹5 ۳
 ۔ج جہ ×5 ھ5. 55. ۱۳ ت٥ج ×۰×. ہ5
 ۔ےہھج ٗوہرجووو ہ8ہ۱8 5 ۶۲۳۹۱۳٣48 :]ز ا
 2۰٣٣ ہہ 57 نزکاک ہ۳5 5۰7۸5 5855 15
 وچ مج چی ہم مج "۰ م۹ ہم8 ہ۹۱ ٠٢ ۹ا
 نہر 1!حول5-. ہت بو ۹93۱ ۶۲۳۳۴ ۹۲5 أ۱ ی۴9| 5۹
 چک مہ ی۳ ہ۳ ہہی ہ86 8م ہ۹0 ۹<

31 
 جج یج یثقوںوجچ يہ فہ ہاں٢ ہ٤

 جس. .]چج بو ہم ما ٦ ما 5, تاک ۹ ۲۳۲٣
 یج عی مج ٭ح ٭جچں۔ ٭۹٭۹ ۹۶۳۶ہ ۹۹۷

 ہ-۔ےہ٭ یہ بجو ۳۳۷۰-6 ۳ت3 ھج 6
 بہ مہ ٭ وت -مہ٭ مج ۔ يفعح٭٠٭٭٥۷)ر

 مم چو عج : وند ۹۳۰٣ ××٠ ×× لْيَكلا ار
 _ےم يب 9۹۱ ہدع یے ػ"۳ ۳۷۰۲۷۳۷۷ 5ک ۶(6
 ےب <۹ ۳ ی١ 3+ 1 961 ۹*1 1۹۳۳ 7۶
 و۱ ہحعچ ہہ ہہ... ممارو مد بق ہ :--<ج
 مج یدجج 376 ۳۶ 7, 7. ۴۹۳ 7 7
 ۔ممے مکہ 5۴ ۵ 5۷۰۷۸۴ 2ہ ۹۴۹۳ 61 68

۳۹ 9۳7۴۱ ۶5۶. ۶۱۳۳۰۴ ۵ <771718( ۴ <۹ ×1 455 1۱ 

 مج ےغق3 ہ جہا٭ا۹ یی ؛ ہچم ۴ہ ۳۱ ×× امر
 رکنا نا رم -ہ٦ ۹ م۲۳۷5 "8۹۳] ۱



۲٥۱ 

 3۱ 5515 و8۶5 *۰۲۶۰ و8 << ٢۴۱۰۲۳۳ م٣۳ "مہ
 2٥3771 ×7 ہہ اج 7 ی۹ ×18. (191:2513 4715 7×

 نج ن١ م6 <9 کہ ۱۴۱ یا591 56ا5 ۱۴۰ +7682

 3تو و3 عتسک ی۹ ۳۲ 8۳7) ی۷ 19۳ ۹ 5

 جم 5 ×83[ ×× ۱۰۰ جج ُتيَٰمْْشاَو

 انک +]5 ہو ۹۶۳ 7×× ہ٠ ہ ۶ ×:×مہ× -
 ؟ہ!., 5)٭ [8 ج٠ ۹| (۲۳ ۰۶

 7 ×7 ڈو. ان ×م٭ ج١ ہک ہمہ 185۶ہ
 ×٭ 3ہ ۹ ۹۹ ہ۱ یھ جا م۳ اما ۱۹۳8) ۴۹۳5۸ ۴ ,٠

 *:حمصج 18+ جم مج زد ىی”٭) "۰۱
 ہم5 <3 م۴7۳۶ 51 ×۶5 ۴ ٥۶۸۹۹۶۹

 8[[ج ۱

 ےئأ لن انکم ء تییکت ۹۹ ٣ ٣× ٣
 ٭م] جہ ]م۹3 8 .] ]می ۹۹۱ کہ )+ ۹ ١

 *٭×۹١۹۲ ۳)3 ۱ 2۴۰۲ 6×2٣

 13 (۴ ((ج جیو مہ ہ٭ ٭ےبج-٭٭ ٭×]٭

 وج جہ8 8۹۷ ٭+ ی<6 ۱ "۱ ہ6 (ہج]۹ تہ ٭۹ )

 5 395 +۹۹ ۱۰۰۴ ۳۳ مہ. ہک ہہ ]-.۰
 )حج مٹر( 9۳ہ 35ر ۹ ٭٭۹+ ہہ 5۸1 8۳ر ۹
 ۲7 27۴ ۴7 ×۴9 1-9901171 ۴7۴ د۹۰ لا1 7 ٭

757 47 18۹7 3۱۰۸ 6۱ 

 ۱۹3"8) ×3۳۳ 585 ۹7۲5ھ, 57 (7۷) ۹ 6 7

 07٣ج 8 م۹ ۹۲5۲0۸, 5۲۰۲۳۴۳ (ٹ[551۹ 87 ٥۸۱۱۲۹۱
 5 ۴۲۱۳ +7. ۹۷۰۳۸ ا۹ 5۲78 مج ,7 97۳ ٣۲۶

 بد م7 ۲۶۳۰ 5 ٭31 ×۱ 58 ۹۹۹. ٭)
 ٭ج١ 77 5 ۴۳۴۶. ۹۳5:۰5 518 7ج1 67-۳ جی

 *ج٭ ٭٭٭۰ پْیمَتِبذَنَأ لک نان تيلََئ۔ ×× ۶85
 ۹۹۱.8 ۱۶7, ۹515 8۱۶۱ 91۶84 ٦*۲ 5118 ڈا 1٢ م۷۹

5۴۶۳. )۳۹۷۹., 515 )7۲۹ ٣۲٤ 5۳۶ ۱۳ >۱ 

 و <۸ (282) 2۳۰۳7, ک ٥۹۰۲۶ *۱۵, ا577 (7ا51)-ی7
 )٣۷ ۷7۹ ٦> 381 ٭ہ ۹٥۰ ٠× ٭۲

 'ح57۹+17 |77 -٭1 -×ہم۹٭ 53۱۷9۰7 ہ ٭-8 5ا8۹ ۷۹
 موج ہجوم د۱5 جج ۱

 ج<٭٭ : ہم م ۹3 ×× زَٰ ۔و و 7
 ٭3٭ مر یو ×× 3ء8 ب۳۳. د۱ا 9 7
 7.۰۱ 5۰۳ ہہ ×٣ح میم ٭ ۳۳ أ۸ ۶
 ت7 یب۳ 35 ۴) ×8۱ ۴۸۹, (۴۴ 5۳ "66717 ۴
 ہ٥ 0م ہ. پج پہ 3۲ ٭ہ 88 7

 نج ]۶ ۹1 7 ۱

 ہ55. ی٦ "8 م۳۴ ہ۹۰ تہہ ہہ و۹۰۳

 ا ا ا ا تا ۰ 0-0

 مل۹ ۴۱۰۴۲ ۳ج یب ٤۹" ی۳ 6 3۳۷۷۳۴ 7۱۰۳7۹ 6٣۰۴۲ مر
 ]۱۷۱۱1 9777۹ ۱۹۳7۴ تہ ذ ہک. : 86 ٠۹۹

6۱ 1۶9۱18۶۹ 77۲۴ 

 ۹7۹-۸ 7)۳ ی٭. م٭ ۹)۰ مچ ×۹ ۷۹) (72)

 وک 1آ

 “وک 5 ہک515 م۲۳ )'٭٭ مج٭ ۰ ۴۳.٭٭
 یہ 315۳, ہے کا5 721۹۶۲۹ ۴)7718 9 ۰۲۴۹ ۱ 5 ٣٢

 جج ت7 ۳۰۳. ھے ہلا چ۰ بق. ٭ 5 ۳
 "۱۳۹۰ ۴ -٠۶ 7٠۹ (م۰۷۰8), ج7 ۶7)

 جورھج  َنفْیْنَيَْنْيَلاَو ٣× عد ×57. "ہہ ہج
 ج0 1 515۱1 5251 کے٭. تہ ٦× ھ1۹ 538 ۹ ٥9(

 جر +۴ ۰٢ ک٭۰ 5۳۲۰۳۵ 77 ]۴ ۸7517۱ 5۷۹۲2۹۶۲ ۳۹ ۹٦

 81 7175 7۹ م٦ 7۷۶ ۷(2 ۱ 5۷۶ ہہج ٦. 5ا۰ ۹٤
 ' ]ب۱۰9 ک8 ۷۴ 3۳۷ ہ1. ہ7 9۳۶ ۶۳۳ 53۳7 77
 ز۱۷ ۲۰۳ ۶۱۱۹۰۲۳۳ 7 ٭ ٭7٭ م× ٭:5 3ط <
 ' 1 ج۳ ھ۳۳ ×× ۳م ۱ ج5۰7, 5۲۰۶ *۱۱8۰849 ٗہچ

|۱ ۶۹۰ ]51× ۴۶۴ 51۲ ۹,131۹ 

 9 ہ09 ج۲ تا97۳ جہ ہہ <1 ۹9

 ۵ ہ م۲٣٣ ۳ ٭ج.٭ حج ٹو یہ85۹ ِج٭
 |۳۲۳ ۳۲ ھ5۹ 17+ ر٦ ۳7۹ ۶5۴ ۱+ ۳٣

 ۲۹٦ا ۹5۲۹۶1۳۹ 5۲۳157 ۳۰ 877 71 0 5۹ 7۳۷ ٥۳۹۰۳۳۱۴۹
 جج ×۳۴ ۴ ×و٭ ×7۷ :ق× ×7 ×۹۳ :٦×
۵ , 

 ۱۰۰۳ 37۳ 5۲95 (عا8) ۳. ۷۴ "ہ71 (3:)۔-
 ہ۳5 ہہ کہ ہرا ھ٭ 0۳9۷۲٣۳۳۴۶ ےج۳۷) 77۳۳ *7۶۶ ۲ ۰٭)

 ۷۹]۴۱۲ "ھ۳۳ ٣۳ 7۳۳ ٣" 3۳۳ ۳۷۳٣۳ ۱5م 
 ۰:۸۳ م۲۳۱٣ ت۳۰ >7۳ت.-۳7< 7 ہہ ×ہ) جج٭۴٠۔

 ۔جے--.۷)

 دت حص> ۳۳۱ ×5 رلایزنھزآڈویءاداَسَم ۴۹
 ۰۵۳۶ ۳5) .×  یب١ 5۳۳ ی۴ ۶۶ 8۰۴ 1 7 71
 ٰ اک ۵ 1۹۷۹9 ۶۹ (۹ ۹3۴۳ ۴ 7 ۹۹۰ ۲-6

 وجہ ۱ یٹ و ٭ی۶ یہ71 >۹؟ مہ یک ۴

 7۳۱ *]) ۱۶ ۴۹ ×۱ ٠٠۶7۳ 7۲ م3 ۳ت. 8۳9 :ہ
 3ئ چہ جج ہ بج ٹچ ہمہ 7ی "ب۹ ۷

 5-7 ×۹۰ ج۳۴ ۶۱

 ×٭:+٭ ۹ ×ہ٭<٭ َِزتَلَتْتْمِيْهلهاََا ٭٭٭. 8<

 ٥5۹۳ مج مح +۹35 ی٭.ء ہ9 ۹45۳76 ٤

 آم بجو ۰ ۲۱ ۸۲ 8۳6۶ * ہت بد ہی
 ۵ ج۳ مہ ہہ ہ-×٭٭ ہہ٭ ۔ممجو۹ مہا ڑٛ؛ ٭

 ۹875 :) م۹ ی٭. وچ ہ5 مہ ۹۲۹6 ۱ ٣5۳۹

 تاک ہا 57۳ چک 45 ء۱۹۲۴ ××. ی8 ےہ

 537 صج5 ×.۴ مہ. وج ]۳۹ت >8 م۷۱ ) 8

 ےہ

 -جہ

 ھ جہ حب حب ٭ہ دب

 چ ےيج ٭ ھا

 ے1

 دے

 مد

 ت

 ےہ ےو يہ “ جت ےہ یے( ًج رحم

 ۱أ

 د٭1 ھے پا
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2 

 ج۴
٦ 

 ا لے و ار خو

 ہ٦ 1٦1+-۲8۰۸[5]:ک5 *٭ہہ ۳

 ۶۴ 5ج تہ. ۱ 2۳ 2:19 5 ك۹: ×٭۰ جےچ
 یررر۔ہ وج چی1 پ5 ۸ ۱ 8۴۳5 >]ہ٭
 و ۱۹۹131 7۱ ۰۱197۸ 557 ہا. 55 (78)-ک۶ 5 ج٭ چہ
 ۱31 0 8-5 1, 8 37 ۰۶7 575 >5. چیپ
 د۹ ۱ ۳٣۹7 "۴15۴ ۴ ٹا (53۹۹ ٥1 1۹7 یجب یچ

 -5-) 7۰۰4 3چآ ×۱۷ 3۳۳ 5ہ 5ج
 و759 یت 2۴۱

 111777 5157 ۹ ؛

 اور ھ5 بولا ده یم
 7 ۹1791 ۶۳ 27۴ ۶7) ات. ک5ا (۴۹۳۳۶ ۴ ٭
 ]م٭ ہہ ۱ ۹۳۱ ٢٥ وکب ۷ 3۳ ہد, چک ۱۹ چ
 ٭” ہم ۸ 5۸۳: 51 ای٭ ۶۳۰ ×۱۵ 5 85 ب١۰ یوچچ
 ت۴۳ < ۴۰+376 صفہ ٭٤ "ہہ 8ئ مج

! ۶ 

 *٭۳ ۷١× م ہ7۱ ۳ ہبہ. ٣> 8 ے_چوچ یچ

 ۶. ما تچ جب جچ< ۲55185 ٠ ۹۴ ٠٥5۳۳۲۷۹
 ۳۳۶۳۷ 5 )۳, ۱9۰ ۶167۹ ۱71۲۴۴ 7۲ کب 7۰ 5۰[۶] +۲۳۲--7۱

 موہ ۱ )8 7 ہ۶ ۱ ۱۳۷٣ )ج۱ ۶۰۳۷۰ ہک ۹۹) 77۳۴ ُلْزُکَر
 ام ٹک کتا زوال (319 ۲۳۴8۰ ۲۹۴. ۰3 8

 ۳ 55۸1 115 55 157 )١

 ڈور مم۳ ]۱۹ جم اتْييَحَهاََََوج
 ڑ۳ ۲۳۲۲7 ۹۳ < ج۳ 7٦ 8 ٣
 53 ہ۴۳ 3۱۹۳ ۰۹۳ 5٣۳٣۶۰ ٢٢ ٭ ۹۹۲-7 ۳٣۰٢

 ے9 مہ. ۹-729۴ ]۳۴ ۴۴ 3۹۹۹ 6((
 ٭٭ 8 ۹:۲ 1۱

 جج بہہ ی:ب)۔ْہ 8 ۳" 8 ہ
 بج ص۔× ۳ ۱۹۲ ہہ 'م×ہ م۴ ا
 حج +36 1۱۹۹۳۰ 5۳. ۹۶۱ ٭ہ18, 551 7۰۲ 1 ٠(

 *٭ ین الامت یچوچ ٭ ٭ ۶
 ۳85 ) ہد: و 8 ہ٭ ×۳۷ ہہ ئ۳ ء9

 جہ ج۶۰ جہ ج7×٭ ۳۴×7 (ج۷)-.ہ86 ۴۹ ۴۱٠۹
 جج یب 0ر ۴ ۰۰۰۷۹ 3:15 ۴7٦ )۱۴ ۴۰۶771 1)2 ۳۳٣

 مور بت ٭ج٭ ۱ ۱, ۰۷× ہا ب۶۱ 5ج ۴ ۶۰
 ہ7. 8م موج ہ بم 8: ۴ ۹٣۶

 جد ر1 < ہہ ہ٣ ہہ وا ہہم ہک ء۰۹۴4
 قو ٭ج ج  ہ٭ ر+756۴

 3< -ج٭ جج ہ٭٭ ہ٭× جزو ہ ]مد ہ 87ہ
 '۔د ےدڑکرح جےسج× ]ہ1 ۳۳ ی٭۹ ۹ 8
 615۱ ۹98573 ۹9۱ 311176 اتيرَج هللا نومتلیدلِد مج ۶ ۳

۱ ۶۹1 ۴۹5 

 کک ۷ ۹ ۱ 0

 ×1 وا تن یح لت یر علاج نولوغتام ا
 ل نمک مادحا اجفارفس عو ا یضرک ماسک نا
 1 او کیمپ ءاماد نج ا الا کس وا طب ٦

 تب ندا کدہ وم سا اینطاديعیص
 ابا نئاب ا وند نئنلا لارت مل ماریغغ ا

 >1 هو هلیلااولصت تا ند رو هللصلا نوراخب ا

 ×۱ وەیضا وم نع ہللا نفی وداھ لا نم اج
 اتوار چمس ممساد اتیصعف انعنیس نولوقی ٢

 انجِيِلَولاد ما ولد نیلا قزتحطد مین سیال
 درموف او مول اراَح نامل اب رظناو عمساو انحطاد

 ۔٦ ]0 دولق ال نوٹ الف حی شک

 مدر ہب/ج جج عج مہ ج+٭ ہج "وج ٭ و واک یو
 وے ,ومھڑ جو7 ہم مل ہ۷ 7م مہ ۱ 5ج 7
 ۔[!یےہ ہرج٭ ٦ ہیچ 75۳7 ہہ م٭ور ید) ء6۹14
 مس ب٦ بج بج "ٴی ]كو _٭گجئ۹ ھ8 ٭
 ]7×0 7۲ ح۰ >۴< ج9 ×× چہ ہ37 7)77۴( ۴
 یو ور جج یرزو ہبجوجو, می, ( ھر مج ۲۷ 6
 7× حج ٭پ۷ ×۱ ہ7 ۲۶ ہج ہجچ جب وج 7
 )7 :ہج وو ہو و مر مچ مت ×۶ درجے ہجوم مچ
 یہ عر 5 ×3) و ہو وصج 7 ٴج ×۶ :۷۸۰راو ٭+
 جی ییہ *ر٭ج٭ہ9ج 5)5 عو ہوے مو ۸۹. یک
 ج97 ہ ج٭ جہ مر ر/کوچجج جور ہہ×۲ +۳۳۰5 / مدر
 پچ جہ وج م5 م٭ ا۳ ہہ ٭چ ج۲ تب جیتہ٭ یدو<
 7 ۹7 7ج چہ یب چر7 تو 7 03773۸9 77 ۹۷
 یتج 8جو جب ۲ہ ۱مءر بح جج میر ژم!و ×ی أو و
 جر جج خوںجج جہ بیع !نإ یجب رر8
 7ھ, آجر. ہ۱۱ یدر مرہ مج تو ہزو وج نا جرچ
 یہ و5 ہہ مہ مم ہو ت5 ط8 بر ۱ 7

 ٭ی7 7۳.۴ ہ٠ ٭ موج م.حمر ٭ .(+ ع5 ٭٥
 ھو وہ ہبوس_  ٭ ؛ج۳ مووٗوح×و وو ور ر ٭٭ء 1 7
 )٭ ہہ ہ٭ وج ہو ق-| میچ مج یز جر مزج یج
 ]۳77_۳ 2 77 7:9۳ 7ج 7 ۳۶7 ہ٦7 ڈو زر کوہ اچ
 چہ !٭<٭< ٭خج  چج ہیج ہر ہا ار 7
 ہےہج ججڑچ جر بم ہجر طّوج ہہ ۷ چ۰ ات

 ۔]۱۳ر



 ہ7 یہ 2۳۶ ۶137, ہ۶ (679-71۹71 7۲5 ۹71۹.3 7۱|

 مس *۳۴ 751 ۳ 5۳۲۳ ×۸3۲7۰۶ 5۶۷۹ہ[ 6 1 7
 ۹7۰5 ۴-7 ۹۳۳ ہ3۴ 5 ك٤ م۴ ۹۹ 7

<7>) 5 515 5 ۱ 

 7711 ٤ 2)۳ 7 ۳ <اجآ 7۳۳ 530, 6
 بب م× ×۶۸ ۱3ز ہ۹۵ ۳۸ ہ”, 85۳۴ ک۶٣ 2۹ 5۳(
 آ5۵ ۳۳ ٭اج ۶۳× ×ہ, ×7۳. ×5 ۹۳۰۶ 8٭ 2۳۴ ۴5۹

1۱ 5188 

 ڈ۹ ۹. یک ہو-م3--٭: د88 7
 قحط (؛ دہ 5۹7۹ ۹-۱ ۳< ٦-۳

 ]تہ ۶۴۴ ۶56 بج و مچ ,[٥ چ1 158ج 6ق
 5ہک۹ ×5 د٥ *۲۹ ۶۰۳۳۲۰۹ ٭٭5٭ ۱ 5 ٥ 75 .۹۰۹۰۹۳۶٣

 7. ۹۰۸۱ 8۳ ٭۰<8 ”ہ٭ ھ پ >٭٭
 یج7-.ے-. ا۸ <۳ ]۹۱ ۳۴۱ 5۳۳۳ 76
 271557 ×۳ ۴--.۳  ہم٭مہ”اک م5 8.۲ 69۹
 <۰. ۳ ۹۴ و5۱ ۶۳518۳ 177۷1 ۹۲13 591 ج5
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 ہ13 ہا۴ا 1 ۹ 7 ۹۹۲ ۶۳8٥۹۹۱۹7
 -ج٭ جج ہ۹۰ ۲< ہہم 198 ہ91 "8+7۸ 8 ۱
 51 ۹: 7ا 77 517 ×۳۳ ۳۹ج ا۹ج ۴-ٔ-64

 5 ہم ک٣ ٣٢ .٣۳× ل5ا 55 ۴ ۹۲۳۰۷۸۳۶ ٥
 ٭+خچ ٭۔ي یہ ہگکپثج م٭ 9ہم مہ نم مت ۱
 ت85 5۹15 8۰۹18119 ۶1۲8 7)۰۱۰۹۷۹۸ ۹.۰ ۹] 6 ۹7۱1-7۴8

 )حب ہ۶۹ ۹. تہ. ×۳ ت8 ×× ۶۱5 ٤
 5.5 ۳۰ 35۹۸ نے ہہ ثو7 ۶۳ ٭

88 

 ص0۴72 ات تی تی ا 7 77 ا77 7۔یا اا7 7 تت7 2تا. -ت 7ت رکرز ہت ہت ا۸.
 چ0

 921 ا5 86714 (ا91518+ ۹۴۳۲۷۹ : ا۴
 3۶۳۴ےقآ 673) -ف۳ یصج ۷ کی۳۶  ٠۲8 ہ٠ب ك5

 866 ۳۴۱8-907-۴۹ ہ۰ +۴7 ۱ 53 ب٭ ۳۰۳۲
 جہ << ٛ٭ ہہ 5۷۷۹ 115 ۹۹۶۸ 1:89 7۹م ٥ِ٭
 ج0 <۹ تکوآ +۹8۶۳ یب ۳ہ 8۳ ا( ھ٭ ھ۳
 ]0۱× 5 >۳3 57۹۹7 ز5۹ 77۱8۰6 ۹۳۴ ۳7
 ]م55۱ ۴۵۳۳۲۵ یک ور 566۶۹ ×۹ م۵ ب۹ 1۱ ہہ, :۹)
 یور ہ۹5 ۶11۹ ر1۵ جر ہہ --۳۲ ۳۹ ۱ یا جآ 7
 مم >م؛ 8٢٥5 85ہ ی )۳ہر 889۱۷۲ ۹ب۳٭٣ 7+5
 م م۴ ۹8 ی۴۹83 ۳17 *|[۶۰5 ×5 ہ۶٥ ۱۲۳۳۶ ۶۲۳ 5ا
 عو بور ہہ٭7٭ م1 مکہ جا958۱ ۹۳۳ ٭ ۱۴ ۲۰ ۹

 رد "۱۳۱۲۳5 ۳7۴ ٣7× ب٣... ٭ما1 ۳ ۹۴ ہم, 5ا
 م٭ ہ93 5۳۲ یز ة ۲۱۲۳ ۱ .٣+ ٣۲۳

 : 6 ۴۳۱ ۴1 15۶ 31517 ۱۱۹۳۳۰۳٭]۱۹ ۱۲٣ 77 515۶17 3۷771۹
 ٰ 7۱ :2۰ ۴77 <5 جج×٭×7٣۳۰٣٭ ی> ۰۱×۱۴ ہ٣ ×۱۰ 7

 ' ج5 5۰۴۶ ۹۲۲5215 ۱ 1۹۰6 >5 کا۴ 5۲38۳ ۴ 5۸ [٥

 '-ددج ٭٣٣ د 8۳۴۷ *۱۶۶ ×:؛ ھ×۷۵5٣ ×7 ×ط ر ×× :×××
 ۱.99 ۲۰۳۳ ۴۳۳۰۰ 5۴۰۱ ۴[ قل ف٭٭ ی٭ ہ6
 انت د٭6 57۴ ۱۳۳ 8۳. ےہوو9و٭٭ یہ
 ' قصح مح ھآ یی أ۱ ۱ ن۷ ۰۳۳۲ ۰ 7

 ہک ک د5: 7۳۰ 5 ھ7: ٠۳ ۹۳۳۶ ۳5 ۳٣۳۳
 ۵ ہر۵ ×۲۰. ×۳۷ ۶ یک ہہ ۱۳٣ >۱۰۳ ۱۳ ا5
 ۲۷۰۰ م۲ م۱ ۹ -6 5ر ۶۸ م١ ۲۹ ۹١١ كہ

 ۳7۰۴ ۶اے ۴۹ ہ٣. کاتا ک۳ ب۴ 7۳× ٣" ۹6 ۴٣×
 7۵١ 5۸ ۳۳ ۳۱ (۴۲۳۵5 59 ہر فو ہم٤

 ک۷ ۹ ۳۳ 8 >۳ >۳ ۴۰۴ “9555 ۴ہ _د؟



 ٦ - ٣٥
 ہ۔ہہہ) و5 ۸۹1۹۱.۳۳ ہ۸۴

 [ س 7ء8 ۹۰٦6۶۳۰ ۹۷۹۳ ,٦ا٭ ٣۶× 7٦4 ۹7ہ جح ۴ ۳ ۱ ۱996 751-71۴ ۹۳٣ ٣۴ 1 مچ
 7۲ج (8۹۱6 5۲5 ۶۲۹۱

 ۔ ب ٦× 2۳۳ ۳۳ ۴ +٣ ۴۹۳ :٭٭ *؛×زو چ.
 3ج ۵:197۴ ۶ ك1 )5 ٦× 3551 ,.)9]3٦٦5( -٠

 ف۲۳ ۶۱ط)] 77۶ ۹۲۳۴ ہ(. ۵۰۲۶ 1 1۹ت >777. ّ>ٰمق
 جے ٭کہچک ۹۰ 51 ۴1۳, ٣5× ک 5۲۱۹ (۴9۲۲5۶ د٥
 ج5 جم ہک ۱ ۳7۴ ۴۳ا ۴۳ا ×۰ ا ٭

 تک 26 7۱۹۹۹. 5٣۳۶۴ (م ء۴8۸۴ ۴۳ ۱
 ےب وہ ×× 1ق (مك) ۶۵, 9۷۳۳ ۱5ی ٹچ
 بم. ۶۰۳۹ ۰1۱ 5۰, ۴175 ۵ك۳٣ م۴ ×۶۰ تاھ٭ جج

۳ 88۸ 57 61, 91۹ 777 71 971 51۹ 5۳۹۳۲5 7, 
 ج7۷ >73۸۴ 37۷ 35 9۲۱ ۹۹1. 1۴ 7 68 5۹١۹

 ].٭ ]م 5 5۹ ۰ 55 55ا ک۹ ۹۳8 ( ۶٤
 55۱۶ 55, 5٦۹ 5۲1 5۱۹ ک۹۰ 5۳3153 41۱

 موجو ہر ہ ہ٭٭ ٭٭٭۶ ۹۰۴ ۰:  َناَرَْلَهاَؤ
 یا 1۳9 ۹ 7 >5 < *5 7۰۴۶

 3۳۴ ۳۹٣ ۱۳۱ ×۳5. ہم ۳ ۹7۰7 87 72 ۱۹۳ ٥۴۴
 5 × م٣ ۱ ک۹ 8۰۳۳ ۴۷

 چی مو ٭×ىقج 0ي چ1 ۱ ۹ے. مز( ٦
 جج دہ ید ۳ "م۲۷۴ 6۱ ہہ. 5۱۰۳۷۰ ۲۹ 8
 ےہ حجچ ہہ ی۱ م ٠٣ ہاٹ: ا98 ۲
 ]۴ >۷ 7 ۴) 771 (د) "۶۳۶ ۰ا۹ ۹۲۴ 7 1

 وج ج۹ ۳۴ ہم۱ ۹5 یر ماس جی ۰۱۶ 5ا۴
 -ح<-صہ ہ م٭) 38۰۳ ] ہم, "۷۹ 8۴ 7 3٢۴

 (ع) ٭5۱ ۹۲۲ 5۱
 ےہووچ مچ ×۹۱ ۹۹| : 5۹۹“ ۔خچج ج 75

 ےہ محو ۱-٭ ٴ(+) ۴ ۳۱۱۰۳۲۳۱ ۴۱۰ ۴۶۱ 9٣٦
 -ج جج ہم مقا ػ٣ ۱ ۹۱۹۳۹۱ ٣8-۹17۳

 وج١ ×5ع ×٭. ےہ جے5 م1 م7, ۱ ۲
 بج و وے یہ, م۲ ۱ ۱۰ مم ٭" ۹
 ٭جسصحج د× ]۹ ۱8۰۱۴۰7 "۴۳ ۴۳۰ ۳ 5

 ںی مہ جج مچ بوجہ ×× ہ3, ۴۲۳۱ ۷ ٤
 حج بج. عہہ م۹ 0 ٣" ء۱ا۱)۹۹۹ ٭۶۹

 ۔حہوو چعج ج<ہج+ ہہ :و٭ مہ ۳ ۴ <٭
 یم مو وعصج بو< ×× ٥۱ ١۶

 ہى[ <۹ و3۰ 9۳ جہاتہجچ ۱۸ ۴۹۱ (۴ ۰۶

 ۂیمنا نل ننئا لایا - ٭٭٭ . .۳

 یح

 اگ تن نا باوا بی تا نج اھ
 ًاهرابدا لعاھدراد اھڑجو سن نا لبق نشولعم ٠
 ہ٦ وزن ااوا اکو بطصا الا کول ا7
 ہل نل یاد ںوہامزفغند ھي ارم نآ ےل ہللا اپ ان
 ٦ إ| امی ٹا یرافا اد ہاپ ارغشت نمو امن ار
 1 نمیری٥ا لب* ده فا نوٹ رپ نئولا لا ا ا
 ہ٦ لعںوریپ فررظن مالش نوملظی الو ءاشک اک
 لا لات ام انت تپ نک اب نکلا وشا ا٠

 -آ توعاگلاو تہوار نوٹھڈپ پلا نئابییئاون ا٦

 ٦ یئک مو دبا مونعل نبیل توا لیا کما اج
 كْكبَلا نم بْيصضنَم ول ما ہارون ہل ںیہ نل هللا ا:
 یساٹلا نو ما تا ساشلا ںونون الا ذو ا

 لاادهَس ا نصف" لطف ند ہللاحه كام ِلَع ا
 ا ہ افعال ہھنیتاو ةمل او بولا مہر ب

 مو ب3 جہ ج37 ر و7 18 ۸۹۷ ۴۴ 7
 جج کس چکر ہم طا ا اہ ۰پ 7 77
 7ہ جو ہہ مج ر لو وعچ- جور ی٦ 29713 577 ہ۷
 ۔ک جج ہج بج×۔ ھجچ۔٭ یہ ہمروح ہ07٭ 5 ہہ

 حسی ]قجع وج تو۱ ہہ ہو7 ۴
 ۔ےہج "جب ٭×ہ ر مر ہی. ہذورچ ۳۳ م7 ۴۳۰
 مج تج ٭ح و3 جج ر 58 جر من ہ7 5چ ہ5۶ ۶

 چو چہ "485 ج ڈمج+ جج ہ مچ ب)٭ 7ک ٤
 حج ××. ھ مہ بم ج٭ م5۱ یدر چھ ۶ 7+
 جم وو 8ہںجےوو م5 مج و ب٭× ٤ی جآ
 میرج وج ٭٭ ہرصت رس ہر تء جی ۰ 79
 2+ (م) جج ہو جہ ۔جک ہو ہجر دت ۹ 7۳
 مج ٭٭ بہ یت بسم ت3 ۔ڈچ7) مد ر پھ ۸م 7+
 م5 وج وہ چچ و عم ٭٭ ×7 |5 7 ہ

 ۔ےجہچ وجہ ]ہوہو ٭.٭ ہبہ ہہ ٣۷٣۰ہ: ٤7
 ۔حی ٭ ٭ڑج ٭ عی ؛ یدر ہ8 5  ٭٭٭ ھ٤
 0۳7 جدو ٣۷7۰] می ہجر ٭ م۴ ۱۳7 ۹۰ ۱ ۳7 777 7
 جمزج ۳ 7 ۳ جا 2ز رہ 7۰4) ےہ 7 777 (۶5ر
 ۶ ×وہ وج 8 ]آےرج ھج ب ٭ ہ آگ 085

 یجچج ھج ہجوم مج ج۱ (ھھ 0۸۰ "2 ہچورچ +٥
 3 بے ہہ ۔یج ہ ہہم جج مہم اکہ ۱
 ید پک جیو بسیہوسج مہ ب مچ ۳7

 -نچجچجب دہ یرسو٭ ٭_ج م737 ۹۷ 71۱



 ة٥ !(۶

 دہر ق5ع یو 2 ہہ ہ76 ہ -_۔ (یْ٭٣٭ 20ھ
 5۳7 07۳۹ 7 ہر ٢ ۹ہ ۹ ۹۳۳ یتز
 ےس ٭جڑط وج ہ تی_یح-عم۱ ٭٭٭ یا3 58 5 <٭

 ج۱۱... ت۴ ہ7 ہر9 <۶ ہ19 نج 7چ ۹
 یچچہہ دج دس. ]وو بج: جج جب ٭ہ(۰٥ یز

 8 ہہ. .۔٭٭ یو وہ٭ وکیٹبدْم< م۳ ۳
 ۔حوع نیر ہو ن۹ ۔رہو ۷ م9 5< ہرن ک ا
 یوج جھتگم ٭٭ 8ي وووجہج موہ ہد  ٭ جات
 ہےوج موج مر مر 1( رس ہیدو-٭ ہ٠. ۶
 ]۲-07 >< ×8× (<ڈ, ہہ ہہ-.×٭٭ ہ ا5 واک 0چ <

 ہ۳9]۰) 7177 5759 1۱

 ک۹ مہ مروہ 8ج ہما ج0۳۷ 21 ۴ 727
 جچ بوچجورڑچوج مم یدم×٭٭ 5 مج 3٠۰ 5ج ٛ<<
 ۔نرجہو .ہ ہچج [ک( 4۳۳ ہہ, ۳۲۳ 581 85

 6-2 ۔ن<رہ ہہ ×× 3ا6 _ 28۱ ۴ ۳۶ *18
 ۳ (حی) كو ۶۴ ٭× 5۱

 چے ہ ہہر. گوچ٭وچرک <ت ج5 یی جب57۹ گاگ

 وو ۔يبجح لپ ہر نآ ہ9 ھہچج ہیڈ 1۳ہ
 ہی 5. تہ 3ط,ظ جہ ٭رک وک وع پیک

 کا5) 111019 2۴8 77

 ےہ م]٭٭ ا7د ]دب ہ11 1 ۶۰ وچ وڈ 665
 ۔56. جہ٣. جیب ٭ ۹۳ہ 27 ےر٭ <ماو ے. ء9۶۷8 ڑگ
 موت موجب ہوے م2, وہ6 ہو ٭٭ ۹
 ۔ےچہ -ع ۱ج و چيح  یھچ بم ہوحج ہ۶
 جر جد ح ٭9۰۱ ۰×ت.×٭ہ٭ ہو 83۰۵ عج یىید) فا مانع

 بک ہکوجو ٭مموہ ()ّہجو چو ج+ مج و[ کے
 جج٭ ×۳8 ۴ سو 7۰ہ مے (م۰٭ 1۹ہ ْہج ہچآ

 بب جد ہے۱ ید ٭٭ ٰھھجو ہی ٭۰٭ ي٦ ۳٤۶
 ×5 تد3 0ہ٭ 3۶8 8یک١ رک (ک5) ہ5

 ما (×۸5]۰۰.4)]

 یھت سر 37۴.971571 772757 71515711 77 758
 71 9 2513۰13 7۳ 7ہ ے_ (یہے٭٭.٭۰٠٭٭۷۸))

 27.2 مر ×-۰۱]۹) ہ. ٥ ۰٦) ٭٣۳]۱× ٣> 71 ہ!ہج
 حج جو یو : مچ ہہ ×٭٭ 27 (48 263) ۴ت
 ۔جووس ڑجوإ| ہ۹ ]مج٭ دہی ٹوج و٭ےعب.]6 ے6
 وج ے5 عو یہ پہ مو ڑ9۳1۳ ھ٣ 86. 77
 ص۳۲۳ 37۳۴ ہا چ۴ >۳ فہر 9 آ7 1۱
 بجتحو ہم >ج.٭ -جر< ٭٭ جہ ٭ک ۲7۳ ٭۹9 ہے
 یہ ہہ مے م۹۹( 2۳6 ھ۳۶ م7۲5 ۳۹۱۲۳۴ 1 ۳۴
 225ج7. ]۰ ×ہےر مم 8۹ ہک ]ہہ مور( ہک
 <٭ 8< ٭ہ٭ ٭<, ڑ3 چہ بوس. 13 87489
 ںچ عج ي ود ہم. ]بج ۱ میچ0

 یس سوعیومممہسیل]سمچچچوھجژأووھجججسکھھھھچسویمجےہ----ہسصک ھچک جٌوکممچجودچسججھچجوک سو ك٤ دوا تپ

 مے 1 ۰7 ۳ | ج1 مر چ1 7)۶
 و 2۳۱ ۳ ۳۴, 5۲۳۶ ۹۰ ی٭ج >۳ ٭ی ہ٭ ۰

 ج۰۶ ۹71 ۱۰ ۴21 977 7۰1 1۹7۳9

 ج851

 یہ "۹37۸ 3 ہہ 1 ۳۰۲ ۴۱ 85 ۳۰ ۳٣-
(9۴ 576 ۴85515 ۵5 ۱ ۴× 51 ۴7۱ 891۹1۹51 

 م) ا۳۱ ہم ٣۳۵۳۷۱۴ ۴39 ۳7 ۹۲۰ م۹ ۴۷۴
 چا ٦ ک۰۳۴۱ ۳٣۳7 ک۰ یا 66 ۴۹۸۴ 8۳

 88 ا۶۱
 مچ چت: × ۹4ہ -۴ ہود ہ5 ۳
 بے ہہ د۱ 8۱ ۰, *7)57۰۱8 ۱۳7 7 1۰۱۳7
 و جج -<٭ 8. :×ہ ہ7۶ ]م۱ ہ×۶۰)۷8 ۱)18۰8 ٭
 جہآاکےد .]٭ 2۶۰ ۹7ہی ۲۰۹ (1[8) ۹:5180 ھ, 5585
 ×× ۱7× (712) ک٣۳ 7۴ 77۳01 7۳۳. ( 7
 ]و مے 7 ۲× ۶ رب (]۳۹۶۴ 5۳۴۹, ۳ ) 5
 وج ہت ]×× ٭٭ ڈو ی٥و) ]٭ج۔ لا مکسننا ارکرنال
 مکنم ربلا ملعا ۹۹. ہکا ۸1 ۶۲۰] ہ٣ <۳

 7ج 191 491 ۴51 71۱۹199 ی5ج 51115 5۴ 81۳
 مہ ×۳۲ ٭م 85۱۳۷۶ 3:1318 1۳ ۰۱۴ ۴ 5+

 | ي8 ._۔۔ (3۳76))

 مر 88پ 3. م۰ ٭ ہ٭ ہہ 86ا۰۱ >۳ ک
 ]6٭ ۱.3. +7 9۳ ۱۴۷۳۷۶. ۴ ×٭ ]٠۶۸۴ آڈ ہک ۹۲۴ ے
 مج ہوے ۳٠ہ ۳ ب۰ 9 ہم. ہ 7+

 ۔دوب ںوےییہپپ تس س ےسورسم

 ْ مج 5 مج ود ۱ بد ۔.د16 ۱۹ ۷۳1۱-۳۹۹, ۴۹ 5
 با 47ہ ۹۱7۹ 7 3(۰ 1 )٣

 ×12: ۶۲۰ ت68 ۱۹۹93257 ۶۹1 ۹1۲, 515 (5
 و ۰.۹۳ ۹   ]ج.٭ ػ5 ٭٭-۔

 “چآ7 ہ یا -یو ×× :؛ ثواکح بماوھ
 چا و کردن ھا 71 ۹04 ۰ 0

 اح جس مقرو. ۵7۹9۳۳۴ 8 ×× 8:1
 ج7. ×× ج1 .۰٣× 0855. ہ× 'اچہ-' "۱ ج7

 ت7 ۱.۷۳ ت۳ ۹۹۱ ۰۴۰۴ ۰۱ 7۴۱
 حج ہ٭ (مك:) ٭×٭ہ ہہ “اہ ی۴ ٭] ٭۰ 'ہاڑُح' ۰
 جج جج دہ 3. ۳ یز ×۳ ہ ×۴ تہ
 3۰٠۳٣۳ 5۳۴ ٦7× 57۹۱ ×3, ہہ >5 'ہا>ُ' ہم ہانی

8 

 .٭ بوت ۰٣ ہہ ۳٣× ..ہ "۳ہ (یورص: 3ا5
 اج "×3۱ ٭٭ ۴9۹. م۴۳ ٹ:۲۴۰ یو ۷۹ 71

 ٦٦٦ ۹۹۳۳۴ ×7: توا اِذَتْجَهدلاوذِمْخِا نآ ٘< 7

 - ××٠ جج یھ کہ م٭ نص وه زر ۶۶نہ 3ہچجک٭
 6 ہ3 م7 8ہ. ہتر مہ. ی۹ ہہ م58٣ ۹۰ ۹م9۹] <۴ ۱

 ۔ےہ

 ےسس

 ہو 5پ التبت ےہ

 تت  ھتت

 حج تک (ھب ؛(٭٢ دنشب <*قج

 مہ "ژ کھهب جج رھا ":دیت ھی

 ١ی

 د۶٭ "۔*ًق ہٌہب یا ا

 دب ڑزک

 <2 دہ



 دیش تی ا تے 9تت ست تتںتح ضا یہ ث 3 ا رو و تو تو ت.صجصجًكصَھسسىمسمم اہ ٦

 ج۴ ٦.26 ۱۶۰۰۳.٣٣ *7۹>7 ۳× :9. 7ہ 57۹۳6 ۱ | ۴۳۱۰ تہ ا5۷۱ 2۳7 × ٠۳۳ 5 ٠5۹ 71٦7۴ ؟ج.پ ٠
 یزی-۳ 777۴ 2 ×۹ 5ا9 33۰۹ ۹] 7 .۔- (ھم۳۳۰۳ہ) و

 ةعیتاد ایم ۃلمئاد نویا ةتیما یز موبلع لتاد دصح و7 جم 'زق× <د ×ہ× >>.> ےہ ۶,
 20-9 ۶ ۶۱7ت ک۱۰: 7 ]317 5۰5 11 8۹:59 ×3 ۶
 َنْيرِعلا ند ناف نطيَكلا 8" 5۷۳5 )79 ۹8 ہ5. 55097 57775 4*3 جگ ۶ظ

 ب> د3ط ہ× مہ آ۴ ہ۴ ب٢ ۹ ۴ 01 "٤
 ںجاجرج ورک ہ ے6 ۷ *(( دب ہ٦ ٭۳۴۴۷ ×ز ۱۹۸۴۳ 65 ڈو بج 31 ۱ ۹) (3:) ۹۰۳۱۳ ۴7. ''تو٣ ہد.

 ےب -.. ٭ ہہ << د3ط رٹح مّحدەمە ہ |۶۳۰ ہی 0کا5 دات ج۷ ہہ 0اک ۱۶:۴75 د5 دت ے ١)
 ۔].٭٠ ٣٣٣ *8٭رک> ×5 وح مد دا ہ1 ×؛ × ×ح |8۳۵ ہ دا٥ ہت ہہ ×۶ 57 ۸۴۳ "5 ۳ ×3 دن یچ ۴ [ 

 دو م× ج 2. ؛:ج٭و ٭ہ ط× ].أح.ر-ہ٭ 5۷ 5پ ۱ ۷۳۱۳۴۳ 5 ۳ 57۳۳۶۶ 757 ت1 ۔.- ۱ )<"۰)٣(
 نر ہم +صھە -ے ۱ ×ق۷تٹہد٭ ہد ہد ہج -ص ۱ یہ وس وج ىیصر _٭ ٭٭_ت- ہ:×چوو ع8
 تہ. :) :557+ ہ )۱8ن ۹وک ہ۹ 3۳.٣ >×××ت٭ >۶ ٭× ۱| 3ي (٭ : ×5 ڈس ۳م ٭٭ ہ  ہچچ ہوجم 8

 مر ×_٭ ہت مم ہک مج وو ہي جک ار ا5 < | ہی ٭۔یع ہوں :35 ×۳× ×× دھوم ۶۸,
 ]تر ہ۳. ب۹7۴ ظ×1 8 ۷۳۳ ہت ۴۱۰۱ ۱ جب ہ٤٭8 8۷۴۱۰ 2

 ہ۳ ۰×٣ ہوے ×۳ د6 تا7 م۳ ۰۹ ۹۰۳۳, رک مر داوچ ۹ہ ×:ہ ٭5ت ٭م. نب ××" -ڈ

 ٦٦ ×ط ہج ہک ۳ ۳× 55-2 ہ5 ی >8 5۹۴ ۱ ےہ رے جج یی یص× ھ٭٭ ۰-7 ج7”. ×ص-٭ ۹۶۴۹
 -ی -(ڑچ یووجچ و. ہو ٭ت.6 29ح ص:9 *۱9۳۷۲ ۱| ٭ج٭ ب٣٭ ٭مج٭ ٭ی ہ٣ >٭٭ می 6)018 چچ ٍ

 یو۰۳ ۳۹ 8... ب۹ ۳۶ 328 |۱ وج جو >-× ٠ مم ہر ×× جو ۔×؟؟وو ۹
 9× <٭ تے ۷۱×× 85ر 3چ ٭ ہ 85ت ی۳ ۱ یجج 1 انجم چود ی۱ ھ) ٠× ×چ] مج٭٭تب وججم ۹۶
 ہ۔خجےآ ج۳۳ ۳95۳۴ 1۹ ۴ ۳۲ (30ج)۔ہ۹ 67 9< ×٭ | يووقرہ ۴۲ ۴ )١(۱ ۹۳۷۳: ۲۴ ۹۰××ت۳٣۰..۷۰. ۰۳۴

 ۔یّحح ہو مس, ہ6 جج حّ". و ب8 ٭اخ ×۱ ٦۱۷ ۱ م -ح مج ٭ج درود ٭ ۶ مم ہج ہد: یر ہ مچ ۰۲
 6۱8٢۸۳ 71715515 53513 ۶۲571۹715 7۱ ۔ح×٭ ہک ۱م مہ ۔ جج.7) ۴

 دا ۰-۳ عج ہ مج+ا8٭1 وببا×7. -٭۵ ء ×81: 678 مج وج مہ یہ8 م مم چ |۶
 ۳۳9 ٭۱) ہک. جب ٢۱] ہو ج× ہ مبحآ٥۲ ہبڑص× جت ۱ ورک, ہ ہما بص و! 8۳۰م ۲]۳٢۱۰: ×× ہ) ×× عر. ۰
 ۔ح ٭ہج جو وج برعوبود ر×ج اوج ہجک "۲۰ انک ۱ مو وع مہ م٭ ہ3٥ 50× ۳ ]جم ہم٣ و و ۱

 ٭× ہہ ×۴۶..۴ ہجچک ' وج ہد ]"ی ک۰ 1۱ 5۳۳5 ۴-7 ۳۱ ےچڑکو ہمکف5 ہ۷ ×۱۸ ۵۹۳۸۶ 5۶5 ۶۳۰ ۴۳ ۳
 وج ماہ ّو6ٔربرک م۱ ۳م 5۴.۱ (۲۰]۳]۴ 5۹1۳۴ -- م۹ ۱ 5 ج) ہ7 ہ۳ 7. ہر ×× ۹۴۴۳ ٠ ٣

 ؟تکؤئئا اما قنتاق 8و۳۴ 5 ت9 ۶۱۰۶ 7 7۱ ۳۳. 5< 71, 511517 ١
 ت5۲ -(۳ك))3), :ئ 39, ۵۵ <إ2)

 واک کو8 2و ہہو. تاج. 5, 5931 (]۰۱
 ہور ×۱ ء۲۹۰۰ 5ج +یچج مج ]۲۰ لت یا ۳ 85

 دہ ]7 ۱۰۹7۳۰۹۳ 1)۱5 ۱۰۶۲۴ کا7 م74 [3) ۱

 چت 191 ۶ 5194 ۹٦ ۹٦ ۴ ی٭1۳۹ ۹1۰۰ ۴1آ 85 4
 3 .-×<- 3. 6م ۸۰75 5ج ہچ 9 ۴6 ١

3۳۱ 

 تھ ہے 5713 ٭ ۰ے ّیلئلِيكِنَْح ۱ ےب دم ہراتوکج ہک ہو ٭ ۰ 7٤
 اڑ ہیچ ۷۶ ا١5 8۳۷ ×77 ہہ ×9 2> دچچج :٠-٭ ۱ ير وہ ۱ ۰۷۸ہ <9 ہ٭ ہ۳۰ .۳۰۳۰٣٭ جہ 5
 7ئت 2 >3 م۶ ×××3) ×× × : ٠۰ط 75) :َط 7× ہک. |۱ 8ہ. ۱× ہ۰ ء86 ج7۱ ۷۰ و۳۶۹ م۸ ×× 8
 5, 51 ۶۱۲۰۰۱۳ ( 7 حجر و153 (ب-7ہ٭) ٣۳۱×× ہ۰٠ 3 *ِ٘ی ۳۶

 جج 72 ۳۴ ہہ ٭× 3× (ہط) درسر2)د) ھ۰٠ ×× ×۳۱ ]7 ا ی۰7۶1 777 7 7۴ 75 ۴۰ )477 7
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 ×5 ی5 ھہ کوا ۹۹ ہہ ہ٣٣ یک 5ہ 5۴ ٭
 (٭.كےو٭ ۰0٣۳ا 1۴۶ ۱8 ی ۲3: ۴۲ ۹8۲۲۴ 57, ہ5]5۰۷ تاک
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.۰ 

 تھم چجوججسوجوکسرکچمک<سچجوججسحصججیص-یہ دھو 2۰ وج ھھقحسکوڈھھج 555500-77

 یو و یی ات یہ دی
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 ۳ج یجب دہ ب۳ چو ]---٭. ٭ ۶ ڈج+ .یرہو٭
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 5 یر چہ7۳. یچ ہو77 77ج ۶ص 3تجو / (ہممر ×۸

 ات ۰۸ ×۹ ۳۱۹4) ٭ج٭ ہد دب 7. 7ک 0 <<
 559 م چںویو چچ جج بج یجج وج و۴ ج۲ جفر۳
 ج5ر یو ہہو أو ووکربد+چ 5ج چو ہحج جر وو
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 یرمج ۳۳ ]م٭٭ ۱٢۸۳۰۰ (ئ)) 5-5 ×۹ ا6ک ۱ ۹۳۴۳ 1
 . بجو ۳ ہ۳8 ۳ ۳۲۳۲ ۱۷۹) ا ۶ ۱۹ ۴ 7
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 ایلزل
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 م بچ مم ٭٭ عج د۱۴ ۴۳ ۴ہ ا8, 8 ۹
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 ٦جو (ج--٭:8۰7 "6.۳: مہ *< ا505

 وج 8۹۳۰۷۰۰ ٛہ٭۰ 37 1۱6 0115851۸5 ۹۳۳ ٣٥"
 ×۱ بہ +۴۳ ۶6۳۷۲۳ (۹7۹5ج 51475 "۹8 ۹4۹
 ویر یک مہ ی3 5۳۰٣ م۴۹۲۵ 7758.3 تا5 ۹
 ہی ۱ م۲85 51۲69 ۳ ر۱۹ ×۰1 ۹1۹۹, 7
 وہ وجد ی5 ۹× ۷۳۴ ٣۹۳۰۳۹ ۰۲۳۰ *٭٭85 1۱
 ۔۰.۰ 3 ۳<. ہأم٭ "م٣. ۲۰ ٭م٭ہ٭ ٭ہ
 !مںےج ٭ہتک محو 3ج ٭ ٭٭ہ۱ ہم ب٭٭ ٭٭4٭8)ہ5
 دب7 ۰.( م ا ہی یو <ک
 جج چرچ !مك ۱ ۳۳۱۰۷۰۳۲۹7 ی٭ ۴ 818757, 4
 جت م3) ہ 77) م1 773) *۳۰ ۹ 1 7+۱

 '- یو جی. ۲۳ ج ]؟'چیم × 71م858 ء56
 ۳. 5ک 9۳ *۴ ہم ۱۳ ۳ مد ۹۹۳8 85

 ۹ ۱ر ماہ9۹, ۹7۹ >۹418) 761418 5۶-۶۱ ۹1894 7353 5٥51

 75ج 8 57 1 7717۹717 ۱9 ,78 )۱۹۴13 7۳۴ ۹ ٣777
 5 ڑچ ء1۹ ۱۴۳ ۱

 ۹ 93بج. 8م ہں بمات جو۱ ۹۹۳۳۳ ہہ, 49 ٢۶
 ہ57 >3 ؟تت٭ ۹5 .<۹ ۳×٣

 ہہ. یجوو -۔چ جج کہ ہہ ۹۳ "×ہ 35
 "7ج ہہر<_ت۱۰۱۔۔ک -٭ ٢*٣ ٭٭ ہي ٥ ٥8×

 ٣]ہ جج +1 ہ۳ 5۴۳۳۰ ×* ۶۴ ہ٠
 ۱× جت ]و ۳۹۴1 ۹.آ-۱7 97+۳ 5 ۳۳ ۴7۳۰ ۶7

 ٦٣ ۴| .ہہ۳7٭ ٭۳۳۰7٣ 8 ×۱ ۱۲۰۴۴ 8< ( ٢
 8 ءجبجچی ٭ح. >5: ٭اٹ٭٭ چا5 4
 ۳ ہہ ی٭ اک م۱ م۳ ۹۹ ۹59

 583. ×۱ 8۳7۰+ 557. ×× ۳ ۴۳ 7777 ٥ ٣٣۱
 3۹5 ہجر ×3۱, ید 3+ 7ػ۳ ۰7 7.7 ۱۹۲۹ ۹۴۴

۹ 00134 18 879 151 5۰71۰71۳۴۶ ۶7۰8 9135۴۲ ۱ 8 
 آنا ہہ خ۴ ی٭ ٣۴ ٣۲* مج ۴ 77 ۳۱

۱ 

 سہ
2 

 ھی طعھ کم ےہ تپ ھآ دہ ھا

 ےہ ہا ےہ سک ےس رک ےہ
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 ک>کگکیلل 2ج اھ اھرحصصهصوعص سومرو ۲

 7 ج'٭٭٭ >۰ ہ×٭ ٣٣٣٣ 87۲ ۶7. ]ج۱ 2-5
 مجچ ×جج ہبعس 8٭٭ >:×× ۶ ۰۰ >۰ دم ۶۴
 ںیر٭ ۷7۳۱ )8 (د5۰)-< ٭. 5۰ :٠٭ ٭ ھجچ یی
 مم و ۶۳۱ ۹۱۰۸ ۹۴7 ۱ 2
 جج مد 8۰۳۷ اہ ×7×. ×78 ۶ 5: ہم ۴

 ج۰ ک3۵ ]09۹ ی۰۹7٣ ی۹5۹8 8۳۹۹5۸ (, ۴

 جج ہ”۔×٭ دچچ ٭٭ تہ وو ؛:.<×< |۱
 2 ماس وی! ص۹95 ۳۳۰ ء۳۴۳۰ م۴ ۳ 7 1

 توغاط ×ح ×۲ ڈ٭٭ ء٣۰۳۷ 3۱ ۴ ۷ ٣٥
 'یزدرک "جج ×۱ ۰ ۰ 8:81 77

 جہ <×٭٭ 887 6 ۱۱۹۹۷ ×۰۳ ۶90 [7
 -حو٭٭ ي١ ہا ی ۴۳۳ ہہ ۰۰۰ 8۳75 انہ ۸۴ ۱ ۹٠۷۱

 جوو ٭م ہ ×3 ہم×× ہہ ہم ×۸× [ ء
 3۔-- 3 6(۱ ہہ ×۰۳ ۶۳۱ ×× 4×۰ ۶
 مج م مہ ہج×٭ ٭٭٭ ہ ××. ۸ و
 ہت 8ہ ہر ہد ج ہد ہ٠. ہج< ۱۶ 7ج
 ےب م ہ مج ہہ مج ٭ ۲ سش
 ۹7515 777 916 ۴ 41۱ 8-ےپت
 ب۔۳۲ 5 ۳ ۹٢ ۱ می پچ یص ٤4 27۲. ××. ×× ۴۹۳ (7) |۳۳ 48۴ ۹٣ 931 <۰ ٭٭ ہ١ کہ کب ۔ی-81 9 |[ج

 جہ بہ ×× ہم *حج8٭ ہہ ے۳۵ اگ حت جج ہص 3ہ >۷۸۰ ۸ ×۴۳ ء۴ 7۴

 جہ ۹۷ ×7 ۱5۱ ۴۹۰ 1 5 مہ ا مرگ
 بج چک× ×× ×۸ ۱ ٣۹× ۱۴۱ :ت8-_ ھ7۷ ۰۳

 مہ ی ۰۰۳۱ ہ 8ہ مہ 5 ۹۹۹ ×۳ ى< :چ چپ
 8 ب×٭٭٭× 33ہ ١3 3ہ ]ہ۳د ہہ ہہ ںہ ا”
 ح7 7 ۴۹۳ 7 ۱٦۰ ۱727ہ ٭٭ >-٭٭ تب ۔ے ۶۹
 7× 27 یا ۲. 7 ×۷× ×۶۰. ہت ××. ہ>>-.ے ۲

 0 ہہ. ٭(خ ۳ ]٭٭ 58 737 *× ×× ہج قے از
 ۹13۶۲۹۰۹ 7 ۱ . از

 ۔ح | ۰ ہہ ۴7۴ 51 ۴5۳۶۴, 5ا59 کج )۹۰٣ ج3

 برد 8ہ ی۳١۳۶ ہ<٭ ووہ٭ +6۳ >7 ۴م 87ر, ٠
 وچ وج. ہم م٭ )آ۶۶ (ہج)ر ۴۳۳۱ ۲۳۳٢ 0 إ< ۱

 ہم .3×۱٠ ٥78 ٠-3 5۰۳ ۸3 ×× ٭ جم اہ
 مروہ ×× ۰-۱۸ ہە”ح--٭ ×٭ ×'×۸× ۴ ٠

 حائل

 3ہ م٣۳. ۱٥7۳۳۱" ج۳ ×7 (33)--7 ۳ ۲۷ '
 ےہ ۔یجٛ ہ ج8 ۰3655 مہ 3. 3ق ہہ )۳

 ۱ئ ترا مات ولا مہجاتج -××-٭
 د۰ جج جب ہہ ج× ہ ٭٭ جج٭. 88 1 7۷
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 حج جج ہ < ٥1×۰ ع ھی” ہ ×٭۳٭) >6 ٤
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 . ہج ہہ ۰. 8 یک وہ ۶۱ م۶ ص× 3578 4۹
 ےہ حجم مہ ٭ج یوقک م6 مہ, ۱ج ي٣٣ (8558)-یکڈ
 ۔مے 8ہ ہ× 7۱ 8ہ ہت 6 و ٭٭ (۳۴۶ گ 75

 -۔م ۱: ۹۰ مہ ۰٣+ ٭٭٭ ۳7٣ہ 77 53557
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 تج٭ >۴ ید. عبص م۹۷ یم ہ پ۱۳ ۳۵۰ ×۱
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 ہہو *+٭ و 8+ ×3×ہ "5 5 ۹ ۱
 م۔مبعت ی وم[ مو ہ۔م٭ ہو١5 ۱۹۹۸۹ ۹5۳۴, ء۳۴
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 ٭٭ ن٭ ]مج ٭٭ ہم6 ٹ7 *۴ تا۹ ×۹۰ <6

 2۹۱87 یتا ۳7۹۱ 27 ٢۹7591۴
 جج نچ+<۹ ۳۶ ۱ دا فہ<٭  ہ ہ1٭ 1 ۷۳
 5 << 8 ۲١3۲ 815 ہ مم٭٭٭ ]7ص ۴۹۰ (58)۔یک٭
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 5 58 ہ۔٭٭ ×× ۹۰۳08 مم ۴۶ 7۹۳۰ :>٣"
 93۱ ٭ 8ہ !ر٭ ہ ہ8۹. "3ج. ۴۹۰۲ (58:)-ک؟*
 ہ۴۳ ہج٭ ہ۹ +۰ 8۴ ۶۶۷۱ ۲٢٢٢ ۴ ہ 86
 ب5 ]×7۰ ۳۳۴۰۹ کرا ۴78۱ ک91 6459

 جج 38. ٭ہہ٭ج ۹ ٭× ٭جر-ح-ک ا 5ا ۹ و٭
 8(. 0 نمؤم لجر لتق یلع یرتجی رمع نا نظا تنک ام

 (هچ۰۹۰. 5 ٠۱۴۶۰ 2 ۱ ہہ. ہ٭٭ م۳ و9۸ 557۹8
 حج *)ہ ) یہ۰ ۱۳۹ یي ہہ ا ٭ ۹5+ ۹۲ ۳
 یيدج بو1 8مك 8.۱۹ 1۰5 ۹۴۹۳ ۹ ۹, ک

 ہ٥ ہد تٛبصحلاو

 ال تنگ تگ تو 2۲ ےتت روگ یگرتی فوت و توتو وتٹو ٹپ

 لوٹا لاَو ہلا لام لِلاوَلاَت یل لا َاَد
 از ٹیک ۃانْودَم َكنَع نْدَتَسَر تل تار إ

 ٭ہل اورا جت مئی ثم ل9ا دب موتباصا

 كو ا٥اَفیف وت ناسا لات درا نا ہلدی اںوفوخی
 ما مع ضا ۃهي و نام ۂللااسی نل
 ا نواتلت نام مادیت وَ نی دتا قر لخد ا

 لونیلا میارفعنساو ہلااورفخَمساَف و ءاَح ا

 )ینا او ات نوبت امی کیپ قح
 ایم ات او لَوماَمْيِلتت اوُمِلِلَو تّيَضَت اتم اِحرَح [<
 اقارب د نِمادحَرَحا وا کفن ا نآرغهیَع ا

 نوظَعوباماولعف ےھت ا ول و مھٹپ لیاق الا کو لعف ٦

 ہ اتتتاَمَرِم معنی ديَل ذ۵ اَمْيفَع اَرْجَا٥ن1 7
 و : ڈ 7 گے : 7

 ےۓ ھی رگ ار اہ ای نل کا نر ۹ ر٣ ےل کا وا۸ تا یے ییا ےن یخ نک ھا ےک یک ےک ےس وہ انی اپ یا نے نااہل ےہ 2ک یہاں ہں یب خ وہا روک رخ یس ویکی ےک جنا
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 حج ۶ ۰+833 7)7۳9 ہی7 و۳ ۳۳ ۳۳۳ ۰۱ ٣>
 یہ م_چ )ہی و 8جو وہ مج عوج٭ ٭ق- مت
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 2آ ھمبإ و ھ7 ھب

 ےک <ہ آ2 20 سک



 ےستوچس۔۔
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 ۳۱۲۴ ۹ ۰۳۳ ت5 ۶5۳ ۴5 ۹5۹۰ >7 ج6 جج
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 ۱۰۴۲۳۴ 18377 17۳ ۶1۹ ۱ ۶زگ ۴۳۰: ۰۲۶۰5 8۷٣
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 97-77 *67۰1 ۴ 71 ۶تا۱ 776 781

 ت۳ ہ7 ۳1 37 ۰۹ ا3 ک۹۰ ہ00.
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 کا4 ہ۳۳ فا٭٭٭٭ بج -× جج. ہہ ج28 ۰۹۷( ۱
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 <۷ ٣٠٢ ء٥٥ م۳ 08 ۹۲۹ ٭5 ہ8۹, 5 ۳۷
85۱ 

 7. 9۰7 یر ۹۸, |9۹۳ با [م)چ58 18 ی۱ا
 ۲ ق8 ]لت یہ <5 ۳ ۱۳۴۳ ٭55 ۱۹۴۹۴۹, ۹

 <8 ×۳ مم ٭8ہ۹ ہ ہ۹ (38)-یہ٭ 8 ٤

 ۲ اسلا ۹ ە تنصحیلاو

 مت لام كي اک لو الا او نو ا7
 ++0یییییییی2۲۶۰
 کو وا نم لضفلا كلذ ڈار كاوا نشص ا:

 اورھاک مار جاو دخاوةما نیلا دا تامل وڈپ
 | ْناَو “یکدم نم ما مم نادنامیمج ورق او تابث ا5

 عم نئاملدإ لع لرا ےعنا ںد لاق هو متتاصا ٠
 ناک قی ولا یش فام نیل مادی

 تاب چ"ورٌس تن یکدلپ 8 کوم ةنورو کب نک ج
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 ےہ وس -ر۸ سلف حس 2 سو و ںی ١سٹا ہچ

 ہللا لَا نيِلَتِيْم' ةَرغَِلاي ائ ںلا ةوَیحا ا

 لاج نشو ںی اپ واال
 اُمَرخَا كر ںْولوغَی نیلا نا ںدولاو ءامشلاد ٦
 جس مس ور سو سر یو وک مکہ ےک ے ا و _َ

 دست َكْنَل نم انک نَعج ا قِلَو ك دل ہو ںی ”ھ سس و ےجھ حس ےب سج را ےس رک سا
 ج ےسج
 تر و وس
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 اگ ہوس ج ] ہہ جج ہو می دبچ میص٭ ٣
 - 7۰۰ص. وک ہہوٌصج ج٭ے 9 جج ے۳۷ ۹7۰۳ ؛
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 "اج چ 7ر
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 3و وے و مک

 ےہ

 ےہ ےک ےک ےس کپ ہے ےک آس

 ہے
 عج
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 ک۳٠ 518515 151579 ۶۲۴ 8٠٢۶۵ >7< (٭] ر ہ×٭ُہ ہہ وو جچ

 595 ة5 (ہ.ہ×٭) ا؟۹۳) ×۳, ٭ہ وج ہ ٭.× ہجوجچ

 ۲٣۳'۱ ٠٦ ۹۳ ٦5۳ ×ہ "۳ج 'و)ج۱5ٛ ہجر ج۴ اب,

 5ا5 1517 ۹۰5۳ 71۹7۳| 7 م4 مج” یی” ر

 ۳۳۰۸۳۴ >تا ؛: 337 ”2وہ ہچہ] وج ھجچچ

 ۹یت ہ >۳ ما اج جچ< عو ہو7 عج

 ین اج نوچ٭<۰ 55537 ٤ 0 تالا ۱

 003 515158 218716 ٥55۲۳۹ 517] ۳ >::٠جج یچہ ۱

 ج۳ چ7 ۹۰ ہجص×٭ ×٭.×٭٭×٭ ۶۴۶ ہج وج, ےہ ٍإأ
 ات ۹۹۰ "ہ8۷ ٭ ہو3 می ۹۴ 7۲٦٦۳ ×57 جہ

 57۶١ ۴)ا 5٥47765 ×۱ ×بذ ا ٭ ڈ-ج 8ک 8>

 ک 175572 ا774 ۴۳۰٣ ۱۶7۰۱5 77 ×۰۳. ٭

 آ75: 88۰: وہ ۹۷77 ۹۳ >:257 8:۶ ہو جج ٍ
 ٦×۹ دانت ۳۳ ہجج ص8 ہے یہ جو جج ہہ ال
 7۳9۳ 7۰۳۰ ۳ >7 ۱ ہ۳ 3۰ >۰ ×.٭ہ ج8. .

 ا 7 7 ہر1 ۰۱5ج ۰۹7۳7 3 7 وج

 95 <9 ہت٭اکو 7۳ م٦ ×× 50× ]ود یل ا1
 ۶٦٦ ۹7۴۳ چ٭0-۔

 اتا بتا مالا صل نل

 1ب “<< -۹۱۱'ہ.۔ہ<اظ"!۴ ۷ 87 چومجو جو ۰ 7 ٣

 77 مات ۱۹۳۳۰ ۴7۳۱ ید ہ۹4 ہ> ہہ بجو مج ها فو : "".+ 0 وو حت وم شو :

 ٹہ كا١ ×۹۷ ڑب ہ۱۶ ۴7۳ہ م×٭ ؛ دجج٭ ہ5: یور۔ہو ۱ .

 1۳ مج بج ھج جس ]جج ہبہ “تد8 چ ڈو دا ک ہ0 289 8۳۳٣ دتواخ و× 8۳۳ چہ ٌْ

 ک6 ہ۹ 56 ]5۳ “5 ص مد چو | 5۰۷۳۳ 3× >××۰ د٭7 جر×.صہ ۶× >۴ ہم” جہ ٰ

 ۹5۳ 5۹ ۶1۹77. ×۱۷ 71۵8 ۳۰ ہہ جج وج | و 27 <5 ٣× اْيَمْزْمارآ با ازاَت  :٭١ جہ 1

 ۹۷۴ الا 3۶۶۹ ۴۳ ہ۳ ٠۰ ہ×× ۶ہج۴۶ :ٛٔاج٭ یم وک

 ئارعمج ٭3:ط٭×١ ٭ ۹۰ ہہ” قے حج٭٭ -× مج
 ا دبث ×۳5  پبآٌُ سج ہ٭ ہر >۹ جج ٭ ۸1

 5٥ا71 ٣۹۷۹ 557۴۹ ا( 247۳1 ×ج٭. ٭٭٭ یھ: سج مج

 ٠۹۹۹ ٦ ہت ہت ×× ہج٭ ہ6: م5۵ ج8

 ٣ 57و ۴ ۱ 5٦۱ ا55 ,۳٣۹ بما ب>:  ]مم٭ ہم مح

 5٣× ×5 : جق× << ×۰×  ج٭ ×2ہ ج-. ہ ۹08۱۳٣۳۶ ک5۳ ہ۰۰ >٭ہر و مہک ہی5 ×۳ ٭۳

 755 تا۳ ٥۶ 58ج تحت ×٠ ۱۷۷ ہ5 جج و جو ! ٭

 ت۳۴ ۹۰ ہ7 ڈالا ٦ ت۳5)٣ ×× ×) ر ثرصج 8 .-٭

 ک91, (89۹ 7۹ 5٢۳ "ا٦ ٭ج٭ ہج]٭ج جج مع جج

 ۹ج۱ ت۰۳, 5555 5۲۹۳۳۱ عار) ۳۳٣,۰ “اک ×ہ ٢ ۴ہ

 8۳ 9515 15 *77)745717۳۳ 57۳۷ دہہرک جو

 ا5ا5۷۶ا ہارت كناک هللا دبعت نا )83۱80 یہ :جج.٭ جوچ
۱ ۹۶۹1 81 

 7۶8۳۰ ×51 : دج ٭ہ < ×فبق-٭ و چسجوہ

 نہج یہ 51 ہ ہہ ہو ص<صج 83۰ م×

 5۲ ت۷ ۸, م۶ ]جج حج مح × جج عی مہ

 5 5:87 كاری ہناف ہارت نکت مل ناپ جج جی ى٥ چپ

 ۹ا 85ر ۴۹5 ك5 9ہ. ۳۰ م۳٣۳ ]یجچر 8م *٭٭

 ٠٥۹۸۰ د5 ۰۳۳ہ ×ج5ک.× ى وو]چ و پآ

 نمی ٦ا 815 555۶ ۹۴۶۲ 7 ۵5۱ ]و6 یو

 ۷7. 7 *”ک؟تچپ ]مل٭٭ 88ج وچ وو

 ٦7 ۹ ۰ ۱ ۳ 77×۰7 یہ5 ×3 ہەو ج.٭ ہ

 کا55 ص۹۷ ٹ7 7 *3۰ک ×7۸ ۹۰ ثہ)٭

 اٹک” ×× ]مہ 'بّ--ج ہد٭خ جج.
 ٦۱ ×5اہ< بد ١ ج ×× ×ہ 8 ٥۰

 ن5۱ ۰۳۲۰ ۱۷۳ 77 ۳)۴ ا77. ہ7٭ 7 8

 ؟4)۳۶۶55 9۲۴۲+ ا57 ۳ ۰۳٠۱ہ +787 ۰7
 ۸۲5 7۴ 7 ۰۳ ۱ ×۳× ,۴۳7 75× ۳٣

 ڈ8۱ك۹۲۶8 71۲51 ۶11 1۳۰ ہ77 ×3 3× ]مہ ۴

 77 37۳ ۹۳۳۳ ہ5 ×۳ ۷ 7ہ .٠"

 لا ھا ۳> ٠ >7. دج٭ ےسووھ) ص× .×؟
 .5٦8 >5 6خ حج ججہ٭ ہ3۱سس۰آ ۴

 ۹:74 37777 3۶7 7 و۲ , جج ٹچ ید 7

 0۳5۲۳ ۳7۳5 ۱۱۳ ۱ مج ۳ ج5 ہ۹۶ 3۳۳ ء۴
 وج مج ہم ہ٭١ ×۹7: ۹۳۳ ہمہ, ج٭ ڈو ۶

 7 ہ5 ۳5۳+595 م۳۳ ٭ ہہ×<٭ ہ٭ جا

 ۹ 55۳ 51 ×7 ۱-۶ ٭5٭ ×5. 6 1۶
 ا1۹7 ہ٥ ۳87ہ ۱ م۳۳ ١< ہک ہہ ہج٭-ھئ3۷ ص۔۳۳۱



 +3 مج وو۔وےصدچ رو ٭ج٭ ود 3۷5 ۴9۱ ,م ۴۶
 جہ مح ×× 3۱ ×5۰ ۰1۱۵۱ 5۷۴ 5۳۶ ٠ت ء5
 جج می م85 ۱ہ ہ١ ہم, ا ھ۰ 6 ۴

 سج ہآک ۲۱×× ×۰ ٭ق ہ۷, ۴ ۲۶۹ ١۶
 ۳ 1۹ 82۱ ۹7 "م۹ ۴م ۶۲۹۴ ۸۹۷۷۳ 8 7<
 و٭۰ 855 ۶۴ 7 ×7 (58) 355 3. 7۳۳ (3ا:ر-٭
 ہے مج و. مت: مم١ می ٭٭ 55 ۶
 جت 53۳9 ات قب۰. 5777 ۷۷٦ وت 7۱

 ےہ ک۹5 ۶ 5۹9 5)183 ت۹۳ا
 ک کا7۳۰ ۱۱۳7 ۰۳ ہ7 ۳ ۴۳۳ ۳)۹ ۲٢۰۳

 نیا کل ٠ہ 7۹ 1 ۳۰ 7 ت9 1 ۴ ۹
 ید ہ38 ہبج٭ م۹58 ۹51۹7 ,1۱٢ ۶۱۰۲۱ ا (۳۴۹

 5 ]7 *ج ی۹۴۱۹ 9 |
 ٭۔ہا×٭ 9۳7 ٥۰٠ ہ۹۱ 41۹۰۳۳ 5۲۰۹ : ٥5۴۶

 امانت وی ۳۳ ۴۱ ×۴ ۰ ء۶ 7۴
 مج مہ ج5 مچ. 8ہ م ×< ہ<٭ کک ۱8-.

 ۳۳۴ ۱_۱ ک>۰۳۳۱۰۳۳ ہ77 7 2۴۳ 071 3178 ۱٣
۴ ۹۶۳۲۱۴۳ 779 ۹.۵ 59 77 .71۴ 7۹97 ۳ 81 

8 1 

(۹113۳۴ 257 7 1 

 یەع وود ہ ٭×7م سو 887 :؛ كا
 ہلا لم نال ادْنما 9۳5 ۹ ۴ 4 7

 +۳ 51 3۳ ۴۴ 5ا17 ۰۲۹۱۰۰۷۹ 11۹ا ۴1۲۴۶ 5ا51
 جج ٭جم ی٣ ہت 7)۶68 ۰5 :5 ٦× ٭× ہ
 ہم وو 8:۰ ء29 ]مػم٭ ورک وج. 7
 مہ :ہ  ٭×٭.. ہچےچ -٭×٭ ٭گب 16١ <۷ ٭

 ]حجتمو 88-838: (مہکہج٭ ہ رت( ۱ 55آ ٦
 ]جم ےہ5+ وج ہ9 ]گہ ۱ل ۱ ہا3ا ص5 ۱

 چٗس 35. چوم ×× 83۳) ہد ۷9۷۲۷۳5 ۳۶ ۹۰۰۷۴۳۰ 2٥۳
 ہی ۳۸ ×۱ ۱:3۷ ×5۲ ا7 ۱ ۃ۹ <9 ہ۴ پ09 7ج

 ۔ح. ہج٭ ھر 5, 2۳ 9 71ی 1۱ ۱۹7 0٣
 وچ یو 8۰8 ۲۲ م٣ +84 ۹۴ 8۳۳۱ 5٢۳۶۹

 دب پہ 85. یو ٹدسآئجج ×ط ۰۳۸ دا 2, ک5
 >ج چ+-ہ. ج٭ ہ ء۲۰ 8865 6 77۳ ۰ 5 4
 ممقت مم ×5 ۹<, ج۷٤1 ۲۳۹۶ ×۳۰ 75

1 8 71۳ 

 ×ج٭٭ ×× و۶ ۱ انْیَض اک قادر
 ۴۳ ۱۳۱ 7۳ 57, ۶۰۳ ۲۶٢ < ۰۴×۳۲ جگ ۱
 مج ٭ہ وس. ۵+۳ ماخ م75 ۹ ٠٢ کا541,

 ٣7_۱7] ×7۳ 79آ ]۳۳ ۹7 7
 23ہ مح و 9× ]ت85 5۱ ۴۳۴, ۳۳۶ 78)
 جج ہج .٭۲۳۳۰ ٭٭۰۱ ۶۳۴۳ ۳۷۳ہ ۳

 ہ۷9 آج 718 ۴5۹ ۹۱

 ا پا پک اپ اپ ےک ×٠ و دی ہر ےہ ےل کیل ہہ کی وج 9

 ؤرککیٌِكَاَدالا لم زا اذتَما نا 7
 ليا ءابلوا ا وانامَم ِتوغاطلا لیپ ق نولئافی

 لْیَق َنئِيلا لات اہ فيعض ناک نوش نیک قل ا<
 پاتاف ۃوکولااوناو وا شلااوهقاو ماری او مھل

7 

 ال ےت-ٛخۓ

۶ 

۰ 

 ج >

 تحت ساکلا نون مھنمم قیرا دا لاتقلامیملع ا7 ۔ےسچ ےس ۔ یھ کھو م << پودا رخ اک ا
 مک ایا ا اب اس ا ےب وی یخ ظن

 ایج را ا ا

 لاتا اديلع تک ملا ہرا ولاقو ةیح ما دا ظا ا

 زون ام نا داس نوملظن الو ینا نملراخ 2

 نوح

٠> 

 سس

2 

 ایسا ےس راجہ ہے ےس

 970٤ و تر دن وا٣ و طس رس رک ھ9 وک یک ؤآ ۔ےووسہدپ 5و -
 7۸ں ھڑد ثب دا رصوب ُ - 2ْ محافل ےس 8 ھ۶اےئ ۔ےسہ ا

 سم هبِهن ناو ہد ید ناک ِنط اول وقت :
 5 خ ھپ

 اص ولا سج نم لم ںد كی نِمال ِنھاولوفت ا
 ری كياصا م9 اگیِدح ںوھغفن نود کیل وفا یو ٠

 ا

 ےس
1 

٦ 

 یی رض ےک و ےک ںی مو ےس 1۶رو ےہ سس ار
 او 2ت نیٹ نس نی كياصاایوٰواڈدا نیٹ قنسح ا

 قم <

 لوٹا ملت مما دْيمم وللاپ کو دل مر ںیلاقلل ا
 ۱ ۵ اگيَحَم وع تا یوم نمو طا اظ ا

5 

 یىی تتسووش سو تعا  ہیفو جج

6۸ 3 

 مو و ج-٭ ہ٭ ہ ھج٭ ج× ہچچ 1158۱ ء٤
 7ج ۳7۳۳7 ۲)5 57 ٭ 7۳77 ۶۴ 776 ۳77 ء۳
 ج١ !چ ]تیر و[<]٭٭٭23]+ ۹ (مك1۷۳۴) 77
 ۳× ی۳۲۶7 7: مور وھ (ج ہم مىج مہیہ و.

 و مہ وچو+ مہ ہہ ہہ 1< ٭×ت 1 78٤85
 ہ7 ج+٭ یہ ]-ج ۳ 7۳ص *٭)٭ ۶ 7ہ ×× ۴ ھ7 ۴
 587 مہ و, بج < ہہ ۔مر یج×ت ھ٭ و5 ۹
 ج۔ جو جج ہج ]مج ج مج ١پ ٭قرڈچ  یج ۸ 7
 جہ ق جر ہدجج جج دج<٭ ٭ر۷ ہ7۹ ییہ 7
 حج ۴ ۳7 ۳:۳7 ۱ ا ۳7 ھی اک را کا اہ 7
 0757۰ ۴ 7)77) ہہت٭٭ ۴6 77 ۷۹ <۰ 2376 7

 ۔ح ۳< چجج)7ہ- ج ةإ”ہ ۱ ہ7 ہر777 ×5
 7 77۳9 ×؟ ]5 ]5 ج۱ ید×ر مو ہو٭٭ ۳ ہل م۳
 ج 3 ہم ہ×ہ٭ب+ كو ]وچ ٣۱ ہم٭٭ زجج 7
 9+7 بچ 5 اج ر جج ہہر م7 7. ایج 7
 ا ۳ ہہ یڈتر ا ۳ج ہال اج 0۳۳۳ ) 7 7۴ 77
 جج جر عج ہہ٭ ٭۳., یز <۲ ہ57 ۶۳ ۲89۷۳۳, ۹9۳67 76,

 5777 یر وج مر وم”ہ ۷۶ ۸30 ۴ ۹
 ح٭0 مج ]3.7 چی مل ۳ 77 7 یار 9( ۳79 اج اص
 ج بجو وج مے نو م٣ )و ٭ھ ٭٭7 1 5ر ھم 5<
 ج7 5جج ج۸۰۱ 0+ ہ۰ ۰ ۶۰۲87 !ہ٭7 5
 کاج ہو ہ٭ ].×٭ 2ر۱ 7 رک دہ ر7 اج ا ا9ک

 5> بج جو× ویر یمر "م مج جس ج ۷۲
 8 جج ب وو ج٭ر ْ٭<: ہ ھچ 7۷م ہبجصچ٭ میک
 ںیم سر ہص ×۳۳ 3 7ی جج

۱ 

 جنس ےس ترا

 ےہ ےہ ےل ےک ےہ رم ا
1 

 ے9 و 9پ ےک



 ۔ت۔ سل ہم ےتت ےہ ھے ھ ےن ےب ہے ۔مھى۔سیس ہت ھصب ج ×>ح ضب ےہ ھی ۔ہب

 تک ۰: تا ما وت ِ 4 "تب ےہ یر

 دی ترس ھم ۓیک

 ک 517۳ ×57 ۳٣۳۰۷ ہ ج< ہم مےتعع جج ۱ :قو٭٭٭٭ ے ید ٭8)

 م7۳ چ۲ ۳7٣۳۶ م7۳77 >5 ×× چچی ۱ 77۱ ٭ -.5۴۹75٭ .۹۳٣۳ ٭۰۲۹ ؛ جج
 <۱ 53 م30 61۹ 3۲7۲۴۱۹۱ 321 یت

 (د) 7715 ]۳5 ۴۳۱ ک۹۰ 57۲۹۷715۹ ۳۶7 ٥۹

 مز م5 ہم ٭8٭ ہ٢ ٭ ہہو ٭٭
 15ز-۳۸۴ ۱

 (ك) ۳77 ۳۳7۲۳ ۰۲۹ 3٠5 7۳١۱ 58754 جو٭
 ۹۰6 7)9۲١۱ ۳۹۳ت یک 1۱ ٣×7

 مز و۸58 ق٣ ہ۰ ہ۹۳ ۳6 ہ٭٭٣٭ ۳

 2 ۹59113-914 75۹ 7 ک۹۴ 8۳6 .۔ (نج3چ
(387* 

 )٢۳(: 6 5777 ۹317۳۶ ۱۹5۱۹ ۴۹ا 5۱6715۲717 ۶۱8۰۷۴) و

 مم و نمو ۹7۰ ۴۹۱ ٣× ہ. ہ×٭
 ۰۰×1 *7<٭) -ققج ۳۳ ]ہ۷۵ جت ہک٭۳-٭۰ چ
 م55 85۱ یک ک٢۴ ہا ہہ ۹۳۹۹۳ م۹8 ج چچ
 بج ٭ ممی. 3ہ جج ہ 8ت مع 8 ٭

 5417 ۹1 97714 ۹)۶8۶3 ×۹۹ 7 .۔ (چو3)

 , ٭ ٥> ۰"  (9٣ج5 5اا ٦۳
 رشانؤةَنَحْنِيَكَباَصاَاَم ۹۹۲۹ قم (5161678) ی٢

 ا8۹1 (1۹۰۸۹۲۹ (۹۱۹۲۴۰۹۸۱ 46(5 ۱

 9 507۳7 ۹۱ 25 ۹ <8 ہم >۳ ہ7۹
 83 ۴ ا5ا 51۲77 21۰7 >5, 143: ۹۴115 5118 515 85

 212 55۱ ۳)۳ ۳ یے ٭ج ٣ م٭ ٭۲٭ ہہ
 ہأ]اجص ۱.9۹ ۸54آ 5۲ +۶8 ۹۹۲۳ .۴۱۹۹ ۹٠۱ ۹۲٢٢

 7۳۳7, 59 اا7 ۶۳ ۴8 7۱ 77 ٥۷۴
 نج تر جہ ہہ *:حجؿق ہو جج مہم. 86
 و ٭0چ۳ 8( خر مم مج جب مہ 8۹۰ ۶۴

 79 ی۹ 7:1 0( ۳ 1155851۹ 3:18 )۳-۳٣

 ہی4: 51514) (70) ی3۰۲۳ ڈ8

 ''تے_اوا5 5۹۶۴۳۶ ٭*5×٭ *ر۹ًا٭ ما× یھت م۴۰٣ 7
 2۲۴۴) 3 ۶۲۹۳۹ '1٠: ۹۹۲ 58, ۹)۲۰۷ ۶۳ ہى ٣۴

 15ل )3٣2( - ۱٠۰ 8۲۰۵ “,۹۹١

 3۰۳۳۰۳۰ ×0×. حح-ےئ ]گہ ؛: ۹  ُنَِباَمَأَت

 لن یم کنَم ۳( 9 897 ۱ -(۰:)
 ۹۶۰۰ ۲۳9 جج 5۹ رت ۹*۹ 1۴۹ 7 7
 ۴. جک ہ٣ ا۶۱ ×7× ۲7 ۴۳۳ 7 ۹۹۲, 75

 ۳15 8۰۳۰۴ ہ5 ۳۰ × ×× ٭٭٭ یت
 ٭٭ ۹۱۲۳۴۱ ۷۳۰۳ 57 ۰۷ 8۹۰۹+ ×7. ۱ ×.٭٭1 ۳
 ۸×۲ 7 ہ5. تو۰: ہقر ر دہج٭ 0۱5 مس ×۰ 5 ۴

 ۔ج ت9ج ہا 8۶۳۴7 7 37 ۶۱۴۰7 7177 .2٥۴8۸7

 ]7 ۳ 55۳۶ ۱٦۷۳75 ۰16 ۳۰۶ 774 ۱ق ۱
 (یجہ)ر ہ "م۰۶ ۹7 ٠× ۳٠م۳٣۲٣ یہ م۴ ٭
 ×۳ ى ]ہہ ہ٤۹ چتر ہ ہ ٭م٭٭ ہ۵. وے ہا

 ب۳۲۹ 57155 5 ۴ <۳ :, "۳۴ ۶۲۷۹۷۰ ٭چج :٢
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 1ک 551۶19 7 77۲5 ۹۴۳77 | مکیلع مالسلا - یہ چپ

 ی٥, مکیلع بیقر 6 ا1551 ہ515۲55 | ۴٣×٤6>

 ے3 ۶ ۶۹ : ×26 ×× ×۶۱ ۱15۹ ۰۰٦
 د۳۴ 77 5155۹ ٣7 مارو. ۹7۶154 77 ]
 ہم ۰٦ ٣م" ۳۳٣۰ م٣ 6۴ر ہ۷0-ھ۳۳ ۳۹1۹ 8
 م95 ہ۱ 3ج چک م٣ ہ۱ ×٠] ھہ 3۴ 7۲
 ]یک 1< ک7٣ 3جآ 0ة ۳)ا ۱ (۴۳۹], ک5

 ۹۰) 58۹177۹ 7۳۹ ۹13۹77۳۹ ,1 55 ۴۴۹1 2۴۳۰۱ 95۳5-٦
>7 ,8) 583 (۰۹ )5115 516155 .۳۰۹ ۱ 75 ۴۹1 17 2+8 

 ۶1 4۹8 ۹۶6)٭۴ ہ3۴ 8۹۱۴۳۶ 3187 ۱ک 6 6
 ٴ× ہبوستآ ہ4 3۹6 5۶۸ 51 7< 1۱ 8۹۳ ۰۹ ۱95١

 7۹. 71888۹۶۳۴7 عج [۹۰ ۹)۹۱۴ ٥81۱ کا7 46
 ہہحہ.ہج وم ہہ ×۰ ہ ہک ٣ح >۹ 5ا5 ۹
 )×۸۱ ۵× ہ3 ہ۳ ۵۰.1 ک۲۳ ۳۴۲۰. ان ا۹ 5
 ہو ٠٠۱۹× ہہ<۹٣ ۴٭ )ےن )آ6 ب۱۷۲ یا5 ک۳ ۴

 3۱۷| با ہہ ۴۹) ۰۲ ۶9۲7 5۹77 2:۳۹ 71۱

 ےہ ہ۱4 ہا چی - ما 27 ۷ 7 83155 کپ
 اک چک 7 ٤

 ینم نما تنا لوقی مالسلا ام یردتا - 89 8 ۴ 8,

 چھ ٭م 8۳3 * 5 ۹ہ ہہ لت ہ8 جج تہ
 ۹۰۳. ١

 مر: یک ہہ .۶3) ۶۳ ۹۹6 ۹۳۹۳۳ 118 1

 نر ہے 0× ہ۴ 5 ا۹7۰, (خ) 5ا7 9 6
 م85 ہم. (ہ) ١×۳ ہال و تن 6)۳ >۳)ت د۳۳
 مز ج۰۰۳ 559 )>۳ ہ6 ۰۹۹ (ع۱) 07+ 859
 >٦٭ و جآک ہہ 9۹7۰۴ 5ک ۵ ٭ و۰1 ۰۰۳۳۹ 5۹ 7 ۱

 ×8 "5 )ہ5 (6م) م۴ : <۳ جج ہ ا3۱ جج
 ×71 09۶۲ "فق ٭٭۹٭ ×۰۳

[۳۳ ۹77۶ 2۰۳85 ۹۹1 527 : 

 اح یت ک یلض ناک ہللا
 “ےہ ہ۴7 257 78۹ 87 6 ٣٠٢ ××ج ب٤۹ 3۶۶
 ہ8 ۳ ۶۴× ۵:۶۰7 57۹ 2ت7 ×۹5 ی۹ ہ5 ۱

۰45 ۹۹۴ ۴۲۹۹۱ 578 ۹9121368 59۶ 51 

 ہی یرک انا رک الاتسھھ-فکالرلڈت -ک
 8 کا5ا (۳۴ ۶۳ 1۹۱۰۲۳ 9 ۰۲۶] ۹۳۹ ۴ ک٭٭۰ ہب 795
 جج قل یو6 ((می م۱ بہ. ۰ ہم
 ی5 ۹۹۰۱ مج ٭-٭ ہقر ۳ ۸۰ *:٭8جي ۳+

 مہ” ۱ م٣7. ٭٭ ۶7٥۲ہ ہ ×۳۹ >۰٭۲۲ >4 ۱

 اٹْییَحوللا نی قَدَصأ نمو - (۴ہہ٣).. ۹ ۰35 5۴58 ہ8

 م3 ہ8 "۲۹ ۱)۹ 7آر 37 ۰۶

 ےہ ہ۳ 087۲
 ےس ےہ وہ یت بس ای بسوحمم یی مص- ہمہھجسھچ یو نرمھچرصن حصص یل تم جص وج صا کف جج کام یاس ام لم یز ہو رسد وک یت و سم +1 ہیرا

 وت وڈ <ر×× ۹7۴ ۴۳ 55 ۹۹7۴ ۴۲۳۴ 3۴۰
 ]رو۱ 19۸ا 5۹۸5 ۳۳5 : 2ھ رک آوا5 ۱ کا5 ۲۸۴۳۹ 7۳۴)

 2242۳ ۶۳۴۲3 >1 79۳۰ 7۳1 7۹ ک۰ ۱< ٣>
 ]375 (8) ۹۰ : ۸٥۳ 55, 2۰018۳۱ ۹971 ۳۹ ہا
 وج (ہ8) 35. ح 07 ۴ ۱۱95 ۹ -7
 جے" ۳۳۴ 1.52۶ 517 ک .]>11۹۳1 ۰11591 3۹۹ 7٦ ۱ *٭ہ)کریھ15 (71)

 276 19۴ ۹۹1 ۹ک 1۱

 ۹82 ۶18۳8 ۹۹۳۱۱ ۰87۳۶ ۳۴ ۶57 ۹ ١18+۹
 95 24۴5 ٦۱-21-۰۲ ۳77 ا۹7 ۳۰ ٣" ٣۴۹

 ]۷ ٦٦7 256 ا۴. 1 تب 223۳1 7. )۹۰ کچ
 ۔ہ < ہ۱2 75+5ہ - ۱۳۱ ]آو .٭.۱ ی

 ' ۴م >0 ا۹۳۴ ۹5۶۰ ۰۴ ×۲ ۴ ر۷ ۶۰۳۴۵۸), 5۳۳58 ×۳ ۴5
 حج طجحصا 8 مک ير١ د٭6 8۰م ۹ .رو م۴ اچ
 جیک ۱۳٢ ×8 ٭ 6٭۰ہ7تچ می ۹٤ می ہ(۳۳۴۱ ص1
 ۔ںںم چک د]٭ تہہ م7۹ ۰8712۹ 5۹17۶78 ۴7 ۴ ء۶٤
 کر گ۶ را ×3 ہ ہے-6 للع ۹37 1 68

 '': ح۹568 مک ہ5 ۹1875 ۴ ہی۱ رٗو1؟ ی

 ' 3 ۳۴۱۱ ]۶۲8۳۷۴ ۹۴75 27۶ :۴3] و5 ۱ ]۴)8 ف۴٢ تحس
 - سد ۹۲ تے ۱ ۷۸ وہ ھج 1۹ت ×۹5 ×ا5ج

 78 8۳ہ مح مچ "وک  ]ج مے -٭۔5گو جج وچى سہ
 ںی

 م××7٣۳×٭ دہجاتڈ ٠۴ ۱)۱۶۱ ×۳ : ک رح۹۰۱ 5, 1۹ ۳۱
 جب )×۶1۳1۹ "5۷۳۹ ٭ک۲:۳۹) 5۷۹۹1 513 (53۹ 38 ۹)۶۰۱7

 جو ج5ٌح3و م٭٭٭ یم ہی 3ج ٭٢9۹ ٭8یت 5۱ 8ٰڈڑئا یک

 9۰6 ہم 15 ]۳6 ۳۳98 5۳7 >1 3951 515۱
 1>. 921 1ا۶۹ 7۳۰۳ ۶۲۳] 53:071 2155 ۹۹۰ 77۶17۳۱

 5 م٣ ہ۳۳ س1 ۵7 وک ۰٢۲ ک۱ ماگ۱ یک 3۰ 7
 ج۷ ۴۳۶ 7۲ 301 715 ۹ 1 ۳۰71 ۰۱۳ (۴۳ 7<

 تر ک5۷۳۱ ۴۳۴ ۶۲۷ 77۱ 3271 ]۶7 5۶749 ۴77۸9 ۰٢5
 ١5۴ وک, ۱۳١3 دججت 11857 5۰ ۴۳۴ ۴
 5... -ع م۰۹ 5 کا5 5ا5 5571 ۴۹4 ۹
 8۳9 3ي ۳ 75۳13)ہ >65۴ *ہئ۱ ۰ 7

 اب جصج مج ص5 ہاڈس و 7 ہ۴ "م۳۱ مت,
 ' ۷1 ۹۹ ۰ لشمب كلو 5۳6, 5ا5 7۲ 8 ۴۶

۱ 

 ×٭× ٭٭٭ :× الو یَا اَت تی ظففَنلَو ےس
 ۹ 5 <5 5۲۱ 35 ہ 5 ہ5۲ ۹۳۰
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 ةیحت - یو ۃیحت ×۹۹ 71*۹۱ 6 ۹۹ ۳٥581867 *!انئا5ت :

 ڈ٢ ملتا لاہح ہوے ہم 58۰ وج -
 ×۳1 د۴. ۳1 >7۳۰۲9 >795۱۹۳ ۶ ہت 27۳۴ فایح
 لا 8 اتیع كي هّللا معنا 88( احابص معنا 808 7۳
 ۰ 7۹١ جید ر8۳ ی ۶۷ ۶187 ۹188584 66 مکیلع مالسلا

 رر

۰.2 

 ےچڑ5 تب چت  ا×پ تب ےک طع ھج

 ٭ کب چپ ھم

 2 1 ےہ تپ

 ےن و ےک ےھت رک

 ڈو پی ے٭ پ

 ے٭ چے



 ہچج 5۶د ھ رھمنئئ رگ

 ث٣ تک

 تن غس ہئاآ" ہو

 دوئم -سومھت ہن: وو ا 7 پا دت سژسیسوو و 5 کیو یک یک ا ہیوم

 ہ7 7 50 9 :۳۳) 75 ×۴ جت

 ]اج ا3 ا۰ ×۱ ۰۱۳ 7۰ ۰۰۸>۹) ڈ.ج۷]-7_
۱ 6 ۷۷۹۴) [۹471119[7۴ 

 8351 (471175 ٤ : 5ا55 ۹55٦ 5٦ ×58 ہجج عپ

 ٭ 6 ک۹7 م597 ج۳. ×٭) ہ٠×۰٢ ×3× دہ٭٭.چ.
 ۹۰ 2۴۳۴۰ ۴ )ک2 ۳۳۴: ات ۰ ×× جج
 3۳] ×× ×× ×3 ×7 ×۳ ×۰٠ >×× 5۔ص و7
 ۶۰747 5715 تا ۴۳۱ ۴ *ز175 61 ۶۴ 75× | یودچ ہچ
 57۴ 15 ۹۱۳۰۳ ۱ ب1 ٣۳۴ ج٣۰۳ ×7۳ ڑ57ت ج٭ ہج
 بت مت م۶ یو۱ ,۳۹١ 5۲ مات مات ۴ ک51 و۳۶۱'.]٭

 57 تک ندذللا لزکلامَت .-  ہد
 ہ71 >-.×۳ ۳۲ مہ ٴی.۰:؛ ی8ج ٭یرب عورچ 85ج

| 6۲۹55 

 357 ب7٥٦ : ×× 3۱ ۰۰۰۱ :ز×٭× ×3ز ہہ عو
 ۰۸۹ ہ ۴۰ ہ ہ۶ چک. <5 ہری ٭؛ 3.۰۳ ۱۳ ]و

 8ک (3جرمو ما 2:ا 5 ۰د 55, ×۳۰. ])ازق
 ۸ہ(۳۳۶۰ ٢۳> ×ا٭ چ+) م۱۲۲8 جد وج و

 )حچ ۳۹1۹ ۶ 51۹7 313۹ ۳۹۶۰۹ ۱۰۹7 5076 7 یچ؛

 5۹7۰ا *(778ا5 (5:)-سص٭ ۹8٭٭ ٭ماٌةےپ مر ]جج

 515۰۳۱ 7۶۰۳ 5 "۶ 5۷7۷7۹ ٴجج٣۶۰ 7ہ ۲۴۱ ۲۳

 ہااڈ 9۰۲۷۹ >۹ ب۳5۹ ×8, 5ا 5اک ہ جات "۷۳
| 3(8[ 

 ی8 ۹89۷8 نر کلاَبْدَو ہک نْولِسَيَيَزَلا الا

۱ 2 ۹۹5۴ 5:75 

 قی 2 یہہای٭ : ق2 33× "ہا ٭ہ یچر ہہ (85ی "۹|
 ھو ٣ نرخ نو دحتس - 5115 9۹۳۴ ٭ ۶ ٠۰۶۳

 ۳۹٣ << 75۱51 ۱875 یب٠ (7۰ ۹۳8۰ ۴
 ۹٦ ۶۹) ۳ ۱۹۹۰ ۹۹۰137 ۲)۴ ۹۶1: 97۶] ہا 1۴ 7

 د 1۴۷۳ و٭ مما٭۱ 50 ہ9 ۳۳۶۹7 6 6
 57751 ہ777715 ۱ 5 1٠۴

 ج۳ جہ 36 ۔٭× ہہ 3 جو34
 ٭٭٭ہ3 ٭٭١٣ ہ۲ "ج١٥٦ وہ ٭ہ (ج3اٌ ء۴

 ۰.٣٣۸۰ ۰ ق۰ مج ٢٣× 3چآ

 تئنکیک

 بد ۹و73 یرہر ۷× : ق۰ ہەوہو 8 ٤
 ۲17) 8۰7 "بەوہ٭ہ٭ وت مہ.٭ وجد مچ ٭ي ہا
 <۹ 55 << مج ×× ہم, وج ّجدوہو٭ ۳
 ٠٥ ٭5 ہ ق۱ ۹ ۴۹۳5 ہ3 >۳۹ مم )ہہ را١
 ۹, ×5 م۴ ہہ ×× و مچ :ہ٭( ۴
 ×5۷ ×1 ۹۳۴ ۹ہ × ۳ ہ۱ مد :ببع یە٭

 185 مو ٭-ہ تو مج ٭ ػ۹ مون ذضا ول ناف

 ْمْهْولَئاد - ی+٭یه ]می ہ ہہ ]یو 8۶ یہ  چکاو

 5 (/ھ1 اک نککز عجولاا نزلہ پ

 اوس
 >1 اورفک امک نو شو اوڈ کا سپ دل ںیک عرلف اہ
 اں وم م و وا
 | تھم وم یو

 مار ات هنِماَودْهكَب ےس :

 2 جال پا سک تہ ج و اچ ا
 نام کک ہما رام آو

 لنا يا ولا کاایک ورکا ان<
 ء3 مَا نو دیس لام ہهلَع ھ7 ص۵ 7-2 چک

 زہ رتافح نو 2 اعقو آ ہا_ لانا محی موقاونم ای و کت ماک نا نوا رپ ا
 ۱ یر سج 0ں

 ںیماڈلیر
 ه ۔٭

 مس بدو موم 1۳3 ٭ م راجہ "۔۔ج مم وو 7 ہ
 ٭]۳ م۳ ۲ ۳ ٭اورچ 77 ۶وج وچ 770+ ی۳ چہ
 ٭ہچ ہر ہمرو٭7 7ج یڑوہوہ ؟ب ہر2۰ چی جہ. وا1

 پہ ہم و۳۷ ۱ یجب ) یڑوا جر یی یو یچ جو ؤ9

 ہ75 جہ7 جج ×ہ ٭]ہک یجب بجب ہروب ہہ چچ ج۱

 جو٭٭ ی۳ ہ7 م0 جہ۲ ھ۰ یت چ7 یب ہاکی ہی77

 ےجچجج ٴہ×٭ ]7 جو رے ببجد)۱ وج ×7 ہرو ۸8۷ دی

 اد ڑیہہ۳ :)آج 9 مج یج+ "۳+ ؟۸ہ جہ ٭٭ر یر ٭چ٭ ۳

 ڈ٭لج وچچہ وچ ڈ]٭ ح یو ۱ ر×ہ×رج39 5م ×۳ر یمر 7ج
 ہ. یہ ہو رو درج٭ ہی یی ہم ہو ججو نر ہ

 چتر 8 )7ج 5۹۹) ہک +777 ۳۳٭ ب777 ۶۹۳ ہہ ۳٣- بچج
 ہی17 7ہ یجب چےرکو در ہہ× چ٭ ججہ< ہ5 ر ج7۶ ہجورچد
 جا ہو 5۳۹ ہیرو ہو عی رو یربووج ہ۹ چو 7ہو ر ج5

 تا7 ہ۹۰ ہی77 77۳۹ ہہ ڈر ہ7 7 7 ہی77
 ییہ پہ ہی ہرکےبمو دح٭ ۲-5 جج یج ہجرعوجوو آ۳ ×۴
 م9. جج ہمت ۹۳۳ یر7 ہ۴ ھ1 ٭ ػ۸  (یرر

 ب٭٭ 7 ہ٭ یج -۔ے٭×۳ج زر / یو ہمر7۷و ]مج ٭ یچ٭
 ڈر کتو جج 5/95 ×جب چہ جہ ر جج یس وج ٭-×٭7ہ×۶

 ٦07۴۷۷ م۹۲ ۰ ی۷ ہو 2 75۰ ج٭ ۳ک ٭ ہو 7۴

 مہ كا 7× -7 5, ہمر٭57٭ ٭جحو ٭عچ جہ عہ۷ یجب ٭ڑچ

 ۔یچجچج 97ی ٭٣ 7۳۷۱, ت۴۳ ہک چہ یررہوجچ ہبرچوجو چچ یچ٭

 ی۰ی و چیرب مور ہبہ یرچسچو /(چجچ یر چچوچ یچربس
7۳-۷ 717۱ 



۲۷ِ 

 جج 8ك: مج م× ۱۰۷۷۱ 1۹۳۳ ×5 ]5ک () (۹7۴۹
 و متفلا دعب ۃرجہال ۹۹, ۱۹۱ 1۹ چ۹ ۲۹ 717 7 7
 ںچہ ”یدج سود مج 9ہ ج۱ ٭٭× ۰ -٠ (م۷) 8 5
 ےہ رو ]م ]یک 9بج 5۷۳ ×۰ 82۸۱۷ج 7۰ ۳(۹
 جم مہ ما 8ی م5 ہ, 5۲۳ ۲۳۳ ٣٠٢ ۴۶ا 8ئ ۱

 78 ٭ہ یک 8 ٭85 ۱
 چتج مہ 3 م٭٭ ہہ 4 وہ۔٭۱ ہت.
 *و5 ۹ ٭٭٭ : ةیرلا عطتنت یتح ةرجھلا عطقنتال ]۹
 میچ ہہ مج ءیوج >۳ ون یہ ا36 5

 ٭۳۴۲۹ ۱- (13)619))

 9جج مہ م3 7م :۰ ۷ ۹88 5٦"
 ےچ جو بب ےہ ۷٣ ۶۴57۰۹ ۳۶۲۳۴ جہ, ی<٭

 و23 ]585 (38) ئ۴ ؛ هنع هللا یھنام رجھ نم رجاھمُا -
 ۔آ, > 1ت ور ہ دچیج 886 1 6۴ ۴۱۰-

 (م[۹[ 5, 21۹5 ٭۹٢)

 و ہ۲۰ ٣۳ 71 ۹ "۴ ۰85۳ ات ××
 *َ٭ ٭ج٭- یر (:ص 1۳ ۳۳۰۱ 57۹۱ ۴۹ ۸۴ 7187۹1۲5 (
 حج ہ٥ می ۶.۱۵ 888۴ ۳۳ ۲۳۱ ۵) ۰۰ ۴ ۴۳۶

1۱ 
 اڑی ان مھٹياو ڈک و - یک ۳ 8۲۴۴ ۴۱ ۴ سو ےس

 ]جج ]م5۷ ۱۹۷ :9] )75۱۹۴۹ 518 7, ۹۳۰۳۰۷۳۶ا
 ).5٭ (۹:)۔-ی؟ ۔حیب مہ 87م 888۲ ٭اچ ہج

 >) ٥۹77 ہ71 ھ٦۹ ۴۶ 958 7۴ ٤
 ک27 1517 1 |9۶۴ 2۳7۹ ٣۳۳٣ ہت ۔(۵۹٣3), 5 ۹۱9)

 : ک7ل پہ دت و و حج کج تاب رھا لایا کش مڑ لک اتاری جج وت نا ےہ ا ات یت رام و ری یم یعج فرم مو ہد یہ رک وچ یک جب ےس ج درج چس >3 87۳77 5یچ رمسجأوسصسسساووکجج بصصٗممبمصصممعوبوچٗمکجموبمپٌسسصجوعملا ییہ الل چہ۹۶

 | جی شیرئا ال - ×۵ جس >م× ہ9 ہراس 5
 ےہ اگ ہہ ہے -۔ہج ہت عا
 قیس م7٣ ]م٣ مہ ۳8٤ کول کما نا٘ 8 81

۶-۰ 

 وقت ھ76 ء۴۰ م×٭ << ہی ]8< -۹۹
 شا َفرَدَيَس - د 3۹۴١ 55۱ ×۳5 ہب 5۱ا 8 ء۴

 ۱ ۹6 71 2 9۹۰ ۶۲۶ 7, 5 7 1۹۰ 5177 ٥5۶1
 وی ما 5۷۸0۲۳ تب 51 ×5۳ م5 5۶۶ ۹ ۴

 (.۱۷7۱ ۱- (ک7۳۴ ہ۳1 ۳۳۱)

 ٘ موج. ۹۹۳۲ 758 ۲۴۲ 71۲۴ ۴۹ 778 7۰:
 یو ۳ ×7 ×۴۲ ہ ×× 779 ۳۳۱ ×ا۰ 779 7

 رچ6 7۲۰۰ ۱×9۲ ٣79> ×۷ ات 7 1۹77 1۴۴ ۰۳ ٦>
 جو 2۶7 ۱7197 7 7779 71۹ 7 71۱

 --یر ×ط ۰ ج×۳۰٣۳٣۳۰ ٠۰× '”رک ×٭' جنت ۴ 1:۹7۱ ۴
 (ئ۳3۳۹ >۰ جت 1۱

 (ہ) ×8] 7775 ۴+8 ہم ہ۰۸ 3× ×7۷
 و آییم7 ۰۰۰۰۰۰۶ ٥۹۰ 3ک ٭٭ا3 کا۰ 5 85

 -7 759 ۴ ک۹۹ 2۳ 7 1 1۱۱
 ---حہ و >88۳  ]ہ].6 . ۱۳3۴5 ۰ ]ا <4:۳: ٥

 کی ا5ی یھ چپک ۴ د۳ ۳٣] ہی۳ ۱ ۰۲۳۰ ۰۱
 ۔دجہ ہ۲۰ ۲ ۳ ۴ 3: 3ہ مک ۹. ۱5۷۳7

 7؛| ۴۲۰ 5 یہ5۰ ×5۷ ۱۳۱٣۱۳ :ک <۶ ۱

 جے ہو ہ٭” ٭ہ ۰: لم ابال
 لا جہ د۱ مہ. ٭٭ نم 5م

 جرج ×۳×. ۴-5. م٭ تا۱ ہ) 4 ۶1۸۵ ۸1 ک ۶

 ےب ہحو رج ھی دھج

 نین ×س٭ے7ہ
 دےصس  ہس

 ہم ےک ےب ےچآ ۃھت ھیم رس

5-١ 

 ےہ

 | ےہ کن ٦ يا ہہ



 18]5+ 515۹ [3۹٭

 ظ2 ۰ک تل 9)5 ۳ ۱9۰۴۲۳۱ ۶ د٭۱.
 کج جر رہ 2> راج ہت ج.×× -ز جج چچ

 ٠٦ ٦ اک ٭ ہ ×× د٦ح) ×5 ×7 57۳۰ ×7×. ]77×

 اگ ۹۲۳۹۶ ۴۴ ٠۹5۱ ۳٥ي ۴۳ ٦ :5753) ج> وج ,

 کچی ×× دم |۳. 7ج ا۳5 ۱۶ 575 :

 اک ٹل ۲. 7 ہ۳٣ ٣ج مہ

 ۳7 دا" 69 ی8) ۳۲7٣٣ جبہ ڈنر 00

 جچ>٭ رآ5ی ×× حجم ہ٭ وا+ جپ

 5کا مر ۹ مند بچ ی١  یجر ےچ
۱ 757 577۰۳۳۲52 ۳۴۳۳+ 

 ۹5۴5 25726 ×7 اج 797۳۳ 5۸۴ ز1 ۹) ت٥7 و

 اکو ہح ۸۰ ص٭ صو ×.٭ 8: و۶قح جج ٌ
 ۹1۲918۱۶۷۰ ۲9۹]5٢۳ ۶۱۳۲5 1۹87 "4۴۹ 65۶7 45715۸7 *ت7 :چ

 ۹ا۹7 ڈو ]و٢ ×ٛیے یہ رو ڈر 5ج ۷ج ۹۹۳3[ جم

 لیس و قت یر چت× ہد٭٭ ہل ڑی
 بج سےوری عج 9و س

 ۃبقرربرحص (۹۲۳۴ نم ناقابَو 51571 5۹۴۱ 3× :جح

  8٣ہ37 درت>7 ×55 ٭٭ ہہ ۸۶5 :ہص 577۸
 *ہ]ک1835 تػان) ×7۳ ٭۔ج جج مرج 8چوچمے

)313(7۴-57(91( 

  ۱۰ ۳۴ہک 75 ۰ ناک ےن نم ںاک نام
 ہا ۰× د٭م ے3 ٭ج ايس ير2 ها را
 ٭×٭ ۳< یج  غ حہہ٭ 8ہ مچ مو ٭

 اڈچاج ہٰصص ۱ ہ-”ںش یت ٭٭ عا  يجق ہ وو
 7۳7ہ ت80 م۰٣٣ ما .۳5۷۹ ۹75۱ 5 2٤555
 “ا1ک  -ہ<۶+ وچ. دو 5115 7۰-۸۳5
  <۴ہوا5 ڈ3 ×۴۲ 89ہچك] ۹7٣۰ ۹53
 ۲8 ۹۰5۴ 8ہ 215155 1۹۹1۹ و ہ3ممر 6 ۲9۲۰۱٢97

 ہج مم م۳ موج ۳ ٠< 755ا تقج
  6ہ5 م پر و <3 ۴9×

 ١چ  8*تا 5٥د٦ ٭٭ *-ہ٭3ہ
 ) ك7

 ڈ] ہ۴7 ×5۱ ٭ ہا ۳ : دمع ت88 ہ٦8 ۴

 3.5 557 ۱ ک5 >) کت د7: ہہ ٭ج یر ۳× و3
 1. ×۱ ھ1587 جج جج-ے٭×٭ہ ومن "۰ت ۴

 -۱١٣۹٣ 7٦5 ۹11۹]٭ ۹3۳, 14۴ 7 ١

 ا5ا 7 8٥٢ دمع ےبش تا ڈچچںک ٦ ٥|
 +۳۳( ۱ ک۶ 71۹, 53: 8 ۳م٭ ہہر مو ا۳۴ ۴ ۴

۱ 3۳ ۳۳5۳ [1۹ ,15 151 

 وتس ٭٭ ًاخ مب جم: یر ۶ 8
 ٭ہ31۱ ٰددل بب ي ہت و. ۳۳۵ بچ [)۰ ۱0-۴

 51138 ۹ 5ئ 5) )۹۰ موج ۹983) مچ ٭٭

 ٦81۱ ہ۳۳, 5ہ ×× ٭نج 3یت ٭ ۱ ہل) رو 6 7۴

 ۳۳۶ 1ک م۴۰ ×۱ ہد٭. >. بہج-٭+یو دہر و ۷5

 موم لن ا نیز مل نانا ا
 ناف مت نا الا قا ید واموھةرکروب ےک

 َناَو ونِوُموبفرروحیَد 1 وم وھورذلوادع روک نو ناک :

 ہھا قا ھم سن ہی رد قاترف مھدیو لن رموٹ نم ناک
 ہل سو ھو وج رس ےس یس رورح ےہ ھو ےرسسو ورک 2:

 ریخ نَعِباتَم نیرھش مایبصف ںےئغ نہ تم 2یف رر ار

 ےس وع مرا 7ٴ تب و ا "یس یخ حریت سا 4 ک

 'مح س×' دخیج 41 الیسانووم لعقت نمو" ایل اعلعدلدا نو دا نو ةپوت ا“

 ری

 ص+

 ہ1 ۂلگءاد ةنعاوي ا با ا لام رح ا
 21 هللا لم رتی ضا دلا وتما نین ا اوپن اھم باکع ا
 1 نون اوم تال ئل بلا ز وا دج اج
 ہ1 نین کک یک باک م ولا دق یل ولا ییرع ا

 ×1 تیا ررقلا لازم نال ند نددیفلا ینا اہ
 ہ1 را منا ۃولا ہن لا لن اک

 هلادعو او ةرد نل کرن نو ہلا وتر

2ّٔ 

 ےہ مم مے ۸۸۸۸۸۰ ۸۸۴۸۴۸۸۴۸۸۴۸۴۸۴ ۸۴۸۴۸۸۳۸۴۷

 مد 7777۳7 ٣۳ ×× ہہ .٭77٭ ٭< ۔جچ مج چچی ر

 ہ7ا ہہ7۳*7 ا7 ہہ ہہ مج بسا جا ق۲

 و٭ ۳ہ یبو٭ جج 9/577 ہ۳. ح٭٭ تروہ جہ7 رھھ 7

 5ا7 ٭ می مچ بی ٭٭ ٭8 /ججح نںاخ مبو جج ٭

 ۳۳7 5 جج تہ چ7 ت77 جج جہ بچہ چرچ رہ

 7٦8 5 ہہ جج یجب یجوج+٭ ع ہہ قد. وچ

 5۱×۳ ا٣ت 7 < آ٭ ٢ 7ج یب ہیچ جج ہبجع ہنر وج

 ۳۸۳ہ ٭ہ 2:۴7۶ ک ج+ ھىرو (وقییکہر جیرچ مس(

 171[2 ((یدز ب ٭را٭ ھجہہ ح.٭--٭ عیب جج یو78

 57 ۳ج 77 72۰7 ۳۳۳ر ہچ نر تاج حج چہ

 بج باتجرس وجہ یج پج جج قچہ ۔رژچ ہ۔چج

 ھ۷٣۲۹ ۱ (ہ۱) ے 277۳ہ۰۷ ٰؾچہبجج >٭ ہجورچج جہ جج عج

 ا7 )775 مج 7و یجج ہہ ہہربہج7٭7 دت تہج چج یرجچ عج -ج

 ہ و ہ5 >٭ر ہجوو رک )وو ج-ہ] چہ جو

 +۔ںحدج ہوروج مج ہب٭ ج-. 7 عوعچ<ر ہجوورم ہمہ یہ5 عج

 ذ7 ب77 مک 5ور موج ہبورک ہمہ ]مچ و'وژ

 3187۱ (>۷) ۹ 2979۶7 777. ۳7 ہچزج دہ ہو مز چہ

 ۹ ×× 7 ۳)5 ۹ ٠× جج جو جب جیب جج رج

 5)٣۷1۹ |٦٦ ۹ 5776 پ77 ۶77۳ ۳۹. رچ۳ ہ77

 اہ ع< >527٭ پچ” بہ ۔بورجو وج۳ پچ

 ۳1017 ہ37 ہر چا دہ ج قع چج قسورچ وج
 21۸57۳7 ا جج



 ۔(ع 85۰ (م×چ ١ ہہ ۹۱۷, ۰.۱۳۹ (-(ء8
 ۔۔رمر د8 ]ہ۹ م75 ۱۳ ۰۱( ہ۷۲۹5۴)
 ۱8ج مج ع۸  جہ (:ج 88۰. ہ۲۳ ۶۱۱ص (5۳

 -يك4]9[۳)

 ۱ ج۳۳۸ ٣۲۳۴ ٣۷" ھدٛھ ا2 م7۴ ء۳17۱ اج
 ۔ جہ 2۳6 6571:78۲۳ ۹ ۱۳۳۲ 71۶۱۴۴ ۹7۹۹ 7۹

 می ج۔٠٭٦۲ 5< 5 5۳5 ء۷۳۱۹ 7 1۱

 ہ ج۰ "۰ 3۳۷۳۳9 ×۳۳ 7 ۶۳۴۴ 3671 ×۳5 ۶ ٦×
 تاکل

 ۴ 77 "۴ ۳٣1 مج 5۹| ۹7ا 37 .
 3۹۳۶ (م۱۹٭۴)

 ح--×× -ػف ]یو "ہےں ت3 ۰۰۰۳۵ 8 :؛
 جی23 16 ۳7 ۲۳7 ۳ ۰۳ ۴۳۳۳ ۱] 7۳5 ے5

 جج مت جہ ج۱ ما پ7۳ 6۳5 تا ۱ ک
 3۰۳ م× مہ >5 مج وج 7کا 4518 ۴۱۲۳ ۹۷۳۷۳

 ]5ت ۱

 نو7 ہ پ٣. ۱ 518 7 5۲۹ (35)
 تیرہ ۳(۱ "جہ ہ-)]۰عم۳. ْب٭ ات ک۳ ج۳۲۳
 5۳۱ ×٣۳-٭۴ ب٭٭ و× 8ہ >ہرکاو -مچ× اک ي١
 ۔×ے> مج :م× ی١5 ہ٭ ×× (ڈاج ک ۹۳ی۰ م۶
 ہو > 2 ہہ ہہ ۰ہ ×۶ ۱۹۰۹ 3:3۰ ۰ 78۹
 ہہ ہبہ 9 ۸۸ ہ-2۳۲۳۶ ۰۳۹ ۱5آ 57۹ 5۳75 یک 78
 ٭]ب×٭ آہ ۱ ×× گا م۳56ا٭گ ما م6 ۹ 4
 8 ہ8م.٭ مج 8 <۰ (تو٭ نرم م٭ اٴ5
 جج ۱ 7 ت۳5 ۰۲۳۳ ۴۴5 ۹۴ ج۱ ۶

 65م یہ ہہ آ5 م3) *5ا5 ہ5۴ 758 5, ٤5
 ۔ یو ٭ >۳7< 1 ۹۱ 1, 7٦ ۹۲۳۴ 8۳8۰1 ٥٦

 3 ھ۴۰۱ |۳۳٣۴۱ 5[ ت۰۴... 89ہ ۹ ۹ 7 7
 88 ] ے ق۹ 7)۳13)

 ۳۳7۳۳7 ۳۴۳۰ >۳. ٣۴۶ ہ وآآ ×7 ھہجا 77۹ ۹۰۹) 7۳۴
 ٭ہ 8 ر۹ )۹۱۴۴ ۹۹۳۶97, ۹7۹ 8971150571 9۹
 جب 837۷ م5 ۱7۱۷:5 ۳71ت ۹۳71۹ ۹ 7۴+

 ھچ ×۲5 ۶۲۶۱
 نیدجو٭و ٭. ۱٦ ٭ہ 596 ہ۱ جب *8 : ۲5۷
 ہار ۳۳۶7 ۱:7٦ ی5 ۱۰9 ۳۳۳ *٭٤۲١۱ ہہ, ۳۹۰۰۸۳

 بج م5 57 ۲۳71 ۳۴ ۱ ۴۴ ۲۴ )۳۰۰۲۵ ۹1٥17۰۸7۹

 ہم -× ×۹ "ھ ٭) ہ١ ہ×< ہم, اجقو ہ بو
 یر ھ۳ ک7ا یا ز ا ب۶ 77 ۴ 9

 ے88 86۸ 8ج١ ہ٭ ٭٭ ہہی ہ٘ہ
 ےوجتس ہہ ہم١ قو ہد×٭ ]ج80 بس یا

 ج991 7 ۳٣۶ ۳۱ ۴۹. ھ۳7 4 1 ٥
 ج۱ گ1 ۳۶ ٠۶ 857۹9 بج٭ 27۱ 16 50971
 لک ھ۲۳ 2۳۳۰ ۱ ۳۰۹۹ تہ7٭ ت٦ ا۰۳ مک ات 1۱
 78۴ ہو27 ۲۰7 87 ے3 ھ7 ۳)۳ 77
 حج صح ×7 88 ٣ہ ص١ ہو م×٭ ا5۳ 8
 مچ ہق ٛ٭۰ پگ 7 ء217۹ ہ7 "۱ اب إ
 ۳7×۱ ہ۳۴ ×۳ .۔| (ھم۵۰٣) ت7۳ ص۹ ۹۶

 ہہ ی۹ 75 ۹ ۰7 ۱  9۷ )۵۴9 ۳ ۶۳۴٣ ٥971
 ]قل ج۳۱ جج ہ1 91 ۰194 ۹79 77 8 ۱ ۰

 ج85 ۹ <۴ ۴93 ۹5+ 8 9 ۹۱
 جب3 ی5 5 857 ۱ 71۹ 5۰7 ۳۳. ۹۴۳ ۴7
 9ج 5 ۹5 ی٤ 7757 د۶ 3۹77 8 9<

 ' رو ع85 ٭ی *ہ۰ ہ۳۰ د۰ 58 ۴7
 ا درالع درس ×۱ *۰۳۰ ×7 حج ۰۰۴۹ ۴

 |۴۳ .۔ (ھ5۳)
 ٰ چہ ۹ 9۳4 7ج 0(۹ 79۴ ۱ 7181 (31) 7 6

 :راید فلا ہدھع یف دھع یذ لک ةید (مك1, 5ا 06)
 ہستی نانا ریال تنا دنکنپ
 رسم "3م یس ]ج8 مم8 ٭٭ ۳7+

 نہ ۱ ×3. >۶ <۹ '3٭۹"٭ ٭٭ ۲ ٭٭
 (7ہ755)

 و۹۲7 22) 7] 375 58 ۶۱ ہت, 571193 ۹۳۴۹1181۰ ( 749

 : ج7 ٤ق ہ 26657 >۱8۱ ةْفَى ×۴ تت9 ٭٭
 88۷۷ 575۱۰۳۴ 3۲7۶9 ۹ت7 58 ۳ ۱

 ہ ڑج نو 7ج8 5۹ 6۹07۳۹ ۶۱ ۳۹۰ ٣٣٣

 ہ ہ خےی حج مج ہ87 ہقب ٭” ي۴۳ اہ

 و 3مو مہ ۴۷۲۶ 5۰ 551 ہکآ ۴۹۰۹1۷ ۱ ی۶ ۴1۹4 كا
 7.23>۲5]) ۵-3۹ 131۱531 5 ک 1۹۳۶ جا: ما
 ]مک ٭ ق8 ۱ :ہج-8۴۰. 5۲9 5۹87 51۹1 55 (۴۹۰۷۷۹۳۴۱

 ]۹۳۳ کاٹ +۹ 1۱

 ۳۱۳۳ ہ787 37 ۰ ×۲۳ ۴ 5۳ ہ ۹۰۴۰ ۳ 7
 81۱ 7 7۳۴× ۹)۳۰> 7 ۴۴ ۳> ۱7۹5 ٦

 ×× الَتكلا یس ْيَصاَذ ۹۹. ( ۴
 ہہ ۶۳۰ >۳٭ م6 9۹ >7 5 ۹> ۴ ۹۳75۳٦

 ۳۔۱۱ 9۹ ۹۰ ك۳ )ہ6 ٭ م٣ 98 وک ۰ ۱
 +یج ثبجوق مچ ×ہم5ح 588 ۵۳ 5۳5۳. >۲ ۳7٤

 حج  ٭×"”ى ۱ 7ہ ی٭ ۳۹ یه ×5 ۲۰ (ہ, 181۹8 +69
 0ن ہی7 ۰7۹ ۴)۹7۳ >۴ 7. ۹۱ ۴۹ ۴ 7۶
 ۔ےیر 77:۳۱ ۹۲۱ 55 ۱ 1)۹۲۶۳ 07۶۱ ۹۷۹.

 جی یىج 3ف ٭×.×]ہ ہر, ×58 ما٭-٭٭ ۴ ۳ ٦×

 ٦5 بج >3 م۶۲ 5 5۱ (م۶1]. ۰-۹۳۰8 57
 ٣ تر7 3-7 1۹877 ا91 -- (7-۳7۳۴]۹۹)

 جج ےہ ((۵م۰۳ ہہ ہو وہرہسع جت 4
 ْ ]مے 88ج ہ٭٭ و و_ە: ہ۲ <٭٭ 5, ۳۷ ۳

 تندوحجم ء8۹8۰ 858۳ ۹۰۱ ۰۴۳5 ۴ ۴
 8۹[ ۹2 ۶1 ۹۹۳م 1۹۰۰81 ا5191 ا571۶ 55 ۷۳
 ۳۳×. ہ8۸ ]ک ۶۲۹ ۸۱ 1 ک۳۱ ۹8۹۷۹ 7
 ط۳ ×۲ ویج روک جد ہم 83ہ و77 ۰ " ہ5

 رد

۰. 

 ےھھ ےہ ےک ےن ےک ہے ےس ےہ رہ ہک ےنً نک ھآ مآ"

 اب گا

 ےہ ےک
۹ ِ 

 گڈ



٦ 

 دہسع

 ۳ روس 1 روس رس سویپ ےہ ى7 7س 3 یس نم تا ججموٹم تیر مج یو اھ قو -دتببسہحتسۃوووج و ا

 . ؟"_ ےہکڑ ںیہ پن یک - .- ۳ ك٣ -.ھ . -ِ ج۴. 8 5 3 7ک "؟ ںہ پا  ۔*دتچت : ےہ ۔تضذ ... ےن تو8 .آ کے 2 . دلی ست تک . ج تپ اچ 007 ےب وع . ... ون شا

 ج 7 اتسھو+ہ بے . 7 ا : ا ء

 جا
 ےس

 ٭ سم

 ہہ ےہ

 )7.5 ۴۰ ۵٥۹ 5۳ 5۳58+ ۹5) ۹۳ 55 چپ

 پنجم و ۹1۱ ۹۱۳۹ 3١36
 چو ہ <*ج ×٭ ہ 5930 ٣۶۹۴ 2۶٢ *۲8 جہ

 ہ8 بو ]م۰ ۳ی, -٭٭ 77+ ۹٥ہ :ہ ) و ڈس
 جے جے .×٭ مہ بات ہ ٭٭۶5ہ ۹۲۳ "ہتجور ٌ

 چے مہ. م× ؛ثقئ ت٥ت ہیچ ٭ ہں ثہپ

 7 ۹8 ۴ 5۹:۹ ]۵ 5۱۰۷۲۳ ٥
 ۔ے| "٭٭ 5۱71

 ہ7۱ ت۵ ۰۲۹ “۰ا 7 ۰۳-7 7۳۰ ۱۱ ۶ ۹ 1 3869 3-۹ ۴ 'د٭ و حّ. ت۲7 ۴۳۳٣۳ ن ×۹ ۹ ۳چ
 جج ج۱ 8 >۷ ۱۰ ہ ۹٥4 ۹8۱77۷5 ہ ہر

 ۳3 ۱ ۱3) 57, ٣× ء۳۶ 4 7ق )۹۳۰۳۰( ۰۱٠۳۳۲
 وججؾ ہہ ب75 717٭ ٭5؛ 55 ی۲ 15/511 مہ
 یہ فیدج ک7 554 ۹۶ (8۹۳ ۹۲۹ ۶۲۴ 7

5۱ 
 موت ۱×1 ي< ہ۹ ہہ. طر ۳ 380
 بج 3+ آ٣ ۱ہ 5۱۰۹ ۹5۴ ۴ )۳
 تنا ۱5۳ ۰٥۹ ہک 9 ۹۳5 ہا 7 ۹۶
 ۱۳+ ۴ ت۳۷۴٣۳ >1۹ ×۳۹ 7 18781 (۴۳ 57
 7آ ہ1 چک< "۹۹ مم ٣ہ ]5۱ ی3 5) "۰ 8
 -۔جچجچ مم ٭٭٭ 8ہ5۸5, ٭ مان ہ ۹۳۴٤ جہ ۱×

 یب۰ 955 ۹۹۹۴ ۶۱ ۹۹۳ 5۱

 ج۹80
 و وا پک ےن رش یئاھھاک جو ملا وہ تم ت ہاجت ہشام ہک

 ہج) بج جم ×۷ ج۱ یہ 5 ۹۱ 75۰: 6
 ج٭ ج۱ ہ7 ۰۰ ہہ ×۷× ہاجہاب ۴ ۴۹ ×5۰ ۳۴

 مہ .۔- مل-وقکعر
 یو[ -97137+ ٭۳۳۶ ۹۱ ۹5۹ 9۱۹۶۳۴ :؛ یک ۴
 مج جج "ن”أومک ۶7۲ ۳۱ "۴ ہہ ان ۸ہ

 ]۴7۳۰۱ 7 ا. ۰۷ 1 ۴ 1 ۳ ہ۴
 ہیر 291 ۳۳. ۴۴ 571۴ 65۴ م3, 5 11
 ۔ق م۱ د۳ ج۳۷۳ 5۳۳۳[ ا47 ۱5 798 74
 مج وو مہک ۹ ی۰ ہ۲ ۹۱887 ۳۹۰۳ ۲7
 ید ٭]> 8 3ہ× 2 ک9 6. ۹۶9۹) ۹ 18

5۱ ۴۲ 5۲۱۰۱۳۴۱ [87 
 یی یک 37۳1۳7 55 م۲ 8:۹ 9: اراکسا

 ج2 وو ج یو ٭ج.ہ, أم| 4۳۷ +۰ 1, ۹۹ ٦ ۹۱۲۹ 8١٦"
 قو ہہ. ہح ہ۶ ×۴× ×اتہ٭ 1.78
 ۔ےب چن م <7 ]5ج ہ86 م۸9 ہک۱ا یک 5
 جج ہہ× ۳.3۱ (چ8) ۹:۹ 1 “1 ء7 77

 یر ہود مے جج مہ ۹ +8 1 ( ۳ ۱٠۰
 ۹ 37 5ج ۱ 7۳5 6, ۱۲۶ ۹۳۴۳۶ 8 ج۳ 7

798۴ ۴۴ 1۱ 

 چو وو ص۰5 8۹5 ۹۳5۲۴5 ۵۱۴۷۱۱۳۳۷۱۰7 6 "۹۹۶7
 مہ رآ× 8 ۰×× ۲:۷. م7٣ ہ ج5 ہ5
 جج مج. ]۹م ۱.٣ 5۱ ۵۷۰ 5۱ یو -ر٣ ۴ ۰ ۵٤5 ہر
 ۔بف٭ 886 :٭. <۰ م۳ ۱)۳۷۹ ہ1 ۳ا ك٣ 55 ا1

 یک ×7 7 ۶1 ۳ ۹3 71۳۶۳ 3۶۳7۶ 5 ٦۶۰۳۳۴
 جب ید مہ ب۰۳ ۹۱ ۱ 55 ۳۷ و۳



 ۱۹]۱٭ 27 ۴7

 جو 59 ۱ ۹۲۶ر ۲۳۳ 5 8ہی7 ۳٣۳ی
 حج... 88-ہصجہ ۶ی <ےعا ہ٦5 38

 “جج ۳× ہ۹ <۱ ۹۰1۰۹ ۰٣2576 مہ (٭7
 79 )۱ 1817۳۰ 3۶75( ۴۲7 7۹ 5 ٥5۶۳٣ ٣۶×

 ۹۶٦ 5 ۷۲5)۱۰8 ء57 ا۹٣۴٣ 99 ۹۶۲۶1۲74 19) ٥۲۳(
 مج مچ. ٭٭ ي۳7 ہ۳ ۹ ۹۱۹ ٭

 چہ76 ج85۱ ۹۹۸)
 ہج8 )53 م۳۳٣٣ ٣× ۱ : ۲۹5 51۹۳۴ م۱۰ ۳۷

 79 ۹:19 277۳۶ ٣ہ ۔۔ (ھ۴5٦, د۰۲ ۹۹, ہد ٭ڑ)

 ج8 ×5 ×۴ ۹1ج ×۳۰ ازجِْتَأَكْْٰيَلا
 مِِلاَومَاَوم هی نم ک۳۰ ٢۳۳ ۳۱ ۳ ھب ۳ ٤

 ۳771 0 ج۰۴ ×۳ 9771 ۴7 (۸۳۴۰) کك۳ 1-
 7۷7777۴ 1927. ۹7۲۹ 9 54 277. ۰ ١

 جو ہو محی ؛ مج |۹۸ ہ۰ "۳ ۶۷
 بج بج ا٣أ نب ہم 6 85۹. ۹6 ٤

 ہہ ک9 ۰۱ 7 یہ187 ۹۹ ۲9۹۲۴۱۰۱۹851 75
 وما ٠5۳ 6۴۳۱ (م× مہ اچ >5 ہ۰ ۲۴
 3یہ جج. (ئ ی١ یہ) 3وہ م؟٭<٭ یر
 چیچہ 3<×2.) ہ وو٭8) وجد رد١ (50)ر ۱۷ ۹٭)

 یو ؟ج-.چو م٣ 887۰۴۹ (۶۰8 ۱
 تہہ ۳7ی مہ ٠ ۹۰۰6 یم 1و75 ٭

-775 715 
 طا لیس قا ذتَييَ ارمان اوم ا ینا
 ٌنمِتل وع هللاَو ولا تمْحَر نوجِي كہ روا

 3۰۹. 531 3 ک۲۹ ک3۰ 76 375 127 ٦1

 حی مح ٭×ے 51 <۴ 5۳۰۴ ہے8 ۹
 ے5 7)0, :ڈ٭٭ ۰۰ ۱

1737 517 - 71 1۰:٤ 

 ُمِلاَوتآ پلا لیس قاَوُديِج و اٰوَرَجاَھ و اْوسما َٛضَْكَلَأ
 وو ۷ے

 َنورِافْلاِحَه ھ کیلو او ہلا ںشچ ہیر در ظعا ملایا

 ہہ 51 7.۳ ب۳۰ ٭ 57 م٣٭ فی١۹ 518 ۹
 ٭] ہ۲۰ ۳۳۲۱ 577 +۳. 5] ۷۸5 ۴۱۲۴ ۹۹8 ء۴۶

 018193) ک۹۰ 51518775 ١

 توجہ
 1 ہ7 5 *ھےج جو"و رح پر رر
 نیت ملوُسَرَو وا للاَرجِاَوُم يهَبن ميری ْنَمَو

 ولا یلعهْرْجَآ عَقَو ندَف ثوملا

 ۔ںا ہم |7 "وج ہ (وہ٭ ۳٣ص ؟ ع مئ 5

 ۵ٰ۹ اس یس

 ۲ وہ 7٦ 7 مو شسغمو نت چيَد |

 ٢ ٗنِلا ھر ہر و ٴ
 اک نیت کوان فا لات ھی ا

 ار یے ےس ضالاو

 ً ۓ اح یئوقم وک نْفِعضت سل 3 ۳

 5چ 5 نت ون یت 7 ت

 ٢ک یی ا تہب ا
 ١ ےک ےک مر ری ےک :

 ٍ دم یڑڑق ئل قر اَدإَوَهاَمْيِحَت
 1 اکو نآ من نا“ قولضلا نواو رض ن ماتچ ا

 28 نیپال افر ٰ اتشس

 او 7ت

 ۰-۰ تک یخ

5 

۸۸ 

 ٰ تے حج و جج ۲ 7
 یسوچسور یدر ہم 559 05۵7 |۱ مج 57۳ ۷
 ٴ ۴7ہ ٭- ہم ۶۴ ب٭٭7 18757۶ 5771 ۹۳5 ۶ز ف و۷۲۹ ۶7
 -۔--_ی ۰۱ جہ7 .؟×:× ہد” 8 طر. ×7 ہ
 - دب و. 77ج ہ۷7 7۳ ء- ۰ ,٦”- ہ7۶ 7777 7
 5ج7 ہ7٭ ج ہ×ر٭ ۲×۳ چ× / مد 7ج وس, 4 م[(جہ
 نآ تد۲ ہ۰ تو7 ہیک قصر بہی ۶آ 27 ی4 ۹۹ 7
 0٦ مح) یو, ٣7 مج )5, .ےہٹو٭ یر7 آ 471
 7جج ×3. ٭۳5 ۱ مممر ہج مت ہو ۹۳۳۰ ۳۳
 م٭ ہ ہو جج بج وج ہ ٭چجہ "3 ۹۱ مت ڑج
 ١ ہہ مج صي ہجچوچ ہ ]بص٭ ہت جو7 م7 86۳
 دن -_وو وورو۷ ا55 5 7 7 9 چ7 7ا 75
 - جج ۸۳۱ 7٣ج 5)۳۳۳, -م۱۰7۳ / (ممرر) ۳۷ ہم7 ھم۳ ۳
 ]جی ہو جہ جب عم ج76 ہم۳" ھ77 ھ7775 ھگ
 ٣۳ أم+ہ پچ جج ہ ڈچہوجچ مر ہو ةہچراَ .٭ ۱

 5 ٭بجوو یک "سر ج۱

 ھہ 5ظ تب نک ڑثت نج ےہ

 23948 ےہ بب ٭آ ھضل



 )۵7 771 ۱۶57517 97۴1 7775 6. 6 577> چپ ۶
 ح-٭ ٭_ ہہ ٭ی ہج5 55 5۳7 ٠۳۰۳۰ جچ وہ 9
 ٥ ( ۳٣ ن68 ٢597 5 ۴7 ۹5: چچی ۲

 جو ۳۳۷۳| ہہ| ٭٭۳×١ ۱١

 5می م٭٭  ہہ 51315 5۲5۹۶۱ (۴1۹5۹۸ ا٢ ]
 چں ہ ہ٭۳ مم ہماوڈا ٭؛ ٭× ہ۳۷ ہہر ا

 )7 ۳ ب ×ہ ٣۹ ×5 ہ رظالازرتاَت و ۲
 بی ٠ہ 3ہ ہہ ھ3۱ ۰٥۸ ت--.م وچ اگ
 بو وصعہ-ج جج ٭ 3ج × ×× ×:ڈ ہو ا
 کل ڑ3 ىررس دہ 37م ۲٥5 ×× ہہو اگ

 ]۶ 7 23876 .۳٣ 7 3< ×٭××٭ ×× .٭ ٦
 :١ ج٣. ہ55 8۴5 ۱۰۰-87 ×۹ < ہَو×× ہد ٢
 ٥8] ×٣ ہ۱ ۰× “ہ٭و7> ×× ×ج×× جم مہ 1
 -جس٭ ج7 :وہ ہہ ج٭٭٭٭ہ "٭٭ 8۰۰ جہ ١|
 ۔.3٭ ۳, 13 8 ہ 37 ٠ ٴ

 ۔نسصح جج, ۔ حج ع۳٭ ہہ -۱٭م عج آ
 یدوجم ہمکقنت ہ× م]گہ.  ٭٭. ۰×3 : ۱

 ۔ج مد ۹. ×۱7 ۰37 ۰7 ٠×۰ ور 37 :۰ ۱۹177 11
 دو ۰×××۹ك6 دہ ٴ٭۳۳۸٢ ۱۱۱۸۰۳۲ ۴۱ 355۱ ۹۰۰۰ 1

 ۔۔ں ۰۱۳۰ ۹77۲ ۰.371 771۴ ۶۰۴ ۶+ 7
 ٭٭ ۷ ۱

 ]یر کر9. 7 7475 اچ 0۳7 717 7 71۱

 یہ مج مە ڈی. ی ۶( 834۳ ۹۳۴۳ ۹5 ۹7٥50
 ےہ ,8585ہ جہ جب 31 <5 ۱۲۰8 ٢٭ ٣

 چہ 8م 8888 ۰ ۱۹۴۱ 58
 ےہ. 88 !میےچ٭ ہد ہ۱ متجو, 33ہ ٤
 ص۳ !ے..×۲ ِع٭ 85گتات ص۰۶۳٥ ی۰ ی٭ 890

[589 ۹3 97 ۹۴۹ 

 وج ر5 ہ15 (71۰) 7۶۴ : ۶ا37 *رک۹7 7۹ ۱1۳

۹۱) 619 821۳5 
 چیچہ وج: 32 بج م۳ جا ۳۶ ْ٭

5۰1 ۹۹1 71 
 “جج ہجچے٭ ٭ 8356 ۳ی ۶< ص65۴5 ۶8, 5
 ۔77۳ کج .-× ۳۳ ٠۳ م۳۳ ی۰ ۰۹۳۳۶ 5

 >5 ہلا ×2, ۴۱۰۳۲
7 7“ 7۰× (۹۹ ۹۲7۳ 5 395 878 
 ہے وج ]مج م 8۹ ہ٣ "ہ۰۱ ۵ ۰-۹۷

۹۱۳۲ 

 م۶ 1٥۴ مغارم ×8 ی+ات ×5۱ ك۹ ۹۹۴ ۹۰۴ ۰1 7

 ۳۳ 9ج 9 آ9 07 1۳۲9 1917 17۲9 ۴
 ٭٭ اََقَم ہ۹ (۱

 ٥5 8ہ |85رج ہ 05۹3۹۰ مم. 9× ۹



 ہ0۱۶۳۳رک : ٭را؟ 557 ۵ 77۳7 ٣۳۷ ۶۱ ۶۰٦٦
 جج "قہ ہ 8ہوی "جہ جج ] 53 ٤۹٭۰ ۹ 37

 جج ٭*یہہ ٭ج عج ۹۶م چہ جج إ ہئى ہ6

 5۳5۹17 21 1)۳ 7177۳۲ 2 ۳)1۹۳۰ *[۹۰1 ٭ ××.
۱ 7177۳۴1۴ 1557 

 جو ہ مے و٭ [3۷] ۲ 3۹ 6)1 مچ ج۳ قہ
 ہ× ×5٣] ٭)ئا 5۱

 ہ٣٭ ح٣ مج 3۹7۰ ف8 ء۱5 ۲۳ 7۹7۷۲۷ ۶ ۴

 م٦ 7م 5۳۹۹ *٭۹۹٭ ٭٭إ ٭م, 5۹ أ٣ ۹۹۱۳۵ ٤5

 یو ۱ ۰۱۹7 ۱۴ 3۱۰518۳۶ ۳۴۳ ۹ 5٣۹۹۳ ٭))<
 ×ہآ | ی< 3۹۳۹ ۹۰ 'مہ٭٭ ۹۹۱ ×78 8)۱۰۷۴ )ا۶ ی٭
 ۶۲۳ ۶۳۰ ۶٢ 5۱۹۹, 578 75 ۳۹۹ ۴۹۶ ت۹۴, ۶

 ۹ ×× ۹۳۳۹ 2576 7۲۳۴ - ۹3 377 ۹۶۷۴ ۱ 75 ۹٥۲
 5 ۹ ہا اچ .- ہ۴۲ ۹57 *!7۳ 7۱

 ہ مہ. ہی 6 ۲۴ ۴ 7۰۲۹ ۹7۹ ۱۰۰۱9۹, ۰۶5۹, ۹۳۴
 چاک ۱ 78 7 ٥5158( ٥

 مع آ ۹ ہ۹ ٣۲۴۹ ؟۶۴ ۱۲۳] ۹4]۴ ۳ ۹۹۰۹۲۱ 9]
 5۰۲۳۱ ۳ہ ہہ. 7٥۸۰ ی5 7 رک ۶١ × کتا 3 ج۱

 ما. ×9 ×3۹ ۱۰۳ ۱ص ۹۲۷۳( ×۲۶ ۹۷۳ 55 7ج ۴٤
|۱ 5 ۰1 8< 

 ہ 87 ًةولّقلامہَل تاہم تار و ۹۹ ٭

 ھ3۹۹, 5۷۴۸ ۴۰ ہ۲۳ ٣٢٣ *٭٭٭ر, ب۶٦ ۵۹۰۱ ۸ 7۶7
 ی۳ ۵ ہیج-قاک یو-۰2 1 5۳۷۳۵ ۹ ۹
 ]7.9 ۔یو 88 3۱ مہ. 5۱۰۳ ہ8۱ )5

 5 ی ×۰ 1۴5 5۱۱۳۷۹۱ 1۹۸1 8۱۳ ٭”7 735 ۳
 ہی 2۰٣ ١۳ ہک ۰۲۹ ٠۱ ہ8]میہاک (908)-ی۶ ۹5 ۳ ہ
 ے0 <۹. ۳٥5 کا وم <۴ یو. ےہ.
 ج۹۱ 7+ م8۳۶ جہ <۶. ۹۰۷ ۵

 7 6۱ ۹-۹3۲٤

 ہ 8۴۶ ۳ مج ۹۰۶۳۳۲۷۳۳. م57۰ '-77ے۶-٭)' اج
 م۳ .5٢٢۳۳۷۳۴ 57۸1۹ ۲5 :8-ہج (۴۹۱ ۹۰5۹۳ 35778 ٤
 8۹۳ ب۹۹ 75۳7 7749 >3 ہ7, 55۲ 979 '>7ہ۶ ٭۳7'

 >ا5] 5157 |
 ہ ٭چ٭ تہ ٣ بج بہ ٴ(1۳۰ك ٭ج8 ((۹ ٥
 <٭×٭ ۱ ۹)3 ۱۱۳۰۳۶ ۹7× 257 3ہوا ۹5 ہہ ۴5
 (50) ۱31۳۶ ۶۱ 7۶ 57۹7 -ے(81۸".8 ۹۹۹۰۳

 جی رر
 ٣۰-51571574 32 75٣ا 1۹7۶ دے ق۳ ×کات ہ0

 ۹۳ ٦15 ٭ہ ہ۱ ۳6 م3874 >18۹ 55
 تی ہک 0۰29 ۵ ۸۳۰ہ ی 9878 ۳ (6.9(6
 ۔۔مہ پچ مج بی ک٣ ہ ہا۹٭ 7)۰۷3
 5 75۳۱ د5 ب7 8۳۷. ۱م| ٭ہ٭ م8۰ ٭ ۷۰

57۱ 77736 

 ردلا ا ۱ ده تنصحیلاو

 آل اتا ہت والا مول ت تا ہو تا ڈو

 ا 6ا ےزئاواصت ےل یرغآ سبط تا عا یک پا رق نم ا
 ریا وموتحلساَومُشر دجحاَه نحو كحم ا

 کی ناک تار ئلیکع الو 8عی ليکن ا
 واک تحسا اوعضن نا یضرش نا رطم نی ڈآ
 ہانی ابا ع نیل دعا هللا نار ںحافانخ ا:

 دونو بق ہللااورک ذا ۃولصلا تضاد
000-02 

 لَو مانو وفات نما لع نئاھت ۃوقللا
 صاف َنوَلاَت اون نان لا اکا قو ہت اہ
 2نو والا مولا نو نو نو لاد مک ن وکی ا:
 را بب کیا لا ناک 7

 ا تہ ںیئج سد تحت دی ۂرش نی یش ع ے یھی یک

 نہا ےک نی ہاپ یو ںیہ کیک اد ںی ںیہ ںی ںیہ یی و ہار پو یہ ںہیں ںی ہں ںی ںیہ ہہ ںی ہں ںی سک اس ہ ںی ئے ایس اک کو ںیہ ںیہ دہ ا ہس

 نور اپ ے7۔ٌے و8 ص ہس یخ و میت .

 نامیوَح ینإَحلِل نت ال و٭ ہللا كیرا سب ںیاگلا نب
 لپ رم وہ ے7 ےک ت.سووچجیحج تجدید

 خمار ۳٭+ ۰5 یرجہو ×۳0 ۰تچ ص۶ ہہ 777۹7 7)7 7٦

 مج ی٭٭٭ ڑغمسٛج ہ 7+ ×۳٭ یچب یرور ہک و ٣چ ۳۳ ھر

 ]نیب ۷ ایچ ل7۶ تی ال ا3آ کچ اج چو ۳آ

 چہ جزو یھب ب7 ۳5 یک حصہ ٭چ ۔یج ہی5, ۳ہ<ء٭ و

 ۳ و77۹ 77۳۳۹۰ ہ۰7 “۳ج یہ۳ ہہی ی7 77۳۹
 چک( جاو ہہ ہت مو ۲ہ یم پچ حج ہو

 مروجہچجچ ہبجہ چو وے ر وڑ اوج چو یہ "جج پ
 ٭ ہکڑ-7 ہبے٭ ج۹ -.5٭ چڑ ہبہ دوا ہہ ہم7
 مج مرچ ہت یج >آج٭ ۸5ج مک ہیرو بو بجو]7۳ ےہ
 557 ]7ج مج_ےجج_-٭ ج و-جم ×۸ چت ٭مج ھ|” ۱
 خمدز یی او ]٭ ہمروور ۳۷۳ 7٭چج ٭ہ٭ ی۳ م71 ۶۶
 ۹ ×7 بوج ہچروج ہبجب جر ہویمو ]مج 7ووچج جہ
 79. ی۷۰۳7 7ج چک ]قی اچ ر کم7 7 ہ77 07+ قہ ہو
 5۶7 )چو حر مممر رججچ مچوی ہ) جی 5

 (35117) 5077272, 5۳۹ 9779 037 :7777)3 ٣57 :ہ۴ 73
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 ۲۹۰3۸ ج٭ہ 7ر ممءر / وچ ت3 نعم وو ہ5 جر 78ی۷
 3 ڈ7 ہر۳ ۹ق ہ7۹ ہہ ا7 ہل 7 وچ
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 ۹05 ۹77۴ ۰)2۳۳۱ 127۳7 2:115 ]۳۰ا 0۷
 1957 6 151 7۶19۲ ۴۹۳4 ۱۶۶ 71577 )٠٠ 13ج ٭

 5 ۴" ہژچ "۹۹1 ۳۶ ہ۱! کک۷ وک ج٭ جج ےک ر-
 777 ٥75 ٦ ہد 1۱ ۹ا ہ۱۶ ۰۶۳ ت مج سچ َ

 دعا ھ ےہ تب چھ ےچ جدںبےپ ےهھ+ جػ پو ھ و ےب ےن ےن ىق
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 رن ۰ 5

 ہ4

 لپ 02 ۲
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 8 ٦ ص

 "لالا

 ہج۰٣٣٣ 5 ۴۴۹ ۹۳۳5 ٠٥٥٥5۳۰ 5ہ ×۰ م] وی
 ہو. ب5 ہ۴ ۶ ۹×۰ ۹۹51 ۴۳ <5 وہم ےہ )۲

 ۳۷۲۳۱ کك ۱55 ٦٦٦5 ا۹ ۳۰۵۰ 648٠۹ ت٦ چت چچ
 ×75 "۱8۳۸۱ 57۰ 13۱ ہت ٢× ۸ مت جج مہ چو
 م۱۰۲۳ 77 8۴۳۴ 7۱۳7 ہ۳۹ >اہہ.زک ۴77ج ج٭

 0ّ ڑ9 م۱ 5 ۳ .موە ئ8 ہج وچ 1آ

 چہ ہ8۱ 253 ” ۶)٣ ۱۳۳ :5:5۱۶) ٭م چ
 ٭!ج5 ۹ *) (۹ت.7۳١ ۶5325 ك۰ 157 3 ص7۰۰ ]7
 ف21 ۷)۱۱۹ 27 1۹۶ ۴1 ۱۷۳۰۶۸۲ ہکآ 5۳۴ ذ1۳ ×٣× من
 557 ۱۷۸۴ ۴ :۱37 5۹3) مر٭٭ ٭ أ۳ ی۰ ]ج٭

 ٦ ہ51 5۹۰۰۳ ہ3 ۶5۰۶ 9 11۹, ج57 ۸7 )٠57
 ٭] +۳۲ ۹17 ك 53۹18 (61۹۹٭ 1۱

 +2۹171-١۹ 9 ۳۶ :۱ 0۶۴ ۱۹۳۴ ۹۰۱ 8 ٭٭
 بت مج ٠١ ۶۳ و٥٥ ْو٭۲5 مم ۹ <8 ٦١

 ٭٭ہ-٭۹٭ ہم5” جم ۲ کہ ہہ ۹-
 ٭ج+ 251 ہک جا73 ۰ 57۰ ۳۱ ۰5۳۷: 7
 55 ۱۱ ×7 تب م7585 ۱٣۳ ب۳۹ ؟< ۳

 جی 27 ۶۶ 1 ۶۲۰۱ ۳۴ 90777 ۳*٦
 م"جتجت ی+-٭ ن قحط عتوققرو م۳۵ "۷ ۱
 )086۹ >×ج ٭ <٭ ۲٣۳ یبہ۶٥] ہ8۹ 5۱78 ۴ 8

۹. 3-10 ۹ (7 ۱ 

 15و7۹ مەوج٭ ہ 3 "ب4۹۷ 77 ,٣٣
 حج × ہہ قت2يو89۳ د٭8 جج يہ یتا ۸۲۰۱ 8۰۰
 ۹ 551 ٢ :1۴ 5۶۱ ٭×٣۳۳٢. ۹۹۸ ۹۹۹ 7

6 2385(۹ 7117 ۹ ۹۶5 ۱ 

 و۳5 8] *77 555 ۳۳5۳۱ ہ< م٭ہ 5 ۶
 ×۶۶ ہہ ی5 45۲7-۹9 ۹۱ 57۹ م59۳۱ 775

 یر 7 ٭م٭ ٭ءٴ٥ک جہ جٹ ۹ ٤
 ۹7*۹3 ٭*ج ۴" :۴۲ ٭۱ ۹۴۹ ,.۱
 1۹-47۴ 7۳ ٣۴" 77ی5 (7۶)-ک۴و ۴ ۳ ۶۱۷۹
 مم۳ 8+ ہ۰ ۳۸ ہم, ×3 ۰۹ (7
 ۰۲۳۳ >7 ج27 ۹۰5 77۳۰۳: 77٭ ۱ ۷۹۰ ۱ ۱۶ ۶7

 بج نج م 9ع ۹8 بہو ٭. مج, 8
 5۲7ہ ہم۳ > ٭٭ ب۰۰ 58. 8ہ ٢ ٣٣
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 8١ج و ٭۰۰۳×۰ قع ])ّع3چ یورو ×۹
 3ہ ہ ہ٭×× >5. ۱ ۱۹-.٭3٭ 87۸ 177۴
 5۱ ۹5311۹ (8475 55 یو جچ 58 5و ٠< قا

 ×۱۳ ۲۳۳ ۳5ہ ی۰ ج میک مووی [94 او مم 09۱

 مءآاضلا ۹ء 2َكشَتَلاَو

 لاَ اتا وقَخ ناک لا کاما غم اہ
 ْنَم ِبوْياَل ها قإہفَنَا نوئاتفن نانا نا
 لو ںیاتلا نو نوفختسااد دیا ٹاوخ ناک اب

 ظر لا وٹس ڈ ھڑب ےس رس سو رس ے سود ےوہسا
 یمرتہآان نوکیہی دا موحموقو لنا نو نوفختس 6
 7ک ۰ س وڑ ےس حر ہے یگاز طا

 ما ہاق جم نول ممی امی ليا ناک لو ا نیب اب
 و رس یفت حب و سڈں ےہووم وق 3 ےہ تو ا

 َليَجُب نه ایتڈلا ةورتا یقین عدل تاحال وم اب
 و داَاِنَو مهَلع نون نشرما 2ع پپارم حی ہلدا ا
 اج ہللارقختبربذ دن ملطی وا ا۶ وس لبحت نم ۔ےہسا 2دم ما پ ےک ےہ یو ےک ےک و ھب ےہ وس ۳

 لیک ا اتا ب رکی نمو نامہ تَتاروفع ہلا
 دکن لخ بیان مد نام یتا لع ابا ناک ید ا7
 اکا شا و ان او
 مینی دتا تمل نحو كيلع دا لطف لَولد ا
 نشا و فال نوا او پآ ا
 عو ها بولا کیلا لون یک ا
 ہامہظع كيلَعولا لن تا محَت نال اَص اب

 مو۱ر بب ْجچرچ٭ مرچ جہ ء4 ]7ر روپ ہوڑچچ 5
 ۳751 (مہ ) ×٭ ح ہر ]۳7 ہ۳۰ ۳ہ <۴ عج

 7ہ. جج ٢× ہجچرچ جہ میرج ج۲ ہر, مز رجر-]ی+٭ رفآ)
 ۱ خنم-) ہا٭ ٭و×٭ ٭۔۳< داجم ی یہ وجوہ جج دااجم
 ج7۲۱ ۸ ٴ7۳۳ ×۳۷ 77×2, ۰۷۰ 577] 72))٣ج یہ (7۹7۳۲ ×اوک×آ

 جج ہک جچچپ ٭ مر بج و( مم ٭٭٭ ٣

 770737 ؛ (ممجر 5۰×9 ہماوچ یرجرو ہج عہجچ :روج ہہ

 یے چہج+ جوجہ ہو مہ يرجہو٭ ہ۷۸ 7ر خمدمر م٭ میرج۷۴

 جج مہ ڈی ج قو موعصرجہ ہور ینردد) ٭ہ مت ہ۷۶ ہر

 مو جج +٭ بجعت جچر ہجوچ ل0 87۱ نیدح) ٭ "وج

 ے 7مو أ77٭ مج ب٭+٭ مہ 0۷(579٭و 8۶ ٣
 ہ79 جہ ہہ 7۳ )۳۹ز چے ا7 797 ۱۹ 2۳7 ۱

 مرزدر ۶ہ ۰ ہجچر ہر ہ جج ۰۲ جی 6 ۶

 77 ا7 7۳ج ۲۹ ڑ7 دہ. چہ( | 3797 7

 جہ رجچج مچ 5ج ہ ہ7 یجب ہ<ہ ہ۳ مج ۷۸5ج "مو

 "چو ٦۱ ورک ٭جو٭)٭ ہ۸ یققزوچ ٭یہ” بق( جوہوج یو٭

 جر 7۳ درک رچ7 1. 7 آہ 7ر 7

 2۸ ہ77 7۰7237 ۱ر

 ۔ی ےب دت دب دی یک یک دع دیم دیک دیک دیک یت دی دی دب عیب دی دی دی دی اپ دی دی ہیک دی یک یہ یا دی بک یا ںی یہ اپ یک ںی دیک

 ما ا ین2ا عام اف ےھ رے ھر مک بث رہ ..ھ رک تک. ےک ےس ےس ےک ے٭غہهھ ےس
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 ے05 ۴ ×× ہہ, و٣7 ما م۶۱ 5۲۳۰۳ ×۳ م٭ہب
 5 7۳۰ .۹٠ " م۱ موم ۱۷.9 ڈکاواڈک ۶۳

 مر جج 8-۹ ۱.1, .٭۷٭ م ۷۰×۱ م۰ ک 5۷۹۲۳5 5۱١٤۷
 ۴۸ ۳-37. +7 ×ہ< ی۰ 7+۹.( قت ۰۳ ۳ 7

 ب۹ 7 7)397 21ا36 ۴7 7:۱
 ا مہک ب دم) +۳ م۳ ۹۰۰ 1۸۰۹ 76

 ہت ہ3 ۴۹8 27 ٥8۷ ٠7۳٣ 8-19١۹
 مم 8ی ہ مت ہ۳۴ ھچ ٭ ۶ أ۳ ۸۸۸ 7
 جے ٭ہ”< ٭ع ہ٭ ہ ۴× 2۰۰۱ می ٭٭+ ٭ہچ

 ۔میرقھ ج٣ ٭م۱ ب<ّ٭٭ 3طی ہ۱۸ 1۱۱ ٭ا۳٭ ۶
 ٣۷۷۴ ا51 ] 7715 57, ۹۷۱۰۹ ×7 ۹۹5 ۴۶۳ ۹ ۱٣

 بہ ہ۹: ۳7۶ 7 ۱ 55, 511 ۶۳۹۰۴7 ۲۳۶ ۴17۱
 ٭+ن× ع۰ ؟, د>د)ز <۳ ۳۳۴ ۹ا 5۲۳5 4, 53ا 4
 0خ 51 71 ۳ہ. 5۳ ہ٣ کچ 7 1۴۹۱ ۶۴,

 مم ×5 7 8: 58۰: یک ۶۹۲۲۰۹ (۹۱۹۸۷۳ 519۲7 ۹5 +۹۲۳ 1۱

 و ھکكک< دحد) ہ80 یجات 38179 ۹1۷۰ 5۲۳۸ 51
 ےہ ہ وج (مج می ہو5 مج ہ۱ ۳ (۹۰۸ 7+
 مح ٠۶۳ ہے( (۴ مہ ق--:17+ ۹۳ و ک

 جج 37 ۹< 29578 بب ۱۴۷٢ ٥ك 8۶۸) ہم ۳ ۰٣
 ی۰ ۵۴۴۲ 717757 880 ۴۲5 ۹5 ۱

 8۹۰ (2۳۹ ۹, >>د) ہ۴۳ ہ81 (32)- 7۹8۸۹ ۴6 1
 چ7. 515 5۳۰۳ 35 9-1 5۷۴۶ 7 ٦× ×2 5ا
 دجردجرح+ 8(. ؛ب 5۰۱۹۴ ہ5ڑو ]۳ ۹۹۰۱۹۲۷۳۳ 75آ ۹
 حی 8ج ۱ تاج 75 ۵.۰۲ ۹۹۰۴۸ 73۱ 8 ۵
 0 ۹۴۰۰ 8533 ۴7 >۳ × ۹۹۰ ۴۹ہ ۶۹,۶ ۱
 ۳ ۹۰۴ *97۳۰۵ م5 م7 ۹۱۲۳۶۹ ٠۱" ت۹۳], 5ا15 55ا

 ےءوج جت یئقرع یب۹: 800+ ۹۹۹۷۳ ۹۹51۹۹ ۴۹5۸,
۹۱ 875۹ 259(4 ۱۶۱۴ 

 چچے یٔر۔ہ يہی  ٭٭٭ 1+8 :؛ ]زنا
 نیا بلا کیا ۰۳6 ۹ 867 875 ۴ ج۱ (ھ۴)
 ںیہ چوم مک مچ ہہ مم -چ جج ۴ ہک

 -وج٭ ]و جرم ۳ م٭٭ و۹۱ 2 ٤۶
 چقج٭ .2۱٠ 8۰:8 8586 ×٣٭ >۰ 71 7

۱ 67 51518 

 یز ہ5۴ 5۳5 مہ 585 1557
 بجع× ہ اچ قہ ہد 35۱۰۰۴۷۲ ۸ج وآاٹ<

 قی 7 ۳۴ ۹۹۴ 3۳7 ,7> ۹8۹۰۳۰۲ ٥۰۰۹۹
۹9۱ 

 گر دو5 میر 35۳ ۳ ۰۱87 7
 ج٭5۳ ×× 7 ×, ×۳٭ چ7 8 7

 ڈ8 ]۱( 555۲65 ۳7 "م۳۳ ۴۲۰۳۰۳۲ ×7۳,
 بٹبج وج ہ۶, 5۷۹۷ 5۴:۱ 5ک یک مک 7+

 ۳۹۶ ۹ ×3٭ ۳۹ ۴۳۰۱
 ]م35 میم مہ <5 ۳۰۶ ۶5 5اا ٭
 سر 18 و >-٭ مہ ئ۹ ۹۹3۹ ١ جہ ۹۰ 5<

 ے۲ ۲-077
۲, 7 

 یر ۰۳ ۹ (لہ)ر۔م م۵۴ تہ ےل 6
 مح ۱ ۰۰۸ 8۸ ۳۰ یھت ×× 4۹۴+ جام

 مپ7 ۳۰۱ یت ي١ م٣ جو پآ و گ٢ ی٤
 0-7 ۹۳۲۶۴. ۹57 ٣× "۲۴۵4 د۹ 7۱۰7 ۴
 مم م۴ مد اچ ٦× :٭5 ٭٭ اك۱ ْہ۲٥ پہ
 5ت8 ۹ ؛و9 م٭۱ ۹۹۱ "۹۳7۹۵8 69

 وم ۹۰۰۶۷۰۰-1: نَمْنُشاُهلَو (۹8۹۴75ہ) ١
 متق7ّ ۹.85 ٢ ہک ی 5 م۳ ۶۲۳۳ ٭زک
 رہ ۳ ۰3آ 7 ۱ ی7 ۱۳7 *ہ1چپ (32)-ک۹ ۳ 757

 رر: چک ۲5 8۹ ۴ 7۰11 53 ۹ ۹5٥
1۱ 0۳ 

 ٰ مج×ج×7 ۷۳ ۹ 3۹۰٭. جڑآ ٭ ۰ 2× ہک
 ]یب ۱ یک 0۹.7۳۳ ۰ ٭ "ا۹ 15 ۱٠

 ' مری ۳× ×۰ ۹ ۱8 ھ٣٣٣ 1 ۰۰7 ۴7۱
 جے1 7۳ مہ 5ر ہه٭٭ ٭ق 5۱

 ق۳ ہت ۴۳۳ م6 ی۹۹۲۹ ۴۲۳۴7۳۶ 7 ۹۳۰ ٠۹
 م5۱ ھم ۳ک ہو٣ 8۹۳۳ بو ت7ج٣ م۲۳۰ ی٭۰ ہزاآ

  575( 7 ۹۱ی×77 ١۲۳۶ ۱7× ۱

 ]37 (ہ-. ۹۶۹ ۲. 9۹۰۹ 7 7
 و٦ قت 5(۱ ×٥٥ہ وہم ٭ ×8۱ ہ ۲۶۴ ۴
 بج 9۳۱,۰. ۹۸ ۴< "۳ ہ٢۲ 37ج ٭جق ۱

 ۷۴۶۲ وم ج5 ٣۹۳ ہ ب٭ مر ک٭ ۳< 188۷-۲۳ ٤
 8588 7۶ ٭ج ٣ہ۲۹ ٭(۳ 7 ۱

 9 ۹۳ 188 ۹0718 ۹۹۹ ف۹8 ی >۹ ]۹5۳9 <7]
 ڑ7 | 29 7۰ 7ہی( ار جز1 ۹۵۴7 ۹۰۳ 3۴
 ۲۷ ۴ ۱۶۱ 5۳15۱ 518 ۹۰ د5 م7۲۹ ٥ ہ8) ک۲
 7۷۰ ۳ی ٣۰ ۹۱۰ ہجچڈے-| ہہ ہ٭ ہو3
 م۳۳ ٭ج ۲ یو. ۰×۳)۹۹٭ ٭م٭٭,ب ۹۳8۳۳٭۶
 ۲ی ہ ٭ٰ×۱١ ٥ہ ماک ہ8 ۹ ۰۰۰۴ ۴ ۶+
 ۲ 537+ ہت ]م85 (55)-ہ٭۹ ہ۹ ۸۹۱ <5 7

 ہ۴۸ ۶ ×: ۶776 83۶ ۹۳۹ 1777 ء۴۰۱۹, ۱۰۴ 5 ٢3۴8
 اا۴ ۴ ے۳ ۲۲۳۰ "۱ ٭ک8۱ (۳۰۳], ۶۱55۹۹۰۴۳ ۰+

 ×٣ ت۱ بک ۹11146 51 ۰۳۴ ( ۱

 ×3× ( ھ۹. >ہ۹) <۳ ر55 5 ٭٭ 85 ہ
 ۰۳ 37+” یچ ہو ؟چ ہے مہم ۹۹۹ ٭گیع۹۸ 1۱ (م۹۱

 ڈاوا5 917۹۲ ؟۹5۳ ۴۹ 1١

 ہ۰(. مد <۳ 1۹۳۳٣۰ 5٭ < ١
 آ!- ]٭ ٔم-٭<٭ ہہ ٭٭ 8م می ہم مہ ہا
 785518 7 ید. جر "ہ1۱۶ ۴: 1۳۴ >3۳7 ۴۲۴ 5 ××
 7 8 ۱× <۰ ۶۱۲۳۹ 3۳77 کب٭۰ 5۳۳۶ ت25 ۴۴ ۹۳۴۴
 7 3م *۳|ی ی م76 ۹۳ح یم, 5| ٭5۰ ٭(۹۳۳ت
 ۳3 3. ٭ ہہ 57 5+۹ ۲۷۱۰۱ ۴۹. 7727815 (5ا)-ک7
 ۹۹۴ (1-.6 5157 ۹75 715۳۴ م۶  5۳۰۴ ۳)۳ 7

 58 ہم 257 8۴ ۹۳18:۴ >۹ ۱
 ہ<صج× م۰, دہد)ز ۰ ۹۳8۹١۲۹ 2۹7ہ

۱ 



 رپ ےک قے ےک 8 رت 2 5 ہت 8 ٴ چل و ےھت < : وک جت 9 اف تی ا 5 - ۰٠

 جج. بب جہ ھر رجب ےھت ے . ػذأ

 تاککتکوحسمیل : ڈک ےھت ا یک تقوی ا نل لاش تصرف دٹم وس سفاک تا ۸۳

 و۹ : :ن: ×× ہ۳ ×۹۹. رات تم بین

 یت هم قی 5۴1 8۲ ہ | ھ۴ ۴۲5 ۹ جچ وچ

 ]یہ 7 7۷ 77× ہ5 جج ٭ہ. ہ ۶< ہہ
 آہ 76 ۴2 ٭ ہہ ی٥٠٭ ۹۰۳ ×۲ ہد بچ

 ۹ ہمہ 8۳۰ ۶۶ ہ7۷ ×1, ڑ3: ٭*×7ہ جیپ 1
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 با٭٭1 ٭ روا ×۶۳ ۰. بلا کیک ليا لاَ
 07 زکشت ناگ ام كَمکَعَو کيا <٭) '(؟ت'۔یج *

 ۶ چچ' ما  ڈچ٭ می 5 م5 <۸ ہ) :]ہاا]ا8چ

 (×میم چک ہ ۳۳۳۴ ۴ ہہ 'ہج<٭ 4 ہ٥ا5 ہد |۵3٣
 51905۱ ۶۰۴) یک ےہ د10 ×۳۲۰۹) 57۸۳1۹5 ۶۴ ہ8۰

 ۹ ۳ا5 ۵۱۰5۳. جت 3۱ ۲۳۰۲ م5 ٭ چچ

 ت01. -درج.٭ ٭.جت *٭ ہ٢ 9۲۱ ٭5 چیچ
15۱ ۹317۹113 

 9و مح مر مک م+۶١۲ کی 3 ۹3 6 8۳۱ ۹
 ہ3 و5 ھ۳ : (ی5) رلتم 1 ہ97 ۴۱ 5 ی٢ (])

 ولتم ریغ 0إ 7 )8 ٥51۹ ×2 ۹1٦ 55 ۴۱ ٥581197۲7
 ۳ 53, ٦ ۹۹ 6 ×۶۳۷۵) ہ7. ہ×ہچا۱خ ۶۳۳ ہ۳٠ 17۱
 7چت د٣۳ ہ3) 2ر7 ٠ رچ۱ ی۹ ۰۶۱۳۵) )1۹ (75)-۹

 ک1۰ ۳آ 511 ۳۴ (۱

 ]ہو15 یف ر-ہ۹ 5+ >9 38219 ا5د ہ۱

 رلْحت ناکام كَمَلَعَو ٢٥۰ ۹1 0٦٣۳۰۶ ×× ہہ

 یار ی۹ 37 51۷۰ 5۹7۴۳ 8:0۴ ۴ ٣ ۱8۶ )119> ٦٦
 ]محجج ۲.۳٢ .٭۱ م کچ ٹع ںچچک ۴ م5۹٥5 8 8
 م5 ۱۰۲۴ یک ۹۰۷۶ ۹۳ ہ5 مر ]55۴۹ (38) ۴۶

 2ا19 2۹89. 91 7۳81 ×79 8ت1 736 ٣۳۴ ہقا

  مع گا ا اوم ےک اب یا دہی فر شری ام ا ا عم پول یک سج اشن دو اک فت یاب روف ھچک ےک ہو تمرف دم یک ا2ا ه قعت ین دم ہہ رب تتشقتسسسشفےج ھر ھچک نج اوتپ ہک ھی ساس )تک دعا تارے دے ترک ول لو اب ھم ک وت کوم تککج ہر ہیک رٹسشگ0یسن0ویسٹسییٹٹنٹوسویتڑشییئیئیییوووووٹسوڈ 9پی, یہ ۶۶۶9ا 270 000 ہودہ سود یر ےس ےجےو-۔ےس ےہوے سیر سج ید و دو یس یی جس رسچ سچ ےیسچ جود جا ںیم 1

 ہ7 7 ۷. ۰۰۶۰ 7 ۶۰۱۹7 ہ ۶5 ×۱

 (٭) ]7۴ (5۰) م٭٭- ہہ٭ !ہخع وہ۹. ٭ ۶
 51 51۹ (۲۴۷۳ ۹۹5 ۱ ک۶٣ ا۶ ۹1۹818 ۹۹۴

 ۰۴( 7 ۱۹ 3 ٥57۴ 1)5۷۳۹ ٣218۳۶۹ ٥ ×5۰۲۳ ٦۱۷77
 چی 2ح ی۱ 9۲ 5 ۲ ھم 5۷5 5۲۷۶: 5۳۹۳ 5

 7 ۱۰۲۶٣۳ ×٭ ×)کت٭ ٌم:)ر >٭٭ ہلاَكيِلآم ٭)

 ٭۱-۹ 5۹۹. 5 ۹۰۰ ٭؛ ہ٠8 ػ۱ ی

 ےللا كارا امب مکحاف ( ا۹٣5۳. 5ا1 ۹۰۴۳۲ ۹×" 68 ٦×

 ہو77 ۴۰۳٣1 مج)ر ۱ ٭٭ ۰8 ×۲۳ 1 ۳ہ :× ک
 "8۳۶ ی۹۴51 3757815 (315)-ک 5, ۹۴۲ 87 ۱

 (یہورور 0*۸ ہ۹٥× ۵۹۷1۱۳۱۹۹۰ ۹)51۹ ۴۹1 ۴۳5 ۴۹
۱ 77 7۹ 3571۴ [5 7258 

 یحە٭ج 9۱۹۰ا ۱۸۸0 55 55۳ 8۹1۹۹۰ اوس لسحِتنمَو

 اَن يا مج چ1 ٣× ھ, >۰ ہ۸۴ ہ ہہ

 ہ۶۳ ۹۰ ۳۴۶ جم >٭۷ لہ۹ ٭ہچب << 8<
 م٣٣ 7ہ أ(۲۹۳۰۴ 5451 ۹ ک۲9۹۱۴ 31۹] 7۳۴ 7ک ۴ 7

 9۵31 6 ف۲95 ۹7۴ا 5۰۶۱ ۱)7۶3 5 ۰9۰:۴ ٣۷)
 7۱ ہہ 55 ۹5۶ 0٦ ہ۹1 ہ ٴیہ۸۰۹۳۳ ۹8۱ 85
 ۲۲7۹۹ ک ۹۳ہ بب. ہہ ہ؟ہہ٭ 3ہ "وج و8 م5
 بو9 ×۱ 553 ی٭۹ 5۱ ۰857۳1 ۰۱1 5 1۹ہ, 51۹75 ۹۹

 میک پو جمحد۱ ۰۰۲ ہی, 5۹ ۳۹۳ ]۲۹۳ “1)91۰۲ ۹9
 م7 >۳ ۶87 ۴7 ۱ ۴ ٥۹

 ہمہ ٭م ہو٘وگ ہ۰ ۹ہ. ”٭٭٭ : یر ہہ

 ہ7۳ 5۳ 758 ج07. قیقر 3:8 ہ۶ 58ہ 8
 م٭۲ ۹۹۲: ((٥ھ) ہا ۹۹7 "أ۲۳۴٭ ہ٢ یج می دم
 851۱۷۳۹ ۴۲۳۹ 71:۰۳ (1۳۷٭ ی7۰۳۴ >۳٭٭۴ 7921 1۴۲ 5

 تہجہ٭3 ×۳× م83 ہ۱ ن۱ ٭٭ ۶۹۳۲۷۰ مق ہ٥۹
 ے7 ×۳ ۱



 ے1 5-۹7 ٰ - ۲۸۳

7 57 7۰۴ 

 ہی ع 7× ۹۲۳۲ ٭ ×88 8ػ ٭ج ء

 ٭٭ هم نیرنکنالَخَل ہ۹ ×۳ ہم ٭-
 و+ 8۴ہو( ہم٭٣ ہا ۸۹۱ ہ 8۹۶ ٥8 1۹15۸5 ہو
 ندووزرق ۲۳۹۹ ہ م8 ت۶ا۹ ۶۱۲ 777 515 ۹81۲, (95

 ت1۹ ۱

 یو٭چ ××: ٭ہ<٭: َكِيلْصاْزَا فْزَرْفَم اَلَوَکَتَسِيَرَمَا ْنَماَلِا

 ںیلاگلا ۹. یب ×٭ >۱ ۳٣۲ ٭ م۶۸٣٣ ج]٭ ب٭

 *٭٭ج ٭۱ ٭ہہ ب٣٢ ۰۳۳ ٭٭7۳ ٭٭×85-. ج٢
 7ج7 ۳۳۰ مد ہ٭ ہو×٭ ممو موەآک 8

 3۳ <۳ ۳۴ م7 ۱! ن۹۰ 78۳ ۹9) ٤( 9۳۳۴ ۱ 
 م1۰7 <3 8۲8۶ ۳۰ہ, 7۹۶ 5۲۲۳۰ 6 ۴۹. 7۶

 )۲58 ہ۳, 1)7197 اتڑما 7۹ 51 7 ۶1۱

 يْرَْم ی۴ +5 ۹۴۹۱ ٭, ٢× ×30 ك۷ 7 ٤

 ×33 ممی ءء8 ۱ یب ۶8+8, رکنم ق8 ا5, ۹ا

 ×3۰ 7۸ ۹٠۹۰٦ ×8۰ ۴ئ 67

 مج )م۶ >۳]۹۴ 7۳۳۰ ۹۹ 2:51۶۳ 55۴'۶ ۹۴-77٦
 ۔جْہ ۱ 3ق. ×۰ 57, ۹۳۶۸۹۳۳۶ ۹۹ ہ۹, ء7۴
 ۹|۹ 5۳ 781 27175 ٣> 'ہ.٭ 85 7١×'٭ ج6٭ ۱
 ما ص١ ج٭٭ ہ0-٭[5+ ×۳7۰۳ 75ہ ید ہڈوحج 6
 جیج٭٭ 53چ٭ "٭ ٭٭۰۹ ہ8 ھب بکوتا ۰5 3۰8

 ۲ ۲۲۷ ۴۹9۴7 کت ۳ یب۰ 7)8335 1۹ ×۳[1 ۱

 ک ہا وت م۳ ہ۰۰ چچ٭ک ہ77. 8۹
 مج یہر ۴ ۳ ات ا٭۹ م۹. عچر ]۳ +8 مج

 ے5! م1۱77 ج9[ >۳ 0۳۰ )1875 ۹۹۰ 3 ٤1
 +8 *و+ہ ٭, ×۶8 ]جم مانو م٭٭ مع 3× 8 -: 78
 -ر7۱ 5 ۴08۳۰۴۳ ٣<" : ۹۹۲۷۹ >۹ ٭٭ ۱
 ہ<-+ >۳, 5۳, ۴۹ >٭1|<57 ی٭ب مہ قم × ماہ او ی٤(

 توی< |

 مٛو٭ ہ ج۶۹٣ ×۱۳ 9]138آ 8671 : ۰۹۲۹ مات ما
 مج مہ 9 ×۲ 07 375۱ ۳۲7۳ < ۴۲ ٥

 ]) ہ چی. ۰۸۷ می ۹1 2315 ۳۲۳۶ ۱ ٣٣٣
 بیج, ك7 ×۲۳ 17۶ وت ٭ مج ۶ 3۹ ك3 ۹ 6۹
 ]ہ5۶ ج٦ 6 ۶۳۳٣ ۳ء158۷5 ۲٦ ۹ ہ ۹۹۰ ]۰ 5
 ٣ج 9٢٢٢۷ ۴6۱ ١ 3چ ہ< ٭٭٭ ی183٥ ۹۴ (, 7
 ۹١7 7 91 ٣۹ | حرب اےک ک0 ۱۹۹۹ ۴ 78
 ج5 ہم و" -٭٭ ہ ۹ہ ٭*٭ٌہ5٭ ٭× ء*؟ 38

 ےن ءور× +ج ہ۱٦ ×۲۵ ٥۶١۱

 چی2 ہ ۹5ا۹ 3-1 ٣ ۹)٥٥6 ی۴ 5 ٠۱١
 مہم ہم 7 ۱ 757 :٭٭ چپ ۱× ٴصميص ۶۱ ہہ٭

 21 پ21 2111۷ 11 59۴1 ۹1 ۹ 711

 دب ۳57 چی ×× ۶7۳, ا3 ۰:۴۳ داو7 ××٭ اڈ

 ۳× ۹۰ ل7 د7 ۱۳۳ہ جہ 1۹7 م) ۱-- یو۹. 7)۸)

 دومآ نما ا ْمُهىحَک ات نیرانک قا رئہ)

 ہے

 دل 2027 ٰ

 0 یت ےس ےس امر ءاکِتَبا ۰

 دات حامی ھی نِ لْوُعَلا یتا ۱

 2 لام یک یر لی
00 

 رفعن ال هللا نِإَفاريصِم
 اھ 4ہ ََج ںی ئی

 چ7 2ٌ لاک ہا ید حوا دم

 ے7 وت ھھ5 َج “ا ٣

 یہ ارم وس 5

 ہلا تک ا نکال کالا نوغ نک نو اظ ا
 ہن اضورفش ےہ

 ھے سج ےہ

 ہر ث۔ وک دھتر مال - و تمہ کو وک ےٍ<

 _ِتاذا نک و مھتر مالو میں مد لو مون او ادا یف و نو ریھٹڈ ال ا

 قبل 3 َ ا ا قلم دس6 یب 03230 29 انگ ںیہ یخ ۸جی فض ے ا و ین مقا

 بسا اد القدس پ - ا نڑپ

 خ٤ :

 تو

 ےہ ےےع او ملال ٠

 ٍ ہو 7 او یر 2 -

 ہت ا7 م >٭]6٭ئو+ا
 ج ۔یییى "چی مچ ٭ جج مچ لو 0(یہ [<٥
 جج ]۳ جو77 × ×تج ) ہہ ہہ ٭۔ ہجچر< >7
 چپ ول بج 8ج چوج+ جج ج٭/ میدےر ہ ھت 7
 7۳۴7777 + م7 ۳ج 7۹3 ٠۲۹ ی0 چ1 ہا یہ ۳<
 77×77 ہہ ۹7 87 ×۳ 5 تہ یب 7 7۴
 ہ8٭ م" بیيج ××” یج ہ۳۴ جہ ×7۳ 75ہ 75
 × 87۶7۔7 ؟×ر7)7  مدہر 5 ہچرپ ہہ ج× ۳ج٤ ہ۷
 چ فرج >رہج ھہہیہچ ہ٭3٭ج "مج ؛ یو ۲۲۳۳۴ 7 ٭٢۳ 7<,
 و٭ت”چوچ دہ دڑج ڈو ہہ جج 5ہ ا5ک 5۱ ندو)

 تا ہ7۳ ۶۶777 ۳ یی 77 79۳7 ۳م ی7٭
 ]ز۳ ×77 ×) مہ نمردر و٭ عزت ہذچرج یورک
 ہ]ہچہ 7+ ۷۹٣٣] >× ارب جو7 ہیچ ۳7۳7ہ ۳ و

 م5۳6 ۲۳× ریہ وہ۰ یدحر ہر و۳ وج و چوک یو۳
 ت1. ہک یر ڑ۳ ہی۳ م7 چ7 ۳ ۹۰ ی٭ 7

 جج 7 ہر چی ہو یا چی اکر ۱ مرچ ری ھا کپ
 ہ7ك7 ]7۳ ٭7٭! ٭٭ قی مہ دہ جت ۹۸97

 ممر ہ ہیچ ہم می وج ”یرجہوجچ ہو ا
 جہ ہرہہو]ے٭ ہہ یاس مہ ی7 ۹ ھ۶7۷7 6 ۱/ ندحر
 ت۳. )×7 ]۳7۱_777 ا37 79۳7 ہ8۴ ۹۳7۹9 ۶7/77 727

9011 

 ںیم رکی پہ ہت ریرزت شب شادیج یی. یت رسی یل پاش ید د یشروپش

 عجب عج حب ہہ ھب ےہ بب

 مجعجب  رحسحا ۔ےہ سہ

 : مس سہ سو میلہ -ےمہ ںیہ



 ہا

 آتا

5 

۳ 58 

 اہ ۔
 ہہ ےس

 اگل ےہ
 رم وج

 0 آ1 ۔

 تھ ے

 مچ 21۹۶ب و 7 9141 0--575 73ج ڈ۱
 ۔>ہ ی۲ ۱۹۴۱ ×۴۳. 6 7۰ ٠۲۰۳ دچوچ

 ×٣ ]٭۱۱ ا۸۰ ت۴ ب۰۰ ہ ظاک ۴۹۳, ہم×٭ب وج
 3 اڑ ٭ : نرم نیم ںیضص یف لاک نادلللَت ۔

 قلوب دا۹ کوچ حج. ×× ×۰۶ تے جب ارگ
 ہ۳ ٣×۰ ۰۳ کا۹۳۳7 ۹۹۰۰۲۷۰۰۳7

 تئلتیسلا 0
 ۳ ۴٭) ہہ ٣۳٣۰۹ ھ۰۰۱ ۹ك ۶۰ ۱ ہ ٴھیچ
 ٭قت وج5 س۷م 7آ ہ 8۹۱۳۶۶۱ جچ

 ۴۳۷۳۳۲۴۳۹۵۳۰-9 ی٭۳۳ 1۴۹ ××٭ج ہ ےہ ۳
 ج۔[ہ) ہہجچ ی۰ >٭ي>ر 57 ٭ ۴85۱۹ جوچ

 ہ۳۳ +7۳ ۵< 5۱ --(مت5 اکر ہہ و ا:

: 

٦ 
_ 

4 

١ 

. 

 ہ۱. 05۳.۰ :>۱۳۳۳۰۳, ۳۳۲ ٥ ۹۳۳۰۶ ۹۱۰ چچ ٦
 ۹817 5771 7۹۳ 9۰ (۴۴ 7۶ ۳3۴ 5ا57 7۶آ 7

1۱ 8 

1(8 517۹ ۹ ۰: 

 ہمنہ٭ ×۲۰ : پلا سا نزَماَلَر زکام نیل ۳۴×
 ]ا77 ۱۵ ۰-۳ ×× ت۸. ۵ ٤۴6

 3حق ]ہ۱ ۵۹۰۴5 ک ۳۲۹۰۳۳ ۰۰۹ ۹۳18 ۰ اکا 7
 و نہ۹ *٭ ۳ ہم٭ ۲۴۱۹۹۳۳۲۳۰ 55 7
 و5 ہ ہر ۔ہیوجدج ہب٭5 جہ <ج ٭۹؛ 5۳۲5 ۴

 77۱ ۴۰۳۴ ۰۱۹87515 6 31187 ۴۷۷79 ٦× ١۲8۶

 جج ج۳5 (380) 1۹۸۰ :× ۳۰۴ اج 7+ ۱۰
 ۳۶-۰7 ×۳7 +17 7 ۳ ۹۴ ۳۹۳٣۰

 ٭م86.۶۰ ۴]) ہم۳ ×5۰ ۳)۳ ۹:۶۳۸۴ ۱۳۴۳۶ ۹۹
 ۹ہ :5۳۷۲۳۶ ×5 ہم۳ 3) ۹ 3577 6 *ز۲۴ ۹۹۰3۹ ۳۱
 ج۳1 7۶ ۶ ۲۳1 ہ5۳ ×5۳ ۱ ۴۳ 7

 -5 *وص-م 3 یدع ہ۳ وچ >۴۹< 3۱ک ۳ ٠۴
 "چہ وو. ٭چ ہم۱ ۳۴۷۷۰۷۳۷۹ ٭۹:21۹م ۹۲۳

 ۹ہق×ت ×9 ۱
 ک5 ۹3۶.1 77 ھ7, ۹ ۹۳۴ ۹ 5)5۳55 ۴179 57آ ۳۰۱1 ۶7 7ا
 ۔ہ و.۱۳۳۱ ۱)۹۹۸۹ و۲ ۶ ۶۱7۹ ×اتہک ہن جج ۰
 ڈر ]مچ منہ 58۱ جم :3 ہ و ہ٭ ا

 ںیرہ >إ )م7, م ہ5 ]م۴ ]مج ٭٭ ہ٠ 8۱ ۳× ١٣۷۶
 و ×۳. ج٭٭ ہ۳٭ یىدرق ۶۳ہ ٭)ہج۔ ی۷! <3 " ۶

3 
 ۹ نجد ہجصقک بب -٭مە×ح ہم بوە ۴6 ۴۹
 مد 2 235 ۰88), ۳۲۹ ٭ 3۰ ×۲ (ہ55) ۴

 5 57557۴7 "665717 ۹۱ ۶۳۹ ںومؤا تم لم
 ۔ںاب مج مت مر جہا مہ م۴۳۲ ٢9٭ ×۴۷ ہا
 ٭ ×5 ۲۷۴ 3 0. ۰۰ ۱1 ہیچ ج9 ۹.1
 جج ×٣۳ د۰٠ ×]د× (38) - کا ۴۲۳۴ ۱۸7۰ ۴۴۴ ۹

 ہلا عو ا ںبااھیف نددَٰحرھت 4 ڈر ے٣“ كے اک ھجھ مس ھ
 کت ماي یل الم ولا نو یدصا نمو اقح
 ]5 عیرجیاموس لمعت نم بھلا ها قم اد

 ہ١ لصت مار صتالڈ اجاو ہلا تود نو هلدیلا اہ
 کوم ٌںووَموُهِو یو يَد نِءِتٰدلْطلا نم [
 ج1 نما نمو مارو نوملظی لو کیلا نواخ ںی ا

 1 ايَميتاَو سم وُم ول مجو ےلسا نتشاٹید

 ہا نم و ما ا او نانا
 اے ہا رظ ا 0ج 1 او او یا ناک والا قامت ترا
 | یف ئآ وو قول بیقام او _ے ئشا ءامشلا یکن پلا یر قیاع شپ
 تہ

 حصص ھس یہ

 مج دو 7 وہ ]نیو جج مکا دہر ی۹
 ت7 )5ج ۳۴ ر97٣ 97۳7۳۳۶ ہ77 27777 1
 ]ج7 7۳ہ ق×٭ بود ]موج ر ڈ٭چرج ہت 51م: ×7
 5م ر کچ ہر. وڑچڑچ 1یرور6ڑ ۶ میم) ہ98 87
 جج 7ت7 یجب وج ی۹ ۳۰ 2:76 771 ٣۶ ج۶
 ےہ جی جوچ مہ ہ7 ×ز ہہ یجج مہ )5)7 7 ۴۶
 مم نک! ہ 7ہ×ج2) حج ر یحمر مہ مرہ يہ مزج
 چہ ×3 مہج جم جج بج 78۰ہ ٭ن]یب ہ5 ہ9 ڈو
 وجہہ چی یجب یمجو د۰0 7ہ ؟۱7۷9 23 ٭٭ 7ر (ی-۰) ہ7
 ۔حہجج 8ٹر ×× !ںج بہم ۔چ ٭جب٭ ہ18 نج
 وج 7727 ہ۳ ب۳۰ 7... 7 یت ایپ 78۴. اچ 27
 توو م× ج7۰۶ ہہوج ووقو+ چی ۰ م5717 خجدر
  چ 7-۷ 5۷۳۴ یہ ×۷۷ 7ج ج70 57۳ ۹ ا
 >]ج جب و ڑئزجچج ۱ نحح)ز ہو 07 ]۲5 7
 5ہ و * ×× / ×× 77۰۶ ہجْچچ ہجوہوج یو ]ےہ
 بہ ہج بج مم۳ ہ7 ۷ ) ]4 مج 0577۳ 7ک
 ہو درج 5۵ب )7۳7 5۷۰۳ ×۳۳۳۳۴۳ ہ57 75/9 ۹77

 توجہ چہ دہ بہ أڑچرچ وج يببو بچ ۷ 2ہر ہو اک
 ہ77 ہجہو+ ی ہ ی3رہ جہ جچ٭ 3ہ جہ ئی و ہ۳ ۰

 مو ×ب جج !م۔مجژ "جو٭ ۲ )77ج 77ر



 وف!کدات ہما مد اکو ب۳8 ۱۲۷۳۷۹6 ۳۳۶ ۴۳۰ ۶۲۹ 5ا۴ 51
 ہم5۱5 ۱ 7ہک۰ (75) ۹۶۶۰۹ : ۴ 717775 ,٦ ۶۴1 ۱٥1

 0 بوجہ یچاد ٠٢٠8۷ ہہ ٭ہو تہ, ٭۷ 6۶۹ ]جر
 یب1 ۶ ہ م× مچ بو 1۹۰۳۴۰ ٭اج 5۲۰ ء۴۶
 ما ما٭٭ج؛ ب٭٭ >۳ ۳ج. ×۶ جت وے ب. 1۳ ۴

 ۳1۹6 ۶۳۷ آ5 ج7, 514 11۳5 11۱

 7 ک۳ 297۳5 571. 7۳۰۶ 0۳ ٢ ئ۴ ج8
 ۔حن( مم ٭-۳٭ہ >۰٭قت پتی ٭ ہ8
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 55و53 < <۹ ۹3١--۹ ج<٭ "ا۶ ((٥8)ر ہ٣
 ۹.۲ 3 ہے ]م5 (883) ۱۹۹ 5٥۶١ اءِسْلَمحِتْنَم
 نرخ ہ0۳ 93۳8, ٭٭٭ 9۳٣٣ ہ٘ م×ح م٥ ہ۴۱صد

 تک0۴1 1۳۹ 7٦ )3۴( +۶۹۳7 ×× ۲۹۰۰ 37۱۴ ٣۱ ۱2۱۶۹ ٥59
 ٦۹36۳ : 231 51815 ۱۹۰۰۷۷۳۷۹ ٭6٦٢ ×۳۲ < '5ااا ۴ ۰( ٥1( ,۰٥

 م٭ م۹۹ دہ ×۹ 0 ۰:۳۹ (5۳1 57۳5 58, 7<
 پي وج ۲۹۶ ٭تثہوج_ا٭ (58) ۹۹۹6 : ے 5۱۹۹۷۹۱ 5۲۴۰۹

 ہت معتہ٭ہ ٭٭ . ثم ومک85 نبص.متة
51۱ 8 ۴۳۴۳۴۲ ۹۲۳157 ]7۶ 

 ٭ "611101 8118, 18 ۹۹۶٢۴ : ۴)۹1۰ 1۴ ٭ ۱۰۶
 ۳: ۶۰ مہ نب ۹۹۰۷۳۳ ۴5 5 7۷ ۳۰ <7 ٦۰

 یومر ہہ ٭جج : ہم6 ٭ہ ۹ك >3 ۱۳۴
 کہ885 (32) ۹۴ ۱ ۵51351۴۰۹۳۹ ,71 ٠

 ا 17۶ ھ۲۰۷ ۹۳ 7 77 ۹--):31( 59.1 17۳٣
 8| ٭×یچ ۹۳ چے م5 ]جج ۴۱۰۲۲۴ )01 1۹۹ 8 ۹ 7٤5
 م5. م٭٭٭ہ ×× ×× ۱ آ۹, ۲۳۴ با  :رآ× مب× مچ ٛوج
 بج ہم۱ می ہم ہت ٭5, 5ہ یکایک 84 8

 م۸ ۴۲۳۶۶۶۱9۹۱ 575 7 ۱

 مبوص٭ب 5۶۲۳ 55 پآ۰۰۰٣۳7 ۹۳۳۰ا ۴۶۳. تک
 وی وک ہ۹۳ 8890 521 6 1۹۰ ۴۲5۶ 1681 ۴5۱ (۴۹۳۷

 ید ہج 3ک مو ×9-٭ہ]| ک1۹ و۰
 ج7 ۹۳ م5 ۶۱۹۳۴ ۹۱۱ ۹۹٤۰ ک۹ 913۹ ۹ 57 ۱۹۹5 ٠18

 تر ۔]۴ )79 7٣ 7 تہ یایص 7۶7 ۶ 1
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 ےس قج ےب جو وے : ..... اما یا
 اتنا یا ۹ ١ج ہہ. جج ہ٣۳ ×۳. ۴-٣

 3. بب ی5 "5ہ 5ہ دب۴ ۶۱۹۹۲۳۰۳ م۹, ر<
 )ح۳۷3۴] 7۳۴ 8ج ٣> د70 مک چ2 ×31

 ۱ ٭؛ ×7 وت ح-قرو ہوس( ۷١۴۰۲ ٭ہ ٭۹ .. ۱
 و یا يبدا× بہ5 0 20۶71, 19 7چ 28

 ہی وقت-41 8 ول ےک ۹ 1۹١ ۳ مع
 ہو۹9 ۷۶۳73 ہا ۹--۰۳۰ 7 9۹ ۹۹۳-۳٣

 مچ فھچ ج۱ ب6 +۳ ۹ ہ 35 ۱15۰ ہأجوچڑک ہ
 تیروحرو 2۱ ]مہ بج 3ت م۹۳ یب یب >×٭ 8۱۳ ] 

 *.٭ ہم×٭ بہ ہ3۰ یک ۱8 +7 ۱ ٣

 رخ تب ا2 ,

 0یووگوک ۶ ےک 7 تن 2
 ین و اک
 یک ناک قو َك تب ےک 2ت نو6 ور لسد لیلا لک اولی الف ملضرح یو ا قاب
 ںی ٍتعَس نیلم حج 9 جت

 ئل یاَمد تیل قو ا اتا ۱
 ںآ انا و یللق نم بیقلااوت

 یاَسَو پیا قام ین نی :

 توکل قام ہل و وا َديمِحاينَغ ہللا ناک شآ

 اف ںی امی نِ اھلنکو وڈلاپ کوٹضرالا نمو

 درک نکا نا اک نرخ ا تيایَو س ےک 5
 ہللا دْنوَف ان للا باون ںیبریب ناک نم ٭ اريوَش <٢

 رٹ ولا هللا ناک مر 2ا اکو ٹو ِ

 وا سنادی اتنضَو نو

 2 نم ا تعا سش زر نا اج و ای 1
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 ُ ٍ 7 "ھمھھہہَ سش" ا ما

 تر

 - ج۳۴۳ 7۳۰۰97 ہ۳۴ ا چہ مج ہہ اچ لب 7
 ڈجچج مہ ہرکچ ×5ر 9ہ نیو ر ڈ]قو د٣ مک

 - 3. ہ72 ر ×۳ ہم بہ جہ جو یجب ہو تر ج٭
 جج ہمرلترر ب۳7 -٭ ۳۳7 ۷7۲ 2۲۳۷۳۱ دحز) ہم۳۲ ۵

 >7۲۰۶۷۳۳ج ××)ہ ۷۳۳ >3 ٠۲× ۷/۶۹ ی ہج٭٭7) >6 / ,ہتىو

 مک یجە جج ہ ہ بہ6 مج ٭ ت٤
 ]5ر ۳ہر جو یج ہہ ق)ج >۹. یج ہڈیوبرج جو۳8۸

 مہ یدم)ز ہ۶ 3ہو 85ج ہت وچ  ٭٭ م5 و
 2777 77 ھ۳7۴ ا 7 77ر قہ 7

 8 ؛ نددر ہرچ ٭× ہچ ون بوووآ”صج ہ موزیج وچ
 >ج<  ڑيجج ہ۸ 8ہ ی.٭ موڑچ ہک ہو بہ5 جو
 د89 77 ید ہمرک 7 ہہ ہم7 ۹ج نج ھو وج

 تر ۳7 ہیں7 7 7 7 7۹ مم >۹ 7جج ہہ رورک

 ۳757 چ۲ ہہ :٣7× ہ 7)۳ / اب راج چ7

 7 ء۳۲۸۱ مدنر ٭نج ہچچگ5 چ٭ جہ جم ٭

 آ٦ :وچ -.--ی ہ ٭ق<ر دچج. مج !'تموجر
 مہد)  نج٭ ج6 چڑ <ج ہمہ ٭0٭ہ ۶
 7+ بر "ہو ہہلآخعت ھہچ+ ۶ جچ چج٭ ہہ جی

 7175۱ نیدع) مہ مت و59 ج7۷ م۳۳۲ ۳1, 7)5 ۶۳۳ 8
 ۶7+ ہہ ر57 <ہ جہوہ٭ مہر ٭ ہچرجو5 8197 1۱

 تا7 ہہ جہ 7چ 0۸۳۳۳. ۱

 ھر مو سر ×× میر دپ دےسے ششم ںیہ ہدع تہ

 دو ہجچج هجت ۔تچ دتسپۓ  تست

 ےہ رہ

 تجچ

 ےک

 تعچ ےک ھ0ا <٭ی دی



 38 1318۱1186 515 ۶۲۳۴۶ ۹ 505 ۳۳۱ “ا
 تک

 3چ 711 ا ۹)7 ۱9 7757 73 | اج ۰ كا ×55 ہ ×55: یل و۹۶ 55ج ۱ >٠٦٠ ٭ ۱
 یزاتآ ٭7۳۴ ۴۱

 ٭-۔.ی ہو۹ ٥ر ۹۲۹۰) ٥ہر٭و معچق ]کہ :
 یت( ۱۷3 1۴ ۹۲5 ےہ المال تا تين ۰

 و7 -30) ۹۲8۳5 ۳17 ۶۴ ۴)۱۰۱۳ 6۴5۱ ۵۹77 اھت ط ج

 و 8< مہ ٭ک ہہ 8-8. ٭ج جج وچ اج
 ۷۳57 ٣٣× !بصع٭ ہم  مق× آ5 ×۷۳ مج وے الگ

 51 ۹۳۳۷+ >×٣٣؟۲ ت۰5 297 ٣× ظ× چبر ٌَ ١
 م٭+٭ پک *×. ت88. م٣ ٭3-.٭ ہیچ ے اڑگ
 ھ٭٭ ہ۹١٠ہج" 53.۲۱۰۲۳ 3ت-٭ ٭×ت ×جج وہ وچ اگ
 9۰8۱ ہ۰6 پ5 *٭ مت ٭:8َیہ و وی ائ

 دب4 855 ۱5۱" ۹۹۳۳۶ ۱۰۱٦ ۹۰۳ 5755 51۹۶) چچ

 ہی .. اَب یوامکامي ناک لا عامل اولی نا
 <٦ ک5 )7 ہ51 ۴۶7۱۰۱ 7۲۳ ×۶ ب۹٦ 1 083
 ںی 6تا ھر یر نر کیا را یارب سہ ائقپ
 38٠۰ ۹ٛ ۷۸ 3مل٦۰ ×7 ہب ۷۴۹۳۴ 5۰۰۰ ح٣ وج

 ۴ 0 “37 دات (م۳۰ 5۷۴۹۴ 7۷ ۰۲٢۳ ٭٭ 57 :ہ×7 ہطج ۱۴ر
 ہو ]۱ ہ7 ×۱۴ ۴ہ ٠۶" ۹ہ ]جود :ہ. ہہ چہ ١

 ر8 ٭3 مہ ×8۴ ہ۲ ××٭۱ ۳ہ -3رو ۰× ہج ۱.
 ڑہآ ۹۱۹۳ ۶۹57191 ۴ >۹۷1 ۴4 57۳۱ 1۹5 70
 1)2 ×× ہ ہ8.4٦)8 ء97 ہ۹, ×3۰ >۳ ×.)٭٭آ
 ۹71515 ۴, 5۲ 55۲ ٦> 3:۵71 7۲69 5۹ ٭۳8 >۳٭۳ ۴
 ٭3 51 7)۱۹3 91878 ۵ د9۹ *زج٭ 5, 5۳ 5۴ 7

 ہ 879) >۴ ہ55 5151 18 ١۹1۱۹۴5۶
 758 ک۲۳۶ تک ت6. >7 < ]8کو٭٭٭ 5 ۴
 ہم” و میچ جب۳۵ ڈی ء۲۹ ۹1۱ ۹۷۷ “اچ ۳۴
 م۳٣۳. "۰×۴ ٣> جب55 ۹۰ ۳۶۴

 ٭×<۱ ڑ3 ء5۰] 1۳ ہہ. ٭؛ 3ي ٭٭ 8.4٤
8٥٦۴ 5 ۳-۳۲۴ 5 1۱:1۱7 ۹3۴۱ 

 یج٭.  ِھجہ×٭ ٭٭ ٭5ہ مج یٍ٭جج ٭
 ہہ ٭۰ ج جر ہ و ۹ٹٹم٭ جت. ۰ 897
 ۷918 871۴۱ ۳۴۶ 7 ہ79, 0۳۴:۰ ٥ تچ٭ 17

 ج٭ 0 8ہی۱ ۰*۰ ۶ ہمەص ٭ہ<٭ ,
 ٭ہ ٣۹۰ ۱ ۰> ٢۳۱×٭ 576 ٣۹۳۲۶۰۲ تہ *۳۴ 7
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 شا نام بول للمولم ٭٭۹ ۴ ٣٣
 ٦× ات 1 7۹5 5 ۳5۱ ۹۹۲۸ ی5 57 7
 وج ]پ ی١ 7 "ہ۱ :ہ×< ہچ٭٭ 8
 دڑچ ہ تو ؟م×× ہی۹37۱ 3 "۸۱۷۷۳۷ +۶۴
 ؟۳) 5۳.۳757 ×77 5 م7 ×× 1۹ ,. 7۴
 5 ۰۲٦۳۳5 5۴7 ×7 ہ ×٭7>7 ٭۱8 8. 68

 ہد و٠ مد×35 ہ دور م٭  ٭ہ ٢
 ۔ *ج٭ ]م+٭] ع× م۴ ]کہ یہ ہ۹ ۱

 >2 مک تو ہرن نہ یوم تما بس ھا رس ا

 اج ب ٹٹوس عم فسق

 ۔.۔_ جہۃ+ ےس ہے مے ے۔ و وم ھ جج ھھ ھ ھ ٗپ ّو ےج یہ چ چھچۃپ جڑ او

 مع ق7 9۴ ہ ×۶۳ ۷٣٥۲ہ ۹۶۰8. ٭ک ٭ج١ ٭)ٛقي ۴

 ا۷۷ ]۳ ۹کہ ت۳ 3, 5۹ 9 ۴1 ۴ >٭-.ہ8٭٭٭
 ہ م۶ *۱8 5۳۸, 5۳5 ٥٠" “انا. ۹۲۲ ۱ 5 گاہ

 ٭0ە۷۵0۵0۵ُآك3آك 71|

 ددجح م91 551915 ۹۹1۹ 2771 >7[. ۹۳ ۴
 وق-3)رو . ہ ٥۳٭ ×5 ]9۱۴ ۴ 87۳ 3 +8٤
 ع93 ہ36 ہ)--۶ ۱۲۹7۹ ٦ ٥۸۶ ٭ہ +1۹۳۹. 3ہ٭ ۴ (٭

 757 8۳15 <9 ۹80 30715 97۳۴۱ ۴ ۱ 76۳ ۹۴۰۰ ,٥79
 غ×۰ ۹55 -3 ×5×, ہا٭ ج۴ ۹۰× ) 7۴۶
 ا5 5 ۰۹87 ۳ ۹۹۳5۶ 5۲۴5 ۹1۱۱۰۴ ۹۹5 5 909
 -قو >0 37۱ ك٣ ۳۳٣۳۲" 3٣٥ م8۱ 3٥٢ ٭٢

 ے1۶ 9)۹313 ۹۹۶1518 7۹ 77۰۱

 د5 555۰ ٢ چ7 7 د وج ٹخ(×٭ ۷]
 3.۷7 ت٭ج ( ٭۴م ء١ ٠۹ ۱88۳ہ

 وجد وچعوہ

 ”×٭ہ +۷۷۴ >۹ 38 حب ٌُہنمَتِْزَا پْزَزنَمِي كِاَمْسَاَي
 - تو جج -3ج ]8 38 ۱138 51۹ 7)11۹9 ۰ 7 787

 4 7188 ز۱1 ٭ق 3۰۳ 525۱۰۷۳ 9! ۹۶ >۹ ٦ ٭٭.,
 .ہر۴ ۳۶ ٭ 77 ۳ ء۳۳ 5۳۴ ۱۹۹۳ ۴۳۱ 7

 -36 1۴ (۹۹1۴ ۹۲۳ 7 ۲5۱۹)۶۱۹ ٥ ]57 5۲۹ ,85 ×٣×
 ۹۳۹ ۳چ ۹۱ ۶۳۴۱857 “3) ۷ 53 75۲۳۶5 ٭٢ئ 61
 )چو( ۳ہ م٦ ہت ٦ ؟٭۹ م7۳. ۹۴ ۴۳۲ جج
 5. ٭ ٭م ٭ <6 ٭چر ہ٭ ہہ (۳۵۴ ١ت 8 ٭
 نئ +-ء؟م۲۳۴۶ 757 ۶۱۴۹) ۹۱۹۳۳ ٦× د2 ہ5۶ مہ ۹37+

 ۱۹۸-9۹5۰ ہا ۹۹۹ 8 >٭ ۴۳۲ہ ۱ ۷۳:۹6 ٭ ٭رج
 8۱5 5675 5۱5۳ ۹۱8< یک یک >۳ ہ[8م۴5 تاک چی
 أ۲ ک 2137۹ 5۷۹۲۶7۶۶ ۹۴۹ ۱ ۹۰7۲۹ 751۹71 77 1۳ ۱

 وم ہم 8۸ ]جی 8ہ ٭٣ << ٌۃۂَلا لا تر

 ]<۹ ھ7 ۹٣۶ 8م 8۳۹ ٭"٭ ۱۰ "۳۲3 -ق) <<<
 ٦ ۴۹5۲۹ ہ8٥, 519 ۹۹ ۴۲۹ 5 >57۴] ۸ہ ۱۹۹۳

 1 ۳7 771 )۹7 71 ۹75 ۳5 ۶۲۳۹۱۷۹۸ 6٤8 ٥
 فو ×۱۶ ا4 57 1 ۹)3 ۴۹ *ا7ج ٭1) ۳7۴ ۱۹)) 7۳ت ۴

 ٭٭٭ مہ جہ "و. .٣ ہ۳7: "م2 ۳ ,۳ ۶۲٥۱
 ہی 8<. ٭ *3كی "ج5 3+ ڈيبعق 5۲۹

 >م[۹4:5 1 ٭ہک ۶91۲89۱ ٭اإ(ئ 1٢9* ی٭٭٢ ٭چ ٭یی وہ

 الَقاَمِاَرْمِ وا اَزوت اهلْمَبنِو تا ألآرما نارز
 ات صا ھا عن مات

 'و٭ مب× 7۹ چو ٭ عو ےے١8 ٭ ۹۰ +8٤
 ے۳ (8۹۱۰۹ م6, 5۲۹ 5ت4 71518 (۴۴ "۲۳۴ 53۹ 11, 1 3۴
 0۲۳7 ہں ×۷ ٭ی۳ ہحوچ-٭ 8+ ٭ىک٭ 8۰ ۱
 ۹۲۲۹ 6715 7۲ 325718 ۹۲ 158 ۴۹۹ یہ 0 947 7+
 وہ76. ]۰2۹ جی ×٣× 5۱ م۰9, ×۸8 ۳۲
 2516 0 ۳۹) <ک ۹7۴7 26 5 .٦۳ ۹ ہی



 کی وس ےک بوم حج رو وع وع یخ ےک دیت ھم ےہ ہم ہہ وک کرام جا کیک نک درزی وک تاک یف راجو یک اپ کس تہ او کپ ھا جل و اح یی ےس جا و ےن و ںیم ھا مک ایک رخ تی سام یکم قم یو یاد تیل یش غامدی یہ وع یم ئس ساش یو ا ا توپ یا و ک 3 ل۳ ۲۸۷

 حج 8 1۱

 جت. ٭.م٭ وئحس ہہ تم ہہ ہ5
 ہ9 9۹ ۱ 6 8 م7 یسک چیک >۹ ا 7
 ۳ 8 :۱۹۷۱ 5۳۳۷, >٭5ی> ×:3م٭ حج و- ہ ۴۳ہ
 مج ہک×٣٣ و< رہ ہا وان ٭ج٭ 0 ۶65
 ؟[9۹۳ك ذ7 ہر 6.۹18۰ 51۳۴ ۳۴ 7ا8 7 ۶۲۴۰۰۱ 5
 ۳ و71 55 5۲96+ 0-1 ۹ ۸57 754

 ٠٥۳۰۴ ۴ 1۱  777 ۹7۹ 7۹318701917 ۱35م2] 2۹۳۰

 1547 ۲٦9

 ک3 چم ×7۹ مج ٭ ہ ۶۳۴ 71۶. 3٣ ے۳ ٭
 روقط داتحشا 2ج ۹۹ ک٦ 8۳۰۱ 8(6 7۱

 .-.677 ی5 5۴۳ >۹ ۰7 3۴ ۹ 7857
 حماو ہ١ ۳۴۳5 ی۹ >7 71551۹ ۶۳ ۹۲۳۳ا (۴۹۰ ۱, 1ص

 یی >5۳ر د٥ت]ج]ہہ.٭6 56 5-5 ۴57 5< ٤۱×
 3۳. ۳ >3 3۰۳ ٭ 53آ 3757 37۲5۱7۶ 5٣ ٠۰۱۹۱

 ٦ج7 ×۳. [۹٭.+” یب ×ط۷3)ہ :) ۱]۱۳5 71
 *٭رآا٭ ہم۰ ج٭ ۲ ہم۲ .٭.× ھ ےہ ٭ ہ۳. (یایر۔یگ

 21 818۹7۳ا 15 *۱3۲۳], ۳52۰۴ ۹۲۴۶ *۱] بب 7۹) 2315۹ ٤
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 ںیہ 
 دمرط“ ےس ری×

 ادا اک انا ئ2
 98 ۵ ط حس ےہرو نرس 7
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 تک ٭٭ ہ5 ہہ ۹۳۶. ہا۰ا د.۴ مل <<٭6
 ۹ 2۲7 ا131 ۹۳۳ ۱[ 2۳7۴۳۴ 977 7۴]
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 ڑزکآ5 ۳۸ ۰ ہ"”<٭ 8:5 ٭خ ہ وم مو
 ۹کآ ۹ا۹۲ 515 ت۹7 5۳5 ٭ہ٭. چ-۰ترو ۹813)
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 ےب 655 ۳۹ "ہ۰ ×× "679۰۴ <5 ۹۱ ۹۵۳۹۲۳
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۴ 75 1۰۰۳۲ 2۲3:7۳ 8۳1 7۲۳۴ ۶(۶ 7 
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 9۶ 16 کا7۹ ۸ ۴۴ ۸۹ ۱۶۰۳۴۳۳۲ ۶
 ۳۳۳۴ 91۰۲ ×55 م۸ ات ج۱ ہو۹. 9
 ڈرو مچ نج ٭ج 7حج ٭٭۹ ٭٢8٭ و8 ۶5۱
 ۔۔مےم-× يہ ہہ یا٤در <۵ : ہ 0ا 6
7 5۴5 ۴ ۱۳۳۱ 5975 ۳۳۲۲۳۴ ۱5۳ ( +۴ 

 7۱ 1۳5 77٦

 حا" ہو۰ ۴۳ یا 'ےج×٭ - ء۴
 ۷. 7۴7 7۳۴ ۳٣× ی5 ۴۳۳۳. ج۴٣۴ ۲۶۶ <
 ت7 ×× :]۳ )>۴ ۴ ۰١۷٢۱ ۹ ھ1۳۲ ۱۰۳ :ر×| 7
 51 5۳٣۳ "6 ۹۹۰۷۱ ف۹ ۳۱ 7۳۱۹۹ 7۹ ۴

 ۱۳۸ 7 1)7 77 75۱ 77۶ 1* ۱۳۳۹۴۳۰ 521 ,۰)۴۷۷٣
 ٭٣ كى یيع ہ. ٭55 "ہ٢ ۹۲ 77۸ (ئ80) <٭

 ١ ۴۳۹۴7 ۲۴ 375 ٢77۳7۳
 ۵۹۷۲ ×۳× ۳۴۰ ×8 ۹۱۳۹۹۰۳۶ ۴38 جی۳۳ 5

 7٦ ۱ ×5 5751 ہ5 ڈاڈ 7 ۸۰۸ ٠ )38( 
 آ77٭ جج 8ہ  ٭. ٭۳٭۷۹۳٭ ۰-۳٥

 ہ۳. ج۴ ۱ ۴ 7۴۳۶۶4 ۳7× ٦> ۴٣۳۳7
 55 ۲8 یہ *۲۵۳ )ب۳۰5 ۴ 25, 3۳۹ 0,1: 77
 ا ۲ج ۱م ۱ ×۱× ۹ ٥٥9۰۴ 5 7۶ذ
75 5 7 ,1 7 7771۳7 ۱5:0 ۲۹۳ ۱ ۳۳ 



 5ا5 "7ج, جہ

 تہہ٭ات م7 ۹۹۷ ج ]۳۳۳.۰ ج٭ مہر

 لی ٹندو - 5 ہت ج1 و. .]. ”. نی اظ
 تار ترا تاوان یک سا ٠

 ل7 >5 ہہ 3-٭ ]حج و رہ مودود 8:3 و ج

 حل ×× 6 بہ ہق جے جج ںہ و اظ

 3775]7105-5798 218 1۴ :دمحب نا بحیال ەلل لمعپ یز ا

 ديلع سانلا ت۴ ج7 ٦ رات ۳۳ ہ۲ تز تن :

 7۔5 ۳ ا7 ۳۳ ۱۴ ×۰ ی٢ ۰۲7 7 و -.0
 2۶7 7۳۴)۴] 5ج ×ز ز

 رس ےگ ہے

 1 انڈا نرھ فل ناک نا کب نیک نیز
 ملا الا ثیصت نئ نالل ناک نا ڈک عی نکئنئآ

 نیلا املا نیت اولع ڈس
 ايس توا یک نن لل ہلدا عم نل اوم

 اوُماَمِا دو موم اکی ہللا نو دان ںتلثلا یا

 1 ںورکدیداو ساعلا نام ل اسکا ماڈ قو شلا یا اج

 د3 ہدف ا لک |آژذ نا نا ںی ایا ا یو
 ٣| اس جو ہٹ ہک ےہ ےس و وو وے سرک
 1 ا6 ہا لیک نکلا لیاقت نمو نام لا
 دو ند ایل نئ نکلا ود منت الاوما نیا
 ٰ ےس نا نو ںی ا نتوملا
 | َدجَت َنل٥َلَللا نم لَعمَلْلا ا زَيلا ن ولا کا

 ارجا نژیمؤملا لا ا
 ناَو عَتم

 ۰3بی ییہ ھر ۸ن رخ رٹ رن رم رن رٹ یل ۸۸۸ مہ ۸ ےہ ے۸ ۸ رک رک

 ممد) فوت ہو5 پر ]و مرچ وو جر جیو

 دق ثج< نج ر ب-.٭ جوچ دج رو وچ وو

 ہم ؟٭٭ کت جہ ×٭ ڈو ہم بم ج ہو وہ

 7+55 ۶ ہ0 بچ اچ ×× تھ 78ج چہ چک

 >7 ۶ جج ْو]آ 5ج ۸58_۱ رجب جدو جوج ہمرج

 ۳۳7 ہہ رچ0 7چ 7۳7۳ د..٣۳×7 قر ھ7

8:71 77 

 مدح بجرخ 7۳۳ بجج×٭) .ہڑہج ہور آ×؛  ہجو< ہو

 اڑ ہو ہجر × ۶۸وی مرچ بدو جر جج وہ

 جوس ے-×٭. جس -یر یمدر جہ ہجوم بود دو.

 و7۳۹ 77 47۳۳۹ 7ج ر ج-. حج ْجج> ہرورچ جہچ مہ

 آگ ہ×٭ جر مج ٭ج وج ج چوم نممر ے

 ۳77۳۳ ! ہ77 ۳7۳۳۳7-7٣۳ ہڑچ 25۰ہ -ج ج7 جج

 ۳۱ ہہ 7 -ب٭٭ "ج جو جج بیچ وجد مہ,

 ٭م وع مہ ہہ ۶نمءےر مؤو<ے حج وچ ہرچووچ

 7 257/ 7 ہیچ ہج٭٭ جج مج وچ ےپہو

 ۹7 ٦٥ خددز بچ چہ ہمچ چو وہ 5:جہ+و بورچ

 یو موج یہ روی ہہ ت۳ج زد دہ ہیچ

 ھو ج79 ۳× ہک ہ7۰ ممد)ز یڑجچیہو وہوچ

 1٦ جج ۶۳ج×ہ٭٭ ×ز ہجچ/ جی٭ہ] ھج× جچ یجب چ7ہ.ھج

 تہ٭ ھ5۸۷ وج جج جو جج جوق وسج3
 ٭ج٭ ر



 ظ0 ےہ وس اسم ےک

 و۰۱9 ھ۹ 7

 ۲۳۳۳ 5۱۳۰-۳۰ ٢٣× :؛۲۷ < ق۰ 7۳ ڑ۳
 ےوجوچجہ×”٭ ہہ ۹9۶ ۹۰۳ ۱۹۱ ۳۱ 578۱55 9ا
 7ج0 جید ہے. میک ہم ۲ )53۳۰۵ ٭ہ
 7۳۳۲۳۴۲۳۰۴ ×۳ یف ہرک مہ ۴۰۳۴۱ ۹۹آ .58۱8 5

 یج 3ج عم ہہ 033۰ 5ت9 ہ ہ۴ 5۰ .٣×
 5× ۱۸ "ہ7 ۴ ہہ <3 1۴ ۹1
 چہ۰۰ ]5< ۶۳۳ ۰.5۲۳ ٣۳۴۳  مٹہام۳ تا ) ك6

 ]ک۱ ہ۴ ۸٭ ٠۹ ٣× ۹۳۳ ی5 ۶ ۷۰ ٣×
5۰5۶ ۹3۴۶ 

 نل َو”هي ھۓگ و رت قوغام لیپ اب6 اوقاف رتفاع نو

 تراش اح مل مترَبص

 ۷3. 517 7 ہ515] 65 5 15۹ ,716 ۴۳ 1۳۳۲٣۷
 ہ 8۰ جب ٭ می ب ٗید.۱ 8+ ہوے 4۳۷ ۳
 د۹ ۱٥٦۰۳ ×۳ 551 کت ہہ ۳1١ ۶۳ ٠۱۳۳۱۷ ہ5۹ ۹۹۹۱۹ 5ت7
 ہ ٭5ت ۱ 7, 3۰ 3. ۹)۹18 ۲۳۴ ۹۱۴ ۳۶

 ہم۵ ۳753) ۵ ۹۳۴78) ۹7 55 ۱۰۶۲۹ ۹۹۴9۹6 71۳۳٦
 بوو << مرہ ۰:۱۳۳۷ و5۰ 6۴] ۴۰۳۱| 6 ۹۹8۹1۹ ۹ 64۹

 ×8 ہم8 0:۹ ] یی. م۲ مج ۱۹, ۹۴۹ 51 ۹۰۳٣۴
 ہم ١1۲۲١۹ 57آ 5755 7 ١

 9۹ ہ7 ۱3 ج7۱ ۲۱ ٠۳× ۴٢ ہہ. ×5× :رآاخ ۳
 1< ۴ 8٤۳۴ ۴۴ 711۹ ,۴15۸ 79-۳٣ ٣77:31

 ۴۳۴ 5۳ ۳5۴ ۴۴, 5۹ 5۱ ۳۳۳۰ 7 ٥
 7ہی جید جب. ٠٠ ٭٭, ٭۰۰ .۹٣ ہیہ٭

71 +1 111 770791 ۴7 91۶۷ 91( 
 حیآ٭ م7 <۳ ی5 ×٭ق۹ہہ٭ 5ا۹ د1 جر

 مح د۳۳ ۶ م5 ہ۷ 5 ۱۰۹۷۰۹5+ 7٤
 9 *87۷ ڈج٭ ءات٭ ۹)۳ ۰۶×۳ ۳۶۰ 3 7٤8

 پو ]×۶ تہہ ۹۹۳۳۴ 57171۶ ۹ ۴۰۲ ۹۹۲۴ 5۲۳۶ ۰۱٥٥۳۷۰
 <<. م5 6.۲ 3٭ہو٭ ۹ 20۹ 55۲8۱۷5 ٠۹۱

 ی٭×[إ۳ 89۶[4[6 ۵

 ناک ہلا یا مم نحو اما فن
 ھ7 ٣ؤ رس

 اک لک

 ×1 پ کو5 م۱ م٦٣ 3 مہ [۴۲٣۳ ٭5, ۹۱ 8ا
 مج<٭۰ مو, ٭۳٭۱ م۱ (م۳ ,٦1۹ ۴۶۰ ۶۶ 5۳٣ 5۳۹ اک
 جٹ جب مج ٭چج٭ ٭ہ ۰ہ ٭؛ 4۴,

 5۹×9 ٠۳

 د5 55۳ ج٭) ۴۳٣ ٣۰ ۳7 ۴۰۱ا ۳ 5۷۳۴
 2 یمو ع٣۶[ ٭ |۱۰ مج مچ مو 3ہو ٭ ہ6
 حی وع ہم جج جہ وج6 ۹۳ج ٭مم۴۱ مہ را 749

 ےہ د81 71871 ۹۹, .۴1 511815 55161۹ ۹۴۶1 ۹ 7۹ 8:۹۱ ٥7197

 ۔م[٭ ٭ہ ارئوْفَح اک ہلاتلَی ۹

 . ظر کل ید قا تپ ہلا ٹا 9۲
 الا نیئؤاۃوکؤاخ او یت ن2 املی اعیدیم ہللا ناک 7
 ےن لا ناداريد اوفخ ناک ہللا و ۓوس نع ا.

 ہلسَرو ہلسرو ڈا نب اوکزفت نا تو دیر و یک ہلا
 یک رے وو وہ ھم وو5 یو 7

 نا نو دیت ںوعبی ںی نون ن
 کک و پر عز ناباو اد
 ۱ اوٹما تنِزلأَ نانی اب دع نج 7ک ان نا ٦

 2اك اوس و می رک و راینز ۴.

 أ لو لو نا پلا ھا كا جامع عح لا کک
 اشک قا شابموبلع ا.

 اھھت الحاد و ا
 اے ن عا 7

 ھقش ںی تہ و

 ںور ِاَتدَحا سا سا سا سط ۶ ھ5 ںعن ال هَل :

 ا

 سج ہچچ مج می ہہ جج مم جو جج و ب
 ]] د5٥ چج جج وجج ہ عج, )<۰: ہور ز007545

 جور یمجر دھو م۳ ڈر چہ بچ ۷۹ 7۰۹7
 ۳ 5 ہر ب7 جہ مہ "۹ 6 ھم۳, ےہ اورگ

 8د جپسھ یم ۱)۷ (م۳٣ہر ×۹۲ ٭ہج3_گ 7 8 ٥
 ١6 بج "-.٭۹]۰ ہ۶ ہچج  ہ دوجص٭ ھ۴ 7
 7ت7 7۳7 ×× ×7 ٣۳ ہہ ×7 ×ی×٭ 7ج ۳۶ ر۶.
 مج ھ۳7 ٭ < یجب یجج ر٭قآ مج ہبہ بجججہ+
 م3 جج | (مءد)ر تہج٭)۳۳۴ ی7ج 77 273107774۱ 77 77
 ]770037 ہ7 نی 2 بج یج بروجج
 جج: نیھدر جو و٭ ۴ہ بہ۳ 7ج 8۶۸, 7 7
 تج یہ یہ 9 ھر چار کا 797 ۹۴ ۹7۴ ۸1
 جج ہر. ع۰7 97۹ 7ج و جہ | ج7 اچ ۳ 67
 775ر م+مر چہ 757 ۹7 70۹77 777 ھ7
 2۱ تر-۳.٭ جج ہندرجب  چعجج مج ج٭ہ ہی موہ
 57 بد مج یہ رو مج یو مج” ٭٭ 5۳ہ ھا

 7 یس 2۳77 ۹7777 777۳ 7
 ا و ا ھم تیرہ تی یھن ھی یب ھی ےن یل

 مح ہہم جمرورچب۔+ وج ٭ىیڑھچج ہد  ٭ج8 جب "ہی
 5778ہ۳ہ یجب ج۶ جج ھچجج ِ۔ت٭ وو جنو3ج  ٰیءہر
 اچ برج ڈ]ہج مج ھ7ہتتس/9 مج جس ہ5 یہ7۷ ۹-2 ای7
 ×× وج ہہ یہ  ہروہوج+ہ ٭)ہوجصو جج م.ق٭
 وج مچ ر <وج موم, ۸9و 7ہ 7)3 ح۱

 کا7۳ ی7 ہر اچ ہ3۷ 7 077 771



 --...لاا
 دے7 صدمہ تمام رس مر رس ۱٦١ 9ک

 59] ۳۷۳۴ ہہ 57715 5۲5۷۶۷ 7×7 ×۳۳ . ۹8ہآج | كا ×× < جی-۶7 ١ت ٭٭ ۵٠× یج
 او ب3۳ < >7. ×٣× 76۹ ۴۹: ۳۰× :ج.

 ۹۳۹ ما ۹537 355 3 ۶۶۳ *1 ٦ >۸۵۹٭۰
 55۲9 ۰۳537 515 7711 75 ۱ ۹7۷) (۴555 ۹ 777: 3خ

 تچ٭ ۴۹ 8۱ ۱
 ما *7۳ ۹ 7۰×××× ہط×٭ ۲۴ ہے صد ہ مہ اگ

 7 7 چت ۲ ۴7) 75. 557 3۶× :ج. جپ ٠
 اہ ا آج ھ۹ ا 7۱ ہ۰ 7> 7 مہ ۰

 ١۰ ۰۳۲۳۰-8187 855۳ *۱)۱8۴۳ +7۱ بد چ ٠
 مار - ہو دم2 ہ م٣ ۱585 ۳۸ ۴7۳ يثيور ۔

 ' ۱)۲۱۴ ١6۴1۹۸

 75آ ۹11515 انح 5 55 وا مات مات ہی >0 دھچ .
 5 ۶۲۲۹۹ ,(٥ ۹۲ ک۹“ ۹ َ :۰٤

 َيغبشلاَو یزھگلا وڈ َنينلااوْنَما زا کِ
 مُهرَجا مول احلاص لی ورفیلار میلاد اپ نما نم

 ےس ا کم
 ےک - 0 197 17771797۹ 77 ک۳ (3۰۴۰۳ ۳
 ۹5۰ 71 355 ٭×ہ٭ ی٭۰ ۳171 (۹3۴) < >۹. ×۷× .چ٭
 15 55۴۴ ۶1ت ہ موج-×٭ ۳ د۲ 5 ی۰ج چ

 .7٦ ہت 5١۹ ۶۲۳۰۳ 5۰ا 5 8 ۲ 7٤
 677 3715۱1579 (۴۹ ×۱۳) ھ3 ك۰ 571 ت۰۵٥٥ ×3× ..|

 5 5۰5۳۰ 56975 ۹185 77 ہ57 “57 ۹چ ۰ػ۷
 515 55۶7 815 <۹ (م۹۳۰۳۶ ۶۱ ۶× 77۳ ۳٣ .ہ٭.٭0| ٠١

 27۴۱ 55 1:۳7 ۶۶۲۰۲۳ا ٭ج م7 5-8 ۳
 515, 5ا۹1 ۹۳ ۹ ۱۴٦ 1۹۴۲ ۴ ۲ ع 7
 ہ موکەص ہک (؟۳_۹۹ م۰8 ۹۵۸ و ہہ ۲۳۷,۴
 2219۶۴ تا 7۹ 511 ہیچ درک 7۹ ۱۱۹8 971 7
 ۹٦ ہہ. (5155۷۳5 ء8555 5115 519۴8 ۶ 7 0۹
 ۶)12۴ 7 ۱۹ ۳۰۹7 77 ۲٦×۲ 5 ۳۹]7) >7: اچ. 0۴۳۳۱ ۶

 ۳5۲7۶ 8:5٥ ۲۳ 5۲۸۳ 53۱۰۳۰۰7 ہ۹ <5 ۹۰ ۱.۰
 ٠۰55۲ ہک ۹7۰ ×74 )71۹ ۴۱ (۴۱۹۸ ۴۹۲۰۷۶ ۶۴۴

 حب صجب ےہ دم رسو ےس رم ٥ماہ 2 ی۴ “1 ےس

 تن اول وت نِاَو”او ںدها يد خی منٹما ام لہ اوما نو
 ہیرا ۂنہلاوفتاطزکي ئ٥ قاتفاز نما

 ے]٭ - ×۳ ۳ قی >7 ء8۰۰7 ٠ 51 ء4
 ۳. ۲۹۶ 5ا51 ۲5۳۳۶ >۳۳۸۹ جت ×۳ ری 7

۳۰ ۱۱۴ ٣٠۳ 5777(5 5۶5 21 77 ۳ 1 71 
  88ہہ ۲ ٣ ۰97۱ ۴1 ۲7 93۳ 24

 77۴ ۲۳٥۷٣ ہ ×55 ×× ہہج×. ×۳ تہ -×ج مج ×٭ا
 ۳۳٣٣ ۴۷م ہ۳ 7 5) ۳٣۳* 7۰5 .۹7
  ۳ ۹ ۴۱اچ ٤> ٥8 ۹۰

 >جآ ۹5۴ ۶٣۲ہ ×7۰ جم -چ "جج "۹ ۶ص
 جج ۳۰×۳ ہ8: م× ×× 3ص. مج ٢

 86 ۹۲۳۰۹ کب ٭٭ ٠۰۷۷ ت0] 8 ۱۹ ۰۹۲۹۸ 7۳ 7۴ ٥81۳۷18
 ہہاخت ۸۶۱۹۳ ]۳۶ ×× ہ 7. ۲۷۱۳ >×۶۳۲ ہ 37:75

 6)515۳ 181۹ ۶۱۹ تہ٭٭ ۹ ۴71 59 ۶۶آ ۹۹7 : ×37 ۱

 ۹ 7 ۳> 1۳× ٠1151715-6 9۹۴۲15-27515 5٥85
 ×7۸ ×۹۱ ف۹۷ 55۹+ ×ز×٭ 55 ۱ ی٭ ۳۷ "نہ×٭<٭
 2:۳۳۱۰ 115۴۴5 ۹875 ٠۶7 ۴ج 7× ہ 00۹5 ×>.چکع

 79 8 ۹۴۴55 355 ۱3۰ ٭ 'بآتحد ۶۳۴۰۱ 8 ٭٭ ٭
 781 ۳7ی 215 ۴1 ۱۰۰۲5 8۹۴ ۳٣۳م[ اس۴

 م1 5۴ ۹۴۲ 5۹17۳5 ۹۹۴۳ 1۰:

 ۶۷۸( 15, ۳7:  6 5۳7 ۲ ۹71۹ ۲٣۷٦'۶ہ) .۹|
  7۳7 ۰٣۲٣و  (7 ۰٦۹۹أ"1

 7-513 ٭٭ دھن وت ٭م ٥0 ۵ص
 ہر 7- 759 ۰159۳ ۴ ×× 7۴6 یو 82آ د۳۳]
 ہ71 ۲| 719 ۳ دو3 ۹8۹۲۳۹ ق۶ ہ77 ۳
 ۹777 ٢۳× | ا٭3 ماہ7 مل ہہ ہہ رک تہ ۳۲.۶
 7--5۶5 ۳۴ 8۴۳۳ ×7--٥٭ 37۰ جج ”۳۷۸٣۰٭. :

8۱ 

 ۹و۷ پا5, ای ۹ ۳٠۰ "۲۳۰ ماہ۲۳ چے چ
 7۳7۶۱ 7< ", ہآ ۰رآک ۳55 5۳۹۴ 7 ۹6 ۳ ۲۳٢

 ]×1۰ ٥باق ۳)۹۹ 8٠۰۳ ۳ 5, ۹۳۳۱ ء۳ >۳7۰۳۳ 7
” 5۶۱< 5۲۶۴ 5575 ۴ 5۳۶۲ ۹۴ ۰< ۴۳) 519 .۳ 
 پ97 7, ۹18 28۹7۳ ۹(۴. ۶8181 51 ۶۹۱80۹ ۱۲۹ ۴

۱ ۶8 

 ی٭×1ک 2۶ )۶۱ ۳۰۲ ہم٣ ::تآ ڑچ ہہ ۱
 <۴ تہ -ج م٣۳۰ ۳ >ہ 858" م۳ ×۳× <

 07 ۰۳ ٭جک< ٥۳ (۹ہك بج ہہ کو وہ7
 571]۹5 ۶۲۳ 37۰ ۳۳ ۹721 ٥ ٦۸م ,۱۰۴١ 8۱۱58۳. -٭چق

 ۳۳۴۳ 9 ۳ ۰۳7 77۹۳۳7۳۳ 3. ×۳ ہ
 ک۶۷. ۲6 38 75 یب 37۴ ×۳, 8 <
 ۹7۸۹ 5۲۳ (۹٭ ۳ !تبحج ج9 مج *مم ٣ہ ۴۹
 2۱ 5۹۳5 ۶۲۳۴۱۷۹۷۲ 5ا51 ۰)511۹, ج-×7ہج ہ٣٭) ہہ- ۴
 م5 ۶۳7۶۹۹۲۳ 5۳۰۶۲ ۴:3 9]۱۹ ۶۳۳ 51۳۳۶۰ +۳. ٭ 8:جو

”57۱ ۴71 ۹۲۷۹1 ۶)-- ۹715 ۹15 ۴۹۳ 39715 

 یح٭ م۴ >۴ 18 مر ٣۱۳٣۴ ت2 37۳, :73]
 ۳۳۰. >٭)ہ 377۱ ہ 7 ۱ ×7 8 ہ"٭
 255 59 437 ۱۳۹۰ 5۹ا71 ۲| >5 ۹77۴۰۶ ۴
 51957 55 ۹۳۰ ×۱ 5۷57ا ہہ مح رخ 3×. مح ۱

 ۳ ۲۱ ۹۲۰ ۴1 ۵ ۹1۹۳ ۰۱ 5۲۰۰۹ ۹5 ٣۳.7
 یب ۷۳ ا۹٣71 277ج 7747817 ۹ >۹ ج۹ ہہ ہب٭
 ات| 8 ہ 0۹1135 ج۹, ۹۰۳۴۳ 7 277۰ ۹+ ۴

 تاک :ے.گ ۱5۳ ہ--55 ۱8۶8۷ ۹7۳۰۳۳۶ +7۴ ٥1۹5
 ٦> >۲ ج۹۱ ہ ععوو 3 ہک ۳۷ مج ر 2ہ



۲۳ 

 | وجوہ بہہ می ہد<ام جم یب ٭
 جرم 0۸۷ ۳ م۳1 ۱ ۲۳۶ ٭زکرآک۹1 77 5 (3:)-ک٭؟

 جج ہہ ۳کا5. ہہ, ×۹۴ 76 8۹۷۷۹ ١
 ہو ۳ 5۱ ۵۳۳۳ 57 >۰ 51۰ 51117 ۶14 ۹
 جی ×89 ہ١۵. "ہت ي5۱ ۶۰۰ 385
 چت ×× ہہ <۰ ٥۲٢ ہ ف×٭٭۳۳۴ 5۳۳5]

 د٭۳ 6ک, ٭ ٦× یر 6 ۰)٥3۳ ٣٣
 یسجچجمسم مم3. ۹1۴م >*م 3 مت ہی ٭ ٭۹8 ۰۵ 5

 ہ١ ۔ ہم میم ممےٌہ٭ کم 828 988۱
 جہ م۰۰ د۵ پہ 3بہ[ ل١2 ۰۳۴۵
 ےج٭ مج ی8 ہ۰٠: جی جج یر م۱۵۰۸ ہ

 7۔8۱1 5۱47۳۴ 1:7 ۰5 ۵× ۳۶× ۳۰٣۳۴"
 ےب ہمرج٭ "ء۳٥ 5:× وچ> ص۱ ]م۶۷۳ 1۳,1 7 ۴ ٣۴۴.

 ۔کی یہ 89+ ۷۳۳ ۹۱۱۳7 7۳۹, ۹۰۹۷۹۱ ۶۲۴۹۲۴ ۶۱5775۹ ۶ ۴
 حی: <۱ ہ۷ ہ7۹ ۸۱ ۹۲۳ ۴۲۳۰8۶۳۲ ۹, ا ۴
 ج0 ×ت٭ ٭×۳أ؛ 3۶3۸ 8گ, 5۹ ۳۰ ۲ 4۶۹

 ج5 58۳۶7 ھ۳٠٠ 51211 5 ۹ ٦
 2ح م١ ۱ ۱۲ 5۲۳ 18 8م ہہ, ۱۴۹۳ ۶۹ ۹
 72جج جہ 1۱۷7١ ہ"۳۶٣۳ د۳ ۲78 1۹۲۳ ۱ ا۳5۹7, ۹97
 جی ×۱۱ ہک "۱ ۳ مت ج ۰۳ 7

 جہ وج سب مأ ہم ۹ ٥ج ربا ٥ ۷۳( 
 ہت. ۳ .ہ مہ. ۹ ۹78 ٤7۶ ٠۳۳۰8

 یس ۔یا یک ۳۰4 ہ۲۳۶۰ 77ی۶ ×۲۹ کا۹ 7ہک

5٢۹۱ 

 ے۲ 4+07
 سس

 مم ھ٣۳ ۴۹. 95 ۰ 78 6183 ۹
 م235۱ ۳۶ 4 97 ۲۳ 5 5۳ ت5 7+

 یت ندیئ

 جم ٭دل٭ ہر ب18۰ < ۳۰ ٭7۸ ٭٭
 پرس وم ہ 58 ہو ج >۹ ھج 8ہ <<
 | پ1 717 7 71۳7 ۲۹۹ >۱۹۹ 5 7 78

 ج89 ۲۷۹ 311 4 ۱)5

 ےہ رک ۱3۷ (>ہ3) ذ۴٤ ۴م ۳7-

 اضعب هضعب رسفی ناءرقلا نا
 کپ ۶0۳ (51751۲ ک۳۴ ]775 ۳7 5151774 7*7 <
 وچ ٭ہ ۰ بم "م۸ ×7۶ :8۰8) ھم )17

5:۱۱ 8:1 69۱5181 

 ع,مە× 98 مہ خ ےو٭ یوم. ×۰ ٭ 35
 0-8 ۰٠۹ .۹۲۳۹ 5 )۹- )> ٠۴ ٭٭٭5 7آ (36)-یک؟
 ۵ح0 9۶۳ ۹۰۶7۰۷۸ ۶۳۴ ۱195 ۱۹55, 91۰۸4 559
 | ۱ ۶ ۳ ۳۳۳ ہ7 ۹۳ ۳۳ہ ۱ ۰ ۱
 ' ود 2 7 77 ۰7۲۹7 31]۱۱۰ ۹191-۳۹ 7۳۳۹ 7۴
 ۳۳ 757۹715۰ ۴۳۹ ک۱۴ ۹۰۰7 ۴۲۰ 15۱۸۰ 7 ٭
 '- خو855 ۴۳۳ 1۳۳۶ ٭۳7 ک۴ ۱13757 ۹۳۲ ۹۳۰ ۹۳۰7 ۱
 --.5ج ۳۳۲ ۹ 9۱۳5 ۴۴۱ 728۳۴6 ۹7۶1 ۶۹۳ 8 78

 نج یو ]7۹ ۹٤ ۴۹ ۹۴ --)73( 777۳۱ ٣۳۴.7۳۰
 ٦چآ ۱۶ ٣۳ ہہ ھ٦7 د×٭٭ ہ٭ >1 م1۳5 >7۳7 ۲91 *ز173

 چھ مج

 ھبت ھ یبہ تپ کب ۃة5ب دم اب

 آہ مہ ےہم ےل ت پل ھل ی) ھ ٭) ےک



.. اک
 ےہ.

 ۳۶ 1 7چ 7 38 232375 7۰٣

 9 574 6 جج ہیح  یدر۔ے ہج×٭ جچ و

 * ا5 ت۶ 5۳785 ۱۰۷۳۶ 3137 71۰7 -چ

 قح ]کک ۳ آ۱ ہی7 ۳5 ۹57۳ ۹5 ڈج
 یک مح ج7 ۳۳ ہ۹ 5۴5 ×1. ۹۰ ہچڈ وہ

 283۳5 ٣۳× ۳> ٠۳ ٣۳٣ ہ×ط۹۹ ہہ >×ہجوووپ
 اچ مج جد .۶) (دیر۔ ہد 57 ۲۶۰ 783 ڈو وچ

 ۸97 ۵۶۱ 5۱ ک۹۰ >۰ ھ7۳۰ ن) ×7 ہہ نکا
 ھب-7ّ

 ةولصامو - ۳٣۹ - ہ3۲ جی چھ (5ا8ر-ہ ہیرو وو اگ

 ک5 ۳۵ ہ۰ *9, ۹۹۴۰ ہہ. ہ٭ :نجم٭ وہ ڑج

۰ 8۱ 

 ××٭ 5 ×٭٭ ٭یھح :؛ ُملدْش نر - بب جہ أو
 2۳ تہ. ٭ ہ.×٭ ٣-٭٭ ىی٭) م(٭”ے چ٭و مم ٢

 جہ. 57 (383:ر۔یت بتا م٭ہ (٭۹٭6 5, ہی چو

 م3 ۹۳ 3چ ۳ ي۱ ج7 5> یورو مچ

 ات ا ۳۱۷۳۶ 38.7 :>٭٭ ××" 703 (م.-)٭

 جل 5. یہیرم ۹۹۲77 7۳ "۱۴۳ 88۱۲ہ چپ

 ت5ا 50 ک7 ۹< ۳8 ۴7۶ ۱ ۰۳ ×77 × (×-)

 چ7 ہں ہ9۰ >۳ ٣۳۳ ۴ ۳7۶۳۴, 5۳۰۶ ×۳۲ جت 5

 *× ٭ہک ہ5: ہ 9۹ج ب ی٭۰ ۹۳۳ ہہ. م ۹

 ٭ی ہي. وے ۳۰۰۶ تہ جج >۳ ٭ج جگ

 ب۶۳۱ ×77٭ 5ب یر (ہجج چ٭ ہ ٭+8 وچ 7ژ

 ۴۶١۱ 5۳5:۶۹ کاا٭ ڈک 8ج چینیر۔ھو 20۳۰ مج ج

 .:[51۱۲9۹۹ ۴ ۹چ عج ہم5. ]-٭ ہہ 23 ٢×۶ یر
 ٦ می 5ام ]۹ مج 8ی ہ۱ یو ماہ 6 ۱
 ۷77 ۰. ۰ (حج8)۔ہ ×5 ٭۳۰۶ 6۴

 ۰١ ۔ی٭تہچچووچ3) ١

 حر بج ۱۳۳۰ ٥۹۸7: ×× ہہ ہ71 'تہا٭٭.' ۴
 ٭٭ 1۹۳7۰ ٭ت8 قوی .5) یی) -ي مر 6 7۹

 18557۱ ۴ رک ہد83<٭ ہ۳ ث۳ ۳ ۴
 ہ95 ٥ہ 5 975 ؟ہ ٠٠ ۹٭٭ 7ہ "۹ 9

 ×7 57( (5ا:ر-ک۹ ٣۶ ۳ "ہ۶ ۱۰۷ .]٣ہ٭ جج ہ٣
 ہت ٭ ہا. ب< ہ٭٭ مد 2ہ3٭ ہ٭3 ×0 (ہ٠ر ٤۲٢

 ۳۶۱۰۹ ٭٭ہ یج ٭ی×ی 8 ٭ ٭یہ 1٠
 ))377۲7-7٦513(

 ت۶۶ ۹۳۳۶ ٣٣٠۳ ٭ موت >یم مع ۹

 م5 ی ۷. ا. رہ >ج8 جم, ت×چک 787
 ۹۹۹ ات ہ5 5۹ہ ج۹۱ ہ٣ مج ۴

 5۲7 6 51۹ 5۹ ××٭ ہمەجہ< وچ ۴5۷۰ ۴
 رجم ×۳ ق۳ ہم 88ر: ہہ و 8
 ہ۰ 88 می ہو دو١ ×× 8او ج7 ہ۹ "6

 ۳٦٠ 8+5 "م۳۰۳ ٦7× حج ×م-.ہ ہ عو ]آج ×۶ '
 58 ۹۹5 517۳ ی7۳۲۳ ×ئ : ْ

 طے ڑی نب یا دیک پیک یک اپ تپ پی پ پ پ دب اب

 1 اشلا مڈلحفووڈا تاب مھرشو دو ایی مع ضمنی ا
 4مه سکا علا مطلب تلعایبولق مع وف یحراقب ا
 >1 اناتھٹ میر لع مولف مو یل نوک الف ا

 1 لوس ور سا یض ےس لا لان اما وقوف
 17 نانا ناونوآ هم نداو ۃولصا مو ولا بولا ا
 1 ۶ابن الا راچ نی ربی لا ملن كس یقل یف اوفلتخا 7

 1 ۶0ا ناھو ایل ملنا عفت لا ہانی ةولم او نکلا

 1. خیوم لبق ا ناول لا پینا یہا ند ناو نامیلوح
 1 5اف نیلا لطف انس مونلع نواب ہلا وند
 1 هللا لیہ نعت ضو مهل تاحآ تی رمهلعابیح ٠

 ںیانا لام ۵اد دن اوھت دو اون رام لحوہا ٠
 ٦ نکل ہ ایا اَتا تعممتم نن نکلا کنحاد طاری
 كيا لاَ نوک ےٌ نوید لاو ھھتییلولا یل ںوطیلا
 و ڈو ولا نون ولاو ۃولشلا ناقملاو كلبق نل زید

 اما اکا والا ع ںیدز یھ“ و ىص و ےرہس رک لاء پا ےہ مو
 ہیر رہرغ کہ رغ رک رہ رغ یہ رہ رغ رٹ ےب رک رک ریپ رک رک رہ یش جر ںی

 مےر بحم 1, ہیرو ہ ×۸ر و جتہوک یہ 726 یرہبچج ہبورجرچ
 ت7 ا77 یب کر ۹ 779۳7۳ چ9 77 ٣۹۳۳ یچم یررآ7چ

 یو تا جج ہ ۶ 'ےب٭۳٭ جج جج, / بو ہہ” دہ
 ج777 ۳۱7۳۳ 77۰ ا7ج ا2۳۳ ۳77 2ج ہر فوت 777ر
 ۳× یوج ۶× <7 ٣× ا. ات بسرجہ٭رب ر ینءےیر ہچج یس
 ح79 یو١ ×77 ھ7 ہ۱ ۹3۳ ہ7 تا چ۲ (مم۹)

 تو م77 ص۳7 ۳7+ چہ۹۳ چہ ر77 بج نج قہ چ
 ×7 مہ ۶۸ 72۳۰ تجچبچو+ وتر بیع یر ۲ قرر×ح جچ
 می, 5 ٦ ٭.ق)۰ راہ ۳۲ یہ یو نم٥روج اک
 ٭×5 ۱ چ2 )7۲ ی ٭ر ۳ج ٦× زہ ٭٭ ]37-۳۴۰ ی7 جچ×
 7۳7777 ۳۷ جہ ہ:5ب ہطصر٭ ہ7 مج _۔وًط ہہو آی ۸جك
 مج 5+۳٦ 2۲۷ ×۲۱ ہو رککجوج فرج یرور >یرہ ٭75) نء>) ھو٭

 ت٭ 20ہ 5ج چت ہ٣ ہ٭ب بدر و ہجوجچ

 ے7 ہ7 ۳ ھر 6یع ہہ ہہ. 7۹۹

 اک کچ یا 7ہ 777 77 ہ7 >7 چ یت )چت ۳ ر

 مەدم) ہو۶ 950+ ج7 -ج5 "وج مج مور جج وے و7ج
 ۳.5 ٣۳7 جہ 3ہ جہ7 ۳۰۳ ھ7 یج ہی
 ہ۳ ہاج ٭7۷۳ ×۳۷ ہ7 ۸۱]77 مد:) ٴہیی ی ]م۳۳۳ ہہ چ7

 ج37 مج ٭٭× ی و7 75۳۷+]57) 577۶۲ س7 ×77 ی× ہ
 7 چے ےہزور عج 7ہ ۳ یز چہ ا777 ہ7 ۸
 ہیرو بہ ہی! ٭٭ یو٤ یآوجوچج پںوچر نوع ھچ
 7 ا۳۳۶ ا7 ا907 ۹ ا ایچ یاس آہ یہ ہہ ہر

 وج بج. ۔ہ×7< یج ×ز ٭٭< ٭ہ۳< ہ۳ ط--٭ ج؛ ہج٭ ہچ
 ۳۳۳ +0 ء۲۰( ×ز×) ہ٣۳ ].×]×) یج ز7 ہرچرچ ہو
 بیج ٔبجق ور جج ب وج مجںسوچچ چو ]ٴج چو چپ

2.71 



7 ۵ 

 جت. م27 ×۱ ×۰۳ ہم7 ٥ 5۲۰5۰۳۴ (۹*زآ 7۳
 ۔یہ قہ ی١ )2159 1 95 5, 51 11 ةتوم 7
 0ق ×۳. >۹ "وک یر چو ک1 1
 ہ57 ۰ 7۳ 77 ۶] 1 157-1۹5 ۳ ۵۹
 جج 5> (مرم و3 رجم ] ۹۳۸ ×7 ھ87 کا
 ثہج 73 "۱× ٭مہ٭۶5 م7 . ۹۰ ۹8 8 75
 ۔۔ 7 3۳۰۳۰ چت م7۱۱ (98]۲5 ۹ ۳۴۳

 8ی ےچم 8ہ ٭٭ قع یمر۔ہ ہاچ ہ ٤+ ٣٣
 3یہ جج ہمہ مر مم 55 ہی. ےہ

 موررعم) چپ 835 75 ی١ ]یر۹ ]۰ ×۳ 35 ۳
 جہ ہ8 "ج55 <7 8۳۱.5۳۳۶ 5۱۲۳۰۳ ۳ تا ۳
 ۶ہ وج 5ہ (ہکی۰)۔م ۹۰ 0۱۴۱۰۱ ہ۷۷۴ *زگ 8 1 49

 ح۱ مج٭] +۳۰ ى5 <9 88و8۹ "۹۱ 555
 >5 < ۳× ۳ ٣۲8۰ جج 5× (ت):)۔ی٭ دت 8
 ٭حخ - ۰ ۳۵۳۰ <۱ ٭م٭ می ۹6 ۹۶
 3آ ج 1.6 ]۳ 7 9۹۳ 5۹۹ ۹ 8+
 یب۹ ٹو ھا ہر19 997۹ 19۹ 7۹ ۱ ۹۳۰ 7+8
 -٭ ×5 ۳ہ < 8۷۳۷ص۰. ۹۳۷ 37۳۴ ۱3۴۶ ۲۰ 7
 ٹچ جچیوجو جو ہ٭٭ ہہ 4 88۸ ۹ 1 27
 جج :ح ١ ہہ ہہ ٹو مج ل0 پ9
 ۰۰۶-۳. 8-5۳۳ جو یک ٭۹ ٭٭ ۴
 ی5 ۱۶۰۳۲ ۴۲۳۰ 5۹۱ 777" 5۸ 7۱7۸۱ (31) ×۱× ۹
 ۳ہ ہل چ (30) ۹7۳۶ ۰ “7 7ا 7 7

 (ت.) ی۳ 770+19۱ 08 ۹۰ 1۹۳1 27۲۶ ۱٣
 )۴ ۳× م7۰, 99 ۳٣۸ م5۹ ۹۹۹ کلا 14
 وہ3. ۱ ٭٭8 یج5 ۹5۱156۴۰۹۲۴ 5115 51۹۳۴۹ ک۹۳ 7
 ہ۱ ج٭٭ ۱۴ 7۳۰۱ (3ا) ٣< مم ہم۱ 85۱: 5
 یدز ]۰۲۴ ۶۳۰. یک 5175 *ا)۵ ۴۳۹5 ۰۱۹ ٦۳5 ۹27 تاج
 “دت چ7-.۴]۹ ۳۳ مات ۹9 ۹۴ 71, ۱5۹471 ا51 5
 ہہ برے کر ھاک ۹۸۳ ج۰ م7۹ ۳۴۰ ۰75 5۹۹ 87
 ح”) مم : بج ×× '×٭٭ 7× (حا:)۔ ف۹ جور ٭زک۴۱۲ ک 0)۹

 155 11 ۱7 ۰۹×3 ×× ۱- (دجھ23]_.ع73))
 ج-.5 ×38 م٣ م× 7 ۳۲۶ ۳۹ 8 ہ٤
 5۳جی۱ ٭ <۲ ×۷8 |  ٭اڈج. ۵58 ۱
 ہے 5 بب بہ ×+> <۱ + 8۰ ۴ ۶
 جعہوج م۳۰ ۴۰ 7 5۶7۳ م۹۱ 550, ۹۹۰ 5۹ 8485

1۱ ۹ 5155 6971 33× 
 یی ہ٭ ما مہ ہا "مہ ہک 8۰.۳ 86
 ے۰۱ 57 551 5۶9 ۳7 ۹ 71۹76 5157۴1 ۱ ۳1۹17 ت۹1
 ےچ ےچبو مع. +ب-×-× ٭ہ٭. ہہ وڑ

 )ک9 ۱١۰ ۹۳۰۰ 1۳9 7۹ ہے۹4 7197 بک ۱

 الٹ ےہ. ےک رک یر ا و تے ےس

 5لو نم یا مد نحو منت قا
 . انور ولصانو نطلا عابٹیا

 عہ٦ 27 7, (312) >۷ 7۳ ۹ ۹۳۰7 71۹ ٣7:7
 0۳٣ 971 ۳7۴:555 5۱ 5۳۹ ۴۰ ۹ وم ٤"
 7ک 2 ۳۵۱ 551 ڈ8 0۹ 7 ۶97 ۹7۱15 51 6

 مم 1 (۹:)-” یر م9, د ۷۱ ۳5۱ ۹۰ 78٤5
 09 ۳ 91۳۶ 8۹7 ۴٣۴ ہن ۹۱

 ٰ جج م٣ مە یىی ای ہہ <٭اک 5 ۰۲978 *۹ ۴ج

 و 3< 0آل جوس مص ۶ (ہیر۔ی× ۶ 7 5
 یس 5 0 ]۳۰۱ ]ر۰8 ص رات ۲۶ ڑ7 یر ×ج <
 جا ھجک ماآ ہد "۰×۰ ہہ  ی <رآک ۲۳۳۰۰ ۶5

 -چیم 1 (۹9:)- 1 7 1
 ْ یوحنا نا جر ہد ×۳
 رر8. ۹5۱۰ 871 9 ج۲ (:)-" ٭ 7
 جب ہ ہ×٭٭ بج ہ| مج ۱۰۳ ہ65 5]
 ۲× کج ہم٣ ۴ہ 8ہ -ت٭۰ ۵× ہت پہ <

 جج ہہ... >۳ ہ۹ ۱ج ۳ پس! ۱۳۰۰ 7٤
 ]مل) ھ52. 55 د٥ ہمہ. "<.ج٢ وہ ۹۸

 ۔×3 ۱037 ۲۴ ود 5× ھجر۔ہ 707 ٔ ٠
 57 ×77 95ے 7 1 ۶, ۴ 78
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 او۴٣ ک ۵5510۹ 7)9 00 ۹۶۷) ج

 ممزَمَلِم يکفال پل لات
 - ۰۹, 781 1.1.8 6 ۰۳ 3۴ پ٤
 8 7۰ج )8< ۱ ٭٭ ×ہ, -٭۹ص١7 5× یر ےب
 7ک ۰۲۱ "۲۳۰ مم ی۳ ]ید چی <5 ۳
 7۳۳۳ ہہ ۳۳.۴ ۴. 7۴6 91۳۶ ×ز ۹
 7 7 ١ 91۲۳۶۴ ۱۰۳۴ .7۳٣۹ ا 7 1 4 768
 1 ۳۹۱۴۴ چ۶ ۶۱۴۹ ہہ ×۰7 57 (كازہر ہد ٴج٭ ر×

 اج) ۳.٣ 6۳۷۴ 7۹۷-1 ب95 ۰)1759 5 ۱

 ۳ ہ۳ موَم ۱×. ےککاو رو ر۳ ۳ 1۴7
 7 3+ 756 ]۴۱ ۳۳۱۰۲۰۰۰۰۰۳7 ا5 ۰5۶ 57 ك۹
 ہ٦ ×-٭ 25ج ہم ہال چک ×--٭ مم۸ :()
 ۳۳ ۴۲۹. ۰۷۴ 777 77 (507)۔-ی۶۹ 197054 75797 6
 آہ ٭:چ۔٭ ٭٭م5 ج٭ :٭× ہک ہ١ ہ٭ دا 75
 ٦٦ مم٭ 5 <۱ 6 5۹۷ 3 5۳ 7 ۴
 آ۳ ہ٣ >8 ۳۳۳ م18 >۰۳7 اچ 5۳ >۳ ء7
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 دصت ےک کئ تک

 ہپ ھپل تل "۔ے :تل ےہ( ا ١> کہ ہيإ “ۃےف شغل تگ

 ٭* 1 ےہ ہہ



 تا نم نیلا رن لاتا اک كيا 2اک

 ۹ ے0 ۹۲ ۴ ہہ ۱8۸۰۳8 دات تو. وہ
 597۶ 75۳ 6۳۶ ہ ۳)5 65) ۱۶۷ 55۱۹۱73778۰. وک
 ہم ٹفدآ۹ ہا ۳۶ اح ہک ڑ7 (×ہ)ر۔ہ ءوجہ
 ی٭8 چ5 ہ٭× ہ3 88 محی ۱ جم ہزئو

 ١۹9۴۲ 11۹1 ۳۰] تاکا ت7 ج<۳ (3:)-ہم4 مر ]پ ا٦

 ٦۷١ 9 ۳۹ 3+ ۳7)۳۹ می, 5 ہ> ۸× :۹ج) ےہ ا7
 517 2:۳ ئ1 ۱ ۳)۱۲۹ 4)۹٦3

 805 1رس ہڈ تاک ہلل ہود ج یر مو
 ۔ب×آ 78۰۳۰7 57 ×7۰ ج١ >۶ >۰ :>

 ی<٭ "و یورمہ ہخ تا ہ 8> ہہ "چپ

 *۴۲۲۹ ۱۶7 5 (>ا:)-ی٭ ج۰3 51 )ک51 ۶۳ت ۰۴2 |ج٭

 5۳ (ک3 52رہ د:اخ ہزاڈک 63) ۶ د۱۹ ۶۳۰٣ أو

 اتچک ۹۲۳ ×۰ ۱35۰ 3 ۹57 ۱۰۷۷ 81  ×٭

 5 ي۱ چی٭. 80ہ. ۳۰٣۹ے, ×8. ہقڑہ

 89۴ 5٢۲۰۳ 507٭ وک (ہ۰)) ہہہ٭ أّ> یا82 ر ہو عچ

 ہ3 ۲3+۴۹ ۹۳۶13۳۶ 3۶ ×۴× ۰×۱ ہہ

 (ھب:)۔-ک۹ ۱

 + ۷٤۷گ5 ہہ ے7 وک (33)-ہ٭ <1 ہم ہ3 77۰
 جہ۴ مہ )آ١٭٭ ہ۳. ۹۶5573۳ 1187٥۹ ۹
 ۳ ۰]ہ .۰> 5× 5۳7۳ ۰۱۱۰٠۰۰ ۳۱ ۳۳

 ت1۳۱ (۳۹] 5ا, 8۴۹4۴ 6083: ٭۶ا ×71 ۱ 7۰7 وک یبہ

 ٭ قت: ۶ج. "8ح. ہ8. کج 5
  8 ۴م۳  ۳٣تا5۰ اہک سک ا

 7: ۹٢مج ۹809 ۶5 5157 ۹۹۹ 158 ×ہک
  ۴ ۶یقئرمج ۳۹۳۳ ۱۳۳۳ ×5۰ - ۷9+ و

 ٣۳ )( ۳۴ + 77(عدئ), 5 77 ۴۲۶ ۰773۲ ۱ 575۹
  ۶۱۱۰٣۳۳۶ ۹۳4 8 7۴یا٥ (5ا:), ۳۲۳۳7
 .۹ ۵؟٭ ہہ مہ ٥۳۲ 88ج 55 ۳۰۳

  >6یو× 871۹ ہ.٭ ×× تا5 یر مد ائ
 <8 ٠  ۰ہا٭ 7< ج یز ہ ہبہ ہو

 ٤۷۰۰ء ×٭ ٭ ×۳ "ہ 505 ہ بود ہ.٭ہ٭ ج٦5
  3۴ 66 7×٭ ہہ ۴۱ 5679 8۳19
 ںنچ<٭ یىدرم و ہ55 "م51 ہو ٭٭.بإ< ہ٭؟ ۳
  ×8 7مح. ٭ ہ8 ہود ٣ ٣ ۳5)55

 )) ._.)37۱40111-6718ہئ

 یج< وک جیرم7 ہ5 7 بج مہ ءء۴
 ڑّک >]ہ م ×< مج 98۰ 87ہ جچچ یہ

 5 757 ×۳ ×۳٣ ج× ×39, ہ۶۵ ٭مە ×8۸. 8
 ج24 ۱۲۰۴۸۱ ۴ >7 37 <5. (۸-۸+

 1۰۷ت >3 ۴7 _ (گمت7ہ+ ××

 َكِيلعْمْؤْٰمصف دتالَو - “ہی ہہ ۱
 275155۳۳۳ ہ6٥ ۲'ک ہ۰ >.< ج< (یر)۔ہھ۰٤۹
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 7 رومی لم ۔ 2 0 أ
 وک وک شؤلو بتا او یش ایا تل 2

 ء1 نِە كيلعممنصصف ںی نا سرو اروٹن دوادادبتاد
 یلْوُم ْوُهُدللا ملک كيِلَع مو صصقت ھو شئر داسیرو لک و ً

 ِ وت ا ا اع

 ّ رک یل یلاتا كی تا لنا یر ۂللا نیل من
 ۶ 7س مس یئزئا کاما 5 ییا لو یش وس ے :

 72 ا کا ہ اایلداَماَاَصُدَقِ ا هم
 گ و تک ۱ ا 0ا ینا ا ا روح طط جہ و

 722 جو ےس وک سج ہہ چو ہقڑ)
 و08۳ 7ت۶ تک یہ ہک د٣ ۹.77. ھ۸ ٭رور قرو
 ٭ج تاج ]یی جج ہق 7ہ وج عووقو
 جج 9چ+ ہ فرج ٭یو+<ہو ہت یہ ہہو تم

 ٭ی× ہ 77۳+ ہ۵ ٘جو ہبا5ت جب وج ]ور وج وچ ر
 مەع)ر ہبوچ ب7 3× ہرا( حج 7 چےک با ہجرعسر٭

 ہ57 379ی ٭٭ یدرک و ٴآ 777ج ہہ ×۳7 جہ ہہ
 م77۰۱ وج ڈجچچ وچ ۳ ٭ب×٭ووج ٭]مج 1۱ر

 مدعر آ77 ×۱ ٭ تخ۸ ]7٭7٭۳ ہو٭ہ 7
 ۳ 77717۳97 ۶۲۳ ] ھا ۳۴ 7۶ مزہ ا ٦
 ۳۔]ڈ۔رجر+ وج7 جہ ۲ رہبر ہجچڑچچ جہ ہوجج . در
 مەإ|صر چرچ ٭ب ہ٭ جت ج بق ممج+ 88 چہ *پ
 +7 - ٭م٭چ یہ ٭ح جب "چر5 م۸مجم پ یچب
 مہہ)و 7۰9 ہر ہہ 7 787+ ہہ ۲۳۹ / منور 7
 ح7 ب77 ۴7 یج  ہ٭جچرکت أن مو ×۶ من کہو
 15۷5 777 ۶۶7 ٭×ی"٭ ۱ مددحر) وہ چ2 وجوہ ےچ
 بج 77 5٭7 7ج قت چرچ جر ہرو ج× مرج7 جہ

 یو٭٭ ر38 ۰۹ (7977 7۲| خدذز) ا7077 7 ۴۳۷7۲۴ 77

 ٭(٭) 0۲98۷5 5ڑ <7 ٭٭+ ہی77 ا یبہ ہ77 7٦

 ہی عج  خنممر چے ٭٭٭7ک ؛ ہمرو و روجہعیرچ جو. پو

 5ہ مج 7ہ وج ہہ ہج ٭ ٭ م5 >۲< إکعک

 ہیرو "7۷ ×۳ ٭)ئ ر ہ٭٭ ×7۶ ہجرعصو ٴی ×ب ]×7 (۶۷ ]۳۷
 ۔”آوج وے ہ ۹× 0 ۸ک جج نم ]ہی5 ہہر ر 7

 ہہ ۳ 7۶, 7۱ر



 ۷ك

 جہ مہ×۔-٭ 18۰ ہج٘ کج 5 5 :۹۹٤٥
 جت( ۳ ×7 ۶۹ )5× 5۲۹ ۹9۴ ,۵7×٣ |۱ 7+ ۱۰۴ ٣*

 ے۳ 55۱ 71 75 371۰۲8 (3۱ ۳535 38۴۲۹۸۶۳ ۴۹ ۹ا, ۴۹
 ع34 ۳۳۰ ہجر ٭چچپ ہل ہ×ت ْ٭ عج 6 ٤4

 مر م۱۳۹۶ 5۳۳۲ (م۸ 257۹ 6۴۹۹ 5۲5 ۰۹۲۹ ۸1۱ (۴11
 وج یہ ہج٭5ر ۹۹۴ ۱إ >۱ بم ت-٭چڑچ 6ئ5 ۰۶۹ ۱

 ۔ح ×۴ ج7 ۹ ×3۶ فا یب ۳.۰1 ۴۱

 جد ٭۔].×ت 3 ہ۳۰ یر ممے یب. .٭.٭
 (حروچچم یوم ×5۰ یہ 35 ت9 ۱۱7۴5
 ںور ٭٣۳۳٣ مر می مح - ہہوچ ٭ ۱ ہک ا
 7>×بإ٭3۳ہ٭ 6۳ ہہ 5 51۳۷ 5۲58 >آ ۹7۶۱۴

 ۔ق×3 ۳١۳٣ ۱۰۰۳۵ 45 7175 ۶ . لتا روتی للا نکیل
 َكَلِإ ہد ب ہ05 5] یف 1۹5۹7 (377-۴597) 7
 ٦× ے۹ 89۳۲517 2۳۷۴. 7۰۶ 7۹۵۳ ۴ 75
 مبحج . ہہر ٌمہ5 ۹5۴ 18 ں8
 یہجچ مم۰ ٘ج >۱ ہ<_اتج6 758 8 + 89

 مع 8 ہ٦ م۳ >۳2۲۹۰ 18 5۱
 ے3 یو) ہ م56 ؟۶۹١۲۲ >7 2۶۸ ۶۹ 4<
 ے81: ؛ ۴]7)٣۳( )۳× ۷٦٣٣۹ ×۲× ٭ ]ہک ۴)× (751)-7٭
 قجیچ ]مج ہ٭: ٭٭٭ح ]مم یم)رم۔ ہ١٭ 07
 ۹ 9 91 ۹۱۴۳ ۴ ی۹. بم 18 5۳۲ 79 م1۶۸ 5
 تاج مہ. ہ۹۹ 5۳77 >ک٭ ے۹ ہک 876 ٭ <(۴٭ ۴, ۶
 جے 235 +5۳4 ۰۲ ۹ ۴۲۳۴ ۶۳ 1<
 +1۱ ید ×۰ 887 ٣۳ ہہ یب. ہ7 ہی7ا چک (30ر-ک٤
 '۔ہ۰ 77 ۳٦ ہم۳ 2375 : ڈ1 ۹ 7۴8
 جج جج٭ ہ5۱ ہم, 2ہم مو, مج؟ 5 <
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 ۔]چح ۳۰۳ م85. کا۳۴ ×۴ 2۳ 7
 ]ل۹ 9۳ 8۹۳ ١ ہ6۳ ہہ ۳ 1-7
 ےہ جہ ٭5۱ ی٦ ۹۳۴۸۷۷۰۱ 5738 ہہ, فا >8 56
 ںیہ 1۹18991۰8 ۳۳ 8, ۳57 ہ5 تا۹ ۰۲
 ہم5 ٣۳۳ ہ3 كتعم ك٣ 86۸۳ ۳5۳ 8

 ح۳۹ ۱۰۹۳۰۱ ہ مہ *ج7 ہ5 تچ ۱ ۹
 ات ۱۳۱ ۳۶۱ ۳۳۳۴ ص۶ ا زہ 7چ ا۳1۹ 7۴

 '' مو ]۱ ہہ 347۳۶ 6 68.6 7 ۰ 1 11۹۶ ٣5۴(
 جہ ہص ٣× ۳ےس۷ ۹)۳. 8 ۱

 رک ہو ×۴۹ 6۳۸) یر ہم ۰ ہہ. ہہ و.
 ںی. د۹ ۰۶۲ ی۳7۲۷ 7۳ ۰*5 ۴

 ]ص١۰ ٣٣× مچ ×3٭ 7 ۰> ۹] ٤93"
 چو ×× ہم ۔. (یجتہ- ز7ب )

 عر شام - ہودوود٭ د٭۳ 7۱۱۰ق ہ<
 تی یں او تدا و نیلا یسک ییئیگ

 چہ ۳۳۱۹۹۰۱ ۹٤ 1)5۹۰ ۴75 ۶۳۴ 71 ٣۳۶"
 مم ٠۰ ہہ نب” ہ٭ پا ہ ۳۳ ۴9
 وے ون+××× -ہ 3ہ دہ مم چ وا ہ۷
 ۱۳۴×۲۳٣ 75) ھ۹ ۴۳× ۳۹ ۴۳۳7 758
 ج۳۳۲ را77) 7٣۱ 7 9۰ ٣853 ۶! ہ., 55 ا5ا
 جج ۰۰۵ ×م. ہ5 م× مہ ۹۹۳ 6, 5۱ ۶
 ۹ ۳٣ ۰۱8۴۱۳ ۹*۶ سر ۸ ۹۰۴ 7
 قو ع بج بٗد ۱ بم <۶ ہ5 ہ0٭ 5
 ٢7 ک۹۰ 77۸1 ۹۶518۱ ۹)۰ 1۶1 ۲۱ ۹٤٤۰ ےک
 م۳۴۳۳ 8۱ 55۶۷7۹ 5۳۰5 ۱۹۳ ۶۰۱ ۹۲5, 97 کا1 1
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 +كِ  ہحپ ہػٌپ ہے _ہخےو ۔_ِ ھتوؤت (يیپ ۔تث۔ہ . ۃہسىع کپ

 ۹آ ے ہل چپ



 2ے ے۶ و وج جج جو

 "ڈی یا ایپ تیمم تجسس ششم وع سپ' دے. ہون آہ وھھوسورد ا ا اب

 ےس چی ی:-ےہ٭ ٭ے٭پ نب سا اف 5 5 کل ا : - یک ےن تپش 08 -9321۳اك8 و

 ک5۰ ۲۴7۳۰71 ۴۳-7 ×7× ۱ ۸۳۲

[۹ ۰7 77 

 جوس ھم
 دَ×

 ور ۲۹8۶7 3۲9( (1)1۹ 5۲۹۲5 ٠185 57ا (5ن) چپ

 ۱)۳۶۳ ۵7 577 2 2739۹ ۰)۹ 2۰ دہ.

 یر و٭ ي ہ۳ (مگ5۰ ٠۳ ؛ ہ۶٠ 2ہر ےہ
 ہ5. ۳ جم ا5 ١ چل ۹۲۳۴۱ ۳ یجق

 3. ۹9 7 ۱ 13۳ ×۳۳ ۱1۹ 575۶7 نک جور
 ۳7۳۳ ×۹: ×۳ ۴× نج ۴۴ ۱۲۷۶ >5 ×77 ١ج چپ

 ڈا ع8 8)-ی۹ ۹ 6 ہک دہ ×۵ ک۰۳ 85 جج ۶
 چکا 6 ۱٠۷ :ے-۹ می نج ۴۰-۳ ۰× >۳<
 ۳ ۰ یی م6 ۳۳۳۳۲۹-0۰5 5۳۳ا 5× "8
 557 نک عی 0ہر 8۳.۶ 855 ٭ہ٭٭٭ جچیچ
 ۹و7٦  َهْیزَم ل ِأَوْقَلا 31۳7 ×۰۴ ٣× ك5 ہہ ×جچ×ہ.۔×چ

 ۹ ٣×۳۰ ب7 ۰۳۳ ہر ۳× ہد عم

 م1 2۲58۳۴. 5۲۴ 77 57 (395)-43 335۰5 ۳7آ
۱ ۹۱3۹155 6 ۳۹ 

 (ج3ر ۴۲۶۰ ٭× '۔م ۸×× ۃ۳ 1 1 8 7738

 ے٭٭ 5ج یىحیر۔وو وڑچج۰.ہ٭ج 5۳۷۳۰ گی

 81 55۶1 ۴۰۳۰ ×٠7 ۹7ہ ×۹7 (ی:)۔مہ جج

 7ا (یاور ح۴ م۳ ۳۳ +185 7۰ 'م-٭3٭ ٭.٭

 ء۰ 7 <×<٭٭. ×× ۰. ٥ء لا كا ملک بلا

 ہم1 7.137 6۲27 '۔مہ٭٭۰ ہ×ہ۷۴ ۱

 قس) +1 ×ہ٭ ۷ ']مج×وہ٭' ٣ 8۳۰۱ مہ من”

 ے1۳ ×۳۴ ۸۳۷۳ ×7۳ ٭:روہ٭

 اهبَر تل ت تل
 نور ...ی >۶ ۹ 877 88۹۴۳۹۷۳۲۱ 7٤
 (ہرر۔ػ۔ 5 (۹۹ <۰ ر۳۰ ا537: 5 ۰۷

 ڈ٭ ۰۶ 1 ۴> ۳٣٣۳

 ی ۹ )379۲۴۹ ۹7تو ۳ *"ہ--(ی٥) 8
 -×ح 3ڑ ہا5× ۶۹۴. ۹5 ۵75 ۳۱٣۳ ی۹۴۳۱ ۴۹۱

 بما دا ہک 3 *٭*ك٤ ہہ. ج٦ جج بج ۰4

 ۳۔۳۱ 18۷758 7] 5۳ >7۴8 ' 8م 7
 (چوحم ۷۳۶ ٣× ہچ ۹۴ مج ۳× 8۹
 56 ہو ہ85 5۳۹۹۶۴۴ ے3 ہ٭ نک 8۹۶۳۷ج 5ا5 ۳۴

 ت75 ۱ ا۳ت۷5, 31555 31 ×۲ 3۳ ء:و٭٭
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 ج57 ہ ہک . مج ۱ مس ہم *٭ع٭ 7۶
 “د7 ۷7۹۴ ۴ ١ )۴ .7 ۱ 7١۳

 .۰۴۰  ۱٢جَ”٭ ۱۴۲۳۳ 75۳۳ ۰۳٣٣ ۴۳ )9۹ :2 ٠٣۷
 ہج ج۴ ۹-77 7 .۳ ۱ 7)7۳7 7۳7 7٦

 سچ یر ک55 ۹ 8 (3:)-٭ “ت۳7 ۴
۴9 5115185 
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 ولا لعاولوكت او ہکبد نا وال پلا صا
 1 تی وما لویر مدرت با یش حیا تا یحلاالا
 -إ الو یس و وا ایاو اف هنش رو میرم لاس ڈلا ا

 ٦ جا لالا ا اح ناةک اوون |
 <۱ قاصو تما قام هل0نلو ہل نوک نا ہم ا

 ۔آ نآتےلا فیتمک نا ۃال پیو ہلاپ قکو ورکلا ٦
 اٹ و

 ۔1 0ا9 اٹیوج ویل عھرشپک ریو ةیدابجنع

 لا وڈ یتا ندی ایا ناک ول
 1 نام اج ںی ساکلااھبآی 6 ارب ےئل اکا ٦
 1 نب نل کان و انْيْضا رن لنا نک نیم ا
 -آ فا رسو صہبہ وو  ھو9سپ وو سس وہ ےہ ھو ۱ 7ط

 کپ ا ةمحَر قل ۂهلْخ دس ياومصتع او وڈدای اونما

 ٢ ںایش شا ر آ و ھ ےس ےن جم ے۶ووداو :

1 
 َّت مس ےس ِ ےس ےس دیس سس ینھیو مج وھ اتم

: 

 ٦ ۸ ۱ ۶ 1 ١ - :  ۸ٹچ - ۰ ۱ “شپ : ۱ گپ رگ مم 7 مم 5 ھ۸رخ ھڈ یب : شپ ا ۸ ۰  ۰٦کپ ھ ُ آ :-

 مور ہ79 ر ہمہ )7 7۰ ٭(5)٭]۸7ی 7

 بج ہرورو٭ ہرصج /یووچ جی 39ہ چپ مرج چ۲ ]۲ ۱

 65ر+گآ؟ہ٤ك٤ ججوب وج مرچ +٭ ہچو+ عو یجج فرج ھ.آ ٭ہ

 ہر یو٭ ]ںوو+ ٭وو-ہجج مو یچب جچ۔یروچ "رچ مج

 ا٭ت5  ے×٭ ہم"۳ج۲ ٭ہجورہچج یج یرج وہ۸۰۳۳ 1۱ ٣٣×

 ہ۳ جور "۳7 2۲ ھ7 رب ر507 یو یچ و7 ہو چچ

 مروہ 7ہ <۱ ۶ی۳7]ہ٭ چرچ یچچ ئورہر 7جی

 >7 ترک ہہجدج 7۳7 ×ر × ۸75چ ہہج-+٭× ہ ۲۲۳ -زّچررک
 +7 ہز۹  ہ٭زو 7)۹97 ہی ۹ ((وح)ر ب3)ج ہو ۹>

 ٭٭7 ہ75 577 م7 ۲۹7۷ ہ7 یھ ٭ مر مججمجج+ج۵ ۱

 ڈوب ]۹ ٭ہوچع میپ ہےےچربومہ "ج7أآی یچ  ب٭ي78 ۳

 57 )۷, 7۹ (8ہجو م7 ۷یک م۹وی+/ یودر بی و ٭

 جو ڑ+ ہو یجج دو. "نل ژ 58 یرجویو ہںوجک

 8 7 ت7 ۳ ہر ہر 77 07 11177. ۶5۳
 چہ 7۹۳۳ "چہ یب  بہ٭ مہ ج 6 یو بچ

 ببووہ وو ۱ ہچورچ٭ اچ 591 ٣)5 >155ر4)  -(٭۳٭٭آ

 ٠۲۱ ۹٣ ٌیومر ]×6 ۱ ّہیر,7ہ٭ ہجہورجوجررجوچ ؟ج ہچجج

 ہہو 7ج ٭×ہ فزہچ ]مر جج ڈول ہو7 ہک ج7

 ۲۳ 37×7 7۸/۶۱/ یہءےر جم ہن وی 7 ہہ

 ۲ ی7٭ 57۲۳ ۳۳-۳ ×87 مہ٣٭ 55 کہ7 ٭)و عچجہب
 د ہ37 ۸977 ہر + ۳+ یچ٭ 5ج7 77 ہدج٭ ×ک 6

 ٭۳۹۶ 7۱|



۹ 

855۰۶ ۱ 
 متہسبوہ ب1۳9 7٭ ۶ 5(1 (دل:)۔ہ 55 ٭

 حج جج ہہ ٭58 ٭؟۳ ٦"
 وےورجٌ جہ ْکچ تچدا۹ ٭3 ×۳ ٭۹ ٭ہ٭ ۹٤

 ٭×ح 8یہ١ ×۰ ۳. ہے۱ا ہ۳ 0ہ ۴ <
 م7۳ اچ ۱۱ 75 ہہ, >7 ب503 ۱ 7۴ ا5ا ۶ 5
 ج 5ق یر ہم. ڈی .۶(٢ ہک ۰۰۸
 وج. -×۳ ۵.5 5۳۳7 ×× م١5 ی0 6
 ےہ 5۴۹۳۱.۰۱۰۹۹۹ ۳٣ ڈو ہ٭۱٭×٭)1 83 < ۱
 جو ہک 5ہ ٭ با ۱3 "م۱۹۹ ۴۹۱ ۹۹ ۶×

 جم ہک تاج ع۳۷ مو ×۹ ۱۳۹۹5 6 ٭۲۲9۲۸۱۶] ۹۳۴۱۳۱
 بچ. ۹ق. بے. ہہ. .م۳٭ 8+
 ہن بد ۳۳ ا ک8 ۹۰۰۷۳ 5. 75

 ےہہ وم > (ہ۰)-ی٭ ٭ 3878 ۱٣۰ 8۳۷۴ ۳۳٣۱٥
 جیو ]مم م۲۶ )7ج ٭٭ <۴٭۱ ۴ 5۱ <
 لم ج )۱. درج 3 26 ٣۰۰۳۳ ×۳۷7آ 7 7

 و[ و 36 5 1

 الْبکو وڈاي ینکد لا نو تالا یم شد
 ۔تب ×8 ۵ ۱3 3+ ×7 3 ۰۳ ×۱ ا٤37
 ۔ی× م۴7 ۱5 ہ ڈو ۱۴۳۱:۱ ہہ. 5 ء0۴ 6 ۹
 دی. ي ٥ہ ١١ ہوے ہ۳ یماک ۳۷
 ۔.ہ٭٭ی ید  >]ہ. ٭ ۳ ٭ہ٣ 88 ی٭٭ ×55
 ۔ےمج ممے! ××. ء۹۷ ہ3۱ ۴ یب ٭ کا۹ ۴

 ل17 7آ ڑی 98 8:۱۴۳ ۶۱۲۰ ۹ ۱
 ۔ن بج جج وٹمت وو ض٥ 077 "8۳ ڈا
 نہج 5۳۶ *87 ۱۳ 6 ۵5 ۹۰۳۶۵۰ ہت ء۹

 مچ وو یھ×ہ 3ہمم+8., ۷۳×5 صد 1۳۹۸۶۰ 17ا5 ٢۳
 ہی <۹ >۳ م× "۳۷ ٹو وک 75 ۰ ز5 5۱ 5۳]

۱ 5 7134 ۹۲۲۹۴ 3۲۹1 
 بک حا ۱0×× ٭) اوس :.. ریاست

 نوح 2-ج77۳۴ 4۴ 311۶۳۴ ۶1 ۱۹۲۹8 ۴7۳ ٠۱۶۳۳۳
 جی  رلغ ٭م٭ ہ 53× ١بم 7 508 ٥981۱

 “تہ ]م17۳ ۴۰7 ۶
 ەیف قحلا دح ۃزواجم وہ نیدلا یفولغلا

 ۔ںہ مک و م×٭8ت مج٭× ہک ہ۶ 0۰7>
 ي٭) 5ت ۱ ۱

 ۔ںےرےہچو ڈا. وق +٭. ہہ 8: ۹۸۳ ہہ
 جبہ ہ کک "۳۲ بج م55 +۱ ۱ ا3۹. 4

 <جم× يہ: ×- ".۱ا -×٭٭ ۳-۰۱ ۰۳۴۴۱ 7
 (ممرر-جہ ہججحسوو ہ ۱-۳ ٣ ۱۰ (ہاج ے٤ا
 ٹچ ج۰ ہ۱۱. ۵۷۸۴۸ ٭رک ۹۳1 5۳ یب ہ۴۱ ۹ 8:1۱

 ےچ چہ 8ڑ جج ہہ ہ "7× ۳۳۶ ۰
 ]×۰ ۶۳۴ :ہ-×۱ ۰ :×< >۰ یدر۔ہ ہوے کا
 وے مہ ٭ن۶ ٢< کال ۳۱ <٭ ۲۷× (ہ8ر۔ی< 86

:>8 ۴۴۰۳ ۹3۰13 ۴775 <171 ۶۹1۶ ۳[ 

 ٭ڑکا تبع

 ما ٣× ہہ ۴۹ 8۶× ۴ ۳٢
 ے۸ م5٭ ہ جم 9 (عئ) "3
 ۱۰۷ 5۹8 ۶۹ ۸۶ ۹351 ۰۱۹, 57۳ا ۰77 77

 ا

 ممز مات جہ“ < ۴٣× ز۳ ۹۰۴۹ 1115 ۱ ۶

 یر <٭ہ٭ات ہانست یڈ مہ عر یو ٭٭ ٭ ٥
 ہہ 2 ۱ 11پ ۰۲۳۶ 7)2۴۳ 171757 (72)

 جج ()-م ۰۸۳ ٭٠ب 88۱۰۴ ۰۴ 8 ۶

 اتم نماهاَتفتت
 تنا نما ا یار یس کنی ناجی

 !ج مے مح ۔مماوحےو٭ ۴۶ ۴۶۱ 1۱ ۲۳۴۰" ٥99۱
 ڈ×۲318)7۳ 6 ۶ ۱

 پچ قم ؛ ہم٢ ×3 یدیر ۶۱۷۰۶۹ ہب 80
 ۵۳ ×5 0:۸۳ ×ہ٭ہ ہ۳ بود 3× ٭٭

 ٭+ م38۸ ۹)6۹۲5 ۶۲۹ ک۴ 2۹۹5 ۱71 ۹9۲1,74
 ]۳× یدج ہ۳ ×۴ ۹< ×7 ۲۹1 ء۴۷ ٠٦٦ ہ۲. 77 7]
 یب) ہا ۰۱ 2۱2۲۹ ۹۹۴۱ ۳ (3۱۹19 ةنو ڈور ۶3دی ئ2 ٤و
 8٠ج مم ۱ 57 5) 655 0) (۴7 ۳ ۶۲7۶ 75
 نادمج ا قد د تیا یف افق 8ں ۴

 8 امیج ×۴ ج31 ×× 7 ہہ ۰7 .۳> ٣>
 7ج۱ ×۳ ۰۴۲ ٦× ۲۹۳ ۹ ٣×٣7 اج 8 5.767
 جر ۳ور كي مْير ×۳۳ ]مک ٭8 ]۳۱ ٭ ہ, ۶۱ (58)
 ×3 +۳ ٭٭ نَدْیَج ×۳۴ ٭ہ <5 ۹ ۳<
 37 ٦٦ 51-1۳16 775 ا1۹۳ ۹۰۱ ہوجا 3۳۳-۱۴ )۱
 تہ جو ٭ (عفئرم۹ ۹۳۴ ما ۲۹۳۱ 7۳۹8 3 1ف
 و و ےج عجم مے ہم یھ .يك× 5

1 
 ككاََتَت ل نیم م8 >×8٭ ۳ى ۲
 ۷ ٭- 3ہ 2, 5۰× آ2۴ 7۰۳۶ ۰۶۹ ۳
 ٹ۸ ہچ چو ع35 ٭:م ہذا 6 ۱ 5 <5
 ]ہت تد۱ ٭٭٭ ۳٣ 5:۸۰ 8۹ ہا
 ×۱ چ3 " ہے ہم۱ پق× ہمب ۰)٣ اک

 آ7 >- مم ہد یہ٭ ٭8۰5۱۰۹ "5 ہ۸ ٤
 ٦ جس ۱ × ×× مم ۶۳, کت ۴ ×8× ٥

 ٦ج بج مچ ج وج ۲م. 1مُ 5 ۱۹۰۰ (یا:ر۔ک٭
 ×٦7 و چپ ہ8 بد 835۰ ھر 5۴۲

 لاکنا

 ۲سش بسا دمہ
 و ہہ ××٭×۱ ٣×۰ ازانیاَعْنْهَكِيلدَماَتيذََت 1۳9
 مج م۹۳۹ '”ڑچ 3× ہاداجت 6۹۱ 5۲55۱ ۴۰۹۳۱

 ١ اہ 79) 9171 ۳۲۰۱۳۴

 مقام ۱ ہجو جح٭ 7 ہنر وو پ56 89359

 و. 8 م۳ ۹۹۱5۳۱

 رے ہ9 ۱55 ۱ ۳۳۰. ×٭ یر ہس کو
 ح۳ 5۸۴ 5۳۴ ج چ7 ۹۳۴ ۹ ۱

 روڈ 3+ '5اا۰ ۹۹۱ ۱
٘ 
٦ 

 ٍإ
ْ 

1 
1 
 ا
 و
 ا

 ٰ 7×: (8)3) و 7۱55 ۸۰۱ ۰ ۱ 58 ] (8]8)-5

5 

 جآ ےب ھيتےب تل بیع مل

 ے ےہ ےپ ۔ہجب 5بم تہہ ٣ ثةى 3ے پ ےہ ےہ

2 

 و 9و ے4 203 3



 ٭×.:٭ ہم

 ہد تہ. ےہ :۔ےگ ۔۔-.*' .۔ و

 م8 80 ۱ص۵ 08۳۴ ۹ 7 1)977 7٦7 چب ۱ 2 :

 ےحیمدحج نوو٭ک ۱55 ۱ دہ ە××؛ 5 > ج ت
7ر ٠93.3 ۷۳۷۶5* )701 9۱ 7 ۳۳ +2۳

 ۱*۸ 3> ْ 

 *م 171۹1۹ ۱

 ج3 : ہے3 (70) 37 ۴9۹۱ ۰ ۴۱۳5۶5 ٠٦7۳ ہ3
 ہہ 7۰×3 ۳ 8ہے. 1٥5" ×3۶ ۹ 3٭:,:ج

 5× 3)۳ 1۳۹17 ۲۰ا ۹۹۰ ۱
 جت : - ہہ ہمہ +۳ :]جچ×>-×٭ ۶۹7۰ ×تح مج

 ١ 3۱۴۱ ۹۶۰[ ۴۹ 5۱ئ3

 ١971 چ۲ ۹۰۲۹91 ٣۰۱۹۹ ۶۳۰۳۳. ۳7۳ج۹
 دات ۳۰۰-51 < ا77 ۶۳۲۳۳۳ جہ

 ۴73ج۱ 51ٛ 5577: ۴7۴ .٭ م8۰۸ *:۳ (تجچ ق1 آ
 ۰ و ×۱۳ ×5 ۱ ۰۲۳۹ ہا٭ ×۱۷ مہ
 جو >۷ ۷ی 8چ م3۰ یر 3ك م٭١۱ ٭۴ عج ہي

 0۰6 6۴۰9۹ ۳ ۱۹۰۴. ۹۹۴ ۴71+ 5۴ ۴ہ ج
 حج م۳۰۱ ××, 8۹۴ *٭٭٭ ٭٭) ×۴. ۴یع ہ۷

 م۷9 +9۹1 ۹9, ۶8311-96816 ۴+. ٤
 ۳۳ -م×× "9م ٠ ٭٭٭ 8۳ 8۹, . ۰۹۰
6۴ ۰ 77۳۴ ۰0۴۹ 7۰7 8۹5 ۹۱( 9۹۷1۳ 
 چہ” 3ي ہہ. ]م۲۱ )وہ, ماتم( ۷۱۳۷۳
 جی ہ ٣؛×رقاو 7 ھ7۴۰ و۳۳۲ ۱ ت۵۹. ۰۹ 8۹
 ۱٣× ۱537 ۶× ١97 ٭ا۳ ×۷۱ 37۳۳, >۰۱۳۳-:۳ 6
 و3۰ 33) 75 د9 م۳ ×07 ۱۴ ۳ 7۴
 ہے م8) ٭× ء5 ×× <٭٭٭ قر ۱ ۳ ۴أ
 *٭یقو +5۹ ٭م<۱ یہ۹ ×۳۳۳۳٣۳۴٣۱۰۳٭ 7٭آ ۰.۶

 ٭اتج 5۳۱ :م جو. (۹ ۶٥8ہ ٭٭٭ ۶
 7۳5 م۳ 1155 8 71۱ ۹5۹81 71۹7 557 6,7

5۱ 5۹8 

 28 ٭ 17 ۹۱۴۴ 7۹5 ۳7518۹ ۱۹7" ۹ ۳۳۳۳٣۱
 < و ×۱ ۹۲۲۰۰ یک 531 63 ۳ ۲۴ 1 7

 ٤2

 طا نارُضِرَءاَنِيِا الإْمِهَع اهل اَم اَمْوُع جت ِةيأيفرد
 اھ ياَِر قحاهو مرا

 کپ ہ 77-8۳ ٭م مج مو ج٭ :× ۶
 بو ہا ہ۰ 88۱ یہ ہ۱ ہ۱ ۱۹

801 

 حج ہ م٭٭ 23۷۳7۷۱۶٣ ھ۳۳. ۰-1 ۹۳-۱
 ۔٭ جہ >1 :× *٭ .مج) ٭., +۷ ہ ۶
 8+86 8۰ ۳جمہ ۱ ٭7 ہہ ہہ وجود ہص ٤
 یک وج ددجم ×× ۰۱د. ]روو< ىر)ز

 بج نجس 3یہ "ہ۱ 36 یج× ۹۴ ۱
 رانلا یف ةلالض لکو ةلالض ةعدب لک ہ۳ تہ

 ×× ۰۳ اج ۹ 25] 5۹5 7 )328 ۱۱٠۹
 ہ۸5 ہ ۸ہ صػ58 7۸۳۹۳ ۶۹۰ ۹۴ ١3 5٥٥)٭ ۱
 قت جر ۔ورح ۳3× (ہم)ر 5م ک5 گہ < یہأ۷۴۲۹ +5
 *7_ج کت ۱7۳1۲۴١ ۱5۱57۳7 ہ7 ۴7۹۴ 7۴

 یارر مج ۴۳ ۹۲ ہ, ٭7ہ5ج5 (318) ک۹۳ ۰:

 دبع انا اماف میرم نب یسیع یراصنلا ترطا امک ینورطتال

 هلوسرو هللا دبع اولوقف

 ےہ کم 7۳۳ ھ۰ ۳6۰ ۳۳ ی۳ ٭"5۶او<
 ہی6, ۱7۶ ۹۰7۴| 777 71 231 ٦87۰ (51)۔ی۹؟۹ ۴۶
 35۱7۹۹ ٭۳ ھہإ ٭ "جات ۹۳۰۱ یی: ۶
 دجال ۱۴۳ ہ ٹج م× ۹۱×1 ۰۷۸) ہ٭٭ 3 )٣۷۴۵.-- ک

 57 تچ۹ ۴ یو ٭ 18۹ 1۶ ۱

 -ج٭٭ د×اْچاک ۹۴۳ ہ ٭<-)7 ۹۲۰۳ ۴ ۴۳ ۰٥۸۵
 م91 ۱۰۳ 5۲775 7۹۲5 ٭+ ۳۱ ک٭ ہہ ۳ 7٣
 ×۱ ک۹ 557۴5 ۴ ۳۳۳ 5118 557۴۶ ء۴۴ ۴6
77۶ ۴۶× 323-۶7۳ ۸۰۰۶ ۱ 7۴ ' 15۹18: (۳3 13۳۵ 
 ×۱۱ :١× 25ہ. 11689۴۹ 8 7 7

 ۔من٭ 58, 19۰ یتا ۲۷۹ 5٣۳۳ ۹5۲5 ۶ا8 5 ]5۴ 5۹۷۳ ,5٥5
 ۱839۳۴ >55 ٭ 5۰875 1۰۸۹ ۹71935 ۶۹ ۹۹ ۹۳)
 ۳7 ۱ *)۱3)-*ز[1 827/۹1۴9 51 ۹۰۲۴۱ 7۳ 51 7۴6

 بچ 2151 ۴179 218117 7 77۳7 ۶1 61, 71 ٤+7
 ]8۰۰۴ 5۳۰ ی۹۰9۲ ۴۳۳۳ 571176 54 7۲ ٣577۹

۴۲ ۱97۳۹ 37۴* 7 7 ۶189195 7۲9 9-1 
 ہ۳۷ ین 1-17 1۳۶ 1 7
 ہ3٣ 2 ص۹۰ ہ3 ۳7۳ 63181 ۵ ت۳۷78۸٥ ۹۳۹۳۰
 م۰ ]م۱ ۴م چ"ک5 ۹۳ 5۱5۱ ۹۳۳۰۴۳۲ ۴۹9۹ ۱

 م185۹ *۳۴ ۰ 1۰:

 ہلا نو نشاباَبرَا ہفت شر و مضر اتا
 'وج جنت مج <۰ فثت ٥9۰۰۹" ٭< <٭

 ج۳ ۳ ۱۲۳۳۳۴۶5 ۷ ×7۳ ہد ا ۴ ۱۸۳52 ٠۱۷
 دہ وج ۳٣۴ 11 1۹آ 11۹۰۲۰۶۵ ٭ڑ31 ۴آ ۹ ۱

 و571 ۳۷۰ ۹۴ كم, 4 7۶۶ <55۹۱۴ 5۹آ ٣٦× یٛ٭
 -یح (۱۹۸ -.۱ ہہ مح. <۲ ب٣ ٭٭ 878
 ےہ ٭٭ 88 ۴۳3۴۱۰ 1 19۸۹) (7۷) 7)3 تہ-ج"ج
 کا5۶ 5775 87×۱5 ۴۳5 جہت 7آ ۳ 6 زک >٭" ×۴ ٭

 ۶۹715۱71۱۴ 37۹3ا +۱

 *37۳*0 ×3 :۴ ×٭٭ ہہ. <عق >٭٭ 1:8۲۳ 8+5
 آ6 ۹)۲۶۳ 77٦ 77ی1 275 7-۹ (قا رر7

 مچ ہہ "۳۰ ]م۱۲۴ ۱۹۷۸) ۳ ۶۱۹۷۰۹۳ ۹۰٣7۶
 ک۳ ×7 ۹(ہ5۰85 (1[7) ہ57 ۶۴۳ ۳۹۶۰ کی۹۹ ۹۹۲۳۰۴

 نیلثب "بب کک 9۹5 ۱۷۷۸) ہ۴. مچ ۹۲۳۰ ٤
 ج7۹ ۱۹۱۹ آا5 94 1۹18 ۱۴1۶۲۴ ۱۰۲:۰ )7 97ا 7 ۶

 مھنید یف ولغلاب مکلبق نم كلھ اغناف نیدلا یفولغلاو مکایا

 ہہ. ٣× 7۹۳۰ ٭مہ٭ج ٭8قص<ە جہ م۳۱۱۴



 ۔رہ ٣۹ ٦ 25م مہ٭ *۱٭۵۱۴۳۱ 2915 م۳۶ 32۴
 ہہ مو. ۳ج ح١١ مہ فہ بموحع مک گڈ
 -چہء.ی ہمت ہ "و٣ آج ”٭ "61 4 8
 [71۰٣ ۹ ےہ ووبق مم 318 153۱۹۳ ۹516 ۴

1۱ 588 31 315811 2۲۳۹ 
 ۔جذ٭ ۹ ط× ۳ 6ا5 "1 ۹۱ 7
 ہ۲۳ ۰۴۰۳ ٭*]ہأہ<. ہ۹5 ما ۱۳ ۴م ۳۳۲۳۴۹ 5۹۰۴
 مے ہ3 ۳۰۳۳ ہیچ 55 ۴8 ۲8۰۱ 5, 9۸۸۱ا ا٭
 م57۷ 5۴7۸۴ ۳٭ ۳۵ تب۳. ) ۹1525 (ٍپپ84
 ح5 6 ۰1 ۶ 551 1۳٣( ۶۲۳۴۶ 5آ (۴۱۹۰۳ 6 ٭ڑی(ک
 یر”ج٭ 37,۰۰ ھ۳٭۳۴٣ ی۳ ۹۹5۳۶۹ 71۱
 مو >6 و ہہج ہوردص٭ ہہ ط۳۷ ۰
 وی9 ود کی ہہ ہ83 ۹ 5ا15 961 ((۹
 ۳۴ ۹< 7 ک۹۹ ہ0 ا۹ ۶1 1 1 4
 چو وو بے“ ہو م۶ ہ 9ا 88 85
 ہ۰ رک د8 5۳۴ ۳ 14)] ٣5۶:75 ء۹۹ 8

 بودم ہ و95 ہ6 >٭. 5تی ٥ ۷ ٥۰"
 بووومسو (۔ ٭زع م1۱ 6 < ۴۴۳۰۳ ٣۰۰

 >٭ ج68 جج >۳ 9ہ 5س ہ ۶ ۶
 ]۳۴ر 9 21 ۱۹ 51:1 7 ا ۳1 0 1

 ید (م ددوھ >1< ×۷× ۶۰ تكگِْيْ
 دلا نم ناریل - ۳اک دی >1 (9) 9۴ ى۴

 ۔ہ٭ *ئحىی ےہ ج۹ ۹۰۰۳ ہ”۲۳۹ 2ة ٦١ ا۹
 حق. ہت ٭ ٥۲۴" <۹, 8 یو3-٭*آ ٭7ا
 ۔ےسصم -سصج جور جہ مہ, ۵۸۳۸ ٭ 09+: 1
 حج. جہ ×5× (مم) <ہ ×× >۳ در ہو٭ 87
 یم و جج توجہ ۹55 35۱۷ ۳ 5

 یہ مج ہی٣٣۱۳ 8ا5 5۲۰۷ 9آ 5۳۴۲ ۹ ٦٢۹ ٦191
 مدح ]جج بج ہ م٭٭ ۳5۱ ہ۳۷, ٭2۳۵]) 5 37
 قع (×0)-۔ہ دو زک ہ 0. 2 :۶) 17 ۴9 ۹
 یو م٭۔ہ۷+ ہڈں٭ ۳۰ ٭ "۴۹۹ ۹6 ۴ 78
 ٭ح ہی می عج ٭ می ۱ ہی٥, 55۹ ۹-۷
 جو کہ ہمدجو ×9 ویک ۔۔_ ءمەص-×-ت-×8)

 کر نم ناز کرن و۳ ۹ 1ج ۶
 یہ قلعہ کی دہ ہد ا5آ ×ہکریا× (×2)۔ھ۰ 8

 -حر ہ جج متچحو]٭ ہ۰۷ ×.<٭ ے(۷۶7)٭ ))۰۸ ۷٢×

 ہت !8و× 33 ۳۳ (25) ۹-)38( ۳5 ,٠۶۳
 ید وو بر 'مرە' ۰ د۳6 ۰:۳۴۹ 54۶۰۳۴ کک تہ اگاک
 جہ >۳. ۰ ١9 ×۴. ۳ک ۳ ا. 5
 27۳۴ ۰ ۴ ۴ )۹۱٣ ۹991 16 ا (9

 یجب ۹8م ہ ہم ۰۱۰۴ 4 5 ٥۴۴ 5 ٠۲۰
 ۔سدج ہ ] ہم, ن× ۳×۱ ککوڈ تو یەد٭ ۹

| 2151۴ 

 ]ا772 ا 7 ک۶7 0 ر727 ]۳ 7 جا2777 7 تل یجب بےہہہچکہسچججس جے جج ام الو ا یاد ا فان ٭ ٭(۸7-۴ا

<373 ۶۹8514 1۱ 

 نٹ

 )کج ھر ما +92 ا9۱ ۳)7 7
 مم ۳۹ ۱ ۳۳ ۷٣× ت5ج <۰ ۳ ۴۹

 7ئ ۹۱۹31 115 >1 ی٭+ مم جج 739 م۱ ۲۲۹

 چکا
 ےہ ×× ہ”گقاےتو  م×٭ ہے (یەرر ۴۰۳۶۰ ۰.
 نےجہ٭ كا مم م٭ ۴٣۰ ک 7 ۹ اک ھر
 "چ7 ۵ ۰7۳ ۰۳۴ ۳ 2۰۶ )5717 ۵ 7751۹ )۱
 ی8 ۳-۹۳۹ ٠ہ 8 5 ہہ 8۶ ۹<
 و ي8خم مج. جم ٌ()ہہ مم مج 5
 18۴۱ ٢< م× ×6 ید 6 <۵ م۴ ۸ 8

 ]۱۱ 921, 91 7136 ء۴۴ ۰ 1۱
 حج ج۳. ]ں٭ م۹ ہ مج ا5 ا۸, ھ۹ 88
 وت ا6 اد یا توا کااس کنواری

 ,:ےہ >۸ ×3 6۴۳ تن ۹ ٭ ہ ) ٣۶۰
 جیو ۳55 ۴۹۱ 5٦5ر وہ ےہ ند ٠× ہ5٥
 مم م3ح یسمج ہد 'ےیسوےچج 8:۳۰ ۴۹

 -چ ےسسسم< ۔ ]3 ل37 7 77۔7 قت تر ت7 پیا رد کا یف

 اپ جر اى

٤ 

3 
3 

3 
 و

ٰ 
ٰ ٠ 

55 

 نو ہہ ہہ ہ5 ٭ :ةّمحو ڈر چآ ؛ ہ٭
 ےہ مر ہد ۳:۸9۹ ]۷۹ ۰م ۰۲ ۱1) ۱

 وج ہوجا مہ ۳-۹ ییر۔یج ۴۲28 5۶۸۷۹۱ <٤
 دہ ٭مٌ 8836ی ٭حم مے پ۰ >۰ 1
 0× ]م7۰ ۶۳ہ 8۰ می×<٭<۱ و۳۳ ۳ ۰۳۰ 5
 ٦ج١ م× ق5 مم ہا ہڑج ہ ۱7 5۷۳۳۷۳ 1 جہ 7۰77 ۱ ے۶ ۵ ۳ 7 7707 ۶7 9
 دہ جم -ہو ۱ بج -۰ ]ہہ مہ ۷
 7... ھ1. ۰ (ج 2۳25 ہ5 ہا 5
 بہ جبہ مم۱ ٥۹۹ 5۹ا4 ٭ا)ک ۹۲۹ا“4 ٭*اوکا
 ]۸5 ٦۴ م× 715:3) 1آ 13) 34 ا:
 جچج٭٭ 5ج ہ ۴<. "ہو < ڈا (ہرکیاک (0)-<
 ۔×]××ت۔-٭ہ٭ 3ئ ج٣ ٭ یوقرح مم ہ7
 ٭ >٭حیمە ہی۷8 ہم وے ہ۳ می. ۳ی
 7ج. >۳. ٣× ۳ ت۱ ٭۰ ]م7۳75 (3۸۵) 85
 >ج ×× ہک 0-۹ جج <۴ ٥ ٭

 755۳۳. م5 ٭ ۳. ((چہ٭ ےہ ۹< ٥
 ٦ ہہ ٭ہ8۱ ٭٭٭ ہ٥ 56 م5 ٥ ہہ 4۴ ڈ5
 55٭ :خ ۔ےچج ود ٭-٭ " 5۹۱ ۰۹۵8 ٗھ۴

 886 ۳۳ دہ ۴ ۰۰۰۳۰-۳7۴ ×× ۶۳ <۵ ١
 (75)-- ہ9۳7۰) ھ7۰ ۰< 71 71۱ ۹5۹1 787
 آ7 ہمت 3۳5 ۹. ٠۹۰ 1۶7۴ ہہ ۴۳۴ ۱۹۰8 1 ۴
 ۹ .٭ × ہہ-.5 ٭) ممے مت نج ×۳ ۷۹-۹ ہ۶ 7
 ٦ا ٭٭ ہہ5) 5 ہہ ہا <۳ مً ہہ ہماک ڈک 8
 ٭٭۱ ہم. چوج چ بج ٭یق م ۰۰۰۲ ء9
 :۲-٦7 و ×× ۲آ ی۹ ]1887 ۱۱۰۹۲۰١ د۱۲ 4 5
 ٦۲ مج وج 3 <۱ :)۳ ٢4 ۳۰۱ ۱۲۳ ×۱۱ ۹۹۰ ۰۳۴ ات
 '۔ مججچ مم ہ ھ٭ ×× ء06 ہ5
 آم ۱.ح۔  ٭٭ ماہ7 ص5 85 ۳ ۳۸٣5 ے
 ۹55١ 7 ۲ ہم ۰93۳۰۰ ٭:3885۷۱ 3م ۴ ×1۱ ی7ا

 ے.ے ھو ١

 یی ےہ کپ ےس سک ےک ہک ما ھا

 وذ و پک ےل نی دےھ جم ے
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 ۹۳۱] 51577 رون (چ3) ×۲ ٦آ ۴۸× ×٭٭.٭-

 وع .۔یےدج'ہ8) ص, ک ۱٠۷۳۳ جو کامن
 ئط ثم

 نی تحت نیلاوُن اب مو جج
 ری ح ددج تا ہا ۱ وج تچ9 ۷× 83389

 گ7 ٢-(61۹(۹۹11۶٭1۴)

 515 7× ۹۹ ہہو (8م) ہو٭× ہ۴ چپ

 يہ ۶۲۶ 9955 "۱٠ 5۸8ا) 96 ٴہج  یڑچ چ ××.

 (5ا5) 7)۳٦۹ ۱8 ہہج٭ ۹8. دو و )×۱

(31 7 -07[ <8 

73 ٤7 

 و٭)"۹ ٭].٭ہ٭آ

 لکل تل لا لم كتزشاکنَی ن٣۱٭ ہ.>.٭٭ -٭

 ف24 ما ص۹۰ "1۳7 اچ ۹۳۰۷ ×۹7 ×۵ چپ
11 8 

 ت×× شضئالا زا نام را غار اوشَْر

 ٠5۳۱ ۳۳۳۴ 5“ ٦5 ۳5۳۳-۰۰۳ 5 ۲۹ آو ”_)]ر

 ٭٭٭اْوُمَصَتحاَر وا اوم اح نت است ہر )۰× ن33.
 ک5 ۸19-2151۹1۳5 355۰۴ ۰۴ :5) ×۳۴ )۳ت ۳ہ ہل جو

 51 58۴ 5۳ کد ہ >×-× ہد لگ جو و

 ۳۸ ۱۶ >۳ ۹ )7+7 --٭ >-×ج :) ]٭ر

 ا(5)5 78 ۴× ۱7۰85۳7۱ ,7 ۱۶ ٣۳۳١

 >7 5 6۲7۰ ٭ رو ×٭٭ ]یو ہج 8: !حضچچز

 ۳۳۰ >5 ٭٭ 8۱ ص5قتمج >٭× وچ ق٭*ب

 ۹۳۹۹ ٣۰ ۴۳٣۱ ۶ج :۔.ق٭ مجرم ××۳-)٭٥

 آ۶ 38 ہ ہہ ہہ وج مم مج. جہ

 1۹-×۹ <۶ قو ]حق جی جی چججپ

 7چآان٭ ۶ جج مچ 7٦ 1۹١ ۹7۳1375 ہ5

 (5كا9ر۔ک۹ 5٢ ہاج نج ہو جج جج ٭

 ۹:۳۹۰ *1۹ا 5۳١ .٥٢۹ ٦ 55۶7 *و7ہ])0<٭ یقفیرم و 0
۱ 5 8۳۲ 517 859[ 

 قر ۶۷ ۳٥ ہ٥ ہہ ×٭٭ 7-7 -ز.٭.۸ ح۷

 37 5 ۶ 5ہ ۰ ہ٭ مم جب ]وچ 7٣×

 ٦5 م× ۰ 3ا ہہ ہ5 ہہ جہ ہہ بت

 ة3 جٔ ہو ٭9ج ج3 ج جع ہ

 15۳-7 ۳×× ۳× ہل بج ٭٭ "1: ٤
 ۲۹۳۰۲ ج٣٣ 7ہ عم "ہہ تث۔. ۹ 8١

 7577 ہ م۸ اک 58 8۳ جر مم 8

 7ا ہ5 مدح ہلاآو -م× جہ ج٭ حجر ہہ ٭<

 ا315 ۹ (۴31۳۳۷ ٣۶× 5۳77] ×5 >۳< ×7 قو ۴
| 75 ۶۲831 

 ۹ *ر٭٭ 5 ہا ت3 ہ ٭م۳3)ر ہرووہ ٭۰

 5127571 7۳ 3۳7۳٣ 53۹ ۹ >7]ہچ٭م :م) ۲ جج. ً ۴٤

 ۹ 6173:1 877 ٦× *1۳تآ 7۰۳۱ :ر57 جو ۱

 ! َككَاٌ

 ٹو روغد رام فصایلک ثا او آو ہں ا
 -آ اتم الا واف تہ ا اک ناک او اھک ناکڈیک نا ان

 _ظطَح لُشمرک دلا الا تی قو اا نار ا:
 تا یک شر ئاد اول پ نکل لا نیب ا کنالا

 ا تے تے
 :] نیئہل۔۔-ٍعلا نٰمحَّلا ولا ےشہ آ

 هوتا تا پ دوشعل ابا وفا اوتما ینا ا

 1 ہللا نا مرہ ماند ںیبشلا ضر مع لکی الا ادا

 | اد ولطاریاعم اون اوم ننھی
 | مارا تيبا نیا الو لا زاد یادو ا لو مارے ولا
 > افداطصات متللحا دا تاوضر رح نوالصک نوک ٠

 4 تام ادا یر ول صنآر وم ناس ہک یو اج
 رجالا لعاو و اموال صا دو او او ںیھک ا

 :1 6 پاٹیلا نیم هلل
 رر

 ہو|۱) چ7 تب 7 75۹7 ج77 ہ7۳ تہ تی ۹ جج

 77 577 ہ3777۳۳ ']7۳.ج ۔یج .چج>×٭ ×-_٭ ]-ج ع77

 75 )7تہ ×۶ مج وچ وچ وچ یج  یرچ ہہ >جپور5 جہ

 اج وع یج مج نچچ یجچج ی ہرچج یرچ قوجرچ جہ جچ

 ]1۳۳6 -ج٭ ہجح سج ×7۳ 573+ 7 یج .جج ہ7 یر چار۳.

 یہ ہ7 وج وج ط× ی٭ جہ یزو ہویرےچ 7ھ وچ

 737171 / 7757 ٣۶ ۰7 ص ہچ٭ چےوچ جو یجج یسچج

 (ی۳7 ۳ رہ 3ج 7ر ہو ۸جج جج مج وچ

 ہو17 ]77 87 7ج, ہج٭ ہچجرج جج جمع
۹1389 ( 

75155 - ۳۴ 
  +0ںنر<. : ۸1× 7٦×

 وی ۰۳۳ ۹ جب ہک رہ 7۳٦

 م ع77. م9 ہو وک جر ہجوجچ بج جیسہ

 اچ چ 777 ۳ ا چہ ہم ا5۳77 ۳۴ ۹7ج 7ج سہ رق)یر ھچچ

 بج ×٠ ٔججوچو ج7 جکر٭ حج جج ج۶ چو چچچ

 ا 7 ۲ تل ا ۸۴ مر مر چھ چ5[ ۰ وود

 می ٢ چک 5م ج یس ج-ٔک وجججچچ یج عج

 حب7 ×7 77۶ جہ یب فرج جہ ] ہ7 زہ جر.

 7ت ھ7٭ .٣× 7.7١ ]0 ۲:5-۱. وج کتب ہچچ وو وج

 ۰77۳۰7 ل7۳ ٭ ج7 ]جج مور جج ہچج ںووو مچ

 ہ7 ہی ہي. ٗی٭ج وج جج ر دو 7ج ہ9, مج مرج چرچ

 ۳ ٭٭_ ]یت ہک ج جی ہیج ھہج مرہ

 7)7 >7. × جچر جج ہ ہی قی یرج چرچ

 +5۳۳7 ۳۶۱ ۰۳۳۰ ٭ ٭ڑہیج ٭٭ .٭7جج یر جرح جے. جہ٭

 71٦ 5جج دہ” جو وچ چجرج وج نیو بور



 ھر

 8تو ہ٢۳ وو ہک مہم ہ۰ ھ۴۴ 07
 ہہ 185 581-8۱ 5۳ ٭یسرزوم "7ہ. ۴ < 

 مو جی ہ8 مم <×ي۱ ٭3.۸-8 بی, ہ۶٣9 <5
 ےب ہ ٭ب×٭ ثتوعج 8۶آ ۹۸5 ۹8۴٣۸

 چہ۰۴ ٣| ۴7۱ 5۲57:5۱71 137515 2۹7 977154 ی۹٣7 ۴۰۰-۰۴۶
 ہ جت ۔-) ۹ 0۳551 ۹ *)ک ۴711 ۲۴۳ 18۱۴6 ٥۸91

 دوقعلا باوا او نما نا جج 019۴ا ہ58 8
 _۔_ ر7 ٭۰ ۳ ۱ ک 513۳ 71 ۲۸7 ۶)5۱۴ 7۹ 73آ ۴۱

 ےہ کب ہو 5- 9 2 ۱- (3۹۳۴۰- -ھ)<)
 جج ا ۹ "30٭-. ما ک ج16 ۹۳۷۴ ۴۳ یک ۳

 ۔]۔ںرح5 ۹1۹۳ہ وو 98۱۷ ۹:۹۳ )ہ۴ ٤6
 1:51-7 ۱۹ ۸۰ 27 ۴× (31:)-ہم 6
 مج < ]۴ م۴ تط۶ ۳7۴ ہ3۹ ب5 ۴۰۹ ۴1۹ ا5۴۹ ×5
 جم ٭جںوںہ ہہ ۹ "و ۶ك ٭3٭٭ 068

۴۱) 7 8۳۹ 

 ۹ ×5 2 5۲۳7 ۵97 ۹۱۳)آ5 یک 79۴ ۳۹111۹
 3۰ک5 31375 51511 *إ1 7ػ۹8) 515  61۹ 5۲15۱ ۹۹“ ۰۶
 دومع ایا وفد او ما نیلا وا پک( مج 3۳95۴1 ۱۷ جا
 ق٭> *<. ٭٭۱ ہ<٭ د٭٭ ام َیَيَلاوْيی ۹" ×۰

 بو ہد : ]3 "۰ ]ہہ ]م5 ہہ ف۰ ہم
 *ہتے 1× ۹×7 ۱3۱۰۰۰۳ ۴٢ ××٭*٤:8: ِدّوقَسلأياْوْفَرا

 دوقع - دقع۔- ٢۴× ۹8۹65 | ک۶ ۱ 5۹46 ,4171 1۹ ۲٣7۴×
 جج ہو و واک ×۱ 3 ۳۹۰ 5 5, 5۸۲ ۵6

 دقع 38[ 55۱ ۹۲۳۹ دوتع یو ۲ جج دوہع ۹ چک
 -221ۂأا ٰ

 >ج"3 ہ ١۰۹ *ہ' یعہر)ر ۹۹۱ ۳
 ۳۳۳ ۳۳9 ۳ج >۴ ۱ 9۹7۳9 ۴۹ ۴1 ۴ 4 745
 7حج ×۰۳ ی٭۳ 51۴5 1, 5۲۹ 5:18:5 دہع , دقع 6 دہاعم
 9 25۱۹۰۰۳۲۳۳۷ ٭[357۳ یب۳ جن ۳۱ جج ۱ ا۳ت, 2:۴
 حہ٭ ٭م< وع ہ م٭ 8+ عڑج << مج ۹ ہ

1۱ 9۱۰851 

 ف3 ہ۳٭ہ< 2ہ ہہ جآچ ۹ (م۴ 677 ۳۶۲۳۴۳ ٠۹۳۶
 <۴ ک 1)20۰ ۱××. ۹۳۰٣۰ ×77: 8چ ۱ 5٥
 مچ 0ج :× ۴ 5۳۴۱ ۱۳۶۳۰۶ مع ت۳٢ ۹٣ ٥ 77٦

 میم مک 4 ۸۲۹28 ۹۹۱ 51 5۳5۰۹ ۴۶۹
 ۳۳۴ م٣ )و 87۴ 68-۹۴ ج:۴۴ 6 و ہہ. 4۴ "م۳
 3ق ۴×. ط۰ "٭٭٭ ع٣ تک١ ۹ ٭اک

 ×9 ۹71۹ 2770 ۹۳ (31:) ۰۱ 1۹ ۹:٢
 ی2387 33 ۶55 ۹ ۱ 32 ۹77۶۰ ۹۴۴ ۰ ھ۶۹
 ج٭ جج و۹۳ ب5. ۳۳ ۹۳۳۳ ک۲۴ ۹۰۹ 58۹

 8 ٭ ۱ ہ۳. ۰81-8۹1۴ ٭ <۰ ۹ج ج٣ <۱
 بج مت (م٭ : ۹۷۷۷ ف۹ ۰۰۱۹۱ ۹ ۹۲]5۴ ۹۱۳۱ ۶٤5

 ٦× ہ۶. ح بہ. ب٭.٭ مے مج <رج-او٭
 ۔جے)رعحمٌو5م3 مع ۳۶٣-۱ م۱ و۱, 15

 ےس :

 رتظعلا لضَكلاوذ ُللاَو

 مہ مج >51۹73 م۳۲۳۷ ٠٦× ٦× ت×حإ7) 2 م۴
 ۔مم یک اج ٭ اک ہد ھج ود ٭ا
 ]ج7 ۵ ۲۶ ۱۹ ي۰ ۹5) 15 <8. بم
 ہہ 037 اک د۷ ۹-3016 6 ۹۲۳ ۱ ۳. "۴1
 ےہہک ۳] < او انہ مہ 2+ >]م ۰1+ ۰ دہآضم 35

 ]كی - (م۷۷۷]1۹۹ك۵))

 ٭۔ےے گ : ہاعآ رکا 05۹ ۳ ۳۳۱ زا 6
 ,یےہج ×7 مم.م1<3 50ہ م3۴ )و7٣۳ 09
 رج مج 8 ۃ1 ۱ ی ۳7۹. مات ہما ہ۴ ء۴ 8
 ]ب231 7۶ ۱ 217٣7-2۲7۷ ہجر چ1 71 ۴
 نر < ۰ ٥7 ہدالآآ۔× ید) ۱05+ 155 ہر

 ں٦1 ×× ۹٣۳731 ہ7. ۴ >7 اچ (3ا7) 7
 و ت31 1۵ >7 1975۱ 787+: ہ3) ۳۳۹۳. ۴
 مم +1 ۴ ٭ م30 وچجد ي, ہہ ×ق]اک 5

 ۔ں اح ۰ ہت م١ کل ید پک
 رک (ہط) 3 ۳۰۲ ۹۲۳۰۳۱ ۴۳ ۴۴ تد7 ۶ ۹۷
 0ج0 ك6 825 8۹ہ ×٭مے٭٭ >٭٭۹۱۹۷۳ ×چ 7۹ 11 ۱
 ھچ مج ھج ہت *ک ڈ.نيت (یئم) 5 ۸۵ ۳۰۲ 5,6
 عر 7 0ر ٭6 '۔ات-8ق' 1 ۹۵6 ۰ا 858

 ےیھس ی8398 >٭. 1۳۳۰۲ ٤۹ ۶ ۹89 ٢٢
 جر 89ہ ۔۔چو >٭ج ۹3۲۰ 25۱ ۹75 ۴۷۱ ۲٥٢ ہب ۹

 775 74۳۳ 721 7۰۱ ۹۰3۴ ۰۹۳* ۳۳ 7۶4 ٦>

 حج ہت) وج ہ٣ ص٣ ا7 1 71 145 ۹۴
 1)9 323 م0 3۴ ز51 ۹41 ۰2

 . اھمارح اومرحو اھلالح اولجاق الیزنت نآرقلا رخآ نم ۃدئاملا
 4 1 1 ء۴17۴ ۹۳۹7۳۳ ۰ *۳ ۰)3

 جے۱ مد ×() 2ک ۰.5) ٭ط 7971+ ٢ ٥۹7۳۹
 ئ۴ ک۹۰ 1|5 515 1)۹۴7 5ہ, 711 6371516 5۳] 77۲

۲۴81۱ 

 وفےج,قرو ب٥ ؛وح٭ م ید 3055 45
 . چہ. ٹر ہ× 8 "وے ذ۳ط بہہ گہ

 ٦جج ہ۰ ۶۳۸7 یع)ر ہمہ ٭م٭ ک5 ×۹ 5۳ ۹۴ :
 چہ. ن5 ۶ ہر2 ×۰۶ ۰15 ۴۹۲ 16 35 +7۳. ا ت]
 ہى <۲ چرچ ٣٣٣ ھد) ۹۹۰۴ : كآت م5۹۴ 5۶
 7۳× >5 ) ×۶ ر۶۱۴ ۹ 5771579 ٥1۰۰ 48۰-618 ۹۴ 5ا
 85( 8۱ ہ1 15 3578 ۶3۹۹ 75۱۰۳۲5 ب775 د5

 ۹۳ ×چ ء۱

 7ج[ 7۶178 521 ,7۳۹۴-۶۶۲۶ ۹۹۲9۰ ]81[ ٦۶× ۳۳۴٣۴
 ہم ۔و-8+٭ یخ سق+۶ 377. .۹۲۶۸۸٠ ہ5

 ۳×  ی ممأ٭3 جو. ہ37 :3 +۳ ۹۹7۹8 : ٠۳٢
 آک-.ج مہ ہہ تص× قہ م], ۹<
 7×ط ھ5 81۳8:7 < د٭٭ 1. ۳, 0)8: ھ٣
 آ7 7.۲ ۰۳ ہود ود ×٭٭×٭× ٭ 7
 آ۹٣ 8(۱ ج۱ ۳۴۳ د31 92۳۲1 ۹ 731 5.۶

 ا85 حج مد, ۹!:؟2 ×× 66 (۹8 :٣٣×

 تب ٗ۔ۓھسب ہھےج ۔_  ہچچ

 دوم مس ےہ سم ےس 71



 ھے اتوہپ ئی و ا ےسھج

 ::دج ہت تب تم سس مہ رھی

۳٣٣ 

 ت7۴ ناسا رئامش ت2 “ج09 7۴: ×77 .پ
 ۹1577, ۹۳۳ 8 تک 56 6ر ۳ تچ۰ یی

 ہ8 و اچ د7 09اح ۱ 9۷ ]9 8
 99 ہ9 (2ح) ہجص ۶ط ہے ہ >-.. سپ ٰ

 ڈو. 1٠77 *ج--.م ہ چیچہ ×× ×٭٭٭٭

 اکی ہ ک۸ دہ 25ص 8۹5 :ػآ >8. جو

 ات کد ہوس 0م جب ×× قوم یس ےپ
 ۳۷۹85 ۲, >7 ہ ہہ 3×

 ہہ ٭٭3أ|] رمئیاََحاََيََل نو دس ےہ
 جج 1۳۳8 ۹ ۴۲ ×7۱ 7 ۶۴۹773 یہ ٴ

 ۳ کی مک را یب 00۴۳-۹ ۳× جج

 ہصح ہہ 1۳۰ہم 3تہ٭ ۳ی ہہ ھتچوج یہ

 5۰-11 حج-رک 5د ہص٭ جر ہہ: جدو ہو

 7. ۳ج -ے٭ جہ” طب ہصہ ہو ہر و
5۳۹7۳1۳۴5 5۹ ۳( ×3۱ 

 مبا5۳ <٭رج و ۰۲۳ ٭ 0ي ید وچ ۴!

 بولا یتت ندا دلارعم متعي سَم ۴ , ہ٭
 دچا ۹۴ہق)ت ٭ہح ہہ قم جی چپ بیج

 ہ۶1 ۱:۳۱۱ ××. اك3)× ٠٠× )>۴ 87 ×3 ج
 تک خا

 نیئانینگ

 توا ناف 2د ںی فلا زاد یدولا الو ماما وفا لو

 اتار نوک ]تاک را
 ۹. ٥۹ ۱۳ +5۰5 ۳ج بہ7 جار ج6

 ٣٣× ۰۹“ 7٦٦ :ج× ×77. ت7 ۹ 28۴ ۱ ب× ×7× :٭-۸

 ۴۶۱ ×77 5۰5۳ ۳7 2 ۱ ×۳۷. ہہ٭٭٭ ×٭ ج٭

 5 ۹ ٥۳۴ وا5 ي ہے ہژب :ٗوح عشق جج ڈپ

 1۳۳: ہح× +.ج ×× حج٭3۰ جے مو جو

 وار 019215 ۹۳۳۷۲۳۷۳ ۴۹ :] ) ×۴۰ 5 جو قد

 ص5۹۳3 77 ۶۳ أ۵۸5۳ ۶71 3آ ۳۸) 5ك "م۱۱4

 ہے ٰ٘ٴ ۲ گ۷۸۶9 “7ک ج مج ]٭ 86و ج۱

 ت۶ 5۷1757۸ ۰۱ ×89 ہن جت مو 8۳۱ ہ۳۳ ۴
 ہ۲۳ ۱ <۴ +۴ 5٥۹۹

 5ت ف۹ 5۳۳74 ہ۳۳۳)] ۶ت٣, ×7۱ ×7 : 7

 ۳8۲۸۹ 3۳۱ *۳)۳5] ۱×۶ ک ×۳× د٭٭ 3۳ں ہ۲
 ×۰۳ آہ -م٭ ٭!جیُی مج فط ہ8 ۴6

 551311 717٦ ك۹: 5777۰ ہمرج× مج جو رر

 557۶8 ۱۹1 ۹5۰ اظتداَماَتہللعَلَرد يا د٭8

 ۲۳٣7 ۹5٠5 ۳۳۳ م7. ہ ((ہ۰ جم چو ۶۸

 ۳۳۷۰۶ )5ا ۹5 ۳7) ×ت٭ ہہر ×× ہد ک ہ6

 5٦ 19, 537 ۳۳۳ م9۹ 8۳۷8] ۳ب ××. آ ×× | ہت ۴

 .-۳736 مک *۲3۳ ۱

 تاج ٭٭ -٭ *یرص ×× ہ *ہرمججے,کو مرہ

 م۔جات - و -×۴٭ 1۴ ےب ہہ بہ وج

 تن ےۓت ےن کک +8

 دب5 1)3 ۹ بج ٣× ر ۶ تہج--×۴ ب >چ جچہو

 ا مد “505-9 0189) -3۱ ہجمج 33 ×× جج ہ

 05+58 درقع ٣۳× ۳> یا٦ ۳ہ >7. رک وج
۲۳۳۹۲۳ 

 (یورمکم۶۹۳۳٭ >٭ ۱3×× ق+٭٭ ۱ دیو ڈوب ہ

 "57۳7 58۳۲ ۹۳۹۳) ×۳ < ۸۸ حج _×٭ قم

 ت5)- ٠۷× ٥۲۶ ×8× ٴ×٭7 ۱ ہہ 8ج 8-× مج وج

 چک 7۳ 9۹۹۰ ×۶۷ مہ مہ ٭م٭ 8: جدو چے جچچ

 7۹5۱ ۱ ۳2ز - ×8۷۳×٭ ٣۳× ×0)3-ا٭ ×× جآ> ؛ ہھچجآ ہج چ

 حد ہو ہ×ہک٭, × جت وک, وت ×۱ داتم ×حو .٣-7
51۱ 

 15ج ہ×٭ *و×-+ +ج یس وج رح -ہجکچج ە|م

 نج مہ ×× ي۷ ×× تک 7ج ي د× "مم3 ٭

 618 ط١5 58ا٥كڑ ۶۲۴۹ ۳۹۳ ۳ک “ہ۹ ×8۳ دہ جورچ

 5۹ یے ہب ×3٭ 86۸۸ >ک جج٭۔ مثوی وج پیر و و

۱ 48) 557 6196 

 57۶5 ۱77۰ رانا (نوَتال لا ہہ ٭ جج .چ
 718115۹515 8۳8 ۱۳٦ ٭٭) 3 ق7 ةعیھب 5-3 ؟۱۸))

 5۱ 5ا م۳. 5۳5 ۹۳77۳۰۳۰1 5۳۳ ۳ ج٢ 0ر ج٭

 511798 ؟۹) مہبم ٣ 50١ عم ٭ج ۱ ٭ ×۲۲7ق) ]!ج ,:

 7899 61155 11۹۰) ۹715) ب ×۴ 7.7٭ ةمیھب 757 ن۰ ) یت ×۴

 . 5۹١ ۴ ×5 ہ٭٭ و. ۹١۳ ہ7 ]م3 بچ مج

 5 4٤ ہے٭ 7 9 یے ہہ م٣ ۸5 وک ہےچھک2ک جب

 و ھم ۳ د58 ھ76 -×۱ 5۲ ٦× دڈج و٭

 !ںچہ ۔ج٭ :×
 ماعنا - ٭86 معن ک53 ۹18301۱ ک۹3 5۳۹ ء۲۴ *۳۶ ۱ مم٣.

 تن د٭1 ١× 8۳۳ 318۱ ۳ ×× بج 7 ت-٭

 ۳٣٣ ۳۶ ل5۱ ہ۴٣ >55ئ ماعنا 3١۱ جر ةعیھب ×جحو

 ۳۳5۳ ماعنا ٢× ی> جت ]ی 8ی ٭× ٰبحص

 ×۴ 5اا ٭ ہ5 ھب ]۰۲۶ ۰د <7 د٭×ج مچ وج

 55۴۳ ا 7٥8۱۰۶۳۹۹ ۹۴ ×ہ٭ ہہ درتع ×چم و ںصصقب”

 3س3 ع۳ ]ہک 0[ یسق (.۰ ہہقمچ -

 ڈ1 55757 7571 6 155 8۲۳ 7 ۹۰٣۰ 3۴۳ مچ مچجہچ

 35۸۲۳۰۱ ۳۰۲۷۶) ×۷۳  8۳.۰ قج×75٭ 5ت ایج ہ

 تاواک 5581 ہکاک۲۰۴ 6[ ت0, چ6. ہرے ہہ. عیجچہچ

 55 ۴ 5۳۳۱ ×۹× ۹× ہمت ہد رو 9وج
۱ ۰۴ ۷۳ ۳ ۹5 

 531۲51 157 ۹۲۳ ۹9]) جہ و

 طاری تاوان ما نیابت... ×۹. ]چر1
 تچ[ ۳۷۹87 ۹۹۰۶۴٦ ۴۲3۴۷1 | ب۷۳ یئاعش ×5۳ ؟ریعش

 ک۶9 155755۱ 3 5۳۴۲ 55 ۱ ہب×٭ ہججچد ہ درک (قویكجج

 71173093 ۹5۳ج پٛ-+٭٭ ٭م٭ جہ و ]ڑي



۰" 

 ج٭ -٭ ہاڈ ہم ہہ ۴۳۱ ۲۰ 5۱ ۳٢×
 ہم +٘×--8+ ×× ہ۰۷ ۳۱ ]۰۷۱۹ ۱۹۳ 77

 3۰۱7-۳5: ۳۳ ۰۰ ×5, ک >75۳7 7۴5 :۱5 ٠
 3۳ ہہ بق ے ڈ مج ۶ ۳ہ *×ا۹٭

 6ج >م× وج4 ک >557 4 ۹ ۱۴۶۹۹)۳ 1۱۲۴ 5۳۷955 ٥
 -جم 87۳ ہ۳۰٣۳۷۰۳٣.7۳ ۵ 75-5 2ا

1> 
 چو <۶ ۹3 55 ۹ "۰۰8۰۴ م۴ 78
 چس| بہ ہت را ۱۹ ۳۔5, ۹۲ ۹۴۹4 4

 ج:۰ر۱۲۷9ج رک +ہ×٭ ٭٭ ہ× ثتد و۰۸۰.),
 س :قک 1> 5وہ ہ ہہ ۶ 77۳. ۱)۶
 قو ×× س:۰۸ << و ××. ۱۰۲۰۱۰۹۴

 21 "×8. می ف۳۰٣ ہی. دا
 ×78 ×۹۱ ۱8 ہج 7۹3 و ا۴۱ ۱1 ا5

 و. دے... مم نا5٭ مزؤو ٭٭ہ+٭ ٤
 عم چہ ج جب ٭ ٭چ ٭مجہ ۹۹ ۱
 یر 79-7.۳ ۱6]۳۰ 512 1, 71 ک ۶1 718197

 مہت٭ ع۰ ×۱ ۳ فب بہ. م٦ ] ۹5> 
 جہا ٥۹4: مم مم 08 51518 +8 ۴۹71 کار

 جج یو "8۰ ہ5 ج۳ ۱ ۹۳۳۴ >7: ٣)۹۳۴۰
 ڈجحح مم ب١ ٣ 475 ۳۶۱۰۸ 58۸ ,۳٥۹ ۹؟

 ×5 7-۹ 7۳۶۳ اک, 4< 1 ۹)۳۶۹ .817۴] ۱۴٣
 ]م258 5. ۴ 7۶1۶۰۴ ۰4)11۹> 3×۰۰ ۳57۳٤۱

 7 )۰۱ 88. ۴٣× ۳)٣ 8] ۴۱۹۰۸7۶ >٭)٭) <
 مردرکا 5٭ت ٭٭ ۰۰۱

 ںی. >۹ 8۳7 07۰۹ ہوس 3۴ ]ہ9 ۶
 کلر ٭ و ظ× ۵,۱ نو 3۳۵۸۰۵ ہ۱٢ ک5 ہہ ۴
 تا. جت, سا, ا1, 7 719 7۰ ۰11۰37 7
 ہم. 2 ۹۲۳, 615 ۵ 81۳7۲۳٣۹ ٭×ب ٭ كى ٭ ۴

 تک جی ×۳. 5۳۹ یک >77)5 786 ۱۹۳۷۹۴ 75۳۹1۳۳3 ٥
 مج چی ج۱ یک ہ۰6[8۲ ھػہ ۳-8 ×۳۱

 ہو ہہ چ ٭ ہہ ثم ہ۴ کک اج ٤۴
 ہ27 ۹ ۲۴۰۴ ۴7۳۴ ۰۲۲۳۴ ۱ص 1۹۴ ۰۲55۳7۳1, 9۱7۰۳۴۲ ۹۴
 بہم ب. چے ١۹ ۴7۳ ہ۶٥ ی5۶۱ 071 ۰85 67 ۶1۱
 ۹۰ 5۳, >7. 1 ہ مہ ٭اذ 9 م۹ 5۳
 ]- 2+ ٭ج<. ٢۸ ٭ ا٢ رچ<٭ آن ٢5۱ یتا و
 ہ5 ۱ 7۹۰ ۱۰ دا4 ۰۳7 >۸ جت ھ۱ ۸5

 وج داک جو جہ 8٠7 "::1]31437 ۹ مہ ٭٭ ٣٢۰
 ]مہ ہم جس. 8جس مم ٭٭ ہ8۶ اتا ۴

 ۔ہے 0ح بم ٭٭۱ ب357 ا۹۳۴ 5۳] ۰۳۴ ۹۳۹۰۸۱ 1١

 ۹34215 71 1)9 1۱ ۱ ٥575:2
 ج.3-. ]قو ؛ ہم م۸ ۰۰" ہ8 ۴
 جج. 0ہ ٭٭ کس ۱ ٠ 6 کہ ۶۹8۹۸ 7۳۷7
 مچ جہ  ہ٭ 8م. ہم ۸" ہا ۲١۳ ٭۵۰

 ۔ت٭م×٭3. 83ہ۔ےم رہ "3ت یس مح اڑو 5 4

 كس یی رر کجسصککگ ےہ اے ےل و بام ےس ا

 ل2۳ ۳ 7 ی۹ ک07 ۹۹۴۳ "7۶
 0/یا دا دتمسمع یس
 ےہ ۳۳۳ 88 1۰۰ ٴو<ا ×× مچ ۳۱
 ۰۳×١3 ٭ ہ۰ ٢× ہ۹۸ ۹۹۵۸ ۴6
 ۵ .19515.:۹۰ .۸۰۳۳) ہب٭ چ3 ہم١ ۹۳۳ا (]

 ج35۱
 رم جآ>٭ 7)183 ۴۳۱ 5 ۰٤

 مارا دوا ئل ولص نآ وت ناتشرفکمر یاد

 ےب ہہ >م۳۰۳ ص5۹8 ۹5۰۹ >۳ ہ56 57
 ]۳)۳ ک3۹ 65181 ۶۲۴۶] ۶۳ ۹181 2117 ۶418 ک۱۹ ]٥57۴

 8 مے ہ ویک 8 م۲ ۱۱۸۰۹ اص ۳ ک۳۴, ۴
 یو1 3+۹ ہ5 ت۵۱ 5۲۰ ٭م٭ ة٥: ٤۹

  5۲٣۳۰۰ ۴۳۳۱۰٣5 6 ۰)2 ۱۳٦8۳5 2٢۳۱وم 8۰-84 ہہ ہک۱]۳۳ ''
 7 ۹١ ج5 ۴7 ۹181 5۳ و۴ م۹ ۱ کاتاڈ ۳۹ 77646

 -. بںح.م 3+ چپ ]ہک ۱۳ 4۶ ۸۳۳ ۹۹۰ ٦۱
 ے7 ڑ۳ ی۰ ۳۳۴ ۴7۳ ۹۶3 ۶۴۱ 4 ۶۳× ۱٦۰۸۴ ٥77

 ]کب ×۶ م۳۳ ×۰۳ *63 ۳۳۳۲ 2٠۳٣۰۱> م5٥7 ۵۹۲۹
 - 1 ۱۴۳ م7 ۳۴۳۰ ۹۳۱ ۶۳۴8۶۱۵8۹۰ ۵۹۹ 7
 یر 795) 7)5)73 7۳7 ہ1, 757۹1 ۴۳7 2114 7 71 54

 جہ م۶ ۹11۱9 6۱
 مچ *+حو مج ی5 مہ 3م ہ 5۹۶۱۳ ×۶
 م۹۱ ہم۳ ×۲۰ ۱کہ3 میر و مر٭< ہ ہی۲۰۶۹ م٭ ۶

 ١)7۳ 3.۳5, 55 371۰۹ 77۹5۴ 577 3119 ۹ہ -

  ۱۳۳۳ ۷۹79 7۰ ۶ہ: 0۳7  )35

 و۱ 757 ۹3۹ 7711 1۹۶5 و۶ا  5۳۲۶آ2٥ ۳٣۳7۶ 23۹57۶9
٣٣ ۳ 1۱ 

 ںوداک-ج ×۳۲ ۹ ٦9×7 51 ء۱15۷ 1 ۰

 ناوُدَلأَو الا لَعاَونء اتنا قول ازل لام
 پاٹیلا نیم هللا كِإَلااوقَماد

 3 متاع -ج ×٭.٭ ا57 ہ0۰ ۰۳ ۱)۹ كا5
 جہ ٭+ج یہ ہم6 ھ8 ہو 88808 ٣

 ]۶) 8. 57 >1 17-7۹ 2۰۹۴ا ۱ ۹۹ 5 75
 ٦٦ ہ7 ×3× - >×۔×ہ :م٭ ہ3 ہو ہ 0 1ص
 :×ج چک ہروسوج 7×۱ < ×5151۱8۸) 13551 ہ. ه
 آ5 ہزتن ۴۱×7 ×ہ.٭ ×8 *)7--.٭ >5۰ < ۳۴7٭

 ا ہ8 ر۷ یس 7۳۴ 715۳7 ) 5۳۹ ,۴7 ۰٦
 ٦ج 3ہ ہہ -٭ت وہ. ۰۳۳ 7 ۰۰6) ٭, ۴
 ۲۳٣ د37 ٠-٣۳۹۳ ا٭2 ی٦ ۳9 ۶۹۰ ۱

 ۲ ٭چج 8۲ ٭ہب ٭ ٭- ہتدوح با ۵۴
 553۰۵ م۱ ۹< -< ٭٭ہ ہاکچ( م59 ۱ ۶۹١۹

 :×85ہح مے ہجو<-ہ- ج1 پي ہہ ہمہ وج ٭مج٭ ج
 5٥۹ ×و”۔-.٭5 ہ۰٣ 'یآ م7 ہ۳۷ ۳۳87 ۹771۹8 787
 5 ب۴۸ مد ٭م٭ ا3ج ٭م× ہ۱ ہ٭٭, را
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 ےہ پ ےہ حل صل

 ے2 ےک ےک ٭*٭ 4 4۹ ےب ٭٭ س ث ھے ا ےل ےک ۔ ۃضام ھا ہہ
2 



 ڈر ٣

 وو و2ف جج ڈی وو
7 

 ت0ا)

 ۹+۹8 ۹۲٥۳ ۹۰ٗ  [616033 ہو-٭ 81 ج.8ہج جج وڈپ

 ٥۴5 ۹۲۳۱ ک۰۳ .٦۹ 57.1 ہجج ]ج ہہ :ورج عجب

 ۳1۲۳۳۶ >6 ٦۳1 < تر. تا +377 ×× جڑ.

 ۳۶۱۲۳۳۶ >ت5) *رک٭) ہ ۴۰ ہ ترجمہ ا551 ج:وج جے

 اک ٠ 7 5۹ ۷ 1 ر ہا 37۳۰۳٣ جج ہر: ×7

 دا× ۳۲ 7ت ۹۳ ۳ ہت >تج٭ ج9 3 )و جیپ

 9١ ا ×× 9< اہ تجج ہ 3ع چو وو
9۹۹۹775 

 5ار 607-3 8ج٭ مم م جے 853

 ۳۳۳ ٭ییجہ ہ×ہ ود کو ]محی وّہ

 51۶ 5۷۴۹۰ دآت اک جج ٭ج× مم3 دہزجج) ۳م ٭ ہی.

 ت5 ہ 7۳۰ 885ج ۳ج ہد×٭ ج٭م5٭ :دھج مہ

 ٤ 555 اتا ۱َ×٭٭ ۳ مج جج وج موج ہچ

 ا5 +52 5۴۱ ×۳× د× ×× 3۳۳ ١× ×× ہجصص جچہ

 کا5 ۰۲ ×۳ در ہا 2۰۳77۳۷۸۹ ۰ 77ج ٭ز××

 ہ٠1 جج ×× ۱ ۰8۹). وقآ 5,88. 5-85 5 جب ہر )|ژ

 مر. ہ۳ ہ0۵ ]مج 8:33, مچ ۹58 ی٭

 ٭٭٭۱ 8767 ×× ہاڈمت >3 مچ چوم

 *ا9:۴۰ می ۱ مج جج 8ج مچ ۹ج جہ

 2۰۳2-2. اییاج “بچ ۹ء ڈحرج :عج٭يم جہ یچ

 75ا57 >5 ہ ٠7ت ××

 85131591 6 ب91 ۱)3۳۳ ۰ 5175۴ ٭۳ ×7× ل5

 و ۳> -ج جم: م8قو چںیج ہی بج بہ

 5590-5 59۱ 5 ۰ ھد۹) >× ×ح٭ بج ۴ہمیىمجإو

 75۳۱ 7۳1۹ (75) د 1۹7۳۶ 0۸ د×٭ 87. جج وو٭

 ہ77 5۳۰۵ ص, ۴۲۳ 5۷7۳۶ ۳۳۷۳٤ 3-3 ٴج٭ مج ہد

 53ا5۰ ا٭5 م٦ ن٭٭ جر ین٭3و5 ہ موجو تا ورتا

 تال ×× ۱۳۳۳۱ مدہ۔حسو و 8ہ نوا نمی ملاانا

 3۳۳ ۶۳۴۴ "ہ85 -6) ۴)61۹۳ 5188557. چو 3ج+ 5

 چگآ ٭ ہک ہ5 ص١ ×× 3۰ ×× ×جج٭ مووت و

 3۳ 5۳١ 5۳ ہ۱ ×3۸. 4ہ د٭٭٭ 68 ×7×

 20891 ۶5 5۲3۳١ 171۹ ,٥ ہ ت> ْ.ڑج مج .) چ

 "۳ 517ت ھ7۹۹ 71 ×۷۳ >7 5 ات ۱۱ ×32 و جچچ

 ۳۷۳۶ )۱٠۹۷۹ ۹ ہ77 ×× ز30

 تاب سد ہنی سس ٰ

 ا یی 9 0 ۳ ۷ 0 39.9.

 اکو ساس سل وو وارسا

 م1٣ دتج>٭٭ ہ55 ہہ چوچ ۳-75 ں۷

 515715165 ۶1۹۱ 515 ج۴ 6 *778 877 ہر

 ۲۳۸5۳ “ا۳ ک ۳۳۳) 7۹۴ ۹ ٠7× 7> 2>. جہ ْإ

 یہا اتب1 ۰ 5 997 ت7 جج
 5: و 5ا9ی8 ہاو-٭ 8 وج ہ 3 ”783:٦

 5۱ ک۹ 8+5۳5 +۲۰۱۰ >577 3ت٥ج٭ جج

 ۳۲ م5 ۹۰ فصک ×8... ]٭٭ 8ہ ٰ

 ۹۲7۴۲5 رب 6 یوقت آ6 ×۳ نن٭چ٭و م61 ج58۱ رپ “حپ [|

 781۰9 77۹۰ جج ×٣× ۲ یو٭ یرتت ٦٣× ممے آ

 8 مغا× 7 مج ہل >>×۴ 9۰ >>-:۹.۴81 ڈ)ج

 >تاس ر ناردع ×7 ۱٦ 77× ×7 ×۱ یچ)
 ا۳5٦

 51715183 <4 >ءة)چج جج ر

 7ج٣د ہت5۷8۳ ×5 ۳ ×۰ :ہچ٭ حد

 هلعافک ریخ لا یلع لادلا - چ6 ی چرچ ۴۳ >٥ج6 ہ3

 ہم. ھ 5چ 65 *۷۳. ×چ ۳۳ ۹× :)٭ ہم
 3۹ج 7)3)

 ٭×چاک ×37 25۳ ]7× (5۷) ۳۴۳۰۱ ہ رت ہر

 ۹ دت ۹۹۸۷۸۳ .7 5ا5 515۹۹1 5٣ج ×× جج

 ۳ 5153 7515 7 071۹ ۶۳۴ ۱ ک۳ ۰7۳٣ ۵77 ج> جج

 1٦۶۳5 ہ 7ج ۳۹۳٣ ۰۳۰) >۲7۴ج دب ہجۃ ج. ہو

 5کا١ ۳5۳۳۶ “>۰ 86 5۳۹ ہ۳۴ ××. :× ہن

 ا5156 5:5۱۹۲ 9۱۲۳۹ ہ٥ تج× ]جج 7 -٭

 تبحجصق٭ :۶ 5۰۸۹. ہدہج٭ ووود ىمج)

 ہ راج م٣ م5737 ۳۷۳ ہہ ×ہ× ہج و م۰”

 "۹ ہع ×× ]۱×5 ٭ ت55 <2 ۹53و د٦

 ۳۷۷ 51آ ۹ ۶۴ ×× ×ہ< >ن×٭ 8 :"×

 ۹ک اػ7 ک 3×٣> جج جیک جبہ

 نما نمط نوا ناک ۳ ہ۳. د٣ ہ 7] )چ
 695ا ٢× ےہ ددروا٭ (8380) ج٣ : موو9و 8ہ < ہ

 15۲٥ ۹ ۳۴)1۶۱5 <1: د۴ ].ج٭ مور ہمج ٭×۰٣--٣ہ518) 6 5۳۷+ ×٭٭371 م٣ ۴: ًہ٭٭

 ڈک ٭< ۶۳٣ ٭٭ ہ٭ :3 ہ چ-.٭ ہک ٣> نو ۳7513۳7 ہتج.٭٭ ٭ جج جیو بججم ا

 675۷۳۳۷ ×25 ۴7 ۳)7 8-٭۰ ]۱*۳

 ۳۱۴۴ ٥ چ7 ی 3 جہ۷ >7. 7۴ ۰۴
 -ماتحا گل مج ہ پ۶۰ ۱۔دو ء6

 ۳77۳ ٥5٦ ۳ ہ١7 ۹۷ ہ >ترص و بہ 3

 07ا ۰ت ۶۰۸۹7۳ جب ب,ہ× ٦آ ۴ 5)1٦73

 2ا5۳ ٥۶۳ ١ ٭)ج مو ×5 جر وو 8
 4)751 ت5۳۰۳ ×× 733 < ۹3۰۰ ۱ 7

 ٣۳۳۳۳۰ ۳٤١۱ ٭م> مج پچج بج مہ ج٭ 7
 257۳۱ ۹۰1 تاج ×× ت۳ 2۰ ۰ +۴۴

 ۰1 ہد٭ ّچ ]جم پ چہ جب "ہ". ۹ ِ

 ۳۳۳۳۳ ٠۳٣۳۳7> >۱. ×۰× د>آ ہجو ج3 ×1

7٦٦٦ 5+ ۱ 

 طکاڈ 17۰81 ھتج, ص> )1۳۲۱ ہجج بج  چرتم ید مچ

 ک1۴ ک۷۳ 65 ۹55 ×7 تج ڈڑج وج ہج ہجر ہہ

 ۳٣۳ 27۳۰ ید, جج >۳ ہ)۰) ×۳. ۰!

 نوومرٹن مورد بنت کیل چاک 355

 ہم7 735ص 7 میر جب × ہد, ج٭ ہو جچ

 < ہت. ڑچ ۴۳۳ اہ ہ۴ ١> 3 وتر ]5 ہ٭

 ۹ک <۳ ج٭ م7۳٣٦ و 8۹ہ7 ]مکے عجم

 7 ۳1 ۱ ٣۳۳۳۳۶ 57 ×۲5 ۹ 7.۳ 7-0۰۰ ×5. ٭

 کلک ۴56 ×× دام ہ5 >٭ج ہج  عچ و

55 د۹۴ ہ ×× ہ0۹۱8۰ 37 -ص 987 جج ہ و
5 



۴۲۰۷ 

 )٠۳ 5۳ ٠51 ہہ ××7٭ ج۵7 ہ ۲۳۹ "7 ٥۱17۰
 بق و ٭×.٭ ہر۶3 5 ہ: م١ ۹× ۱)۳ ۳۳ ۳٣۱۰
 بود ہی وًو ۔ٍِ ٭ ہ۱ 6 عاد

 ہجوم ۶ 57۲ د- ۴۹. ۱ ۶668 ٠۹
 ۴۶۴ 71۹ ۴۰۴۳ ۶۳ رب 6 یوقت 991 7۹ ٭
 م138١ :ء١٭ 88ج ی ۰ مثا ٭ ناردع 98: ۰ ۶

 حج ہم وج١ ہاڈا 5 "ہ۹۲ ط۳ 1 ,5< ٥
 ]71 اچ 9 7۰1۱9۹ 7 7. ۶۰۳ ۳01 <۶ ۳
 0نی× ہ٣ ]۴۳× ٥۰* : 7 ××.۴ت ٥ ۰۰۳۶۳۱ 5۴ا5۳, جڑ
 تہ . )7)7 ہر ی1 019 717 ہ7 ۹۷ 77۴
 یھ. وج. 237 13) ۳۳×2۳( ۱1 ۴۰۴ *77۳ ۹۳۰ 7
 ہی۱ مہ. د× م۰٣۱ ات : یھ, 5۶۳ ٭56۹9]
 بو3 درجے ہ×٭ جج ×۱×۱ ۴۰۳۰۸۴۷ 115۹ا 5)۹ 84۳ رب
 ہ یرقت >۲ م39٥5 7۸۳ 7۳۴ ۴ ۰۶ ۰۶
 - د56 یھ ہ۳ ہ۳۰ ہی پیو ہم موڈ ڈک(
 جب. 51 ۲8 ی7 *3.۸ 7. ص7 ھ۴.
 مج صد۰: ×۹۶ پآ 5.1 5۳۱ "۹ ہ۳ 78

 و3۹ ۹1۹۰ 7 58, ۴۲۳ 575 7 815881( ۹۲۳۴ ٥
5۲۱ 

 چی ۹۹ ۶1 ٥۶۰٣ 2۹۹1 9۳8 ۹5 ۳۹ ٣
 ے >۳ ٢۳× ۱ 5 55 78, 5)ا ۸۳۳۳۴۳۴ 77
 ۔قیرجر× م۱۶۳ 4-۳7۳ >7 ٭.۳۱ دو ×× دتا < ۷
 جج جج جںوس٭ ×ہ ٭م مہ 3ت مم مج 3ق ۱
 نجم٭٭ ہم موججیج مہ ۳58۹-۹۳ ۳۶۸۷۸ "۱۶۵ ۹*۹! ک٭٭ >5
 جمے 8ي وج ج۲ >9. ٭٥۲ ٦۹٭۹۱ فتا
 پیج0 ٭یح 6× ہ ٭نا١۱ ۶۹۳۲۱ ۹۰ 51۴۴۳۲ر 8
 ناودملاو مالا لعادزواھنالو - ک ۹۴ 91۳8 8۴ 8

۶۱× 85۰۹۲۹ 

۹۰9۴ 7 

 ہے1 -٭آ٭ جو ×۰ گا5 م۱ یک 5
 23ہ ی۹۹۶۰ 88-67 6 17 ۰ 7٤

 ح۴ < <۴ ۹ مم۳ ”چچ >0۴۱۰۲۷۰۳۰۰*۱ 864
 ××. ×- ×۷۸ ۶۴ 5ہ ہمجسو مح ہج ھ٦ ہہ

 ہہ. ہ۹. ۳7:7 7 8 ماتم ۳۸ <٥ ۱۹٢
 ۔یس 8 مہ ,٣۴* م۲۴ *۳۰ 7 ۹۹۹7 +71٥7

 وج ]جع۱ ۳۳٣۳ ٭ ٭ج ١ م٣ ×۹8 ٭
 ]۰7۴ ۱۶5 7. 719:271 ۶۱۹5 9:1515 7۴۱ ٥811۹۰

 ]57 5171۳ ۹۱ ۲۴۰۰ ہ57۳۹ ۴) 7 5 ٦
 حج ×'٭ ۱ 'مک' مج جب ہہ ع۳۱ 8, ۱ ۴ 73 ۲٦۹

 يح. ٭٭٭۲۱ ۹۹5۲۹ ×5 ٢۲٢۱ ۹۹۹۳۰۶ نک 8۹
 8--856 ہئہ.ہ ٭-پو ٭-٭ ٭57 ٛ< 5+

0 

 ۔٭ 5 ہہ٭ یہ) ع ہد ےہ ۸۳۰ 6
 ت"٭ ہ6 ح٭ ۱× ٭ ٭!-٭5 حد 07ا١ (ك۳۳

 سش ہن اس رے فیر ار اج نک انخ اکا 0 ےن جڑ ایڈ اس ےل گڈ تب کنت تام یو ےک یم ا دم اما ط9 عن فاش کف 5ں سس

 راالا ۸ ؛ ہللابےال 7
 ٠ کن رت پک دپ ا 5 جی ےہ : پن ال ا او اپ 3ت 8 و ٤ک ےل یل تم 2 اپ ےہ

 ےس رچ ۔ <“ںیڑآ اچ ۲ 7
 ےج

 ے تو ہود _

 امر رِلِف ھ3 ورم للاو ةتیبلا ویلع تمرح
 رو ۷ واک دوم ا ما

 || اڑی نو پئلا سعود اد وک یک دام عبا ا ا آپ ہہ ےہ ےس رے وے ود رہ وو ےہ ک/
 و] ہےرہہ۔۔۔۔ رےہ ےس و ور ہو"

 ا نواو رک ننلا ںی ہفیلا یش وفا ا
 ھ5۱ ھڑ 2

 کرتا کند کل تا قا ولا نوح او ھو الف ا )روس
 "قال ّصا یکاید ہللا کل تر تول ا
 ہر رر ر۸ ۸ را ۸ را رش ر۸ رکی ھا

 عا یلعیا یت وفخ ہند ناو وتر آ پیاج ربعوصمخم ءء4 و2 مچ ھی ے ے١ رس ٢ و 877د پے سرسوس ۱<
 مالا ندا عا مو تال اوکل لیا یخ عل عیاذام
 اب زق ہیر و زو
 الج برزلارنوآ ندِنا ا ماعطو تدظلاکل لا مولا ۲

 كر ضلاو تزیؤولا ں تزےھاو منو ماحطو ریکآ
 ںی ا ا دا ا اس جا 0ا وج اس کب رکا نیل وک ہم رک تم وک ہک خا ےک بیخ ہم ہی باعیج۔یاع مصر یتاجبمہع جیسا یج ا وبا را دت ہہ ا ۵

 اد ایما جاے اٹیک وک
 نشروما نھوجٹہتاا دا رکل یت نم برش ااونوا نئ نی

 وو ا
 ۵نیرسس ا نو رفلا لو دلہعطبح شد نامیلاپ اگ ح۔ تر ہک کٹ س9س ا سس ھ سک ھ2 من نمو نادحا یاد خس و ناف یے کی مو نادخا ینچسمالو ناچفسمریع نانیوخ ۰ رک سط٭٣ ےس۔ر چپ ئے وس بچ 4

0 . 

 ا

 و۸ ۸ ۸ اہ ۸ن رح *مھ ۱ ےش تپ رد 1

 (ہ) ہ7۳ +7 ×7× +ج ٭تہہا۴ جت ا ت2 ا
 ہہ جج ہجج جہ بر ]ہج تد۳ ج]) 7 ٤

 7× ×7۳ ھ۳ ۲۳۱ )ل7, ×٭ ت چ٭ مج ہی57 ۴۳ )۳
 7ج ۲۲2۰ ی7 5۲۳ ×77 7۳7 ی٦ ×۳۴ 787 جج 2+ 7۴

 چچ ”ج موج !ہحجج ٭مج ں ہ چ ؟مو76ہ کچ 5
 و۹ ج۱ ی7 رکی جو ج٭+ مو ۴5۱ ی۹ ھ77۹۹ 8 /
 صٰحج جج ہم7 ی7 قا مج م۳ بس ع٤ ۴7+
 )مو یو عی ج و: ہرجو٭ ہج میر ۳۴ 8 ۴

 ]تر ۳.۰ جہ 7577 یہ 7چ ء977۳ ۴ 7 7
 ٭ جبر بم ہ ما۶ قع چ7 ]ہو بب ہہج 6
 جج ہہی ہت جگ_ 7 تہ ہہ 75م. ہ۳٥ 57
 متج مر وہ بہ ہہ بب ی6 ]5 ۳۳۲ 7
 787۰7 (٭ 57 ر مم۳ 7 ۶ج 77 )۳7 77 1۱
 مہ وجہ جم مو ۵ وج جو ۳ہ ہ٥8 7
 جب یہ ہووہ أ ڈان ۵ہ, ]ہور و ہچچ ہم
 جج *چر یجج مھچرڑز چو مہ ہجوم م۶7٤۲ 87 7
 7۳۹۷ >7 ×۱ہ یج٭ یر جت کہہ 7۳ 2577+ 7 ۱ 7 7
 مچ نجر 583 ہجچر ×ج ھم7+ :ج٭3۱ عر ×۶ ھ٤
 بب 8ج چہ و<× ]پ يبر ٭ہبچ٭ جتوہبج 7ہ
 مہ جج صو بج یر ۳آ ٭ہ٭٭ ج٢ ۱
 ہجر وجہ ہ.--جة4) و ٣.۹ ہ٭ ۶

 ت73 جج مجج وج عو موج -ق ٭"وزج 87
 >۳ :5ڑوم جج ج 8ہم( و جج 89 ج6۳ ۲
 ج؛ <ہ ]راج ہور و جب م]ق ہو و۲٦5 0۳6 ی٭

۱ <5 5+9 

 ےک اں يايتلو ٹرٹیلاو 8 ڈوکوملاو ةمیختلاو بلا

 ا

 ہم ھ

 ےل ےک ےک ےل ٭ ےس ٭آ ےک ے٭آ ےہ ےہ ا



۲ 

 رک 6 5 0900053 90پ
 ُهبْیَرتللا وج 51 ۹۳۰۳۰۹7 ٥٥٦۱ ۳٦ ۴۹

 75, 5۱۹ 35] ۹۱4714 ۴۹۳5۱۹۰۰۰, ۵ "ا۹ ج٭ وے

 ۹61839 وہ ۹9914 97491 ۹۲۹18:۱- (3۳۳۳)

 ْ ۂعیطن ا قک ا56 55, × ۹ ۰ ٦٦٦٦
 مح ہل ھاج 2 2 )7 ۱7 ۱۱۳ ہج

 ۳ت3 515 ۳ 5 ۱

 5 ؟ 55 ۴ ہ٥ م× اکہ ٭٭ ٭×ج جہ
 ایک 25 2115 317757 757 ۱۹1 ۴575 >7 ب٣ جج ۰ ْ

 ۔-٭ ہہ کیا - ۹. ی۳ ×5 ×× چمچ
 ۹ ۹۳87 ۶۲475 *5 ××۶ ۰۱۰۴ >۴7۳ ٠٠٦۹

 ک <1 29 711 2۴1ج ا ۷×7 >٭۳۴۹ج جج ہچ

 ٦٦ ۳. ئ۵ ٭ہ ٦٦۹۴ ۴۹5 3۹ا 15 یے ددچچ یچ

 ہ۹ 795 77۶ 7 ت0 آ۳ ۴ >7 ۶> 3.3.

 ۹ک 7 ۲۳۹۴ ۴۱ ٦ ۴۰۶) 275 >۶ ۱ک ۳۳٣ جہ. پچ

 3ار. 3 ۹۴ يا:ر, 8 3 ۳575 د۹ ے5

 0383۰۰ ی 8۳ یج٭٭ ہ ہ ماٹجح ء”×٭ جج وو

 ہ5 7 دہ ر ۳۹۹ ۳)۹۳] ۳۹۴ ى5 ط7× ہو چ
 ۳۰ م9 ٭٣ ×5 "ہہ -ج٭ جہ” جم جج یچ

 7۹۹7 1595 ۴ ٣٣ ٭ ہہ”( 5, ۳۴ ہ<ہ×) وو

۱ 8:۹ ۴1۶ 

 ۳۰۴. ۵ 5 7. ٣٣۳۳ 7چ ۰5 ۲ ۴7ز د× : جو

 21371۳ 85 53, 11۹1 ۹|[ ۹۲۳۴۱۲۲۳۷ ر۶ ۶۱ ×77...

 3۶٣۲۳۶٦ ۹۲۳٣۶ ]5855  77 ک۹۰ ک۶۰۳٣ ۴5 یہ۳۳۴ ے3۳ چپ

 گم3۹8) ۳35 ۱! ۹۲۳۴ 571 ک7۶ 3۲۴ ۹۴7 278۱

 ا5 کا1 5771 2۰۲۶ >۹ >۶ 37 ۱)) ×۲
7۱ 57۳ ۹۹9۳۶ ۶۲۳ 155۱۴177 5(5 

 ی٭7۳) مالزالا ماسقتسا چ5 | مالزا ما ےلز یو 0۴۹۳ ۱ی
 ۹ ۵ 37, ا 51597 ۳۰۱ 9۱۰7 ۹8۰۶ 7 7 4
 ۲8۶5-۳ 5۳7 >576 33 57 ۱ ×× ہ٭اتہہ معن قر, وقعال

 (01) ک۹۰ ۹۳۰۲451۲۳5 5۳7 >۳ 18 ۶5۱۷ 3۱۸8۴

 ۲۶۲۳۶ م۲۴ "ا5 ۱ مے 95 ہ۶ ۳)۹ ]مح 6۳۴
 بج ۔×٭ ٭] <۱ 5-۳:9) ۹ ۹۱ 3]۳۰۳), ۰۱ ۳

 ۰ ۹ 9۳۹9 ۴ج )5 ب۰۳ و31 3۳7 77۴
 چ مج ب٭ات ×0 ٭٭ قو ہج مہر "×۱۳ ۳۳ ق3

 جی 5۲۳ ۲٢٢ م5۱ ج٭ مزہ م5 3ء۳3۱ ۰۳ “۰ ۴
 ۹۳۶ 3۱3 ہم يص ہ٭۱ چت (۰ ہہ ٭۴۵ ]جج 6+ 71

 ۹ 57 ۱۹۹) ۶7 دہ ۹۰5 تو 7.5 ۴۴۷
 551 ۹ 795)3] ۴77 ٣ ۱۹6 رہ 1 87
 ×3٭ 5 55 38 ×× مج ٴہ ×77 >0٭ز 7۰ 57 7
 ٦> ۳ 5*۰ 35 3۳۰ ×× 1.۰ مج٭۱ م.× ہمت >-(ا
 ,١۹ ما ۶ہ ٭٭ جت ]مج ی مج ٭م٣×۴ ہہ ۴
 تما م۱۵ ۴۱۳۳) 7۳ 585 ۴۱ د۰۳ ۹ ۰ 784

|3۹۹ 

 ہکربوی 72 735551595 ےک رب ےہ

 5 <7 ۹۳ ك3 5 ۳6 ×× ٭چ ۱ ً"۴
 ھگظب >٭ں

 ٦ >9 اَمينسَتاَمدذَا 7۶۹۳ 0 ×5 ہہ ہ ×× × .٥
 5 5۱ 577۰ ۴م < و۔) ٭ھج ۹51 ×٭ہجہ م8۳ ج١
 ک1 ہ ]۱5ا7 +جص 557 مج ۲۱×0 جہ ہہ مگر <

7151 51 38715 ۴۳8(۵ ۹8 77۱ 

 قا و ]6 ×٭مہ٭ ۱۱ کہ۳۰ )ل7 ۴۱ ہ۳۱. ہ6
 تو 7ک 01 7 ۳75۱51۹ 7517 ہہ ہہ-<٭ ۱۱

 5۹ ۵ ۴5 ×۱ 5۷1۹ 735 ۷7۹ ٣۲× 7٢٣۳ ×.٭) × ,۳۴
 ۹ج ۴۹ 7574 ۹۰۳۰7 ۳ ہ5 5, 5۹ 5 ہ۷٦ ۶7+۱
 ک۰1 اچ ۹ ہا ۱ 07۰ 7۳ 71
 ۶ 1۳ ۱۳۹۹ ۴۶۲1۱ ۰۳۳) ۴۳ ہم ج ہ٭ *جج٭.

 >۹ ×۹5 ۴۶۱۷۳۵ ٣م م۰ ۱×× ہ۳5 353۹ ٦

 ا٭6 <0 ہک جہ 0× ٭ترقتاجد بد: ڈو >جا5٭م ہہ
 <۸ ہ. ا5 ×۷۹ "×88 1۰ لا نللیااَمَو

۱ 8 118 5175 

 8 ةقنخنم 5۳۹۹ ی۹ 56 5[, ۲۲ ۹918:1: 5آ

 ۳۹1۴ ۱۹۹1 ۹ (م ۴۶ 2717۳ ١ج ×۴ ×7٭
 ٢۱( ٦۹×

 ٭×٭ :ذوترم ۹ ۹ 6 ×7. -۱ ۰۱۳ ۹۹۱ ء٠ 5-7

 2ح 55۲ (۹ہ ]5۱۳۷ 8۹۳5 3۸. (١ ×۹ ئ۳ ہ۴

 5ا5 ۹۱۶۷۰۱ ک3۰ 9۲۹۹ 511۳ ۳7۴ ۹7 2ی ہ۳۹ ہہ ج۵

 ۃذوقوم یڑ کا ک٦۹ 5155| ةقنخنم و٤۹ ةعیم 2ا97 ۃذوقوم

 5۹ ۳ک. ٭۱ 1۳۰۴ 5۲557 ج ۵۴ 5 75
۱ ۹۴۹ 3:3۷ ۹۳۰۸۹ 9815 ۶15۴ 5۲51۱۷ ۹۹1 

 ]3٭ ۸۸ 8 ۰× "655 ۳ ی۰۳۸ ہ35
 ح5ور۔ ہہ ا58 ۳م : ہ۲ ۷ ۱۹ ہدج 28 ع۱

 9 ۱١۳ یے 2۳ج ٣ق 1م. یہ *( ۱-3 : 88 چپ

 ۹9۶ : 978 ”" ۰۰۷ ×19 م0 1۱۳ م۲ 8ہ .٭ ۱۳۳۰ ۴۳ج

 25 515, ا5۲5 ا5ا ةذوقوم یو ہہ ۳ ید و8 ہ۳ 7

 ۹1۳۷۳ ×75 :386 ۴)۴۳۰. *ج ۶۲۳۰۲ بج: ]ہہ وج

 5, 5۹ اکا 38۲۳۶ ۶۲۲۶۱ ۰۰ 77۳۴ ' ک٣1 ۶-) 7۳۰ ۹

 ۹ 5185706 (ج ٭ م0 ۳جج ۱ یب۹ ۶۳ہ ج۴ 7

 چ0 ٣× ی5 6:6561 - 91۹ ۴۹۲۳۰۱۳7۴ 7 ۱

 ہ ٣٣ م×٭ ہ۶ ٣ح موہ مہا 8۳۴ مج ہجە<
 دذرتوم ا5 ا٣ا ۴ 7 ۹۳۳7 ۱ ہ7 ××. 7
 4785 (815) 85159 : ۃٰذوقومل ا كلت ةقودنبلاب ةل وتقم ا - [٣۹ جم

 پا9ا ہہ 55۲+ کرا ۴۶51 55, 5اڈ .... ۱ )]6۳۳۳( 557۱ 5٥5۹۹

 ہ× ہہ ٭ہک 5 یر "3 ٣۳۳۳ .ءچچ >8 ہ
 ۹۰1۰۲۰ ب٭×٭ ۱- (چ73)

 ٭ل٭ ةیدرتم ۳۹۹ یک 5۹5 5185, 5۲ ۴۳ *ا55, 1551 آج

 ٦۳۳۶ ان۱۹ 8ج جی پ٠! ٭ج ٣ج ×۱ و م۷ ٭9ج×

 ہ7 ۳ ۲۳ہ ۲۷۳ہ : ۲۶ چپ *ہتہج ٭ہو 7

 ب1 ۳٣۳ ٠ہ (ہچ5 || 8إ ((۹م۰ مہ ید قو

 5۰5۲۳ ہ٥ ۹ ٠۱ 9۱ 5۴۲ ,٢ ۳× ۶٢۶ )۱ م۰۹, ی5



 ے91 15-5۶1 ٰ 0 سک

 ۔ےےہ (ووو"و”.وق ہقبح ہد<ج >×< ممە٭ ۱ ء۴۰ 8 8
۶۱ ۹۹ 55× 

 جہ. ہی۰ .ہ ہ۲85۶ یر ۹. : ۹
 بج كم 1ڑ)مہ <۱ ۶× 9۳۹( ۱-۴ 7
 بج بد "38 ۰۳۱-۱3۱ ". ہہ ہو ۰×× ۳ 8

 ل۳ مہہ٭٭-8 مہ ۷ ۹ ۱ 185 ۳*٠
 28× ×2 ۰5 :دچ (ہ.) ×× ى۳٣ ۶۸۰ 8۹۳ 7
 چعع_ مہ ×× 2863۰۸ د5 8چ "18۷ و ۰۳۳ ۹3۴1۹

 ج یھ +۳۳۱ 25337 :دق ۱88 ۹۱7۴ 919۹ 7
 ×× (3ئ) "6۴5 ۴۱

 ہر ۴ 8۳۳ 3۱۰۴ ۵ ث7 ×7× ۹۴9۰ ۲۳5
 میق س 37۰.ج۹ 37×× ×۲ ۹ ٭و×۶۳۳ 5۳۷ 5)1۹7 7۹۳۷۰
 ےس درج- ]7۰77 ۹۰7۳۳5 5 ۴۴ ۱ ک 1۹7779 7۹۳۷ ك5
 مے 33 ×× ۔كمآ[ ×× چ| ٭ ہ8۸ "۹۰ ۳۹(
 ٦8 :× ہ ×× 2, ۱۴ ٭! 0۷۴۳۶۳ *زک ۴ "7
 جح جج ہہ ھو) - 5 ۳6 ہ8 ہہ 5ر۳ 4 (5)
 مہ مد ہ ۸ ۳5 ۸7 252 ک1۰ 5٥2)ر٭ وج ٭
 یر پ.ہج دو ہک مد ہتا< 7×9۸ 7909 ۳
 مج ×)تح, ہہ" مہ مچ ×۲ ص مع ؟ا3۰ک ٭٭ ھ۹

 یر ٭-× (7ج) ٭ ڈ١ 5-2 2۶۲۳ ۴۶۹۱ا 5۱

 "م2 ْ
 - بطا۹ ۹۹ ۰خ 5421۹ ۹ ) ی۹ 7۳1 1۹7 71 ٤٦
 پیر65 مج. ا87۹ ۴9 ۹771, 9191 ۹77, 7

 چیر( >ہ مالزالاب ماسقتسا ی* 81۱ ٣
 مازالاب ماسقتسا ×5 ۴۷۷۳۲۵ ا5ا ۳۳۴۹ 7۹7۶ ٭. 5
 یم 8۰ ۵۳۱| ۶۵37 ۴۳ 78 ۴۹۹۹ ۹۱ ۱
 مچ ۹۳۳ یا۳ رسیم ۳ 5 ور ہ 506 ۳۲۱ ف
 مج ب×٭ ۳ ا ہی9. ۹ ی۰۹۱٣ (38) 6
 جے مہ 9۸7 8+ 9۳5 ×5۳ ۸۹1 ھ٤ ۳۳۱ ۴5 ۶۸77
 ج۳۹ ہ50 ۴۴ اج, ۳7۴ 71707 90 1 ۹ 64 1

 ڈ8)
 وج 8کو7 5ک ج87 0 517 737 79 ۰۳ 111۰٤

 نوَفح وہ ها اند نوا رقک بنا سی
 0. ۳۲۳۲۱ ہم۰۲۳۳ 3۰۳ <ا5ا٭ ۴8 7

 ہہ "ہہ ہم ۹× 8۰۰ ٭م 7 1
 ۔قک ۱ ۷ ۹| ک۹۰ 2817 7591 51۸۹ 7۹۲۳۶۹ 5
1۱ ۴× ۶ 57 3-2 5977 ۴ 2,9 
 جٹ ×ک× : 0ر ج۳ جب٣۳۰۳ >*-؛ < ۳۴
 ۔ن۱لںج 7۳٣ 9۳۳۴ 8۳7ج ٣۴ ہ۰ *ا۱۹۳۳۰۳) ۴۱
 وج ب×× 5۲۰ ٣ ی5۶۴۱ ی7157 ٦۱ ۶7۳-٥ ی۹ 715
 ۱۷۳ ۳+ *۴ م1 8۳.٤ ۴ 3ج 25۰۲۰۰ ]ا7

 نہج و 7 7 51916 ×1 ا۹ 81۱
 د۳ ج7 )7 ۶۳8 ج7 ۹ ۱ ۶3 *5ت کک
 یہ ۲ ۱۰ہ چ٢ ۳۳۶ ۳ج تو۶۹ ۴۳۹۹, 5۹۹ ا

 ۔ےتچ ہ مم جچںچ ہ ٭ج جج آں ١ 9٭٭ ۴ ٹبضَرَو مِن کولع تم او یکنید کل تقمکا مولا ۔ج٭+ضح مح *ڈات یھ ہہ ۱۰8 م3۹ 5۳5 85۳۷ ۶۰۳۴ ۹ ی۹187 71121۲٭۴]) 7۴ ١ ہس_ج ہے۔-٣ ]م۰ ۸۳ ہ۰ ۶۲۳۳ ۹۰۱ 9 ۹٥1
 ھچے ا5ج :(١۔هج +7 ۳۶۱۶ہ۳۱۹) ۴6 ی۹۷۰۳ ۴۹
 ٭ 8٢٥۶" (۹8۸ 111۹ 6۹ یہ ہ۶ ۴] ۳۹ ۴ ۹۲5۶9 5]
 ٭چ | 8)۹۹۲۹ 7۶ ٢ج )0)9 ۰)3 19113 ۳ 7
 ور وو ر۱68 ۵۳ق جی مج ×× ۹ ۶۴۴ ۹۶۰۴۲۰۹ 69
 مح 7 985۰۱41 5۷7 ۴ ۹ ۴)5۰۲۹ 7
 یو ج ہ۳... ۹ ۶م ۱۶۸۳ ۴۳۴۳ 5۱ ۴۹ 5ا

 ٭141716 (38۷ ۴ ۱

 چ3. ۰۸ 6م 6-8 چی ۹ 0 45
 یو یتو× ۱7۰ہ ۱ ۰ج7 5۲۹1 ۲۳۴ ہ۳ ج88 ۳۴۲۹۹4 7

 اد اِلا
 ۹.75 ۰ 8۳۷۴ 319۳۴ 7:775۱ 7۹ ۱ف
 78 ہک ۔تے×× ۱ص ×× ۶۰۱۷ہ ۹۳۹۰ +ء5
 ید ر ید سو ×1 ۱۹۳۷6 37۹۲۰-7734
 بج یو چبر ہ× ۹۳۱۰" 8 ۹۶
 77ہ ہ۱ ٭ ہہ وج7 ۱55۰۴ ۱۹۳۰۴ ۰ ۱۰۰۰ 54
 جج ×:×٭ 8097.4 (و(09۹-.× 7۲۱ ۹۳۳۳: 7
 آدہ--٭ مەسہ٭ جو ۶ہ _ ×××5 ہ۱ م٣ وچکآ

 سب ددا× >۹ 23) ٭×7٭ ۶۳۳۱ ہم۶ *5 ۴۳۳۱۳۰ ۹۳ ۴۷7 ج٣۰۳ ×9۰ ۹ 7۴5۰ ی7 7 ۱ بر یا8 بیلکت ا مج اچ ۱ ک7 ۱۳۴ ۳۰۰ چی ۳۴ 8۱ تہہ 27ج ۱ ٠ک ۱ ۰۲۳۳۲۰ 7ت د٭۰ گئ ×۳ ۴ ۶۳ تے ۱ ×7 8 "۹ ہق)آ ی۸۹8٥ ٥
 وچ یج کد جج ١۱”< ٭ہت+ ہج جمہ× نک

 ۔ےتو وچ لاسرا × توج٭ م۲5 ۱ ۵۹ ۹۳۴۴۲ ۳۶۲۰۶ ٣
 وج جم ہہ جو5۰۵ ی 316 318 55۱ 5۱

 قم ×ک دے ہہ ۳۶ ہ6 ٣۳ ٥ ٭۹ ہ۲: 6۹
 قد. ٭ ہہ ۔ج ںی ×مہج  غیملَىاََم ورک

 ٠۰+۰۷۳5 86۱:٠ مج جج >م ہہ ٦>
  3:3955 55 ۴ےحتم5 ×7× +٦83۳

  5۹884 ۹۹ہ۹. 4٢٢۹٣" ٥٦" مج چچ ١بت٦

5۳8۲۹5۱ 
  5جو خو آک ہ وہ یصحصصح 3وٹح

 ۲۹۰ >5 ٦  ۱ ۳--۵۳7 ۹۹۸1 +۹ج55 ہ3

  3۹یر - یہ ٭>ج ہلاج ۳7 ہ5 ×5٭ 

 | م597 7 ۶٣ 107 10آ 77 ۹774 717

  قارح دا ای ۱ج 57ج 0۰.5 ۱9 “19971 ۱ ۵795 77

 یہ ےب ہا٣8۱۳۲ ہک ا7 7۳۳۲ 7 ۳7 7 5
 --ںرو٭ ۱

 ڈ۔_ ےل -7<َّ<7

 نے دم گ| یہ حج -تییي سس

 کت ×ھھیّٴ ۃتر بم ء۶" ۂثتب ےھت ہکل ۃخپل <9 ۃۂخلى کل ۃتخ ۓغئك



1 

1 

: 

 تم ت جو فعرحمس لو تم اف مم ا کا ا فل عم مے ام تاہم ہنی ام رثرژلوک ا کد س>سٔٛػکڑ ا بس ۳ح

 ہم ٥ 7> ۶5 ۳٣ ۱ ٣85+ ۰۹ 58 :راتد چً
 7٦۱ ٠۰ 71۹۴8 ۹۹85 نت سد دیر . ست

"۱ 

 نی ١8۰:۱ ٠۸۷۳۴ "۱٠٦۰۳ <۴  ۲۳۳ ۹ما
 ۹. یا .چ×۳ 5۶ 55۳56 ۳5۶ :٣٭83 چپ 8ہ "
 -+٭+01۴ او 9 7 9. 97 ہج جج تے حت

 م3۳ مر ۵ ۴۹۰۳۰۳ م7 7991 77× 81٦۹
 5 3 7۳7 ۱ ۹۳۳۲ ۹5۶775 ہ, ٢۳× حّ

 ۳ ۱ت: سجپ 55۱ ٥٥٥٥7۶5 ٥5 ×× ١ 8 8۰۰۳۳
 8ج 6, 5۹آ 5131 ۱9۹ ۹۹ 5<

 ات. ۷ ۳ ۳۳ ×۸7 ۹7۹۳۰ 18۹)۶ 55, 517 ۲۶ا ×× رؤچ ا
 ۔بر عہ1 ۱۵ ۴۳۳ *۶5ہ ×3× :تو نیو اڑ*

 چہوچ جم حج. م٭ و5 ۱)565 ۲ >* 8: ,.١۴

 اق ×۳ ہا جب >×٭ *ب٭ ۰۰٘ ×۰ ہت ے ٤
0+180 

 و ؟ج٭ م”٭ہ مج |۰: ِتّقلا َنزهلنِْناَاإ
 املا طا وشاَ و - ی۹۱۳۳ ۹7۹ ۶آ ]۶1 ۰۰۴ 5:۸ جہ

۰1۱ ×۹۳ 3 ۰۷ 5151۶ ۳۳۳(۰ ۳۴۱ 

  ۱7٤ہ15 2۵۱۹۴ 5۹۳۴ ۶۱۹۷۹ ٭5 ۳۴ ۱۳۴] ۴۴ ۹۳۷۴
 , ۹می 5ا 0 ۳۳۹۶ ۱۲۳۶۹ ڈی ۹۸8 595 ٤×

 (٥ہ ٦٦٦ م8 ×٭ےمج !ت3٭] ۳۹+ ۱)83۶3 ۹۰۷۹5 ہ۲
 دٴك< لکی 8!( چپ ٭ 8ج 8ی ہو. ۳ہ ٭ور 37

 ء۱۳۱۱۱٣۰۶ 7۹۱۰ ۹۲٣۳ ۱۰۹(۳ ۰۹ 5۳۴ ۹٭-۱۱۹۳(ق ما, صصك
۰) 7177 ۳. 791 ۹۳۰۰7۴۰5 ۱1077 ٣۲۳ 

  >۲ ۱۳٣۳۳۶ ۶۰۹ ۹۹۹1 ۳ 6نبوج وج 8۹۲ مج
  >۱ ۹۹ ۳جج ۱ ۹ ٭[ "9ہ ٭ہ ٭٭۱

 ٢۳٣۹ ) 7٤  ۶85 1:6 ۲۳۱ہججب جہ5
  ۳و۵. چ8 ۱53 135 55۱۵ ۴۲۹۰ 9:۶1 3۶5 ۴۶ا

  [7 ۴ ۹ 1 ۶7۴ہجمسو  ٹتقال لو
5۹194 (7 81۱ 

 ی ٭۴ (5۱۹ (۴۳ 8چ تابیط ۴۹. 8( 09
 چہ 5۰: ٠ مج جج ٹئابخ ہ۹. ۷٤ ۴ 7٥67

 7چ 7۳5 ۰9× ۹ ۹78۹57 5۰5 858۴ ۱ مک ۴

 "ی۳ "ہ۹٣ ٭ ۹۹۳۴ ۳٦ ٭ ب۱٣۳ ۴ 6 ,٥۹۰
 8۱ <٭ ۱۳۷٣ ×۱۳ مص557 388 و ہ۷
 2۴ جی ۲۱٣ 95 ہ .۳۳ *۱) "م۶ ۰۲۹ 8۲1 ۴
 چيم . ہہ" 8ہ مچ ي و۔؟۱ ۹ 6 808
 ۔!موحح٭ 85۴8 ۱5۴5 6م بو ۸۱۹7۷۱۰۷۰۷۱.

 حج  *م+٭۰٭ 58+ و ]ےس ۱ 8 ۲.٤
 ۳۰۳ ٭٭ ×× ٭٭5 ](× ٭۶٭

 3۳ 5۳۱ ٭٭٭ ٤6+ 8م 68
 ×جیب.ہہ ۱ ۳٣ ٭ہ٭ د3 ہ ہ5. ۴ 6 ٤
 ج5 جم *× ۱ ہ× ہ-<٭ ج+ .ععو جج ؟

 207-9 ۃ[ت[![] جا یا اتا مہا

۹۹5 21۹6۱ 

 ۰ ۶ یک ہہ ۳۳۵ بیج <۹ ۱ ۳۴۳۰ ج6
 وو ]ج3 ××. '(ہ57ج) مہ ہک ۱۹۴ ۳۷×۱3 ٭گ

 ۳۴ 8۲۰77 ×۳ ف87 ہر 4ج 00 8 9 5۹9 ,۳ ٣۳
 ۴.۰ ۲۳۹۰ ۴7۴ ۹٥۵ہ ×5 1۱٠ ۲ 885 ×۹ ٭ہ

1۱ ۴ 73 7:۲۹5 91۹ ,77 

 ے۳ ٦< 5 25۳) (3:)-ی۹ 71 ۹× ۱۹۳ ۴16ْ ٣۳٣
 3 ی5: .۳3) ہہ ٢۴4 ۶٣٣۳۴ م7۳ ٭ ۱ حرارج ×۲۴ فی

 ×۲۰ ۱ 1۹5 2۱٥5

 یبجچ 7ج جج ۳۹6 م59۳5 >۴, ۶۶۳۹۲۳۴ 1 8
 مل د۲۳ ۱ ۶۳۴۱۲۶ (8: 3:| ۴6 ۴1۹9 75795 57 ۹۲۸۰

 ٭1 7185 ۲۲۹5 ۴71 755 ۶۳۴ 1 ْ

 ۳٣675 ک ۹۳۳۵۰ ہ1 ×75 9۴ ۰ 7۴5
 ٭ ہہ <۴ مہ 3, 1۰ج ۳۳۲۲۸۰۹ ۳۹5 "9 ۳ ٭
 ×37. 7 )۶۳۶۷۴ د۱۸ 7ہ 2ہ ٭اج 1۴ 4×

 ٭81۱

 ۃ3 ۳۳۴ 2 ہ۳ ٣16 ہ٣ 82۳ط. 1
 77 5 ٭7 ۳۲ ٭۴ ×× د٭٭ ہ5ا5 3 ۴5
 د٭ج 57۰ 9 8۹9۹ م٭ <۱ ۴6 ۲۶]ز ۹۶
 3۹۳ تا ۳ :۳)ے ۹ا51 ۹۹۹188 7175۳۴ ی۹ 7 ۳5۸
 ×۳ 8 85۹ ۰٦٦ ۶5 ۹.55 3078 0۱۶7 ک۹ 5

1۱ 51۴175168 81۳ 6 7۳۱ 

 ی2×× جہ . ٹاک لَا - ٭٭؟۹٭. ۹۳۴ ء۴
 7۳ ۴*7 ٭1 ہ5 7 77 ۴۹1 ۴5 ۴۳1'۱۰٣ ک 177+
 0۳۷۰ ×گتے ہآ×7 ×× ہ یص کک 0 3۴ 5 ۱
 1. ۳۷ 7)3 87 جہ ۹581۹ 77 ۱۰۲۴۳ 5 (, 8
 می 5۳۲ 5۳ 5۱۳۳. ۳٣٣۳ ٭زکج ص ج37 ۵ "7
 ٭٭٭ <۰ ہ۰ ۰ جگ ہم کس 5 ۳م
 مر ہ۔٭جچک ہ۷۷ ۶۹۰ ]مق×٭٭ ٭۱ ۰4۵4 ہک۳۲۰۹ 5]
 <7 7. 7732 ۱۶ 38 ۶۱ص ۴۹۳۰۳ *٭۹. 8۶5

 ٭ي.. "م5 ]ہک أ۱ مہ, 5۴3. ہ58 ۹۹۰۳ 6
81 

 ی 5۲۲ تابیط ٣٣" ۶5۹ ہ6 ؟[3[9۳-*[۹5]ہ 7 ٤8

 جٰ٭٭ ۱ط مم ہ۱ جب ن۰ "۳. ۰*۹ ۳ ؛
 تلخ مطلع مو تول مصل لب ۴۹ 7 7

 ج8۹٥ 8۷۳۲ تابیط ی۹؟ 55 5۲۹۹ ثئابخ ی۲ تابیط - یو
 ۶)19۰3 ٹئابخ رہو ۹ 1 ۰۲۳۹۸۹ ۷۹ ۹۹1 ۴۰3) 1۱

 589 تابیط *|ا8 * ۹58 ۴۲ ۳8575۰ ۹۹۰ 7
 1۹۰85 ٹئابخ 787 ۱۰ 7 ۹۹ ٣877۲۹ ۴۴ ۰)1٤9

 ۹ 3۲۳75 31 (88۷۸ 77 ھ8, (۲۴۴ ۲86 5۴7'۶۱8 *85, 5۹
 ہ۹, 76971 1۴۳8 5۳1 5 ۴۹1 5 ک۹۹( 6
 مك5۰۲۰٣,]۶ ٭ ۷۰53, 19۶) 5157 *۱ ×5۱ ۵۹ 515۹ 5
 جج ٭ 0م 5 ہ٣5 ۳۰۳ ۴6 7۴7
 >7 ہ7 ۶9. ۲-7۰۹ ۵ *1] ۹۳۴ ×۲۷ 375 ۱



۱ 

 مب ہ×جح مج ×۳۱ 3۶۱ یت)ز ٭×م٭ ٭م٭ 9 , 6
 ٭ج٭٭ ۰ 6۹4 "ر٭ 7 ۱۹۳۱ (۶۰)ر +1۹8 ٥۱ ٣

 58 ی۰ 9 5٥1۹ ۹٠٦ 9163155 3۳5۹ ۴> 53 ۲۳٦
 پق۱ و۲ ×× ×38 ب۹ مج <۰: ۸ "م35 6

7۱ 1[ٗ8ٗ) 

 ن/لوینماحطو کل ںج بیئااونوا نیلا ماعطد
 ۹. 515 17١۳7 ٭۲٣) ہ37۳۳۶ 8 ٭:۶۳ یي٭٭

 ہ55 ۰۲۳۴] ]1521 ۱ 7 1-7 1۳51۹۲١۹

 و٭٭×٭ ۶1۹۹ 1573) 5 ۹۳۰ ۴۰×۰ ٣۰× 51157۳ ٥
 می ٭ےیجم ۳۷۳ 8کم ۱ ق٭ 555 ۹ 5۱۳ر

 نج ×× و م5 ۹(۹ ہک مصص- جیيج ×۱. ٭8۳۳۳)

 ٭.5 ۶5۴۱ ا57, 58, 5, ۶۹ 3576 ۹۹ 8 7۹4
 مق۱ یہ۶۱ ہ مہ مج مج مح م م× قو دو ہم
 ٭ ]۳7۰۰ .5۳۳) ,٠97 ۴۶۶ ۱ ۳ت7, 5757 ۹1777 5

 ۹777۴ ×۳ 7-1۹19 7 77۳۳۴۹ 76 ۴71 ٣
 یک 7> ۳٣۶ 7۲۹ ۴] ا7ج 1-1771 7۰7 871۱

 ود م50 ۹۳ ۵۱۱۳۷۳۳۳۰۱۴۲۱ 2, م1۲۳ 6 چ۶
 د35 ۶ ۹۰575 5131 ۶ 1۹۴7 ۱۱۴ ء۴۱ ۱۴۰1۹۴ 77

 ٭7۴× ×× 2977 7 ۹)) ۳۰۱۳۹۰۴ 7 18 ٠5
 ۹ورہ بو ×۳ ١و9۵ ت۳) 1٦ ٥۳ کاتا ۲۳۱ ۴91 ,٥۲ کک 7<

 و3-.٭٭ +٥5۰8 ×۰ م مج ۴8۰۰ ہ۱۰۷ 85
 ج5 ہہ ۶7۰ ہی5 ۳ ٹح+ ۸۰۰۹۸ ۳ت5 , 5ا5 (5۷]
 ٭ی× ۱× 7ك ۵4 ا7ک ہت ھہ, و۹۷ 4 ك۳ 1<

 یہ۳۳۰۳ ×تی ۶ ۰۴۳ ۴۳۹۲۳ 57۱1 ۰۴5 ۶۰× ٣×
 8۳۱ ہہ. ہ3 585, ×8. جہ ۵× ×6ر م٭)

 ]3 1 ۱ 7۰ ۱ہ 1 ید ۹۶7 218 ۳)۱۹۳ ۴٤
 و ہ۲۳ ہ۳٠ ء٣5 ۱۴ ۳ ۴5 575 ۹۴ 6۱
 ۔م<٭ ہچ< (۹۰5 حج م٭٭ ہ -چچ ۳ ۔×
8 1۱۴ 85 ۶ ۹511۳۶ 1 551 ,7 21۴5 
 ۔۔ی+ ہک ا مرسل ھ۴ ۰۴ ۰۹ 7۱
 حج ہم٣ ہ8۵ّںإ ہہ م۶٣ ۶۹855 52ہ58 <ہ 3۳۲۳ 85

 ]7-7۳۴ ×5 ۱۰۶۱ 5×۰ ۵ 382 ۰:1 ۱ 1٢۳

 بق بات ہت <× '<((۴۳۹۹۹۸' ۱۰۱۲۳۶ ۹۰۹) 7۳7.۱

 بج 5۷۴5 ٣٣ 581 ۲ت۳ (ھ5رعجج م۳ ؛و×٭ ا5
 ۳ 71]. 81 <7 ۳ .٣۳-۹ 9۳٣۹

 7 ۳ ۳ ۴۳ ۲٣۸7" ہہ ×۳ ۳۰۳5 ۲۰ ۴۶
 یہ می مہم یہ ہو٭| تءحج ج5, 551 ك۶ واک <٭

 ملت ۳ کج 7 ×۹ ۳۴۱ ۳7۳ .۵٥79
8 3۰۸ 4> 7331 7۶ 531 ۲ ۲ ۹7۰-7 ۳7× 
 حج ۳) ا ×۶۳ 7۳ ف۹۹۰ )7۳۰۷۶۳۶ ٠٦٦ ۴۶آ 86

۱ 3۶۴ 167 51 
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 ند

  +۴1-95١ھ۴ 19991 ۴]

 بو, وک (عان) - بو ہہ مچ أمئ۰۹) (5) -۔ 8
 یہ ک٭ *×۰اچ۹ -مک ہ۴5 ہ ×۳. یر۳ ۹۳۴۳ 7

 یس ہ۰۰ مقا ہک ہہ ون ہہ ہا ٤85
 | م٤ ×۵۰ ہ۳۳ ہہ ۹ ×۳۴ 7. ۰.7۱ ٣×

 جج ×× ہ٭) وج ہ3 ید '<ےہع5اقت٘ ٣

 وو٭ 5 ×3۰ ۔جْ٭ ہی ٭×۱ ۰ 5۰ 6 ×۰5 <
 | جو55 ہ۱۵ ۰۴85 د7۹ ا337 ۴۸ 55۹ 15

 وہ6 .۳-٣۰ 77 *ا87۳ 9 ۹ 7 ۴۹ ۱۱

 '' ےہ ×ے<٭ دب وج ںیج فہ 1 ٥٦6 :9٥

 آ ویو .]٭يا

 بجو ہہ تل َُملَْمُعرنَم جأ ×× ×٭ ہک ٭
 بو << 55 5673 6۹۲ ۹۲۷۴۳ ۴65:8۱ 5۲52۰۱۹ 81

 حمہ8 ٭3ج 28 م6 3ق ٭٭ 4۳۸ 837٢
 ح۱ ۳٣ ہ8ي ٭ "8.۰۹ ؟۔ؾہ]ى م۱٥ )ہ5
 یر) - ی8 18۳۹6 08 5۱ 5۲۲8۱۲96 م۳ 868 ثیبخ 97
 بدو 5 ح٣ ۱۹۸۱ ۶٣ ]م٣ : م٣ جج 3

 جہ م٭ ج5 ۷5ہ ۹۹7 7 ( ۲ ۹۱ ۱۰۲۹۴5 ١
 ج6ت ۲٢٢ ٣۴ ٥۱" ۹۳۰٣۰ 57۴7155 ۹۳۳ *ان<,

 بج مہ قہ. ہہی ۸۰٥۰م ٭غ ہ١٢
.>7 81 655 05951 

 را لاو کد قیا مھدی لعجت
 بیع ہم م ٭چہج ٭ ہہ؟۲ہ٭ ٭م٭ << 6
 0ہ 8 ]۴۱ ×× ۱ ٦٦× ۹8۷۸ ,٣5۵۹ ھ,ہ ک5 ۹ 7۶
 ]7 +7 ہ1۹ مرچ ۱ ۸۴75 ۲۹۴ ۴۳۴۵۹ ک91
 م۶ 6 ٦٦× د5 ٣ ا ک2۰ 57. 1۳۳۴ < 7
 8آ 7181 7٦۹٦٦ 58775 1۹۹۹ ہ7. <۹ 856 1
 ۰: 7 ۱ ۳۲۳۲ ہہ 7۳ .۴٣ ا6۳۳-٭۳

 ۳۴× م7) ب۹۹ ۴۰۳5 ۳۹ ۱

 ہ72 ]کرا (33) ی۴719 3۳ 6 ۲۴۰۴۶
 ہ ظ× عد چچ و< ی٭-٭ !و3۰ اڑ م مہم ۹٥

 98 ی۹۰9۱ ج۳۳۱ ۶۴ ۴7 ی×۴ 1,5 ۳ ۶۱۹۸ ٠۱٢7
 ×5 ×5 75۱ ہدجج تو, ۳۳۳ہ ) 6, 1۸ 7 7۴+
 ×٢ 27. 8771 ۵ ۰1855۴5 ۶۹ ا ۹971۱ ک7۹ 7
 75۳۰ جر یہ مک. ھ7 1۳۰۰۹ 7-09

7۱ ۴7 7۹ 15 
 ہات٭٭ یڈ ہہ 7. ×۹۳ ب٭ 55 888 686
 ۴ یھ بج د٭ ]مم ٣× ج98٥ ۶۶

 8ہ. جج چ3 ہ٭٭ ہ5 ۹ ۴ 4٥۹۰۹۹۹"
 5۷ قر ا۳ج ہچ ×ہ<٭٭×ج ہ +5 ۰۴

 ۳5 ڈے ہ 5ص (م ےہ 585 ۱ ۰۰ ,٦ 5١
 5 5 ؛ (یم) وک: ×× ۳۱ 58۱۳۳۹, ھما 7 ۶

 رجژچچ ھحطج ہ-ج یس



 تو ہک تہ نھ ھو

 و9 3 و و و

 تا ےہ ےضج+:یہہ - تو  ےت دے ےہ ےس او 7 :تییس ہج نس

 ت ے9 << ےہ ہہ ٭ذھ
 +ُُ" ب5 0

 تسنیم و اس

 0 7 2 7 >۳ ہہ 2چ 3۰پ

 ۹ ۴ا۹۳ ٭٭ "83ہ. ہی

 وا ۹5ج ب٭×٭ ہ ہہ شگکساپ

 تا5575 6۳ 17۹ 55۱ ہ55 ۷۳۷ دو5 و

 37-٦٦ ۱1۳ ۳7۳۶ ٭7 5378۰ .٭۰

 رکذو ةحیبذلا یلع هللا رکذی مل اذا یباتکلا نا لا

 ةعامجو تماصلا نب ۃدابعو ءادردلاوبا لاق ھبو لکڑت مل هللا ری

 رفزو دمحمو فسوبوباو ةفینح وبا لاق ہہو -ةباحصلا نہ

ام لکا یروثلاو یعخنلا ہرکو كلامو
 ۔للا ریغل ەب لھاو حبذ

 - “گ5 755 ی5 7-5 ۱۶ ×۷٭ جج و

 کا6وا50 ۳ 55۸۹ ۰٣ 5۹۹ 5ا85 ڈا ۳7 مہ جی

 اس1۹ ۳. 5 ٣7۲ 5٦ 77× ×× ۱ ہ××٭٭٭. ٠581 ڑچ

 لاس د58 ی7 785 ہ ۳۰ج ٣ د۰٠ ×× ×× ج3.

 ہہ نج م۴۳ ۳۶ ٠۹ 736 3515۱73۷8 ف

 799 ھ۶7۳۱ ا7۳٣ *)٭7) 7×× ۰۳۳ ٣ - (جج٭ و٭٭. :٭
 ؟إ5ب 89۲ )٥9

 5 ×× وت ّج٭٭٭٭ ہدج۔ ہ >3. ۹۳9 وف

 1٣۶ ×۳۴ ک۹ × ر ہ×××٭ 7۳7۳ 7>. ہج >صک

 ج]٭ 2ہ < 325 اتج٭ ×>-.×٭ >۴ ۹ سو دق
 5)555 7۹ >۳. ی>٭ 8:7-۹8 چو :

 (ہ) ٥6 ۹۴۴۷ ۹۲۰۷۰۵ ×۴ ×× ب٥: جو جوج ج جر

 اٹک دڈ اج ہد, ٴ× ٦ مج مج ۱و دہ و

 آج م۴ ۲7۳*۰٢۳ ]. ٣۳۳۹۳۵5 ×] ۱ (357۴- دد)

 (خز ٥۴۳ *8ك۳7۳ ٣٢۷۳ 5٭ بدح ٹخ×۲۳0۳۳۲ >ج

 >٢ ٭ہ755ا ×× ٭ی -ہج ہہ مج چچ مم چ
 ۴٭۴۹ ٥0٢5۳1۱ (9۹؟37٥), دبتمع)

 (د) ہ٦۹ ۹۳۹5 ×۳ و37 و, جج, جا

 56 ۹۹ 577 ۳۰۴ ت1 87۳ (۶۱- (یحچ٭ ×× ۰ ج7
 5۰7د )

 یر 33۳۳۰ ٥٥ہ ہ۱٠ 8۰ حجوچچسچ و ص ×

 5۲۳۷٣ : ×77 ہج م٭35 ]ج ٭و ہہو چپ ٭

 تاڈاک 57 ۶5۱۷ ×5 ×) ہہ وا ×ج۔-ہج بت. نا

 ات 0٦۳477۳۳7 ۴۳۶ ہ ×7” ہود جج مم ہ

 3۲5 ۶1571۱ ((1830 :ہ-دوم۔-ہو)

 عر '٭>7×۴ 4۹877 جو جے ع و

 ۴۲۷5577 ہہ ہ×٭ ہو ہے میچ وج م

 ۴55۳۷ ۹ج جب ہ جو ] مج عجیچ عو وچ

 (51۰7::-.٭ے)

 1571 ×× ×57 <٭5 ہم چقمیںی,م

 585 < 3۳37۹ ×× ×۱ ×78. ہو3 ہو

 7-555 875 *×ہ٭ 5 ہ 33ہ عو” 5 5

 5۳ 6557 57ج 875 53) ہ 32ہ ٠× م53. ير ہج٭٭٭

 5اا 5555 6 م۳ ك٣ ۰٣۳ جج ×إ ہدجد ہ جارج

 5ا85 385۳ ۴ ٦× < ٣ج ×٦ ٢ (ّجبر-<>٭ جج. 3 و

 ”الاچ5 5 ۹۳5 م۳ ۱۱ 7۰ کتب ۴) >>٭) ہہ ہو٭ ہر

 ۹۳۴ 55 7۳9 ۳۳۳ ا۰ >۳ ج٭+ جو ۱*9

 ا۶ .۳٣ ٭×× ہم ۹۰ ہ۷۳ يج ؛ ءاض

 ×۲۳. 5۷۲508 جیک ۳ 3۹7۱۰۳۳۴7۳ ٭ہ نج "وج یو

 755 ۱۳۴۰ >۷۳۹ ۳۳×77 ×٭ ہ 7چ ماعط ××) تب جج.

 75۳۳١ ×7۴ ۷۹۱ ہ٣۳ ہ۲٠٠ ہ1 ہہ, ہ×ح )جو

 ھ۳7۳۷ 9۹7 5777 ۴۲5 ۲۹۳۴ ۹۳ ہ ٴ:زو٭چ٭ جہ)٭٭ ہہ

 ۰ ۹)577 ۰۲۹۱۳۴۲۳۰7۳٣۳ *×7ہ٭٭ ×۸۷ 2 مج 8, 88

 55757 ٭اہ7ا ×۴۳ ۱ ہہ× مچ عج ہچر جج مچ وج

 ا0۲۹ 5۲۳ تا55 8 ّ"ھوع]مو ودجچ ہچ 5

 ۳۳۰-1۳۳ ۵ 5۳۶ ۶۹71 ۳۴-۱ 6576 ج07 ×× ×) ہجہچ

 5 مج کج ہرجڈ ×8۰ ہد وے واد<3ی ہ

 ا. 5 ۹7۳۳779 یچچ ہجر ج۰. ر8... مج.
 ات[ 08 ۱

 1-ا٭ہا 7×1 جحخأ.لٌٛإ٭ جج ٭ج ع۷ عوجچ٭ جچ٭ و

 ہ۵ 5۳ ؟٭ قد -ج۱ ہہ جو وج "م3

 5117 < ×87 *> ہج٭ ہ٭ مج دي ہہ جت ور

 ہاج ٭>٭ ۳ہ 3 ہ 377ہ :ہ٭ عج جی .٭ وو

5۹ 575 155۳ 875 )۳٣ ۶۴ 39775 ۴۳۰ جج. ی> مے ہ
 ک

 ٣۳ ٢ ٭ ملحم ×۰ یو جہ << -27

 ٦ 357۹ ×۳ ج ]م×٭ جج ہ۹ 57-87 وج

 ۹ ۱ك جب 5 ١] ۲ 33۷ :51۹ ۴۲۰٣۹

 و5۸8 ٣ ہ٣ ۱خ 88. ] و و

 ۹ 5 575 ]" ١× ۳ہ ہہ 8٭ ہجچ ج ہ

 ×× ۰8٠ے دد وو ہ3 ہو” ہہ ہو چ6

 اجالا ا

7-57۳7 ٣۳۴ ۳۳ ہ6 ۶۴ دہ ٭×٭| ہہ
 

 55۱ 6 3279 ×۳۲ ٣ 87۰۹ >جچ٭ حح٭ج٭. مچ

 ۰9 ×۹×. یم ۱ ہچے د٭ ہد ہي

 ٤ ۶۹۱ 588 55 ۳08۳ مج مج ہبہ: بج چرچ ےہ

 5اا6155 77 5551+ ۴۳۹) 53) ٣] ج7 |

 ہ5۹. >5 ہہجہم×< ۔ہہ حج جے چوجچچ

 وک ۹ لئ د٭×ہ.9 ہ+ می. عح جے -جج مچ

 آ17, 5۳۷ ٣ح۹ +۹ آ.× ×7 ہو٭ چچ

 55۱ 1 ٹا 85 مہم جو جب جچوجچو

 718 ک۰ ۴۶ 5۳5 ×۴ ۳: جگہ 7ہ جج موجو

 79 71578. 97۹ ہ ج57 3×× - 378 :)ہ جے

 ہ اک ۳5۳٣۳۳۷۶ ۳( ۰۰۰ ہ چو :× جہ چوچ

 5 5859 ۹ 753 ٣ہ مج. ٭ ہہ >٭ عن

 ۹573. ہم٣ ×٭٭ 33 ]ج مے ج2 ص ھو

 77 88۰75 ٭-×٭ ہ×٭٭ ]می م  :ہ7 ]چموج جج.



 ںی ہا اکا ٰ ںی ۔و رر

 و ہ .2875 چاک ۱ ۳۶ ۴۹3۶ ۶۹۹٦ ہ١ 83 ۵6
 ے٭ م7۳۰ 8۳-×:-۰۲ تہجد ۹۰.1 7

3 

 ج359 ۹ي٭7۹ ی۹ ۶ ۶۰ئ۷ 97۳7 51517 ۴۹, *77٭
 ئ5. 7, ۳5 ,٠× 1۹ ہ65 جڑا ۹۰۳۰۷۹ ٤ ٦

 حج ہ3, ۳95۲۷ ۹ج ×6 51۳3۴5 ۴1۹۳۴) ×۳۴ 5, 7
 تہ٭ >۰ م "۱ے. ۰۳۰۱ ۹5 5۹۳۰ ۳ 8۹8۰ 86 88: ۹
 پو ع جی ۔۔-< ۱۳۴ ہم۱ ۲۳۹5 ۴ ۶۲۳۴ ۴۲۹5 ۱۹۳۷ *۹ ی۰

 ۹۳586. 5۱1 ۹)1۹3 ××٭۹ہ ×٣× ٭ ٠۰

 م59۳ ۱95514 ات->ا-ج> ۶۳۴۴ ۱۹۹۷۲۳۷ 577 ١15۶۷ ب15 ٦

 58 1۹1 57۲8۱۳۷۹ ہ8!×٣ ف۶۴ 85, 6 ھ7
 55 ۳55۱ ك7 5, نیتخالا نیہ عمج ا(, 8 7٤(

 <۳. ۹۹5 ۴74 5155 ک۹۰ 5۲۴ 5۲۹7 75۹۴ 7 96
 3<. *کج٭۱ ی85ئآ ۹3 ٭ہ ٭ي٭ ٭٭٢؛ ×۹۶“ ہہ

 7579ہ پ4 >۲۹ ق٥ا 8 ہم. کک ۹ 58۱
 تج[9۹ 54115۹ ۶151 ۹۹۶۹ :

 تا۳. 7۹ ہا ۹۹۴ ۶ م۹ ۹۱۱۱۰۴۹ <۴
 ۹ ٭٭1 7 5۹ ٦> ۵۹۰ 7" ہر۹ ۳ 5۲٣۰ م۰ <۹
 ۳۲5 1۱59, ا551 5۲۳۴ ۳7۸۹ 8٤۳ ۲۰۴ ہر۶ 14۷
 جج ۹ ۔٭ى ہ3 ہہ 8۳7ہ ء۶۱ ۴۱ (]

 ے-٥-8)

 ہم2 ]ئ۹ ہک ہہ ۹ ۳۶5 0۶۰ ٭
 55۲۳5۸ 57۱۶۲۳ *۱۹۰) ی۹ ہہ 55 ]م۱ ٭جچ وو ٭ مج

 ]7 ۱ 1۶ 1۹۹۳۴ 7 ۳۳ ۰۳× ٢ ۴ ٣5
 کر 7 9۶ 7 ۳1 اج ]1-۹۹۲۶ 7۶7 7 6

 +8 ۱-5۳ ۱ ۳> ۹۰ 1۱۶1۹5 ۴۹۲۶ ١875
 ہ۹5 م۹۱ +۹۷۹۳۰۰6۳۴۶ ۱۴ ,05 ۴۶۶ 5۳ ۱۰٣۶××

۱ 7 ۹ 78۳۶ 77 79 

 7ہ ۹7 د3 ہہ ۱۳ مہ جہ موڈ0 !3) 7
 5 ۲ 376 جہ ٣× 5 ہ ×7 5ہ ی٭
 ۳ 8 .۹۰ >1 ٭ہ :25717) ۱۹ ×۳× ٭٭) ٭ >6
 2۳۱ ک۹5 ۲ ۳٣۳ ۰٣× ۴۸ ب5 6)۹ ۷۳7
6 7 ۴ ,535 ۱۹ 3۲8 (۱۶۵: ۳۱۹ ۴۹۹ ۹475 9۰ 

 ]مرژچ< یار یہ د5 ۹۷۰۶ ۱1۹ ۴۳9 ۴ ٤ ٠57۸
 << ۳۱ ہب ۴م :ج ۱ 8٭ت ٣۳ مہ ہ.ملاوھچا ۲۳۶ ۳)3" ب
)۹5۳۰ ۴ 5۲۹ ,18 57 32 ۹۱۹1 (258 ۴ !95[7* 

 ]نوع ک۹ 57 ۲۲۹5 1 7۹5 ]75 ۹۳۴ ۹۴۲ 71۱

19 ۹7 7۴ 

 اس 7٤757151 ۹7176 2:7 ب71۹ ۱ 3۴ ۳۳۳۹ 771 ٥۶×

 ےس صا ےب 5 یھچچ ہہ ہ٭  ِءاتتشطمہغلاي نمو اون -

 ٢×* ×٭ ۹۹: ی۹۹۷۷ قلب ءاَدَهُشوٰلل موت اوتْوَک - ۲
 "َِ عح طس

 ہی ١د واآآ ×۳۰ ٠7 ۳۰۱ ۰۳۰ م7٭٭+ بات ۳چ ٥۴٭
 “۔حعہ_٭3ک' 1۰5۹ 3۰ ۴۳۶ا 375۱۵۷8 7177۰ ۰:

 ۰۹( ہ ہللا بال

 ا ناسخ ات ةولسلا لرز نشو منزل ااب

 تہ تے
 ا طبالا نژ کي مما عو ارقفس لعوا یضرق ا.

 ٥آ ار یعص اولی ءاماودجت اف ءا سلا کس ا
 2! نا یبرپام ةنیرلوویاو رکھ وجوپاوحسماق ابیط

 1 ]رو کفشاو ینا دا تییو لالا ةمحز ا
 ا ناول یدلا یا لا وفتا اتم طو اتعمسرلش ا
 ا ول َنیمْؤَق اودوُک اونما سزا ینا رو شلا ا.

 1 عوف ناتش و مر مر لوط قپلاي ءاادعمش
 ا اوکتاو یزھنال برق و اول عا اول نا
 ۶ا ولا هلادعوەنولبعت به ہللا نا ہللا
 د یھ صاوع ەےھہ د2ہد91ال ١ یر ےس یہ

 :آ می لظعڑرب او 6 شغممھل تحلرضلا اول معف اونما ُ

 ناچ

 ےس

 (مر م چلجٹہود جب ہو ]×ہ٭ ج٣67 3۵ ۷ ٭)) 7

 ہ جو مک ز5 مج "ہو یجب ہ8 ۸< ×7 ہر۲

 7۰۰۹۸7 <8, 5۲7 777 7 5ج ۳7 779 یھب ×۶ ہم7 ۰ج 9

 ۰۹7 "یب یر چہ ت۳۰ ہ37 بج کیچ 77 ۶7 ۳ ۶۲۹, 7۳

 مگ57 ۸۷ 7آ و ٴیرو-وہ جج ۸ے بواع ٭)و جب -جم٭ ہ

 77 ٢۳ ج77 ×× ج7 ) ہہ چہ ہم ہت ہ7۴ ب۹7۳ ۴7۳ 7

 0 8چ یورو ویجچ 85ی7 وو رر+ یجب یو ہم ٭×

 موم جج +٥ ]ہک یرہ وچ ڈی ب۳۰ جر میر

 777 ا5ج77 ہ۷+ق2 ج۲ ٭٭ ج3 <٭ ہر۷7 جت بق

 ٭ہ”٭ وج ۶ بق)موجص٭ ×) مرہ جج٭ ٭ج ہم-<٭ى ۸5ہ ہہ. ۳۴7۶

 ہ37 ٣۱06 × ہہ جج بج مج 5وج  ٴوورچ٭

 ڈر ک23 ورک ہو وو دم ]ہ۴ مو( وج جج, ۱ خر

 جت کی۹7 چ2 9 7ر7 77 ۹77۴7777 7
 *ہ یج مہر و جج !رسجرو چو ۳۷9 . 7

 1877 ٭٭ ٠۱ 577 ج٭ر ہھیک م1737 ۷س 7کآ,
 جج یہ ۳ر ہی7 جہ کہ اوج ہم 77۰ ۳ ہد
 مر وو "بہو وودج ٭ج یجب ٭سژآ -×٭ ٭يی ےپچرک

 7 ہ7 ۹ چ7 2ر ھر ۱

 ھجچ یت حب دۃۂک٦۹* ؛(جبئ <+یٌّ _کپ

 -تصط ءیپ

 ہت عل ۃػکب ۃخحل خة8فبہ ہ5ھل) حق ىج

 تال ج]

 تطھظتن آر - ے ٦ رت ۔ےکچب

 دگاا ۃگف “گل رب



 ےس اک

 5 27۴ 55 5, >7 رب

 ۹1۹۳۴ ۴۹۱ 7۲5۴ "ا۳۴۱٥

 آ۹ ہ 17۳5 ×۳ >7 77 1775 7۰ >. چے
 ۲۳ 5۸ تا54 7 ٠۱" 17ت ہ5 ہہ ×۹ پ یک

 5۲۳۳ 15ا 8ت <5 بد ٭۳. ۳۷ 575 ن33

 --٭3ط ب ی١ ٭. 813۹ م۳ ×:ہ٭ ٭٭
 ۳۹ 7۶7 ۴ ×۴ ۳۰۱ ۴۳5۰ ۳ ۴۳۳۳ ہن جج

 79ا۹ ۹۹8 ۱ ١× 7 :7)5 ۲٦۰٣۹

 ۹ ۳1 ۳۳75 *۳ ×57 ٠> "577 ۱۰87ہ جو

 7 ۳۹ ۳۷ >۱۳۰ ۹ ۴۵ 7۴1 ۴۳۴ < بادام

 7 نْیمَهلَد ۹ب ×× 87۰9۹ 85۰۰3 < >×٭7٭.-٭

 توددا

 7-1 7 ۵ ہ7٣ ۳7 ۹۲۳5 87 م٭
 ہ ے3۹ >۳ >۳۴) ٭× ۳5 ۰۱۱۹71 77 ۱۶٭

 ہ55 ہہ ا5 ۵ ہ5 0ا5.ا مہ جتط775 ہا مز چپ

 7 ۳ ۶5۹ 7 ۱ ۳ ٣۳ ت3 ۱۱۳۰۳ >83چ )7

 ۳۱ 5ئ ۴5۲۳۱ 5۱ ی۶ ۴۹ 515 515۳ ۶ا١۹, ٣×. 8٭٭٭

 5151 ۳۹۳ دطر٭٭ جی ۹۱۰۱ ×.م٭مح 4جج ہرجویوو

7 7۳7۳7 ۹77۴۲۳۳ ۱۱۹ ۰۲۲۹۰ 5۳5 37 15153516 >715< 

 ٥5٥855 37 8۳ 8× ۱ ٭]۱۲٦۴> ۵٥۹9 5151 ,۳۹۶ 7۱۱ 17 ٥۹۱

 7181795: ک ٢۳× پ75: دت ×7×۰٭ ۹خ ۹۰

 و6 7۳. >3 ہ٭ رک ۹۵5۱ ۲ ی٭٭ ہ3 ع۷ ي

 8۶۳۱۳ 5۶] )714)٥( 5۳۹ ,]۳* ٦× ۶۳ 3573 م۴۰3

 م1 7)7۳5 ۰۷۷۴ ۹7۶ ۹۱۳۰ا 7۱۱۱۹۴6 ۹۱37 ×)٭ 3 (٥,

 ز۳۱ (5)5۷۳۳۴۶ ۹٦7۳ ہ۳. ہہ مے ٭٭ ٭ج ہم٭ ۹چ

 ب۳۹ ۹۲۸۳۳ ٭ی ہہ ھہ ہ عرب ٭ر< وچک ہم
 م7 ۰ ٢ ٭95 جر ٣77٥ ہآتچ٭ مج جم

 ۹10 55 ۱ ۹3۶۳7 ٣۳ ما٭ ٣ہ: ×۳۴ ےب. ٭ہ "8۷ ۹و

 57۷ جب ۲۳۱ دبآخ ا۹آ ۰ 93-۳۹۷ ×7× )۱۳۸ ٥7

 751 ہ۹۲ ۴۹۳ 55۱8۰۲۹ *75711۴۹ 518۸۳۴ 7۲

 ی1 5157 7۳777۳ ۴7۹ 7 (۴ ۹+
 تو م5 مأ ہٴما ہہ :ء”7ّجج ٭0ےحق٭ ججچ ہم
 ب۳5 ہ٣ ہہ۔×٭× دچ ہچ. را ت٭ ہ8 7

| ۳- 77۹ 75[۹9 71 ۳۳]]+ 

 مر ی٭ قم ۱۳۷ہ× م5 < 865ج6 چ5 8۸
 ۶۳۱ ہہ ٭۔ج۳ ہم۳ ×5 ہ٭ ]۴ہی بہ ہج! ہک 8۱
 مما +5 |۳ہ| ب۰۴ 85ج ػ۴. 3ءإچ ٭ز ۴

 +938۷ 7۹17 7۴ ب ٭۰ ۹۶ ۶۴ ١۴×

 ۹[ ۳)۳ یب ٭٭ ۳۳۰۳ ۴ 77 ۹۹۴ ۹ ہمہ ۴۳ئ
۴9۱ 

 د۹۳ ×5. ۱ --×٭ ہ ۹۹-. دا ۹۰۰"
 >-+ 5 ۱ ۱۲۹۳۳ ہب×× جہ +5 8 ج9۱۰
 5 یک )95۹7 ×5۳ 9۹ >۳ ہ۲ ۱۹ -۷۴۷۳۰×۲"

 6 ۱5 ۱٠ م۳ ٭۱ اپ نہّس×ح-۲م6]ج× (م 877۴
 >7 >۳ ہ٭٭ ٥5 ]۱ خ6 بیج ہ 5

 قاس اناج کام طس دم فئم جے شف ج لا

 8 ٰ یس نیششس
 عا حمام ا2ا ج سر7 اھ سم ہوس نج

 حج ےس دس جے
 ۳۲ ٥ ۹۹518 ۶3155 ۴۳۱ (ی5) ۹۳۵۶ ۹۹۹۱ چ۳ <

 ۹7-۹۹۴ 1 ۰٥۳۱+ (ی3) م٣ ا7 د:ئ ×× ہ
 0187 ۱7آ "۳۳۰۳۴ 57:۳۰ د٭٣ ۴م*ہ|م ج+و جا

 <١ 3 ۳۳۳٣۳۲ ۳۳7 ۰ک ×× ہ۹ 7۳۳٣۰ ۹۳77
  ۴1۹۹ 8۳۰۹ 5م۳۳

 ۹ م۹۳۷. ٭ی[ ٥ >۶ 9م. |۲ چی ۔

 َنیراَو ال اوآ ایا لحواَو ۹(۹ ۴+
 ل۳7 ,١۳ 184 51۹7۰ ہ5۳ ۳۰۳) ہ5۳ :۴۳7٣ ٭

 ۲7-۹۶۲۰ ۹۴5 77 ۱731 717755 511۶7) 3.03 ×۹٠

 *٭٭ *٭ ١× ٭ہ٭ ال َْمَكَالَعرْیَل اتم کمر جَي الو -

 ہہ ب ہم٣ >ع٭.ح٭ ١× مہ ىمم ہ۵ 09

 ۱ ۰۱ 277۴ 75 (۹۳٣۶۶

 ۹.751 77 1۳7 >۴ یا "۰۱7 < 7۶
 757۲ 8۲8۶ ب٭ن ۶ص۳ ہ ٭ہ7-.٭٭ع٭ *ج4] ۱

 ٦ 05 ۹5 5۲۳۶ ۹7 5 .٭٭ ہ۳5 مہ 7

 775 ۰۳۳۶ >9 ی5 5,۰7 ۹ 557. ہم ۴ ×۰7
 5 م۴ ۶5۳۶۳ نجم 3تک 0 ہے جج ٭ہا 6

۱ 7 7 5513( ۶۱18۹۳۰ 551119 1۳ 

 9 7138 75ا ۳۲۶ 5۲۹۲ طسق ۹پ ۶ے ۳'ج و

 ڈجچ+ ×ہ × ×-٭<٭-  طئاتتم طعيلاي نمو اول
 ک3۹ 75ا ۲77۹ 5۲5 ەهلل۔ چک چو 8ہو ٭ مق ۹۹۱ ۲ی

 طا ءاتیش ول نیت اوٹ وک ۹۹۳۲ اٹہ٭ ۰ ۶8+
 یم یخ رم

 17+ 5. بج 3م-٭[ دبج× ٭ی ر ہک. م 7آ× ر878

 797۳5 ڈ۹. مہ ہو 5۳ ۳۰۳ 75 ی۹۰۹۰ ہ 75
 ۱ 1۹6 ۱۹ك۶٭۹ ہ7+-ججہ٭ ء٣ ۳ ۷۳ مج ۹۰

 85۹۹ 2 “۲۲۹ "ہہ یدچ ٣۷×٠ ہ1 ۱) 3٠۰۲۰۹ ما ہ5

 5775۱ 55 ۲*۹ طس ×5 جو 3ثہچ٭ ٭]ک 38 ]|
 ہم ۹۰۳7۶ 8۰۲۳۳۳ ۴7۹ تت5 ۳ >۱٭) 777 ۶۳۶۳ جج ۴۶
 ٦٦٦۳۳ ۹۱۱١۶۱ ×۶۳ >۲ 7777 ۹517۰ ۴۶ 8م ۲ی ءلل

 ×5 ہی ی۹ ۳ ۹7۳ 5۴۳۰ ۳ عم جج
 5۱ 5۹, ک7۸ 557 5۳۰ ۳۰٣٠۶٣ ×تت٭ ۱ ہ٭ ۹8۳۴

۱ ۶ 7 77۲ 7۲۹4 ۶۳× 87۴ ۳۶ 

 مات ک٭ ہہ -ق ہ× ٭ جا .٢۴× 3-ہ مج وج
 9۸۹9 )۱۱۷۳٢ ہ۹ا یہی ۱ (دج) ×ی-ہج 9۹۹۷۳ >5 و ری

 ۱77 6 7555 505 ۹۳ ۱ ٣۳۹۳51۶۹ 21۴ت ) ۴۳ ۳۹۲ 96
 ۳ 5۹۰ ہہ یہ 5 ۰۵ ]5×× 56 م۱ یقعر یر

 ۳ ی٭۰ ] ۳ ۷۰) ۰٢۴۷ مو ۶۶۲ ج۳ ×: - ج۳×< 885[.ہ٭)۰

 757 4 ۹38 31 5۳6 7۱ ٣8847:۶۰

 چز ۳ 7 مات 7۱ ۴75 تاآأت م۱۲۹ ۶۱۳۴ ۰۳٤ 7٣٣۳

 45ہ ہ8 ہ۹ تک ی۳ 577۳۶ 5۳8 ء7

 57 ہم ٭<:؛ اُلَتزْن اَتاَن اَت تا ا ارکالَر
 "م1



۴۵ 

۰2 ۹۹ 5]39:6۱۲۹۳۱۹9۹۱۳۴۹ 

 ئل توان بے ال نا ة ةَمادحِتنِلْنت
 اھت نال نِيلَتهناَتت

 کب ہہ را ج٦ ۹ >۳) ]۶19۴ ۴5۹. ۲۴ ۰۳۲ ۳۹
 ۳. 5۴ 5 )ک7 ۳۳۳۳ ۳۳۱ ۶ ا7۹ ی۰ ہت ۹7آ 97 6 ۱۳٣

۱ ۹۹۳۲ ۴ ۳۳ 5 61 .6 21061 
 یو ۹۳۳ہ یو می أ۹ ۳۹۱۵ ٭: 58 ۹)8 ۹

 ٭٭ <ہ ہ۹٣٭ ۳1 ۲3۲۹, 51۹ *۴( (3۱07716 ۹+ 6۱
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 ی٭٭5 ہ 3ہج<.. ۳ہ تر ح بات ۹1۶۰۰ ہ1۵ <<
 ×7. آ3٣ م6 ہم۶ ۰۳١٭٭5۱ ہ8 کیک ٭(٭]
 ×۳۷۳۳۰7 2۳7۴ ×7 ××. ہہ ہم۰ ۱۶ ×۷ ہ+٭ <

 558 5۰1 6۹71513 30, 5٦۹ ک "۶11 ۴۶( 77۹15 ٥
 5 مت  ہاک٭+ لہ , 79۹ ۳۳٣٣٣ . 9۰١.

 ×3, +56 *ا9۹٭ہ۰ ہم×۶٣۳ 5887 ٭ ت۰9٣۶7 (۹75731
 55 ۴ہ۹ :ت۱ ید جج ء85 و٭7٭ 55)۹۹5 8۳

 118+ < ۹)٣37 1+ مچ ۱٥۴7 +7 ۱۹۱۰۷۹۳ ء7
 5 ۹۷ ۹5+۶ 785 ۹ 55,۱۴ 55 ۶۳٣

 7٦ ۱ ۴5۱ص ۴۳۲۹۳ رک 3آ ہ ہہ )ہ9 ۴۹ ۹

 ۷٦" .٦٦37 ×× ٘×۳۳۰۷ َهاِتَتَر وج ہ”و٭٭
 ٦۳ ۹ ۹7۳ ۶۳7 22۱ 79٦ آت ۹77 33۹ ۴ا 1۱
 ت57 ٭× <5 ی7۴۹9 71 ۴1 15 61, ۶۴(
 آ7 ہ >۳. و دررک >۳۷۳۰۲۰×۰ 5۶× ہ٠ 7

 5۰-7 5۲۹ 5۲7 ×۳ج ہ۲٭۵7) ہد ہہ)<٭2 ۰۲۷۰۱ ۹8۱

 5757 57۳ ۱۹7 ×7 ہہ 3956-۹۹ کک۳ 1 ۴۹+
 7ج 6ہ. ہہ ےمرٔە می یب پ 7 ۹

۴۱ ۹۳۰۳۰۳ ۹۱۲ 1۹۲7 9۳۳۹۳۳۴ ۲۶1 "51 51۴5 ۱۴ ۳ 
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 این لا دلا ھا

 ھ. تل ضطضدب صب مکا تب ہے ۔وہ

 ٹپ ھدبتر کک ےہ رہ

 وہ رٹ

 ت28

 سے...

 3577 ١۰× ۲۴ :قاہ چہچ و 1377187 >1 وج

 7 ٭٭ ء8 ۱ر ہم ھ 8.

 ۹:35 × ٭ج٭ ۱ ۳۷۳ و 4515 ۹ا5, 3 8:57 8۱

 :×تا۰ ۶٭ 8ی 33. ےک ۳۹۹۹۹ ج8

 ۹۹۳35 ×۱× ی وہ ٭ ×3 یر ہچ 0۹۹55 7857 جو

 75 ۳)1۹۹ تر٭ ×٭۲ ۸ ہج)٭ ج١٣. ۹٥ا 5673 [77
 "۴ك

 ا 76 ×3× ہ قا ڈج٭ ج٭ جر جج ))

 لا5 ۶5۱ (یر قو ہ۳58٭ 2م تاک (>0)ہ و

 ج-×< ہ۵ ۹ہ 5 ]ی٭ ×× × ٭٭ ہم ہو

 ٥۳77۵۹ ھ۴٣5۳ اا5 ۴۲5 د٥٥ ہد 27 ٔہ جچجم چپ

 9 ٥۹۳“ ×1۱ یچر ہد  ×:.دج۔ مل3 مںج چ

ا )٠٣۶ ×۹7 تک ہد ہ-٭ ہم ×× ج-×-٭.٭
 

 45 ڑ7 5 < ×8× چج ٣جك ہم ہو ْ

 رک کا د۳ ہد ۳ ×× :٭ قو چپ

ک ہ۸۸ ۶۰ ا5ک × : ××۰ ×× جج جج ہوج٭ صہ7
۲ 

 9۹ بیلنت 9۹ >۳ ہ٭ قا٭ یوم ہ

 ہ٦٥ اہ کل م5 دے یی و ہ3

 ا. ہا٭ .طل جم بےہصعم هج وو مچ ٭ ۱

 ا75 ١ک د5۳ ب۳۰۷۸۰ 75] ×7 ہہ 7۰7٭ ۸۳ ٰ 4٤

 57 ×7 ہ !مد× ٭]م٭ ہم۶ ود 55ہو ٰ

 759 حجم ٭--٭٭٭ے رک یی ںیہ ھو

 5 ا1۳۳۳ ج۰۰ ××ت ]حی جے مہ, حج وج ٰ

تما ۴ 7555 ۳۷۳۶ ۴۳7 ہ7ڈ٤ جد یچ جج مہ حج بہ
 

 7٦۳ 577+ 8۰5 95 ہی ہود ےن مج یج

 ہ۱ 38 ×" سی ج5 جی. حج ود
735۹ 77 ۱| 

 59 ؟!۳) ی5 38 ہ7 ج7 ٭ چ 5 17

 تک ہک تل ۰۱ ]۳ج رک ×× ×۰ ہہج یی لثم

 مدا نمک لا ّدِع چچ یف >٭. 87 ]مج چہ ٭

 ہلکڈ 7۹70 57۰ ×50 ت5 رر جج ہم ۳۴

۳(۱ ۲۴۳* 5۲ 257۹ 58715 

 یٍ)٭
 تلس

 تتتھھجااظ اک مے یک تو ہر تقف دو وک حج وو سو یو تہ اس ں تک ام سوپ کی دو مت شک دا کچ

۱ 

 مس

 ها بج ا
 ةدیایلا

 ھڈںپآ ا ٦ هيرا پی *ل

 ڈی ضد یک نی دہع یہ پک پے دیک دہن دہن ۷پ 5.
 م ےیع دہع

 " یرتاکإاَلاَق نیِذَلا نیت ا٦

 4 مُعتيبانْيرْغاَک ۃیاوزوسڈ اتنا اون ا"

 1 لماپ ہ نوُمَتْصَاوا امی لا وت
 | انکل اب اوم رک اج نک بن ےیلا ان

 1 حمد وڈا یش کوا نک رک اج
: 

 ۔] ھکلا لا تمل لا نم شو ہل صا بش
 |۹ نما ہ سک >ثىز١ا ۔ ا١( ھ ھ وصحع و -

 دقل و ریشم طاَرو !مھیںھيَو ہنؤاب ا
 رےہ ٭٭ ےس یت کس تھ رہ تم ا ا و و کا ای

 ' ےس وچ ےس ےش رےھ ے١ ےہ مس ےہ ےہ ےس ۔ےہ

 7 دیرم با یا وه هللا نِإاَوْلأَو تثنلارَفَك 6ج

 1 كي نا دارآ تِإ انْيَش ولا نِ كم َْفْنْذ |

 4 العیمج ورالا ى نمو ها و میم نبا علا

 ۹ یخ اموعىب 3 ےرالاو توبشسلا ُكَلُم ولی ت

 ح ہ رٌَيِدَض یک نک لَ ةلار آتا <
 7 را < : 2 حیا ۴ شک : ا اک

 ظر یھ یش شہ شپ لہ ھٹ ھٹ رٹ رہ را
 ٍ ےک 4 ھو ٔ 7

 ن) ہ7 ٤5 ۶ ٴ٭۷ہ٭7 ×57 ت8 جو جچ مو نوچ

 5577 5779جر جیدمچ وو <٭ ٭ٴ7٭ ٭) جو چو چپ

 ×× ّ+ج ہ٭ 7 چ+ ہجر وہ مج مہم إيج

 اناجو مر نچوسأسوج وج ہ عج ججوچ] چو معہیر

 ۳۹۳ تاج ی7۹7۴ یر ج7. ج٭ جچج ہر

 مر ےي ڈہرچک 5وہ ر ۳۷۲۳7 ۳٭ ٭7٣۳٭ :)× ٭جرج

 ۴77۱ )ہ7 جج 777 ہر نہج جچجی 155 و جر

 <۳ بج 7ہ عج ]وج یج بج عی وے وج

/۸۳۷۶ ]ہ5 بج[7 تچ× ]رت یس چ یجب بہ7 >ہ جچر
 ہک

 نمدز) ٭77 5/5 77۳1 تر5 7ج7 جہ جہ٭ ہیرو ھچد'وچ

 7۸۷ ھ7 جج ید ہرجہوج 3, ج6 وج ہر مچ مج

 یت 5797 77ج رو جج جج چی وو عروج جور

 نخەر ۸7× و ]حج وچ چڑ 77ج ٭ ۲(٢ جچجر

 ٦٠۳۸ ا5 ]7 :۶ ہ7 وج وے ۶-._٭ مو٭

 ہ5 ثج +۹ رج چجوجچچ وچ پچ 5۳7 ہ53 رو

دب ہبو+ موم ۸× وج ۸ ہم ہورچچ چرچ مرچ
 مہ رک ا

 ا77۳ 7777۵ ۳۰×3 :ر×٭ 7 ہ7 37957 ٭ بیڑآہے

 7007٦7 ۴ ۱۱5 تہج چک  ہد٭7 وج-٭7٭ر7 مہ, -

 ت×) ×2 جج ر ہچجج >+۸ج جج دور



 عر5و ہہ جج. جہ ہو ہ۳۱ ۶ ہ٭ ×5
 ت7 ×8 7 5 مما ۱6 ۱1ا45 ۱ ٥5×۳

 95 251, ت۹٦ 5917 ۶۰۱ 5 ۴( ۱۳۲ ٥117

 ےن نی لم

 لنا نمک َح - ترعغ یب )7 ۴ 3 91, ۴
 2< ی٭ م٣ م٢  ٭جى ہ۹ا۱ ×۶ 5

 "۹)۴38 ترمن یک ,۳۴۹ ۱ ۴3153 ۹۹1 ۳8 ٣۳×
 ہ۹7 ہہ روسو ج5۹ ۹ ۴ 151۱ 77
 ج2 ہج )٣۴٣۰۷۹ (75:))۔ی۹ ×37 ۶٢۳ 8×7 ٭۴۴ ہہ ۶

 ہہ5۹4155 5۲۹۳, 515 ترتف ک۹ 7۱

 ترمف ی۹ ۹۹۹۱۹۱ ٭ ٢ ۹75 ۹1171۹ 33 ۹1۰۳۳ (3ا:)
 3۹م. : 75 ج٢۸٢ ہ مو 5 (عا۷ر کو ۱1418310 ی٭ 4

 ٭+ج×., 581 ۹87 88۱۹ 7۲۹ ۴۶۹ ۶۹۰۷۹۹۳۴۹۹ ٥۷٦
 ب3. ہن 8ہ ۱ بہت موم ۹ ۵8۱ ٥۰((

 ۹3تی.5ی]ك مم تب. بج ييج( “۰چ. ف ٣> اک
 <5٭ ١ ۰۲۳5-7-۹ نج ۳ ہک قہ جہ۳ <*ا5؟۹

 ]۰7۹ 16۶9 ۱ ۳5۶+1۹ 7775 ٦ (32)-ہ۹ 8 77 ٥
 یىی م)۔- ہچح٭ ×٭٭ ۲۰۰۳ ٭٭ *۰"۳ ۰

 ]۰(0 6 5 855:۱  >٭80:8 ترغن 5۹1 9
 مم ۹۹1 55۱۷۶ 5۲۳۰ ۴٭9١ باک 5)5 7× ۶۹۰۹۹۴۹ 7۴7

 ۹5129: .۔(چو3)

 جج ×ا ہ ۳٢ (ہیر۔ہ٭ ۱۷۰۰۷۰۷ مہ 7۶ ا5 ى۳
 بیج 5 ہم ۹۱ ہہ (33م0)-ہ٭ ۱۹۷۰۷ مماتک 7
 چہ. مہ 34 8۹5ہ موہ ۹۴۳ ک٥۷. 8 +7

 ہو۴ م٭ق) ۴۲۱ م۰۱ ×× : ۳۴ یک 9۲۳۶ ۴۹ 8:0۳١
11 7 ۹37۹ 

 33 ہ۰۸ ٭.یج٭ م٣٣ ٭۸۹۶۸ "میە×٭٭ ٭٭
 جج : چوک 5: ہ م۰۰۹ (5:)۔أی٭ ۰۴ 18۶ 7× ۷۷۷۰١

 م١ ۹ >ك ۳٣٣ ثم *يچم تا9 5۴۱ () ٭
 ن۶. و٭ ہم ب٭۔ے <<. 5 ۔]|نوواک 78
 3یچ یسیعب سانلا یلوا انا 8 ۳(5 5ب (8:)۔ی٭
 جہ 877۲۱ ی۹ ×۴۲ 51875 ۴۰۹۳ا ۹۹1 5177 اننیپ سیل

 یہبن ہ۹. 5166 ۱۰۶ ئ۹ *7]3۹ ت۹٥ 85۱

 - 38 ہ۸ 85 و( 9 تا0۹ ۴31 75 77
 حج -م٭٭ > "55+ ٭.٭× مج+ج ہک يى ۱

 ے10 ۹۲۹ 569017 )ک1 ۹۹1 7۴۱

 ہ3۹ >۷ ۷۰۳ 3 8۳۸ 13۱ 1874 ۹۳۴ مت مت 7
 جو, ص٣۷٣۱۰۰ ]ق2 3۱7 ۴۲٣ ۹۹5 ۶۲۹۹ 18۲ "۱٠

 ٭ہ٭×٭. ہہ 58 ۹ 8۰ ڈج ۳6 × م58 ۹۶
 18 71816 ٭ڑ۲۳1--۹ ۱

 ے7( 1۹1 ۶ 17۳ 77۳۰ ۷۴٣ج ٭ا7: ۷
 ہہ 7,57۶ ہم ×۳۹ ۴ا۴ ما 779, ۶۴۹ 7149
 جم ء8 ہ0۱ >7 ۴ ی٭٭ 5۲ ۶۹3۹۹۴ 864
 ہ۳۹ م۴ >5 ۱ ۹۲۳, 5 551 "ا5 ڈالا ۳ ء۴

 رٌدپاملا ثب ۱ ہللا بعیال

 70 رنگ زکر داؤ یک 1
 ا و و06
 57 .. بکا مولی ا انک نم قو ا٤
62,7 

 رانا تب لا 7 اول وت آل نل نش 25 ٠ ےہ اج 5 ا ند ٌ ےہ یک ٥

 ۶ نا مت و ا
 ملا ة تنا رک دا وکی موق یوم لا ڈار ہر ا
 ییا موڈ ڈال ید لت ايلع ا٣
 صرہلا اولُخَد ای وقِي ؟ نْیَْعْلا نِما حا توثل "

 دا ا اولٹرک او کل ندا بم یبا تن
 ںی لج سوکھ ای باولاف 6 نیز

 امنِماْوِجرَع ناو اہہماوجرجج یحاهلش ایلخِأ نا :
 وعثا نوٹاج نیل وا لاَق یکن .
 ےس شا اَدَف بالا حیاء اول امی هللا ا7

 ( ھ دور ری ےس ےس حج رس

 اک رت راس نان تے ع ےس :
 نیم سج تر طربسمممبویحارممدویدحمجامی رجم جیسی یی ھا یک یو ہر

 اج را را و و رر رو و ۳ یر یم راحت ا رط وماامص ےہ

 چو ند دچج ۱× ہ دد ھے

 حی ۶ جب مروج ب٭ ×۶ وم×.ہ ہیوچ ۱07+ ور
 85 پیج ڑپ جہ عی یج  ۔ج ڑ ×85 ۳ 7
 ۔حمححج5, ج707 ٭ یارک ج۳7 ×7 7ج آ۴ ۳ چپ
 ]7-07 جج یجب قرج 7۳م ۹7 م7۳ 5۱ (د) ےک
 ۳۰ی۴ ۳٣7۳۶ ۱ ہ7 7۳۳۳ہ 7۳۳۴ 7۳۳7 ہ77 ہ7۹ ۳5. 6

 ٭)نچ٭٭٭ ھجاہٌ٭ ج یو ]جج ہووعہ
 ]جر ہّرچج یر ]۹ ۲ ۳ ھہ ۳۰۷۳۶۶ م۲ ۳
 ی7 ہوتو ۳۷۴ ہ۴ا تر ا7 ہ3 37۳۶7 77۴
 ۳ہ ہ مج جج بج ہت  وچچ ما 7
 ہقخربجبر ممر مہ. جج ٭ڑو ج>ےتہرہوجچج م٣٣ ۶ ۶

 مج یجب ہہ وو یہ 785ہ 7ہی ك7
 ]ڈ3 م8۱ مر یو .جج <-.×٭ہ٭. |۰ پک ھ۳۳۰۷ م7 <7
 چج ہ×ہ٭ جج 8ص2. جج 7ہ" یو  ہڈج 7ج
 :2٭< 7 ٣7۷7 ٣۱ ہکر٭7 ۴تر ٭ 7۴۱ ۵۰) 7
 5.7 چ چہ, م۷۲۳۳ ی7 ۳۹ ء۰۰7۳ 27۸ ۲۳۲۴۱ 77
 ح×+٭ جہ + ٭.٭ 7. يم ۴ ۲ یزوآ 97 قی٭ ]8جب ۱

 تر ج5 بب مع مو ٭نچ ×× 6ہ 57۸5 5۲۳۶] ۱ ۳٣١
 ممر مروہ 5وم و !ر مج رح ج×٭ ××. داک ہو ہووک

 ٣ہ : ہجر ٭ج؛ ٴہ۳٭ نج ٭جج٭٭ مج مو|ج٭ ھ۲
 جیو مر ج٣٣ ہبح عجج٭ موج ہہ ہوقج آ

 کک ہجچ وو ات او ٹود) مج !7۶ ہموجور ۰)75۷

 رات ا×الثُب دجچ -.

 تب -طتٹ+ٹ ×ہعحجب ہى حیقّہح ہچ -ےچپک

 دعمدج ہےلہح چت دضصب



۱ 

۱ 

 ہہ ہبہ مل رهدسح ہہ صبح ۃت مس ھب صفب ہح ۓىۓلء ہظشث ءثیب عدت نب ے۴ رت ضٹاآ دل چبر شپ ھ

 ک22” سد تپ

ے-ج-
 چہ "98 .

۰ 

 م ےک مہ "قد وج ہ5 کہ مم -٭
 و7, ٦> م٣٥ ۳۹۳ "م۷ ىج) و ۹۳٥۷ 7ة ×٭

 کاو دق ۹۳۴ ]۰۰۲۰ 3111 +۳ 1۱

 را جا۹٣3۳ ۰۹] .×7× 7٠
 اکاڈ )5۳۴۹ ۹۳7۲۹ 7 ۹2.75 ۳۸ ہج مچ

 57 ۱ ک7 3۳۹ ۳۷ 5۳7 >1۹179 ت7ت )تہ

 0)7 ۵۹۷:2 ۷1929 :۳9۷) ۱5 3571! 1۷))50) تڑ3203ی۰

 5۳9 25] 59 ی جات ۹۳۰ ۷7ا 33 ۹ظ

 96 یل ہہ ]وا0 ۵.5 ١٣۰ ۱۱۳ سج ح3۵
 5 د۳۹. ی5 < اج ×× 5۰58-5 ہت

 یہ ٢۰ ٭ج ہ۳. "8۰۰ جت مو ہڑپ

 تاب 7 5۳7۳ 1 اچ ہ۳ ۰۹۹ 506 حر
 ہ۳ ۳۴۹۰۲۳۶ ۰۰ ۳77 د5۴ ]جہ 5 مو

 جج ہ36 >۳ ×۳ ہ٢۰ ہجہ+٭6 جو وو

 و ۳375 ا٭۰ ]ممی 8۳ ہم 2۱ ۲۳۷ ٭ وچ

 5۲9۳ ہ7 7۳۹ 75 ہ7, ک ٥5۹۳۲ 575 853 ہر جج,

 518 91551 ک ۶۹ ن52 1 18۶] 51۳۰ 577 8 ہو٭)
 2× ہ5 ؟3۹0 ہ۱ 6 ۰۳۲7۱۳5-۹۱ ہت: وچ

 139 5ا1 1 ۹5 593, ء۴۹۳۴ 77178 < ٭06)8

 ہ8 357۴ ٭٭٭ ہہ یہ 7+۶ *۷-ہ *مجۂ

 ۳۰ج م5 ۳ 5 >۲۱۷۷۶۱ 7878 ہ7 ×٭۹۴ ڈچچ
 557577 ک ۳٣ 1۹75 7۳۶۳٣۴ ہ5۶ 755۱٣۰۴ ۳7× ٠:۴ ٭ج

 5551 5۲۳۶ ے9 قو ×حات 159 م7۱ ۰8۹۷ چ3

 ما ۹۹5۶9 *۳۴۴ یا5 3776 ی۹۲۳7 ×۴۰٭ ہ ۳۰آ ) 2.

۹ 517 ۹۹1۹ ۹1 1821 ۶15(5 ۹:1875 651 71991۳1 9169 7> 
 ۹ ۳۹ ۹۷۱۱89 >8: 1۹۰ 51 185 ان ۳ ۱۱ ٥۹

 9آ. 558 15 ٥:٥977 5۳۰7 ۲٦۹ >7 8ج ×78. +۰ ۷٭
 55 6 55 ۹ہم ہ٭۳٭ مج ]ما ٭, ہ۰٠ ۳
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 مج ]مم : یہ ۳. 8+ وک ٭٭ 8ہ! ۴۱
 1۹5۹ 7< ۶۱۹7۳۰۴ *۱5 5۳7 ّ× ۳م ہہ ۳۴۳۴

 ےں۔ںےججح 1 ۹51۰۰ م< أف :۳٭٭7 87 7
 جہ. م۰3 0188) 3۹۳) ۳ ۱۴۳١۱ 5۲۲۳۰۴۲ ہ٠ا ۴.۹ 1

 3 ×5 ی۶ج جا 51۹ 7157714 ۱5191 17 ء1۱



۹۹۹ 1 

 ڑ3. (3تگ11538 ٣۹۷۳ *×٭3ک٭ ۳۹۴ دا٥ ٭۹٭۳ک 7
 +098-20 5۳ ۰۳ہ ٭آ ۲ ۴۶۰ 5 ۲۹۹ 5

 وہ 98) ہا 575 +۹77 انا الفت كَثَرَو تما بھڈاف

 َنرُدِحناَتُیٰم ۹۹, ٥٦۸ ہ ۱۰۳۳ ×× ٣> ۶۳۶ ج
 حج٭ ×۱ ك۷ (س ٭م٭۱ 3۱27۹3 885:5 5
 ف٭9) ۹۹51, ۱91 ۶89۴17 ج77 7۳٦ 57115 ۲7918 ۹۹۰۹ ٢7 ہر77
 (یحری)۔5 ۹7۶ 5۹, 315 9575 51 5۹ 5715 73۹۰۴5 7ک

۱ ۹۴ ۹181۳5 ]۶۱51۹35 [ ۹1 

 یی مم <یج08۴ ت۳ ٭(مرہ ۴ ۹ى۹ ٥٣
 ]مس ۶ ۱ ۵۹۹5۲۷۶ 89۶ ر٭ +۳ ۱۰۰۱۱۶ 5ا

۹۴ ۱۹ ۹۲۳7 ۴۳7۳ 515۴7 [۷۰۸ ,5۹۳۹۴ 7757577 ۳+[ 
 8. قتیچج٭ە جہ ٭ چہ 88 ہیچعم

 وہم "م6٥0 ہم ٭ 88) ہ 4ئ٣۳ ۱ص۹ ۴ا۹۴ 8 ک
 716+3 ئ۳ 31۲57۹ 3۴۱ ۰۴۵۹

 ٭|ہ۰ ۹۰۰۳ ٭ چ۷ ×7۰. ۸۹۳۳۶۳7 ٭؟ 787
 ×٣ 53۵۹۳ 185) د15 ×۴۹ ۱55 ۱۹7)کجا5 (735) ک ۳۲ ۴۹۷
 573 ۴۹۹۲ 5۳ ۴7 2۱۰۲۳ ۱ ک۳۶ 5157۹1 ××. ۳۲
7۶ ۹۹۳۳۴ ۱ 77511۹ 231 : ۴۹۶۴ 5۹155 (311) 776717 3 
 ۔نوج مم م٣ قج×٭۱ ۱۶ 7), ×۲ ۱×۰ (ئا2)۔ػ۰ 5۹ ۹
 82×۹ َنْرُدِمْاَتْيْماَتَلراَتَت كنَرَم تاْبهََت '.۹
 7۶7 311. 3157, 7۳ ۹ "۴ م۳۷ ×ج٭ ہ۳۰ تان

۳۹۱9۷۰۷6 ۹۴۲۴ 0۹9 28395 33۹ ۴1۱ 

 28ہ ٭ ٭۹۶ك ٭۱8۸8آ ۱ ۳ ٭ 5

 ×۷ *رجج×٭ ۰۸۵3> ×× ۱۹ × 77۱
 بو8 ×۲8 ,۹۳٣۷۰۷۱۹ ا52 81 ہہ”, (611۸ ا۴

 ید )جے ى3۱ ۹۹ 35 ۳۹-15 ہ, 5۳ ٣ ٠
 ےج مچ مچ مح ۳م مج ۹ ۱ ید ہ5۰ )

 بج 89 1۳۳9 277۲7 ۳7 ۴ 2:۳۳۰۱ 6 )۴)۳ ٣
 7! ۱ ۶13 25۲7 77 21۴1۱۰۹۰۲۷۰۳ 7 )5۲۹ ۱۹۳۳٣

 9 ×× "8۶۹ ۱ 15۸ 8188-6۸۸ ,857 .8۳× ١٥۴
 و8 ت95 8یہ مہ ۶۳۰ 87×7+ 318 ۵5
 ہی وس و 88. ۹87 ۱1 مے ۳۱+۳ ور ٭رک ۹۳؛ ٭

 چچ٭و ۔ٌجث ٭ج ج ٭۹٭۰ 89 مم ٭٭_أ٭ 8
 چ٦ ]6 ۲ ہم ۹۳7 ۳۱ ۴ا ۱

 × ۳۰ ۲۶۷. 76 *زوو۶ ۴۱۵۵۳۰ * ۹-
 3111+ ے55 3۹۱ ۳ ×× ۱ ک۳۰ ۹7 ۴۶. <۹ ٠

 نی ہد ۳-۶ ہو ج٣۰۳ ٭<٭ ب۰٦ ۱۶۷7۰ ۳ ۶
 88۹-131۰ ت8 31985

 ×۴ ٠:۱۳ 5۲5۹ ×۳۹ 7۹71 ک۹۰ ۶*5
 ٭23) ہ7 ۱۳۳۰۰ 7۲88 ۹-6۸ "۹ ۱

 ۰3آ ہ7۳ 8)0۹3 ت۳ 3۳۷۶ ۹۳۰۳) ۰۳۰ 5

 لا ۳ ۱ تر
 ٭
 یی ےک

 ُ تنا خاولا اد6 2۳ زد او یک و لا
 7إ ٹر لاک نر یت تها لاک تو تا
 لن نو اتلیب یرفاک یا ییغن الا كم ٦
 یھ ةسںاعنر نرآ 5 ے2 اموی دَرَغ این َاَف لاق ۹ ناقَِلا . ٠

 مہ "7 الا تول اج
 لیفدانابرفایرک ذا قحل اپ مدا یبا اب ہیلع لئاف ا

 ا و ةرَعلا نم لت ء٥ اف نو
 َ ےک ںی تک ےک ١

 تی و ا

 روتی نی سا ننھککا
 أ ییا و مک ًّ
 ِ نوری صا وی قرادا پال :

 ا رک ھ۹ ض ث۹ رپ سہ

7 

 و

 ى

 ہی

 دس

 ا
 نہ

 1 جو ےک ےہ و و

 مم) 55۲ ۱۹5 ۶ ے جہ ب7 )9ب7 چ٭ بہ ہ۳۷ ۳۷۳
 جی۴ 577 77۷ ۹۱۴۳۱ 7تی ۴ ۹۲۳۰ ۱7 ۹ ۷ 7چ ہر7۳
 حج ی٢ تہ رک مج 77۹ 7737 مل 7)۹ 7۳877 / (خ۶2) چ7
 05۶0 ج ہ7 7کآ ا وی 57 ئ9 ی7: 77

 چو جی "و) جہبج ٭ 8 بر ہ+ ٭خ ٭ ب
 777 7۳7 ۴ ٭ مر جہ ۲: ہ۷ جاچ× جج
 ×۴ 77 جہ۲ 7)7 +77 ۴7 ) قز×۲ جچ۳٭ 3277۳ ]۳ ۴۱
 تو ۷۳۱ 7)۲ ۷7×۳ ہ77 7ج ٭ ٭٭٭7 ٦ مور ۸5
 7777 7 رہ ہہ ہا ہہ وہ 0 / 7۳7 77
 ۃووج مچ مج ہہ مماعغ وإج ہہ بججح7٭
 739 ×78 یہ  بہ3٭ہ٭٭ ترک ٭۸۱ ھ ۲۰۶]۴ ہجرزج ججرچ
 ہم + جہ ج+۱ جہ : جو ہقوہ و محق ہچ
 7 ٭یچ+٭ میر ہ5 پی ہہو میر می بجو 75 چک
 وہ7 ٭۔٭ی+ ٭ب”ج م٭ عمیر جی ہم٭٭+٭ مج ٭ي

 وج5 چوج جر ہمہ ہہر 8ج وجیو *07ہب۳۲ ہو7۳ ٢
 ٣8 مدر جہ ×ز ہ ہ۶ ہ۰! ہ ہھجو ہر ؛ پ8 5جو
 ہ۳۹ 8 76 ر ج07 جا ہر۳7 ہہ نے ۹ 09 / 75
 ۲)573 ×7۱ (ہمز برج مہ ب3 7۳۳ ت7ج7 اتچ٭
 م6۱ ہ7 "رت ڈیرہ ۳ر ۳۳۳ ھ۶ مک و. ہ5

 ہہ مردز ٭جیرچ یج ]مج ھچہ میوجر یی +8
 ]مچ بج ہہ وج م ہ جہ ہمجج عی 5
 اج ج7ر 7721 .٣۳۳ 7 7چ سچ 79 ج7
 77 77 ہ۶7 3۳77 ا 7 ۳ آور یہ وچ مہ ر7

"2 1 

 ۃدتنححت ہر'ئتوژُِگمت <ےسػ٣  دكکتش٘ي  ×“٭تتخضئا . اککاپ ہ-ےتگچپ . .ہتنسئاار ےن ہے  ۔_تلاپٹ



 ۲۶ 9 ۳۳ 3 ۶۳ >9 57 71۱ ۰۰۰ *>:)ےیج

 1. اج ۳ ۳۴ ۰ ۰ ۱ 55 35 و
 تک 7۳۴ 0 ۳۰ (×2)-ھ۰ ×57 ۹ۃ۳.٭

 ۳۳۱ 518 ۴۳۰۹ ھم, ك۳ ۹اک تا ہ۷ ××٣ ٭زجب < >ر

 ۹ 5 دو. رو 955-5 ۰5 5۱ ہ3 نہ

 یہا 5ج ۱. ںورب مآ۱ ۹ 5۹۲ مک چچچ

 ہر ۳ 2 7 ٣ج ۱72:1195) ۴۶7ا 7:57۶] 33 و

۳۹۳ 051 ۹ 8۹57۳ ۹۳۰* 1۱9۲۶ ۹ 

 ڑ٭٭  ٭٭٥۹ت ۱ت >8 ٭*چ ہہچچ ٭
 5۹۳۶3 ص۹۰ 387۵ >*×× ٭"۴٣ 83۶3 عغق ہ جو
 55۸ ×× ×5 713)5۰۰) 18۶۶5 755 23) ٣× ق5.
 9۰ ۳۳5۱ ۹۲" ۳1۹۶ 5۳۶ 55 318۶ ×× ہہ ہڈر _

 ب٭ مج مہ ہ۳ >5 018۲۳8 7 ×۳ 8ج 8ج
 5۱ 5۶۰ ۹۲۲ مر ہ8 8٣.۹ 55۰ 8ت جہ
 ۹9۲۴۴ ۹۴۹ 2579718 ۴۲۴۴ ۱ ۲2۶5 138 )۹۹ ہ۹ +83
 57 ۹ ۴5۹ ۴۶7۳۳ ۹۶۳ ۰ ہ5ا٦: 2575 دچ ]جج
 75 ا5٥ مب٭۹٭ ؟٣ ٭×۱ ٢۲٠٢ ۴۴۹۷۸ 8۹85 بی, مچ
 او ۶۲8:۰ م6۱ جج. جب ×٭ ۶38ہ *5۳6 88ہ

 ۹۹۳۴ 6, 67] ۰۱۹ ۹5, 581 ۴1٦۹:۹3( 3)ہ ۱

 ٤  8۳۴ ۴88م1۹5 إ5 2079 یا5 ہر۰ 9
 ہم۳ مج٭ ب5 )۳۲۳۷۱ ب× مبوو٭ ۳)5 یم چ مج جج

 -اثع کت ہت ہ م۹۸ ۹[  ہ5ٹجچ٭ ]ج6 ہ ٭
۱ 5 ۴71 ۹ 2571۹715 

 ٭85 ت۶. ۱ ۶ ٠ ۳۳ م۱ م وہات جچ
 بے م7۹۵۱ م۳۳۱ ۴3 نج مے ۱ مہ وچ ٭.ر م
 25 م۸۹۸7 جب م٣٣ م6 ۱ ہک: 3)۹۹۰ ۶۴

 موج ہ1۳۷۷۱ ۷۹5۹٭۹ ۴۳۹ )۹۶ہ م1۹۸۳ وقجج

 ۹5ء ۳۲۴.۰ "۸۱ مہ 588ہ. "٭8 ٭*جب 8و9۱ ؛
 ہن ۳۹.۰ ت٭ ہ م۳۰ ہہہج ء۱ (
 مج *75 ×۷۱ ی۹۰٦٣ ھ۳۳[ دات 7۹ 98 : َكَززَهََي ۹

 ے۷[ 18 5 3 ۱

 2185 5۷۸ م۹٢٥ ۰713 م۷ :٭×ہ ×) 7ہ و ۶
 ۹ 8895 1۹7 59۹ ۴7۶ ۱ ۳۶ ۳11۹۶7 0۹× 53 :٠

 دو جت 3ا3۱ م۰ : َنتبَلا نی ها لْبَقياَت ہد کک ود قی 6
 71۰ د5 77 ۶7 > ہب 58 ہ3. م٭×

 ا
۴ 

 ]2۹-۰ ٣م کئ ہ٭.38 ہجو٭ ]مہ ہد م۹۸۸۰ ۰۰
 قت د١ پک ہص- ۳56, دہ م۹۸ ۲5007 ۳۱ ۴۶

 ٭0( 0 (۰

 چ8

77 8۰:3۳5 ۱۹۴ 77187 ۶۹۱ (۹۴5 2(1 ۵ ۰ .5۷ 
 858+ ۳ 8ر۶ <7 ہ مم۹ مک ]می چڑ5ےچ

 2555 ۶۳۳ ہ۹ ×5 مہ >۱ و ۷ ذ۰ 755 ٤
 كا۶ 01 ٥5۷( ا5, 578 5۴۲7 57۲۵ ۳۲ 717

 ۹ ء۳۴٢۱ ۹۹۹7۶ 701۹ ×۲۳ ۱

 د۹ ۱9۳76 منا یبا ×× 3م بر م٭ وہ ٭٭٭

 مدا نہا ۲ ۳ ٣3۶> 75 *۲ر× ۱ 7 >۳7۰9) 7787۰۲۰ ×۴
 ۹۹۲۹ مایا ٥۴ 56 ہ٥ ہہم رجم 88 <ہ

77۱ 87۹۷۸1) ۳1۹۶۲۴ 

 ۵ا51 "۹65۲۳7 ۹۹۹۱ مو” جی 1۹۷4۳: ہ ××

 ٭85۴1 ؛ ہ7۰ +18 ۱ ٭٭٭ 30۳۰؛ ۹9 ٭7× ؛

 یتا تا یب ات ہیلع لئاد ۷. ٭ ہ۹ 3
 535 < ۱۹ لہ: ج35 أ9 8۹: ہد قلاپ ×× ع٭
 ف157 (۱۹) ۱۹۳) مت ب5 ہجوم. ۶۳۴ ہہ
 ٭××۱ ہ۰۹, بات56 ۱57۹) ۱۹۳۳ ×۰3 ۹۰۸ ا۱ ۶٭
 <۰ ی5 (3۳۴۰۱ 801 51885155 6 579 73 ۶۳۹ >7 ۹۱۴1 85
 یجب ھجد جج 9ہ ہ ۰۹۹۳ ہ ہ9 ا٭3 مؿق٭×
 ماقاور م5۳٣ *۳۶ ہ! ی۹۹۷۳ 5, .55: 5۳7۳7 5۹۶۹۳۵ _

 ۹ ک1 ۱ )0۳( ۹717 ۴٣]

 ویر ا یک ۰۶ وج ماہ۲۳ ۲۳۴۹ ٭تاح ا۹۷ ]٭
 88۸۱ ٭یے ہہ د2لاک (38) 1: 8۸۲۰۴ 860۲ 64

 ۶۲۳ م5 ە۳۹۹۰ ۹۰) دا٥ (895٭ ہ ٭مر >٭م
 185۶, 511 ۴۹۹ )٥٦٦۹۸7( 65) ہ ہ5 1۶) ۹۲۹ ۴ ۳ "۰۶

 وچ. *٭ م6 *٭ :رھوے.٭ ۹۶۱ ۹۹۸1
 نںکیا0

 رت نمک ام سن يا
 ۹000+ 1+ 8 م ج6 5ا59 :] 8 3۰ 7٤

 ۹ جج 5(۹ ج ہجر <۴ تب ٥ر ےہ تب" ]مچ
۱ 

 آ۹3 ہ٥ ×۲۳۶۰۷۰۷) >۹< ۴ ٤۱× 37 م7 یج کتا
 ۹ *]٦1آ >1959۹ ۳ہ >5 3آ "۱۹ ۹۰۲ ۴ ۱

 ۹٦70 ۵5۰ ۹۹۷ ۲۳۳ < 2۸67 (57۶) 5)1۹3 1۶ ۴ہ ٤
 755 ۰:٥ 6:۹۰1 1۹377 577 7,9 ت5 اک ٣ ب5 رک
 ہی پور وجہ! ۰ ۱× ۳۶ ۳ ۱۰۷ ۲۰-65



 جج 415161-85 ۲۲۰٥

 ےسسسح
۱75 ۳5۹ 9 

 یي و301 ہى ٭ہہ. ہ 'يوچاو٭ چہ :
 '۔< >×..۳٭۹ ×۰ <۳ ھ٭۲ ۹۴5۲۷ ۴۹۱ 5

 ح۱ ۲۳ -٭ ْص۹۰ م7آ دہ.]٭<٭ ک7,
 وج ہ جل. ×۲ 1:۴۳ "×۱ ۰۹ 7 6 ۰ ٥

 یہ 38 ہ یوم. ×٠ ہ<7 بوت ہاگک]۲ ۳۶۳ <
 <۱ م<٭٭ مم ۹ ٭٭مخ ہرک ×55 8٣۴5 +٦۳

 +ج ہی ۱۷۳١ 8و5 688۹ ]می م۳5 ۲۳۴ ۹ ۹٤ص
 در وک 3 ۶5 55 71,59۰ 7 ٥۹ ٥ ۹7۰۹1۴ ۵٥7۳

 مم3 ہ جج جم 39۰ ۳ ۹۲۶۹ 0۹-7۶
 و ٭ ہمہ 58ہ وک ہے ١ "۳۷ ہو 7
 جج: ہ ہہ ہع٭ 8۰ مہ ہ۹۱ ]و۴ 9<
 ٭!-<٭ ہہ ۰۰ 57ا۹ 5۲۰۴۳ ۹ ۰۷۰۳۰۷۶٣۶ >۶ ٭اآ ٭٭[ عا
 ہ٭ م× ہ٭تم 7× <ہ م88١ ۸۰۷ ۰۳۳ ۹7
 5ہ ٢۳۶۲* ۴۳۹۳( ٦٢ ٥٥٢ ی۹ 5۳1:575 ۶۹۳۵5 5
 ج1 37۴ ی۴ ی١ صد 5۳۳۳۷. ب۶ت ]8 ۱۱5۸ 55.

 +ج. +۴7۴ ہم× ۰٣٣ ×5ہ٭ہ تج 61۱ ۷٢×
 ٭3وہیو ×۱۵ 5۳ +8 : جڑ < ہ۳7 ×۷۳ ۰ 7
 جو و جقو ]کک مج٭ ےک ید  ٭ح <۱
 6م الہ 7 ہ۳۰ ۱ ۴۳. ی7۴ ٭ا۹8 ۱1 ۳۰۹
 ےآصحمج م۳ ٗوسجج ۶۸۳ہ ػ۲۹۶ ×۳۵ 11188 ۶ (۷۷ 5۱
 ہ۹ >۲۷۹ ہ30 +3۷ ×3 >٭ ×۴۷. ؛ء
 3ج ہخع٭ ]مج پ۱ ت73 "۹۴۶, ۰۶۹۷۳۳۰ ء5
 ج718 ٣ ۴ اچ ھ1۳ 5. 9۳ 421۹ ۴78 71
 ×۵۳ ٢۳ ۱×۰ ۰6 2ء1) ×37 ب7۰۹ 7:۰ ۱7۶۰۷
 قو ۰۳۰ ×۲ 3ہ 9۰ ۹۰ج ٭٭۱ ۳ ؛ 55
 بجوع ہ 7ہ ۱ ۰۹ +۴۴۹۱ ۹۶5 78] << ۹۶
 ہک تک ی۴۹) ہ3 7۵۳] 3۶9) ھ1, 018 9۴41153 1۴۹ ۳7
 حج. ۴۶ ۱۰۰ >آذ 5 ۷۶ 54 ۹۳۰7۳ ۳ 7

 ۹.۷ 25114 ::7۱3) ۰آ 7 ۱ 55 ص 137 ۹۶۸۳۳ 'تلچیک
 (”ج٭ یر << ہے "جہ (۴ "مر 58 7

 8ج ید ×25 07 3. ۴۲5 1-13) ۲۹ ۱۹۳۹۲ 7۱

 3چ م٣ مہ یو8 ۳٣ ٭ یڈ؛ م۱۶۰ (ک۱ ۳
 ي٭ ے ہ5 وں یک یک ھ877 ٹ۹ 96 5

۹8-۹8۹55۲۱ 
 533ق : د×٭: ٭ ۶7 ہہ ×3 ×3۰ ۴+۳
 ۔نجس۱ جب ۹۳۲ ہ٭ہ<٭ہ ×”ت 82۸ م۳ ۰(۰ ۴9
 ہہ ]و 8(م)ی.+ 6 ۰3 جب ۴۲۰۰۱۱۹۲۱۱۸۹۳ ۴
 جج ٭ ۔گج٭ یم مج ہ۳۷ :؛ہ 8۳٥ ۹۰۰ ]کوچ
 ×6 ۵۲۳۹ ۲۳ .٣7۹۹ ہ7 (0۲۹1۱9۲5)٭ ۹۹ 77

 ہندو 3ج 8۳۹۰م ہ۰۱ ۳ ۹٭<٭ ۰۴7۷۳77 ۶
 مم ہ8۹ ۶41۰ ۳می ۹م۹۹٭ہ٭ ٭٢ م< ۱5 ۹8۳] 7

 جج ٭ہ ۱۰۳۳-8 ×۳۴ 9ق جے۱ ۰ 5 ٤
 ٭>288 ۲٥ ۹ ر113 255 ۹۱

 ۳ . ہلا بعال

 00, نت اد :

 ِ اک ال قوا وا ںیم شن لی ا:
 ال اج سان يح ا ااَعف اھایحآ نام یا ۲
 7 اہ 0 کی ات تی 7 نایاکلسر تاج لو :

 ےل نفرت لال كلذ
 ےک اکو نا دام ضرالا لن نوع و ہور لا ا

 ٠ ساجد او ہوتا مظداقباص
 " داننلا ن زا تا یئرالا ند وقت
 2 ٥اک نینکا لات َْمَظَع ِتاَدع ںیہ رہ فلا ق را ٌ

 2ئ روف هللا نا أوملع ذو ھویلع آور اوم رشک :

 کنار لا ہا َک :

  اش ےل انا ےک ےک دق و
 ہُژبب رند د9 و ود 2721102 : ] پات ندا یکم قو اتْیوَج بالا ١

 ہن ہہ ہجوس ءء۶ مم 3
 2۳. 88 2٦ ۱۷ 6+93 ۳7۹ 7 7 چہ 779۹ 7
 حج مہ مج ×۷ وت جی مج ر ی< م ج۳ )وہ 7ز مت
 مہ وہ) ہج 7 جج جج ی7۳۲7 مج ک77 ہر ید 9ر
 8ہ-.-]._.3" چو یس جر  يبب یو ج5 فرہو بجو مج
 ۱33 2ھ! جر یدر 7 ہچتک ہ ثا٭ 58 7

 ہ7 جج یب س×۰ تہ. 77 رر ۳ >7 77 ۱
 7 ہت جیب م۲ جہ بجو )ہک 7۳۳۲ ۴۳ 7
 ج. چیر ]٭پ 8:29)ک ہچ نعچع مج ہو ي۹7 ھ۳۲
 تھٹج ںئعسہج جر یير ہ2 ٭ یرجہو چ۲ ۲۷۰ 77 ۶
 ہہ تہ ہ٭ ×× ج7۴ جج ×۱ مور ۸5 3 ۶
 ت3 و7 ہہ ]مج ھج جو ۔ڈ۔چج ب_٭94 "کا
 (دمو ےچکس.٭-. ھجج٭ ہ ]مے نو بہر بح٭٭ مج ہ٭٭
 ڈا ہ۳۳ چمرج ج7 ٭-ح۳ک مروج ج85۰ <9 / (ئادز) 7۹7 ]۹
 ۳٦٦ ہہ. م۳۷ 33و جج ۳. یچب ںہ٭ ہہ یہ7
 7 جے3 ید 8857 7ہ ہہ ×۸ ن۳۴ 7۴"
 ۴ك 77, الچ9 ا5717 ڈ)ج چ۲ ات بس ۳آ ۹ 7 7 779 7
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 - -. رب

 ڈا و ے8 یب ِ مے :
 ۂہچجچ ہد ×۶ یق :ےھ چپ ۔يی ]یی مکہ می قت ےے ۔ *

 ے23 ٭یپ ےہ ےس چ

تا6525 8 2۰۳ ×۰ 813:
 

 : فاعل

ا یل نر سس
 تساساس س

 ک"7)7٣)8 مہ درک
 تیمخلت آ۶۹ 7۳7 ٦5۳ ]> ۲٦۳ و... ے

 ةلِیسهلا و يَلاوهَحماَو چہ68 55157 ٠٢× جڑو٭۷ جو۱ ۃلیسو

ا چے اک تک١ کک ۷۳۳۳۰ >۱ )و جوق
 

۹۸۳۱ ۹۹6 ہدڑچ ہن لصر
 مد یے لاک 

 ۳۲۹۳٣ ت۳۷ لسر ہت ۷
555 ۱۵8 دوجے

 

(.۳٢۱ ج3 دو٭
 : ک1 

هلیصو 3 جچچ چو ×ج 7 ××
 (۹15575) 515 ةلصو 

ک 2۳5 3۱-۳ ہ2دج ہ >۵ وج ہج
 یب لا

 3٣۳7۱ ۶۳ ۳٦٦ :٭ہ لر ف ہ٭ جج  ٭

دو ہ> دو ]مچ مج
 3 

 1۹.۵ ۵۹۹ ۱۸۷۸۷۳۴ 839. ہوم
 چ س۳

 28 3:۰ جچ ٭

9ا ت۳9 8-88: جج عوچب
 ى 5

 ٦تک ×3.

ر تاسادع
شسپانشیش یا ی

 تس

 ۹7۱۴۳۳۱( چن



 ص۲۲۷

 وو و۹۸۱ 21 ۴ ۱
 -× و77 ×× >3 نج بسم ۱ ی۹

 )جود 18۰۸ ہہ ×۳3 ٠۹ ۴۰ ہ 2]
 -۔ےچس مج ہد ہبہ جق ×× "۴۶۳ 481 ۲۴ ہب 78
 ےس ڈ>وجک ٭ْتےپ .ہہ< یوم ہہ 8

 2کو3 7۰×۱ ×۶ ×7 چ7 ۹775 ۶۱
 بسر م٭٭٭ ××:  ظارکس لت (۹۳۸ ہ۳۷
 3۔5 ہ5 ہ3 ۷۲۳۰ ×۷۴ ۴7۲۴ از '5ا٭ ک۹۳, (-
 م3 8۳×۱ ۹۱ 8 ×۳ ہت م ریہک 5
 مت نم.  ّ-٭ <۔أڈنچپب .يم ہ .ہدق کیہ ہ٭

 -جہ ہ٭ع ہ8 8۳ *8 ہ١ ]مک ]ی۸
 ہى. 076 991۹]) ۹۹18 ۱

 یی مو ہے۵: (و <۹ ۱58 ۴
 ےجچ مہ ہہ م3 ہہ ہ ×چ ”۔ڈڈہ ×ماآ 7 ٣

 نص ہ5 ۱و وہ ہدجچچ 88ہ ہد 7 ۱
 جج ہ ہم مہ ہہ جہ ہم6 *٭٭چ << 8
 ۔ن( یھ ییہ ید یک” ۱ ۳۳۰۳۰. ک۹4)97 کا۳7١ 77
 و۔معجو .ج ۱۲د ٭م۳چ فہ 3۶ا ۴۶ 5اا: 859
 جب ]ی ٭یت٭۱ وت - ی ہ٭ یر 5
 ڈےسج ہلاک ٭ج قو ٭یہ ہ3 ا8 ۰۰ 75

71۱ 7 ۸۱ ۴1 (۶ 2 
 ۔8٭ ۸۰ ہے ]ہ۴ (>ھ8) ٠۹۰۰ ٭٭ << 7۶

 یر۹ "5إ ۳ ۹۶19۶ ؛
 یچجو ہڈ :ہ< ۸3 ×× "3۶۸ +8

 ڈو 8) ا- (۹۳۴۷۴)

 ۹ ر۳لریثہک”“2حصبت اصہاخ ےہ

 ے8. >۷ ہ.|ک0× ٭ ہ۳ 7۹۳۲ ٭ک ؟
 "أ ۔(۴۴۶۴ 7 ج۳77. م۶) ہلیسر ۴> ٣×

 ا ا ہر یمس یی سم رحكمحص٘
 ےہ ہوا 65778 ۴ مر ہ5 ××: ۱۹, 98٥
 قت ک۳۱ ح87. 9۳۳ ۹ >۴ ج1 ۳۶ 9
 بسر ۱۳۶۹ 9۴ ۴۳ ۱ ۲۳۴ ۹1 ٣9× ہ۹9 ہ77
 چور ؛وقچ٭ ×۴ ع٭ ت0 ہ ہور ھ8۷۳۳ا 5۱

 ےچو جج. ٭ع یدجر. يا یەبر ہ 5 ۳٣
|87۱ ۹۸۰ ۹ 1( 

 ر ہہ ×77 7+ ۳۰۷٣۴ (ئق5) 8٤ : ۃبلا اریرقت
 ضریامب لمعلاو ہتعاطب ۹۹, 55 7 تن ۴ ٭
 و حیچچ مع ]ج۱ یم, ۹۳۳۳۶ 1۹۷7 ك5
 2ج 7. 7۳ ۵ >۱۰۳ 2171 5۴1پ 9518 77 7

 *٭۹۱

 ]].- ہہ 1ج جایا انا چپ (۱ 7

 ٍإ
 ا

 وو یاب ×× جو ہ× “م92۷ ۱ یت انس مل 94 قا
 ٘ مج دی م٭ ہہ <ہ ہم ط8 ہ۳ ہ۸ ۴

 و

 ]قم ٭ ": ]وو <٭ ہو ]ی۶ ؛ ہک 7:5
 حج ہا, 5۰۷ )7۷۶۸ 7٦" 7, ہک ا۹7۹ 91ج 5 ۱ ۹۹۰۳۹ ۴۶

  ج ی57٤1 57 43۶75 (811 ۱
 یہ 5. مج جہ ×٦× ہہ. 3۶1 +8۶ ۰ ۲
 ہ!۔۔3× کا۔۳ 07 ۱7777 1۳ 27۴ 7
 تحج ٭ہ ۹۰ ۲۳۰ "۰ ۹ ہو چ۱ 558 کڈ٭ ہر
 7۳ ×× وک ہ× ×:٘زہو× (ھ۷5)-ی ٥۳٣ ۳٢۷ د7
 یو ہو دو ×۵ ٥ ۱۳۳ 8791 >۴ 37 د1 ۹ ء6

 گیٹجج حد ہد روو< یر ہ٭ ٭٭ ہ١۹ ٭ ٣

 یہ ےھت ہہو

 ےھت -



11× 7 7 

 ی ہ۹ ۹ |٥۷۷ ۹۹۳۲ ہ ٥۴۲۳ *۴ جج جج
 ۸۶4109 ×۱۳ ٭٭۰ ۲۳۶ ہ ۹۹۹95 ٣۹٣۴۱ ×قرج-چ

 و ٭57+ “1'5 جج ۱ 95ا7 ٠ 5 575 ×۱ 7 ٭ز جے
 ]0 ج57 ٣ ہ۴ ج۳ 8+ مج مک ]۸.۰ ]وت جو وو
 ٹ٦ م۳ 58۲ ب۳۰" یقا5۸5 ک٤۹ ۴۳۴ 5۶ ہچچ ووہ

 ۲۳۰ ڈ]57 م۶آ ف۹۹ 7155179 9971 ۹۰5۳ جہ دق
 ہ۳ ہی۱ 7-۳ 5 ۱57۶۷۳۶۰ ×۱۴ 37+ دجج

 ۳ مے 5185 ۱×5 ۲٣۳* ا7ا ٦> >٭ہ.٭
 3013+ ۹۳۹۶87 356 ۰5. ۹۴۳۸ ہ۹۰ *ج]س,. روڈ
 ×× "× ہج ٦ہ مچ ×۷۷ ٤:۷ ۲۷ 7۳75۹ بچو
 ۱5۰15 د8۰ 8۳٣٣٣ ١۹8۹۳9 ×۹ 53× 8(جو
 ۹۳۴ 7 39۹ ۴۳۳ ۹۳۸۴۲۳7۳ 5ا1 "۲۹ ۰۳ 18| جچو
 ۲۱ 7۳, ۹۹۴ ہ7 ۱۷× ۱۹8۷ ۴۹ج جج چ
 وج۰ 3109 ہد 5۹۴ ۴6۹5.5 ۹4194 ۹۹۳ ۳8۳ م)]٭
 3ق ۱ ہی م٣ ٭ 3٢ و۱۹۱ 8۹8 ےتہوج ةجژ
 ۰5:8 ×۳ *۹۰ مہ جہ ہم ت5 م) جچ

 وجچفق٭ ہک ہ6 ی ماتج ہى ۴(۱ ×3.۰ہ٭ 8۹
 ع۰ ج71 ×۰۳ ٦> ٥۷٥ 25 ۴إ ۱۰۷ "۰.
 857 ۰5 ۳۴ ۳٣× 518۸ ۶۳" 5119 ۴۶1 55, 7181 ز۹ 7
 ے٭ <۹ ٭<٭ 58 ٭٭۲ ٭٭ ۹,5۹5۰ ٭) م٣ ہو جب ۱

 ۹۔۰ پ 35۴6۰۸ وے ہہ >۳ ×۰ ٭۶۸8۸ ۷
 مج)۳ ۶۹۲۹۲۹۱۷۴1518 21۲۹ 1۳۱ ۹۹۰71۷7 ×5ا۹)ہ ٣٣٣ ہ۰
 مچ ماتم ٭]×٭ م۷۰۷۶ ]۴ ۸۹7۹5۳ 5 ۲۳۰۱۰۲۳۲۰ ۹

6۱ 1) ۵ 7107۰ 81 25۹ ۲۰[118 

 یىی ۹58۸۲۰ م۳۴ یہ ثتبہیج *ۃنیصإاتى ۹۰۹۲۷۹ )۳٣ ہ٭
 7 57 ۰۳۳ 51 7۲۹ >7 ۱۹۰ 815:75 ۲٥۹م ٭٭٭3
 >۷ ۶ہ 7 >2 ۱۶۷۰۰ ۹ ×37 6۹ 5ص۹
 *۹۳۳۷ 5894713) ۹5ہ 1۳۴ 2655۳ >1۹8۴ 515:5 ۹۹1۰ا 1
 ہ۹۹ ہ )جچمق)۱ ٭وآ ]5۱ ٭ ۳. ك۶۹۹ ۹۴۳ 64

 و۱ا م77 ۹۳۳ ہ5۱ ک۹۹ 5۸۲8) ۹ 5٤ ۲۲٢ 8٠۴( ٣۰
 ڈممآت ہ؟ہ۹۲×ہ ٠٠ج فعع بج 8۳م 8۹۳ ۱

 ت۰٣: ج75 ۲۳۳ یو. ہہ. مہ 8 ×٭ ۴۹ ۳۶٣
 کج مو ۳۰۳) 7ہ. 3× ہہ جآو٭ ۴۳۰ ہ۸۶ 7۳5 ۶ا۲ 5

 دج ب5 ۳۷۳ ×- ٭->۳۱٣ ی3 7۳01 ہ۳۰ 6 ۲55 ١
 رت ٭ج . ٭7۰۰ ہہج 8٭)مس8ہ٭ ء۴

 ]9۲ ۲37 71815 ۶1171517 ج8 ۴۹ ×۱

 51557 5۹8 57۳۴ ی٭  ٴءہ(ہ٭آ م13۶ 556 ۹
 ج۱ ۹ (:>× *8:ہ8 05۹ًٛ جہ "ہ۰ 8986 8۹9۰ ×۴
 یہ ی١ 7× ہم×>٭ ع5 مو. 0+
 ]×3۲ -ک' ہو١۱ مہ حج ہ جج مہ ۳ہم٣ا ۶

 جرح مم۱ 3 مچ ۰.۱ ۳أہ۰ی ۰5۸۶ ۹ ٥۸×
 و55 .185 5۳۳ >0۹ 6 *چ8 م٣ ٭٢١ ۹۷
 مج ہ5 ہ۹7 *ن7٭ ×,ت-+ ہػو ×رکح 81 ۴

 5۱ 5۲۳۰ ی ۳107 ۹۳5 ی ۲۲7) ٥ ۴۹1 ٥٥٥۳۷
 هعضاوم حب نل | َنوفیَحی *5815[5 (38) ٭٭ 765 مع ےہ - یت ےس

 >ھگ وت ہۃج ےب بج ا یل رپ نک هی <ی
 31 : 3 ۴ ۳ ٭ ھم آپ -۔ *

 ا یحرخب مھاموراشلا نِماوجرخب نا نوادی رپ
 اوقاف فا ملاو قرانلاو تمیم پآ لعم او

 | یز دلا و*واثا نشر ا ایس ام ءاَرَج امت يا
  هلاَكَاَو ہَلساَو ہك سنو بات قو
 . لهللا نار ام وقخ ہلبا ا ویاع بوٹی
 نم رام نم با ضرالاد تمنا كم
 ! ا ںومیلا باپ ہری یک یس لع ادا امی
 ولاک ن ریا ند ٍشهلا ق نوعیامو نیلا كرے
 نبنلا نوو:مهبولَ نوٹ مل د مهِهاوتايتما
 ریل نرخ موَقِل نوعمس بٍكنکلِل نعم ادداَم
 نولوفی ةعیضاوم یب نم ےلکلا نوٹرحی اونای

 رش ادا نا ةددحم اھ 2يت كا ہوس و وہم ۔ےہھیٹوڑ ےب [  ھ7
 :انیگ طا نکل كِيہت نل شو لادن مو مدح ١ .۱..-.صض غ"ھ 2ک ےب( ےس وا وئٛ ےہ رس رخ
 اد وت نال دکن یئا تبکوا ا

  اس اس او و

7 9 

 ا را رم شیر ۸ر رکن رک ملی رش را

 بب پچ ١ب

 ۸۸پ ےہ مچیق

 ٰ ٦ - 7
 >]إ نوا یس ےہ ہے ڑئڑر جھک ںی دہ ےدتشر ۔ ات
 2 ہرْجظَع َباَدَع ةَرَقِللا  مَملَ "یخ اتا پن ا:<
 جنر رت عروہ ےہ ےہ ھب ھب رہ ہ ےہ ڈک ۸ ظ۸ را ھر رک

 مور رو ہھجوچ وج مچ ہمہ ج ہہ 5ہ 7ڑچ

 تو م ۔"ی ٭روجہ ٦٦ ۷ )7ور37) )۸ ہک ٭٭+)| مور يق

 چہ جو می وی  ہ ۱ق جا مو, ی٣ ج5 م5 ۸۹ 77
 ۔ین ٭٭ ھر: جچچ ؟+ج مد یر ہچچ

 ہ۱. 8ر7۷7 | (دجزر یی رو ہہ یوج ٭و ٭ڑو ۳577 ۶

 یچب ٣ج ج٭ ۸7-- جچرچ ہزو تمہ ]رو ٠] 7ہ
 نر ×۴×. )ہر (ممر چ7 7۸۴ ہ٭ ×ج ہہ ہجچجچ 58.5
 حمہ7 ٭ چرتوج77+ <5: ر 875 ]مج ڑ ۸ ہہ ی<
 بج مج ]ب+ ]چرچ ]مچ 3ئ م۳05 ر ید)ز

 ڑج.٭ ۱۳7 7 ج۷ ]9 7. ۹ مر 5 چی 7ک ھ7
 7۳ہ 7۳۷ 7۳ ۶ ہ٣ 777۴ 9 7 0 5777 777 یی

 ہ×ج]7/0. ت7 5807 7)5 ×7 57 تو 778 ٭ہ۱ ص۲ ۰77
 ود ×7 ب۳7٣ م۳ ۳5۱ رو  "!چیب پہ ِم٭
 ہہ ۳ )77 777 2 7۴ ہل 7 ی 7۳ ۹۰ تہ وچ تہ
 59 یھب ×7 ی ک۳۴ ۲ ۳۹.۰ ی٭ 50 مج ر ہرورچ ×ہچ 7

 ]کک >7. 5ج ۳ ہ77 ۳۳ج ۲۰5 اج ۴7۳ 7 71
 یہ ب۷۸7 ہہ ٭روتچ ید یہ 77 وہ 7+ 5۶7

 ا 77۳۲۴۴ ۳)757 7777 ی۰ ۶/77۳ 7 37 /



 جااکدیتغا ۴۲۹

 حج ث١ >6 چک ۸ 0 395۳۶5 ۹۹ دک
 رح 3 یر یخ >۱ 7 ر7 ۳7۳ ۶۱۰۶)
 ۳ ر37 ی٭8 مسژ ہ٭ کج تک, ۱۳۳ ہ6۸
 جبہ ۴۳ ی5 تو (۹۳--.رہج]٥ 168۱۰۰۷. 287)
 ہدج- ٭ثع ×ہ-٭ *7۰ ق ×55 ۴۹ ۹5, 5۱5ا <
 آل ہہ.× ]۔رکیاک (30)-٭ 87+ (؟ ۳۴ مہ 7

 یے ]ہہ ی٣ج 3ب 7 "۵ 7177 1۹8۰-418 71 ان
 ج7۱ ×۳ م ٤ ۹۳۴۳ ۴۹5 ۶۰8۹۰۹ 54 ٣۲7

 رو 0 ۱۱ ۶75 یک 7۰7۰ 57 ت5ت ات: 7
 9< ٭ ہ5 ہہ 1۶+ ۹۳+ 5 ]55 ز۴ م٠۴۰ ۴
 ۔چجو مم”5× و 3م ۳ہ 8:۹ ۳ ۹۳۱۲۷ 3۲۸۳۲۰ ک

 بر 5۱ص >۳۰٭۴ بس ۹7 ۹۴ مہ. 595 5
 یر مچ ملع یس ہی حج+۱ ہ5 ۸ 5
 آج >ہجم ت7 ×× ہہ ف١۳ 5۱۲۰۰۸ وا5 ۴۰۱۶5

 89 9۶۹ ۳آ 81۱

 ۰ ۶ 5 ٦۴]
 ۔یںرعج ۳. ۱۹5 ۴ ۸ 5 , 78
 >0 ۴۸ 8357+ 6 م< 1۱۰۳١ ۴۳ ھ۴

 ح۱ *7۰آ ہ٭٭ ]م35 (70)- م٣ ٤ ۹۴۰۱ ۴٣
 مہ م3 3ج م56 ہ۹ م٭٭٭ مر 5۱ م7, ۹ا
 جعوب ج۱ ہ4 ۴۱ <6 تہ, 9۷۶۵ ۱ 8616 9۳۴۲ ۴,

 ٭ ہد ۳7 م ٭5 مہ مہ ]۱ رب كا ےن اس
 رمونَع صرخا وا پچ. 8۰6 ہ۱ ۰۰ ۳٣۳۰ ۱ .٭ ھو” ےہ رس س٣ہ رس

 8 م5 5ج ]6 ۳۴ ۰۳ ۳ ۹4+. 7
 جج ×۱ ہ<٭۹_, 85 ×37 ہ73 ۴۶51, 5۱ (۴۴۴۷
 وچ یو سس 3 ٭ ٭× ک3ا >۹ ×57 ×5. ہک
 پی۱ م٭٭۰ ہہ "5ہ 55 ۹۰ ےہ 95, 5۳۴۹۳
 *٭جع و۱ ہ3 ہ03 5 ہ7 35 ۹۶۲۴ ۹۳۰۲ ء۴
 ہ3, 2191-8 28161 58 8111771۹ ۹15 2۱18 4[۴3 5۰75,

 د۳5 ۳۹-۵ ۹ 971۹7117 ۴۹آ 1۱
 ×3 *×!ڑ ج0. ہ۳۰٢××] 1۹۴8 ۹ ۰۳۸ ٤٣

 ہ ]8چ یو - ہد ۳۳ م٭٣×۱ 8+7 ہ5۶
 ج-.7 3۸-3 8ہ ہ۱ << ۱ 5 ۶۳۳۵۶ 778 ۳٣×۱

 ہد 55 75 (3:) ۔ےت ا ہ۱ <۴ ہہ 85
 ہ۹9 ۱7۰ 885ہ ۱ن ٥۹ 3إ مہ 5۲۳۲ ء۵۴
 55 ۳۳۳۳٣٣ ۴۱ م۳۳]. 9۳۴۴ 7۰۴ ۸ 75
 م7 ۱8 72.717ہ"797 ۳ ×51 ب۹۹ 3۶1, ۳)۳ (۱1:7۳]

 ج88 ۹9۳۳۱ 5۲۰۰ 75 )7 ٥8۹9۳۳۰ 5718۴175 51۲۳۶ ,]۳۳۴( ۱ 7٦
 و. 755 ہہ :× م0 5 ۹ 56۱ 53 ٥

 ]×7 4 9-۶ بو مد ہم<٭ ہک !ہاڈ م5 ہ۳۷ ۹
 *٭٭ رنراونا ۃتَسالَو الا لا بدَهلو خا ید ۹ 8
 مم م۴ ہہ 8 ۲۳× ۰8 5۴7۸ ۴۳۴۱ ۴<

 رر 0۷ ہ ہللا بحال

 ٹک سدو ا < .

 6ا نال و | پک ل نوعمس

 مڈل مدح کب ا ترک و6 نطسصلا ٢ اتا ا تا
 ٢یو مو “َكِإِذ یدَبنِو وو تو دا وک ا

 3 اڑدام نئ نکا سا نیر نوٹ اھب ڑلخی ٠١
 کمو سا او او ایشیاء اتا لا چی ے_۔ےجچہش ےہ ٠[ ١ ےک نِماَوظفْحتْما َميَراَبتِالاَد َنْوُمْيْبَلا | ۲ و ھچک ںیم یس ط6ا

 ,/ نیل لن ات یاب اور ثَماد ٢
 | ماتم نو رش عوامل لنا
 فالاو ملاپ یملاو ںشنلاپ شقلا نا ٣
 عر لا نار نسیلاو نالی ڈالو فئالای ا:
 نم ول نرافف یف هر قلصت نمف ئاصق ا
 ہ َنْوِلظلامُم َكْآواَف هللا لَزتَأاَمبَولْحیل ا:

 کا

 دو تی جن ےہ

 -۔ ۰ی اکہ باک توا ا انا یک واک ا ا فاحی کا فی

 مدر یہ ہور م77 ج- "أو م8 لو ہجحج مج
 ]قع ہیرو ×۶ ہبہ ای 7. 7۹ چہ ی7ج پ7 م78
 مج جم ج ج بج وم, یب 758ج وچ ۲۸ ہہ. جی٭
 85989 و ہ ہ٭ ٭-٭ہ ہج ہہ ٭٭٭ 89سی 5
 مہ ہبہ ر ×7 ڈو ٭قچر تہ ہر6 مو "و6
 5 چچ 8598۳7۴۳ تر37777 / یدز اکو 57۰۹7
 مہ جو 5ج]٭ کہ۶۰۰ ج7٭ ۹5 5۳7۶ 5۲۴ ۶۹7۲ ۰۱
 7 ت77 87 ٭-.5٭۱ بج٭٭ یہ موج 7۳۴ ج٢ 7
 مر جو جو جڑ جر یمر ۸ ہہو ۲)۹۹۹ )۱
 ج7 ج777 ۹ :.9۱۱۳۳) 7۳۴۱ )ج77 5750717۴ ا77, 7۷ <
 ب7 ید ۳٣۳۴ 2ج7 ہہ ٭ٴ)ہ 765۱ "مجچہ 0ہ

 ۹80۷۰×٭7 77ہ مہ م٭٭ 77۳ مم ]ہا یہ۳۹ ٹ7(
 7۳۰۳۳۳۴۳ 57ج(: | ہ۹, ہ07 7 27 ب7 ھ7

 نیہح٭ مج جج یجب موج ہیرو 85ہ مر وج
 مہ. ہجج+ ھررج چ × ہ3 جو٭ج -×٭وو3 ے7

 حم٭+ وی ج7ر یر ج7 ص وچ ہر۳۳ یک 7۳ ۴

 ہ "۰ 85ہ ۔ جب 8ك >چ ۴ 8۳۳۳ ٣۷۷۶
 ہ7 828 ج۳ أو 58ج میک یج جج ×ہج 7
 ٭٦ج+ ۳٭-.۲ بی ۹ ہ ۲ بکا ہی ترک وچ ٭ ۷ وا
 ۷بج مج چی !3 ]پی ہ<درآوآ ج۳۱ ۴۳ 

8371۷ 



 یب یس ورک

 جہ 5ھ × ×۷ دووچچ+ 857٭ >٭ہ ےہ

 0 تن مس گیر وس

 338 أ۹: ٭| و ۔3رو٭ عمر .977٦ >٭٭ وچ

 ت۳7 و ۴ ث٭ ماع ج جر ُلْونَيلا ا

 کرم ٦-۰7۳ ۳۳" .٣ ×× *××> ہ ھ77۳

 مم نا 1 ۱۸٥38۳3 ة9) - ہجج.

 تاسیس ںی

 یی یی 6-7 د۸ ص۷ ص ددوج چپ

 ۹5۶ ٥۶۷۳۳ مچ جود وج نکا

 ۹۳۶۳ ۶: ×7٭ ہ ک51 ۳۳۳7۳ 57 ۱ دو3 مچ
۱ 356 ۴ 5:5(37 

 885۳7 ۹.5۴ ٭٭ہ : بنگل مم ۹۹, >5 8

 4 5 ۳7۲۰ م٣۳ جرو 51۳ 08 چچپ

 ۳۰۴ ت3۳ ۴ ۹ : >٭٭٭ ۶۶.73 نج

 1۹۳۹۹ ۹) >۳۳۴ 5) ×7 د٭۰ ×۰ ×۰ دز٭

 7*7 ٭ ہہہ٭ ہد ج, 853ج ہد وج

 5۲۶5۶ 5077۹ 27+ 88 : ٦> ہد<٭ عج جپ

 ےک 2۳ ۳۳۳۳۵۳ 977 3۹7 جز چپ

 ×5 حج ھج+م. بچق جج "ویو 577٢

٦ 775 ۳۳ 557 ہ >5 +×××۰ نج جروور
 ۳9۳۶۲

 تگ دات ے×٭.×٭٭ جب د5 8> (ک ]ویو

 -صہ<× ہج 77× | ×× تب مےج جد سو ہو

 ڈص-ھ -۷۳۷۶ٛ ×7 4:۶۳۳ ہ0۶ + :]× ہ) وا۶ جج

 لا5 ۹9۹۰1 ۳۳۳ ۳۲۴ ٣۱77 ×× *8۵ت-٭ ]( ۳٣]

 تہ. يے ی "51 56 ثب ہ٭ *؟(۱×.. ٹو قو

 ت5. 5 ۴ 3) ×۰ ۸ 285۸۰ ہک ھ۹

 ٦۹۳ تجوید جج *چم (ئ مہ مد حج جج

 57 ۴۳ *۳ ×× ×× ٭٭آ۰ د8 ہہ ۰7×۴ و

 ×٦ ہ ×آ> ہ٭٭ ہو ×ہ ہت ہد جج ٭٭

 ک٦ “٦ج ص٦۱٦ +8۰۳۳ کد ×× ت7 5 ]ج جہ

 3۳5 55 ۹۳۳۰57 8۴ 8:25 ہی ]پ١

 ۹۳۶ ٣ جچم چتر ۲3 ہو بج ج ہ

 ا ھ٭ 7 ہجج ق٦. 7 ہ7 +77٭ ٭

 8 4۹۰ 53 7 ۹ 71) ا, ۳ )×7۳ 769

 ٠355۲ 5 ۹۲ ہ58 ٭م80ر ی چھ. چہ مے

 *77815 (78) 5۳۴, یتنا نم یلع همئا نان ۔۴

 د75 75 75 ۹ ج۳ اچ 7 ی۰ جج ××

 ۳5۶ ×۳7 ۳× م575 ٭٭ ہد3چ یو جو ج٭ چ

 ا6 لاج ادا ج۹. ۱ ہ "ج97 جہ <8

 7٦55 777-75 ات ٭چج جو د]ڈ٭٭ م جہ ٣۴٥

 ٦آ 37۰۴+ ۸7۳۱ ۳ ۳٭ ٭ج ہ۳ ج٭ ]ہ در

 ا5 ×۶ مد رات :××٭٭ ےہ و جہ ہہ ×۴

 9 ت۹ "۳۳۳ 7ج577۹ ۳ج ہ×× ہد جا ج57 ج×٭٭ ا

 جج 7 ےہ > 0-9 می ہہ ین مد یدمرےیج

 ےس 3 ۔ تت7 سہ ےٰے٭' ۱ٹ ہل -۔ سل تام

 27 سا ۔_ ڈک گلا *-۔ ھب ھی ریو دیش ۶ے

 وک یک ۳ ۳ سیم تی رم کیچ جت حد ویو یس پا مس اک یکوی یس ےک حس وچ دوام ترک تمصچصٔفج ہچ ری مک سس ںیمبس ےک ا تن یک

 ک 5ا5 5 ہ5 5۹3ہ 87 ج ]مر جج

 ۳۰-5 ہل ی۱ ۰× ہہو .ج٭ ×× ج. موە]م

 315 7 557۳۶ 5700 5۳۳5 ۳ی ہہ ہ ہم٭ جہ

 ہ× یع 9 قطح٭ ٘جح65ہ6 مہک ]نی ببج وچ

 ۹۰  ۳3 )۱۹١ ٦7۳ 86 ہجہ 7 ]جہ ٭٭٭۳٭ ج7

 یک ٭٭٭ ۱٭۱ ہہ ۹--۰۳۲ ہ ]ہ۱۰ چت

 55 97۳ >6. ×٣× )×3 ۲۰5 س: وچ وچ
| 9۹| 

 ک٭٦ 8۹۸۷۳۳٣ 8 یک ہہ یہ چو

 ۸۷۲۲ 15 ×37 ۱×۳7 ×7× ۳ ہو ج7

 ا5آ[۳۹ 1۳٦۹۱۶۱۹ 77۹]۹٭ ۴۲ ۳۰۰ ہہ ٭

 5 ک۹ ۳۳۳ بح مج ح6 ہم جہ

 7 ک7 ٣-2٣۲٣ 85 ۴ | ہ-.٣× یجچ جس

 257 ×۳ ہ >۳ 687أ]٭ ہہججج ہ بچچ ٭٭ 7

 گا5 ہہ ۳7۰) ۱ک 7)513 ا٭77 ہہ ×× 8ہ وج

 ۳۷۹, 758 ہ٣۳ بت ہ٭ ٣(۹ ۳٣۹۰ ۱ یر >×-٭ ہت ×

 5۱78۹ 557 ہیآآ ہ٭؛ (حط مم. موم صر ود

 ت9۰ ج7 ×18 جج جہ اک 199 ۹۹۳5 د7

 19 6ک (0) ۶۳ ۹ ×ر٭٭ ×× ج.-×۳۳۴ چ٭

 ٠۳ ۴۹ 95 >1 6۹186 ۳۳۴. 8۰ج ج7۰ و

 79 811 85875 ۱۹۰8 جہ 8٭ج)ج جوہعج

 019۰۳ 0۳۳7 ۷.۰ ]جج :(]5 وو 7> ٠

 ۹۹۹ 5 18,856 +5377 ہہ

 اک 55 ×۸ << >5 ہ ہ7 چہ >٭ ہ

 33 ٣۸ :تج ہ٭ ج۱ -.نأق ںر يج ہ

 ات ۱7 ۲×٣۴ ہ 55ی4 8۹8۳ :]٭)ر >7 7٤

 ڈ5 ہه 327۳ کہ -٭ ۸2 ج مج یہ ںچم

 ٦57۳۹ 875 5 ۱۴۰ج 38 ۳۹۹ ہ7 ]ز۰.۰>7 خ.٭۵7٭آ

 3957۰1 517٦ ۹3٦ ۲۴۰-8۹ چے ٭جٹچ چپ
 اس ا

 7۳. 77۶۹ ×تج >3 جہ 5--٭ ز۶× ہ کج

 171۰1۳7 37۷۰۳۲ ٦× ہ×٭ .-× جج ہہ ٭ ×8 و >٭

 ٦۳ ہت تا. دہ ہہ٭ ہ۶. ۸ج7ج 8ص.

| 7 777۶(7 7 

 5 ۶×٠ 51 ٦ 377۳. 8۳۰ 8ص جو جو ہڈ

 ڈاک 7 7 ۹۳۳ ٣× 7, ×۴ ×× 8:7٭ +77 .>

 ۴۲۳۴۱ ۳5۰۲۱ م٥. ہہ ۵68۶ چیوچ ہچچ

 تنشب ۲'۹ 3۹۱ هللا َثلاَيَهُهَنِيَمحا یآو تفامد

 7× حرم ہ5 چن ص3 جج جج ھچ ہ

 .٥9۲5 ٥۹۶۷ 5۲ ۹٭ ۳۳ ٭۹>ت ہ5 ہہ مہ ڑت ,٭

 ۳٣۳۳-5۳۳ مج >ہت×77ج ہج”<۱ ج54 :) ج٭٭ ہج جج



 -ج 7115161-9 ۲۲۱

77 ۹۳۰ 357۳55 9115۹ 5 3115 (۳519: ۶ ۱۶۹[ 
 "31 ۳۳۸۹ ۴7۳7 ۶7۳ 7 18۳۰۳ ۴۰ ×۴ ٣۰۰۳٣۶

 ۔ے ۶۳ دہ تو ہرصک ۶۳۳ "75 ۴75 ۹7۳ 78
 ٣٣٣ ۴۳571 77۲7 ۴1 719+19 ۷7577 ۰۳۹۹]۹۳ ۹ 7۰۱ص

 مسٹ٭ ي ۹۱) ۱
 و 5ق--۹ قع ٭]م٭"٭ ۹ :؟ج ۹۴۶۸۷۴" :
 ج۴ ۳۳ ٣۳۰۳ *۰۹-8 ہہ ×5 55 چک ٣×

 و. "×7 (م۳مج 9م. ٭ہ× ۱ی 9۳5 92 ۹۷ ء7
 ۔جج اہ ہما ۴ ۵۰١۱ ہ5 3+ "مہ ۔ہ]ڈذہہ -مان٭
 3حج ہ 8۰۰ 1 ۱۶7839) ت٭ د۳ ۹۸۲33 ۲ ۱

 و و۱۹۰ ۳۲۹ یا5 78) 9)50 ۹1 ۱
 جيجہ *ہج مہ. !ہ3ا٭ چا5 5۲۳۱ ٭٭۰ ٥۶

 بػ×٭ ۱ ×۰ ×۲۳ :8۹۴ وی77 مات ۴7۲ ۶۹۱۹۳۹ ۱۱
 بب 885 :ج ۲۶۵ ۳۷ ×۳×. ×7 6 7
 یت مجج۔يج 8( م5 ج۰۳۶ ۱ ۱۳۴۳ 75
 حج ]۹۲ مج ٥ مت مق۶۵۱ ۳6 ی* ھ۶۹٣٣ 8]
 ج× 67 57 0< ی5 ہ8۰ ۱۳۳۳۶۰ 17۴5
 ہم1 جا ۶)7 ۱۴۴۹. 571 55 ۴1 6 7×7 ۹۳

8۱ 71۹ ۳)7 37 ۹(۹ 9۹۰|* ۱1 35 1 

 چ٢ یو ٭8تچ ء۹٠ ؛ اچگ× ۳۳۰ 6 ۹4

 یج| ممہرد ۷ ہ ٭ گ× : تحْمَِنََْا - ٭٭
 نو١ تسس (53ج) ۰۱47.7 ۳ ۱ 7یہ ۰۲7۴ ۳۴ م۱ 7

 7ق ب755 -۳ج ۲×5 ۳ 5۸۱ ک ۳۳۰ 5175 ۰1 ٥3۱

 پااتیزلتحم ۹ ہ5 ج۰ ۱۸ 87۳ ۱ ۹ 7۴۶+
 ۱ 7 ج۳ ہما ج٦۶ م5 ۳۳۳۳۱ 5۹
 ہم۳۰. . جب <ح -م× 755۱ ۲5 ۱۰۷۳۲) ۷۳۷ “ہر”
 ۹. ت٭٭ ×× ×ہ٭۱ <٭٭ ً.٭) (ہ5), 858۰ ۶

 حور, ×۶۳ :×3) (ھ5۰), و317 (838), ۴۳5155 (58) ۳× ٥
 جور دہ ٭ ×۹۰ ص ۹۳۷ ۴۹۱ 7۱

 ت٣۳ ٦× ×× ××. ۹۳ ۴۱۴۴ ی5 تہ, یا5 ہ۷ 15
 ٹجو۔ح ج  >٭+ج ہم ٭ 8۲۳ہ ۳۹۹۶۹۷۰۶ ٭ی ٤۹

 *پ+3۰) 37 ۴۴ ۱۲۲ 8۳۴ 1)9۳۹ ۷ ۱۹791 5 ۶ [5١
 ٹی ×6 05ہ 65۳ ي ج۱١ ٭۲ ا8۳5 ء۸8 "۰ ہ6
 ک1 ۰۳۰ ۶)850 ۱37 ۱۹557 55 ۶۱۶۳۴ ۴179 1-7 <
 <7 ہ۶١ ۹۹ ۹+۳ ۱۱ ۰ 37 ۹٢۳ 'دچ5' ۳
 7 نر 7۳ >۳٭ ۹۱ ×۲۰ ۱ ۹۳۳۶ ٭<٭ 7
 چہ جو ]3 ہ ہ٭!ہ.-ہ جج 4+۲+0 گ۰

 75 چ۹ ۹ 7۰015 1 877 ۴5 ۸9 <۱

 و 7 ہ85 (35) < ۹۰ 5۲۰۷۱ 51815 : ٠٥۴
 ]ج58 ہ1 ہ۳۶ ۴۹ ی۹ ی7777 8:136, ء7۶

(58177۳) -۱ 715 ۳7× ۶۶۱(1 ۳7 

 ×5۳ 8555 و< ×۱ ہے3 مہ ہ م۳۰ ۹905+
 ٠۹ ]م۱ ہی. ہ۹ مم ہ ٭مہ٭۶7 “۹ا۸ 5۹ ۱
 7: ہ م٭ مج مم أچو مے مہ جوےع ہ

 ںی ء5 ۸ <0 4 07 ۹1 ای, 54 ک1 147 ۱
 آ05 5۰ 5ا5ق 9 ۳ >7 8۹8 +۶ - 7۴
 ےس ۱ د٭۴ ۳۳۳٣۴" >۴۰×۳۰۳ م۸ ۳۴ تںوعبس
 ول 5۹۹. ۶۴۲ 3۳ )۳٣ ۰ 5۴ >٭٭ ۹۹ 7
 3 ی2. 5۲۰۴ ہ ×۱۳ ہ۴-٭٭٭ 8 6

 بیسن

 بج ۰۰ 2383ہ و ۱ ۴۹۱ ٭ہ٭ 07
 9۳ 5۰ 5۳ا ک ۲٣۳ ہ۷۳ ۳7۱ ۴۱۹۷ 8

 ×× ۹ 0۱ 5۸3۳5۱ یک ۹.[.. ٥988
 5. ہی 7 5۳ ۳۰۲ ۴۹۹۱ ٣.٣

 ]۱77۳ ہر13 ا. ۹ ۵ ہہی ۱چ 7 7
 ہم ە۔ہہجصحج چ ٭۔می  ہج ١ ٭٭ "3
 یہ56 9 ۔ یی چ0 ۰ اح ناچ
 ]کک ہ 96076 ×۰ ہجر ۸۴ ۳ 7 7
 م0 --7ج1 ما "۷ یس اچ م۰۳۳۸ ن٥. ۶
 - ]جا۰۰۳۰ .۱٣۳۴" رق) ۵ *۳۳۳۴۴ 7۱۶ ۹8۴7 ۴ ء۶
 ٰ عج٭ مچ 757۰ ػم٭٭۳ 7< 1۴۰ہ. ۹۳۰۳5۲۲۲ 7۰

 مہ فو ٭٭ 5 مج ۹ ٭, ۶+ 6 ١۳٣۰
 ]1 ۹ ۴۰× ۴ >7, 751 5آ ۵ 55 7۰ ٠۰۰٣۴۴

  "8۰۱ ۵ ۰× ۰۶۷.۰ ۹7 7۶٭٥صغ7ٛی--
87۲14 81115 ۹ ۱ 

 یج ×× یک ہہ ج۶۷۲ ۳5× ۰۳۴-۳۳۳۷ )× ٣۷
 ×ب٭ ی×5 8۹47 ؟-۱ ج۲ ہ٭ت٭ ہ 5×1 4۳7١ ۰۳ ٭ا۳

 چو]٭پ مم۹ مج ج یب ۲۱× ۱۰۲١١ 9ا5 2ص ۹۰
 ۔ےہچھ3ج 1مو 5-5 ×۱ ئ۶ مم٣ ۳۸۶ ۶۰۷) 7< ۱
 8۱ ٠۲۳ 5۰ ۹۹۰ 87 یب٭7 م٭٭ ۹۸ ۲۹۶۳ <5

 - 7.9 ۴111۶ 717 ۶۰۳۴ ۹۹7۹ا *777 ھ۰1
 واک ےہ وس وو رسا و رس ۲رط

 مھٹا وہ کرشوای لا ةوا قر ھھبعس لض نل

 اُم وے

 کک - 51 ی7۳۱۳ ہت 89 < ماےج< +۱۳۹۰
 8:95,97 ۱9781 7۳ ۴ ۲, 777۹1۹ ہت ۱

 ہ”تج٭ ہ5 ہہ م۳۶۴ *۳۳ بْزتلِل نَرْخْمَس )٠۳: ۰ہ
 795 .م×٭ 1ک ؛ یا5 815 5)3 مج ۳٣5۱۹۹

 ہ٢ 797۳ 7 ۴ ٣٣٣۳ ج۰۰ ۴7۱ ۹۳۳۸۸ 3, 6
 ٢٦٣۷ ق5 71 ۳7 م۴ ۳ہ >5. ۴۹۱ ۹ ١

 جم ج۳۰. ۵71 ۳78 ۳۴۲۳۳۱ ۳٣۳۰
۹۹ 

 9-٭ چت و -.مم×٭ ؛ ء:ہج٭ "وہ.
 ٤5  - 9۹۹ای لنا ْوَقِل ںوَعْمس ×× 7)7

  ۹می بج کج 9ہ 3م"ج ]مہ ہ. 3

  ۳۲ ۹ 4جی ٭ م۲ مج ص-٭.[+ م یہ١ ء9

  7۳+ 961: ۶ج: ڈ۱ یصج یھت ڑ8 5۲58۱

  8۳۴ ۰۰۳۴ ۴۲۲۴ 6۱ 5۳۶ ۲۳۳جا۳۳۳1
 ٦ ۰ 77ب 57ا ہہ. 5569 ×1 صا

 ا ح5 ۱ ک۹۶ 1 ۲1 7,1 7--۳۹۴ 51313 ۳56 7۴۹۱ ک75 ×۲

 ۔.]5اشوسس_



 ےس

 2334و 7

4 

 ؤظةظوؤظقو و ست و ھے ھم

 :او چے ہیر ہت 'ۃج ےہ اس سس اھ عروج رب

 50 مم یا درج

 ۹7 ۴5۱ 3115 5 تیييشسييیل یراش

 ا۳ ٭٭. ہ ہچوس7ڈ ہد :×ج ج٭ چ ۹ 337 تے

تنشؤ۵دشاتس اسیر اس
 ت

 تاک ۰ ]55 ۴ ۴۳× ×7 دہ٭ 'وھچج ۹ 53ج

 ٠٦٦ 735 )] ۷۷87 7×8 ہہ ٭٭٭ .73:37 ۹3 35۳٣

 577۹ ۹ )۲٢۳ ×77ہ< ہ داج٭ ہ۰ چو

 اب ان 7ک ۱ ک۹۷ ۳۱۴ ۹ ×۸ جج جج چہ

 ع۳ ہد د٭1 ہد ٣> ہ× ہہ جا.
 کک 10

 چت ات ××. ۱۴ ٭ جپ ××٦ ت٭ ۳ہ وج

 یا رک 057197 57۰7 ۱6 ہت جل

 ا: ۳٣۳۳ ۴۰۴ 3ر

 ۹3715 ٴ7۳۳ 27۴ :

 ملا ال ح مممگ - ریس

 ءادیشایلعاوئاکو ڈا ےئک نم اْزظوْنمتا انب ا۳۹.

 “5کو9 < ثا5 3ہ ہرتو ۵6جج۲ چو و 232۳23

2۳ 7۳۳ ہ ×× ××. >7 ہہ ہو×
 ا ا7۳۳ ۰

 261 5909 ھ۳ ۳ 273 7>. >8. ہ۹ -آ

 ۹ 5ا5۹ ۱۶۳۰ ××.” ج۹ ج)٭٭ ر

 ۹ ۹٢5 :۴ ۹5 ہہ ہہجد جج ضق وچ 6

 .باح ہ× ہک ہدتقج<×<ہ ہد >. :دوب

 "کت ٦۳٣۰ < ه>٭ ج مہ ]نیو جج و

 ائ 587+ ہم ی١ ہ ٭تاڈ ۲۳۳ م00 :مچہ

 -٦اتح > ہ۰ ×× × ہم "ر2 ×× جج

 549151 ے۰٣ مج ہعچچ< یچ 1۹1-۹: ۶8:٦ جج

 ا۱١1 ہہ. -ج ہ ہوھد۔ مو 8ق یو ۔ و

 ا9 1۹ ی۷ 577+ × ہخ جر ود جہ

 ٣د د52, ۰۳ ہہ ہ 7۳۳۰ 879>: ×۳ ×× ۳×

 (کات) - ب8 ٥5× 7)9 دور *77۳ ڈٹ 8ت8 وج ٭چ

 ۲٦5۱۷۳5 5۳۶ د ×٢۷٢٢۳٣× 2:57 3.3۹ ]5 ہب٭ حج ج٭

 ٥1۹۹ ٠ ہے٣۳ < ۹ 8۰7۰ ہد و جو مو

 37× (73)-ت ہر ×۹ ہج٭٭ یرج ہو ٭٭٭"
 5۳۴٥ا 7

 1ج5 ھ۷ ۳۴ ۱ ۰۳۰. ہا ہت 77 ×77 7

 7٦٦٦ 6 یو 58 ۹ ہم” مج جر ہ۷۳”

 5× 59 یب ہہ ہد لا5 جت گپ ور |

٠۶57 5× تاج ہت جج ج 8۹ہ ہمج-دو ج۸ ×٭<
 ۶5

 ۹ ہ۳٢۹ 571 م۰٠ 83ہ جج جن3ور یس وو

 ٠۹۶ 507 ×75 ٭ 7ہ٭ ]]٭ ہی: نکل
 ہ7 جس ج سرہ ور پہ

 ایا مت ییا اک شمال ةحاو سانلا نج می

 5۴۴۳۶۳۰ 57 ۳ن۱ ٦× ہہ ہ38: ہمد٭”وز 57۹۹ 7 7

(38 
 ٦۳ ۹ ج× ہ۳۰ ۵ 3ج > ۔ج7:].-.-تج.)]٭٭ و

 ۵ د2 ہد ہجن جم ہج ہ > ہم عپ

 لک م۹. 9 ا و ہہ ۱ ج77۳ *رو-3 ]) 2سد

 75+ ۱ ×٣× 7۹× )٦۳ ہج>٭ ہج 7-88 ×۰ 7. ٭ح٭ ر ںوج

 ا ۳ ۳۳ ]۱۶ ۴ و >ج ا تو

 ٦گ کڑی ت7 ٭.۰٭ یچج٭و

 1۳۰۷۳۶ ×۹۳ ۱ ۹ ٣× >>٭ ×٭ ہج 87. 8]٭ ”ہ ج

 ک۱ ۹۳ د٭2 ہج٭٭٭ ]مو وچ مدەم ھم

 ے٥٠ ہت د× جج عطہ وجہ چ نر

6|81 

 ٦٦ ۴۶) 6 777۳ ,3.٭ ٭ج  ہہجج بہ ر

 ہت ×۶ جہ 887+ ہد مچ جج م بو ہم

 2۳۹۶۷5 5 د5۰ و5 ۰۴ د5 ۳ جج. 7× مو وو

 رک 1کآ ٣ ۳۵۵ ہ5 ۳ جج مو مج جج مچ

 ٣۳۵ 51555 ج۹ ہ۹۹ ط۰۸ 8ت7 ج۰ سچ میپ

 >۳ 578 تی ۱×۱ ہچج ×۰ و ہچج وو
۱ 

 ا5ا(15] 28۹7 1ا۹۳ ۹۹1 ج7 <

 ود[ س

 روٹ ی داعی ہں کلا ترئ اکا ۹۹. 08 جو 55

 58 میا ۳٣ ×× ہ5 ج68 یوم ںجچ عج

 ہا اہ و عد 59 ]ج جج ہ وچ ہ ہو

 ت7 تک ]×۱ جہ ہ× ×× ہد×ج٭ مد×٭ |)وم

 ۴۹آ 5155 ۹( 1۹٦ 717+ :۹ک 0 ۳ 8۰-88] چے

 ۳٦8 ا57۳5 ۲ ×7 ۱× دد٭×٭٭ ہدد٭ ہ5 وو

 کاج ت۰2 7 د٣۳ ×36 نی یو یجچ

 آ۹۳ 5ہ ںیہ ۲٢ ۳)507 ۶87 ہہ مح صج

 ۹3 جج |

 ف۹8۹ تعافھت

 َتِْثِيْيرا و انداَم َنْتْںَلاَرلسا دَزَلا نل ای اک

 دابتِللاَو

 5 54815 5۹577 ۳5۹ 82۹ یڑ ہہ ج عب وچ

 ×3× 5ج ]ج ج و 55۴ ۳٣۳* ہ57 جو٣

 اا5. 575 2:908 5۴ ۹)۹75 .۳۰۱۹×37 >7 ہ د7۴

 ک75 ۳۳۳۳۱ ٠۳۳٣ ×× یہ جت. >٭7٭ :×ے جوں

 اک *×:377٭ 56۷۸۳۰ ي ہہ جچہ مج وچ

 8/77519ا نوینابر ى8۰ 18:319 رابحا - ینابر ٭ 8 بر یچ وڈ

7571 455۷ (3۹07758) | رابحا ٣۴× ربح یچ
 ٦5۶ ۱۹3 ۹۳۹۴ 5

 ۳ ۳77۳۰ 77۳۳٣۳۳ ربح ×5. | یجچر رسسچ
 1 ت9

 ہ. ہوچکع )لاڈتجنے ہوج وچ عجم ہما ک

 ۳۳۲۴ 5۲۳۳۹ 5۱ ×5) ١> 73ح ×× جی ٭ا × ہج

 57 7لاد ثم ناک چت چی ہرد ۹ا 77

 وج ہک ھ دات ہہ< ہ سد ووڈ مد ]ج

 ۳۳۴۶ < 5۳۳۳ ٥٦۷7 ۷8×8 >۴ ہہ٭ ٭07) ج۹ چچ

 71 ا۳۴ ۳۴ ۳۳ >7 ہ5 1 ہت ہج جسم ہردچ

 ٦٦ 6 555 < 7×× 8ح چک ہی جہ مچ



 نس دن رت سس یسول

 ۔رصصہ ×ج 2 ۱:۰۱ 51581 ٠۳57 ۹5 ۱۹5ب ۹ 765
 ےہ د9 2۳۳۹ *(37 ۴1 77 ۱ ک۳ 71 57 7۴

 ہو جج جے-55 ۹ ٭" ١۹۱ ۴۶۶۰, اَبْولَحَيوَلَْمِو
 نو کام كی واڈ دلا زنا ۳۹. ۳٦ا ٣اب ہا

 ےہ مح ×. ۰۱ ۹۰ ×۹آواا ۴۳۱ ۴ 1, 19۹ ۹ 7۶٤
 ےہے ]می ہ8 مم. ہ 8ق ۱ ہ٭ ۰٥۵8

1۱ 6:818 
 تو٭× (ٹت7 06۳ ۹۳. ۱7۶ ۳ م5۲55 1۹۹۳ 7

1.2 8 
 طاس َعْزردلا77 تاب نیلا نشا لاَ بلا فَتلاَو علا َعلاَو ںیتنلاپ سننا کتا متاع کو
 قو وہ 58ہ. ٭۳ ٭”ہ٭٥٭ ۹ ۹8۳ 1 ۴۷

 ۔حےچعج ہہ ۸ 89۳۳ ۹دا 0۱۹۷۸ ۱۹۳۳۳ ۶ 6٥۹
 وع ج م۸ 88ہ ۴۳ ٠ 8۴ اک ہ۳۴

 ٹپ ٭پٹ ۹۹۹۹ 9۹٤۱
 3ما < ۰۷۳-5 ا میر۹ (ہ۳جو۰ (7۶)
 وج ی-- ٠ر۶ ہ52 ۱ ۳۰-۹۵ ۱۸۶3 8تا ۹۹ -
 بجو ۱× ٭ج ہم ہب 9)5: مہ مآاخ ۳

 مو مج رسم رہ م6 ہ۹ ۵۴۶ ۹۳۲ 5 ( 8٥۰۹
 یو )884 959 ۴71 7۹ ۱۶۳۶۲8 ۱8 ۹۹-786 80

 )ہ3 م۸۹ ۲۴۳۴ *7آ۰۴ 7 ۴, 5۹ 91 685
 ۔ے ج38۰ ہ۱ ×٭ ×۹ 13-7 ۲:8۴۰ ۶۱
 ۰۳17 777۳۰ 771 ۱۳۶۰ 9۳ ک71 ۳
 ج×٭ ×7 ۳ ہ,55۰ 5947۳. ہم8 ۹ 7-۶
 مج م58 88 25۱91 ۱5۰۲9 ا5 211 *52۳۰۴ 7
 ہ۹ وج 0551 7۳ ۲7۳۳۴۴ ۳۳۴۱ ہ71 (718ر) - ۹

 ی۹211 2۶1۳95 ۹۲۹ |

7715۹ ۳٢٣٢ 1 ۰.٤ 

  -9۹ 87َنْوُمِلظلامُم َكٰيلَواَف هللا لَزْتَااَمِبَوَکَحيَل ْنَمَو

 ہیر تا 8۷۵ ہو2) ۴۰۰۶۶۷ ۶۱۴ 71, 5۸1 71۳۰ ء8
 83ہ ٹ۸ ×× ۹۳8۱۰۳ 5۸ 88× ي5 ے87

  5یی)ر۔ی٭ عو ےہااےت ب۷ ۱۴ گ٤ ہ 58 ک3ا
  <۴وج >×ہوھج + ت۹٥ ×58 ۱ |۹۰ ق8

  ۱ہہ ی5د 37۳۹ ×۰. م 7 ۰م٠

 ہا انی وادا قوت جج وچ

1 7 74 ۱7۹۴ 

 ہے <٭ ×۱ ]ہک ہ 38079 ۹۰3۳ 7
 بقک دب ہ.3) ۳۰۲۴۲ 7۱ 575۱۲۶۱ ک۸۶ ۴۶

 ت7 2] 7, 51 ۹۹۹۳ 51۱
 یب ہہ ہ 98۹ >یب٣ج ۱ ۱۰۰۲ ۹ 7۳
 ×5 ٭3 (مم)۔ہ ×نقص ۴ ۳۱ ص۳۴ ۰ “75 1۰۳ 7ت
 بج ٭٭٭ یت ×۱ 1ک 3 و ہ۹۷ 8 .-7

 ےس” ٛڑ صا جییم پام ورم دی سر ھر مک تاج دینا عی چا قی یھ ۳ کب ٭
 تب

 ا“ ٦ ہلا بیل
 یس دی ےیل ہن ڈا اپ
 ؟ جا جزا مت جے

 4ۓۂؤےلےشا 7 ےی ےن ع تےثة

 بالا یذس ہیرا ل٣ تین 7
 ۲ 6 یںد وف لعل ةدیلاو ةیوکلا دادی ا
 لک یدطو ےس وللا نمویادی ںیباملاقایصم ان
 ییا وت بیخ ال نسل الدی لوڈ وک 7
 الم و6 نوا مم كو اد لا لون امی کی 7
 ا" نوا نیو رںی سامان صم قلی بولا کیلا ا7
 ۸6تو نانا لزنآ امی مییب ول اق ےیلعاتیھمد 7
 || ةتصون اج یل یتا نم را فدا ا

 ٤
 و ا و و09 0 7
 ۱10 لو تی ینا نآواد نوشت یف یک کامپ 7
 تال ے وےیس ہوئ ہ27 و25 < رس ول ڑٹش+کد اہ -
 ا( ضعب ن2 وف ن امهرذحاو وه اوھامیتالو 5
 وی ۱ ۱0 نا ا ام اول کن او تيار لنا آ7 4 سس ا

 و٭ تےآ 6: ا

 مور ج5 ہجر حج وئو بج جج مج 7
 کتا جج ہدآ۔و ×× 7۳۳۱ 7۸ ث ×8)ہ ھ7
 >٭8) ہک ہو ہ ہ۲ عون ی2  ؟۵ جج 57۳52
 ۔ےںےیہ عج ہو وجی جیب یج یگ ہت775)٭۳۷] 5۳ ((۶۴
 جوق ر یر ؤ73 ہ٣8:ر(وص٭+ تک. دہورک <۲
 7۴ ۔ہ ×7۰ مسج__.]۔۲ و دہ ہوچ ! لا7
 ۔]0 -٭ہ م۰۳ م5 ہا ۔ںوج ۰73ر یر 8
 جج وج پبجتک ۔أیج -أٔ٭٭ ٭ ٭آ 7
 وچ. یچ یو چووج عو ہے 2۰: 7<
 سج یہ وومسو چہ وو 8ہ وچ ٭ <۵ مہ
 تپ رت سر یہ یا رسی سسسسیسسمس
 ہج٭ آو اوم ہجوو ج_حج ر) جا" مم7. ۴تر ٭
 جج چتج ہہو 5ڑہ85) ۶ ہچرچ درک 5۴ ۶
 چیچچچ یچ چسی ےہ می (چ بوجہ: مچ ج "9ہ
 مبجہہبجج ہم می چہ ۳< ہہ وق)٭/ ک۱ 5. ٭

 57۷ج جج ]+78 ب۴5 مج ) ہم۲ہہ×٭ ×× ہیچ
 2۸8 چچ< نہر بج 7 58 بو8 م7۹7 م۲ 757

 ےب مھْٗم_وب چیر یمد)ر ہب٭ ہ58 حج م6 ہہ 5
 ۔ ہروسڑوج وحوو5 ہچج !ہ 1۸6 مممص, ۳٣٤

 ]و چہ ی7 تو ےہ ہہ ہہ ھی ی1 اب
 ى5 97. مچ یو 7ب رہ 7ک رہو ر527 7

 77 ۱۲7ج ۳۳7 ھ2 777 ۳ی / 797 777 ا91

 ×۸ 8ج مأ ہر مج مر بہم ز٭7٭5)ر یمر 7
 >۴ پعوکج بہجج مج. ٭ج مج ۶ ہ”وک 7۶

 7723+ چ٦ ج7 7۰7 7

 نو وپ وع ح نا نو سحا نمو نوعبب دیاشاا [. ا ےک ےہ یم و : ےس وو کے ےہ ہہ ملم ھ۶ 5س رم ےٹ .-



 ًَ ت جرح َ مالک تا رشسولسا تو سس سم ےس ۲۳

 ۳۲۹ ک۹۹ ۹۲۳۶ ٤656> ۱7۳” ۱| ×7۰, ])7٭ دو دو ہ87 ےہ ںیہ رم 1۳ 56 ×7۳ دہ و

 ا ا یک ۱ اج تاج اچ ا54۳5 ۵۹۹ 3877 ۹87:371 38:7 ۰۱8۸۰۳۶ ×× >.- تق ۹

 تتسرٹححدٹج ا شفا نس کا

 ۳6. ا77 ٠ ہد ×۳ 3۸75 ×7 ھ٠: جہ
 ۹877 5۳79 >5. ۹۰ ہ97 5 ج٭ مہچ

 یک ا ا ٦ ۸ 75۴ ۳ 8۷ جج جیپ می
 ےک یس ا 0 ا ر۳۰۱ ۰ ہہ. چرچ یچ

 رہ ۳۰۰ 9 2555 ھ۳۱ 3۷7 885: بد. وچ سپ

 ۳٣٣ ہ٥ ٭ اتے ج ےہ ث5 جم 1

 ر2۳۳ 7 یاقح جج ہہ ہد٭ ج٭ جہہپ 1

 ۴۳٢ ے۳۶ +۴ ×۱ .ہ٭٭ د> 8(.٭ڈچچ ہروب+ یچ ١

 “5۲75۱9۷۳۷۳7 ۹57۳7۶ "٣ 5:5۱ ٦۹4 جر چچچ 8ہم ا[

 کج )ص77۳۶ یتا ہ9 اج 8۳۳۷ :ت) .. ت8 زظ َذ

 3ا 5۳ ۹.۱ ×7× صحت ××۱ ہت ×۷ ہ > مہ 7

 ۴ک ×۳۱ ہ۳۳ بج 5۳۳ ۹5۳ ۱8۰ 5. ×80 مج 3

 ک۲3 ۲۴ 51 ۳ ۲۳ ۴ك *7ہہ جج” جج ہو ال

 17١ ہچج ہ ]د5 دط۷ ۴۳۳ ۱4 د ج٣ر جپ

 ١١٦۹+ ا58۰۷ ہ٭٭ ہ ]ہم٣ جہ عونج مچ ۹

 تک ×۱ کلا ج×ص- ۱< 0ک دم ج×]×ہ ہ چو :

 تاج 5797 5و +۳7 د1۸ 57ج ×× ہ ×3٭ ہی

 ۳۹ ۱7۹5۳ ۴۳ 8ہ ہ, مد بج ٭ >م جو یب .

 215ا ب۱۳۳ 3۳۷ ۴ م81۲. جر :٦۹ 855 چو |,)

 رک ۹ <0 557 ہچچ ہ×٭ ×× جہ جو ٠٢
 ک۳ ہ06 5975 1 ۱۹ ۴ ×7 ہ۰ ہہ -ر.6 جس مر 1.۱

 ۹1 1٦ 9۱ ۰۴ہ ج ج۱ ۱

 ک ھ2 ×57 88755 ۸ ب۶5 ×ج و وہ ِ

 559 ار  ×٭ ةیرج وج وچ مچجوچ ہم ٠|

 یف ھچک 86۱۳۳ 8ہ ۔ححہی جج وج

 ا15۶ ۴۱۲۴ >5 +6 ×7٭۰۰۰۳۳۶ 8۰:7 بج ۴ج ہج و 1

 ٦ج ہہ 888۰ >3 ب۱ ہ٤ ہ”35:-بوومہ .[

 +]2٥5 وک ہ ٌیرج) ×۳۳. 5۰۳۳ہ 5٠ت ہ۹ یجب ”:یدمد ۱

 687-۹1۳ “8ہ ]ج ہم و 3 ہہج٭+ 0۶8

 ٣ر < و ٭ یجچت )وج چپ یچ  ج ہ

 ات ۳۷۱۳۳۱ ۶ز۲۹۹ <9 >۳ 56 8777 ×ب 7× یو  ہرج

 59 ۳ مج ۲: جج 8855 ۱ج صر ہص جو یجڈ

 ۹7۳۴۶ 85 ۴ کاج ×۰ ۳ ۳۳۳. ۳۳۰ ہ۴ ٣۰×

 315+ مم 8۶ جق ]ڈج٭ .چم 5۴77 85 8

 “۹۹۳ ۳ ۶۹۱ ۹× ×5× د53 ہ و٭ بہ

 1۳7 17 )7 5۶۳-۹ :ر٭.٭ 7ج >٣ ۱ ×۳×ج

 ۴د 6۹1 ۹7کہ مج ۱۹۶ *ک ہہجتج جو 7

 ۹ 45 291 55۹ ۶5 ھ1ل ×۳ ی۶! ہہ٭؛ ہم! مم <٭

 ٹاتک ا15 01۹6 ۴۹۷۳ا ۳۳۱57۱۹ 3 ۲۹ ٭۴53) ٤۴

 ٭اّتت ٭ج ہچج ر٭٭٭ مہ ہم <۱ ۲ خ۴ ج ہہ ۹

 7< 5 55 ۶ ×2 ]جم یر وہ جر

 ۹5. 11 7797 ہ (×.٭ہ٭ 8۵ ہ وج عج. 7"

 *٭٭ت ]ا7د جو *ڈمد 81 و وو ۰<

ٰ 5۶3(۱ 

 ہ52 7 1۹کا جج ا۰ ۰ ×9-٭×چ۰٭٭ چھ+]

 ٦۷ ۱×۳3 347۳۳ ۹ 7×58 >×ج٭ 9۴ ج٭٭ مو٭مچ

 78۴ ۹۳ ۹5 ×7۱ ۳ ہہ حج جت”

 ۹5۴ 5۳755 51۹5771 ۵۲۳۴ 7۴) ×7۰ ۹8787 8ہم ہ

 -×.٘> ہ۰۴ ٠۳“ ٭ بج *می دل ممە مو

 (ت78)- ہ7 ٭ 3٠:×8٭ 7٭ 8 8 ]جو۰

 ٦۷۳۳۴ ۲37 1۹۲۴۳ ۹ ××۳۲ ×77 تا 8۳۶ جج -

 1۶1 91 75۳۸ ۶۱ 7 +١ م۳. ×× ج7

 9ا5 5ا5, 51۶۹ ٣۳۲٣ 8۳۴۳ 8۳7۳۰ :۱۴. , یچ>| جت یجچ

 ۳ا1۳۴ ۳۳۴ اک  ہہ 393۳۹ ۳ات۰× ۳× 73 موم

 ٭< 3:۰ ×۳ ۹۴ہ مج "۳8 جم 887

 55 ٭ :تت ہہ ۱ ہہ ج-×٭ یى ہج ہوم وچ

 796 55 51۹۱۳۳ 5۳۳۷۶ >5 ×۴ ہ٭ ر ×ہ ×آ ی

 5۲۳۳1۹ ٭*×٭ ۰٠۰٢ ہہآ)٭ ٹج6 ہ٭]گ|”َک حج وج

 ہ٭٭ات -۴۶۳7 ۔۴ 3تثدج جج بو ]یو

 59 “۳۳ ۴ ۳۳۳ ۹۲۳۳7) ۰۴۰۶ ×77 ×7 ۱ ×ہج٭ 7

 تج قر -ج ہ5۳ >۱< مج ]مم : ۳:8 ہو ××

 5۵575 28185 ×77, 3575 < ×٭< ہ3 ہجچسو جہ٭ مج

 ۳7۷ 7۳۷ ٦× د٦٦ د١3 ج۶ >7 ۶ . ×۱ جو قو
3۲۹۳۰۱۹ ۴3۲۹ <7 ۱ 

 55111۱۹۹ ا۹8 ×3۹7ہت٭2 ۱۱:۵3 دہ ہو رو "ومک۲

 ٠ 57757 51 ی1 ہک 5ج تج ج٭ و یہ

 دجت د3 ہہ >۳ ہہ ۳۷٦ ہما ہچ

 ہ15 تاوا5 ف۹۰ 3۳۷ دت م31 ۱)3 ہ ×7×

 .٣ تاواڑل ۰ ہ۳5 ہ۰5, >٭ ید٭ چہ ×قو-ی_و

 2157 م٦ ك٦۹ 7۳ت ×5 < ×ق)و< *1:3) جج ہ ×قو< وو

 ٠ا 68۹ ٥۴۸۰۶ ۹ ۶)5۳۳ 3ا55 ٥ 51۹۰۳۲ ی ہ۳7 ×8 جو ,

 کا رْت ملا شا تن فون اَب ییا

 ِبتراغاا تسق اری وال ناک دا

 518*۳۹٣ ہت5۳7+ ت7٭ ہ۹د جہ وج چ عو ×چو<

 ۹ 8۳۴ ۳۴۲ 887۹ ٭"٭ ہد ]×۱۹ اج ہ دم

 اف 54 ×۷۳ ا۹۳۳۴ اچ ت۲ "ج۱ ×8 ہجچچ

 ہ5ا۲ ×۹5 ی5 تہہ بق ہک ید >× جج یجچچ

 73 ٭ ك۶ ×37 8879 ٣۳7٭ ×3۳, ×7 ہ>٭ ج7 فرچ رک

 مہ. ۸ >5 ٦۱ ۰۰ ہجچچ ہہ >٠ یق ج٭. یو

 ات ا۰ ×٣×٭ 5× ]۲۱ 58 مل جم ٭ ہہ ہ×

 ک411۲55 ۹۰ ۷۹7ک 577 ۹۲۳۴۳۱ ذ۲ ٭۱ ہ۳ جمجو چو وو

 ۴۳ تک 29. ١ 5 < ڑ۰ ×)٭ ہ۷۴ ہہ ×۰

 ×5 رکا 8< ×قاحم 37 5٠ہ ید >ہ٭ × جی "وەوچ

 ۳۵۳۴ ٦ ۳۳ ۴ ۳ہ ی۳ .۳٣ ×× ]۰-. "٭٭٭

 مر ت05 ۹۲۱ ۰۴5 ۴71 ہ >7 ۴-۹ جہ 8۳۷ ×8.

 ۹ ا۳۴ ج5 ×چ مج ہج یس حد ٢ 37ج ہلڑجہ٭

 ہا (جے ب3 8۶۲٣ ۵8۱۶۹) 8۴۳۰7۳ دبئتہ +۳ جوچ ٭۱

 ×37 8۹۳ج۰ ہح ہ۶ جق جوج ےہ ر یج



 ا
 ٭٭01ء 1ن

 ۳ ×× ٭۴ ۶ ہ ھ۶
 یجب : حر ہوجج ہ5 ا۹۱ 5۳ اک (5ر

 25. ×ہ٭ ہ٭××× 7۹×۲ م1 ہ ٭××۱ ]٣۳۶
 و دہ 7×۰3 823۱ ہہ :٭ <ي< ہہ 1ہ
 “جوس 8-88و۰م××٭ ( م ×6 "۹۹1 ۵3) 3ا55 ۰۱ ۴۶ر
 ہے ۔ہ ٭ووجکچھم 55 ۹۴۱۱۲۳۳۷۷ ۳5)55 م۳٣۷۳ (7۹85
 -.-ح یدع ]رتی ×۵۳ د57 5۱ 5571 8۳ ۹ 7

 ٤۴۱(  1۹5 ۹5۶ا51 051:76 ٣2+1 8×
 مج چت -٭ہم٭ جہ موم )۸ہ ۸ 7

 جی ظص ۱ک ]۱×× 78 )۶۳( 75× 8۰۸ ۰ ۱7۰۳٣۲۹
 ۔حح ۱ ۹ +5 ہ۰. ٣ک ۹۰5 877 ء۹
 ہهجیہیجعح 9ک ء۱8, ہ۶۱ 1۸۳۷ ۹۲۳۰۵ 7
 یی. ہ7۱ ہ۹ ا50 1 کا 7: 4
 ث71. ہ7 ہي" ۹ >8 <۹ 7
 بصق ۳۰۳ ہ۳ ہ ہ۷ ۴5۶ ۱۸۳۳۰ ہم3! ا 0ک
 :ج ہد ×ق٭ ۱×ہ3) (-۰)۔ی× ہ۳۴ ۱۱۳۷ >۰ ×اک
 ]م٣۱3۳ ہک ہہ یم٭ ہ 3861 ۸11 70

۱( 7 ۳۳۹۰ ۱۳۹ ۶ .8> .3× 
 ی) ہا تا۹ ۹۳-۹۰ )ہ۴۴ ی1 ۹7۶ ٣۳۰۱ق
  ید٭ 8۷7 87۴ ۲×××۳] مہ :جہ٭, 1۹ 77 ۳۳ 7

 دیو و8 م2 ۹۰۶3 ۹1 5, 514 51 ۹۳7157 4 ۱
 م) چ 5۹ ×۱ ×۷۷ × ۹ 557 :۹۳۳ .٣7×

 وے مو) ]۹954 3775 ۱
 (م) 5٣٣۶ ہت مج سز× 37۸۳ ائ تہ 5 4

 ہ تر ×ق ×3 ھد بد ہ د5 ۳ ۰ ١۴۹
 و-. 8۰-88: 35ج صد. د ۹۳ج 816 و7 ۴5

299۴۱ 

77 9 
 دب ۳ و7۰۳ ۸۳۳( "۳۹ا ** ہ1 4۹

 5ص 3یہ ٣> ×٭مو٭٭-  ہ ہ57 15 ۴۱۶۷8۷ ٢
 ۔ںنیم6 ×۷×. < 32--7 38۰ "۰5۱7۱ ×3۰ ہمہ
 ےہ ہو ٭| .×٭٭ 1.5 23۷5 8ة ۰9۴۹ 9

 یھ |7[ 3۰۳۷ ۴ ۶1۱
 یودرو ×ظ بح و ی 2۳۳) 5۳۳۲ ۴ ٥ء۴۴ 3) 9۴
 3 >۳ 37 ]مچ رک سک لہ زہ ای 9 ۴" 768

 ہک مہ 9 1 7 997 8715 8197 ١
 ےججح٭ 2 ٛیو 28ا (ھا7)-ی٭ ۹5۸۴ ۹۹۸1 ۹۰۶
 ب2 یت ج۳۱۷ 72۳*777 ۹۱۹۹ 1 57

 کہ ]یک مص) دق ہو *٭٭ ۳۳ئ۲ < 8٢
 چہ ٭ح ہ53 جہ یھات عج ٭٭ ۴۹ ہہ 55ا
 ۳7۳۶ 1۹۹۴ ۳ 1ر ۰۴ 7 79۰ 77 7+4
 ج8*ہہ ×3 ہت م۱ ۰۱۹۰۲۳۹ 6
 ۳ 7۴ 5 ۳ ×۲ د١۹ ء۴۴ 87۰۴1 7 75
 >)1ھ۱۰ ۰۰3+ تا56 ۳7× ۱ 1377 ١۴5* ی جج 7
 ہےںیج مم. ں۶ 35. ٭٭. چت”. << 7<

 ٢  ۷<-ھ-ھ بیک ۷ےخى> رم ٤"

 ہللابخا) ٦ ۸

)205 
 اندر ین6 بلا علا یسک ا ا و ا تا
 .! نا یلٹخت نیاو فن مھف نوغیا سک ضرت می ولک ٢
 اآ ہو یوں ح او ےگ یب کی3 در ٠7 اون ویزا را دلا اک نادم یک ادا 7
 | نزا لیشگ نایینئویئآ اورا یادعپصح ۰
 ا نک ہن ن1 ںھج وڈیو ضا نیلا واوفاما ٢
 .یرئافائ۶ وہا تعا
 ا یتکیرال قابفرش نو نس دیت سماوما
 13 کلا عاق وع نزول لعل دین ہانی ا

 ۱ یا5 پول وا وفا ادا دی ینا
 ای نا انک نما

 او الوکبت موم یش فو ولا ود ا: 5)ا نقل یز اوخما ول ةلسفلا ا٢
 ےس جو 7 ھ۶ ۱

 وا برج َكاَق اونما نْيَلاو هلوسر ۲ تھ ےس ووص  ےھ ےک ےرورس )ا.
 َ یبہ سج

 مر ہک ہج٭ 7ق. قتو-×٭ہ٭ ٭چ 57 ۰ ۷
 ٦× دا7 یہ بہہ. ٭ج۱ ک۳۹ ۳07 مک ک۳7 “7 ۷

 ج٭ جہ ہ77 ×7 ر ہہ 777777 ۶۹ ھا
 چ (مدر وچ: ×۳۶ ۳۲۵۲۶۰ ھ4۰ 5ر تا لہ ۶رپ 7۹۳
 مچ ہہ ہوہوج !مو ج۳ !ممما پرو ۷× ۶ ہ9۳ 7
 ] ]× ہ مج عل ات ج5ر عم اک رت 5
 ہ5 جرج ہا ب7٣ 3ج7 ت× ]ہ٭+ بو کہ7 اج وو
 مج چہ مہے "مج ہور ٭ج٭ م۰ ×۱۱ ۲۹7 5۳7 56
 جر (مور ج۳٣ 05۳ × یک ۴ ہدآ+ تاک 17 ہتاوات
 ہن وج ڑی مہ جہ ہہ٭ ۹ 78۶ ۶
 یک ج٭ 8 ہ تہ ۰٣ 7 مات ٭ جج ہہ۳٭)۱ ئ٥) ےک
 ۰۰۰-5 ہمہ ]مر ہ ٭)٭ ۲ ہبج 7۶5 ۴۶ ہ7 ہک
 ید یچ د۳7 >7 چڑ ×1 78 772۳۹ کج 797
 جہ ے۳۱ 9 ص7۳7ج ھ۶ جی ٭ثؿ ٭؟

 7” ھ۸ رو <۱ "رو ہ7۹ ۶۳۳ ہ77 ب4۹ ٤
 ہج جوہجسورروو موبب قع صج ٦٦ ہ7 ہہ دوت٭-
 38 وج >٭ !ہج جر ووچ ھچک و7۸۹ ۲۰88)) ی<ز
 ہت چ ہہ ہچچ تب رک بج اہے م۷ 7
 كہ جے رہ مج ی 7 ۱ر۳۰۵۰) 7)7 ×۷ 7875 7 7

 وج 3۰۳7+ 7-7۰ ٦ ۴. 575 کایہ 7۳ چپ
 83ر



 7 ۔' آ مم ہے جب صل ہل
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7۹5 5 ۴188 | 

 5۴ ہہ ۳۹ ہک ہہ ٭۳٭ ٦٦ ہپ
 تیا 5× ×× قع: بج ہ ق٣ جو ۹

 حی کہ۰۳. ٣۳۳7 7:87 ×75 8:23 و
 تسااشسسا ششم مس ترک

 ۳۳۴ ہ۱ ہر ڑ۰ ۱> ۱ >7 ×۶ ۰>7>)× )ہہ چپ

 ی۷ ٣۹ ار 97۳۶ >۱۱۳ *)> 7چ. ن

 د9 ۴ جا جا جج: ۳5 ٠٥ )۱ >۰ یے
 تا57 7۲ج آ7۳ ۱196 9۹۰٣۰۰ ×۶7 ہ>) ڈو

 ہہ ×۴۶ ۹ 7 7۰۳۳ ۳۳ ۹ >>777 >۷

 ۳9۳١ ۴5۳۱ اک 9۳5۶7۶ ۴۳۴ ۴۳ 015, 815  جآ

 9595 ×٠ "8ک "ج۱ 58 ٭ہ ]٭ پ

 ××۳٣ ۱ 1۲79“ 1۲۳ ۳ ۳۳٣ 7ج -رم٥ جج وچ
۱ 5 

 ک کا5155 096 ک۳۹٠1] ۱5۷ 515 5: ۰۶۷۱ ۰۴7

 رچ7 571 ال ۵۰۲۹69 ۱۹۵:۳۲۴ ۱ ۰۳77 ×۳۴ )×× جج

 ک ۹91515 5٢۶ ٥5 >5 ٭*3٭۲ 555۱ م۰۹. یھچ مچ

7۱× 6 27 15 57159 87551 

 5۳۶ 29۰ ہ27 ۹۴۳۴۱ ہ۳ ].])| ٭×.×٭< : ہچ×٭ ہپ

 51191۳ 9۰۹۳ ۵۹٤۰ 57۹۱ 8:376 ججج ہہی

 55۹976 ۱ک ۱۵ 3 ۹۰ ۰ : (یہ) ہجج”٭3 ۳۷ ہڈ×٭8

 555۳1۱۱ ۹۳ ۴۴ ۱ م٣ 9ت ×0× 5551 حج ج عج

 2116 71۹ 5174 تا۹5 5۲۶۹۳] ) 70 جج مہ

 5۳1۰ ٭اہ 3731 2٠۷ ۶۲۳۱ ہباڈجآ ×۳× ا5۴7

 ٦× ٭٭ہ ٭ح. ٭چ وہ جتح+صجص 00: 8.

 ۶ا۰: 5 9٣۴ ××. د۳. ×۴ك-٣×[ س×

 0ق. ہت د قرب ج۱ ہ< ۴٥۰ ہم×٭٭ ۰<

 ے۳ ۲۹۷37!۳ ×۲ ×0 ٭ہچ ٭ ٭خ مو٭٭
 57۶571 8 6 ۱١

 ا٭6 7)173 ۳۳۱ ۱۳۹, 5۲۳۳۴ 7۹ ۹75۴8 768

 ہک ہ55: ×0× 3ھ ہ م9 م وھوج ہجر ۳۴
 1۳9 )۹ ۳۰۶ 5. 91 ×۳۴ ہہ۳5۳۰ ما "7

۱ 751 

 5 ہہ, ی 51۹۳7 ات اج ×0۹ ×۳ 77
 5 ص١ >7 7۴ 77۴ ۳٣× 3۳1 5۳7 .۲۳۲۳ ۳٣۳۳

 55۹۶ ۲۹۰۲8315) ۱ ۹۳۴ 15-3 ۴7۳۳۰۶ 8۳ رت جہ...

 ہا ون نان
 ۹1. ے8۸ ۹۰۷۴ ۱ج 8و : ۱ مو وچ

 591417. 9۹ 5 ۹۹ ۹ ۱ یہ 87 ۹ ۵+٣
 ۶۱ ۹۴۹۳۲5 ٥5717۲۴

 ۹ کا055 8۲ 5۳۱ ×۴ ہہ. "7 ہ۴۴ 8

 9ا57 ۱. مہک ا8, 5۹ تا5 ۳ہ ء6٠ مچ ٭<

 دات ×۰ :ڑڑچ٭ یر ہہ وک 3ہ "ٔعحج ا

 5ہ ٭٭٭ ق5ہ و جا مج 5 جج جہ ہہ

 ا5 7آ 7 70 ۹۲5 ۴۰۴۱ 75755 (>5) ہ ×ہ.

 ٦+ أ۹ 5۲۳۰ 87 یب5 و87 193 موجو ٭می.]

 ۹چ ہ-× 53 ہ٭5٭ ح-٣×٭ مج :)۔ 88ہ

 ٣ب. 56 ۶ ١< ۸ پ۳٣ :ک ہجوج مو

 ک۹ پ7 7۲8۹ 8۹ اج ×۳ ۴ "8۳۹88|

 ۳۰۳ ۹7 ۱٣۰٣ ٭ہ ٭و-و وہ 66 82۱ص
 59 5۳ ہ0 ۹۹9۹4 ي ید وی-۳ 59ق ہ

 3777 7٣٦> *۹ہق٭ ×3 ×× ۳ 8۳۷ ]مج م” 7×

 ۳۱ ج7۶۶ ۹۳۳۷۳ >7 ×3× می ۲ ٭ج ۱ ح۷٭ ہ٭]

 ٦۳۶ 5٦ (35) د3۰ 87538) ھ٣۳۰ 57 ×7× ج۶ 8-۰۴
 4 5۳55۷195 ۴۹ 5۲۲۴۲ ۳5 ۱ ۰ *ج (٭:ترج ھک

 3 ۴۰۳ ۹۹۸۳ 6 ×۳. میت 8 جج

 اڈ٭٭9 0. ا ٣ہ و5 5۶ ہ× 55 ہ 3ق3”٭ یب
 7ہک7 م۹ ۳٣ >٭٭ ۹۰۳۳۴۰ ہج٭ مج ۱ ہ”۹ ۱

 ؟۔ج. ۰× ۰۳۹۹ ٠۳× ۳۳× ×۳× 7۳۴ 383۳۴ ٥ ٣٣٣٣ ٦۴

 5 5 5 5۳۳۳ ۰٠۰۹ ]×7 بو 0× (٭ .-٭

 م85 ک1۶ ۶1۲۰9 >ح٭ ۹ )ج5. ×۳ -٭ ہ۲1 7 8۶٣7

 ۳۶۱ھ۳5 37۶ 375 37 ×7× ۳۳۳ ۱۶5 : ہ۳ ××

 ۔۔!چییعچج ےب ۳ج ہک 8۰۶ ۱ج 8 ٭ہ!| جہ 8

 ۱٦7کك۹ ٭ا2197۲5[۹ 7)153 755 ۹:3۰:

 یخ یخ ےس
 ہھڑدڑمو ھھ سوز مس وس ہجوم ےک ٤ بی
 نولوفیمھبف نوعراسش ضره مولف ئنىيلا یراق
 چرس ا ےس[ رض ےىج ٦٦ ھا

 رپ دانت عنآ یشکت

 7*. 575۲۰1۰5 8۲۳۳ 7 1!ہ×٭ ٴ ۹ج ۴٥555 نك

 آ5۶, 591 م۳۰٣ چک +۲ ہجر” وج ٭ج 8. ہو

 51855 : ی(۳۶ ٭ح8 +!صک۰ہو نو ہیوجج پچ چحەچ

۱ 375 

:۰ ۹ 2 ۹۹ 57۶1 51915 

 ىلعاوَيصَت ۃئِح ِنْيِتَا را حل ار قا نا هللا یصق
 ہےد اد ڑی ےس

 َناِمينْءِعسنِاْقاَوَرس

 5ہ ۹ ہک ای :۳۰۰87۲۳ ×۴6 ہہ جہ ہ 7

 ۳۰۳۲۳۳ ۱۹۴۲۴ 5775۳ ۴۹. 5 )5 5۶7 25ہ ہ7

 هے کا5۹۷ 5۰ ہ1 ۹۰ 5) (۹5۰۲ ہہ ×7 ٤۶ 5× ٥-٣

 95 ۳۳ ۱ ۰9۳ 51 ×۳۳ 551 2:۳7 8۲ ہ88
581 

 ق× ہ< دی ۹7۰5 جم 8جج ]جج ]وج ]وی ہ

 7۳ ۸۲۳۳۳٣] -(ج× 776-3 ۴ ہ۰ ×۳۰ ]ہ۴ قہ

 ×۰۶ 57۶ چت اتنا. ی۹ )۳٣٣×۰× ؟٣۳تّ٭ ×ج ۰:

 کج ۳ ۱۳۳۶ ٢۳ 7777 7۲۳٦ ۳ ×٭× >7 :چآ٭ 3

 می. ؛ ہا یا۹۶۹ ۶۳ ۵۲۴ ۲:۳۷۲۱ ×5 +×۰۴۳۰۰۶ج ((7ج جچ
 ہا8۱٥ 5۲557 طا5. چا5 ٭مم ۱ ٢چ چچ٭ ہ

 ہہ ۳۳۳۴ ]9 ۹۳۰۳۱ ۳7. 5 ٠۹ 52 ج71 ہو



 ْ ےہ ۔0ت ہی را

 ں71 اج ۶7 ۴۳ ۱۱7۶ ۲٠ .2] ھ7۹ 4۰
 پک ۳۱ اکا م5 ڈ ×١ ہ1 ۶58017 7

 ک 9181 18۹ ۴۹۹۳ ء1۱

 ٣× ×8۴۳.٭ ۰(8 مہ ۹ ٭٭ و-٠٭ ي 8 ہ
 ×77. ٣۳۰ مج 5چ ”مجج م۰7 ]ہ "ہ۸۹ 6
 م۴آ ٭5 2۹ 7 ۹۹۰ 7۳۳۹ ت۰٣ ٭ ۹ ۴٠8ں 5۴
 31 ب5 57۴ ۱5+ ہ ہہ. ۶۰م8) )آ۳ ]م۳

۱ ۴ ۹5۹ 

 "318۳۹ ۹(. : یہ "اٹ ٭چ٭ج ہ5
 ما٭×۰×× ۳ ۰۱۱٥۰۹۰۹ ٭٭٭ ٭مہ یبا ×۳۱ ۴

 ہ۶۰ ×× ح۰ ہ۱ ات ۱٢ اکو ا ۹۳ ٤
 ٭.'أمك 5975 ۰۱۰۱ 3 مہ. وج میک یب٥ ۴
 ]ہے55 (385) ی5 .6٭٭٭ *٭٭ ٭ ز۳۳ ۹۱۴8 >3 ۹
 چہرہ ہا ۰۲۶8۱۰۳۴9۴ ر1۳ ۲۶ ۹89) <
 35۹1 ۴۹۳ ۴1۳, ٠۹7 ۲۴٦ ۴۳۱ ×چجج٭ ٭۹.٭۶ (۹1۶) ۔

 ی5 ہا مچجفاو د3 ۱۲۹ لہر دا5 یک چڑچم وے
081 

 ۹6٦91 58 یک: >۱ ۳۹ چ۶ ۴۲۹ 1۹]۱5) (>)۶) ۔
 و5 >۳ 5ہ ۹۹۰۳۶۴۸۷ ۱83 ۴۹۱ 55 لا5ا ک5 7

 ف٘ج ہہ ہہ 753) (ئا)) - دو جج ۸۲۰3۳ م۳۹ مج”
 ٹج۱ ہ حجم ب8 ۴ج ہى : (۴ مہ ٭یربآ
 ۹۷۳۷۴5 ۹5 ۶۹۶۰۱8) ٢ 8, 5۹ 515 ہ57 57
 مج5۱ ۶× ٭٭ ۱۹8۳۰ ۰۳۵ 8۶۱ ہم (58۰) ٭٭

 ۹۶5 (15۳ 67۱ 2۳3۹ ۳۹۹ ۴715 381۹٦

 ی×15+ ۰ و. تہ۳۸۶٥ ) ۰ ١>
 351 ۱۱۹ می م۱ ہہہو1ک (98) 51 ۳۴ ۴۹ 5)
 و5۰۹ ۹7۴ ت7 ۹۰۳ ۱۳۰8 ہہ ١١× 5۲۳ ڈیز ا
 5-3 98 ۹ ہا (32) 5 ۶۳۴۱۹۴8 <7
 ٭حتج ٭ 5ےہ ا٣۳۳٣ جہت ما یب ۹۹۴ ہ۱

 ۳۴-۹33 ؟ ت۹ یٗ×8 :9۹ .ہ٭ ۹۵71 ۳٣۱۳٣
 ہ55165] 33 74157۷ 7۹۵77 ۹ 7 71۱

 ج1 577 ۲5 52 577۶ (7ا:) - ک٭ 6۲: ۱۱۰7 ۹۴)
 ق3 5)78۵ ۱ ۱ ہ۶۹ کو "٭٭ 5۹ 3۰۳ 9

 >0 >8 7۹ >۴ ۱:27۰7 577ج ٭ج ۱۱5 ۱ ۹۹۳۹۶۹ 1
 ہک ۹۸5چ 3۹۷ 3۳× ہ .3۶۴۲۸) 2167 5۶ ۹65 ۴ ۱۴

 ہک ۴ ل9 ہوم ۶8۸۳۴۷۰ ۵۰ 5
۱ ۳3(71۹ 77 ۶5 5× 

 یب یئرم) ہ۶٣ ۰۹ × ہ ج8۶٥ ہوتو دوہع
 جہ ہبع٢ یم) ید  ٭ و۴ <۱! ×۴ ا ۴
 7۔5 (33) ک3 ۹5791 7*7 ز×ر٭۳: ۰۰7 >7 ۳۴۴۹
 5 8ن۱ جہ7< ۲۰۳۲٣ ۶۹۸۳ یادر ۹۹۹ :ء 785
 ۳5۶ ۶5 5۲۰۶5 ۶۳۱ ×۰۰ ہہاہ۹٭۳٭٭ 8-3 "۹۶۲۳ ء۷

 ہت )1 ۴۳ *57۷۹ ۴+5 >۳ × ا7ج۰4 چ۶۳٣ج۴
 ہی 9 5 5۳7۱) ٣۳ یب وے ×۳, >۳ 6 ۴۳۱ ۴
 ج۹ ہہ, 8 6 ۹۰ 7× ۹۹۴۳۰-۰۲۳۶. 8 5

 ×× ی۹: 74۳× ۹ 27۶۰ 71۱

 2۹ تیروھسوھنت سو

 رہ سا اج ۱9771 9 77779 ۳۳ 4771 1۳۳8۱
 رکا 8۳۴ 779 5۶1 ۲ ۰:۹۹9 چا7 )7۸۹ ۴
 ھم ۶۳۳ ۰۰۳ مات ٭ي ٦ ب٭< ۹ہ. ×چج٭ 8)
 ےہ( ہ ہ١5 5ا۹ می ,٠< ہت ہ35 ۹چ <٭

 لاج و۳۹۶ ۴ >۲ ۱

 ر7 35۲۳5 ۶۳۰۳ 38 7۳ ک۹۰ (83 371٭7 718
 ]۱+ ۹51 9 7۳ ۳۱ ۲۹ 551 5اا 57۹ 1ف

 پچ (08) 7 ٤

 قحم وہو ءارم ا كرت نمل ةنجلا ضبر یف تیبب میعز انا
 ۔ے ہ8 ۵ آ۴ 51۳۹ ۰۹۶ 31۳۳۴ ہ۰ 79۹

 ×۴8. 1 757918) 3071 7۲64 )1)1 ۱57۰ا ۱

 مات٭٭. 55٢ ىم٭٣٣۰۳٭ >*٭. ق٣ً تاج
 ]!8جچ55۹۹ 5115 7۴۶۶٥ا 8 1١ 88۳ ٠۰١۰۳۹۹۳

 چلو رع٭ :رعا ×م ر٭ہ ۲< ۱ ی5 ریزع ی5 ۱5۸۲۹ ۱ ک5 ۳۴

 ۰۰×81 ) ٭ 7۲38۱۹۷[ یے. 6, 5151 9815 6 5 ۴
 ہہ م۲۳۱۹ ۳۲513 ۹ ۱۹1۶۱۱۰۱۳۰۴١+ 577۷ >5۳۳ ٭ا۱ک

۹37۱ 8۲7 

 5× 3۳۳7 ی٭۰ ا35 ۴۳ 7۳ کے 7157 4, 5۱۹1 5۹ ۴
 اچ ۹۳۹ ١5۴ت ہ "ج۱ ۴۳ ٭جآإ ٭

 -7۳۳ ۰87۰ دان ا75 7 7377۶ ۵ 139 ۹58 ٠
 2۳۴ ۱ک 51۹۰ 51۳9 ۹۳ 7 8 ۹ 57۹5 7۱١

 7۳۳-۳۴1 5۹۰ 2 ۰٣٣ 6 ۹۳۹1۷:7۶ 8۲۳ ۹۹5 ۹۱۴۴۳ ۱7ا 7۴

 "۴ نیر راظنا یا 0مآ ہہو یو 8۳۳.۰ جر

 حج ہ۰ ×5۷ 52 ہاوصو-- کک ×۰ 7ت7 ۹۶
 ۷×7 2 ]۳۳۹ ہ۳۳ ۹ ہہر 1۹ 7۳ >۰: ۱۶۲۳۲ 7

 ۷ ھ2۳5 ۹" -]ہ<:۰ے تا سین - ۹<
 ٦1 775715 2151 ۹.2571121۹ ۶۲۳۳] (۲7]535 217 1۲۴ ۱ ک1 71197۳آ
 -- “-ہ چ۹ سج5 ×7 ۱7ج +ہ وو ما ء۶.
 ٠م ب6 حج ہہ ]مث× ہ5ؿ مج جج, 3: بج ء۴
 ۹-۱ ک۱9 ہر ×۹ ر یک 1۳ درک 1 ۶۲۳. ۴۳۳ ۰

 ٭ ییا ما نار د٭ جو ]ج یہ١ باب مائج

 :جالہ ہ چک م5 ہ35 5۴ م۴ 6۹۰:8 89
811 

 751 +7 لا ×8, م۳۴ 97۳۶۸ ۶۹5۳۴۳۴ *۰۱ آ5
 ۳ جی ب آں صتہ 8638 ٢× ء۳ ٤۹

 تا: ۰7 "ھ7. ہک ہ٭ (م-٭۱ اح ١
 55 181 ۹۹۴۴ *۹۶۳ ٠م”. إ ×7 ۹7۹ 557, 7
 >5 ھ 885 ٭ہحہ ٭م٭ ہم 8م ٭چج ٭
 ج۔-8... ]71 717 >۹ 1۹۹ >5 ٭. ہہ ١
 آ× جم مو وم ٭ ہ ۸)7 ٭ ب 8
 ۳۹۳7۳٣9 ہمہ "حق ٭"م٭٭ : ٭٭ ٭٭ 5
 ۹۹77 بج وج چا5 ہک۴۷۶ 8:۳۱ ۹۹87 ہ, 8 ۹

558 7۳1 ۴ 7 135 ۹۰۹7 71۱ 

 ا5859 ۳5۲۴۰ یف ۴9۵۸ ۹91 ٭ہ۴ مہ ی74۹۹ 7

 ےہ

 ا

 ا
 توا
۱ 

 إ



 5ا53 و .
 تاتش سش رششاشھش ذہن ا "

 ےن سیہ تو - ےگ

 ۔ اےک

 تگ

 ا 0 نیر ید 35

 451 ا5۴۷۱ ۳٣۹۲ ہہ × جج ٭ مرہ جہ ہجعج

 3:31 5ر ا36 ہ٭×٭ 888 یدچ جج جج ہ "چ6

 511۶ (385) ٣٣-۳۳۳ م۴ *چج٭ مچچ جبچ ہم

 *اڈ5ت٭ ٭جنو جج + وو: جج و 5۳ ٭١١

 <۹ ۳- 7 ۹۳ 59 ا *ہ٭ ۷7×٣8 و 8و جج

 س×1 2> >۹ ×× ۰× 7× بج ×۸۰ 7 5.۴ ج7

 31 5۳7 7ج ہ7 ۶7 ..٠×* ×٭ ×۴

 ۳٣۳۹ ۳۶۱۲۶۳ ٣۷۳۳-ہ۳-×٭ ×× ی× بج :مٛکہتّو ہد٭

 .٦۳٣ ×5 ×۳ ہو موہ بوعویم ]ےہ 8 5

 +77۳: اچ 457 7ہ ۱88 ۹۶ ×× ٭.۳ ج٭ ٭

 ۳ 715۳ 755 >7 چ٭ ۰

 ٦1“ ]7۶۷۶ 457 * 7.زکق×اک (3۰) د×٭٭ 8:۶ و >.-.ی

 5 ۹۳ 7. ۳۳ 837 ت××٭ جہ جہ ]جج

 ۹911 گ7 >۳ ١٠۳۲ ڈچچو ندا بق

 َتْربِخْا ۳٣( ا٭٭٭ >5 8ی53) ہی

 مج 1۳ 2۳09991 3> چ نوچ

 کپ جج ۰ ت۳3 37۳ :دج جج و ےہ

 ا۹۶۹ ٠٠٢ ۹ 7 45۷۵+ >۴ ہد٭3پ

 اٹاھا 7۶۶ ×77 ×ز ×۳7 (ح5) ٭ ٭× ××>٭] >×٭آ

 535 ۹ ا775 ٢۷۶ ى٭۹ ت۳ جج مک اگ ٦٦٦ ہ77 مم

 51۹577 ۶۲۳ ۹۳): ج] اتا 7٦5 ×۳ 55ج٭٭ یدر و چپ

 7با و5۸۳ مہ ۲٠۷ ۳8-8 ا327,

 ہ5۳. ۲۳۲ ۱537۶١ 11] :218155
 ٦ ٭-. 68۰۳ >٭ جج وہ 3۳5 ×3× حج

 كہا. >۰ ہ۳ ×× د58 7 >۳۷ م5 ×) ×7×. جہ ۸ اچ ت)2 8 51 5 5۳۶٣۳ د۳

 75ا7: 2 5*7 ٠۰٦۳٣٣ 7ہ 5 جر ۔ا]7٭
 ٣5۱۰۹ 55۳ ج27٤ چ۰

 ک۳۹ ٭8 ذ8 ہا 7× ہي ہ8 مح جر ہہ

 5151۹5 (۴۹۳ >5۷۸5 ۴۳7ٗ 1۲۳۳ ہ۰٦ تر یہ چرووو ج5

 ۳۳۲۳۰۶ ×7 8۴. ×۱٠ 88ج 3(۱ مد و ج "موڈ
 اچ : ۳. ۱ 88-9 ۰٠۱ج ہ37 ۰۳۷ ۹> ہج سی

 ڈا م۴ 3۹+7 د7 *حج٭ م۵ ر

 5۷5۳51 11٣۹۷۶۹ د٭5 >ہ7آت ×5× ہ۱ :×٭ ہہ ہج

 817 ۹919 ۳ 0. ی۹875 ۲0 وچ ٹنفا ا

تب5 1۳۲ ہوم ہت ہ-3۰ ×٭ج جو جو
 ”7٦ 5۹ 

 85۱۲۹ 575 ٭٭ 1 ۹٤ ک۹ >45 کا5 5۳۰۶۶ ہڑاا)< ج8

 ۰ 3ھ, ۹ ہ85 ۶۳ ۴ ۱|

 کا7۲۶ >۴ ٴ۱ہہ٭ -.×ہیب ٭مم-ج]٭و حج "و

 ٦5 ۵5۳ ۳۳۴۷ 5 تچ١ ۳۳ ب<٭ آب جو

 تاج ہہ ۳×6 ہ3د عج ہ 8۰۰ چچ مج ١آ

 ۳ 5 *اک, .5) ۴۷۰ ی د7۳ ×۴× ہ))× ××. ء

 57:۶7 کک ہ7(. ججو+ م ي9 ہم, <۰ ٭

 71157۳۶ 7-6 ۱)518 ٣۴ ٭ >۰ 775 ہ7

 ف١ 575 ۳ >5 | اڈڑو ×٭۷٣۳ اڈہ × دہ>..×۷ ہ ×چ٭ ج٭۴

 7۹٤ ××٭۶ ۱ ہ-ک٭چ٭ ج٥) - وج حج چی جو

 55161 >۴ ۴ ۱ ہ57 ×× ۳×۹ 8 <

 57 جل یت. ب٣ >×-٭.٭ *>-٭. ×7 ٢×× ٭٭ _×

 ٭- 757۳7 5×7 ۱۹7ہ ٭۱3) ہ ×۰8 ۱۸۷ :م٭ ×
8+ 

 ِتوَُيَر مُهَو ةوکٌرلا نون ود ہولضلا نو رول _ تہ
 ڈ8 ۲ 7 < ×77 81و58ج حج جر جت ٭٭"

 ۰ج 0خ 0۷۳ د٭3 جج ر تے ہد 87ج ہ 83
 ٦ ۹۳6 ۳ 18ی مک ١

 تا ت 6 َنَْعِرْْمَع و عرکر ×ح جیہژ جج

 ٴ1ا۹۱ 5ڈ ٣" ہم ہبق٭ٌب مح : سس جج ٭؟

 *515+ جج -×ج !٭٭ کا8 68۴ | ًءولضلا نوُميَي - 8

 نوعْیر مْمَد چر8 7۹57 ٭77 تہ نت 7
 ک۶5 1 ۶7 ۳۳ تچ۳ ہت. ج×) جج ر ×71.

 ہ539) ۳6 م۶7

۵) کک (ہ8), 2۰ہ ×۹ ید, دووج
 7 ۹۱۳5۷۵ 

 یقرر دہ د٭۵ ا٭۰ م6جو جج ہہ یو ے6 جو

 555 65ج یر ہ ثج داو >٭+-6 پق بے

 55 "6 5 ہی۰ ۳ نج جج جوجو ج جی

 ×8 58 ×7ہہ ×ط ٭×٣ ہ ۱

 اج ک5 ۳۹۲ کت 75 ہہ .۳) ۳ ×۷ جہ 5 ج5 چ

 2 1۹٦9۳75 (897۹74 ک ۷ا۳۳ د۲۰5۰) 2ہ *ئ ر ×× د٭۴

 اتا 3ا ۳۸ ج:) << ×× د٭٭ہہ٭٭ج ہے

 بقا ×5 7 5۳7. ڈا×٭ د2 878 ۶۱ ×۱۰ 8 ]-.

 ی5 ہہ 551 ۰۹ یت 7 *ہماَە جم... 808 ۳7

 ا75۵ ۴۳۳ ٴوجت چپ ہ ہک< ر3: ]و73 یوم

 ۹ 5591583 ٣۴ہ ۱ ہ7۹. 875٣ہ 7ہ بجچ نم

 ٦5 ۹۳۴۳ < تہ ہم ہل  ہ-ج  جج٭ وج

 حج ہلا یر - ہم مم۴ 87۰ لق٭ بووص-ہج

 2 ۶۳۳ ی7 ۳ج دب د3 7 ۱ ما :>877۰۳ ××

 خدا5 دصم ہم ہ55 ۱ بیح جی. *ج ×× ہد

 دت م+) - دج 7۳ ×۶ ہ٦٠ ×× ہد ×× "××.

 1۳۳٣۰ 5جج حج ہم١ ہ62 مو 237

 ×95 آ۲ 7۳۰۹ دہ نوچ 3ار ۹4٭ ۱

 ہمکا5775 57 مج ہح٭ مت ک حج؛ مع جو

 55781 5ا۳ ۱۳۳۴ 37× 8ہ ھ0 )×۳ مم یج ہم

۱ 7 ۶ 5 77 

 775 ہتػد +٭٭ بب حج (قتح و مج جج

 57477 5757 5آ ہ ہ٭ ہہح٭ مس ٭ٹو ٭عوہ

 37 ھحر ات اک دے. جہ<يک × ×× :٭کت ورک

 ۷۳۳۱ >۳ ۳7۱ ب57٠ :۳ط٣7۳ ×جح ترے.

 ۳۹۶۳ >۷۴ 5۳۶۷) د۱: ×۰× ۱0۳ہ د:ج٭
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 م,تجع:دجب ہجعوححڑ5 ی قم مد٭ ۰)3 ۴۵ ۹۲۶ 7
 37.55717 "۴۹۳ .>٥ پپ۰۳۰۹٠ ی٭ ×۱ 7
 +- وی سٹممج وج جو ۹. ۹ ۹۳ی ہ5۱۷۹ 85

 جج 2× ۲ یدر۔م جب م٭ 83م ۴۸ : اُم َىْيل
 ۔ِںرص 7 وم.٭ ٗق یەدریر۔ہ جپآ” ۳۲۰ ۴

 مح : م٣۰۲۳  یٌج عی5 8 6 8 +٥
 مج ا۷ ۱

 895:5۶ ۱ 91 ۹ن۳ ۴۱ ہ۲۳ ۹۰۰ ٭۳ ب3۰ 58 5ا5
 حج ٭ يجح×٭7٭ ۰۰ >۰ می ہہ ۹۰ <

 85) 958 778 :۰٤
 رمفو لنا بزجٌن اونما نریلاو دلوسر وہا لوکی نمد و حر ےس یک حرم یو سے قی سک وس رک ہا یر سرک یھ رس رس

 ھ2

 َنوُبْطعل

 و۳ ۹7 7 07, 7۶۰ ر7۶5 ۹7571 57۶17 ۹۳۴۳ا ۰۳۴
 مح 551 ہ07 ۹۱ ۹7۶۴ ۶< ,48 85 ۴1 27:5١
 دو4 ۱۹ ۱1 5۰۴ 1۱

 ہو<3آ 1( 11۹) ہد ٭ >۹۱3 تدر٭ ٭ ۱۹۹۰۳ ۹,
 ۔-۔مہوہ یی) ۹۴ 3۶۹ 5۹ 8ی ۱ ٣5× ی : ا۳٣٣5

 وہ8. ہن چ8 ہ۱٦ ۰ ۱۴۳۳ 6۴6 09
 م۶۰۰۱ ۹ 8۳6 5۱١15 3 ۴ ٠5× 5۶۰ ڈ۴ 75

 83+ ۹5) ۴م ۱<. 7(6 8 - )۹8٤۶( 5۲۴55 ۱٣۳+
 تو وع. ٭ہ] م۳ ہ مج 7 5 ۶ ۰3×٣

 بہ۹ 0مۓٌ٭) ٭<× 8ہم ہہ ؛ 9ہ ٭ ۳ ٭
 ]7۳ ۳۳7 ۶۳۳ ہا ۳۱۹ ۳۳۱ ۹۱۶۶ 57]۳۹ 7<
 و۹ ۶۱31 7۹177 >۳ ہ٣۹ ٭ ٣3۹ م5 ۹ر1 مک

 چ۰ 8۹ ۹ہ, <5 ہ۳۷ ۱۹) ۴۰۱ ۳۹ ۳٦٣

 08 7٤ حج 76 57۹ 1. >۳ ہ۳۱ جج یبح××ت
 کس ارج ا یی اخا ون )3۳59( -١

 چپ م77 ۶088 ۴۳ : ھ۹۴۳۴ ۶ ۴ 7
 ےچ علا )کک ا ۹۳۳, ۳1 ۹ ۳۱

 ی ۱١ ×٭ ۴ ہا .لہڈمد ہوے م۳۳۰۳
 ی3 ہ ۹ و ی۱ ہہبج یج ×۸

 ےہ و۹6 ی ۳۳ "؟۰) ٭جہک.۱ ہ۳۰۹5., 3۳57104 ۳۴
 جہ یب 1 51 8 <۴ 7 ۹۳۴6 7 13۰ 1۹75 6

 0۷١7۹41

 مج م۲٣ "م٥ ۴۲ ×یے ہ۱۳ رآ|6 5 ۹۵) (33)۔
 پو 8۳۷ سان ما ٣> ۹9۴ 71 ی+8 36×25 ۸)
 ۳-۱ 2+ ۱۲۷ 1۵۰5 ۳ ا. 3 ہا
 چپ 5۴ ×5 ۱ جج ہہ”قت ہی ہہ جا ہہ <
 جو 8 م۰-۔۱۳|.١۱ ۶۰۳۱۲۰ ٥۳۴۰۴ ۰٠ 7٭
 ور چک میا میم 35 ۵ ی6 ۱۴۹6 ۹۹۳ <
 ڈک ۳۰ ۴۳۴. 5: >5 5 ہک یک <<

 80۲87 31۲77 714771 51۹ ×× ء7 1۱
 و "ٗد ہ۹ ۴ ۹۲۳ 6 2۱1557+۳5 ٣م ہک ١

 -۔۸ "×75 85 >0< ي ہ< -- ہک ہ۹
 ۹ ۹ا31 ۹۴۹4 575۲0 5518 8, 1 ۹8 5
 ان حر دوکح دص -.ط 8--ہ ْٛمە "۵ ی)) د

1۱ ۴ ۷[ 
 جج. ٭) یعم)۔ہ و 9كی ٭-ہ ووک ٭5۳ ۳ 69۹

 ]۰ یہ اچ (2)5) - ۵7 81آ ۰7۹ ہ۴
 ن5 ×× تاج ہہ ا ھج و ٭ف یوم) - ٭
 ج5 ہم 3یہ ب۰ جب ۹٭ ۹85ہ +۳5۳۲ 6

 م7۱ ۹۳۰ 7۳0+ "٣ئ۰۲۰ ۲ ۶۱۷۹ ۶1۴ 3 ۳1
 پا ا



٢٣ 

 ںی رر6 مد ۹ ہد دے ےہ اج
۹ ::٭٭٭ ٠ج

 ج556 ۳ کٹر ۹. مے چوچ 557
 فنا ٰ 5۹9۷۹1 ۰۴۹۴ ۹7۳٤ا 275 ۴۳ی۱ ×) ×5۲ ہد×.٭

 جہ رگ تیئاوا اھ کوس اد اک یر ۱ ١

 و
 ف

5 

 ان

۶ 
 اہ

8 

. 
 نک تپ
 ہو

 ای
 ت0

 " ١

 فا ا

3 

 تن

 7۳. (75) 71879 ۳۳ ہ 78+ >-ہ-٭

 <1. 7 435-۲5 311557: رانک ×ج٭ ۹٭ت چپ

 ےک ہک 51۹9496 ۱53 ج.38٭٭
 رک ۳۴٣ د٭× ہت ہے ہے ہی ےہ :

 ؟ا١١7۹ چکا 8ہ جععؾعم عج ان

 ۷557 ۲۳۲۳۳ ۲۷۰۰ ×۴ ہہ ×-٭٭ جوہ٭ہوج ٦
 ا59 ۴۲۹۲۴۱۹5815 (53) -ک15 5۳۳ ٥ :5:۰553آ جج ےہ چک

 ح× ۷ مہ ہہ ٭ہ<ہ 5ل0ک-دْ<٭

 یا کک ہک ہ دص ہجح ہتڈ٭ جو ےہ

 759 55. 9۳۷۴ 7۱ ۹۰ ٠87

 ک53 515۹ یب ٭ ہہ ×۰ ) ٦٦ ٦ 85 ہ, ×× ہہجج

 آ1 اج ]۳ ۱ک ۱۰ د ۹7۰ت ہہ××٭ -7× ود

 ات٭ ہ×٭۱ .×××٭ ×۰× وچ مج وہ 8+57ج

× یب0 ۳۳۰۷ .٦> "۰۰77> ہ5۰ ×۶ جج...
 یک اج ک قا 

 اَبياَواَورْمَمَو 2تا قو سلا لارءاتارَو ۔ چ1

 ۳19۳۱ ۹۳ ۳۴ ۲۳۳ ہہ ۷ ×× ج8.-.۳8٭٭

 7--۳5۳ 7× ۸ ×7 ۸۰ ۶ ×۶ ہ

 ٢ ×-٭ : قا ×× 33ہ ×× ٠۳۱] :×ج ص.

 هللا لوسر ادمحم نا دھشا 8)3 ہن. ہ57 >۴ ×۸٭۴ )7. ۱

 7575+ درجہ چہ جج  ر

 ا5857 5 ی 3٦55 55 ہ٥۸ 577 "وج ہزجد ددجچ

 ۴۹۹ ڈک ۱ ی٭ ×۰ ہہ 8۳٣ و588 ٭٭ مج و

 مان ھڑوج ا۸ ۱۳۹ د٣ ]ی5 | جود. ×ج2٭ جہ مر

 8۲7 م۳ ہو55 م٭ج 9 ہج٭  یودچ مچ مرے عو

 آ75. ا١3۹ ]5 ٦ت ×ت ×× چج طط ×۷ ۰۱5 وچ ۴
۱ 5 

 ک 5171757 ۷۳٣ 5۲۳۰ :8) ہہ ,

 نوع لم وک مینار کل ڈ - ۳۷۹, >حرجح6 >۱ زجک٠ججج

 ٦۹۱۹ ۴ا۸۹ ت5۱ ۹۷۳ ا55 ۹ ہہ ۱+٤

ہہتہ]ےج×٭7 ۹ ہ٭ (٠ز 7۴
 

 517+ 8۲۹۷ م7 519۹ 5311157 3 +,٤.<

 اک ہ8۱ ۳۰ ہ8۰ .؟]) چہ ۳857 8ج۳ یو :وہو مع جج

 4 ڑ۳ ب۹۰ ۳ :م٭ہ ٭مہ 8+ ہ چہ ٠ي ۱ض

 ہاگا 5975 م3۹ او۹۷ - -چج م 3م ٭٭ ۴ 1,

 اتا و٭ ۹ 775 ۶۱ ہے. *رج و جو5 ہہ <
 591٥5 ک5115 ۹۷5۹: مع

 نولقخ ْمُم را خمس ایفْزلا را نا ال نل
 ۔

 اچ ںی کو ںی ومن ایس ور
 ت3ت اے و ا ےک

 | کند دا نیلا دو تال اوتما نیا
 لب نم بتلا وت ینا نا یاو اورش
 159تین وه مہم نارلیااوف او ءایلوار اکا

 | تدوس لم ٹیلا لال لک ۵ ناف ینا

 1 كذ نر ا لہ لڈ 9 نو ڈا بق

 کوا توغاطلا ںیعو زا او ہد قا لوٹی
0079-0220 
 | ها“ او جرح ند ہ ھو کلا اوم نو اما
 نوغر امی مین ارجیا ید اںوھتالبا دام امی لعا

 / ناکام لت علا ا او ناو دلا ہیکل
 | نعرابح]لاو نوٹتَرلا ده ول نولممَ
 | نون اوناک ام سش تحلا مقالفاو تالا ملک
 تا اک ا کا ا ا اتا ا یی

 ٭ اج ےک

 مر موہ. ٭٭٭ 7ج ہ× مج وچ ہو ہیچ

 ات اچ ٠ ہ۳٣ جہ بس سس زی سام زی یرش یھب سا

 9177 ۳م ٠٦٦ ہہ ہہ ٭م] ٥× ہجوہو طووڑہچ چور مرد

 تب 7ل ہیر ت7 7۶77 ا۳ دس: نہ یزچ یایہج

 ۹ ت٠ ۹5 مقرر ]نو پر 5۳ر میجر ڈ5 : ےہ

 .7۳۳۶٣۳۰ ۳7 7۳۳ ہججہ۳٭ ںچریہ ۸ج ×۱:--ہ ہیچ

 7۷7 777 ٭٭ ٭م۶ ہجچچ 5ھ ہند چرچ چہ

 177 ۸ت ب٭٭ د۳۴ ہ73 27 ت۱ ہج٭ ہج_ جج ب5وھرت

 779771 (خممر ۳٦ ۶ 7۸ ہمرو+7٭ :85, یرسجج مر چچ جچ

 2۸577 ]و وچ ]جہ ومدے جو ات وج بک-.ی

 7۴7 ۳٣ ۳٣575 7آ یجج ہو دوہ×× چہ ]وڈ

 7ج ۳۷۶ج 77ج 77 77 یب 7۳ چہ. ہت جر

 (مد) 3۷ 5و7 ہر777 م۳۴ 7)7 ا57 ۹۲۳ 79 ۶ ہ۳7 ر07

 ۰۳ ۳/۳۱ ٠۱۹۰۰ ہ7 جج ۸7 ی۷ج بجو چرچ ھ7۳ ۔ہڑ)د

 ٭۳908/ اکڑوآ ہہ أو چچی تہورک اک( وے٭ 57 / سسر پچ

 ۳۳5 7۳7 ہت٭٭ م٭چج٭ ہ مج مہ وچ ھچ٭وجآ

 گ7: ×97 ت۰ ہ5 جج 7 ی7 ہہ ×۹ 7ج چور (ممز

 79۷۷ ۱6 اک 77 ہ77 ی7 >۰ ج.٭7 ج7 یچب چوج یہ

 7۳ 7۷۷ جج × ہ أہجج/ جج ج جج جر
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 مج و ]۱3 ہے 3۸ ہے -چم مم ٭ ٭ ٠ ۴٭
 ہہ. 5۲۳ 779216 ر۶ 1 75 ی۹ ۰1۴۳ ×۴7 ٭
 6.۱ ٣۳ ۱۳۳٣۰ ۶0۰5 5۱ ی ۴چ ×۳ ۰آ 78
 جو ]یو 6| ڈر آج یم ٭چ ہ۰۶ ۹ہ. داد ۹
 جج یھ قر ک1)95 .3۳۷۰ مج "|۱ ۴ >۰. ٭۔قجہآ
 ۔ےہرحصح مس 8×۱ 7 ۳ ۱ 9750۰1 ۴179 ۹۳7 7
 ۳)٣ 77 ۳ہ ک7 ۴۴ ا5 229 7, 75 ۹7 ک۹4 ]۳۴

 مہ جگ. ہ٭ +5. ج٭ ہہ ۱ ٭ قبافا ٤
 ےب وج آرو ہںورہ ہو دبآتج٭ ٦:۴۲6] ک۱۹ )1۴ا5 11154 5۹4۸

 مم وج یوم تال بءئن ٭٭ ۱×۱ ,۳٣۹
 قع ناجو مم ۹م جو ٭٭ ہّ ہ ی ہ۹ ۳

 ی ٭٭ ک۹ 517517-21111۳1 1۹7 |

 ی055٣ ×0 جٔ.. مت ۹ ۳گ ک۶٥ 5
 ۔جچی ۱ ہ ہٹ < ہ ہ٣٣ می ۰ 5۹ ٭
 ئ١. ×۹ ]<7 8 م٭۱ ٭ وورکا ٣ ھ٤
 ےج جم ؟) د٭۰: 55ئ۹ >۳ ۹۰۴8ہ 1ک
 ہہق< !م5 ۱۳۴ہ ۳٣× 3:٣ ٣ہ ۹۹۰۱۰ ء۰۴۳٣ ٭٭٭٭ 7
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 میرج, ۹ م۱5۸۸, 35 ت۶ 5۸7 18 8, 8 57
 یہ اچ ۳97 771. :571 777 ۶18۰ 7 7 ۱ ۹951 ۹
 ۔ممطصہدآ 2 >۰ 7۶18-۰۳۷ ۴ک ۹۲۰۱ ۶۴۱5:5 ۹99۲]
 ہم ۔ےحج 5 ]۳ ہ۳۶ 8۳ ۱1۷۷ ۹7-0۰8 87۱

 ]۷71 ]18۶] [2[۹) کب >۹ ۴1516 73 ۰۱

 ۔ڈ۔تںص-و ٭پ ہہ ..و٭٭ ٭*ج چ9 ۹۱8 : 7
 یہ 05) ۲۳۰۳]271-۳ ٠ ۹۶77۳۲ ۴۲37۳۹ ۳77 7ا
 ٭× ۱51 ۰1۱۴۹ ۰ ]م۴ ہ۳۳ م٣ 1۹ 8 ۰
 ي3۴ ٭۳۳ ب۳۶ ۶'٠ ۴ 27۶۱ ۴۹ا ٥۳۴.۱ 5]۹5 نوینابر

 - یزآ ہ٣ ت۰ ۳۷۹. ۹۷۷۲5 ۰19558 7۲ 7 ٦۹۳۳۳

 چو ٣× 7.8۹ ہ۱ اوقو ٭٭ رابا ڈو ٭٭ ۱
 ج۹8. <۰ '<ا5٭' ۹۹۲ 5۱ ی۶ 8۸ ٢٢ ہ

 جج ٣ ہ .٣ ہ۰ہٗ -< ۹ ٦٢×
 ٭ہچ ہک - (ہ۶) 41 < ×۳× ۰۹۹ (33) ۹ 7

 یيم "308+ ٭ و نریئابر ۹ ۹۳55 ۷۲۶۲۳
 ہی ۱خ جج ہم ہچح٭ "۱۱۳8 13×6 ی٭٭ رابحا

 >۳۴< ہ۹۴۰۹۰ <۱ ی5۹٥٦ ۹۲۰۱۹18 ء٢٣٤٤
 37ج 1١ !کتج ہ۳. ہ ہ۔قآ دو ۹۲۷ 6
 7ج ر ہ۳ +9 5 ك 875 >7ہ۳۷ 1۲۴56 5 1۱

 4× ۹ <7۱۳-۰۲۰٭.٭ ت۱۴ ۳۶ 5751۳5۴ ٣)5193
 جہ.  َیَْياْيا٥َماَءَشب - با ب ٣< ۳۱ ٭

 ۔ہ٭. ج۹ ۹)0 ڈ8 م۹7 541 7 ک7۹ 1۳۹7۹
 رک ()()۔ہ 86 ہک : ہا53 م۰۶7 ۴۳ ہم 0.6

۱ 9 

 نج ۰۳۳۳۰۰ ۳٢ 7۳۰۴ 1> ۳۳5 2۱۳ ,٣۳۶۳
 ٭×مج جہ ہم نا اَاَاَمرمَب ١] ×٭٭ ی٭

 ے1۴
 ےس

 ںیہ د۱ ۰۱۲۵۸ 9۳- 57۳ ۴۹۹۹۳: وک ۹۸۰ ۴6
| 7 ۹< ۹ 

 ؛ ںویرصعحا - و ہجچج ہہ 58 ہ 332۳۳٣
 ۳۹ ۰٣۸ 8 تڈا5-٭ ط× مج ۰

 موہ ۴۹۱ ک1 ۴۳۰ ہ5 ہ1. 51۶ اچ 7 ۴ ۹9
 چ 8آ مج 83۸۳ 55۱ ہہقاک 5ر۶ 5
 ں71 رک ۰۰۹۹ 31 22 ہ7 ۹ 37 ۴۶۳7+ 85

 "یس ۹۳۷ ۱ 7787 چ (73)-ھ7 ۹97 2718 ۴( 
 پیج5 ۰5 51 ٹاک ھم اچ ۰۳ ۴ ۹ 7

 یت س)اسہیتسہمامعل
 وجہ ×نھع و٭ ہم ٭٭ ۰ ۰ َُرلُثْياْلَمَلَت
 ۱۴۶1 7 2 اچ آ۱۰ ۹ ہ21 779 6۹
 ' مچ 1۴ 7ک”, ×۱ ج۰ ×ہچاس آج. ہ) ڑ۱
 وجہ م ۲۶8 ۰79 5-3 ۱۳۸۰ ۴۳ “ہما ی۰
 ود <۱ ۰ م”×٭ دو ۱۹۰9 8< ۳ی 7
 '۔چ ہے5 ۳٣ ۴۱ ہ۳۰ *ج٭۳-× ۳۳ ء7
 مہ چک و× ].ٛ)ک جہ۱ 0۰۹۵ م83 أ۹۶ْ 67 5ا5

 | ود آل ۱۹ 557 ۳ ۱
 و ×18 ۹۰۴ ؛ دہ ہہ 87 ١۸۰۳۰

 قحعم و ہ ئماى بہہ ٭٭۱ ظاچھ٭ ما ۵ - <۳
 8| 9۳۱ ہ۹ 7 ی۰ ی۹ ۹6۷۹۶۰۱ 6 5۹ ۴1۹۰9۹ تاج

۱ 817۴ 

1۲9 ×8۳ 3277 ۹1 515 182, ۹۰ 9 8٤17 

  75م۳۰۸ *۲۳ 377۶ 0ای ھ۳ 37۱ 59 1۴5۴

 ۹ )3۳۷( ×56 0۹8.۴ ۳۴۱ ۴۳۹ ۹ 7ہ اریثک

  8۹ ۶جم ما (م)۶) ×۳. ۳75 ہہ ۱ 1۹6 ا5 |
  ×1۳1-.- ×۷۳ 60۶ 0۹77یھ مہ م0۳ ۳×

 '-خج مد مہ 8۳۳۰۳۳ د٭٣ *م۳٭ ٭ ×؛
 یو ععر ۷

 ۔ہمق٭ ۱× ٠۵× ×٭:جاہ ۳۰۱ << ہ ہ۶ ٭م<٭
 لب ھہ ۲۰ 7 977' .۶۲۹۳ 1۹57 5 ۴5

 *× 8. ۳ی. ہہ 55 ب۳ جے ٭٭7 ۹ )۹۶718 ٣۴
 ٦ چ7 ہم>× ۹ بب ہ]7 .8۴جتکفی ۳7۳ ٭ مک ۱

7۱ 761۴78 ۶9 71 37 4۹5191 

 <۳ ھ۸۷7 ×7 ہ7 >۳ ۹ 56] ۴۹ ہت (۴۴ ۴ 7۶
 ٰ 7 1۱ 8 ۹8۴ ۹۳27۳7 ۰<۳× ۱ ۲۳ ۸ ١

 | ٥۹۰5 3( جو ہہ مر3٭ ۳ ہ ۷۰ ×7 ۲۱۹8۸۱ ؟.٭.
 ۹50803 فی 6۵2۱ص ا3ت ھ۴۶۳ ۴7 5 7 ۹۹١

 رثالاوںْوُغِأَمْي (ئرج1 تہ ھقب 98ہ ۰۰ 5 58ا۱

 ٥-٠ 9۳۹ 2ہ *چ:چم ہ ہ8۲ "جی ج٦

 ہہ مور تال نور بے کف ھجج ہج×
 7آ ۶5 ۰)۱ ۱

 مک جج چک ؛ جت چعوا ہ قع جک
 7۳۷۷۳ )مع ہا)ج ×۳۱ ۶۱ (ہ۱۹۳ *۲۷۳7 )8 ۹٠۶۰

 ئۓہ ہمہ ےب۲۱ٗض تے ہمت ۔جےدلبجبہ ۔۔ج_ےہ۔ے ہ2.



 ٢ج

٢ 
 ۔ اآ >٦

 <5 ٣٣
 تکاکحسھچکسمع تو وہ

 ےس یی 1۹ 3۷ ۴۵ 257: ۱

۹۹ ہہ ہ 5۳۰ ہ۱ جی > ںی
۳ 258 

 ا3۶ ×>٭ا ×8× 8ہ ڈچ 9۹7 8:۷ جج و

 1513۲۳۹ 7۹5۳8 ٥٤٤ ہ۳۹ دب5 جو یج نا

 ںو1۹8911871787۱۰.
 تاب دو یہ

 اد ٭ مچ ×× جج ×ر|چ و پاس ا

 6۳٥7 تد٦ بات ت5 ود× ]ہچر یچ

 ۳ 79 1 7 73۰ 237 ہ۰٠ >31  پ

 چی. ××۷×ہ٭ *چج : 57ہ. و و 3

 ٣9179 ۳95۹ <۸ ۰۰ ۴ و

5 ٦٦9 دا7 77 87 ××: 3 )ےہ
5-4851 17 

 اتخااش اتسادوغ یی رم ً

 ہ0 ۴ ×:۳-.×8 ہ وو” : ۱

 558 ۹ 8۶8۰۱ ہ5 و 7587) < مچ جج مہ و

 ×× ××٭××٭- 337 ج۰۷ ۳
 د5ا یا 71

ہ چوجچ و 77۶۳ ۱8537 و5. ٌ
 “ا1515 ۹1۰ 9۳۴71۷ ۰۰٣٣ د

 ۳ ۳5 ٠۰۳ ج۱ جج ھ.٭ ٭ )جد وہ
 ×77 < ×3'لآ-”ہو

 557 ۳! ٣۳ ہ۲٣ ہ بجرجچ ۳۷'-۹۷ د5 مچ مہ

 ہیبت ج بے مروسیقو دم ثم ٌ
 عا ٹ5 ہ

 ٣ ۵۹۹ ٦٦ ۹757۳۰ ج٭ ]حرچ رد و “ا 3۹ ج١ إلا

 ٦٦8 5۱ 777ج ٠٣× )5٦( ؛ ہم جا: جر جج .

 ٠۶ ۶ا ڑ5 ۹۳ م٦ ھ <۱ ہ۷ ہہ ×× ہت یو وچ ٌ

 یک ۳۴ 1۷۷۰۳ 5۹۳۳ ہتجدج ×٠× د٭6 جج ر۔ عروج ٦
 قور

 ۹ا۶۲ ۶ ۹۹۱ ت۳ ٦× جو جج طو ؛ جج

 تہ 9: ٹر ج ؛ چک وج وہ "ےہ

 تجح-7٣ ٥۳۳۰ 85ہ ہ جج ؛؟خ مج جو

 0551 55 ۳5۳ : یہ جا ×7 ہجو٭ ہ۵8

 15714 71715۱ ۹۳۴۳) بل ۰ ×7۹ 57۳7 7ج ×۰ ۳9- اج.

 5۹1871 6 ۶97275۳ ۳۷04 57 ہد جہ رم ج8۱

 ٦٦× 32۳۷۲ 58 × حور ۔۔٭: ہل جج٭ ہہ ج٭٭]

 57 ۳ جج ھر٭” ××٭ ×× :جہ٭ جج جج ی2. ××

× ہج مص -ج وچ جو ھجر >٭) مج
 ء۳ 5. ×

 ۳۹۳۰, ے۳۳ ] ہ٭ مر٭م!٭ےب ہ-۲ جج

 ا۸۴ ہقآ 5۶5, 1۴6 >٭ جمی جم ہوس جر ي جج

 ک5 ×٣ 7۹5976 ۹ ٥ ہ7٭٣٭ ٭٣] ]چ۰ ۴ ۱

 5ا75 ۶٦٦5 7١ ٭ چ8ح×-٣٣٭ مج جج جج

 ا7آ ۵ 9795 ہ7۳۰۳ ۹۹ ہ٭ مروج ج0 جج چت

 5(ف8۱- ("5 ڑ٭)

 نین وا سش ۹٣ ہ٭٭٭ز چ.٭ یچ 8< 5

 ۳ 8ہ ؟5ہج٭ >۷ جمج>٭ سس
 ہ5 7+ 8ہ

1 5۱ لمع ×58 ۵ ج٭٭ ہجچ٭ی بو وو و
 

 ٠ ۶9آ 558 ک٦5 عنص 6 تعنص ×نح قج ججچ٭ چرچ

 ج3. ہج)× و جج عج
 ×٠× 7۳۹ ۱۹58۳ 1-۹۱٥۰

 اٹ ٭٭ -× يہ ×۰×. چ6 *5ہ] مج و

 لمع ×۳ رەچو جج مج پچ نولمعی ون ام سش پچ چمچ

 9۳۲٣٣ ٭ ٭۲7۰۰٭٭ دہ جج چہ عنص ٭ج تہ

 ات ۳× ٣۳٣٣٣ ٭ ٭صحص-××٭< >8 :×× :]ج جج وج
 کاکا یخ ےس ےہ رثک

 یخ ےہ رک رخ

 نیعتصیا واک ام سش ۹۷ ڈج٭٭ یج. ۹5 38ی چپ

 ۶ک ہ. 585۳۷۶ ۲۳٣۳٣٣ ۹ ٭٭: جہ ن 531 779 ج٭

 7.5755۰ ۹۳ ہد ھ7 چہ ا56 ٭: :حجم جی

 ہ7۳ 7۹۷ ×5۳ 5۷۰۰ ×8 بج ×ص٭٭ وو

 7< ۹ ]”ج مد جج ہو< ہی جی عھسوو

 57 گ۹ ٣۴× ہ3جہ٭ہ وچ موجد ر

 ک7 52177 ك5 م۳ 1 ۶5۷ ۹ ٭حہر ھ) جج یر

 ۳۳۷ 6 >7 ۲۴ ً”م٭٭ عص جج م و چپ

 5۹ 515 ۳ ہن چی 5ا۹ ک5۲5۱۹۹٭7 م٣ مری

۶۳ ۱۰3۷ ۹ ٭×>× ہج> ۹7۰۴۳ ×) >×.٭ >0 ۷۴۷۶۷۳۴۶
 آ7۷ 5۳۳ ۳

 ۳۳۷۶۰ 5۶5۷ دت ×7 مج عم وو

 گ۱ ک5 17 5 7 ×۳× یو ٦ ۹۲۶٦ 7۳۲٭ 6

 25-۳ ا5۲ >5 35۳ ہ ہہ ہہ -نرج ءھہجچ

 55 71۹9 715۱ ۳67 75۳ ۳ : ×۱7 ×ج٭ >۳ ٠٭٭٭4

 2۳۳۶8 5۳ ۹ 5۳7۳ ×18٭ ہہ×٭- چ٭ دو ہ جہ
 ٭ا3)])

 189 ك5 ےہ ۹ 5۳۳۳ ء7 مج ×× مرچ عج و

 1۶۳5 5۹۰۳۳۴ 4-5 ۳> .ہ × -ندہوو فن

 آ1۰ 5۹۱۳۳۳ ہ >7۳۷ ہ 3ج ہہ. ]مد سوپ

 4 5055 ۹۰۳۹۳۳۳۶ ہ۴ ۳7۳ ×۰× ہہ ہہ٭ ج.-٭عب

 ۳۲۳۲۴“ 7۳۳ 57) ×۹۱ 5۳× ×۴۹ نہ. چعو جے

 کا 2۳ ۹۳۳ جہ ہہ ث٭ 8ہ: ہدج 37۰ 5

 5 ۱ ×٭ ×× تہج ہ۹ ہج وی وس

 ۶ ا ہ بغض دیا جم یج ہہ ہک جج ×7 ٭

ا51 ا7 ۳کو7 *ر×٭٭ -ج و٭ وج و 17۱۶۹ ۴174 7-87 ج
5 

 ڈ۰ دہ جج جج ہہ مچ ڈد <

 کاج م9 اک 7۰ ٠:۱:3 ]× دص٭ ج جوچ

 رویادمْولَ والو ڈے چچ 5ا ۳۷۳ :٦ >× ہج

 ۳۶ آت"۷-٭77 ا377. *٭چەج جج

 ہہم. ہ ہح ۳× ہہ ہ و< جج "و مج

 6 3۳79 6 ۳۳ 7۹ 2۳7 ×۳7 جہ٣ >7 چچ

۳ ۳۳۳ 7۳۳ >۳ ×7 ×۰ ہجج 5۷۳ ج٭
 کا705 >



17۹87 7۹7 

 -. :٭خ یس ٭ہ٭٭ :؛  ْدْبَدیلاوََتَت ود
 38 بہ5 ہوجو ء۷٣ ہ ٴ"8ج٭) 57ج 1۴ ٭۰۲5۱۰۹۹
 7551۰171 ×٠ .٣۶ مہ ہہ (۸)11۳) ۹۷۴ 8 7

)9۹۲89 558 

 ۹5۸5 ا58 ہ5 تہ 1ک 5۳۹۶7 ۱576 237۴ 8
 ۹ <جورھحج مک ا876. ۳۳۴ ×٭۴ :ہت7ک (31ر 1+1, 7

 ۳مجق. <۰ 5۳۰ <٣ 35 588 أ1, 9۹
 ×ج_,۳9ہ مجب8 ہ عی١ ۱۰7 د٥ ۷۸۰۲۳۰ ۹۱۳ ف
 ۲53 ہ1 × ۶۴۳ ہم ید٭ ورک (3)-۔ہ 7۴8
 ۳۱۳ 5۴ 5۱ ×۲۴ 1۹۳ ٣۳٣۶" ٭)×-٭٭7] 7
 مے ہ۱۳ 5۱ ہہ ہی ب۱ ٭٭٭ و١٢ جل مج ک
 37 ۳۹۳ہ ہہ ×5 ×۳ ہ (1٥جو5ر 5۹51 7

 ×× ہ۴ "۰۰ ہک 5 ۰۹ ۳ ۴ ۹ ۸٣۳8۱"
 ۲57 5۰7 ٣۹۱ ×ی ہہ ×۶ ہما 5۲۹5 ۹11 8۲ ٤

 5۳7۰ 2 ک7۰ ۹. 71 ۶17 ۶۱۴151 5۰71۹ ۹ ۶
 ١۱۹۳۲ 6 9۹۴۳۱ ہ37 ۴۳ 3۹ ۱18 59515 15 7۹ 8
 ٭ ۰۱.95 ۳٢ 777۳۴ 5۹75 ×٭ ۹۳۰ ۹۱۴۳۴۱۴
 38 ہم ×× < .,)١(( ہ٥ ووکم (۱ 5۴ ۹
 7358١ 0 ٭٭ ٭ہ٭ ان۶ ]۷ك +۰. ۴)۶۰۰ "۹ ۹

 ہہ ۳ج ات: ۳ ۳۳۸ہ, 7۳۹-5۳51 6 ۱۱۹8] 7۴۳ ۱

 ۵ی ۹۹۲ :× یدآ ات ۹15۱ ۶ہ 8 ٢۰
 م7۸۱ ۳۲۳۰۵۶ و1٤ ات: 077 *1۹7۳ 5۳ ۶ <
 ل۹7 ۹ ٭3ا5 <۳ ۱۱ 5ا01 5۲۹۳ 7
 58۳۳۰  تق٭ 386 8و۷5 30۳ ہ۶ ۹چ ۶۶۴۳ 81

 ہو ]م177 7 ۴۹ ۶۳7187 ]5' ۹۴۴ ۶۶۰۰۰۲۷۶] ۱٢۶۳۶١
 دوم٭× چپ. ہ3۹ ×52 <5 0 6 5۲۳5 ۹۹۲۰ ٢

 ١ ٭٭ ہ٠ ُهلالَتْعاسََْلِلاَرَتا تنا ۹ ۲

 ج٭ مک ہ١ تاک شقلاوَتویت یو ہ0٭ ہج٭ٴ
1۴ ۴۹ 58×( 

 ١۹× ۴۴۳۵ ۹۱ )ات ۲۹۰+۶ ٭٭٭ ٭٭"٭۹ :
 تو5 57۲۳ ]٣۶ ×× مہ 510 <7 )۴۲۳۷۷ 78۶ ٥

 و3۰ *7۹ 3۹۹1۴ 3۱۹ ع3 م۴ 3۶۱55 6 ۴۹۹۸ ک۰٠ 37+
 دہ" ۳)889 ×۹7 1۹ 7 ۴۴۰۳۴ ۹

 یو م۰3 2ہ ۳۰۰۱۲۴ ۹۹۹۰ 531 ۴۳۹۳ (( ٠
 7۹ 1, ۶۹ 97178 91161۹ [۹91 7 "۳: ۲۳۴ 73 (8۹ ٤

 م۳5٭) 17۴ ۸ ۴۱

 ہو3 8ص.ك:۱) ×8 +۳ جوو جچورو : مر
 کلا اامآ ٣< ی ۳)3 ۰ ×۳۱ 2:5. 8۴8۹۰۰ ×۹

 ٭تہ ۲۷۳۴۱ ۰:577 ۴۶7۳۷ -->-۰-٭۰۳ ۱۲۳ 6٤:۳ *زک۰آ
 بہ ۴۱ ×752۱۴۷۹۸۰۷ 5 ہہ 2قاو <۹ 58 ۹۹

 +3 ×۳۴ دو مک ء۸۷ مججم٭۱ ک٦3 لمع ۹
 جہ مو ہ3۹ تانا ید د57 ڈ۹ ۴۹۱ ۹۹ 1۱

 تا ''ڈ'ڈ  ۔.ے ا ےااا ےن رر لا ون: .۔..........................ں.ہٹسںس..._.ے.ے_ےتر تا

 ؤرادا ۷ ٰ ۱ ٥ ہللا بال

 9 باوا مھ نیا تلغ ةلولعم لبادب دویرلا تلاقف ا: 32 وا۶ ۹ رسم 7۶
 3- 9 7 2 ےک حساس تر ھے1 ہود ا ےہ ھ٭ __۔“_ ےہ ےس ہے ےس ےس[ ےک کیک یه نی لیوا
 ا اڑان ا دنیا اب6 دی فلا موت لا ءاصغبلاو ةوادعلا ا

 ای5 یل و ا پر
 ا ایل6 اوو 0اا جز ح ون دال و مور مرحھنح آ1
0 

 ا انا 6ں وم ہا ھی مولعرا تع نید مھقزن ٢۲۴
 ا ا كا زبر لو لا ایش وتی ءاسر میڈم ا17

 ہیج

۲ ًٰٰ 2 
 نکل نٹ نیلا وکلا یزید لا کل ںیاگلا نی آ7
 ا ا لالا ةلاا مت حیض لعل لا ا7
 ۔ےس٘ےوےدس و کا ناک ا یو نشر وا آ7

 يھچس

 ای ا ا ا

 ور ہو 9)727 ٭٭۰۰ ہ77 7۰ ۷× <۰ ۲۷۹"۲۴۱۱٭ جت ٭٭
 مج یجو وی جہ ۔ںرسہو ہت جس و ر ٭٭٭ 7 87 ٭
 ×۱ 25 ہج٭ . وج نر د٭٭ ہ5 بج جہ7 ٭

 م٤۳3 ڈی +3 277 .97٭ ۳۹۳ 777 ۳۹/۹7 7۲۹٣
 ہ جو ہوووی ت+ ر پڑ یو وس وو مو مج 8
 :ج۔ << ۸ج ٭جم ود مج 5ئ٭جر پو مہ. مہ 7
 5ی جہ پچچج ہہ 848ی ]جی ہ۱ ہ مم و
 تہ ۳+ ہہ۳۳۱ ہ7٣ ۰۷/7 9 ر7۷۳ ۷)7 ۳آ
 ٣ج7 7۱ (ممر ْہج ×7۶ ہی +مہیوو ہ۰ چھڑ چی ٴی

 77 ص7 7۳۷ "م77۷ ت۳ج 2۶ م77 / (ئب)ز ۳
 7ت7 ہہو٭×٭ 2ہ یجج × ھ۰۱77 ۳۴ ہہ 777 ھ5
 ا٭۰ جا ۸آ ہ7 "ہک یہ یو تہ چی یچچ
 ؟)ج٭ 5  ہچ جہ چچی ر یو ۸چ فورجہ مرچ 7بہ ×
 7 یجب ہہ. ۹۲ جج ٭٭ ×٣× ) (د۱) ھج ھ7۶ ,7
 7۳7 27+76 ہ٦ و ہو ٭) ھ۸۳ 7 ۹73 7 7
 ۲٦ ۳۸۶8 یک ہ7 .ی٭ ۹۰۰۸ ٹو وت 7. 7
 ٦٦ چچ ہے7۳۹ ج7 ۴ مہ 7 ہو۹ 7767 اچ

 ہ7۳۳773۰ .ہ٭ ییآ_6 ہقڈ ج / یر جج 75. ی ہڈڈ<-
 7 مو مج حج جو ہ ۷۳ × ہب٭٭ ہد. 7

 :7٭ ہ ×7 ہ7۳ ہ)ت7ہ_کاہ ۳ج ا۹۳۴ "مم7 یھت
 7 0 ہ7۲ ہرو٭+ ۲ڈ ہ77 ہر۳77 7 ۴

 ا جج و7۸ ۷ 2 7-77۴۴ ۹7۲ ی7۳77 7۳7077 ۹7۹۳77
 ٭ جو ۔إاچ آہ ر چک یص م۳۳ ۳۳۲۶ 577 72٭٭ 7

 ٦٦



 ۔۔۔ اہ ما ےم عا ےہ ےہ جج <۔- ہددسککورسوشو سس وٹسو و

 ڈو فام تیھنت ہت ہو یب ہیرو سکگٛگکگ ک سک

 پب

۹981 

 1× ۳۲۳ ۵ 7۳ اتر ہا دہ
 ہ05 ک۹۹ ی۹ ر127 ۶۴18 وج جہ ٭٭٭ پ ۱ 
 <[گك تار ۹9۶8۹18, ٭25٭ 8 ۹۰ 37ج 833 ہا اد ۱ .

اتسد صح صد١ :۱۷ت8> د58 جر جہ
 حا دوجج 

 5+94 58 ہ, یو ۴× ر3 (78) ٥۳۹۳ ہہ جو چپ

 1۳5 ا ھ1 2ر 7 >۰ ۱ ۶ د83: :چق ۲"

 1879 9 ۶ ۹ 15 51 ), >ا۳) ۹ 9:17 :چوچ)چ کت

 کی ھا ہ۰ در. ۰۳ 3ج ×ج دج مچچ

 1آ ٣ ۱۰۰۳۳۳۳ >3 ×۳ ۱ >3 ج3ج جج.

 اج و یر مد >× 8:۶ ہج جج پ

 ۳ 2 ہے × مہ ہا. ہ×٭ ]٭ ےہ

 ۔کج جڑ ہ7 >۰. ہ7 57 ھت >> 7ج ےہ اگ
 ۸. 75. ۰7) ). ٢ ر ۰> تر ن

 آ7 ۳۴ ۳۴۹) ×۳۴ ھ, ھ۶۹۰۳۲۳۴ ۴۰۳۳7۰۱ .۶٠۶" جج وچ

 ۳۲5 ۶127۳۹ ٦۱۷۷1۹ 557 ۹7۰ 7۳۳۳۴ ہہ×۰٭× ج.7٭

 * نار َِراتنَشتنا نام ٣ :ج٭

 --٭ ۷ ی5 ھ۱۴ 5۰۸ ہ۹ 5۳۳ ب>ج .ہممو

 تاج :٭ ×۷۳. ×× ۶۰۷۸ *×دوقتا و وھج ہج قع
 ۶٥۹۹ ۹1۱ ک 5155 و۴ تیر ۹١9۹ و ٭ ۶۶ . ٢×

 757 < >۳ 8ئ۳۰.

 آ۹۹ جل ×× ۱۹ ("ا:)-ہ٭ ب۳ چ:+س و : چہ

 ٭أہچت د5٥ "×۹ بد ۶ہ 8ہ >۰. ٭ رج جج

 7٦ 7 7 ××, ٢ص۳۷۶٣ ہ۹ ×۸٭۔ جت جو

 ال ۱ ۹ ہ۳۰ 88 *ہ٭- ہہ تب

 79۳ 7 مہ ہو۹ ۳۰) )8 مو ہچ] بج 8:٠]

 تفلب لھ الا م٣, ۱8 ۴ ہم٣ ٭٭٭ قہ ت٣ ۰

 >5۹۳۴ ا٭7. م5 ۰ 3, ٭٭۳٭ ہ۰٠ ۷-8 یو.

 ۱59 : ہما ہ 1۹7۳ >۹) ٦۴۶۱۲8۹ ۲۳۹ 87۳۴, غلہیلن

 بئاغلا دھاشلا كا ب ی م۹۳ 0خ 3:8 ہ۳ ہ۸ 7

 ہ0 ہہ م8۵ ہمہ ۶۱ ہ8 مم جے

 1 ہ٠ ہے۱ یہر ہ۰۱ ہ٭٭ وو 8778 5

 آ۴ ×7۳ 5-85 87 ) د١ ی3) ×× >۹ ۰۳۴۰ 8
 5۱ 5۳٣۶ ۴۴ ×× ف)ٴ٣ہ ٭3, ۹ت ۶۳۳ دج <

 251151۱71519 <4 5158۰۴ ہی کور (٭×٭٭ م۴. |

 ک3 24 77397 7۹17 7٣ - ہ) ۹ (3)))-ک؟

 9٠ہ 87 ہ7۹ 7 ی۶ 377 7۳ )7 7

 ۳5۱551 775ج5 (5)-ی۳ >8 ج× 6 ء0 5

 ایہہ. ٭٭ أ۱ ۶ہ ۲۱٭×۰×۰ مج ٭جج!ج 8 ؟(پ ۳

 189 5۲۹۹1 ہ4 ۳ ہے ٣۳ہ 5ہ ب06 ۴18 ۹۹۳7 ا

 ہ۔٭. ۹ میل٭ درک چک ۱آ کج ۳ ٣۰ ٣
 77 ۰ <٭ ہہ. ہ3ج ہم ںیم

 ۱ ×5۳ ہر3 ٭ ج× قر ب5 زرس ×۰۴ ٰ

 ک58 1575 ک۹۴ 771 7۴5 ٥ ۲6× )۱۹۶ 8٥8 دنع ذاعم هب ربخا ٰ

 اشات ەتوم ا8۹ کی 5۷۳۳ ٦× ف87 575 ٦۷۸۳" ۴۳٣۰

 ہج ےہ یک <٭ہ7 6 جیج مہ ۹ ء7۱

1 

 تتھتھوھتحداسض جر ھس وسرس چو اد سہو یسک ےس یس یوم یی ہنس ےہرظنض یت سس

 الا تاج یب سا ا ا ید جیک ا اج تے بہت و ید رف حر تاج وج زس ہر

88 

 ات د5 ہہ ء١ ×53 ×۱۶ رر9 ہ .8ہ- جج و

 ۳.5 ہ5 م٣ 3۳ کاٹ 6 ٭]ق8٥۹ ٦ ۹۳م ۱ ہم. نمو

 ۔ج وصق ہ[87۳ 5)6 ؟]طد ×۲ ہہ م ہی جج ودج ج
۹13۹ 57781 58151۳ 6۱ 

 ک5 >7 کت ہ۴ ہ8. ہہ ٭ہەجم 58م ہ

 1157 ۹٥۴۳٣۹ ۱٥۳٦“ د۵٥ 8ہ وم مج یہ مچ

 ہڑتال ۰۰ ججحصج+ات ہد ]م8 ہت )٭ مک  ۔! ک<و

 حت .3طت د٤٥ 55۶۴6 5ا۳5 ×× (85ہك) عج وج مج

 55۱ 55۱۴5 ء۲۳35 م6 مچج ہہو جدو عج عوقی

 ۴۹۱۰8۶۳۹۹77۹ 18١ج ۹۳۹ ۳ 51 .۹× < ۳٣۳

 ا317+ تا٥ ٭×٭ ے__ (یجکہجج٭7)

 ڑکڈآ ۹۷۳ د۲ 5۳۳ ہج۔حی.٭ ہد٭ 3ہ جص-.×٭

 ک9 ۶1۳۹ ۳۳77 677۸4 89181 7) ×× یو

 551 +5۹: ید ہہ ہی۳9 پچ یجب ہمورج ہم 58ہ

 )۳۲۲٢۳٣۳۷۵ ۹ہک ٭جج مج: چج ہ ٭حیجچ ہ

 ۹5۳ ۱۷ 5۷6۹5.5777۳۳ ۳175 ٭ 35×7 ئ3)ہج ۳

 ا7۳۴۲۳۵) رہ٭) >7 ہہ٭>٦ ٢1× ۳ ۱٦ >۳ :٭ج.٭ ,مہ٭

 )5۳١ 5۶ کا ہہ, 571 ×۰۳ ۳ ہ۳٥ ۳ہ ہ86 م× جج

 ۱٦ ك5۰ 577 ٥ا 36717 ۴7۳۳ ہب٭٭ ز53: ہ ءح٭٭ +ےمج

 ا5آ 51 75 55 ۱15۱ 516515 5۰۴۲: 5۳۳۶ یک ۲۳۳۲ جج 7

 55 4176 ۴۳۴157 ,٥ 51۹1 >1 77۳۳ ٭ ۹ج۲ جہ. ہک

 5۳۴۰ 55+ ٭ےحسو ہ جب ہصہبب ع× ]3 و پن

۱ ) 578 

 ۰+ 7۴ ۹377 : ہ 3۹7 مجح٭ بج ) ج5 ہر ہہ یک

 ۹۳۳ ٤٢۳8 ق3 585 جہ >) --<٭ 7151 7518) ()۔یو

 57 1ہ 55١ ەہٴ8ة8 ہ۱۹ 8۳ مج 8 عج وہ

 تا1597 7۹ ۹95 ہ۳5 6 ×۳ >۲۳۳ ڑ5 جک ر ۳ ہر3 ج7

 1 ۹ 7< ر۳ ×۳۳. 5١ ک7 ھ77۳۰ >۳

 559 55۱ 57۳ 9788678 >3 ×7 <ہ ٭٭٭٭ ہآ

 7575 تا١58 ك3 9۳۰۴ ك5 >7 ہ۲, ہہ ہ5 ۳ ۰۹٠ ٥ ج۔.)چ

 7۹۹, ٣-6 3م ۹۹۰931۹7 ۰×۹ ]مے وْحوو وٹچجچ

 5اک ک۹۰ ٥٥ ک3۴ 7٦ ۴3ہ, ۰ ہہ" ٭ بہ٭-۹0 ہت. جگ

 991, ی و م۳ ××[ 5)5 ]۹ ٭جو جت سچ حج, ع یجڑ

 ۹۳۴ ۳۶۴ >7۲۹ ۳۳ 777 ٣)٣77 ٭7ہ<٭

 5 ٦٦ہ 3٦ 8ت 5بج ٭ *٭بہچ جو

 *ا؟67۹-7 دا چہ35 ہو ص۱ ی٥ ہجرو مجبچع و

 51534 ہک اب ۴ي ٭ئرج جج 0م٭ ججمموم ر

 “5:۰ ہ7۰ ہ۹5 ہ٭ ×۳۳۰۱ ۹۱ ×۹ ٌّہ+ب-7]٭و

 تا 516, 5۹ *٣۱۴-٭ك)7)) جر دہ .ج ر

 5154 ۳۳٣٣٣۴ ۴)۳ ت۳۰ ۲ یج٭0 ].۱ ج7 ہ

 58۳+ ہ٭ و ہ چ< ۸ ج نب سج ×× د95.

 ٭٭ ×5 ×۹۹ ْةَنْمُنْعَتَتأدُئب 1ب دہ ×× ×ج جج

 7۹97۶ 5۳۷54 3۱715۱5۳ 57۳۳. ۱۹۳۳ ج7۲ ×تج]٭٭
 ۳ ۴ ۳۳7 7 -- 73 ۰1 ۱۶۱ 7 ٥۳۳۰۳

 اج ہ**× ہد << .وچچ ىورم ءخ جر. و٭



 -۹5 وک

 یو ۹۱۵۷ہ ٭ ۲ ہ"٭ ٭"م. ہہە×جہ< ہہ 38۳
 بجوحجم ×تحو ×ح موج ×)آ ×ب ى5 3۸ :۷) ْلْأَاَمَ

 ران نکا جج ۴۱ 27۳5۱ ۵۴ 5۱۹۰۳۴ ک٭ ہ یے
 *٭5ق. 8۰ 8ص 38 (ہ٭۱ ۰۳١ 515 کی1۹ (35)
 3حعج  ہ٭ی یے یہ ھط۳-88۹ 51018 (51 ۹۹1 ٥1۹٦ 535ر
 میچ مرب چچی مہ ۹55 ۴۹, 5[5[۱٤ک۹۲۲۹۶۲ ۹۳
 و ہ م۲ 7۹ ۹۱ ۲۳ *۹۱۳۳۴]۹۱۲۹۱۴ 5۳7 ۹۹۴ :
 ۷ سر ا557 5۳5 59] 578۱ ۰1۹77۳5 ۹5۹۳ 51۹ (8, ۴
 نو ہد. ]۳ ۱۷ ۳7 ہہ ہ5۳ ۴۳7 ۴11۴
 ۔(حخر ہک ۲ 5۶۶ ۹1 77:6 9۲0ت ۶11۶1 ۰۲۲۹ ۴ ک 7٤ ک۲ 1آ

 >5 ۳۹ ×. "3 ج55 ۳ ۴5۱۹۷۰۲ 81۴ >55] ك5
 ج7 777 77 5 79 71 17 771 ۰۱4 .۳٣77

 جج ۔۔ںنوجو-8 ۳٢× :٢٢)ا
 ۔چچیو جب ھو ؛ جم م۳ ٤ ٭؟
 یف یئَوالاَوم نِ یذهلا نی طتاد 5ا

 حج >.ق چے *٭ مج (م۱ .۷٣ ہم ۹۳ م٣
 کہ ہ ۳۴ 7 7)485 ۰٣۳۰۰۳۴ 5۰ ٠۳ ٠٣

 ے عمچ عہس مقجک ہہ ٭, 8۰ ہ 38گ 7
 ۔م ۶1 2:182 55۱

 -حح٭ ہک ہہ جہ5 (ہك۷) ہ٭ 8×8 ٥۳ ٣
 یو 3ہ ط× : (وم) بم 8۷۸ "م۴۹۳ ء78
 جم و. یقر مم ۸ إ۹ جب1۳ 35
 چی جم ہو ×8× ہہ 7×× د۸ ۹۹5۰ ۳× ۹۹
 محو ممج 8۰ 18 ×× 72۹۳8۳ < ۴۸۰۰ ۳ 7

 یو. ید 27 ہ5 ۱۸ (م٠ ۴۳۳ ۹۰۰6۱
 ۳ ×7 تت۳ ۸۰۷۸۰ہ۱۰7 8377 ص5, ٥٠١ 5ھ3) <
 3جی ہد 585د  ہ ہہ 5۰۴6 ×۹ )

 ۔یہ ڈو 8جم مم ي٣١ ٭ بہ۶ <۴
 ۔ع<۔ ٭۔چ 8۱۶8ہ ہمہ ٭ہی٭ ۲۳م ؟ ء۳
 نجد ہ87. ًج٭ 8۷۳ 2 ۴7۳۴۱ ۰8: 7۶

 حت ہ۶۷ ۹ ۹۹۰۹ >3 ۹۲+,

 یو 7 2ڑ" ۱۶۹۰ ٭ج+3 8 5۷۰۷۸۴۱3, ۹ ٭ک۳نآ
 وج مم” 8۷۷ ۶۱۹۹۰ ۴[: 5ر مو )۹۳ 8۷8 ۴
 جج جے وچ ۳ ]أی 0۶۱۳۴. 88 ۹۶۳ ۴۶ا ا7

 چہ 018 ۱
 ×۹ یا:ر-ھ٭ ہت ی5 ×چہآ 85 6۶۷۹ ٣

 (ح[)-ہ5 >۲۷5 5< ۹۳-۳۳ ۱ .٠۳۰۳۴ ۳۱ 5۳٣
 7 ہ۰ -ج-.۰-.. ہ ہہ).<. و انار تک ا ٤

 ہ] پچ ۹ .3ہ] ۰۹ ہہ ×7۳ | ا2۰۳٣, 97۰۴۹ ب۰٣ ک5
 ]۹۰ |7 ۱۹ ۳-۰۸4" 88 7۷۶ ۵۹۹ ٦×

 :۰ ۴( ٦>
 ۔ (1۸) 8۳+ *× مج م5 ٣-۳ مد 1۱.56 ۹6

 ںیالا نی تے شا ۔ےحمص ۔ہ 95ك ٠ب 2
 مے٭ "ہ۳ مج, ×۱ ۷۰۳۲ "جس(4)۰ ۰٣-

 س۹۹۲۹ ۱

 رح ۳ ۳۴:۹ ۳5 ۹ 0۴ رک
 ع۱ 2 21813991۹ 758) (39)-۹ 4

 سچ ×× ۵ 27 اا۳ تچ۶ ۱ ۹ 9775 ۹511 71
 ج8 2ب 877 ۴1 0 ۱ ۴۱3: ۴ 71 8

 دس
 جج 7۴ یومرج5ت: وج 5ا ۳۹×۱ (838) 85 .

 بو ۰.۸۳۳ ہاجج ۰× 8 ۰ 38 ٥7
 ]ماما ۳۳. 7۳۳ ہاج چہ ا ھا

 ےہ ی۷ 81ا ۰۳ ۱ ٣:۰5 ۲۷۴ یک 7۳5 ۹)۹۳9
 و ہوے ۹ 7 ۳7 2۳۲۴ 77 ٦× -۔._ (377ہ-۹۴)
 ۷1۶ 37۹: 30717 ۶11 ۵۴1۳۴ ہماج ]2(1 )-ک؟
 جم ٭ یس ٭ج ي۱ 0 ي ٭< <7

 ج۳۳ ۴)۳۳۳۰ +۲271 ک3 ۰ 5۱

 ےہ ڈ.جحج. 85 ہ33 8 8
 78۳۰۵۱ ×ہی. ۱۴ ہم7 ۰۹۳۰ ۳ ۴]

 8. ہ۹ ہّم٭ اج ہم ۱ بسر یک ہہ 75
 بصح 7 ۴ ہک۳7٣٣ 3٦٦ج >1 ۹ 1877۳۳۴ ۶۱92۳ 1|

 رح 9۶۱ ہا ی5 ×للرحح : ۴۶۸ ۳٢ ۳٣۱
 ج۰۰ م۳ * ×۳ ۱٭ص ١۱ چ3”: << << <بصط 67
 7ج۳. ۳۳ض ہم×۳٭ 87۸ 55۶۸ ۰ ۹۹۳ 8
 ۱ خم (ی٭۱ ہ3 <7 +۲۰ *3۳۰. ہ۰ 6
 ' و ک۴ 7 5 9۴۹ ۴۲۴ 9۹۰ ۴ ۳۹۹ 7

 ۸ ×57. ٭م٭ ٭٭٭ ۱ ہ8۳ بہ ےہ
 ٰ ]۳ >] ی۰ 2۳۴۱۰۳۶ ہ7 71. ۶۷ 6 ۷-017 م0

7+1 ۳ 5۳۳۴۶ 
 ۹ عا ا۴٣ ہچ۱۳۳۳۹ ۴۳۳ ×۳۴ ۴< ہہ ۶
 یر ہہ و٭٭ ٭ي, ٭.م ات. ھ8۶۷

 )آ7٣. ی7777 27177 ۴1 و۳7 ۴۰ 7177۱|
 ۹ ۰ ٭3 ج٥ مہ ہم۸ 9 مہ 85
 (٭ مو عیس ؛ دحبجح ہوم ١ ڑ3 - 55۸ <× 7<
 - 77۳ +۳ ۴ ×3 ٭ ہل نکلا ںزئا امد

 اک بب سچ *× ہج ہمس-.×٭ ×۳ تا٭٭ ×.<
 ٴ جج .ہ ٭مق "تو8۰ و 8۰7 بم ہ ى٭ ۳

 جدچج٭ ہ۔. × چ2 ہ دق و1 >۰< تو ٤
 7ج (یم)-ہ ۱۸ تاک ص۳۰۱ 5 ۳۳۶ 9 ی٭
 ۱ ہ, مہ *م ×٣ ہمچم 578 ٭ہ م۰٣٣ "۸ ۹۹-(۹(("ە

 چی3 ی7. ۶۲۱۴ 7۷ ۳۷۴, 4 8۰۳ 357۲۴ 51۰۳۴١
 2۳۳ مم1 ک۹۹ ۰۳۴۳۱ ا5۳75 ۴1۲۴ 31587 71۱



 - ےہ اے وس >
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3-7 
 او

 تپ

 داوآاآ ٥۶ ہہ 5۳ی وڑچو ۹5ا : چ٭

 ۶ اپ ۱۳ 7۳77 >۳2۳ج >۱ ٭ >-ہ ےس

 7 1 7 ا7 آ7۹ ۱9777 7)ا ت7 تپ
 ھڑ ١8۷ ص9

 وج ٹچ اما يا 8< ٣٣۶۱× ۹3>٭: اذن
 ت۹ 288 ۹572 نوئباص ی5۰ 7اچ×5 ٤ یراصن -]5 چپ

 5٦ 575, ×7× 55 < 58 7151:1855 ی٢ ہچچ

 1ا ۳۷ 87۴ ۱ >1۳۹7۷ ۰۰) 71 7۰ ×۰٭٭. ٠:قج۔

 بد ہ5٦ ٭ ہ5۱ ی ۳٣۳۵ ہ۳۳ 5857۳۳ مز
۱ 77 7۲87 115779 

 75:8 م151 .59۹ 5۳8 8 7۴7۳۵۳٣ ۱5۳۸ جچ
 بج 5ً 7× ٭ج بہ ×5× ہمہ ؛ چہ

 یف٭) 3 ۱۹۹۹ ۹ 6 ۱

 م15۳ )٠۳7* ہ ۳ظ ت ٭ 5ہ: صد >:۷۷ ہوم

 ۱×0 مح م٭٭ ۶٢× ۹۴ ؿ۵ت :ت ڈچہ وچ ,
 ہ٭٭ قا. مج ٭ ہ د١ ہ٭< د چ ییہ

8 ۹۹ ۰۳ 193۲۶۰ 

 5ا75 5۶9 ٭٣٭ 7۳۰۲ >٭×۹9 ٭٭٭ ؟ہک3)٭ ء

 بس ہو. ہو ۹۳۰ج ہ5 .ہ ۸ بس جچو

 اکی ۹ص 6 ج977 ہم ×آ "5 ۱٣ *)آن× ٭_ ××

 ۹۴ ٭ ۹ ہ75 ۴7۴5. ۸ ۳۴ ۲3 ۹۳۴, 5۷۳ ۳ 8
 5 ۴۲ کک یہ ہو م۳۰ 8< ۱ یبہ٭) وچ ہم

 بٹبوح+٭ ہک مع ہک بور .×7 .ہ9وج بچ

 2715۱ 75۹. *۰۰۰ 3 ×3 ٭ہ٭ و۰ 58ہ ٭
 31115۱775 ۶٦۳٦ ہوجا ی 5۳ ۹۹۵۰ ۳۴۱ 8
 با ہ٭ جج٭٭ٴء ہ 3نو یہرم۱ج| چہ :ہا8و جم
 مو ۵ 8ی (32)-ی و 5 ۹۹ 3۶ ۴7] ]۴1 347

 58 ٭ ٢ہ ہي 8885 ہ *۲۹ ,٣۵۹ 1٠
 ت٣٣۳ یھب ی۹ 85 ,۴ ۳۳×۹ 0× ٣۳× ۱۳۳٣٣

 24 ۳ ۹ 37۹۶۹ 5۲83) 7 ۱ ک٦٣ ک 412۰۰ ۹7
 ڈی ہ. 5۱ ۲ ہ ۹۰١۹ *۰ تاج یو3۰ ۰.2۳۳ ٭
 ۰۰۳۰۶ 7 "×× 3۲ :ک٭ ٭٭٭. ۰۰۳ 15

 ف۲۶ ۶۹۴ ۱۹۰ 7۹ ۱ ہ۲7 ۴ ۴> ۹73۳5 ,) ×٢× ٣۰

 ہ چ”-جات ٦× ۹ گ۷ ب5۹ +555 55) ×۰ ہ ب3 7
 5اا

 9... ت جج مم۰ ہک: ہ8۸ ۲ ہہ. 7
 ××. 3ہر٭ 82۳۳ ۱ ہم, ٣× ہ 8 ۴<
 5 7۳ ۴۹ ہ8. 5۹ ٭رک ہ۹ ۸ 9+ 14
 ہ۶ ۳ ۲۲۳۰۰ 55) .3۳۰٣ ۰ وو م۳ 3و 85
 2157 5۶ ۱ 1۹۰ 5۳7 >۷ ب٭××٭ ٣ ہم: ۳× ۲
 ۹۳۳ 356 7 ہا ی5 (٭ ۴۱ 7 0 1
 جما ×۳۴ 5۹۹۱ ۱۳۰۲۴ ی23۳۱ چک ۹۹ ء۲۹ و ۹۶
 5۰ >٭٭٭ "۳ 87 د٭٭ ہہ جم. 878 ہک
 ۳. 7. ہک ہہ ۹ ہر د7 ک۱ ی۹ 8۴۹

 سس فعسمم
 دب ییناپ اٹ ینب ہشام سا جس وم کام کج جاسوس سرہ جا بد بابا ا کرام ام بت تم ید دانش دا جہ و اہ وو یک اپ پکا یا چہ

 584 و ھ-ه0
 سا شناس ڈ6 تجھ ز اک رو کد اشوک دیشی ہا بک ےک رعایت ھما دت تا او و مم خا یا اج رک یک

 جوس
 ہہم ٢ :ہللبصال

 ہری 7

 أ 70 ٤[0ٴ :
 سس .. 22 ےد ڈک ٰ

 سس ایر ھم کئ تر 2

 2سم واہ ھم
 ا اھ یب لو مودود اوۃ مواد ست مکا باک 7

 ا تن نک تر که اش
 1 دا یکنرو یراااد دیعا لی وارسا یددڈیسلا لاقد
: 97 َ۶ 
 7 ّ او قاحا اگ رک ا دلا ہا 2 ا

 لن ا تن ک 2
 ِ 0ئ۰9 9 ۶ ٰ 1 2[ م77نئاەییسلا ا۶ج حتروفخ ہلاو :
 1 نوک نارظن ظرف تحت

 هللا“ نون نیو ےس رح ۹ دلا

 ہ77 3پ مج می چچچ+ ہ۰ مو ہحیو ہہ[ یچب جٹ
 ۔مج می یہ مج ہو ہک یج رو جا ع ۲ ممر
 5 و چرورچ وچ ہرچ ہصج ہ+)برو ہہو79جہک یج  یرہے ]۷<
 7+ چہوو ھو+ ۔ناجرجر ]×57 ہو ٭چ مج وچووچ7
 یہ ک۳۴ 5۳ جے ×۲ یر ×٭ جرکک ر: یو یر×٭ ہبہ.

 27ت ا57 7707۳ ہہ یر چہ تہہ ج چ3 یہ لت ر (/4))

 ہ77۰) <0 مز 3+ 777 ۳ ×۲۱ ۶۳ہ "و 7۹ ۳ ٠ ؟۳٣ہ 7

 ی٦ ا7: و جج ز7٣ یدچ مڑ5 جوہر ںچوچد
 ۔۳۳۰ج چہ۱5 جہ 75 ر اچ ہ۳۷ 377 7 5۳ ۱
 مید) دروب مم۹ ٭×وب ٭ ھے داوجےب یو (جچج چرچ وج

 ءہ<٭ مک بو٭٭ ہیرو 7٭6 رزوج+.ک) ر ر۸أوو ہ 78 چچورچہ
 ق7. اج مج ہوچجچ یزو ہی وک ۳ ۳ ہک ب٭٭ أ.رچ

 و31 3 ر77 / 7)773 ص772773 7ر یر ۸چمچ

 تروآہ ھو ×97 ۹۰ ۰۶7 ہ٣ق7ک ۸۳7+ بج ,: بو یج يردر جچ

 ہبہ تب متر ×7 یرور ٭)و تاج یجج 7ہ جج” ۲ جر, ہ٭ ہہ

 55۱ خیدیز ہرور پچرک ]1ی یەو٭ م5 7٣ ہہ یھ  دجج عبوک جی

 -٭م+۶ ہأجچرچ ہ بجو وچ یر ٭ڈ 8غ ہتڑچ وج
 چجب جو اڑچ ٭ قر ۴ جج ]۳ہ ہ٭اتجچ٭ 2یع ۲ ر۳

 جم یس ہقہ)ر قر تحت و ہہ جمی+ر مو

 777 جہ 7+ ہ3بوو ج۰۴ مو ہہ ے٭ ہود ہیرو
 مم7 7 ×۱ر



 ھکر

 جمی ء8 8ہ مج ہ٭۰ ماہ ج5 ٭٭٭۱ كا ۶
 قا 2۱۳ ۴۰۳ ہ۹۹ مہ 5۱۴۴ ۱)۹۱۹ ۹۹۰ 78
 کے ۰-8 جج د عج ٣× ہم ]۱۴ ہہ ہہ 7
 م5 ۹ 372776 ۹۰۰۲۷ 218 ×79 9171 >1 ۹۳ 7
 2 ٭ ۱ ۷۷۳. ہ5 م۲, ف۳۴ چ۳ 0۴۱۹ 51 519 +7
 ج]٭ ٦× ی۹ ۰ہ ٥ 8۶۴۶ ۳< ٭ا8۰۹۳ ۴۹۷۰۵ 7 75

 ٣٦ 3۶۰۹۸ ٥ ۸۳۰۴ ۶۹ :55 7× ۰۳٣ 7× ٦۹×
 ےہ و ہ 191 5 ۱× ید۰ ١× ا 55 م۳ ۹۲۱ ۳۹×.

 ۔یچ جہ ۱ 7 ۴ ى۹۹ ٭٭٭٭ ۹ ٣۴
 ہ5 5۳۴ ۱۳۰٣۴ ]ص7 ٭۶۰۳ ے35 ۳۹ ۱

 ۔٭ی-جہ. ۱8۳۳ا ٥ <٭٭۹۳۳٭ م٭٭ ہ٭ 385ا 1 8
 مج ا۔0۴۶ 1۰7 ۱ 9۲۹ 5171 ا5281 ۴ ۹۹ 515]
 ۷کہ٦ 7)27۱۳ ۱11 577 ۴۱۱۰1 7۶ 6
 چو ہہ ×۱ ہ۰ ہ7 ×۰۰ ہت ہم 50ت ھ ۹ػى۹
 ٭*وج جج جدت ×37 ہ 5× 7527 یہبرآج ]5 8
 '!نہ ھ۴ ۴ ۱۰] 777 7 (92)-9 7 7۳9 6

 ے مج ہو٭--6))

 ےک واک نیلا رک کن ہک ج٭٭ ×3×. >5 حج < ۴
 جچجوجو 5و ہی. ہ دچ< >۹ ہ85 ۴۶

 حر یکے ۹۹97 7 75۱۹۹۹5 51۹1 ۹٤ ۹۹۴ 5۹8 ٥٥۸
 یوڈجچ حر ہ-.-٭ 3278 >۳ہ۶ >۱۳۰ ۹۹۳۰۳۱ ۹
 7ج8. ×۹۳ 5.71 ۶ ۵ 1۳۴ 2 7 1۱
 ۔ںیردو 8 ۳ ۴4 ہ۰۰ 5 7 ۳×٠۰ ص۳ '<× ہاتکم

 ہا ۹آ ۰٣ 7 ×× ج7 .- (م۸٣۰×۳-7))
 قی ییر۔ی۹ ٠۰۳ 8 : لُديلا وقف نی تاخر
 کب 7 *77 ہ۳ 833۳ 1۰ ۴۰۴ *۹ 7+
 بیچ ۳ج ۹۰۳ ہم ػ۰ ۴ مم۸ ی۰ 0 6
 ےجچ ی7, ۳ یو٭ ٌ٭٭, ×۹۳ ]۹م ۸<
 مور 88 فط٭ مت ہہ !وے و1 ۵ ہ۸6 ۶۲ 5

 ہم۹ ۱۹۳۲۲: 3۳ 2۶7] ×۲5 ۹ ۱
 3ور جہ ہہ << ہ مت ]م۸ و۶٠۷,

 5ج -< ج3 ۱6-۱۰۸۱ ]5۳,۰ |۰۷۵, ر۷ <٤ ٠۹
 تہ م ہجع٭٭ 3ی ٴ۲۹ ۱۱ ۳۲×۹۱ 7 أ1 ۹۹ 7
 جج *م 7 !]مںس, <۳ ہ ۰۷۳ مگک+ 47۱
 یودچ :-ه×٭ ہم دات ہ۱ مہ . ٭کی :×٭5 ھ۱
 جج 05 د3. م۰7 دت ×× ٦" ہہ تک ہ
 عو. << مو. و. "9۱ط ص۶ ۴۹۳ 8 .
 عج ہ ر7 ۳. ٥۹7 7۳. ہ٢۷ و ۴
 ×٣ 878 ٦9+ ہخ×٭٭ ہ م٭٭م٭ و ء۱۶۹٥
 جج مج ہج و< ہو ہ ج3۹ م << ہج٭ 5

 ۱5 ٠۳* ۳٣ 1] ی۰۷۰۸ ۱۰۳5 ×07, ہ۱ <× 57. .×٣×
 ٭ہ <8 ١۳۴ ]یہ مج ہم۰ ہ۲ ہ ۳۵ ۷۴
 جی ء۴۰: ہو ×۳۷. ٭ سچ جات ھ۹۹۹ ۰ 7۴۶
 8م ك۱ ۳۹. ۰۱۳۴ ۵۹ 5× 68 6۰-۵94

 ۰٣۳۲ ۴6 71 ۲١55" 077 2۰:۱ 1 7۹ مج×
 ۔. 7۴ ١ ))47775 ۰۴۰۲۲( _ ۲٦

 7 ڈ1 ]1-7

 ےہ کس ہت وا7 ہا 9 ہہ 51 ٣ 7ج
 1ج ٠۳۳٣۱ ۶۳۴ د۷۷ >۹ انچ مم٥ ہ۰۰ یک

 ںوصص٭ دات ہ٭ ہ 6ی مج ڈک
 مع ج03 نان ہہ می. ما ا4 8
 یس ۱٦۴ 87۷۳8 7آ ۹ )1 ۹ 7, 4

 ]0 ہ3 ۹85 ۱
 جج جج 1۳ 7۷ 7 ۳۲۳۳ ہ۹۱ 5٢5ر

 ق ١× ہا دآف ا1۹۳ یوم ٤۹ ۰)۹ ٥

 چ۱
 چ<٭ ۳۴۳ ج۰ 736 ون ۸۹8: ۹ ۳ ۱۳۷ص
 ۔وچج -٭ (۰. 0۳۹۰ "م۳۰ ۳م ۳۲ 78
 ۔ےےج ق9ہ ہ۳ وو م<>×۰× (۳۶ اک 5 م٭) ××
 ]وک 155 5۳7ہ ی۳ 2۳۳7 ۱ ×۳1 1 97 7
 و۹ ۳۶۱ ۳. 7۹۳۳ 7۳۳۴ ۰۳۰۰٣۰ ا۹۹49 اتا ٭ 5

 ب٭ دات 1۹۹۷۲۳۳۷ ]×۳ -57۲٭ تو 8+ 7

ْ ْ 
 ٰ 0.۱.۳ یا 7 ۳6 چا ۶11 7 ۱ 5 ف9 7ر5 1991

 ا حرص ہوے ہو( ى55 0ا56 ۶۳۰۵۹ م۳۳۴
 ٦

 مر وج ہہ 85 ( ۶73 ٣۲۹۳۴ ۴۳۶ 921۱۴۳۳ )١۳٣
 --یسج ہی ۳. داد 7م م7 *4۰) ۱
 ۱ 5 7۳9 7> ۱ ×× ہہر ہک ہ ]زص× ]57 اڈ
 ۱ کچ ود× و3 اج ہک یھت 9۹۸۳ ۶آ ۳۳
 یب چھو م ۱ ۳ یگ مکسوق ۹۱ م۳ ۰۱ م۳ 75

 چو دہ ۱کہ۳ موہ مے٭ م یک ۹۲5۷ ٥۷۶۱
 جح جم. م..٭ >و ×۱ 75 5 ١< چ7
 مروج دطص ےہ. ×۱ م3۳۸ ہ لاک. بی --.
 م18۰5 6 5ہ ف۳ 3 مج ا ت35. 36 ۶۹
 3-جوجصر) ۶۲85۳ ۱۱۳) 74)۹۳۳ ]۶ 31۹ ۹ (۶7
 ×8 ۱)۰ ٭× مج یھ صدو|| ۳ ٭8, 8 8

 7. ہ۸. جج. *ج_ م۵۹7 نم "7 ب۶۳
 ×۹ 7۹, ۶+3 :ہ ےیتومو<٭)

 ٣ج ۱17 ]۳۳7۴ ۴177 ۶127 ×۳ ۹۹ ء۴
  ۰۰۲۶۳۴ ۴م٢۳۳۴۶ ۳3۱* ۷× ۳×5×  ۳٣جج .8

 ؛ ہہ مم ٭ پ ہق 8عمل نم: "۱ ۶
 م۳۳. 57۴ 5۳ 5۲۰9 د +۳۰۴۳ 831 ۳۳۳ 5

 ٭۷93*كّۃل
 ج35 ج8) ]۳ًذ ۰: ک”۷٭ ۱ ۲ (یتور 885 ۹

 ٦ ۱ ؟77۹ ۳ 5ا1 ۱5 5۳ ٠
 ود ھعہرج بہی 85 ٭ ب ء۴۳ <8 ٥

 (×)-ہ د5 3۸۷۳ ۰۴ ×7 ۰3 ۵۹۹ ]۶۶۸۳ ۰۱ 7
 ج مم م۱ م۲۳۰ ٠۶۰ ہ7 71

۰ 8 

 21۹۱377-١۹ ۹357 1 یھت دلا مپ لوسر ھر اج ام
 مشا ! ں ةقحو5کی6 ۳ ہ۳۹ ٣] ۱ م۳ ۴۲۶ و رو”

 ۳ ہ۳ 77 7 5 ۹8718 ۹*9 ,5 ۴۶7۴ ۳ ٦×
 چا ×7 ۳۰۳۰۳۳۳1 ۴۳7۳9 47 7 ۹۰ ۰-5 57



 3 و

 2ھ
 اف

 ےگ
 تا

 ا ا

 ہم ہب ہى ےب ہم _ جج -ھت ہگک ش5 * تؤ "الل

 ات تت--۔ :

 ید ×ا975 “ا۳3 ۳۰۳ ۳ 5] : جہ 9.

 ںی اک د1 ا ا ۶ ا ]3 پی

 ںی ا ٦ 0109 505 7۳ 3 ج چ جج

 ےل چل. ۹ ۱۱ م۹, ۰۳۶-۰ 9> ووٹ ج
 تاج )1713975 2178 5 ۹7۳۴) ک975 ةیبن ت1 3. *پ

 تہ یس رش دس شی
 ٭٭)

 5ص جا اس یک ×85 >0 چے

 915 5385 ۱ک ٠۴5> ٠٦ *ڑز××× ۶۰73 75ہ ]۳ہ ر

 17118 5ا1 ڑ3.

 ۹۹+ :۹18۹ ج7۹ ٭۱7٭ 5 8ج , پلا دال

 ظر نل ×٭ ۱ ہم :تچ>٭٭ دیے آ
 ہ۳ ۳-71۳ 7۰ ×1 77۰> ہہ ×۰ ہ۸. ٢

 8: 5٥۶۶ ہم 8۲۰۶ ہک ہ >۶ 5< ہ .چچم

 7۳۷۳۴ ۳۳۹۴ ۹۳ ہ۳ .۵۷۳٣+ ٭٭ :ج

 نون ۹. ب۱ *95ا ]۰۳۴ 577 .۹717۶) ۴ہ ر۹: ج3

7) 5518 

 ت67 77٣ ۹۶7۴ 2)۹۱۹ ج0 جے۶

 آ٦7 ر٭ ]5 ×<٭ ہہ ن۰ ٣ 8د ہ ×٣٭× بب دج

 ہہ تا1۴ ۶7۰۹۹۳۴ ۵٥۱۳ ۰۸۸۰۳۲۶۴۱ ۶۳۲۰ ی×٭ ج77 ج77

 می, ہ8 ہ۹5 ہ7 ۴۴ “۳۰ ف٣ *د چ۳” 6

 7۳۴ 27۳۰۳ ۷۶۹1آج ۳ 3-7 ۳ ۰۱8۹۰ >77۳ 9٣۳۳٣۳۳

 27نا لاوم ہللا نو لاڈ نیا کک - ۹۹۳۹ ۹
 ۹2758 5 ہہ ہ٭چ٭ ہکن 3 57 ×37 ۳, ×۷

۱) 55 51۴۹ 

 کا٦ ی 3ا50 ہ۹ 38۳۳ ×× ۱۴ تی ٭٭
 15۳5 <5 ہ8۰ 58+ ٣۹× ۱۱ ٭ <٭

 ولا ایسا یرسللا اکو طا رم لا تل
 ۳٭*, 859 ۲ ہ., 7 7 ×7 *زت 7

ْ 1۱ 5 ,6" 

 ولغ ×5 ہ 53)×) ہاتح ]می ہم 7)3: 5ج 87
 ٦ 5 ہہ ۳۹۳ ٠ہ ٭ہ۳ ھی مک ہم 5×( 84۰ ]مم <

| ۴7 51۴۹۹ 

 ات] ۳: *×٭+ ہہ >م٭ہ بج ۹3× ہے ہ
 د57 7775 ×۳0 ٹ۷ ×۹. ۱ہ مجج-٭ ×۱ ۳
 اح ۳۹ 9۹۰ ہہا٭ م۴۱ ہ77 ٭رک ۲٠۹ ہہ ۴

۴۱ 3 ۹۳۰۲ 

7 ۹7۴۱ :۰ ۹۰۲۳۴ 5۰+ : .۹3۱5(۹15 ۹۱۹-7۹13۶7 

 ک3۹ 771 7۳709 چا 1 97, 19۹۱ 7۴ 81
 ئ5 لل ×× ہم 3 -5ہچ5مأم و ہوس 5 ؟

 ا اتنا اتم كيا املا نذر نوا نم اک
 2آ نواح پیا لماپ لد ہال ا مم سلام علا ا

 1 نِداولص نک ووکءاوه او تالَو قحلا رعب
 ے1 نو6 لا اوس نعاواض تاک وا ضا و لیک :
 ج1 یو دواد نال لعل آرا ین صا کن زلا اہ
 ے1 الاوا6 0ند ںیدیاوت اکو اوصعا یا مرا ان:
 2 6 َںولعْفِاوتاکام سٹیل واعف کت نعںوَاتت ا
 دل تشئاشبااو رقت نژئا نووی یار جیک یرک ا
 ا مد ادعلا و علا تخم نا بام ان
 ہ1 لزئااو ینادوطاپ نمود او اول نودلخ اب
 ے1 مارک نکل مایا دا ہو حا مولا ا

 رگ م۹ ۱۔'ًگےےےجیگس مْصس

 4 اونم وما بل داع ںیاگلا کشا کا ص نو شیف ان:

 جا دوم هوتا دا ا شا نیلا و دلا ان
 ۔ا تاب ٴلڈ یر ان الولاک نا اوما نیل

 مر (ث]] 7+: ہچوور ڑ بورچ آی5 یجہ چو یچجچ چو پ

 ء5171 'اك:")7 ٭) 'ت۶زجز و موڑ ہت 7/۳۷ 77۶ ہب٭> ہو7

 ٭761

 مور مد : ہ د٭5 میرج ر ٭ج جد وو

 "م]) ۲ ب٭٭ ہبدج ف >×ت٣٭ہ٭٭ 777۰ جج جج دب وو وجک

 ۹ج7 ڈ۳ یوچج عج .۳ ٭*ّ٘وجکج ۔ییچر یو -٭ ہ٭ ہمچ

 ہ7 ب *٭مچ مر قچ٭ہوچجوںچ مں چپ چڑ

 ا۳77 77 ۹ وہ ا 7 تک ٭. ور

 ہت ک7 ھ27 اب۰7 ٣ج یچ+ 7)7 جبہ جور مجر

 تر ط7 دہ رک چہ تی ۱. یو7 مہک ر یرور ٭7

 مو تہ وچجمرک ۱ 6ر یمر ئ8 ہرجوو جج وج مہج

 مل9 27۳ ]8+ میر ہیرو رہ ج٣ ×۲ :ر7ہ]٭

 ۔ےوخ ج٭ر ہہ رک ہہ .ہص-٭ 7ت ہچرج یہ 5ت یک یجب

 ات7) 7)1775 ۱۳۷۲۳۳ ٭)۶۳ / (رز ×7 ×۲ جج 2۰۰ روہزہ

 7۴7۲7۷ 8۳۲ مح ۲۱ ۸5 ہ7۳ ×× ×٭ے جور یدر

 ٣۰۸ ٭>ج٭ ٭وچ ہ5 پت ٭تجتعج ہج ڑقق ہ

 7۹-۳۴737۴ ییہ زیر را رہ ۔77۳)8ہ 7+

 ]جب ہ07 5۳۰ت بدو جج 7 587م٭7ی 27ج

 <۱ یو ٭زو٭ یک ہہ قلرو ج7 7× ہ77 ×07ہ و7۳۳ ہری
 کب ٭٭ 5777 ت1 ۳+ × ز



 . 8, 5-۴ سس
 ۔ے6ےےھھھھک ا ا و لازم طس کیم ےہ ا ےس اج ار اب نسب مظاکماک کم اتافوفھتنامم رد تصح سج تحت وس تم تل ھر ھط نضفتا ا قت اس صا یتا تر ےس یت

 ۔ں۔ے )5 1 68 8چ ہ٣ ٭٭
 رر وا طرفم اما لحاجلا ۳ب ۃچ اک ہ07 :۴۹76 015 ۹

 یہ 47 ۴ 11 ہ25 ,23 8918۵۹ 0۶١1۳۰
 888۱ 4“ جہ ہ5 ۹533ہ ا

 ےہ م۱ ۳ ۹۳۴۳ ۹ک ک۱1: ۹۰۳۴1۹ 7 ۹117 ,٥
 مج ٣٢ اوج < ہا ہوس س جیعا <۹۰

 ۳٣| ھ75 0871791 7 71 اج ۹ ٭ج٢۳
 وچآ ٭(

 نیر ک۳5 ۶-119۴ 71114 7 4
 5 یر یریسشہسعسشوسسشعحشوز ٥5

 ں۴. ۳٣ 7 مج اج جہ ۱ج ۱×0۳ ۹
 مل ×× ۹ 7۳ -ك7)7 و3 ×ہ *×257 5۷۳۷ ا۴

 ۔چی×٭ مەصا ۶× ہ دان٭٭ ۹۱ ]5۱ص 2۴ ۴
 ۔ےج ج مج ًمد< ہ3 ی 3+ 1 - 608 ٥8

 ح ہ ت٭ ×75 ۳۳ ۴ ۴71 ۹۹۹ 51۲۳۶5 ۹۹۹۳۴۷
 مچ مم چ ۰ ۹8 5۰ ٭81۰ : 494 ۳

 ن3١ ۹۹913) ۱ ۹1۴۹۱۹ 7۳5۹ 5119 1 ٦
 حج. ہراو٭۳ ہ ج7۰۱ 1۹۳۲۹ ۹1۱۶۱۹1۳ ۴ :
 بو ہدص  رطزرززیننت -۔ مدد قَلاَع

 -. جہ” ہ۴ ک5 ہہ <۳> ١) ۳۱ 5۸× ٣
 ےچج چہ مح ×× ہ۹ ہہ ب ۹۹ا٭ ء۳۶

 مح ر۹ ×۱ ۱۰۳۷۱, ۳۴ 91۱ 7187 1٦۶۴116
 5۲ را مج :>56ہ5 ہی ہو× ۰۳۸ تج

 ےجہھجسد د٭ ]×۳ 5 6۳: ۹ ۴۹ ۱
 جج و ]مہر ٦× ۰۷۷ ۹۰۳6 88۴5 ۴7۱ *جہ7× ۰۳۰۰ ۹۳۰7
 رو ہ .۱×۱ث۹٭ ۹ت 8 ٹا ۳۰۱۳۳۳ 59ا51 ٥ ي۶

 ]۰(1 ت6 +۹7 ۱۷× 1۹۳ 7 ٥۹۳.۱
 87 ۳۱۳۳۳۰۰۰ ۲< جج ۳۰۴ 277۹7۴ ء7۴"

 ی7 97۹1 1۹ ۱ 4 ۹5 779۳۱( 4)۱97 2۰٣17
 ج8۶: 0 ہ 3۷۱۰9۷۷۷ 48۰۰۴)۳ 61 : ۹ا
 )بج وم ع۱ م٣ ٭ -چجب ہ٣ کچ
 ص۔7 ہ ×۱ ۹۰۳۶۷۰7 َمز×-٭۹× مز: 8<
 ۔ںہق مج م٥٭ مس ہچچ بج ہ< 1٥٤ص.

 ی8۸27 8 ۵57۴, 5ا ۹ 1 <1
 ۔تحج..چ++ و3ا * ہًو<فہےو<ہ٭ 2۳۹ ؛ 0ج

 ںچ۔سج م۳۰٣ 5(۱ م۸. 4۹ 1۴۳۰* ٠۱۹۰-۹1۳۲۹۲۳
۹۱ 

 اربن اوُاضا و لیک "ِماولص ند وک ءاوھاوھپتتالد -- 5ی
 ج -ح.×.۹ ہ6۹ ۳۱ >۱, ۰۴٦ ہ55۳۶۴ ٭ڑ۳۴ ۳8۳1 7
 <۔ہح یصح ہ0۹ *۳۷87 ۳۶ ۱۲:۴7 ۹۴ ء75

 ےس ہ >۰ ×۲ ×× ٦× ٣× ِلْهَيل آَرَسْيَعوَذَضَت
 _-كم >ج) ×ج٭ ٭× ہہ 35.6 8ہ ٦ ,٣۶۶+ 1۶ ×:ا۶۳۷۶۴
 ہو ےچچ عد روگ ۳۱ ۰۳ ی 5۸9۳5 5۱551 9 ۴
 مے ب6 ٭ڈا٭ دات ٭٥؛ <۹ ۱۹8 ۰۳۹ ۴۲۸5 56 46

3 
 3چ ہ چپ ٠-8 :؛ چ3 ٣× 0 ہ۹
 ۔ج8. مح 8 32۰3۶5 چ9 ۹۳۱ ۳ ۱
 ۔× ہ5۳ 5 ہہچ ہا ہ۳ بج ہوم
 تہ جے جرم. ح٭, ×۸ ×٣ "٠ہ ہج+چہرجاخ (5
 ۔ ٭ "8۰5 5۱ ۳95 ۱ 7٦ (52)۔ھ٦ ۱۴۹ ک
 ےڑتسجسںم مص بی مہ 5۱ ک۸ ت۳۴۸۷۰ د۰ا ےک

 ید. 3ك ی (م ۹8 ی١ 7 ۴۳" ٠٣
 ٭ٰحے٭ ہہ فہ ج٭ ہ۰۷ ۴55 ۴17۹ "۱ا٦ 5۹ ۲3۹١

 <۔مے8+ ہ7 اج اج ہت 10 9 6
 *ح3× "ہہ٭ بچ کہحجصمہ٭ ×ا 5 ج٣ا (یکتر ء۶
 چو صد١ ہ۲ >××۷8 ×× ۰ ۱3 عرس ہ)مہ 1۱
 7۹ ۰۷۴ 177 *ا377ا۳۴ 352۴ 9۴۶ +5 ۳

 ےچچ مکے فیو <٭٭ ×۶ ہت 5 >5 ھ <8
 وج جج ۵ ۰۲۶۴۳۳٣ ک۳ )1۹,۱37۴1 ۱۰۰۹ 7۹

 6× 5۳۹۱ 37 ۳۰٣ 5 0۳ عم ۱ ۹9
 عج ری ۱سو51 ط) ہ۷ 5۷1۹ 5۱۵۹۶۷۹ *۱۰۰-9۳1۴۳ ۹

 وجہ 885 ہہ : ۲< ۴7۳ ۱۹۳6 ۰٠۳۱
 جے نکا ۱۰۳۳۶ 5۳7 057 ٠71۱

 821 ۳ ×۳ ٠۷× ہہ: ×1۹ 71۴ ۰ 7
 ۰۳۶٣ 5*۱ ×٢ ۰۰۳ 7)3 ٭۴۳ ٥ ۹۹۶8۳۰۶ ۹131 ۳ا
 29 ح 5+ ۱۱ ۹۳۳۱ ۰۱87۱ 12ا 7<

 ہہ ]ر773 ۴۷۱ ×7۱ 6 51 7۳7 ۹۷۳۴1 ۳۳۶٣۰
 جم وچس مم -< ۰ ہم ہ 8905 ھج ہ١ تک

 حق ۹.تیص ہھج ..ج٭٭ می ۳۷۰8 کک 1 ٤۹

 ۳۱۳ ۰۳ 2۳۰ × 7ا17 2۳ ک٤۳ الا 2 ۹۳ 7۱
 جب33۴. کا۳ 57 ۲۳ ۵ ×٣۳ہ٭۴ف×1 ۴ ۹ ۹٤×

 ]ہک موت ؛ ہچب 3× م-٭ :وج٭ ۳٣١
 0۱ 7م ہہح.٭ 88۰ی ءامہابب وک 598 8ت٤

 'ح× *٭ ہ٭٭ 0۱ ت۳7 8-8 ٦ م5
 ہ+م٭ یو ھو ×1 ۰ م۰. 7 5 7+
 >5 ہہ یو یص×× *م<ہ ۳۳ ہہ ۱

 8 جہ ہقق ث؛كہد٭ 3. ڈ|اجج ہو" ××
 ٦۷۰.7۳۳۰۰ ٭× ×-٭ >۰ إبى٭<۱ نل ۔
 راج ×8 ہ ہ۳۰ پ7 ۱ ×× جت 3۴ ہہ :×

 ]بب ۱ ک ۶۳۰ ک3 371971 111 ٌْ

 خو ور ہھع تدج .۸۶ ہ0 فصک ہوجک ۱ ْإ

 وج ہ ××” و ۹8685 ٭م۱ 768 8 ٢"
 - عمعوو یھب تاک 06 ۹ .۳۳۳۷۲۵) ×۳ 031 6239 57۲5 4

 ۱ حا ا7 ×)۳۳. ۰٣× < ٠٤۶۳۴۳ ہب×.۰ ×۰8 یک
 --دجح۱- ہ5۴ 7 ۶۳۴-۹۰ ٥ ۰۳۴ ۳۰× ۰۲۰۶٣

 ]۴۹ ہہ ہہ ]۳-0 ۳. 7چک یب 1 1

 -- صح رجوجو درس1 ا2٭)۰ ۴ هللا باعک انبسح - ۹)ا: ۴۶ اچ
 ۔- -٭-ہقو مب بجەع, كا آب جی ٭ 09



 217ت 55718 5557) 7آ ×7 77۱ 735.58) ×3×: 3
 ۴55 ۶ا1 8+ ۶7۶۳ ۶۳ 15577 ۱۹٦

 م3
 تششیس سسمتشر نس خا

 ا ا چ3 75 2ج >۷ ہت وج چپ
 51 9 .۳۲۷٣ 5 ۰:۱5۴8 یج (ةد)س ہد

 پسیلتسلد سا تسشسسساسش
 5778٦ 895 ۹۲۳ ٭ ۱ ۳٣۷

 ۲۹۹٢ ٦۹ ×۱5 ء۵٥5٥. 3:835 ۱ر

 بے ۳ا ۱۳٣۳ >852 . :ہ×٭ >.3.-

 7 6 ۳ ۹ ج۷ 3۰ ۱)057 5آ :2.:ج ن

 رک 1 ۳۰ ۷۰ 537: (3)- یو 7ت ۹31ج3. ۷

 1کی ر1 797 ۱ ۶5 2۱198977 >>.
|1۱ 9) 5)9 

 5ا54 ھ۳0 ۶5 ×۵۳ ×0۰ ×× وچ چہ

 ہ۲۳۰۳ ]556 د۰ ی۳ 58 ۴۳۷۰ 37 دججج ھمچچ وہ

 7 ھ68 257۴ رذ۱ ۴ :تح> ہ٭ ق

 ۴ 551 7915 29711 797 ۱ 17 ۷] ۹188577 >3ج جچ

 م5آ ٭ ہم٣ مج ہ جے ہ٭ 5 ج٭ <

۱ ۳ 

 ۶775۳۰. -ہ ×پھد ہد ہم مہ
:۰ ۹۹۹3۴ 

 یزسکاک ولا نئرقارثما نا اوم شا تو ۔ںچ
 *×٭3آ ۳ 5ج ہ5 ہ۳٣ ۰ ]ج) یب مرتج وو

 51 ۴٭) ×۴۳ ×× ٗو٭٭۹87۴ و جہ جود ہہ 8و

 5ا۶۲ 57575 >×٭ت و3 ) ہ ةو ]جعد ء58ی)-

 ٛ۔ح٭ <مقتاک ے- ]ہہ >حجم دو8 ود. و جر

 6-117۰155۴ 55۹ 3۳77۲۳ ء5۴7۹ ی ×75 د7 ۱ ہ۰۴.

 ا5ا 755 کک ۷۳۰" 3877 ہ3 7 ہج× >۰-.۳٭

1۱ 77 ۰۰3 ۶57 

 ت25 ۳۳۹ ی ××. ]۳ 87. ×۱ *.؟ ہدج:ہج
 73۹ ۴7۳1 ے٤ 36 ہ۷۳ ٭٭ ۱ 8۶۰ ۰۳٣

 6 ہا. ۹۷7 ×17 ۹77۳ 77۴1 ء۳۶

 5۶ ۱٦۲٣۳۶ 72۳. +٭٭) >٭ج ہہہ٭ ٭ 8, 78

 ×۳۱ ٥ ۹۳۰۲۹۰۳۳ ہم۹ وت ہہ ]۱ ہہ 6

 ہ7 ت5 ۰ ہت "۱ ٭ : یَسيَل

 دو یلااودما نکلا دم سیال کشی... ۳۴ ٣۷۳۴7 8 ×٣٭
 2581918 71197 مئو ر

 ہت د ہ>×ہ٭ ۸-3. یجخچ عچسوہ وج

 ۹٢ ٭ت ×۶۱ 358 ہ”3چ ہ 3ج عبور مچق ہ

 ۹1977۹۰" ی ؟.]٭ جی بر مج 8-3 س ٭۴

 ×٣ ا55 8٭ت ہال٭ ہ6 د3۵ و موروج ہے ہ۴

 55151 ۹۹ یب8 ہہ یھ ع جہ ہےچ )1: ہہ 3۳. 8۳ت 5

 *8557 قا ×۲ مج یو 27۳. ا37 جج ٭جنٍو ء۰ ٭۹

 ا ×5 ۲۳۷ ×٠× 7-7. ]ٰٔٛ× چس یے

 2٦ 28:7 1 5۶ ۹۹۸۳ی ت٭ج ج.٭ہ٭ر

 ۳٣۲۳7۳۳7 ٣5۳7۳۳5 7٦۳۳ ×× )3۱ج ]”٭ ]ج٭ 858 جر

 ۹۹××  ك۹ 1۳۹+ ۶۱۱۹۹ 38 ہ٤8 ۱ ×× ی۹ج 7ق.

 ھ5 ۹ا٦ ہ, ۹۱.۰۰۰۳۳. >٭ می ہ -مق٣س ہج ہی

 5۳۳۲ ٭ ٭٣۳×٭ >۰ چوج چیہوچ مہ عی و
 تا۲11 5۹۳۷۶ ۹1۹۳۴ ۳۴۰۱ ۰7۱

 ماظ+ <-.۹۳۴ >81۹) ۶ 77ر 777

 .٣× >٭٭ ج٦ .ہ ےیچ -ہ مج قہ

 ۳۳۳۰-۳ ۳۳ ۷۶۳۰ ۴7 *ہ٭ ×۱ ×ہت××<× <٭

 0۶5 ۳۲۳ 7 د٤ 87 < ×ص.) مر٭٭ جج<

 7٦٦ ۹۹5 52۳7 ×ہ× و ہ3. ھ٭ ٭ہ 8جج موج

 ۱۳۴۲۱ ت۳٢: >7 .× >×× دو 32۳۳ مور

 چآ-۰۳1۳([1 ۹۹۳۴۱ ٦" >٭). 18۶ ػ] ر 8٭۰.ك "جر]

 (3ک5رصو 5۱5۵ 985678 ج3ت د7٭) جج چور

 4 5۱9۳۹ "۳۳ ا۹۶۱ ھ1۳. 77 7 دجو ۱ ی ٭م”٭ہ جج

 705۰ ٭٭-٭ م٭5 ۰ہ جمو”ج وِچ " و م

 ۹778۴ أہا۱) ہا٦٥ہ٭ "۱858۰. ات نو ہمجآ) مز

 ۹5۹5۷: 18 5۳8918887 35 +۹ د5 چو ×

 ٠٦ 47۰ >5 اچ. و ۲۹ ٦× ر 2 ج۳۳۱ ٭6777 7۲
۱ 3 515 6191 

 “7۳ د٭5 ×٭٭ ہد ہجہجو آ3 مج ب885

 طاق 13۱5۲۹۹ ٣ث 3٭٭. ×× :5) یچ) یجب یچچ ہے

 ۹ہم ۰ ہ۰ حرم 87ہ  یص٭× جد ہہ

 550 5۳ 5٢٠۳ ہجو و۶ 8۳ جم, 888 جو

 ھهع ہد م+مح××٭ يص؛ چج 8۵۸ جج 85ھ 8

 57777 ہ۳٣ -حج >جمہہ جہ وم ہو ںہ

۴۱ 7۲ ۹7 18× 

 اج” ×۳۰ - ہ×٭  چچ ہم. 8حج ٭×

 1. ٦65 ج5 م۹ 6 5 . ہ۱ ہو ہر5

 تت0 ۱:۳ ۹115518۳ ۱5857۳ >7 ۹7 ۰ر7

 آ7 ۰ ج-× ١" ہحج ہج ۔ج مج بہ ٭

 ۳7۹۱ 1۳۴ >۲ دٴجد جو ہم مج ×م بہ و جج

 اک ہہ. ۵ ج ×3×٭ مج ہج٭ ×7× ہ جو

 میر ۲۴ 85818ج ہہ جم × پر ید یر ہ طو

 ط×٭ 58 ىيد ٦× یر ہ >8ہ٭ ہ8 ووگع درک

 0/1 ٥۳۳۳۱" ۹۹۳ دانوجتم۔ ت7 ی_ورم

 5186. ٹ5 9۴۴ ×0 3ڈ ثج ہ یج جو5 ج٭٭

 تج<ا-ہجات 5176 ١۴ جتہتاح ر ہد بہہ. و -×-٭

 ہ<”7ا59) ۱5۴۴ جہ >٭× .م٭٭ مو جج و سج

 775۶ ٠ 5۳۳ ہہ ×۵ بج موج مم مہ مچ

7۱ ۹۳۳۱۰۴ 155۲۹۹ 

 5۴5 ۹۳ ا| 5۰. ]523 3+ : چی جج
 53 5ا1 51۶۶ 178۰7 )و5 2ہ ہ >5 عجج] یجچ

 7۷: ٭ >7 ج٭ 7۰ جت ج837 ۱ ہو مم چو
 ۹17۹۳95 ۴۳۵ >538, *٭۱۳۹۰38) ہ< حج جہ مچ



 جہ مج ×8 ہ۴٢ م٣۳٠۰. چ۹ 8 ۴
 حی جج پ ۳٣٣۰۱ ٥١ .٭۳۰٣٭ كاخ چہ ں٭ ۹6

 ج٭ مر بصح بج ۳× 8۹) پ ۱)۹۹۰8 ۹۶7۹۶۰ ۰١۹ٛ
 ۔ج و ہہ ۹۹ ۳۰۰۳ اہ م۱۹8۳ ۹۴ 865 ٤

 ۔-ںرج بج ہمہ ۲| 8ع ھہ یى٭ "6 85
 3. ہ٣٣ 3 ۱ ×6 ۹۹۴ 5151 75 7
 ]قی جی ۱ ک86 ت1 ۱۰۴۹۴, 11۹ 91۳۴5 37 78
 )77۳۳1 جج ۳ 77۳۱ 7, 3۳۴۳۳ 18+ 7
 سج ا ج0۹9 ۹ 8-۴۱۴ دق( ۴5 (۴۳۹] اک
 جی ۳۳. ×× 3۰7 ط× 8ہ ھ5۳۰۶ ات
 مع مچ و م۱ >ی ھم ك٠ >۳ 3۳۲۹ 85
 یج3قج ہ مم م۳۰٣ دو 1521 ۱۱۴۳۶ 513 7 ۴
 ۔۔ بہ۱ ہ0۶ ۳6 ا3 ۱-۶۳۰۶ ۰٣ ک۶ 7
 نج ہمد۹ ٣7× 3۹ ×۱ ۹۳9۹ کی ۹1۳54 ۳111ا
 چيوج]م و >م ۶۲ ٭٭ ۹۴۰ َیتْتدُوْنِمَكيَ>َلذ
 نورِ ْدهَكا و انایھدد ۹. ک5۹ 91915 3۳۳۶۴ 7
 جج ۹)۳: 5 ہہ ہ8 ×٢ر ہہ. ۱۹7575 ٭ ")7
 ڈ2 3× یا 5۳79 77۲۸7 ۶۲۴۹ ۱ 1, ۹۲۰79 39۹1 59
 -ےں و ۱ ہد ہ3۵۷0 ہ۴ ہہ 385۳5 ۳ہ ۹ ۶۱
 وج م×3ج ہ ر18 8۶ ۱۱۰۲۷۹ 5۹۴۰۷۹۱6 7745
 ہہ ٭٭ ہو وو ھ0+۰-۴ 86 7
 ید ٣> ث۴. ہ5 ید 0۷1۹ 82 1۷. 7157177 6 1۰-65

21154 5۲۹۴۹۹ ۴ ۱ 

 ہو5۸ ۲. 97 : ٠۹۴۴ 51194 ٠۰۳۷۳۷۲۷٣
 یہ ہمج بس وک جم _ ہم ھم -8یپڈا

 مہردآکجع ہردج ہ 4 8۱۴۲۳۱ 5۳۳ 5۱۳57 .۳۲۳٣۳۰×
 ۔۔عہوو مرد دہر 8 3۰۹ ۴ ۴+ ۴( 8586۱٣۳۰

 یر ہ۴ ۵ ۳۰)۳ ۶)۹977 ۲۳۴۹, 711 ۶1۳۹ ۴۴۴-4
 ے۔ہق جم م۱ ہ37 ہ5۳ ہہ 6< ٥

 ۹)۹ 7ک ۳)۶ ۴۳ 1۱

 تعلزنق نم ناحخت
 جے ہر۱۹ ۸۱8131 33 ٥5:۹ ۳ 3× 3جآ 4 ٤
 3ح صو .<- "<< ہ1۸ 5۳۱ ۹ (38-۳
 ںرو مج ×5 بج ما×× ۳۰۸۹, 56 ۰د 5۳ 7<

 > ہتج ء۹۱ ۰۱۰۹۳ ہ ر1۳۱۵ك۶ ۹۹۹ ۹۴۰۶
 نج. ٭۔چج ء۵۰ ۰7 914 1576 8۹ ۰ (۴۰۲ ۴8
 ۔یج *ع ٭ ہم 5۴ ٭؟ *٭۱ ()ر 784

 ×× ٣× ۳ج ہم یتج 3ک ۱٠۷ م۴ 8۳ ۹٥5۶۹
 51 6 مو ج3ر کت٣ ]1 59۱] ہک 3۳ ۴ ۳"
 مو ۷ ۳) ہم 3275 ۹۴7 ۲۹۰ ۹۱ 91۹71 ا5۳7 51071 5
 مو و ١ قیس و. ہ اج (٭۹۰ ×م (۳6 م×؟: ۴

 2. مچ جو۹ ]۰ مج یگ. ۷ ۹م (۱
 د۱۳ ١۱ یک 88 ]7 ۹9۰ 387 ]5 5۳7 ۹1۰
 جج ہی مم (ج ہ م٭ 8۷۰ "کہ ہہ ہا ۴

 دے٣ 86۹۴۲۹ ۴1۹۳۴: ۶11۴۹ 5۲8 1۱

 ا و را و ا ا ا ا کا ںیم نیک مد وچ جت سم چک جج تر چک اس کل تم دم ےرور مت ےب دس دی نرم دہ وہ حس ید جد ےہ ںیم مد رس مم سی موعود اگ رکا ہل دوا

 ءےاوعمساداو

 کم ہک او و کس روک ےہ اھ وک ےہ ول اک و ںی
 تفلمْماقل ملامت اد“ طی ےب

 یک لل
 اک ںولوعن یا ماوفرع ابو یم کلا نم یف |

 ال راجا وو ڈاپ نون لالا نزول ماسک ا
 ٢ َنِحايضلا میقلا ما لراتلخ دي نام ا

 ا وا الا یت نم یخ نج اول اف امیرلا موداداق
 ٠ اوہ نیواو کن یلاو 9 یتحفلاءارج كي دو ایپ |

 ۷ اوم نار ںیم بحصا تک ااۃزیاپ
 اج ہہ اک ل2 جاو سزا کلا قصسام تی اوموحت ٠

 ھا

 ئ7 ال رراووم رتَعْلا بیم
 ا ہلا مکاں اون لو هوم ہیرکنا یا ہللااوتا

 || نووی نم رش طا ]سس سو وا6
 ڑپ ےہ یب صو دس روس رس یم لک یک ا ےک ا جا سہ رم وم مک کر _ دت دل چے ے جس ےس جج چو تک ایم 771

 منزل یا کلا نی تک ام ۰ 2 7 ےس سس رب وہاسو١ ٣س صرط 7َ

 (ںمز جہ ہو 7۳7 ۶ ×۲ 7)۰٣3 ×× 3آ ۷ 7 7
 د۳ نو مرہ بہع ×× ہم بجرع ی م۱9۳ ہ5

 )ےہ ھج ×؛ ہ9 ۰ک ۰ ے ٰصو× ھ577۳
 مہ 3ي نو ےب. ×۰7

 :رھہ+جج مج ہجر یمر ہرسچو ر۴ وج لہ
 نج چو ہ6 یج  ہ جہ و-٭ ]م۴3 و-ہآڈ دیواق
 رچ7 چکی ×7 ی٭٭ یب ۷۳7 2۲۹7 77 تھ ت2 774۴
 ]نجچچجج ٭ ہر جو ٭ 4ج جی۶ یر 75
 5777۳ 7 4 جھچ و7کھےوبجچوچ+ یجہ 3و 5۳ ۶
 ےہ عجہوجہو :35ح م۱ ہ7 م۹ 77۳ 577

 جج. ر یڑرج دہہہ77)۵ 211877 | م--ر ہزور جج 7ج ب7: 724
 جبوھہجج ھو وع دی. ہم3: نہ ےک
 موہ جب ج0 ٭6٭ ۸97 ۳ م9571 8+ ۶
 جج جے جت. یجب 7ہ ہت مو :٦× 7ہ ہجوجچ 7×

 ہققجبججہہیہ چہ جج ج۱ یع دور 5 ہ٦ 8
 مہججچ چو ہج مج د5 ہ ہی ٭ي )ک ْ<٭
 جج جج ہہ جج ج ہم ھجتر مد) جچچ
 تجج ووم ںمجب  ہمجہہوہ موج دو مم 6
 ٭ڑ+ج۷ چو ی و 7777 7 (ک77) بہت 7 ۹5 1 75ر
 یو مرچ ی3 ھر ہے دوبج .ود بوحج موہ ج+ ہ۹
 0ج ×ج موج ٭زو ہوہوج <مو ہجر وو( یو 5
 7×2 جو وو یہ فتحوحم مج" ہ47 < مج 7۳۱7۹
 حج "نک وہ جہ ٭ہ ہہ 2+ ھ و6۱ ہو "69
 ہترجج جوے ج1 و جو ر وو ٭ڑو ٭- وو عز ٭٭

 5×۹-ہ٭ ہہ ہس×]تہہ٭ سہ ٭زو مم۰ ج77 ٭ی+ ٭
 ہمہ ج.٭و1 1)3 ۱



 ۔ : ھ ہہ جھہ ہے ہہ مم ےرغب ذب جس ۔یج

۲٢٢ ۱ ۱ 

 جا یجستڑو 11 پ3وہ٭م5

عسکودصجھجیججصتمسمستدوھجسممجمسصڈس جس خ نھ نتکتڑتتودس ھأکأ ]ھو کک تت7 تناکھح سم جاسوسی جیو ےہ ۃناف چی
 ٢ ال کتتگا7 ھ۳7۲ت وحش

 ٤ٴ

 ک 757۳5 کا۳۴ *75)185 'ءہ7377 ھج٭ 6 -۱

 کہاکہ ر ×۰× ×۰۳ ہ7۰ ۹ د3

 س1 دس

 ا527۳ ۱۴ ت.. ×۲ ہ0۱ >۳ ]6+ چو چو

 الا ۴ ٭ا۳. ہہ مج وج چپ جج ٭ج جج

 ٥۶5۳ 31 ا5318 ڈ8 تر ءہوج+ مح رس جو

 ہے ات ہچجج یہ مج ]یا ہجج ]ي و ہم جج

 ۳۰۹٣ 7٦۰ 5۹ ک٦ ہ7 ہ  ٭ ٭ جس جج

 ۳5٣ ۳5+ 3-× درج ۵58۰۱۰8۳ د۵6 ن7 ج× ھو

 “ا۱٦۶۹ ۳۳ کے۱ جر + ہی ]مج ٭ ہو جیو مہ وج

 ۶1۶۶۲7۹ ۴۹۹۷ *ی 18ت 7 ر

 قر ٣ ۹ 887۳42 ج3 مج ت7. ورد ٭

 ۳۳ +۳۴۰ طا ٠× ر<٭-زح ×× ۱ ہ١ ج8 موجو

 حی جر 2× ا >5 × ج. ج>..
 اک

 ا کد 2ج 5ج ۳ .) ج ج0

 5۴ عت ٥۳٢ 5۳٣ <. 87×5 ×ت ى١۳ ہر مج جہ

 مم ا ۱۳ 2× ک۳ ہ5) دت اچ

 6 7 1 دل د۳ "د3 ۴ ا

 7۰ک2۳۱ )۶۳۷ تا1۷5 ت5  ۳× ۹)7)۶ 7۳۳ ق۱

 ےل یا 1ک 91 5 ہم ہ۱ ٭ و 83ل

 آ6 ۴۳ م٣ بیج ہ-ص-_چ 2و

 ا ۲۳۰۰ 1۳۳ 5ا ۳۰ ۰. 7> ہت ےہ

 ۳۳۰۷۳ ۱)6۸۳ ا. ۳۳۰ م۳۳ ۷ مچ ۶٦“ ہر ع

 5۳۳۱ ۴۶۷۰ ٭ 8۰37 نازل رکیَع - ڈ8 :٭ سی

 181 65 6. ك۳ د>ج)ہ ہت ۳ ×7 :زج.]0 ڈ

1۱ 6 17۶7 

 7ڑ 3۲۴1۹1۹ ۹17۳5 357 7< ۰<

 کد خال نال کا الا رک ایئر

 گناه تاب
 ۹۹7 رفل ھ ق۵ ×م٭ ہہ ]تی ہہ ہ٭ و5وج

ہ۶٠٤ ھ5۹ 55 اج (5۹۹٭۱ ہ۱5 55 ×٭ج جج حج جو ہو
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 ۳۹ ۱٦3 51 ×۰ ×7 ۱ ہ5 8357ہ > ×× جوہ عو
.۳ 

 تاع و ت۳ 75۷٣] 7 ۱ کا۳ 'ب×3۰ ہ7 ین

 تک1 ک 5۷9 >7 یہ ک31 ۱۹۳ ہتزد× مچ

 “5ا3۳ دا ہ73 ہ۳ جہ ۰. ۵-8 ]])-٭

 ڑ< ×۳ *ا)ا+ ہج-5 15ت ي بج: جسم

 59107 ا715 1۳ ۳۳ ۳۹. ٭٭ 78 جر بو

 7 ے ہہ دصاقلح ×× بر جج و36 ہو7

 “ا۶ب۹ ٭می ہے تا. مج و وجہہ مو ٭ چج

 ۳۲٣٣۳٢ 5۹ ف۹ ×ط جر ت ہہ ]نج و ہ5 ہم

 15 ۴9۹ا ٦× مو تپ جر و جم چیردچ یہ يچ مج ج۱

 ک3۴ 77۶5۷۹ ۹318 1۹7۹ 7ج :>) ہہہ٭ :

 22 9ا ھ 2 5 7 1 رشعماعط|ةتراککف

 بکری مھٹ وک والا

 ٭ہ<_ ۰ا ]مج٭ ٭] ہمج ہجوم ہم مج 8خ ٭)٭'

 می ۰: َیجر ۳۲ جہ م8(. ہ,رەورکقرو چو بج جج

 ۱۳۰۳١ 15۳5 7 7 (و3) ×× ج٦ :-.> ':.ہ ہ٢ 7۴

 ك77>۹(1۳۲۳۳۴۳۶ ات” ٭×ہ 3-2: رجچ ہہج جو

 جت ×× بجا آ ہج ہبہ 8ج مر م٣ تا۶× چوت 5
 تا

 ٠اک ٦ 5, 5ا٦ 5آ ہ7۳ ۹٠۹ 37۳7 ٭) +71 | یزر٭

 59۳ا ۹ 5۳۴۱ اکا م55۳. >8 وجد 13ج ]ہجر ہو

 11۳7 :> د35 ہ١ م۱ ۰-888 ہا (× رد,

 5 کا٦۹۳ 16۳۷ہ ہو٭۹ ہک ×آ چج جج 81 )۴1 ٥5۴

 ە>٭ ×اّج ا٭۴ ہہجا8ت+٭ چو مج مج عجب وج

 335 ٣5 ]جہ :× ہ38 قر مج مو ڑ٭ چو

 ۶ ٠5 335 ۳ +ی.× ×5 ہ× تج 85ئ ح

 ۹5۶ ٠5۷۳ ۱×× ج_ج5٤٭ ۱ ڈو ہہ ]جد ٭٭ مچ

 <5 ×× حج 8جی م چک مج ےہ نا

 215۳ا۴]3 3) ۱8 ۳ح۳٣ ١ ہ×> م3 ہہ ہجر

 1315 ]٠۹ ۳٦٣٣۳ ہت ۶

 َييَتعْلا بغ ال ها َنإأذََُماَلَو - کے وچ ہود

 ۔٭+ ۲۴8ی. 1-3 ہخج ]من ٭٭]ےے 515 ]5٥۳۰۴

 ا7ج3۳ *۳٭ 3

 2× ٭تج ج× بک ہ2 ہہ مج ط5× جج جر ہم

 ےللاک >7 ٭ی ۳۴ جی جج اے یج نجم ےہ

 دٹاکا7)5] ۲ ٣ہ ک٠ ا ٭ہ ہہ ۵×7 ہدج٭

 دات اڑتا× ×۷ ٭) ××<×: ييَتَتَیرَلا ہفلارفتاَ
 ےہدہ ےی

 ندیم - 5۷۹, 51۹ 5۲۳۹۳۱ ہہ 8۰۹ )25 :ج من

 5×77. ٠ا ×۸۹ د۰٣ دج۰٠٭ ہر .] × ہ٭ ہہج٭ جد
 گنا

 ک 5371۳5 ٭ا95 5۷ *ہ٭ ہہ 2۶۳ ہ 5. جج ہرہچ

 ۳ ۶۹ 5 م ہا ×ہ قی ہجچچج مم حج ]جچ

 ۹55 م٣ ہ عا ب۰۱٠ جی قحوچ ہمہ 885مر و

 اح ہاتج ہ رت جد داتکرج ۷ ہہ ×< ]لب جج

 ک5 ۳5۶ 5۱

 +۹۹ ٭يجات ياو ہ ہو ہ۰ : چںوج ٔچوچچ

 “ک7 ٭ت٭ات  د+جج ٭8 چيع؛ بِ جہیہچ

 775۹1۳۱۸۲۳۰۵ 1۴۴ ہ۱ ×۹٭٭ۃج >].٭) ہو ہہ :ج ڈیم

 ۳ ]۴ تچ۳ 7۳+ ل1 ۳۰۳٣۷ ت3 ×5. ۹. جج. 8۰۳۳٭٭

 “1۰۳۳ ٦۶۱ ×۶۳ 'یوق77 دج.۲ ×25 ر 3٭ت چچ

 5ت ۴۳ ہی مم ۵ مہ جج م و أ8 ہم عنہ

 ک۹“123 ت٠ ٥ئ۳۷٢ ×ط جج مم جی خ ]عی ر چچب مو

 ۳۹ا تا۶ ٦٦ 3۳5 < 3۳× ×79 ٭]3٭ ۶۴ ہج چہ

 ٠۳٣۹۳١ ۴۲۳۳۴51 ]۳۳7 ا57 7۰ د51 < بج جبر ج32۱



 ×8 ا1838818 ےب ےے۴٣

 ی3٭5 ×۶۷ *×ہ٭ ۰× راثا تل ماَش يا نم - ۴. 7
 ۔ٗ- ہک م8) رے )۶ ی ہا ]ہو)6 751۹ ٦> ہ3, 7
 ود] پہ[ م۴591 کال مہ ک5۸ ۳ 645۲1 8۷۱ (6۳

 نيەج7٭ ك۳ 3-۰۴۶ ۸ ٠۹7 ٥41 ۳۳۴ ٭8أ۱
 23 ہک ۹ یدجرر ہ ہ7. مہ 3۳۰۶۹ 8485 ٣۳

 +۴81 8۳ 3:61۴8 3:۶۱8 51 ,35 3 6411 ٢

 ]۲۳۶7.7 ۳77۳+ ×۳7 1 ت۶۲ :۰۷۳ َمءآَعَطإ ×۳۳

 کى ۹٭83 ہ٣۳ و 8۹۲ ہم ٭ ۹65۲ 8< ہم6

 ماتم ۹۴۳ ۶۳ ۳۹۲6 55۱ 5 ۴۴۷۹۷۰۴ ۹۹۴( 785
 ت1۳[ 2۰۲ 17 +5 ۹, ۶۳ 3) +7 ۶۷ 27 7ج

 ہم۹ ۴8ہ 8 ]۰ ی٭٭ ے٭ج ٭٭ ٭۹۷۰) 8 ء7

 5 8 ۶۲۹۱۲۹ ہت ا۹ ۴۹۶ 5۱ ×۳× تر۹ ۹ط۷]) ×۳ 7,
 ۱ 6 9۰۴ ٹک مرع ۱ ٣ى٣ ہ3۴ ×۹! "۴ت
 ٭ہ7 3۱۰۳۳۶۱8 ۹۲۴۶] ۶۳ ۲6 ٥٥۳ ۷۹۳ج ۴
 مبتو1 ۰۹۰۴ ۴۶۳ 2:۱۱ ۹۳8۹۷۹, أ۳ ب۳٣ ۹5 ۹۳۹۹۱ 55 ۱
 مأرجور۔ تہب ۵۷١ م1ج۹ ۳ ہہ مہ ب٭ات ٭م٭٭ ×۱

 ک9::0[۳ 5117150 ١ ۹۱۴۳۴ ۹٦

79۳۴ 7547 ۹ 

 ٦.۳ ٭٭.۲۹٭۹ تر ٭":٭ ٭٭ ؛ ۲۶
 ہہ ک۹۹ ]۹۹5 ت٣۳ ہ65 ۶۱۳۹ >7 3

 .×٦ ۳۰ 8 م۱ ۰۸ ہہ٭ ٭ج
 ۹۳ (۴]۹۳ م۳ (۹ہك1 ۴م ۹۹۰۹ ×۲۳ 3×۶ ۹۳۶5

 م۳۹ 5۳۳ ۳ہ ۱۰۳ 9۴ ×7۰. :۴ت دویجا5 1۳۴٢۷۷
 58۶ ۴35 ۱ 1 کت ہہ 51514 ]۶۹6 وج[ ت<× 37 ہ

 23 ۹۲8 ۹۹۹ ۳ كا 9 ۹ ٭۹4 ۹٠۱ ہ۳۰ 6
 یہ۰ 6۳۲ 5۴۶۴ ۹ ۰<. م58 "0 9۳) ہقص۶ 1۹7ی ۹۳
 82 < ہہ یہ۰ ج١ ]85 ۹۳۰۳ وجہروج )ز1× ہر
 58 ۹755۹۶9 ۴۹۱ ۹۴71۳1 6 1۹۲5۱۳۰۳۳۷ ۳ک٭] :٥چج ۴۳۴

61۱ ۴ ۶ ۴۹1 ۹7۹375 771 511 (13 

 227 55۳ ۴. عی. 5 ی۴ 5 ۶8۳5 78 5 ٢×
 3وج )و ۹۰۱ 9ٗ ۱۰ 8و83 ہباضظ ہ0 دو یج٭

 نئ وخ رت وس رس سچ

 رمکزالو با ضالاور او رمح اام]اونما ولا مزا
 +۷ شا ںی نی ہی حر

 ی5 2:11 51۹ ۹831۴ سجر 511 51181 51135) ا9118 سجر
 ک7۳ ٣5۲۳ 7٥٥۸ ۶۷ ہ5, 58 1۶٥ت ۳۲۶ ۴ ۹۴۳۱۷۹ ۱۳۰ ۲۳٣

 قد ۴٣× ہہہ 5۳ ٭ڑ< ۹م وڑچ-چ 1 ×۳ ہ۶٤
8۱ 5۷۴1۴۹۹۹5۹۰۹۲ 2۲ 

 “751 -ک3 271٭71 ٦٦7 ۱7 715 ٣۹ مالزا ×۳٣ ۱ ک۶۴ ملز
 - 5۹۵1۱ ۹۲۷۳ یب. ٠ ۴۹۱ .<٭, 815
 5:۹۰۸8 پچ ہدج ۱ ما 5ک 88۱+ ناخ ×قج کب

 تک ھم یک خا سوپ ۳ہ مال ماس سج اکو ۔ ہا ھر رو و

 ۳۳۴ “ رک و

 7 نال لا ا یا
 ۷ ایک6 نل اما وین نعیشا لک نجی ٠
 ١ کا یا ضتر او ہوا علالت یب عقد نا نا 8
 ْ وک اد یر :
 ا وت نو او او لو لا او ہللارعیعاو ا7
 ےب یر ع7
 ا تلاوت اوراد عادات ادب ماتجِتضلضلا ٠
 2 7 ےک و :

 | هی ا یل ا ات ا ٰ
 اے ا 0ت وا انت

 تک اون سو7 وک وے

 ظوض ےس باش

 لض نم سحر

 ےہ

 فا نا

 یک ویو ہر وے ےہ

 انا نس
 ییا اسی را او یا جت ییمسیپ ا

 ۳ نا ےہ شدت رطح تئاک رح نی۳ ر6 تی خر را ے٢ وہ

 ۵یاتی وڈ زع ہللاوةنِ
 ٭ و

 ممر ہ وک. یڈ چہ یو, بت یوم تر5
 ۳7× ی>× ×7۳ 5۶7ج "۳ چ ہی ۳۷/ ۳5۷۹ب 7
 مک نے ںرچجہمج]جکی یڑچوچ ء۷۷۳3 ج0۱ ید) ہ٭٭ قا
 77.77۱6 اچ 2۳7 ہی5۶ او 7۳۳ ×× ۹ 7۴7
 0پ ٭٭ 5۶۳ یجب  ٔجورچ7 ٭.+ ہ ہ۳۳ یو٭ ہیر مو٭

 9 3۱۷ت” ۱ یک٭ ى37 ب٭76 ۸ ۸565 5۳۳۰۶ (ید)
 جج ہ7 ج6. 277۳7 77 9 یہ ہی ہر رچ7
 ہك57 7۷ ج۹ 57۳ 5ئ۳ 72۳۷, ک۷۷ ۱1577 1ہ ۰۳۷۲ 7
 37٦٦ (ددر) ہور چرو وعمج جنق"حج یجب جب بق” کو ۰
 -ج٭ ٭جب مہ بہ جو ہبہ مرچ ہج ہو بو7
 چ >۹ ۔]قی ےب (3. چآبم "ہیچ یک ٭بجآ ۳-7
 ٣7۱ یچ۔زو ×× ں٣آ٦تج یجب جر چ1 مور یوداو جےیہعح
 ہہ یچ  ٭٭ ٭قجر ہڈورچ دب یاہو بہو ہو۹]ب۳ / (یمر قم
 7۰ دچچپ ہو. ید چ جو مرہ )]ج
 م0 یم مچ پچ یرہج٭ چک ٭ہ< ]مژ/ چک ےھچک

 ڑ۳ یک ]چک و ب+٭ ھہ ے دبربج بسر |کج
 مہر جج ہے "7ج یودچج ) ٭باخجب ۔وہ یر چ چہ
 ےت دوچججووچ ہر وحوعج ر یعر وال+۳۰ ہک ٭ یچر٭ 7+
 ٰ ا77 !۔,-چج]× ہجوجو حر مہ ہج٭3ہ مچ ج۷ موڈ
 نئ درج ۸8ہ. توڑ <۲ -ہ۳<٭ ج۳ یک جو3 ہ۳ ھ ٭
 ۱7 7 رت 7 چی یہ ہا۔7 چر۹ ا 0ب
 ڈس. ہچہہب جو ھج۔ بر ہ٭ ہو وو ج٭٭

 7 )۳ سہ چہار بیت آیہ یا7 ۹77 تر 7 ج7 77 )
 اتا جج نج مہ” / ہ وڑچج ہی م ×× مہ چرچ ہہ ج

 ہ۷۳ 28۳7۷ژ 1ر ہجرچرج ا77۳, ھی ۰۳ 7۳ 7۱



 0 مح کب ے

 ٤ ۳٣
 اتتھھھ یو چن

 ک6 یک ںی ھی 2۱۱۳ .۳۱۰٠> تپ

 ےک ں5 ہ۱ ۳۵ ××... ج

 تجسس شش سی رتکھس

 کم سم ہلح عج دج ہسھج وہ یی"
 7395۳ جد ہت ہہ و جڑ جج وہ اج

 تپش اسی وس

 اتا شی تسشدسججسک

 ہر اک دا د۳۴ ہد × جج جج ےک

 215515 1۴5۱۹۹۶4 ا٭1 ہ۰٥ >زو ر

 تشسوشلسادس یہی

 حر ہا تک ۱ یہ 5۱9> >>. و سآ

ل ۰۲۰ ۱۹۱ ۵۹ ۶5 ۹۳ وج8 و جج
 ا ا

 7 ١ ۹ در ت۳ج ی۶ج جد : ہ3.

 یت کج ح ہی١ ہ سرد 5+ ہ7 جج و

 اس ساس تلاجش شا ہی تل ںیہ

 ا16 858 7 >٭ ٦> *×. ×× >3. وج

 45۳-3 ۳. 51 57 ہ۵ ×7۱ ٭ :ج)

 ۳ ۹۳۳ ×55 دا2 بج :ر×و> تی ہد .>  ہہتجوم جر

 3< ہ ×0 "ہ٦ <۹ ٭ ٠۳× ہ۳۶ و موہ
۱×( ((.+ (7777 28131111 

 )٦75۷ : ت6 ھ۴ مد> وج جد مج مجو

 ک> تا 7 7 ×۶ 7ج درج جہ ج)٭ ًم

 ٭ ٥۳۳ 55۳ ٠۷ ۹۱ < ہد> ج53 وج

 اک ۳ 1۱ 7۰ ہم جج ز8 ہ٭ج مو

 ہتجا )ا5, ۶, 2٦ ۰985] 7۹ :٭) ۰ 9ج چے

 ٭×ا+ د7۹ 38۴6

 ٭ 5اک ٥۳۳۹ 55 :۹ 7۶ اڈا5ہ٭ 1اڈ+۰+ یت ہود

 ک۹۲ ٭35 3آ <۱ ھج]ٍ ٭ہو5٭ بچ مہر قب یچ :

 رثیلادیصولل لَا (ہ7۳۳٣5 ×-. >چ٭ ھ٭٭٭ سہ. ]و
 دی زر اچ ہر ہہ ج ہمججج٭ جں چو

 کک ٣۳۳٣ جہ چات ×× ج ×۰ ہ8 ہ جو ٭

 ا٦٦٠ ہ٭٭ ٭ج  ماتج م ود ور 5س آم

 )5ج 3و3 وڈ

 ٭ "45۶ ا٣ج كا۰ ا5ج( 7× ہ۰٠ 7ت7. 3. ۴٤

 ٠۶۹۱ ڈ ك۹13484751 7ا57 *حج ہہ عور جہ. ۱ ہ(٭٤٭7٭

 ٣٣۳۶ 5! < ×٭ جج جہ<٭ م 8ج -حوج چہ و۷

 آ۳ ٭و د5 3+55 جر و ہو ہی ]۲ جَ××٭ <٭

 9 تل ید ہہ+ 9ح وچ مج ہہ
 تت (۳۹۳ .×۱) ×۲ و8 کم1( 8۱

 ٭ ۹4۷٢۹١ ک55 ٥ث ۳ہن مم حج ج موج ۰

 1۳۳ 2 . ہ_2٭٭ چی ٭ ۳٣× ۹" ٭4

 ۹8777۳7 ۔ چہ57

 لپ ہے یر ى ٴ( آ لی ے وی ٹر ہپ پک ہی
 وو 0 3 3 0 3 * ۲ ےت 3 ۳ 3 ۲ ئ ٴ ۳

 ن0 7 تی ۰ ت ف تا 4 و ای

 موہ قرات ال ہل اعاتم ةماعطورحبلا دیصرک لیتا ا

 يا نا ہلااوقت او مرحوم دامزالا لیص لئع
 'ےج ںیاگللامق مارتا تیؤا کلا لا لم نرخ

 ارگ ام ۶ ے- ع ےہ و ےس ےہ

 هللا نا اوملَسَِكِذ ںِالَملاو یا مارا نا

 | فلک قو ال نار شا قا
 روفَخ هللا نأَد پاقولا ںیيَس ہللا ناول ا ہلِع
 | تك اب ملعی ہلناو ملا لا لوسڑلا لعا مے نج.

 وو بلا و ٹی لا یواسی ال لڈ نیک کام ا

 ْتاَعایشَا نعاولعت لاونما نئ ات نوشت

 موت املا سک ہددلحروقع ها اھت ہلدا یع ےل

 ادرک نل لورا مد او لو ا5 راس ریپ ا

 1١6 نولیمرالمف کو ابا کلا ہللا لع نائب ا
 رخ وھی نا اک ا تا کوک

 یلع نورانی
 خ رھ ئ شق غع جر ےک

 مے
 ا دن دب ڈین عا مچ ٹپ کک یک یک

 مە) ہد جہ یت ۶۳۷ج ٭ یو مج ود جو

 905 تاب ۳)37۳۹ بج: ہجر جج یںوورجسھرجو چپ

 ا٦ ۳٣ ×ہ٭ ٴج ۶۳7 ٣ت7 بجو بجچج وج وپوچ

 دو م7 7۹ ۳۴ ہا ب75 ۱ر یدر چرچ >.۔ر 5ج وج

 ۳٣ ××. ٭وج 8887ت7 ]وو عوچج ںچب جوچچ

 75۲۳ 8۰7۳ ھج ذ7 جج ہ جب وج بج چور

 بج ۳/7 ہا ھے ×7× قر +7 چ+ جہ ي 5735 07+5 ہ

 ×9:77 ×× ج۰ ٭ یہ ہو >۴ 37 ھر یرہر

 بہ ٭. چجوج جچ جڑچ ہری .ہ عہچ جب

 ×58-جو۱ محر روصچ 9ج ہچ 2ہو مجور چ
 8 × ]7 دتا ہر جج یجب وج کج یردجص جور (نمە)

 ٭6 57 ۰ ۷٣ج < 5ج جج چو وم ۳۰:۸77 تڑچآ

 ہدد٭ ۸ ج۱ جم حج و جہچج ٹپ

 م٭۳ہ ہہ آل :٭٭۰۱ نمرر ج5۰ یجج مونوإپ

 7277 7 ہہ ×ب جج ×ہ٭ :5وچج و مج وج

 ۳۰۱۲۳ بیجعج بوجہ مو یہ ہو جوہ چپ

 ذ1 اتآ تا7 +7 ج۳ مج جر بق جج جوچ

 م3 ہا ××. ٭×ج٭)5ر نم یج٭ ج×7.7٭۶ مروجرچ

 ڑت ہ٭ >ج٭٭ 83ي جج 55ر یچ وچ پچ یجج ھچچ

 5۳ 17 بج ر نمد)ر ہچج '٭5 , ٴ٭جج وڈ یچ
 “727۳ ×3ج55۴ ]×8ر 7۶١ ہر ہ۳. ہہ چو چو

 ک۹۷ ٠۳۰۳۷۳ 7۷ ۳ہ ہ7 ×77ہ۷۳> 8رجج جزچ مجر
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 مار ا تیا 1 5 81 ٠
 مایق 6 ماوق >8 ردصم مسا یپ ۹۴ 71۹ 8, 8 7
 -۔ج وم ۸7ہ ہت ںیاللامت - ی۹ ۴ ہہ ہ٤ ہہ

 چو صر ون وم 9 ١ وا55(5 ۴۸۴۹ ٤

9 
 سان ٣۳× ا۳۲ 778779 57۳7 ۱ ک۳ 7 9 7
 جج مر ےہ ۱ ہممم3) 1۶۱ ××ج ۹۳۴ ]۰۳4۹ ء۱
 یب ٢8۱+ ×57: >م. 8۳۷7 ×8×. ی* ۳۰ج ۱ 5۳۴۹ 6۱ <
 ہوکہ یہ5 ۳- ۱ئ۳۳) 2۱:۴3 ۰۳۵. ×۴۲ ك5
 5۶1 ۴۱۰ ) ۰۱١ ۹۳۴ ی×٭ ۰۱۰۹3 ۹9
 جم <ممقمو 3نيصج مو 83۹-۳۳ 5۷7 ×۷ < 7
 جج ٭٭ 8م ۱ ]55ہ *م٭ ٹب.ہ٭ دہانات ء۳۰ <ط- 75
 نہ ؟۔-.-.7۴ ۳ و <٭٭ ۳۴ 5۸5 م۳ 9۳۹ ف۹

 ۔تک "۲۴۵ می مہ, ۹کا۹, ۱۶۶ ا5: ہےچ ۴. 59
 حج ×× 7ہ ٭ماو ×۱ ۷ ہ5٥ ہ ۹۳۳ 8۱

 -:چچچ 18 یہ میج]مم مج عچچ ۴۴ ۹ 8
 <3 7 ٢× ٭٭ مت ۷ ۱۴۳ >۷ ۶۴, 5۳۹ 7 ۱٦8

791 91515 ) 7۱ 
 ٣ 8-8۷۰ ٦2.۱۰7۸۴ ۹ 77616 67۹7 ا 1

 یەر یہ٣٢ ۹۹۹۱ ۴ :
 ]آج۲٣۲ ×۳. 7)3۳7 9 ۱۲5۳١ ی۹ 1ج جی ۴۹ ٭ ۹٤۹

 جچ *۲8 جج ۳. ۰578 8+۹ 7 ۴ ٥۴۹
 -.م ںووج د۱۰ <8 ×۳ ×۸, ٥ 1؟۹۳۳۰ 4 ۶
 کہ ×۹۱ 8۳. 1۳۰۳۱ 6 ؟(ال چچا ۳۹۷ ہی كا3 9(4
 ہج ٭ 6۳ 6 ×۱ ہص, حو٭ م5 ۹۹٘ ۹۳۳۵ 775
 طز ہ جبصححح مہ ہ۳۵ ×۱ مات ۳۲ ب6
 یہ ید یجا5 ۱5 ×۰. ×۱ ہ۳۴ ہ٭ ×۱× مات ۰۴ ۷۶
 حج ك۰.۱۱ ٠٦ "٣گ ٥و ٭ ۹٣ +۴ ٭ ا8. ۹
 ۔خكججو× ۱ ×۹ >1013۱۴۳ص7۸5 ۱۹۹۴ ٦7 تا
 ج -م١ موج -٭٭ ہم وت ۳۳۹۹ !؟]١۱ اٹ
 ےک رک جس  ہاترج 1ت 5 5 ۴7۳ ۹ 6 8794
 ح3۳۰ ی2 ہ۱ ×15 < 831-۲۳5 59, 1 3۴ 7151

11۱ 71( 2316 1765 

 حی 7 8-ك 9 ۴13۹ 7 4 :1۹7۹ ٣
 وکقحج ء5۳65 ٥7 ×1۶ دآنتڈا +۰ 5۱ک۹۰۳۰۹ 5۱۹۲۹ لا5
 مے جہ ٭ ل37 ج77 ۳۳9 ۱۴ :1۱ 5 718<<

 عوحد چہ "ء۶. 85-51۱ 3۶ 17 ۳۵۳۰٣۳
 وو ہہانہ ا۱ ہ٭< ہک ٭ ہا ؛ 8۴۲ <
 ڈے 59ج ۱ ٭<) ہہ مج ۲۹5۱۳۲۳ ۴

 مے *ے مج ہر0 ہ ا۹۸۶۴ ×۰ ا۹ ۴ ٢

 ۔و۔ہججوح ٭ج ×رکو 5× ٭ "م۱۲۵۸. ۹ 0
 ج!نج خدا مح م۲۴ ۸۰6 اک م5 ۶۱۹ ہ1 5ا5۴
 ×5 ۳۲۳۱ "ج ۴۹۴ 16 ١۸5۲۸" مات م5٥ ۹۱۹ 1۱
 ۔لا 4۳ 7 ۳ا 1 ۰۱۹۴۹ 7۳9۹ ۹ ×7۳

 6٤ل" خس یار کی ہجچ ص۱ا اتسدس >ى-ثپ9آبآ4۸ي1ي19 پ20... : رہ یا وچ عت اہ تب نعت ہم ھر مم معیار طب اوج تم ارد شد جو

 بج ٠۰ ]میک ہم 8۸۳ 6 ٤۹
 پر5 1 5 57۶9 1۹۹75 61 ۱

 --۔ھجسم <۳ یک ھہ ہہ >۳ ۹۹۰ے 3۹ ۳ 4<
 ہو ہک ات یک ہب ۲ کو۳۰۲ ٭راک وا۰ (م7۹<
 _ 07ج 7۱9 ۰ )۳۳٣ . پ۶7 7)۳ ۴7۳ 7۶۳
 ہک ۹ 1 1 (ہد۳۹, 5إ25) ہہ یی یھ و۱ ی1

 سج ح× ہہ ہ؟ق ہود ب١ ہج ۴
 یس (۰۹. -.۳۳) 7 5۹ ہ۷ ۰:87۹ ہر 3

 ]۷ 02۳ ۹ر ا 3 +7 1 7 67
 مج م× ۲۰۴۳۳۴ ی۰< ۴7۳۶ *۲۳۱ 5۳ د ٣73 و۳۱ ء۶8
 ی7 " × -ہ< می ہد 5-5 انس >1 5
 مح <م٭٭6 یں ث(ہ می ہہ ٠ ي ۹ 4
 ۔۔ےچہ -٠٣- ہم ح ×کوجت 5 م7 ××

۱ 
ٰ 
 <٠۰۳۰۳۲ 6 7  ×۳ ۰٠و ۳ ۴ 9۳ یص×۱×۰۷ ٰ

 ۔ںو بج ۲۲ ۴٦" ہ٣. "8۷ ۹۹۱'3۱ ۰۲۳۳۳۳۲ ۶71 ۹۲۹
 - مر ہہ اھ” دا ×.ک ۰ہ ۱۱۳ وہ عر ہک
 ۴ 7 ج7. ۳ ل61 0 )ت9 7 77 1ج
 بچہ <ک ۹ہ ہم٭ ۰< (۶ ہت ہن ہہ م٭ مج چو ]یح د6 "آ۰ ۱۷ ۰۱۰ ۱ ۹۹۴۴۲۴ 7ت

 جر ہ9 8 ]7 ۱ ج 7 5 ۳۳ ۴۱
 جج ج5 6۳۱ ۱۰ ۱ ۱۳۳٣7 7۳ ٭5 ۹ 5 ۴۹

 8فا و. ( +۱
 ۔ تہ ۰ ۳> م٣۰۴۳ ۰۱ >6 ٭, 8۴

 ۷۴ ۳۶۱ ۴58 759 ا۹8 611, 151۹ 4)5 71
 آی صر 8ہ 0م. 5۴ ہ۳۲ 6 تہ ۴7 ۹

 ۲ 5۴۴ <۹ نہ ۶ 55 ۳ 9 ۴ ٦
 7+7 ہہ ڈ"٭۔٭۔ ٭ج٭ ٭٭٭ ۰۹۹ ۰8۹ 85
 ج-٭ مج ۲۱۷۳ *۰۱ ۴ ۱۰ ۴ "۶ ۱۹۹۳ 7۹۶
 7 ہ0 ۴7۴+ ۳.٣۶۵ ٣۴ ل٣×ا| :٭۹5 یک ے 4
 - آج مہ جاو ماچچ وک جم ۰۲۴۱ 5۳5۶۰5 173
 - جم وی چک م۸۵ مہ ہ مد دا م٭-٭ می 7<

8 

 فو 0 نج *۳ مہ 3 ۳۶۳۴ 57۱ ۶ ہ٠ 7
 ۳۳۹-7 7777 ۱ ا۰7 ×.٭ 75 ۳۴ ۹ ۰ 1۱ یلشدا
 ١ 2< و:٭ ہ ہد ۲۳۱ ما “۳ ٣ہ٭ ۹ ٭

7۴1۱ ۳ 
 8 یی ہہ :5۰ ۳۴ 3۰۴۹۱ 35, 5 77

9۱ 777 ۹۳[7۹ 7)7 121۴ ۶ ۹ 74 
 مج ]مہ جہ جے۶۷ ]۹۹ 6۸۹1 ۹۹۹ 87

۱ 577 75× 1۹ ۳(۹ ۳۹(۹ 
 ۔ج] وج عج ؛ ہ۳ ۱۳۰ 55 5۲۰۹۴۱ 16

 7۹ 0وم. 91 ر5 ۹ ۰۱۲۴ ۴7۹ ۶ اتا چ۹ 7 ۱|
 وج۰ ۳۲۸۱۱ ۰۹۲۸3) 5 ۴۰۰۱ ۳۴۰۱۹۳۶ )5۳۳۴ 51
 53۱5 ٭ج٭٭ ہ18 8۳ ۹۰۴ ی۶۴ 5۵ ی 5 5
 ا م حج 'من٭ یو99 ۹۴۱ ی١ ہا مم٭ج_ ۳ ہ
 ۳٦٢ چہ جیو مج ہم ٭ ٭۰٭ ۷ ٭٭

 ھتگتکہ|آ  صپبفیسححسح . . ہاکی  .جخ چی .بیئچ



 تحت تحسسس مس ھو طس ہدج ا 06

 رہا >.””۶7-:ک ۲۰
 ھ+س-"ك۲ ورق ات ھسأس یو

 آ55 ×۲7 ہد 87777 جے جو ر

حس یاڈ ۃدالن ×ح×٭ :>).3آ۱ر یہ
 تاگا7 جج دئالن 

 ۳۷57 حد ٭ ہ٭ :>٭٭ 5. ہہ چچ

 تاج سس یس وس

 اک ۳٣٣ ٦5 ٦۹ >×ہچ 3۔ جج مج م وچ یچ

ہح عج ج معقم و” ہ دوھج ےہ
 9ان 

 جہ7 ہ تا ٭ ا۹۳۳ >ج چسچ
 6١ كا آ 57۹۳7

7 25۱ ہ۰5 ہ×٭ د7 ]َ×7.. ہ ہچ
 7 7ک 9

 ٭5×)0+ نمو چو و ا5۲ ٠۰۲۰ ج5ق٭ جچ

د۳× ہجس ×> 5۹ :ٹج.× ث:وڈھمو
 اح ہب 

 ک۴٥ 5575 ۳۳۴)۹ 5۳×3 ہو 86 روس 5ا5 اکا5 >۷ چ7

 ےہ کا 91 95 5٦۹ < ہ۰ >0 )7ج چ.چ مج

 ۳۹۳ ہ۹ د×٭ ج0 ]اب وچ ہط
 یر ا

 17575 ہ ×۶ >٭ < ہد٭ 8۹3 :و ہج مو

ہہ ×٭ 5× ×37 ہ۹۸. جب ہبہ ٭ ہد جم
 3 

 ٦٦79 7۰۳ د٭5 ]جج ہ٭ب جج ڈج جج وو یہ ےچ

 ج٠1۱ ۰ 575 جج ×× 8ج0 جو جو زوجور

 ٥۴۳ 27۰8 ×ا۶۳4 د3 .-چ جو

 7< :ج٭ یر ک۶5 >151717 م۹ہ ٭جحجچ
 ٣۰

 ٦ 88 ہ5 ہ٭ جچچ جس وەجج و 7

 6 ھا ]ا ط57 (72)-ج بج. >:.٭ :قج رو.

 ا ۳٦ 7۳-2 ۱۳ ۳ ہ ۹. جج

 6 ×ےد٭ ید جج جج و یوچ ہود دہ

 2115177 ۳5 :٭ 3. چپ ج۱

 ہاتس٭بصب-ی٥ہ پہ ہچج 3ج >٭-٭ -×

 >۳. ۱۶ ×۱۹ و 37۰.۳ )۹7.
 ۳۹ ٦۶ د58

57 ۴5 7۴ ××87×7 7آ ہہ پپ
 ںیاٹللاماق ک5 77

 ۵.5۸۳۳٣ ×55 جہ درج جوس
 یا 15۸5

 چٹ ہت 8چ وج ج چے ×57

 .۳۰٣۳۳۶-۳ ×8× ×× ھو 19آ (57 ا؟چ ةچ چ پ

 آ١1 ×7۳ ٠>) 77۳ 757+. ہد ہا.

 ہہ ٭۰) :×٭ ××. >->-
 :5٣× ٣٣۳۳

 ٭٭ *> >٭ ×× جہ ٭
 556 55. 5ہ

 ٦ 55ا ںیاگلدت مج. ہو و عسہ 7

 ٥۹۸۳ 8م ۱

 5۸٢٦ 75 >5 یدیر ۹7۴ تا ۲ہ مچ

 3۶857 ہک ۱ یہ ج:حچچ ؟ا[<ز۶ 3۰٣ چپ ہو

 ۳۳-2 5 55 ۳۳ ×× ×7 )8ج >-.٭ص؛

 ٦ ا6 ہ6 ہہ جج ہ ۔ج دو رہ ڑ7 پ5 ]مج ر

 ]1۹۳51۹ ٥:٥۰٢۴ ج٭1 ٥57657 جت ××ہ”ہ٭ج ء2 7۳7 ۰ ]×: ٠٣۷٣۳٣

: 
 1۳× :-. ج_ک ی یر ہج٭ و ۱+ 'ہدوو

 ا ×٭ >8 ×٭ ج مج مج رووچ وو 387 ضِضاَألا نام تومکلا نازک يا تأاوتسِلَكَِذ

 یل ایٹ لکیر لبا عاد
 ٦٦٦ تی مج 8ت835 ہہ وج مچ نکا

ج ۹۳۰ ×× یص× حج جد یس ں تاج ]و
 ج
 6۹۲۲ | ۹٦۹

 4۳ 5755 د۴ ×٭٭ وہ6 جر عو

 ا ۳۰۳۲۵ تچ۷ ہم ۶ وج تو

 لب >۳ ٠ د۳5 >5) ہ۷ روف ×5۳ ج5. روس.

 5۹387 7881 760 ہم 7*۹ مارح رھش چچ

 ات چہہ+ ہسصح و ہہو جج و و

 5۳5 ہت مک جہ ہہ ×۰× بج جج بج عج عج

یاح 5915 7ا 5۴7۳7 7155 ×۳۰ ہج ج٥
 س

٣6 بج یم حج ××٭ ہ جج٭ ہم2:
 ا727 

ن >۷ ید جج وج. ناڈو لاکر
 5اک یدع 5٦ جر ہہ ہر

711 575۳5 ۶اک 57۳ ھ5 8 ]۴ ×)ر ہد مرد3. جوم
 

 59۹1۹, 578 ج75 ہ تت۹ .-..٭٭ ×۳× ۳

 375 ۷ ۰:۶7۰5 5× >8 د3. ع۰ ہ

×× ہ٭٭٭ ٣× ××× ×ہ٭ .مت مہ چ
 × ×× ×7 715 

 ( 51815 1)5575 پ75 ۹ ہ٣. جقح. جہ :ہفٹعہ×

 3۳۴ ۹5۹ 5885  )×.٭٭ *7]8۰. جہ× ہر

 ا37 ٣۳ ۱٭) جہ :

 مثحت روف هللا نا پاتولانییس ہلاک الا

 ا5۹, 6۴7 5ا85 5551 ۳۵ج ×83. ب٭۰ 5۴5

 55, اک 3۰58, جہ ر ود ج جج ہہ ج۷ص

 5کا5 75 3۸۰ ہ١ ےب کہ جو جسوق۱ ہ۴

 ۴۹۶ 05 ہت ×٭ 68ر جج” یںورسو ھ7



۷ 

 +ححک ہإ بم٭و 89 ٹ7. : ہمج٭ 8ج۷ >۴ 8
 مم جم مج 8م می ٭ ہ9۰ أ۹.

 جونج٭قرک 5 ۰:۹ ۳۱ 1۱ ہ۹۳ ٭زحآ م۱ مہ جہ
 مت دج ۔.ل3 <5 ]ہ۴ ہ5۱ 5ا۴۰ ۹ ۳۶۸ ء۳۴ ۹۲ 77
 م8, 5۱ ۶۰ ۴ج ہہ ٭٭ ۴8۳ ۳۷۳ ۹ 5
 ید٭٭ 8۹م5م67۰ 959 ۰53۱9٥۹۷ ہ” ۴۶ 51۳۳| ہ3
 -۔.اوج5 1۰۳ می ہہ ہ ٭٭ ۴۳۰ مو ک1 <9
 جج مم ہ× ]یک 09 ۱-3 (۳۹۰, ہ۹ ۹۳۰ 5

 8و9. 0921 (۹۲۹ ۹50116 ۴۹ ١)

 ١ م01 ۱ا ۴۱71۹ ۹ 4 ٭6 ہ5۱ 515 6۱
 ےک ہ 413777۹ ۴۳ 3۹ <5 ۱۰۹ 5۶ ٥٥۰۹

 وما 1۹۴۹۹ ×۲ ۴ ہ۰ توجہ 3--238 ٤(
 ز۱ 9 9 71۱
5 3 

 ںوٹلض مد وبا ولعی ہللاو ملال لوسژلا عام
 ۔ نا ب <۰ ]77۰ ۴+ یدچجت ہہ 86 78
 39 2 1ج ی۲ج 77 ۱ ۹31917 1 1 1 9 5
 ' ےس 507 ہ31 ۳ 5751 ۰آ 775 771 77 ےن
 چو ۳۹۲۹ ہ5۳۷ ہہ, 5615 51۶۳۴ 41۴1 ۹ 78

 _ 85 796 یجدم× ×ہ مک 7.۴ 6۹۱ ۱
 ےس یب بیلَركْیَیِل _ونَيلَلت

 ]و)ر3) یا ر-ی *۳ :3ص٭٭ ہ 63) ۱۱۰ ۶5ا :ک
 قو ی٥ ء۱۵۸۷ )٠: ۹۱ 18۰: َِْحاَهنعاَولتَت نار

 رکن ںیم نا لا وکی ڈا تا ٣۹۹۳٣۲ ۱ ک۷
 و۹۱ >۰] ۰. 55 1)2 ۱۷۷٦ 2۰5۹ ک٦۳ 311۳5۱ ک۳5. 7
 یےچ۰۰ ۱۹۳۹ 7۳ ۹۹ 55 ہ, (۴1۰۹۴ ۹۱۹۶۹۹ ۶1۹9

 << 57 |5 891( ۴ 5 ۲۰۰۳۲۹ 7)43 ١
 ۔قیعصہ٭ 0۲۰۰ ھ5 6 ۲٥۹۰۱ 6 ھ5) و 9۷۰۲۰۳ ۴5 5<
 مے <5 ک ۲۳5 د۳ ۳ك 0.4 مح م۶ ۹۰۸ ۹۳۴۳۴ ۹ا

 یھ. جر ۴( 6 1۷7۳ 5)623 ۴۹۰۹۱ ۲× ۴۰ ۴۰ 5۱ .۷ .٣
 ےہ ث6 2ک ۱۲ 2, 5۹۴) ۳۳۳ ۰ ئ3 8 ء۴۶
 ہو. ۱7×× 6 ۴ ہ8۰ ۳۰۰ ۳۳ د 7
 حجص٭ ]5 ١908 >۹ 8۳۹۰ ٭ ۹85 ۳١۱ م۹۳۰
 و ۳ 8۲87 ۹ 5۷۶ >5 ×2 :۶7) *:5 ۱ *ہرکریآا< (7ا5) 1۳6

 ہینعی الام ەکرتءرملا مالسا نسح نم ۷ب چ۰ 539718
 یہ ٭ مہ وہ وک بج 8۹۲8 “857۳ ١

 ۔۔ 7 ہ٣ 5 7- ۹ 7)5 ۹791۳7 ۳۰۳۴٣ ٣۳×
 ٭ بج ۱ <۳ ہک (32)-ہ٦ ١٦٦7 ۹ ۶ ا65۹, × (ھ5) 8
 تجو 'تہومو 8 38, 3ی. ٭ےص م٭ ۴ ٭٭

 مج ٭× 5ر 3۶ہ ۱آ و ۹۳) ہ۶۱ ہہ ک ۴٥3۳
 >۔ 895ہ, 3+: مج ٭۹٭ ۹ ٭٭4 8۳ 5ا ه, ک۹۴

 9)2183 1 )۱81۳) 5 چو ہ< جرم 3
 مج وہ ۱ ہ۴ ×۳٣ ]۱٭× 038 ۴ ×۱۲

 جج معےہ ء8۹. ٭جآج ١ ہة م۹۲ ٭۴۷۰۴[8
 ح_ک ٣76-۲67 7۴ 06+ (٭ ہ۹ ۴ہ ى۹۰ 8ی

 5 مہ ×3. 8۰ ۱۹۱ ۱×۳ ۹۰3 ۹× ۷۸۸) ہ۴
 جرح ےْصع ہہ ہ8 ]۱۷×۹ ہ۳ ۲ ی۹۳۳۱ 85 ۱

 ا ید عجز ہر آی ۳ ۳7 ۱71177 71 1921 ۳٣۴]
 ہ5 مہ 8 1۳۱ ٭جم5ع قدرے 1 ۶ ۹۱ ۳9 6 9

 ہ] ]۳۷.7 9)193 71+ 41 7 1۱
 ٭حب, 7:٦ 31817 >٭٭ : ۶1۶ہ “1۲ 'اا'
 '۔۔ت ہک -٭٭ ہ57 ک3 جو ٭ا < چپ  ۔.۳ما۶۹٣۹ 7۹
 مج 83۰۱۰۹۶۴ ۱080 ۳۳ ۶۸091. ۰ ۶
 یہ نی۱ ہ۹ ج۰ ×۴۶ ٣٣× د5ر٭ا5 ۹(
 حج ٭ مت ۰ہ: ص9 >۱۹٭ ۱۴۷۳ہ >8< و8 ہ۳

 717 37 370۹7 ۹7۱۹71 ات ۱
 'ڈٰعج صد جی ×۱ دج ×5 وت د57 ۱۲۳ 7۳آ 71

 ٭< یو مات ۹۲۵۹ م۱۲ 4)745 ۴۹571۱

 83ہ. ۴6

 و۹ ۳ ثیبخ ۵ بیط ج۱7 8935 ×۱۴ | 2۳ ات
 - بیط ک۹۰ 297 ٣ 7 ثیبخ 5911 55 ۱5155 8ا
 - ےچوھجچو ٭ ثیبخ ×۴۳ چ1 515 4 ۴/85 ى۹۹ بیط

 ْ ×۳۶ ۹ "85 ۱6۳۳ ھ۳۳۳ ۴ 5۳۳۴ ,۱۳7×77٣
 مم ہ۲ 57 ١ ۹۰ د۳ ہر ۹۰۳۰ ھ۳۶

 1819 ۹85 6 ۳۰:8 ک۹۹ 51 ۱ 157 77771۹ ۳(7 7 ۱|
 یں ثیبخ 6 بیط ×8 888'8 19۳۹ 1۴ 1 7

 ج7 ہہ ۴. 7 ۹ ۳ >7 ک3۹ 9 4 ۴× ٠۴۲
 7 .٣۷۳۴۳ ۱×۴۳ >٣ ہہ ۹ د5 ہہ م۴

 جم-٭×٭ !تہک >٭٭.ء ہ مم. یہ۱ 5 ٥۳۳ 3۲ :۶۱صك
 8+ 87 ج5 ۸5 917 ۴۲۴ ۴7۴ ۹.77 ۲
 ھ9۹ 8 86 ۶ 75۱ ۵۹۹75 55 ٠۳۲ ٭!ج-چہ <4

1۱ 6 97۹ 6 ۹۹3:77۹ 183 

 وں ٭۲ ×<<٭٭ : َْييلاَرثَتَكَبِغَا زا
 ۷ ۲۹؛ >۴۳ ۹ ۳ت 6+ تد۳ ٭ (۹4۳۳ ۲۰ ہ٦
 ج۱ بس۳ ۳ ہہ ج۰ ٭8 8 )۴۴ 85۲۹۹ ا8

 9-5911 ۴-۱ ×۳ 8م ×۳, ۰۴6 5۴ 5 78٤
 - ج۹ ×۳۳ ص۰ اد ہ۰٠ دہ ہ۶ 0 ۰۴۱

 ےرجرج ۹-۰, 9۳8. ۱'ہ۲55] ہ7۰ 07 5
 ٦٦ ہہ ت ×7ت٭ مج ء۸ ۴۴-۹۰1] ۹۰۱۳۰۲۳۴ ۶
 ۲587 مے ٭ی ہک وہ ہ١ ہم 8: ت8
 5871 8 871 271 د7٥ 5-5 تج چک ۹۳۴۱
 1 )ہ۳۰ مم ٭.”قع ہم 581 م۳ یت 8۹۹۷ ۰۱ 83, 4

 ]۷٣ص ٭× ۳ج 8 2 8 7 7 ٠ ٥٥۹
 ۴۹3 ۱ 195] ٥ ٣۰51۳

 ٭. جج ؛ چہ. م7. دچك ة8 ١
 37< ×۳.  ہہ ۳۱ط جج ٭ یو ٥.۱

 ۳۳ "مق| 5.5۹۹ ہ۰ 2 5۲۳ (ی5) ۴إ ۴۹۴۰ 1
 ا ہمہ <<. ٭ ۹*۴ تہ ے7 ٭ک ۹ ۹۰

 م5 ہر ید عدم ڈ6 ۳ ٠ ت۳۹, ۳ 9٣
 ۳۰× 18 ہود جح ۱ ھ۳۷) 37 8 2 ۴ 6 ھ۴
 7ج 0۱88 :۱ ۶ <۱ ہ7 5 ۹۳ 5۳ ہہ لب ھ5 5
 ٦ ہہ. -٭ ہ3 ×5 مما ہ6 پئ ۹ ۹۰ ۴۳ گ5

 َ سہ مس ےہ تر ہر سہ ےہ ۔ےہ ہدصسو



 تے ج
 دل

 یس 7 < ۳ ےک 5 رم تم یک

 ھھ دی خو ودٌّ

 ا وج افر ا غ  یم د دے نا ںی اج دو یک 8 ٠ دس م نایہجچ تہ ویٹو00 _: وم وس ایر تا

 2 ہو٭ تر ۹۳ ×ت-٭ ×۹ جس
 204 ٠:٥78 ۲ جج ] ١

778 ٣5 

 “داتا ہت 5:۷8 ×75 75ا *۶ ×× : 72..

 ک3۰ 33( 2۱٥5 7۲× چہ ہم ١< ٰف

 ہ7 2۴ ۹۳۰۴۳۵) ہ 52, ×78 ہ ج.٭

 تیر سپ سمن رش و
 ک6 ھ۰ ۳ھ 3 ×× ۹ 77× ×7۳ 27.۴ ن

 ۳8۳ ۳5156 5ج۱ 51 7 ۳۰ ۳ وچ ےچ

 کج ا55 1 09 ۴ یچ۰ا لا

 تعا اک ۰ >7572 ہ ت7 دو ا. چپ

 ح١ ج ات .) 5ن۴: 5۷۳5 5۳۰۶١ ۰۱7۹ ی7 وج

 ۹۸۰۰ ۴, 15۰ 5۳۳5 ۶7٠ا لا5ا57 ت7ت ی جج جا.

 ی8 یک 0۳۳ 8۳۲۷ ٣۴ یجج وو چہ 8ہ

 69, ۹۴7۷۶ ۳۳۶ ۴۱ ×۴ ہ٠. ۹۳۰ د) >ج٭ ×3.

 38۸7 ٭)ک۰ا ۹ ×ف×٭. ×۰ ]ج۱ ہہ :۷م×؛ م8 وہ

 255 ۴۳۳) ڈ۶ ۱7 ہت. ۹ دت و7ا ×7×7-.×× 8+
 ۹۴آ 57۹6 ۷۱ ٣

1۹1987 37۹ 7٤ 

 اولاد ل وسنلا یارو ہالدا لنا لالا مل لیا دو

 انب اوياعاندجو اب اتویک

 ۷۹. ۲۹۳ 5۳7 ۴۱ ×۰ ہ ہمہ دچجچ مج

 ۹:۳8۸۱ ٭ *3)×٭ 8۳ ہہ ٭ -]8>٭ چی ج:یق

 ہکا 7۲1۹ .۱.٣۱۳ 71557۹ ٠ ٦75 5:7 57 ہا ٭) مج ڈو

 آ٦ ٦× ہہ 7۱ ×٭٭ج ۳۳۶۰ ہ ٭3٭ج مق ہم

| 1۲9۴ 515 [۱51۹ 

 ۹ ×5۵) ہہ ×۳ ۱ج ×.0×٭ >1۷7٭ ××٭۸٭ 8
 5851 7۹6 ۶9558 می ۱ مجہ٭ *٭ج یو ےچوچ  ؛

 وو

 انک نیک نا ناککؤآوآ 07 رات ×. حج ×۹
 هب 617515 ۶۹۳۶ ۹ ٭5رات مح نج ہجوے٭ م!]٭ ٔم.٭

 7ا1 0۶۲۳۰ <ب×ات 3۹۹ 35 آنچ ]گی۱ ٣۴

 ٥۰-٦ 53 ٭ی×٭ یھ  جآ ہ رجم ڈر جہ ء٣ ٭٭

 نج ہد ×۸0 یک :.۔ےیہصیج دصجووو]٭

 5. ک۹۹ ۲1 35۳ ٭٭٭ ۳ہ ٭٭ 7+. ۴
 ۳5 ہ ہہ" ۱٭× جمود مج نم(

 ا “7 ×1۱ ہ۳ 0آ ۹۳5 ۳۳۳ ۳۳× ھ۹ 77٭؟

 ۹۲ م۱۴۳۲ 8۳ ٣× ۵۴۰٣ ۲٦٦ ہ۶ 3 *۶۳ج ہہ 7۳۴۲ 8

  ۳ ۶ 8-۱اک7٠

 و91 ا مہ )×8 >۰ ۶۴

 ۳8 ۳ ۴۳ ۱ ×۳ ×7× ×۴ ات ہہ دہ ۱)۱ ۳

 تحم

 جس

 ہ رم ا غ ے اوعمماذاو

 تپ تک ےک ےک پا ےک اپ یک نی اپ وس پس تھ و وٹو وک وت توک لیوالخ

 ×1 واک ل ولا یاد ادا لال الا نا لادن
 >1 نولعنال مھث پا ناولوا:اماپ ایل ات لجیوااتومک 7

 ٠آ الو اوم وما نیز ایک ند کور واک
 ون وا اردن ادا لصض نک فو ا:
 1 اداھیپب ةداھشاونما نیلا اپ 0 ںوامسن مامی اہ
 ٦ اتم ل داود نانا دیو ولا نج لاک دحآرتح ا
 >1 اٹ صاف ض الا فل ضا تا نارتکرخ نیم نٰشلوا اج
 7 ہللا نمی قی قل لا سب نوے توا ة روم ان
 1 مکلنالو ںوکاڈ ناکولو اتمک یوم لہرا نا ا

 >1 اتا انا یاغ نا نیلا نملا دا لیا کا

 ا مع عکس نیلا ندا مم نیب نو ا اب
 >1 رات داوش نم قا تمام وار نمی لالا اج

 ٦ اوناپ نا ںدآ كذ ٥ نبلظلا نا اتا ام

 1 الاما دعب اما دت ناوفا وو اہے جد یع دام ئلر ا
 اس ج ےے ۷ ےۓیسیا وس رم 12۱ر "؟ص -ر 7۷ي ہا "ےک

 >] 6 نئقیئلا موقلا یدهت الا او عمساو ہللااوقتاو <

 اک

 رے و ا کو مر ھے لپ و ےل ےہ +

 مەمزر 5 ڑ7 77 ج ہر ہجوچچو ہ7۴ 5۳77 یجب جو]ہج

 1ج ب7 5۷۳ ہ7 7۳. ۷۰۳۳7 ۶ ۸7 ×7. جہ تج ہ73

 تچ1 77-7 تو7 ر <7 -رسرک و٣-۔۔)7. مج ھورہ

 1۲۷ ٴ؟٭٭ 87ہو ۲ ج تیچد ۸۶ ٴ×٭ أو جو۳ ۶ (نمےر چی

 77 ہت 5×٭-٭٭ و جج ہہو ]×× ٭ب٭ جج پہج

 من مم٭چو ]6 ]ہ۳ ہو٭و٭ مج جہ5 جر مردووج چہچ

 چر7 م۳۴ 75ج مح ٭ہ۱ ہ٭٭ 58 مر و|۔حوج ج٭ مچ جہ

 3چ ہ77 7ہ ۱ نممدر ے< و57۰. ہجوج و جج چچو

 چہ تووح پو  ہدج ہاڑجد مچ جج مو ۔.ی مچ

 ۳777 ہ7٭ ۰7× ج٣۷ ) ہ7 7٭٭ ٭×٭۳٭ یجب یج جہچرج

 ہت وچ اوم ۴ ہر ہمو٭ب چجوم 7 "وی "آص

 7 ۱ ات و ات تر ہیچ چہ 7 جج ٠۹٣۳۳ ھر )ہ7 یب

 55۳٣1 مج ہوجچج وجہ ]پچ جج ج 5ہ مج پ8جم چ

 ب۰ +7777 ٣ج7 یز اج چمچہ جر یجورچچرو چرچ

 6۳71۶75 ۳| خموز وو 5 چو وج مہ چںوہ ہ8 ھج

 ت7 +7 جہ ہ۹۰ ۰۳۴-۰ 77ج نرج٭ :ہج وو ہو

 سہ ع. "وہجم ہم7 7ک )7ج و355 زر جیروچ

 اپ ہ۳ چہ ۳ ہہ بحر. ہبہ. د٭8 ہیرح۳٭ ہت

 5 ہ۲۹ ٭٭ر یچج ہہو ٭)×آ جہےتجب 35ر یجھوچ جج

 ڈ سرک ٣57397 ۹ ) نم×) ہر۶ ی ک5. 5۸جج چجدرج ہہ جچ

 777۳+ ×/2ج77 تج×۰7 ہمہ ہ۰7 ہ۰ 27ہ ہہ تج٭ جج

 سج مو مو ہج وو جج ۸ْ یر ہورچوچ یو عد یچء

 37 7ج 2)7 7 جر 3پ یے ا ال9٭ ہر



۱۹ 1> 

 ۴٣۳٣۰ >*×۰۲ ۴ہ ٭-٭٭ یچ <٭ہ×ا ۹ ٭
 یو >٭.[م<ہ متہب بج  (.۔.٭ جوجہم٭ہ *ج٭ ×۴۶ مت
 ہ5 پک ہہ ٭٭ یک ۴۳ ہانک 5اک 56 ہ١1
 و75 7۳۹ ۶۷3757 ۴17۳ ہم٣ (:ئ13 ۴۶۳ت 5 ۱

۹.2 

 یدتفااذِإ لص نک رامر لوک سا مایلعاوتما ییا
 ا... ج۶۷۰. 03 ۰] ۹۲۹ ۴1 ۴۹۱ ۴ ٥51

 ٭>+ یو ہے ٴ٭ یم 9۶۳۳۷۷۷, 5 ۴15۳ ہک ۶۳۰۹ ٤۹
۱ 5 

 9 ہ8۳-. ۱2+ ×۳ و: "ہ0 ×۴ ہ, ٥داتآآ" ×۴
 ہیچ (حہجو ہ )ہہ ]ہ٣ ×۳۰ ٥9 م35 ۱۹۶۱۷۰۳۴۲

 ج٭ جج م8 ۰۲ <>وم ۶۲9۰ ہ5۱ ۹ ٣۹۰
 یبہ وج ۲ي ٭ ہ7۹ ۱)۰9۰8 ۴< ۹۲۳۰ ٣۳۳

 ۳۳۳ ۹ ا2 ۰۰ ۳+ 9 ہبہآت نج < ۹7
 و3. ج87 :>۳۳۳٭ ہ۴ ٭ممہ ت٣٣ّ >1178 ۴۹
 ٭×٭.۱ ۹ ۴7۳ 7 <3  اچجاپ 11۳۹ 7۳٦ ت) 9
 ب۱ ہہ ]8وہ (م)۔ہ ۳ ۹ ۱٠06 یك۹۰ ۴ 7
 3× مہ <5 ےہ ۳۳۱ ۴' - ك8: 5)۹1۴1 ۱5۰]
 ٭چ 3ج ٭ ۹ "٣ 857۰۱ ٭٭. 59۳۹ ۹۴۸۸۶۹۰ ۹
 یجچےچچم چوم ]ج و۱ 8-ہر, مج 5(1 وک
 جج 717ہ 7 چ2 ہہ٭ د ×٭ہ<. ًہ٭ھ ب۳ 8
 *٭ت, ہم۲ لی ب۰56 ۰۲۶ م35 (۱۷٣۴۱۰٘ہ۳ ک۹۹ ء۴٤
 ۔ل ۳۳۹-۳۱۲ و -کہ٭ خلع ۱ ک9ا ۹۹ <۹ 07 مات
 1ک مچ ہہ 2 ہ57 ۶۶ ۶ "۱ 77۴
 میَسااذٰبإ حج 9۱ ٣" ۹ ہ٭3۱ہ٭ ۱۹۳۴۱ جت 309۱۴۴۴۱
 یو ہہ یڑ٭ مم. ہم1 3 ؟۳۹ >۳ ۹۴۴۴, 9 78
 ےققح م۶ 6۳۷ ۴577 :5۱کك۰]۹۰ ی ۴8۹۱ ٭کا8 ہہ ہ
 0ج 'وكمسہ٭ ۰ :-) کو ہکہ1ا6 1. ما م۲ ×آت٭ ۳۹

۴ 78۲5 

 ۔ترج و ہہ >ے.٭ ۳755 7 ۰ (ہ5) أ5
 قر 8م وو فج مو و وٹخ )۹ ہہ حت ٭7ي
 آتے ۳ "۸11۹ ۹۹۱۳-۹7۳۴ 31۴۱۰ ) ک۴٤ ۹۳۴)۹۹۳۴ 7۶۴
 .× خود ج۱ "٭ 7 ×6" (یەد) ۴۰۰۳ : و ۴۴۶

 جج ہ5 5۲۰ ۲۹ یک مج ہم7 ۹7۴۹ م۹ ۱
 75۱9۷۲8, 5۲۳7۳ 55 ۶۲۹ 8806۱۰۴ ٦٦× ةات٭ب "5ا
 "٭×٭ 3 ہمہ ۶ 8 ۳۱۴:۶۴ ک 353 6 7

 5 51۶1157 57۳577 ہ*۶141175 71۱

 مم ]۴ جہ ۳۹۴7 (31:)-ی٭ ی۹518 9:
 وو !چرک ۰]ق) جج !م]مجاتمت ہ ٭تإ ہ۱ 88,

 ہور دے ۹< 88+ (ج٣ر ک٭ 68 7 ٤
 ہحے٭۱1 ×5 “۶9 مج ہ۴ ہ۳۴ ۰)۶15 ۴5 ۹۹۰۰ ۹۹۴ ے
 ٴ۔یججہ٭ ۰۰ :۷'-ی5 ۹57 ہ3۱ ۷ 31۹, 5۷۸ ۴
 ]'روچوا5 (ہ:۰)-یک ج٭ ۳6 ۱ 1 ۴۲۴ ۹۳۳۳۱۴ جگ (۹
 حج دہو2) ۲ مج ملا ۶۳ 7, 5 5۹۴۱ 7

 31 577۳4 ۹۰۰713۴۹ اچ ۱۴ ۹1۳۹ ۴۴ 71۱
 9.836 6۸۵3 ہ ۹ ۱۶۳ 18 37۴۱ 1 7

 "6د

 مپ 1٦۱ ۵0۵ یکاٹ ۸7 ۴ ۱ (۴۳۳] 55 ۹ 84
 بہ ۴۳۲۷۷ ۹ چتاآ٭ ×ترداولا ۱۱ 5 ×5

 پچ 1777 ۹ 9-۳۶ 757 75 ۰-۶۱8 5 7۱
 ےہر 3ا5 ٭ 7.۹ ٭٭۱ چض ہم ہ۶۷ ×۱۶ ؛
 م1 ۹۲۳۰ د ۹۱ ) تو8 ٣ یک ہ۴
 ےے71 5717 جات ہ۳ 071 77 ۰۳ : 77
 ''۔ ےہ یىی کلو و 8 دج ہ ٭-<٭ 8+
 عم ۳۱ ۱)6 ی5+2 )ا ہم. 1 چی

 یم 5 یک -٭) ہی. ہا ۹یک 21 اڑ ا ٤
 ' ۳۷.8۳۹۲۹ ٥۶5 | 2 77آ نت ۰11971 ۶1 ا51 7۹ 5

 ۔|یي سچ تویہ ہت قوداک 09۰. 7٤5
 سک مکا ک2 وہ ۲ مج مم ہم. ہک
 جے ی ۴۹۹ ۳۳۳ ۱ 55 ۳ .7آ 9۶9 )79 7 78
 -ہ ہ۳۰۷۹_ 5115 ۹ 5717 ۹1۳| 40۶۹ ۴1۲5 ۹۱ ۶ ۹
 جم م5 68۰۳5, د٭ م٭5یمچ "8۳ ہک 6
 موہ 8۰3. 8ہ (؛-۔ہ, <م ۴۵ ۲ ۸۱۹
 7813.۴ د۶7 ۵ ٭ 87۳ م7 ×۷۳ ۸۹ 8۳ ہج
 قر م5۱ ×× ۹7۳۳. ۳×۳ ۱.۹971 7
 ح0. م8 ہ 5 اتا ی ×7 ھ5 7 ۰ 68
 ]0۴) ۹۰7 9ت ۹ ۱۹۰۳۴۳۶ 2:111 ۹:13۰1 ۴۲ 5۲۹۶ 5

"575 ۳.7۶۴۱ 

×8 ۱ 61757 ۰٥ ۹ ۹۱۱۳( 1 7۶ 
 ×× جڑ ہ ح3 ۱۰:6 >۳ م7 : ى۶ت ملع
 چچئ ءادتما ی6 ملع - یج ہہ 50یہ جچ <٭

 ]ققحومو م6 فوج مو" جن د۷ ءادسا یج ہہ
 1)4275 ۶۳۹۷ 5751, ۹7۹1۹. 1۹:85 511 6 7771 ہ1۱

 >9. 3 ہہ 7۸۹ ۴۹۸ 8 ہ 06 6+ 75
 وج ہہ 8ہ مہ ”ٴق7 جب <٭< جو ٭٭ ۶-7 مم 5
 +۱8۰ ہم٭. ہ ٣8۲ج م *ك ٦ 8 ١٣۴ ف۹۰۹ ا57 <۰

 5ا1 0376 71198 ۹1×7 ۰۱

 ہ۳7. 5 ۳47 71۹7 ۴1 7۴7 ۴[ 7
 ہ78 ڈ8 ما ۹ 555 ۹ ۱)628 9۷ ۰-۳۶۱ 77
 ۳۱ مج و ما ۵ ۹۱ ]۳) 971 ۰۱ 75
 ]۶ہ جم 53-2 م53 ٭ہ ×۰۶ ۱۰۳۳ 08 1۷7

3 
 ماجہ >6: *٭٭۱۹ -٭۴٭3) ٭)چ ؛ ۳۱۹ ٭<
 77 77۳ ٣٣۱-۴] ۲۹)۹۳ ۳7 ۶۱:۳۶ 43:1۰ ر7

 ۳ج 77۳۳8 7۲۹ ۹777۹ ]1۳۶۶۰۱ 4 93 8118 2:۳ ۴73
 )۳٦٦3 ہ34 ۶۳ 875۱ص۵۷ ۰۶5 75۶5۰) ۴۳7۳ 775

 0ج وو. جہ مم ” ہ٢ مم, تچ٭
 ]7۹۰3۳ ۶77 ۴17۲۴ ۶ , 3۹6 ۶۹۰ ۹ ۶٢۳۴

 8-7۳ .)((.- م37۱ 3: 97۷0 ت۰ ۹۴۶ ٤ ٤
 557-۴ ×۳7٭٭ -٭0 ۹ ا ب۰. ۲90۹ ۹۴-49

 77( ٭۲۳۳۴ ۹)8 ۹7۰ 7۴۰۶ ۹۹.۲۳۳ ۶٦

 ٦ا ×19 1۰۷۹ 158۱ ۴۴ 5۲۴۶ :۹× ۵5/7 37٦
 3× ہ٭٭ ٭-ج٭ ×× 8*٭٭ ٭٭٭پ 8

 کج” - جو ط ےک



 ٠
 7)2 ٣7۳ہ و-×

 'نن]

 5775 2578 ل۳۱ ۰ ٢× 7 ت٭5ی جدچ چپ 7۱۳۰ ۹۳۳ م٭) چہ وچ 57175 ٦> جپ

 لنا

 تاپشس اتنا سی و
 ۳“, ۳۳7۳ ×۷ ہج٭ ھچک جر

 11 ۰ ×× ہج قد یر ہ وہ

 ر۳۳ 5۳ 7 د ج

9۲۶۹۶ ۰)ج ×× >*ا3٭ -.
 5175 ہ30 ٭ -٭×:م 

 *٭٭٭٭× آرت نم ئلوَ مچ ا ٭٭٭ ججپ

 1 ۳۳ >7 ۰ ×۰۱ ۰۶ >.  چ. پ اب

 املاک یم سم تل نانا ننززب
 27191۹۹ 7۳8 مہ *جچ چہ ٦5 ٭ ہد

 1۳۴ 7۱۳ ۰.۳۳۳ ×77 ۷۰ 323033 ۷پ

5ح ×× ۵۵ ہد وجوہ. >.٭ جو
 تاڑک] ×۹ 8

 ا ۱ 006 ۳۱ 95 ××. در ود

 ۳۶ ۳ج ا ا. ۳ 7:۶۰ 277 ._ و

 ہت دجاڈ ھ5 ہد × ہ ج ہ× دو جد وہ

×>-٭ د٭6 جج ہی حج عو و ہرج
 7٦8 دت -57٭ 

 ×٠ 58۹ اک ۱ ہ٭ ح0 ہ× ہہ ہد ۰۰-8 :٭ چو وج

 لک 5١ 5٥۶ م×٭ ]0کرو جج و. ے (چ3)

 ٦۲۷۰۵ (7٦٦ہ3٣]) ×۳ مو ۲ 5815 5۹۶ ہہ. ×٭چہ

 ک۲1 551 8۹۳۰ ج7 ْ

 175797 ۶: ×5۹۰۳ہ٭ ر7ت نج ی١ و م۰۳۴ مج

 ہ5۳ ا ج ××. د٭ ہک ×× ہک جج ٭ ہو

۱ 5 71۹ 

 ے۶٦ تل ا۹۹ ۔< جو ٭×٭ ×× ہ موور

 45 8۳79ا جہ: 5 چچ چپ

۹ ہہ ت8 ]۴ ہد جج٭ جج ا
> 1565575 0 

 1آ ب٦: بو مچ عجججچج

۳ ×۱ ٭5 7 :× ×8 ہی دھوم
 ” 25 57 ۳ج ج

 58 مہ٭٭ و! اٴ۰ مج وج ي "و ہت

085 :۱٭ 3:86 جم وچ رہ
 کک 3 57۱۰۳

ہ٦٦ ×× ص۰ >7 *ہ٭ ہج٭.٭ جج
 1 ۴ 81٢٣۳ 3۳۳ 

 ام ہ۳ ج۳۱ ۰ 83ت × ججر جج جز

 ۳ 85۴۳ اہ جج عجعچ_ 5۶3 5 ۱ ی ڈی

 ٦۶9 5۶) 597] د75 7 ٦> ر ]×7 77ت ۹ ×5× ج90

5< ۰7 ۹۱ (۹۶ 

 0 ۹۹:5 8:5 م× چ :-۔ےے جہ ۹۷۲۳۶ 5151 ف3ا چچ_۔

 “575 ی ج چرچ ٠

 ہ ×۴۶ 587ہ ہم” ہووو 9۹8 ٭ ہہ

7 ۳5۹ ھچ× (5) ب۹7  ×٭) >۸۰5 >۹ ہو
 

 ۹۶) .۔ (55۹7 م3857

 ۶۳۳۶۹۹ ۰)7 ٭۳ہ٣٭ >7 جو غ تبدلا ناپ

 وع نم نوا... یب ہداوشاوٹما یی چو



 ]وسیم ھ٦
۳ 7۹7 ۶ 

 یر ٭ا5۰۳۷٭ ×مدوحد ہو ٭٭) جہ ر مح!
 لنا ہلا ہہ 837۰ وج مج مم ×۴ ًتيي۸) 5
 ×× بحات ایج ۱۰ تہ )۱ ہہ م۱۳ ۹۰۳۳ ۴
 مج یب م مہ >۷. -٭ می٭  م , >5 ہ 7

 -٭0)]٭×٭ >۵ یىی <۰ >۳ ٭٭ م۴ ۹ 8 ٣۴
 ]۹ 8ہ ہم۱ ۱۴۰۴ 5۱1۳5 8۳۹5۴ 7۹-7
 می 8یو مج ۹ ×3 ہ ٌلَُشاُهلاَرَعموَی 5.
 8)ج !مواوو٭ -و5 7 ۶٦" ہ۷ 5۲5۹۳۱ >۹ ۶+

 جمو چ وما< ٣۱" ٣۰٠ر یھ مہ یم ٭
 ہمج ٭٭,. 3چ ١> 8ك د۳ 7-۹ 9۹۴۲۳5 م۹ 5۴۹ 5> ٣٢۳5
 ج۰. "۰ *۳ ہہ ۹۳ 37 ہ ج) مج مات 69 ٤

 +۱. ٭۰”]7 ۰ ہ ج۱ ]9 ×5. ٭٥ ی۰: رثيباَذَم ۹
 مہم ۱۷ ۶ 5ج ہم ہ5 "ہ۹۱ ۹ 5 ۱5 ۴
 825ہ ب× ٭نماص, -٭ 5۱ ہم٣ ۹۴ :ہ٭ ۶۰
 6 ہم ۴م 8م *٭٭ ٭٭<اح۔ ٦ ۹۳ ٭

 0ك ۲7

 9 د۱5 ×54 ہ۴ (>۰)-م٭ م٭۱ جہ, ا۶6 دچ
 ج٭ کم جت 7 ۱ ا۳۴۹. ت-.5٣]]ا ۲7۹ >۲ ٥ جہ
 م8. 5 71167 774 295 9111 ۶9۷۹۴۹ ۹۴15 88۲۳۴ 1۱
 جہ ٭ہە چک یہ ہیرو ہہ ۱ *ا84۹ 5ا5آ ک

 ]مج ص۔5 و. 3طہر م٭ ہہ ٣> ی ءآ 7
 جب  یڑآ ٭ہ6 ۹) ہہ ۳۰۰ م 516 ۹ (8)
 جور ]ک۰ *۱۲۰۹۲۳۰ 71۱ 55 أ؟۲۶۶۹ ٭ ۹۶8۸۹۸۱ ۹۴۴۱ا ۶
7 ۹۹۰ 7115577751 ۳۶۹1۳۳7 1۹۱۹۱۹95۴ 7۹ 1۱۱۳۷ 

 م5 ۲۴۶۶ 8)7۶18 715۶ 7۰7

 ہ جو 5ہ ٹ× ۹۴ : ریکََكَاَكَللاتل رلملَْلاَ
 بیڑا ا ۳ ۲ ۹ 7 +۶ ۴> ۳٣۹۴

 ہ5۱ ہ۷٣ ج۰: ۲۳۳۸ ۱ ۹۹ ۷۰٣۲"
 وج >٭م۳×.٭ 6۴ ۱ أ٭٠ ) 32ا5 ۹۲۳۹۰ "۹ب 87۴

 ج3 <۶ ٭× و مٹ اچ ]0-9 ۴. 9۲۳۴ ٣۴
 ]7۰ ہ5 58 ہ۰۱ م۴. ۳۳۲ ۹۹۰ 78
 جج ٭د ۴ ہ5۱ ۹6 ۹۹5 ٭:ترج يت-جى ی۳۳۹۹ ہکا 38 ۰

 1 ۳۰ *7۴]7۰ 5۰ تت7 ک 7 ۹۳ ۳5 5۳٣۶
 و 8 >5 ۹۴۴ ۴۳م۷3) "۴۳ ٭5 ۱ ک۰۹ (۹
 م۳۳۹ *۰ا]۹۰۱۴۴ 9۹۲۳۳۳۳۴ 1751]۱۹8:4 ۹ 95۱۲۳۶۶۹ 11۹ اکا 5۹
 قت 7.۴۶ ی9 ۹۰1 11۹ ۹ ۳ ۹۹ (, 7 7۶٭)
 ہم۶ ۹۳۳۳ ۶۳ 7۱ ۴7 ×۰. 7
 ۔ںژ ×75 75 ک53 5 ۶۳ ۶ ھ۹۲۷ *ز٭٭ ۳ 7۴
 ے : (ب) ٣8× 5۷۹ ٭رک ۹۴۹۳,) ((35) 856 ۹۴۲۱ ۶۶۲

 ۳× ۳۲ ی۳ 7۳۹ 717 ۹۱۳۱ ٣77۴ ۹ 77 ١55 ۲۳٣9>

 چہ ج۱ مہ, جی ہم ہ ×٭ہرجو٭ ٭٭× <۷ "مت
 ہ5 3ک 886 3۴۳ ۰۱۲۹ 1۱۳۹۹, ۳17 7.۶

 ۴ہ >۷ ۱ د٭7< ج--٭ م0 2(8 +0 ہا
 ۳ ۶5۱۱ ×57: ۲٣۹ ۲۳ ب٭< ۹۲۶1۹44 ۶۲۴۳ مہ

 ۳| 4 اوعمسا ذاو

 و 0-09 0 نت سس مساسسْيمص 0

 ال ہل لون دام لوقیق لیلا لام ا

 اک ںیڑپ کئ ند تو عو ك۵يکع شرکا ا:
 نا کت ام دلا سا نا
 اندام نفاذ مدد ندا رظاةیھک ا . نظلا ں لن ذات لیبل او ةزوئلاو کلا ا
 قالب وما بود یڈاپ صضردالاو ہما یم ا
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 "وم ئشزخساللا دم نا مینماد مک نیلا لاَقف
 06 لو ریو ناونوا نا نانا یا تیحواذ ا8

 ک نیارارحلا لاک ذ6س مات ںیشاواگما
 ' لی َْأ رت لَم مم یی ا
 را نال ود لاو وا مسا ؤ٤ سماع ا
 ا انا یی قوام ان نا ںیم واک 6 عموم ا
 '960روٹا نیاھیلع نولکو اتت٥َدَص نک نالََد 1

 ےہ 2

 تہ یک یس

 مومجر ہہ بیچچ ٭ وچوچہ٭ ںجہاجم جو, تر ج× 14۳۳۰.
 مج چ جو موہ: فو )ہہ ء جہ ہہ ت3 7۶
 بہ چپ ووھقآ یدمر مد ہچچ یم ؛ م۰۲ 6

 ح0۳۸ ہہ ۸ہ وہچ٭ ز٭ جب مم۱ وو ٭
 ہ۳ 67۳ ۳۲ ی٣٭ 7(۶. ڈ٣ ی١ ۷× ہک ہت
 ت5 ھ0۳ ۰ ت7۳ ۵ 7)7 957 7۳77 ی چہ ج9 چی 7ب

 )عج پا ۳ خ 7ہک ۰۳ ٭۱٣ ہ۳7 ۰۳۷۳۷ ۶۰۲۹) ×7
 بج ک7 بج وج بجو ہ جنجرڑج 5وج ٭ج 7۳۳ ب<؟
 ح۳ ج۶ جج آ .ہہ٭ مج مچ ڑج مو 75ہ <<
 حج وج جو5 ہہ مد ہج٭ مچ” مہ و5
 ت77 ۳۴ ھ7 یا7 ہا رو ۳۶ 7 797 7

 ا7, 77 5×7 7 یاتز ھ۳7 7 7 ۹ 7۱
 مار ہو :٭٭ 07۸8 ۳۳۶۳)۰9 ۲٦ )27 777 ۷ 7 ۸ت
 وج جج ءعرد طژت وو ودد ہو ہ۷۳ ہڑوہ ۸ہک ۶

 ٭ہج جچٛ-0ج و+دج مو یہ ہ5 -٭٭) چت ہب
 31778ر٭5)3/ خددر جہ 073رو ٭٭٭ ۰: می یو+ی.
 ا7ج ہر7. اچ یر چہ7۳ ہک, ھ77 7 7۳
 ہ”چج ںچجماک وہ بیوہ جج مہ 5:0 ۶ ہک
 جہ ج۹. 77 م7 ۳۲۱ یذصز) یو7 ۹ ۶ 7۷77 اکا
 تچسج مو رہ. ہو1 ڈو 779 <6, ۷۳۷ ھ٤٤ ھ۹ ھر

 ۲ د7 7۲7777 ی چی 7/777 7777۷7 7 1 /



 7۲ و

 .: 1 و : کے زا جا ںیم تر ات جا اپ ای ہیر ا

 ی3 5۹۶۳۲ ک2 ہر 99-718 ۹ 05 2 6 >:0ج۰ جج
 د۳ ہ۳ 5)7 ۱ ا 7 1ک گ1 05 ۱۴9 ات چپ
 ڈا <5 0× ٣ ٹا 6۶۳5 "۹۴ 5۱55 عجم
 ]۳ 7٣۳ ۳۳٣ ۶ ۹971 7)۳ 0 77 ۹7 8 چ۰
 ۹ ب5۳ ۴× ۱18 چچ+ تہ ۹۹۶ ٹچ جم مہ

 بہ7 م7 *۲ب+ ۹ى۰: ہد گا 58 چچ ٠
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 ×۰۳ ٦< ا۹۴ >٭ ٠۹ ٣۴ ۶ 779 ۵5 ہ ج87
 1۳ 7:7۲77 971۹ ٣۳77 ی0 ۹۳۳ 7۳۷ ء١5 جآ

 ۴۱ 6۴۲۳۳-3711 ۶1291۶5 1811 5۰۶7 >:187 جج
 ئ5 ۴ ×ض ۹۹ جا ۹ ۱ 711 7 چے
 7 8, 91 75۲73 77 ۱5 ٥٥ ٠۰٦ ۹۹۹٦ ٭۹7٭ چچ
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 م9 ۹7 ۱

 5493311 ک۹ 518۱١ ٭*٭ک181< (۶1۶۰) 7.

 1375 ۳ ۶۲۶۹ 1, ٣5۳ ۰1 57 ج۴ 8۲۳۶ “51ن عج اڑچ
 ہی <۱ د۳ یک ہہ ×۳ رکا ۰ ۵ در >۷ 873.
 ۳ مہ ٭رسھ ہہ اچ5اَت دق ھہ ۹ص۲ مچ
 تھم ہ د۳۰ ۰مان م7  ٭٭ 8 ہ ہ
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 15 ۶۳۱ ج7۰ 9-7.5 ۳۰۲ 7۳: ک ۶۱۹۶۴ ہہ
 ر۹1 "یاب 1)3 0 اے . ۴ ٣<

 گ7 ۱ ی٭۲ ی>× د۳٥ >۷ ۳ مو ای-۹۳ ۱
 ئ7 ہر د۳ ھ3۳۰ ۴ ہ77 *7۰ ۱ ہمت ۹

 5 ی۹ >5 کا۹7 37۹ 1۴ ۰

 ×7 537( (1]53:)-یف۹ ۶۹۷ 1۹۳۴ 7 95۹:٥٤
 ہم ۶۰31۰ ۳۳ ٭< 5٣۰ >۰ ت۶ (۴ 5
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 23۳٣7۹ ۵۶ ۳۳ *ا7۹5 777 7 (35)-“"7

 57۰۱ ٥ او تھ ۳۳ ہہر: اج ۱۹۹۹۴۰ ٥۱7
 ٭×ج ہہ وجات ۴۳۰ ۱ ہ ٴ٭ہ3 نب <*٭3آ

335:۱ 
 ک )77 ×7× ہ 3یو ی9 >0 5 8
 ج٣۳ .۳٣ ہ۹٭٭ م٣ چ۹ 1۱۹ ۹۹۹۰ 1۴+49
 ۳1۹ ۹۹۹. 77 (371:)-م6 9( ۴1 75 ۹, ۴
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 یھی سلام لوقآ نآ نی ںوباب کنی
 ۳۰.. ۹۰۱ “۹۳, 5۹۳۴ ۶ٹ ×۷ 85ہ ہم, ہ8 ید م۹19 ۰ے

۰۶ ۹8 5181 5115 71 

 1ہ 3×7 5ت3. ہا د3 ہہ 8 ۴ 5 7

 جب ی2۹۵۹ ۶ ۱ ۰ ٣٣× ×۱ ا3ج ا88, 7۹۹ ۹
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 ر مرد صا ۱ - 51۳۲ 57۰۹ ,5۶1۱۳۳۷۳٣
 ےس م۲آ ۳۰۸5) 9۳۳8 ×۳. ۱1555 115 86 ۰ ۱
 مج ۳۶ ئ٭, .ہاڈ تک ->× -٭ ہہ ۹۳ 7
 بوت مج ۳۳۱ ہہ ٭,ب ۱۰88۳۶ 18+01 ۱۰8 ہ ×5
 مم ہ5۳ 66۳756 ٭ ۴م×ہ7۴ 5۱ ۳۹ 7۷
 ۳٣) ۶7 رپ 21 7 1 9 ا ۹چ
 ےہ ٠ں ٭ ہ٭ 88 ہہ ٠ 5 88 ڑرْيَع

 یو ۰3ہ .ج-٭ قت یر ۳
 57۹11۲۹ ب11 7118۶۴ 2

 ےس سس ےس پس

 ج *حجہہ.(3, ک -۳735] ۳۳۳ "۳77۸۳ ۰۱۹۴ ۱
 آو ۳ ۷ ہ۷۶ 5866ب9۹ <5, ہ٥ ۹۷۳۷۰ 157 ( ۹۹۹ ٥1۹

 بثجسا مم و ٭ی٭ مرغق۱ ہ۶۰ ۳۳۱۹۳۸۹ ۹
 --ہحم ہا: وک ٭ج ج٭ 6۹۰ ہ۲۳5۲۰۳ 541 75
 - رو مج ×8 ]ہ جج ٭تی٭ م۳۷۴٥ ۱۰۱ م5۳ ۶8 ۱-

 مہہ1-٭×)

 جیبجحتو جود ہ٭ہاى ہ٤ (ع٥) 65+ ۹۳۱ ۴۹ ے
 ]ت7 مدر -ص×8٭ ×× ×5  ْلبَممَيہمَيَتترا ۶۴
 وچ 39جج3۱ ہتاڈ 5ط ۹۷۵ 5۷۸۳6 ۳۹۶۳ : 3251 ٭7ڑ۶1و5
 5ك یود ا5ت ؟(خ چی ٭جہی ہ3 ۳۸۱ ۹ 5
 اج ]لک -٭.م ہ دہ مد ودک م٣8۵۳ ۶8
 جم. ۰ء 1858 3۳۳1۰ ٭۴٣ ۴۳۶۸۹ 5۳۲ 84
 0۱ ۳۱ ۱×× ×..* ×"مے< ۱ ہاخ ×5۹. "۱۹ ۵ ۴

 م3 ہ5 یر 6ا۹۹ ۰۲ ۰۲۳75 ۹۹ ۰1۹۹, ہ ٤۴
 3 7۳١ ء۴۴ 6 6 ۱

 ےب بج ر31 ۱۶ ×۴۰ ۲513) (55) 3۰۳۳۴ 7 14+
 حی بج. نج ٭ی 186 * ۹۵8۸۲ ۹۳ ؛ یتہا مھللا



 57553 2::ت٭ 8۷

 ۱ اے رک ج٥1 5) 3۶۴ :>3) ےہ

 راج اما کہہ ۱۵ 9 ۳ ہت د3 ں5

 ا ا آر ا تر ہت اچ دو

 م5 ۹ کا۹ ٭ ہیو٭ م87١ ۱ : >٭

 781ا. ۱۳۳۲۹. ۴۳۳ 2۳7۳۹ د7 ۰۰:7

 1٦5315۳ 188 ۴ : ۹ ×ظ :٭ ہ3

 ×38 ہ 5 ۴ ی١ ہ وکی لدمحنَأ ہا چچ

 ےک <۹ اکا حج ہد جج ہہ دو8. ںی

 ڈک ٠۳۱١ 6 2۳۲ ×07۳ ت۷۲ 9) جو, وچ

 85۹آک-× مج م۳۳۳ ]ح٣  .9٭ :×٭ چ جج

 9 ۳۳ ۹ ۳٣ ×۰ ۹۱ ہہ ہدحہ جہچ و و

 م٭. 38 ٭ج ہچ ۔ے >٭> جم وچ عج چہ 8

 77۳7۳٣05 5> 77۳71 ۹ ۱ 2۳٣۵5 6 )7 ھ۹۰ 7چ ۹ 3>

 7ت می ۱×۰ طو٭ ×× تج ×3۰ ××× :>٭٭ :<ڈ

 تع ہے ہ-<  ھج ہہ ×۳۴. ہ ۹ت7 جج عج

 ]7۳ ۹ ۴)2۴۱ 77۶7 ×7 ٭ئ] ۱

 ۹ 581۳5 تارامس ×50 8۹م ی6 ضرا مچ

 ۹5707 ناچ ٭ م۱ تی 18ہ ہہ ہ٭ جد ججعب

 55 ہ 1۲51955 "717 اڑ۰۶۵۶۹ 75آ ۱ ×7.3٭ی؛ بج جو.

 ۳۶ ۲05 ہ90 ک7۳ ]اچ ۵ ۰× جن چ7

 56 +5 ہ۵ ہ×٭ ج+٭ جں 8ج >ن ۸3 چہ

 ۳٣-7 ۹0: 5 و۴ ج۱۰ ۰ 7. - (.۰2)

 ۹۷٦0517 تاملظ ×ڈ55۳۳ 28۹7 ی3 رون ×85 یج٭7آ7

 ڈا ۴۹۶ 1۳۷ 38 ×7٭ ہ, ررن ٠× 839 :جج مج چپ

 ۹8۱ 5٥95 ۹۹1۹51 7ا٦ ۹۹۳155 1۹]۱۹ تاملظ جج چرچ +٭ چچ چو

 تا: ۱۰۳۳ - (۲۷۹ د ×8ہ-جتە)

 ۹9 ی ۹7۷56 ۵1۳۷۳۳۳٣۴ ہ) 7ہ٭×٣× ہ چ٭٭ <4

 31+ قلخ ×۳ وج۱ یہ ہى ہ ح٤ ججج مرچ لسج

 ۲۳۹ +117 7 م۶آ 5کے۱ ی×د 55 3يوحج ہہ 0چ ٭

 5151 3765 ہ٥ پ×٣ہ٭ مح 3یو ہ و6 جج جج جج

 ٦55 53: ہ :و٭ 8.2 چججچج+ج بو ٭ ک

 اا٠ 1)۰ ]7۹ ×37: یڑ ہہ. یک و. 5ج> ×7 7۳۳

 571 ا۹۳۴۳ ۳ہ :وہ ٭ج٭ جج ہم” ج حج 6

 5۷۷۴ تک 7ج. ٦ ۰۲۳۰۳ ×ہ ا -٭۳۳ ×7× ۱

 ے07 1 ۳۳۳٣۲ 7۹7۳۴ ہے91 "- ×. ء۴

 ۳< 8ی. یک ہہ ج۳۳۸ م5, 086۱ جب ہ6

 5۹) 75 1۹ ؟×۳م دم >ہ٭ہ رجچ٭ہ×٭-٭ ہ۷۴ ء87
 ٭ 8۱

 3 9:۳۳۳٣۶ ۳< >۳ 22) ج' ہ7۳ ۱

 5ا51 29۳7۳ ۳۶ ۱آ ب۰٦: ہ7۳ ہجج٭٭  ٭

 ۴۹7۳٣ ] ٠۳۳ ۱۹ ۳۴ ۹۳٣۴ ہ4 ۰۷۳) ) رج ٭٭ ۱

 537 "۲۴جمہ جح  مچہ جمچ یہچ ہ8
 ٣ 7×٭ ب٭٭٭ ہوش عو حم ہہ ۹۷۹۲۴۱۳ ۰|

 ٠ نٰملظلا لعجو ضرالاو ترمللا یلخ یِنلا ہلدی 1
 ا ینلاوف نولدمر موترباد فنا فرد

 منا عت ںیم یس لالا یف پ نطنضلعلح 1
 دم ملت الا نو بولا ڈا مو نوا ا 1
 تا نئ نو مینا امو 0نو سیک مادی کیک 1>
 اما یاب اون لک ں وف نیضرخم حا ا لا تر ا 1

 ِث سم
 ا

 ڈر ا9 نو وم اون ا اما وا مدار فو وک رس رم
 ہک ناک ا ضر رش رک نیٹ یڈ نوش
 >] ند یورو الا تلف اراردی موالع الا تا او
 ات ا ا و
 | لام یا اک ںی رت قا تحت نو ا
 الا خاور ن

 ۔1 6 تورظش داھتر لا یم املما تا آو تل داع ا

 ۴ ]777 ۱ے جت 7ج یر چ 7۳۲ زہ جز

 م)( 777 ×۰۲ 8077+ ٭ج 58 جج ہ چوج وج

 ۳987 ب٭٭ ہ٭چججر٭ ہ ہ۔بیدرو نوچ ےوجچچج ر یورک جر چور ھچ

 777 7چ 7۳۳ 7 ر۲ ھ7 ج.٭ر ہر ھ5ج مر زرچہچ

 6ظ جز د7 ]میچ جج مہ 9وج جیو ںےر پچ

 و 5777 ہ7 ۳ج ہہ7٭) ۱۹) ہرو جج جر (ور

 ۸5۸٦ ہچج٭ ×:ہجہ×> ہ٭٭ چرہچ ر 885 مرہ مروج و

 7×2/7 5777 5777 ص٦7 ہیچ ×ز جچ ہو جج 7ک مر ہرہو جرچ

 ا577 757۷ 77 ۱ (ّر تو بحر رو وج 5۷ ہے وبج

 اتآ ت00 ہ7۴ یہ جر 77ج ہ7 قر٭ (ج ی ہچوجچ جج

 ۳۹-7769 >7 507 ت7 مر مر نہرو ۸ یبب٭چ ہ پچ

 ا۳۳۶ ر۳۳ ٣ 7 ہ77 ہ77 ×ہ٭٭ ہ) 37ی

 یہ 2797 7ہ7 ×۲ ہمر×7تہو٭ 35ر ۶ چجہچ یرھچ

 7 دہ ٦ ۳۴۶ مج ہر ہج رس بج ڈ5 -ج

 ۳ 7ہ بحر ٭ 77 ]جمی چو ہرج٭چ چو و بو چچ

 7٦۴ا م٭ ہ”٭ جج نج >]جوج "ئ3 جوچر مر ×ئق جر

 ۴7۳ ۸۹95 مہ 7 ورج٭8+7 ۱:۸. جج” بج ہ7د پ

 7. -٭×۰ .ج یم ب5۰7 یچورج ججج چ باتج ھ۳۳۷7

 ٢ ا۴ 7۳۱ خر ا 7ْ)7٭ ]5 ح۷ یڑج جب جرہ یرجرسی چچ

 2کا١ ۳9۶7 ۲۴ ×۲۶ ۶)۱ 7 ہ3)٭ ہجج×۰3۰ ہجزج٭ چیر یج ہرچ

 “7905 ٣۲ ج7 حج٭ ) بت ج ھ7 ×7-٭ جج٭ مہ

77 | 



۳۳۷۳۷ 

 م۷۳5۴ "5ص۹۰ 7۱۹۱۰۷۹۹۹٣۱ ٢۳۳۷۹6 ك5 1, 2 75
 قے <۹ -8پ ہ۵۱ ۹۳ ہو ٣۶ 9۱ ×86 ہہ,

 ی5 <1 م٭٭ ×5 ہ 675  اڑت37 ہ۸ ک×۳7۰ ج
 ]۹ ۹ب ×× ہہ ہوے ۱88-9 ۹۴ 8۱ 8٤

 .× ۳۳ ×× مک م۹1 ۳ ۹۶۱ 9 ہہ, 87۴
 -.×٭ ْص٦آ5 3۳ ۳۳۰۳۴ 75, ۲۶ *5 ا55 ×ز <۱
 2 987ی ۹ج 89۹ ۲۳۲۶۰۳۴۷ تز٭۳ ۱
 نیلم 1 د ۲۰۳۰ ہک ہہ ۳٣× 0ا5۱
 حج ۔ ت× ہ ×× ا3ہ٭ طب ٭اق٭ ×× ۹۳ ۱ ٭ جور

 3۳۴7۴ م۳ ×2۳ ۴) ۹۹۰تا 85۱ +۹51۹ ١ ٣۰.1۳7۴×
 ہی مو ۳٣ مم 7ى 46۳۱ ۲۴9 ۹ 5١

 ۔ںورہ٭ م٣۳ ت-×-. ٭×٭۷۳۷ ۱.۱ 5: نک یت طدھج ےس
 - بب یا تہ ج ہجحہصج× >×۹ ہد: مور+ی ہت!

 ٭ج٭ ۰۱۷۹ ۴۹ ۱ ک7 )۱
 قت ہم د:× ہ٭××× 1٠ (ہ.-.جج ]م٣۳ 5
 57٭یتح ۱ہک۱  تہہ ×15 57۶7 ک۶۳ ک۶ 7۲81 58 ۲۲77 <
 رد ی۳ ٭ ہہو. ہصج ص۰ 588. ہت٢×٭ :داذآاآ
 جّ ٣× ٭ ہ۰۴ ]ہ8 ہ٭٭ ہہآت5 تاج ہ-ج.1 مج وک

1 8< 
 تی -×٭ ص۵ ××. ٴٌلمادا < >٭<ہ 8

 م۹١ مەلآ 3 ۲ ٤.7

 نرم حنا تیا نیا نوا
 تنا ین ایام وینگخ انسا سول
 ۔حە ×77 بطا3 ۳۳۳ ۳ .4٠۹" ہ) 5۰ ۳
 ںیہج 9۱۳۴۰ م17. ج۳ "ے۶ ۳۰۴ ۳۱3۱۹ م2۱ ×5, 58)
 ۔ مہہیج جز 5۳ جے وج۴ م75٥1 ۴8۹۹] ۱

 ہں ہو ]مج 7. 8۳۷ 3ہک مج ک +9
 ےچجم جہ مەح ×:ےم٭.  یابَلْیَفباَسَسن <٤

 جج حج "ہہ ×۳ ٭۱ھ-<- 8, 9۹3 ہ9 5ر۴ 1
 جو ]م5۱ ک۹۰ 'ہمرو' ۳۴ (م8۳ ص5 ۰1۹ ۹۰ :۹)

 *3۹١)٭ ۱ 5۳۶ 0164 ۹۹ ۹)35٥

 ب7. ۱5۶73 از 113۸. ۹۰ ۶۹ ۴ 8)٠۸٣"
 میچ قو ×س٣ ]مج مر ٴو؛ (ق۸۹ ×۴ 31۷) 5۲۳۶۹ 74+

 ۔-ج 8ت 3ن۱ 591 ک۴۹ درہ ۳ ہہ, ۱5۱۹) )3٢(
 بج ××. +۳ جب بصم ۶۳گ م8۱۵۷ 1 6

 5ج 83ہ5۹ :×< 6ہ ممی 5۴ ۹۶۳ 1۱۶٦
 قو ور 3:8 05 127۱۲۳۱ ۱5 ٭ڑ٣ ×7 ہہ. ہہ ٭<-
 ڈد و 3. ۔ 6ہ. ٣۹ہ ہ۹۹ ھ5۳ <۴
 می س×3 د5 لک ہ6, ۲۲ ۳۰۳۹ *۹۹9آ پ۹٥
 ہہ ۳ "۹۱۸۶ ۲:۰ ۹۴۴۳۶ ( +8

 جو --. ٭-جہح. :ء۔٭5٭٭.ت38ۃ مو ۰٭
 ۔.×۹87- مہج 5۱ ہ٢8 ×۶۹ (٢)ر-"ہ جت
 وچ م6 ہم ٭ج ہوص مح. 8-5۳۲ <٭
 ہیوم 9 9:۳۴ ٣ہ ٠> دہ ۹۱۴, ۲۴6 ۹ 68
 ]۳ 851۹۲7 بت ۹159 ۹۳7۹) ۹1۰] 3۶۳1 7318 77
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 مم ہ٦ ید. ہمصە۹ اج -.< ہ >۳ تہج وک ۹8
 پی ی۱۹۹۶ 7( 9 مچ >٭ج ج5ت ۱ ۱۹×۹ 381
 رب۱ )9715 77۳۳۷ >۳ ۹ 5آ (37) ۹ 7۶
 وچ 837 9۹ جر ۳ج۱ ک41۹۹ ک۹۶
 ہک ۹39و ہر 5۹: 'ک۳> '٥۵۹ ی٭۰ ۶۲۰۳٣ ٰک٭٭ ک5

 ا ۱۳۰ ٣۳7 ۹۱ ×٭ ×۰7 ہم ٤5
 ےےے جج٭ 10۳۶ ”8 ۶ہی۱ دا5 <7 دباذآآ جب

 ںیمم 5 9 7707491 ۱ ۶ )3۶۳ ۱٦85157۸

 ےہ کب چہ<۔ ی5 م٭ ہم۹ "۳۸ 7
 جا ۳691 ۹ 8+۷ 87۰۰3) 7177 3 ۶۱

 مم5 ٭۳۴ 51۶57 5771۳5 511ج 9 ۲7۴۰۶ <
 - ںیم 51 ھ۹ ۸ ۵ ۷۰۴۷۳ ت77 ۴۶ ت9 >۹
 یہ3۳6 ۳۱۰۰۷۸۷ ٭.۱ ۳, ک54 ٥ 5گ

 -'ےیج ید ہ چص-ص× ی١ بصح 5 ہچ 5۴ ۱6 ۲٢۳
 28| ۳51. یہ85 بج ہک ہ55 5۴۹ ۹۰۹۷۳۳

81 
 حج 575۳5 3ک 9۹ ۳۹ >2 ۹۳۳۶ ]07 77
 ]لک ۳۰۶ >3 ۹ ×۰ ]۳ ××آ٭ ۸ھ -×× ۳

 مہم ×ہ×۱۷۳5:۶۴ 75۴ 51۳5 ۶ ,1 5301:5 ۹۴ ٦٥۹7۲
 قہ ٭٭ ص<ا جم ۰× ۹۳۳۱۳۴ ہو3 تک, ۹۰ <4
 8×0 ۳ 7۳ ۱ 85, 5۹ ی۹ یب٭٭01 ۹13۹ 5ر 7

 ہ8 چت 326 ۱۹ 517۳5 7۰

 ليا َفَزَتِطِنِيَرکَفلَح ٌیِنلاوَه - دبے ہا8ا

 ).مرمچ ہ >6 88  ی٭ہ۹ج ٭6 عیب ٭ ٭ 7|
 جج ہ۰۶] ]۳ (>]:))۔ہ یب ×75 1۹۳۳۴ <9 ×۱7 ×٭

 مح -م٭. 83. ہ٣ ہہ جچع گ۱ ۹ ء5٤
 بجو ”۱ 8 ۳۴۳۶ ی٭< اک ہ ٢5٣ ۱(]۹5 ات
 حج مت مس( مت ہ٭]. مت می مت ق. مات
 ۔- ںوچچوو 9ك یچءع مت ہ؟۹8ہہ۹۹٥ ٭۲9 ؟و[[۴۱ -

)۱۳۳۸(( 
 6-5 ×۳ اتم ر1 ۱ ک3۰ *19۰۳۰ ۱16 ۱۱۳۷۶ 3۴۹
 ۴۰۱ 7ہے۱ ب50 ۱. *رآ5ہ5 03۹5, ۲٢۳ جز ۹ ۱
 ۔!ےوج مو ×م.-. ہ ہہ” 59 ۸۳۳۵9 قو اے
 ٭٭ :مظع :8۰, :مج مم (٭١ ٢۷×۱ 1ی

 855 ود <× ٭ <۔٭٭: اب َلَشَرَت 1 .ب
 ٦ج *× ہجچچے ہ٣۱ ۰× ات٭ << ہہ ہ۰ م۴ 5أ

 55 8۴ ٭م٭ ۶ہم87۱صکك ہ٣٣. "۳ 7 ۹" ۶:۳٥
 ٢۱۵۹ 17 ۱۴7 ۴۶۱ ۹1 ۹1۴۱۴۲6 51ا71 ۱۴۷۴۳۳1۹1 717.

 3۹ص اج ]۳.6 ہا 7 39 1 0چ ]1 ا
 اننتشلا سات ای جی رکنا کش ریو نئ ئنکلا

 تو مو (ہ) *۰ مک. م٭٭ی٭ی٭ 36۷1 ۴5 ۹

 ۔٭0 نیو جب جم .٭۶ ہم
 ا: ۳ بج ہ۴ 9۴5 ۴۲۳۰۱۵۹ 1۹ ٭× 7



 -×۳ ا97 ۲۰۱۹۷ ×۳۷ ٢×. ٣5 ۷۳۳٣" ×2: تریچ
 مہہ٭ (۶7۳) ۲۴ ۳ب 57۳۰۷۳۳۴ 7) 4

 5 7 8٥ ہ5 ۹758ا5 (8٦7)۔ی٭ ٭ءج٭ *چ8٭پ

 545۲۳. ا. ۹ <۴ 58ا 1۴ 3
 ١ 0:۹5۰ ۹۳ 3ا 1۳۴ 57ا ۳۳۱ ٥ 3۶۳۱ جیو چپ

 ۳ ۱ ۹97۳ ' م9۰ 3۳۴ 5۳7 5۳۱ ٣۳۴۶-7 73. ج] چی
 65۴۹۴۲, 5٥ 175971 59۹۳ 5۳۶ ۶۳ 55 >1! ہجچ ہیچ

 ہ67 ۹ ۹۶۰۳۴ تاچ۹ ۴۰ ۱۹) ××. نال

 رک نیم .- ۷۹, ۱٣ 1۹*۱٣ “ت۰٣  (تہہ
 ح6 ۹1 ۹۹ ۱

 نرق ×۷9 ٣77 ٣۴ ۶۲7 ک۹۰ )51 >5 >۰ جل

 مجج ج١ (]5 ٭×٭ 7٢۷۳۴ ۲۳۴۰ ۳×۹ ××. :ج 8.
 نرق ×۹ ۳۴۲ مہ ي٭ )٥× م۴ 3 ۹۶] ٭ )7× ہچچ یے
 2۳۷۰۴ *971 ×۲ ۱ ×۶ ۴)575 ۹۳۴۰ ۱5۰۹) (7:) ×٭ہ-.-ہ39.3

 1۰۳۴ ۲1۸+ ۱۴ہ : چک بج '<۔7۰' -۰۴5 ۹318ی جس
 ٭(٦ ہ19 ہ5 ”, ۴ رک ْب٠×۷ ۱5۶ )۹5 19۶۷ ۰×۱۰) و
 چت ڈے ہ83 مہ ہ لئ بے “؟:ا5۰۷ ۱8ی چا
 ج85 ٭< ص٣٣ ١85 185 88 ۱ نیذلا مث ینرق نورقلا ریخ
 مھنولی نیذلا مث مھنولی  ٭٣8 ۴ ٭ج٭ 8 8ج

 وہ۳ بج ۶مز٭٭ 7۹۳ ب×٭ ×۲5۳۷۴) ۹ 71۱

 9و ہہا])× ہقک تخ6. >۹ ×٠ ۹۱ :چ٭ ہ
 ج5 ۹۳ <۰ ۱8۹۲ یب کج. ۹۶۶ ٭ ٭

 58 ٭جے--..8.× ۳۴ ٭87, ۹٣۱ ۰۹آ م۳۳
 ٭7ت۱ ۰6 5 ]۹ ہ۹۸ د٥ ۸۹۴ا ۴6 صج

 ہہر ۳۰۶۳6 ہ۴ تپ-.ج× 5۳۹۰۳ 51153 ۹۴۳ ۷٢۴
 مج ٥۹۹ 1۱ 991 1۹۹۱7 مع ۹۳۹ج اے
 .7٭ہ<3۲۳7+ ٠۳× ۴1 77۴۱۰۹۰۲۰۳۴ 6 7۳ "ا۲۹ ۳ ٣۰×

 5۷ ہت ی×٭ ۶87 < ب۷)۹۷۰۹ ۹ ا 1111767
 3ق ب٭ 5< م۶ ,۹٥7۹۹ ت ۳۳ ١٠88 ما ۴

 ۲8۲77 2۳۳6 *۴۲۶۰۲۰) ×۳ (٭۹) 3۶۹ ۷.٥
71۱ (۴۹) 51۹) 51۹ ,5 ۳۴] ۶11۹۰۳۰ 5۲18 ×۳ 

 ہہ. ہہ ۱ ×× :× َِْاتزَتك بتاتا,
 حا ک55: مج. نو ہبح بدصااچک
 ۷7۰۹ ٭ثا٭ ہ <۳ و 9۰5 تب٭< ٣ ٭
 ]۱۶۹1۶۰ 7)7. ہ٥ وم ہر ۱1۸ )اگ ۳ق (۴

 ۹۳ 8۱۳ مات ۳52 ۶۲۹۰ ٦ ھ ک۹۳ 541 ٦٢٤۳٦(
 چ۲ ۱

 33۳ ٭×٭٭٥ ی6 ۳(8 نج مكہ ہ۹1 5
 ۳۶1 57 3. ۹۱ نت ڈ أ885 (م85)ر۔ہ 0<
 وج5 ید 90 ۳8) م۷ ۳ ۹۹۹۱ ۴ ۹۶۳۶1 ۰ 9015 8
 وہ حج وو دم و ۹۹۳ و۶۳ م٭٭ ۶۷۹, ۴ +۴۶
 ۴۳۷۰ 55۰ ہہ ۰۳ہ مح بجاخ ہو ۹ ہ5 9۱
 عی ٣" ×× 3ںچ٭ مچ و ٭ہ× ۴(۴ نم. 5 :<
 ہہی. 77۳. 2 3۷× 83۰7 ۹۱۲ 7۳۹ ۴۱۶ ء۶۵

 تاباج

51 6 11 

 جب۲ 13)م3)× (جا8) 8٥ ۴11115 ۹3۹ 85 5ر۹ ٭
 ہ35 ۷6 ؛ درجہ ×:2[)۷()5۶۹) - ک3 31۹75 518511 (٭

 ورک ۳۳۴ ت۳۳ ہم, ھہ بہ -ي (٭مم٭چ × ٠5×
 8)3 ۳۲ ۶۲۹ 7 ۱ 1۹۴6 ۳7 ×7× 1۹۳۷۳ ۰۱۳۹ ۳٣۲۳1

 ۹ ت9 ۴۶۱ ۱۷۹۴ ۹7۲ ۹31 7۰:

 3ص۹ أ۳× ہ۶ 5)۲۹9 6 8۹۷۸۳۹۰۴۳۳ ۹۹8 7

 چج ٭8٭ ٭ج ]ج؛ ڈی : اوناکاماَوَبَامِهیَباَيَتَْم
 “چو ٭ ےگ

 تدومس) ۔ہچاگب ۹۳۴ ہک( ک۳۹ ۹۳۴۱۹۷ 11 3۴

 یعرزیںجت ہہ, 9ج 5 ہ٥ م”و٭.5 ٭<
 ]۴690 5۳۴۳ م5 6 ہ >7 ۹ ۹, 9

 ۶5 13۷ا 51۷6 ۶۳ د5٥ 2۳ ۱ ۱ 5 ٠1155 ٥۰۹۳۳۶
 5×. ہ ۹۳۳۶ 83۴ ۴5ہ ٭ہ ۹۹۰ :یرج ہرا (۹۵ (۹۴٭

 حج. و۳۴١ ہ۰“ ۰۲۳۰۱۷ ۹۹۶۳۳ ]۳ < ٣۴
 حچ×٭٭ مل 3۴ 5۴ .1۱٢۷۳۳ 5۵1 7۰۴ ہ۴٭۴٭ جج 7٤

 77۰۱ ہ85 5۲۹۴۱ ۹۹۳۹ ۳7۹-785 ×۰ ۴۳۲۱ ک۹
 2یح٭ >7-٭ر03 ۴ ٤ ۹۱۰۳ 1۹۹۳ <]۴۳۰۳۳۵ )٠۶8.

7.۴ 6 ۱۷۰۳۶۹ ۳۲۴ 71175 ۴ ۱ 

 ک٭3 ْ!قو”ود7٭7ک< ۱۱۲۱ 8۳۹) 1۹۰۳ ہ6 د۹۰ ۳۴
 تہ و٭ ۳ی 8 ×۱ 8۳۴۷85 مج. ہ۰٣ ائ 7

 ×]19518) 31985 282۱۰۷۲۴۷ ) 7 ۰۰ ۹١۳۰-5
 * رو۳ ہ۴ ٭ "7۰ ثا٭5+ ۹٭7ت-و 45
 ہر م6 ہ۰۷ ۶۳۷) ٭ 3۶۲۳۳ ۰3۲۰۴ ٭ڑج×۳1 ء7551 ۱
 ۳ك م7 ک۳1 ۳۶۳۴۱: ۱ ۳۳۴ 7۶ 3۴۳۴۱ 7
 کڑت 51511 9۳۴ ج5 ہال مم1ے) 9۳۱ “کا۹ 7
 جج وع بب مص جی وو -  چہج ٴو۷۳ی]. ہ نج
 ۔یرو ورعءرکز کی ۳)۳ ۵۱۰۳۴ ٭*۲۴7 ہ5 ۹۹۳ 6

 <۔٭ ء83 ٭ 8۰۱ 1۶6 >۳۷8۷ہ ۴× ٣۸×
 نو جے7 بات 59۳۷ہ ×32 ہا5ہ ہا٭<
 ۔ےج]چ ہم( ۰ ٥۰۳۰ ہ55 ی ات چت (۴۹50م48 ۴5
 ۰۲۰۶ ۹ ہ٢٢. ء٣ 8م ۹وت مج ۱ رک

 77ج جت+ × ہہ چح << ہو جی ر٭٭
 2 11۱ 15۰ 1857۳5 ۴ 155۹9111۰1۹ ۷× ۹۹۹7۴ 7 ٦

 جج: ۹ ٭۸۳ ماہ ٭٭ ۶۳٢ ہ 2ء8۳۹ جہ
 ۹.بیج ہہ (ك۱۰۰ م٭٭۳٭ ۹ 7
 -۰7۹ 5557+ وے ×۴ 8. ×۶ 6)۴18 3557 3115 7
 نئ ×]ی ۹۱ہ م۳٥۱ بات57 7۹9-۹5)+ :3ج۳
 ۱99 ۳۴۲۹ ۱۰۳۷ ٠6,19۹ ۹)518۸ ×× ۳۰ ("۶ ٭
 جہ ی9 > ےہ ۹۳ہ ہی ٭ ۹" ۹

 مح دیماو 7۹ ۹ ۳1 ۸)و ہہ ٭٭؛ (1؟169٣۳ 459
 7۳171۹ ۶13۳۰] ۴۰۴1 +5۱ ۳ ک 157۹1 ۴۲۳ 7 2 7
 مہ مم  (م(۳338) ج:6 ٭ے٭٭ 3۸۳ 525 1, 593۰ ۵۳57 ۹7 61
 مو 1 کہ5 )ق١ م1 مم۹( ۴۹ہ کچ ۴إ ۱ یک ۴15۳ ک
 +7. میل مک ۹ ۹ ۱۳.۰ 6۳ 57), ہک ۳ ۴۹ ی۹



 مہ

 موج835ّ 8ہ م٣آ ۱8 ہ5 ٭ ہ٥٠ "9۹8 ۵6
 ہو۰٥" ]م۳ ہو ۴ تہ٭ "وب×٭× ۴۳۴۳ ۹ 1۱
75 55 1 ۴۹ ۳1 ۳۹۴۳ ۳36 5۳۳7۳ ۹3۴5 

 چپ ہہ 35 مہ ۹۶ 95ا ہ5. 8۴۳ ١
۱+ 51192 

 وو5 اچ3× 359 ہ۰ 5۳ ۳۲ 68 78۱
 تہ ید ہ۴ ۴×۰۰ ۱ر۹ ×ج جت "۶۱۳۰ 7

 5 مج, م۱ ۲۶ ۹۰۴ ہ8. 75
 ل6 ×۳۶ ہ7۱ ۴۱۵ 5 ۲۲۹۱ 9۰۹, ۳۳5۴38 7

 تا4 2۴۱۹1( 15 11۹77 8)591۳ 11۱
 ہوےج وج ×۳ ]۳۲۰۳ ۹ 6م م7۳۷1 7715 5۳۳, (۰
 ؟تہو5ج٭3 1+ 3×۲۱ یىای)ی٭ ۴ ٴ۱۳۳۶, ۴ 7
 یم. ٭”<5 ×× ٭٭ ی٭< ہ۳۶ ۴6 18 ۴

 9 28](ە
 و×٭ 19×6 ۹۹۰ا ج7 "09۹ ۶۴1 ۰۰۰ 75

 ۱3] 3× (ہا:)-ھ7 >۲۹۹5 5۳۲ ۴۶۷ 75: ۹781157 *۳۴ ٦۰(
 ب9 ہہ ا٭۳. 3ت۰ ہ.۹۳۰۸۱ تا۱ ۳۹87, ۹ ٦۱

 ۔بد-ے٭٭3 جت مم ہہ. مم :ج چی ی٥
 وجوہ ہ ×× و13 ×رک ہک ۱۱۹۴

 ٭>جج ٭۱318۱۰۶۹۴ 8۴3 8۱۳7 ٣ 8. ھ۵۹9
 ہ]٭. ۱۳ ۴ 591 30۹۶۴۱ ۴۱

 ٰیرزججو د3 ہہ ہ9 ۹۰ ۷۹) 851۹ 518 ۹۹۰ 1۱
 و ]59 *۱۴۳ ۳ ۱۰:8 ؟م٭٭ ہ78 ۲۳٢۱٢۰۷۳ 3۱ 77۰ 7 ٭

 31-9 ۳١٣۳ .-۳٭۱ ۲۴۳ ١۹۲۹ "۹۱ 5ا8 ى٦٤ ۳٠ہ ٤5
71۱ ۱ 187 ۰1 

 سس ۔. مم تار یم ییا نشست و ا یخ یا ور تی تے مس

"۳)7 ۱۱9 3 ۰7 [914 77191 

 ےم 8ہ ہ٭ مہ ہہ ٭٭۶٭ ٭*٭ہ مہ 7<
 !اعآ ہی ہک جر چ۴ ۳)519 ۴ ۹: 84

 چہ ×18 ۱
 جج ك۸ 7 ۹ ۱۹+۶471 593519979 .۴۳٣

 و ب٣ ہہ. ہاتس اج ذلک ہر 17
 7 کا 7ج ہا ا7 6 ا 6 7ج 7

 ےہ ۱۹۰۶۱۱ نج <0آت ×6 ہ۱ ج4 ۳77 87 ,٣>
 ےہ ۳٣٣۹ 757+ ہہ ۱< (>3)۔ہ۹ ×۴ 877 ۹7 ۴

 ء۱
 پ37 ۹ 689 وہ5 ۹۱ وج۱ ۳1
 ×۰. ۸)ا. 7۳۶ 379 7 ک۹ 7 7
 سج ی٭٭ یھاتح ید ہہروو× یر ٭٭< 3 55 5
 -روجح ہلال ۰۶ 2ت 3۷ )+۴ ۴ ۱۹ ۱۰ ۳۷
 رہ یس. دہ ۹۳ ۰.۱۰ ۱ 7(۰ ۶۲۹۰ ۳۳۰۳ م٣۳ 7
 :. 3۹ ہ ۹ ٭ چی ۴م ڈع×٭ ہ5٤ ۹۹ ص۹٥

 وقاک2 179 ۱
 57. 977 ۶ ث8۴ ی٭ ی٭ 258  کم, 1۴59ا ۴۹
 قول ۳ج عر ہ مہصتکج] ہہ ٭. ماجہ ۳۷۱ م۹1. 'کاواکا
 عو یی ہہ م٣ ہ۵ مہ ٭م٭چی ۳۴ ۱۷۰ ۹۳ ۴
 7۳ 7) ۴ ۹۹۰ ۰118 5۶۴ ٭۳۶ 52۹۳6 51۲۶ 1۹) *زج۹
 ح مد 3, 5۹ 37× 3 ×۳۲ 4)3 >5 ۹۹۱ 5 ۱
6 ۶۹1 ۴1 5۳۴ 9۲7۳۴ ۰7[ 5۷7 ۱۳۳۴[ 

 ۹8 ×۳ 2۰۰۸ 8 ۴۹52 ٦ ھب 5ا ۵۸۳ ۳ ٥۸
 م3 85۱۱8 ۹۹۱ 5۲۹ ٤ زرکلا یت نل ما نون الو

 نژرظم دامت کب 8 9۳۳۴ ۳1871 ×۶ 17

 دمسسسک تےہسپیپید ۔پ

 دہ ۔- ج تو کچ ۔. ۔تیئج پچ



 ِتٰوبَکلا یل ْنَِلَلُک 77۳5 ۴۳77٭٭ ہو جپ

 ,٥9 ٦ کک ہا ہا5وا5 ٦۱ .55. دت روچ ےہ

 ےہ 0ک 9۰ 25 (3) ٠ت 5ج .) ج-.-.
 ٦٦اک 8 ہ۱ ٦۳۰٣ 9555 5ت5 جج ۔وہہپ

 ا ا ھ20 ۱۳ ھ2 ہہ 9 ×7×... >... 8٭-.

 551 ٦٦6 8 ہ ےرو جو 8ں چپ 5٦18۶ چے

 2۸ار ل ا کت ٦٦٦ یلا >٭7۶ ین جہ( چپ

 حا حصہ ا دت مر و ٣×3 8 تپ

 <1 ہا 79 17 >۰ ۳ :۳۰) )>1... وج

 *۹آ 13۳۱ ×5۱ 8۳| 5 ۴3۳۳ ۹5 > نہچ

 ۳۶ ا ج٭ .٣ ٭ ہر×.ح×٭ ۶7 موج چہ
 ۲۹×۴ ٣(چععوتار

 ةَتاوْنَن ٣َیك 3ق جت :× ہچ ہوس
 چا) ص1 جہ .× (حد) ×× :× >۳ ہچڈ

 5ا55 7 ۳9 5 .٣× >× بج. ہورورو عش

 ۹٤٣ ٤١+ 5ا۳ 5۲۳۶ہ ۴٣ ویر ۹ 275 وج :

 55۸ ہک ک75 ۷9 9 دب ۱۰۲ ۰ (ح.23)

 ِْۃَمُْلاَدرِعَقَإ يم >3. و ہم مس وج

 ٢۳۳ کا7 5۳۳۳۴ 7۰۳ 35 ۶×٠ ۲5 >×× ٭ حس

 ا ۹ 3ج ج7 ۳۰۳ج ×7۱ ۱ >۰. د)
 ۳9 ا 9. 7 ۹ 6)۳ ۱- (چو3)

 راَہلاَو لیلا کساَمُهَلَه ک۹۳ نرکس ۲٣ر ارقتسا جج

 ۹۱: 5۳۹۴. )ا93 ۶7٢۲۳ × 3ج ہ5. جچ و

 5181554 51۹۹1 ۹۹ ۴۹۴ تکرحو نوکس یو آ8 1904۴, نکسا ام

 كرخ امر (7]3 6 ا7٣۳8) ۱٣۳٣٣٣ ٭٭ نرکس ڈ۹ 7) جہد
 ۴۳, ۹۹ 1۹۳135 تکرح :۲۹۳۱٣7۱۴ہج م۰7۱

 کک ]77۳ اچ تا77 ۳ ×7ر. جہ

 ۴ ۹طات ۹۳ ز+٭×ج مج ون ]جم مچ یم سو وک

 ہ<٭ا 55۶۱ 5۲۶ر ہہ ×٘ج]ج جس رد و

 ۳ م55 ×73 یج ۹۳۷۳ 58 ۳ .ر ہ.٭۱ او35

 (کا)۔-< ×٣۰) ہدج سج ہہ ۳۷ہ م5 : حج و ۴
 +5 *× ہاٹ ےہ 8.یہ جم م8 جج ہجوم

 <۶ ×۳ ہد ید ات ہہ ]یم ہہ جو ند

 ٥۳۷۱۱۶ ا۷ ۹۳۷۱ ×77 *×ہ >] ۱ 7۰ج 2× )ج۰ ×ت٭ ۴

 جی ج بج ٣× 8۱ ٣ ہی 8ہ. 8وج و <٭_

 ۱۹7۲۴۹ 7۳٣۹ ٢> ا7] :7] ”7ز×7 )ہت ص73: ہجر 2 ؛

 ٔٴٍُِخ ہ۔حھىھىتيجس _ ہوس ور ےس ھڑڈ سس

 ک53۶1۹ ۹۹1 5015۰ محنت ںودادم و2 ةنع تر صت نم -٭٭

 5۳5 ٥٦٣ ×۱۴ جرد ہیک ہ جو يوں جود 6

 تج ۹ ×۴ >٭ج ہ۶۰ ۲ جم ی م ہی و ج٭

 ٦٦٦ ×٭])××٭ ۱ لیلا كلذم بج. یوج ج٭ہ

 2۳۳٣٣ 775,۱ ك۹ >7 ٣۳٦ کج ہچج٭٭ر ××

 ہ55 ۷۳ تاج آج ہ ہچ< "جج ہرے جما

 ا كان یش ک سا دل ںی اک
 _َنُکُث كْنُمزَوككت هيالاَک اقُمََارزخم سلا ا
 1.یا ةفاع ناک تیکافرظنا رک ضدالا قادری ان
 جآ لع بکس وچ لک ضرکاو تیرشلا ناک نل اک
 جتنا یل ةم قا ردت لا واک کا درک اج

 1 لیا یکسا مل5 نوک ال وف ہی لازم ا
 ١ تو دا لاررعآ لڈ ہرلعلا میم لا وَمَا
 ت1 لو علا عاق مو ضشالاو توا کلار طا
 ے1 نو تپ و کسان م لا نیا نا تیز ا یئا ا

 ا بادعنر ثیصَحنِا تام نال 6 ینکیشلا ٦

:۳ 
 ہم ےس ۱ جا یک لیس لعووفر ٹپ سک ناو یھ ]1 ٠

 اک
 3 ٠ب
 ب

 ہرا لا فواد ہءقوف اقلاَو مو لرِلق ا : 72و 195کا ےل سی بھر اڑا ھم وو ےس 6
 ا را دیدی دحطیحپ دیفباب یحیی ییہ

 مر ×۶ 7۸ ہرج ہج +_ج وج مج ہرزرو ہہ یہ وچ

 5۸57 5١ بہ” ف ہ×7٭ جو ×۲ یوج جچچجر مہر ھچووچ

 ٣۳۷77 ۳۳3 :ہوچووجوچ ٭ح٭ہ چووچج جج چوچر جید

 ٦٦57٦ )7 توجہ جود ر نبر ۱ج 77۰ ہجوو وع وجہ

 م1 ہت و ہہ 57۷۳۳۹۳. 8+ چ چچ مہ

 97+ جج 7۲5[٭3 ٥ +7977 ×۲ ٭ہرہج یرچ ٭/58ج ھم چچ

 ۳7:٦ تلک ہوچىر 358 جم سے مج ووہج عوجبچ

 ٣۷ 57ہر 8 مر ج مج موہ جہ مجچع۔

 ؟۱+۹(3 بو تصح و تہ٭ مج ر وہ 5جو جچ ڈرو

 ہت 5۷ج اہ ×× +ج ×۲ نمر ہ ئچ و٭ ہہ جم

 ×75 ۵75 555 مو, ہر7۶ میر ۸ .]ج غور ہہ

 ۴ ہہ 5)3 3جج ہد چہ و7 جز یہ 38 ووھج

 ا٭5۸ )۳ مق ہیچ مت چوآ "وہ چچ ج_وووچ

 ۸×77 ھ7 ج+۶7۶ ]آ۳آ؟۸ ]ہی 5۰ و ہہر پوج جی چ چے

 71 15ت ہہددج٭ ×7ر ۸ ج:۶7 ہ۸۸ ۳٭ ہت ج7

 ٣۷۸5 6٥ 7٦٦ ج۳ <۸ ٛج-> ہ7۳۲×)۰ وج7٭آ جج عج ہرچ

 ہم. 1 بہا جج7ومہ آج پو ج5ر مدر وج ج,چ ہچرج

 97577 < ×۸ ×87 ہد جی ْي ۵5 ٔجوچو جب پر

 ہاتاک 572 ×7٭7 / ندر ٴہ٭ 7 جو ہجو_ہج مج ج> مچ یچ

 ۸۳۸ 073 ٭ ببج٭ہ٭3 مج ہجر وہ ؛ج مج چچ

 91 5۳ ۸5 ×07 توج جووج مر ج5ج ہوہہچ ھج

 ۹۳۳۳ہ 2۶7 / 57 8٭ت ××. ر
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 9تت << ۰ہ بما ت ہا ت٭ (٭٭۰ ٭۰ ی١
 ہل ب ہجاَآ ومےےجانجہ ۱8+ جج 3ا5 ۱

 >ےر٭ 3۲+ م٣ ر3 مہ ×7ر ط۴۵ ۴۹5۲5 ۰ ۹٦
 یہ ڑجع ۹٣۶٢۱ ٦۱ ۶۹٥ ٭؟ا7اکت ب٭٭ ۹۶۱۹5۹ پا۹
 چا 7ج ما( ےک ہ8۱ ۹ <<ات 1+ ۱

 رو ۳ یا6 ۲۴ جاتح× ہ.۸) ٭ (۴۳ ج89 ۱
 5-۳۳ ۰٣۳ ٠ 3×× م۳3 ]ہ98 5<
 3ج ہ۳ یئ) مم١ ۳۰ ۳ہ : کم۹۹ ٭×7ک1۴ (75) 77
 75 5 ۰۷ ۶۰۰ 18۳ ۴۳ ۱ اج 7 ۶۶۳۴ ۰ 787
 5 جچ؛ ۶۲۳ م٣ : ي ۴× ۱۹۰ 57۸5 ۴۹5 ۰ ۹۲۳۳
 جج 1 52ر53 918۱۲8 ۱۴۶۳۴ : '“'چڑ٭ ۸1۳۴ ۰۰۴ 5

 ج۹ ہ55 773۹1 1۱۹۰۰۰ 7 8 7۰۹ 71۳) ٠٣
 ٹجبج ٭۳ ہہ. ٦۱* وک ٢٢ ٭ نب ویہرب ٤

 ہجرعم ×3۹ ۷0, ۰8۰۳ ٭٭ 5۹ ہم۰ 7 7۱
 ۹بج ان ٣۳× می ٭گ5 و ہو58 ۲۵5 ۱۳۴ می 

 .٦× 5 5 م055 ۴۳ ۶557 27 1۹ ٣× ۱1۹۱۳۳۰۲۳١
 ہہ![و ۱۰۷۸ ہ۱ ۴ م7۱5۹ ٣۹۹ ہ۹۳ ۴۹
 یم جچدوجہ مح ->مو ۹)7۶8 ۹۳۷۶55 65آ +۹۳5, )

 جم. یز م7 ۶ 8۳ 7۹5 531 18 71۱۶۳۴۷ ۶٣
 یدرک چ٭ ہما م3 5م, 8۱ 5۴ 5157 ہ3, 9۳۹ 3۰ ۴
۶7 ۴۳ 0۳۳:۱۹۴ 5< ۹۴۴ ۴ 1۱۷ 7۹ ۳۳× ۳( 
 ہہ جس 51 ۳۱ ۱۰۳۷۴ >۷ 372 7۳1 5 ۱ ۴۴۷. ٭٭+۰45

 مہ خ۳ :38 ,۹۱۷ ۹۲8۱۰۲۳ ٣ ٣٣۴ ۱۳٣
 >ہ<-< ن۸٣ >٭٭ چت جو ۹ ٭٭ ی١ ۳۹8 8۹

 +7 ج - (5۹5]). 7 1۲۳۰--۲۳۳)
 ۹85۰ 1975, ۴15۳ *۲۳۶ ی ہر”( 8 (8۳۰] ب۹۰ *ہ)کآیآاک
 جور مو <۹ ۳۳( >9 7۴۰۳۶۹۱ ۹ ۹1۴7۲5 ۶۹۹۹۴ ۱
 دا1 51 ۳۴7 >۴ ×۳ 7٭۲۹۹ ۴۳ ۹ ۴ +71

 ہر یک چ۳ 7971 9۰7 >7, 571 1۹۹۳۶ 77۰7 7٤
 ی۶ 7 ۴ >1 72۰ 581 ڈو ۳۴ 51 ۳۶8 *۹۹٭۳۰
 جہ ×۹ ہ5 ہ٭ ی٭۹ م۳۹5 >5 ۹۰۷۳۱ 78۱ 5ا5
 5۴۴ ۰: ً مم ۰٣۱ ہت ہ ہ۳ ۷71
 بج ]و جہ م٭۱ك۰۵۱ 8۲۰۱۹۷۰۰ 1:۹ ۳3× (ہ0)ر-ہ٭ ۷7

 ۹و53 ۰3۹ 75.۱۰۹۴6 ۶۹۳79 5۳ 3۲۴۹) 5۲۹ +72۹ ۴٠
 ہم و بج. ۳ *8قق ہ ×”٭٭۲٣ ۹۵۴6 ۳۶

 ۹37 ۱ 1ک 5۳575۷ ]77۶7۱۶۲۴۹7۳ 771 ۶۲۹ :۳7۸]۴ 7187۱|

 59۹ ۳٢ ۹۴۲۸:۰ مولا وما یوک شاقلاوفد

 رکا ۴. 1۹ 957 77۹13 ۰5 ۶31۶1 "۹ ۱]آ۶۴ ۹۴
 >.5 کرو ××. ہ و۰۳٠ ۱۷ ۴7۳ ۴ 3۱۹۳ ١۴

 مج ٢57 *1۲۰۴۱۹ >5 م1۳ ]۳۳7 ۹۲۴ +7۲7 ۴۶
 ۹ ید ہد >5 .۱]]م٣)۷۱ “ک۰ ٭ 7: ۴ م2۹ 2ک. ۴

|۹3136 

 79۴ ت۹ ۴7
 ٭٭۳٭۳۷۵۷007۵0 ۹ ٭*1۱تاو ۲ ہرکەآ ہ۰ ٤8ئج٭ ۹
 2۲755 ,٥ 5۹۳5713) ٭ ۴۲۴ ۹] >1 ۶۲۲۹۰ 1۱۴ ] ۴۳

 7ح. ی5 ۹۹۸۰ 4 ۲۱۰۳ ہہ ×× ۱۰۷۰۰ ۹ ا3۲
 م5 ۹۹ <3 :م۱) ۱ 581:5۳۹ ۱۹۸۳ 7

 ۔دق->7×ہ قع ×۱× <۰ .انْيمملهْطَكَژرَو

 یس... ا 323ت ہم ںی یبہ بیک ویو اج تک ھمھق)قاناو تا ممجحح

 بس ۳۱ “ ایسادا

 ج7 ےہ د۵ ا کیک

 رے یاب سو هی کر لنا لا لعل ام
 گ ا ںی وا بو ںی

 ا ممتا اَتثلاان کرین یو یرب ین 6ی اوم

 62 نو 70
 فوت یم 77 ابنا ودا یع یرافا نی ملظا نموا نوا حیض

 مان ناک وافر نساا وارسا نیل لوغن
 ای نادر لبا و اولاڈ نا الا مد سو نکن ئل قت
 ےک لک فیف ظن 0 نابربشم
 یا جا تن نم ھنمپ بجو
 بی و 30۳ رد کون نا دور 0

 بلا لوھی كنُد دا او اجادإ یحایباونو ےس ۱

 عت موم نالی الا ندا
 ۵ تو مو ح۶ لھڑ نو ہنخ نوید ے۶ ںورعتبا یف نا ھ57 و ةنع ۔یہ سس ۔
 رخ ۸ٰ ھر ۸ مہ ری یھ یش یک لب یت یخ ما یہ یش یہ رک -چ رکے قرب ٹپ شپ یغہپ یت

 م۸ لپ شا تو
۸ 

 ۸ ما پھ یھ رش یش وفا ھر رھپ

 ۸ تک ظ

 م اساس 3د
 7 چ7

 میک یر ےس بسا مح چیت دی ود  دیاجیااوک ہہ رتی بچ جی مع عید رجم جا یم دوسر

 چک ےس ےس عت جس جے ےس را یک رویہ تط٣ ہویا فط وی ںےم ےس اظ

 مر ۱ 0۳٣ حر ۔ے دہ مہ ]مک ١
 >جچ بج .  ہج..٭ !۔عر ٭؛ وو ہا <6 ء۳5

 ہقرک چرچ جج ٭5 یہ7 یجب جج مج
 ےچودب ممے ووعتجم ہت بم م۶ ہو و ×۳ ۱۸۰ ھ
 حت ×۳۳ ۳7_۴7 >9 7چ ۳۰ ۳۳97 77 ۶ 75 7
 .٦ مہم ور و٭ 7جج ء ہ385ج یجڈوج قءدردر پک بجرکگ
 موہ وچ مج ععر عمر وأسوج ہج جو وج موج
 اج ہد٭ ہو ہہ ہن! 8< 77۱ )7 75ئ۳

 ۔خج مہر مجں ەبو 7۰ہ و دج "جی ٦ خمد)ز 8
 ج× ہک بروج ہ77 مج بو فرج ر۸س ۳)۹84 787

 0 ہہ حر7 جج چر ہہ ھم  ڑکوہو چےہو ٭٭<ہب+
 مہ جج ہ57+٭ ×8 ہرسو ج.ج یسک "۹. 7۶۰۰۳
 5ہ ]]|0چںو قرب جج ء محو ہر٭ور ف۷7 ۹ ۷
 ڈ۳. 5: ج)٭77 × حیدر بیج ہزہہہہ٭ ۴ ۳۰/957 7

 ١ ہ٭ ییہ ہہ 5۹7 ۹7۳+ تا ھ7 ڑی
 تج جج 7ہ ×۰ ممر جے. 7 5807 :٭٭ ۴۶

 57ہ۰ یجج رج ہہو ڈرو ہوح×)و تھ 75578 237]) ج7 ٢
 ٦ چیجو ٭ج ہجر مےر ہرص٭ مج مج بس 7ج ٭<ہ
 ×7 نر بآ ہہ ہب×ہ٭٭ تو ووجوہ ْ٭:٭ 7۶ہ ×۳
 “۴ 7 7ح۷ ی۴ ی7 ۳ )7 5 ڑ7 7 یو ۳۴
 ۳ج مح ہج. ب7 وج مہ ۱ ہد, ہل ج۳
 جآتچچ مج 0ری عی ہے دج ]م6 و ۶: ی٢
 “×3. ھھجج83) ج یر ہ٣ خید)ز ہڑو ا ف 8ی ۷ 7
 م٭ وج ی میچ جوررج جج ر ہرو 5۰و "ج دج . منی چ6

971 
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 ےل ر۴ 5۳5 55 ۰5ہ 3. وں

 ا ای ا 2ج ۵ تت6 ڈ3

ساشاشساس ا یش اذن یا
 ت

 0 ہ5 77× ہ7 7۴ہ ۰۰۰ ۰ 3.

 کا5۳۳ 7ج۷ یب ت0ج 7 ۰ 7 ہ >.) ج

 5ئ ہ 8۹۰۹۳7 جج جچچ٭ جچ 3۹5١ ہیچ

 ی7 ٣٣۰ آآ ٭ بج ہج ےہ 5< جچہچ

 لی یا ے1 59-5 ۵ ۳۷۳۶ 5  ہچ ہیچ

 ا55۶5 76 رک ۰ 6ح >×٭ ۰> ہہ "د٭۷

 کک 1 ہد ہت ۰33۰ ×× ×× ہ جج عی پ

 کہ جج حی چو ہ 2۳ ×× ×:ج جو و 8780

 ۷٣× 55 ہ× ٭ ہ ہر ۰-8 ہو

 ک1۴ 57175 ۱:88۳4 5 7-9 7. چ جج ۴3۳7

 “اہ. ہ۵ جا ا ییا آر ینا ٠٢ بچ

 2ط ۱٣۳۰ 7)7 75١ ٭٭ ہ” ہہ ہ× ×× >>٭

7> ×× د5 ×۰ ×77 ۰۶۸۷۸۳۳ ××. ۸۷
 ہل ت7 

 چ5 خ٥ ڑ0! جہ ج ر

 5۳۳۹۹ 5۳ ۹۳۴ 591 ×× ہج٭ 85 8ج مجو+جمو

 477 5۰۳۰ ت-.ہ٭ < ج×٭٭٭ 8:7 جج م "577ا 785

 تپش تلہ ستن تی سے ید

 -۳٦ _5) ×55 77 ۴ 35۹57 ٭ 9۳۷۱ ۱ ×× >٭۷

 و+ات ×2 ۴ ×× چے جر و >۹۹ جآ 77 ×
 تن

 5۳۴ 578 5۳۶ جہ ہجج ز7 ہہ ہ-×٭ جد بج -٭

 ۴۹۱ 5۳8 ۹5۲ 5۲۳7 ۰× ہ۳ ۔م8۰٭ چہ و
8081 

 ف51 ۳ا 85۳ ۴7 *× بج مت مج چپ مموو
 ا7۹7 5۳۳ ج××3 ×۹.

 507 577 ۹۹ا ×۰ اتم دلا نم اب ۹

 5اڈا تا5 ۴ تلاج ھر ۳۷۰ ہدج٭حج ہی *ح”ح چ7

 5157515 5 ٣۳۳ حرر۔ہ یک ہو جی م × "٭

 3 ج ا7۹7 ۳٣ ص××٭ 8۳ >× و چچ جہ .٭

 9 ا59 1۹7۳۴ >۳ ہہ. ×× مت چ جج ]وہ
 ہ7

 75871395 ۳۳ >1 جت ہ(٣8۳ بہج٭٭ م7٣

 7ک 7۳۶۱ ہک×آ 83۰*7۳۱ ہ××٭ ہہ ٭ )٭ :.٥٭8

 ا751 55 ×× 838تك ہعج جی × مم مہ

 75 5 075 7۹7۰ ۰ 5 89ہ >٭ >٭* ۶
 88ا

 ٔی. -٭ ٭٭ وقوع  مبجمچو ٭م ٭

 “8۳۱ ×۳۱ ۳٣ اک دت٭) ]م۱ ہم وو ر ی چو و٭×

 38 1۹۱ ۰ : جج ہ٭.ہ ہد جج چو

 كنید امو كر نم كا, ہت 6ے6٭٭ہ ج و ہم۴ ٢

 >٠ 7 ہ5 جا ب او٭ ہ

 تس کلا نماز ادْعِم اَت ٣٦ ے چ٭ جس

 79۶۳ 55۳ 5 ×5 ۱ . ×۰ :×) ×× : دناسئا

 ت۹. ۵ 806 -٭۹٭٭

 ہی لا ×× تط--٭ >6 ]×۱ زنا رت نیز
 نومعَرت مان نیلا کواس یا ۹(۳ جیدچ چھ نوہہ

 9۴]) ۴۳ ھہ ہکا 1 ب75 39۳7۳۳ ہ5 جہ5 3" ج٭چ٭

 33, ٭ ۹۰۴۳ 7۰۰۸ ۱ہ جج. ہن ہج ممبر

 ا5ا35ا ٥57۲7۶8 ٭نج×ن ٭چ جر مہ

 د۶ من ۳ ا7۳9 )ہ7۳ ۲۹2ج ۰ ہ3 ٣ .ہ×-٭٭

 ڈک ا ك5 قا ۴ ہہ ۳۳۳ ۱٠۵ یہ3 عووچڈ حج -سب

 2755 52۴ 57 ×۶ × ۹×× >۹ 3کک>× مو مج وہ

 جب۹7 ہہک.3٭ 7۳۳ ۱×× ۳۰×۱ >>× ۰ج جج چہ

 ۹1557577 وج آک

 ۳ ]5 77 (78) ۶۳ ٣ ۰۱۰۷ ہد××× ج ہر ج٭

 9 ا5115 55۷7 ۳۳۶ ۱۰۰۲۳۳ ہک×٭×٭٣ ہ۔ت.٭ جج.

 77. ہ٦٦ 9اجچ+٭ وق ٭ یر 5× ج چ |۹۴۷ 7

 ٦5۶ 1)5۳۶ ك5 ۱۳ ۱ ہ٣ ہ> 5. ج چو

 آ7 ۳ ×75 ٣ج *××٭ ×۹ ہ۰ ×٭٭ ر *ح>چ ج37۷

 ۹9۳5 ۶71۹ ٦ ._۔ (3ي.77, ×7×. ر

 اد ر3 ۱۰۳۱ ×× < ہج :ہ×٭ ہ *.×] .-

۶1۳7 وع ہ×٭٭ .ي3 ہجر مج جہ حج
 3> 

 تن

 جن ےہ و ٹن یجب

 نس لاک ۹ ی9 ہ55 د9۳۲۳7٥۱ +٭ بج چرچ

 15۵۸ ٣۶× 5۱۹ ۳ ٭ +۰ یڑ مہ ی 87ج یچ عچچ و

 ٣٦ ×9 5> 5ہ 7ک ×× ٭٭ ہ ٭ ہ٭ ہم ہہ

 اتاڈ 79 ۴ج ی 7 ۰۶۳۱ ×××× ×5۶ ہ۰ ×74 ج۴ یج

 55۴ 155 775 (:×٭ | ٢×]

 7٦59 ك ٠5۶۹ ہجج در 355 -مو ہچح وہج

 5گ ٦٦ ک5۹ ×۹5 ×7۳ ججح< جج چن < )۶5۳ 51۹7۲۹٦

 آت- 7 ۲× 81 ×3 ہد - 3-5 جج م

 ات ۳ ۱ک 7۴ ۳۲۳۳ 7١ :٠ 7۳ جب من ×× :ج)]٭ج٭

 لن ×٭۰ ×ہ٭ ×8٭7٭ *٭×٭57 ×٭ .ح٭٭٭ ٭٭

 1۳۳ < 5+ ٣١ا۰ جج د>٭ من ×× ری 7× ہد

 ٦ ہہ ک9 51 57۴ ×× ٣٣× ج0ص .٭ ہ ہج جس

 5 ٭٭ ہ۹: یش مانا ےَرو لاَ و ا اک اں]

 ٭5۳ حج, جج حج٭ 33× ٠ جج ہو

 تا67 ةنضن ×× رچ جہ چوچر ی مچ *ا37۹ <<

 ۹5۹ ۴136 1آ ۹۳ج جو *مچ جک ر455 55۱
57 7۹55 

 ۴ ۱9۳۰5 ۱ 28۳ ہًج ہہ٭٭ *قە؛٭ >ٛووچچ
 د9 ات

 3۳ ۳ ×× ١× جتج ج جج ید ہ ک5۲ ۹۳

 7٦ ات ہ ہی 58 وو ء5 چہجچ عج چو وک

 7۳۶۲ ۵1۳۶ 5٥75 ات <7 ۱ ۳۴ 7ج :< ہو ہ ہد ج

 ہہ د”× یہ ۷ج ×7× ج×٭ ہم >٭٭ م:٭ ٭
 ھ7۳۳ ××

 ٠۳۰ 575 ۳٦۲8۹ 8884 6ھ عہجج3 ء3 جو ور



 یس

 یت 771 ۹۳. 7. 51 5۳ 19971 757
 ےہ مج مد  >×ہ٭٭ہہ ×۱ ××: لاَزويرتلالا مما

 یقلزولا ]1591 91۶7 7 ۴1 ×7۹ ۶۶71 78 1, ۴٤
 ج+. 566 ۹ ہ٭ ہ. ٢< دہوا٭ت ٭م٭ 37۳۰ 5
 ہو۳ ک٭ ]0٭] ٭ ۹۱5۳۲۳۰ 5۲۴۹ ک ۹۰٢ج۱ 7“
 یہ 571 ھ7۳ ۹ 61.9۳76 ]۹۶۴۹ 7 ,( 784

7۶۹۳ +۱ 
 جی ہہ د 8۹۹۰5 ۹9۳۰یہ ٭٭۸۲۹۴١] 8 ی۰۹4۹
 7و ب(۔×٭ و ٭ د5 ۶ ۹8۲5۳۷۸ 5<؟
 مے: 8. مے ہہ 8۰ ]م۶ مم× دت و <7 <
 ہہ ۳. ہہ ۳۵ر د۰ 1 ک۳۶ 8971 7× ا5

 ]۴| ی٭ہ۰ ٭ ٣0ج چچ مہ ء۲۲۸۴ ۱۷۳ 78 77٤
 مہ ت7 ×۱ ×۱۵ ۳۲۰ م۴ 7 [۹7 18۴ ٥

 ج٠ص ہ×ج ۴7 ×۱ ۸51۰۲7 ۹۸ ۸ 7767
 دق بحس ۴ ی۱ یرژچک (ج58) ۳ : ۰ ۳
 تم وج مج 3907 ۶۱۳۰۷۴۲۳۶ 1۳۴۱88۹7 6 ۶۲۴۰۷۷۰۷۹ 5

 ک1 ۳ ۱- (33۰-۴)
 ×ح.5 (3:)۔ہ جس. ]5 پ ؛ ہم م5۶۹ ۸۶٦ہ ×ا<

 محو وو, ہہ ؛ 8 ]جی : ہم ٭٭ قے 89 ۱-
( 2۲۴۰-757 

 ہ٭٭ (۱×ت3٭ ]جج یر ر٭ ۹۵ہ ہ پ٭
 ححچ م٭٭ جج مەجح د١ مم <۸ رک 5 ۴۳ 1۱
 بدو "مو جج مص م۱ ہ8 ۹۳ ۹ ۴۷۱ [1۴۳۳5
 ۔م ےس ۱٠۹۰۸" 38۵ 83م ٣٣ : ک راج

 ین 7738 ٭ہ : ۹ +۱

 ۱۔۰٣ ٣7 ی۹ج 0 ۹ 7. 777 () 78
 9.7. ح۰ ۴ ہم مکہ می ہک پو ۳ ۱

 یے, 1-231 9 7971 71 ۹91 7 ۱|
 <حج قیم ء32 ۱ >۳ 4۹ مک. ×۰۰ 57

 '۔ تپ ا) ۹۳۳۳× 57 ۲٥۴۳۴ 997.٥ ٣۹×٣ 1۴ .٠۳٣*>
 ۱ہ یس 5۳ ہ۴. :.9901 ×۳۶ 95۴7 +7 ۱

 نم نومفم ات. :۳۳۰۳ 7 ١ ٦×35 جج رر ےس
 یر)ز دت ہ۴0. حی د۹ 5 ۹۹۹ 4
 ۔ 8ک ۴۱۰71 517۳ 55 ہ ۳۳۸۹ 5

 یہ "وج. ھج< ب۰٦ ۲8۰۹ ۱ ۱ ۹۱۳5 ٦۹ ۲ ٣۷۲۹
 ۹ 7 ۹7۳ (311) ہ۳ 3739 1 ۴ 6۱ ک 75

 ج3 حور 51 35۳5 ہ 074 ۴> :70 ۳٣۳۹
 ن3 ×8. 317 5 >۴ ]7۳ ی۹۰۰۹ 7۷×۴۲ 77

 ںیہ جج و ٭ہہ, ڑ۳ م۱ ۹ك ۰۳۰_8 ۱ ٣54
 یہ دن ×۴ ×71 <۹ م7 ۶۱8۹

 ػہ8) ٭×٭٭٭× ۱- (۷۴۴۴))

 چ 8 7 یردا ال اھ دام ب5, 57۱1 اہ
 8۱۵۹ ۹98 پ5۹ مالسالا ینیدو 51519 81559,
 مو ۱۹۳۱۳۳ ےہ. ٣ ۱ ۶ چچا ۲۴ ہر ۹ 8 مج
 حج 7ت چچا 7۳۰۲۳۴ *۱7 ×۱۱ ا ۰۳۳۳ "۹ 0 7
 جیو 7 ۹۹۳۱ ۱۹۴۹۹ ك5 ی1 ؟3۳٭ 2ہ 5۳۹۷ ۱
 ںیہ لمس ۹ 79 7۴ ۹۹۹ 551 999 4)5 ا 5
 ' ےہ ی۳ 887 5۶ ×× ×7۴ 97] ہ (۴۹۳ 89

 ْ سچ “8۳ا ھ5۰۱ -<۱ ہہ ہج-< 56 ۹۳6
 ۔5ک ہ۳۳ >۰ ۱ ہ۳٠ مات 50 ۹59 ات

 ء۷۳3۱
 ---ںجج ںججوقس' ہ ۶"( ہک م× ء۹ 6+
 ' ےوڑڑم ۳ت ہہ ہہ ۰ 3. ج× ہد ٭٭ ۷كی
 ۔قح5 م55, 5۴5۱ ۶۱ ۳ ہا5, 8 ۴9 +۴
 بو ہا 1 اچ 21 7 9)7 چی 7 71
 8 8 ۳ ۳۶ ۱ ۳۴ 3 2957 ا1
 ]۷۱۳۳,91 7۳ ]۹۳7 ۹(2 77777 ۹۹۰ ۱9۲۳۶ 715 ا7

 ۔ج موجو -یىچ ہ ٭؟٣ ×9× ۱
 ح۱ ٭ن ۹ہ پب ہن ٭٭٭ 8 8 ٠

 جم یی ہصج م۰ ہب 5ا جام 8۵ ١١ ا۴6
 یو ہ۹ 515 55۴7 5۲7۶۹ ۶1105 7۱

 ےہ ٔ۔۔٭ 1(3 إ۱  ہجب (م۱8۲۳ة 6 ۹
74 ) 8 ۴۲۴۴ 9۰71 5171 ,7 77 7۴7 7 ۳ 

 جہ ]ال ۹۳۶1 77 ۱ ۳5 7۶777 77۳9 19۳*0٣۳ چل
 محی ۳۱:۳7 ۹۲۹ ۰۳۹ ۹ +۱

 ج٭ ی5 ہک ۶۹ )28۱۹۹ 6 ٣۰۶ 7۴۳۰۴ ۳۹۸۳-٠ ۳٣۲۷۳>
 و یب 1 جب ء۳۰ ہ ۳۵۶۰ 8۷۳۰ 7894 ۹(5 ٭ار

 جج آہ ۲۱×٣ 75 ۱ص۷ ۴۹۵ ۹91 717 ۹ 517 ]۲۳۱6(5 ,٥5
 ۔۔]۔٭٭×٭ |8, م۷5۷۶ 1:7517 ۱۶۲۳۹۴۲۳۹ 1 7-
 جم مح صہ ملر٭یک 5< ۹۱ ۹ ۹۳۱ ہ5 (۸8۹0 )۳

1:1 ۳۷5 

5 ۴۲٢ ۰: 

 یزنمزئئان ۂاخ زد نما ت2ت
 ۔۔یجہ ورک (33)-۴ ۹۶۷ ۳ 61, 79۷, 1 7

 3+ ہہ می ×× 5۱ ۱۰5 34 ٭7 ھ7[
 3-٭ ج٤ !ج× ہ5 ہہ ی 9878 ×۲۳ 5۲798 2:8

 ٦ ۳۳×۱ 5) ۴7 ۹ یہ ۳۹7۳ 51۴۶: 1ا1۷ ۰
 237 ٭٭٭ 77 67 586 ×8۴ ہ ۹ ۴ 7۹
 ٦چ >7 ی× ×× ۹ ۰ ٢ ۴ "1:۴۱ ۰۰۰۳٘إ ۴۶

 ٭٭ جوچ جہ ٭ہک ٭٥, 5۱ 5۳۲۹ ۹ ۱ .. ٥5۸۹
 قید 5+3 ہ ہر4 >۱ ج۰1 1 ۳۹۸1 ۴۶۱ ا ۱
 "۴ مج وھترو 57 (و3 ۱ ]م۹ تا ۴۹ ۴ ۶



 0پ

 تک

 اتلاتناا

 39۳ 1577 ×35 ])٭۔ (م) ک٭٭٭ 6) ہ٭٭و

 تخجشا تادش سلاسل مس

 ۳۹6 ×ج٭ ٭× مد ہ 3× :۔ج :× چہ

 ال 1پ 2 ۱  ییج د0 0 چ8 ہی

 تيشاشاارسشتشسشسسشس یر

 تیسرا سا سا سنی یت سن

 اتا داس تالا تشریف

 156 ہ 7ت7 ×× ہم ہد و 3۶ ×3

 ہ۳ 1۹۳۳۲۳5 “75۳7 دج ہ جہ ۳55 8 چچ

 9715 ۹۹۹۰ 7)9۳۰۳ 877 ۹۹۰ ۶(۱ ٭۱

 تنشششمشسوسیشیکیسشسس یک

 3۳ ۳۳۰۹۳ ہ7 ہ۳۳ ۹۳۳۴ 5ج ]جج چچ یچپ

 3 ١ د۳۳ ہود ۵+8۰6 ٭ہ سوپ

 59577۶! ٣7 >7 ۱۷ 2997 8۳۳ ۴۳ ۳۳ جل

ْ 1 59 

 251۶95 5577 5077۹ ۳ ۳٣٠ہ ؛ ہ۹۲ ۵×77 3× آ

 5۱ ٣۳۳ہ یچ 57۰۴۸۱ >۳ 7 یچ ہم

 7۳۳۷5 ×7 ۴ ۳۹ >۳ >7 )×7 چ٭ ٭ د3

 ک5۹ کا81 ا5آ 551 6 6791 7۲76 د۹ ×.ڑج18 5: مرے د.سچ

 م×5 جب ہ× >ہکہ٭ *× ہج مد مج جر چ

 ت٥ذ” دات مدد -ج ہ22 ××× ۰9۹ت ی مد ہج

 ۹ ص5 ہ5۳ < ۳٣× م۳ مے جوجو

 کرک ۳۹7۹ 8. د۳۳ ج3 د۹8 )0 >× ]٭٭

 51 7)۹ ۳. ۰۴۳ >۰ ×٭ ×× ×× د5]. و و

 8۳۳ 5ہک 5٥۳۰" ص.۰ ہ۰4 ہ۴ ۱ ×]ہہ۰٭ 8ہ. جج

 ۴۳ اچالا ا57۶ 5۲۳ ۹۰۹۳۶ د55 ۱ ہ5 یہ۶5۶ جہ جج

 ےہ ۹۳ وک ر3 ھچع يپ جنںوج چ
۳۹551۷ 

 9۷ ہ اتا ہہ ۱×۱۹ 8۰ج جج عجم جج جا

 1۰: 551 ہ ۳ ہ۳۴ ہہ ××٭ ۶×× رس مو ٭

 9377۳۳۶۱ ×7 ×, ہ۶ ہ8۹ چچ یب 5 ٭ 7<

 ے, ا5ا5ا ک۹۶ ×۱ اچ ٭٭ <1 ×5 جج  ج 87

 1۶۳ 757۷۳۶ ,577۳٣ ×۷ 7 ہج×٭ 3ص ج جج ۔-ٛ]7

 ۹۹۳۹ 5111 75 ہک ۱

 ×3× ٭٭×٭ × ٢۰<×:× ایُڈلافایللىْن وو فطع

 ٥۹۲٤ ارداع یو تو ر ٭٭ یو چہ ٦٦ 571 و۴7 ۶بل 7

 55, ا5ک ۳1۹7 ۵ف ی۱ 3 ۱۳×۱ ہہ جج و رہو ظق..

 5 م٣ 8۶7 ×ظ ٭ب و 89.٭ یجووہ یم

 ؟]ز7317 375 :7) + ×)

 7'۹ ہا تو اف ہہ ٭ ا3۳۳ م۶۰۸ <٭

 ۹۴ ا27 ۳۳۷۱-۳.,| “۱۱۰۰ ٭ ×17 ہجوجچ جہ٭ مج:

 ّ ے مل 7 دو 7 . ۱ ٌُ 20 : : 2 ۰ َح ۲

 1 بنت لون ابا ولا ِاکلا عاق یزت او

 ہے اوناف ام وادب لب نان لا ند ییا تپ
 ا مہا ةنع امت املا داملا رول لیک نم

 ہ1 نحنامد ای دلا مانا یم نا منا ا

 ا حوا اکاپاو بک نززئاریک نوں نو پن
 ۔ا ھدایت الا شب عا تلاوت وا جا ا
 جا 9نو اما هر وو کرا دا یادو اد

 ٠آ فیر ء وار ڈو کا ڈل دام
 اہ ا ا ا ا و

 1 وطا تار نیلا کلب كا نام ئاف نولوقی ان

 4 لدبمال فار صتۂه تا یحاودوا واہ ام
 ۔] ٥ ناسا ئاَبَك نم َكَواَج

 تا دا ا

 ےن

 ٭

2 

 ٔک

 ے3

 اک
 ے6
 و

 ےک

 خە) 07 ۳۸ 8 میچ ۹7 ای۶7۹ ج۷7 قہ رچ جرچ

 ۳7۳ 6۱ ا 777 ٠ 2ج 7 ۷ جج ۳۶ جو وج موہن

 ڈجیاب ای7 ۳ 7 جہد 7اچ رک 7چ 57۲۳۰۰۱ اہ.

 ٦ ھ٦٦ ہ7۳ 7)777 ہمت چ مژر مہر یچ نوچ

 5/57 ۳ یر دج چو اتا ا5777 ×77 دہ××7 ھہچ ہجر 8

 ت7 پت ہھا7ت جج فی رہ مو٭ -٭ ہہرووڑص ہہ مو

 ہا 77 7 57۸۷: ہجر ہجچ ج]ج ؛: ہر و وج

 جج )7ر 7777۳۳۴ *>7 5)۶ جت ج7ر (ہمر جج وچ

 ٣۳۷5 ہہ 7] ۳۷ ھ۳۳۳۳ تت۹ 7۳+ اڑ ج٭)ہہ٭ جج,

 ۸۵۳ ۴7٥ × یڑہ ۸ چوچ ٭ جہ اتروب ۹۴۹7+ ۶ 27. رر سرو

 2۳)ہ7۳7 ]ما٭ر 35 و)ڑآ+ ر چمچ اج جہ جوجو ہہو

 5777 م۶۱ ممر) 7۷7 ہ7 ×تج ×۳۷ ہجر ورچ+ رب چپ

 ۳ ۳ی ۱ ک77 ]۷< 7۳۳ 7 ]×× چوم یس چرچ

 اا9 ۳ہ ۶× ۳× ہ٭ہ><- ید ندرجج چو جیچ و جچ

 ۳7۸5۰۱ 7 ٭ج ہج ٭و جو جوہ جیچر 37 8۲۷ تو چ

 ھ7 ٭ م7 " ہو57 ہجر مح ڑرھچ ق قو و

 ہی وفقہ چت ٭ر وجدج بچہ چو وہ

 ء7۱ ہک ج/۶ (ہہر جوج جہ جو ہ "نس چچ

 77۳ 2 7 ر تی ا اج 7)5 تر2.

 1۹۰ 2567 چرچ 77۳۰ +3)ہج بو9, ]ہجر (مو) ٭٭

 ٠7ان 77 ”جچ77٭ ہ۰7 ج٦ 7×ر رس ںیہ” جو جج

 ا7۶ ۳ بج جج. ےڑچ وچ و ج7۵ چیچر

 چ7 7 مج ہ۳ ۳ ۶ 7۲ / ہ77 7۳ج ہڑوچ,جج

 55 م۸۸ م7آ



 "۹ڈ تار و واسدولطا ۰۵

 ڈ8 5۲6۹9 ۹۱5۸ 5۲ ۱ ہم۔جوح ب٭. یی٭٭ م5.
 وڈق یو <۳ 5۲8۹ ۱۹× ۶۱۳۴۳۳ 7 ۱

 فو 80 3ہو ہہ ٭٭ ٭ ۹۱ا 6۶
 ]77 7۴۳۰-2 7چ چی7 7 ۹۳ ۹77۶ ۴۹-۹ 1۱
 8 9۷77 ۱۷۹, ۴۰۳۵۹ ٠۴5۴ ٭ز۶٣ 2:1۱۹ 478 8
 جہ چہ بجو مت ]۹۳ ٦ ہہ ۲٣۱ ک٭ ۳ ۴<
 ہیئت یو ی٭× ۱۹۰ 675۱ م۳۴. ک >] ۹377۴ 1 78
 ہی. یہ ۲۳۰ ھجہ ی ۹)8۱۹ ۰۹×۳ ×۳ ب×< ڑ7 "۰۳ کا5۴۰۹
 ہ۔مجم وچ جی۹ ہ۱ [٣۳ ۹۰۲۰ ۶۸۰_8 55۱ ۸۷۹۸ ٭۹ >5
 ]91 67۷۷5 271 کا1 ۹ 77۶1 7۳آ 161 ۱ ۱ ک۹
 ق ہ۶ ہہ ہو ×ظ یو م8 -ہ0۹۹. 16۹3913, ۹-
 ۔ہ۔.. ر7 ×۲۶ *5.3 ۰ ۵۹۹ ا۹5 ج۳۰ 8
 ۔رجح "۹ ٭5ا-٭ مس. ہاکت ثب ہا یک <۳
 ۰5 ی۹181 ۹79۴ 1)۴ 734 7۴۳ ۵۹۹ ک۹ 18 +746

 ی9121 5:851 ۴۹1 73498 ٦۱
 یب چت تو مر ۰۹۸ ۰ہ ۳ ہ۶ ۰ 9
 7× 77۱۳۶۲۳٣۳ ٭ر×5۹ >۳971 ک 7۳5 ۰۳ ۰)۴ ۱5
 8 5 ۴۴۳ ی٭< عی٭ ٦ ہا ہ موہ م۷۳۱ ۶
 جعہچ حج یصص ہہ× ہ۳7 ی٭5 87۳ ہ٭×۳٣ہ٣ ات

 ےہ٭51 | 7 ] ٠۴۳۱
 -م٭٭ ی5 ہہ واک ہن ۳6ت )۴ 21 ۳۴ ۹۹7
 م6 55 ۹ 25, 5۱ جہ ×۳۶ ۹)6 ۱ ۹۹۳۹6 718 7
 جحجحوص ہہ مد 37۳5 1۹ذ ×× ۶۸۳ ٭:-٭ ×۳

 2ہ ۳6 ۴1 مت 9۱ >۳ 5۴ 28, 717۶ ۴۶, ۰5 7٦
 71۱ 3 315178 27٦

 ۳۶ ھا 0 7 7 ۹۳ا 7ا 1
 و یک ہہ ہ5 ]۳ 6۳ ۹ 9)۹۹5 ۹۹۴7
 ۱-92 7۱ ۱۹۹۰ ٦ 5٣۳5 ۴ 4 ڈ3
 ےہ رک 8۷ 8 یم دو یم مہ ۰+

 قی6 ۳ ہ. ی۵ 5 ۳ ۳. ٤
 ےن اب رر یا لیا یسیکش رت ینا نمک یھپا
 078 ٣۳آ ۳ ۵71 5)۹۳۹ 2۳۴ ۹ ۱ ۴۱7۹ 7

 قام تا تو ھما ہ۹
 ےب ۳ ۹ 6(7 5۲۳۳۴ ۳۹ یف 912719 7571
 ںیہ ہک ۹۷۳ ومصح۱ ہ۴ ت۳. ۳۴ ۹91 ۳5 ۹
 رو مم ۹) (28)- م ی51۹٦ 67 كم 8 (+ ۳

 و وو ہ۵ ہ3۱ 55 71895 209 +۳ 7۰۱ ۱
 مج ہو صدا21 3 58 06 1۹۰7 7۲۷۶ 5, 5۱۴۶ ک
 جہ ہہ جہ۳ :رسح تاک جج )۶۸ 5 ۲۴, - ۰۳۳ 4

 “0۰۶۳۱ ۰۲۳ 7 ۴ ۰ 9۹ ۹7۰۳ 8855 ۳۴٣
7۱ 18 9۱۹۰ ۲۱ ,۳۹۳ 55 5۴19۳۴8 94 +7 ۳× 

 ےتجو مع ہح<<٭53۸ م۷ ۳ ]ہ۹ (ك8٤و-ٗ٭
 جے پہ ہ۴ کر ۹77-2۹ 77 511 95ا 5
 ]0ہو (داب)-م 857 ہہ مع ڈا ب <8 ۹۹۰۹۹ : 7۹8
 یس جہ "8۳۴ جر | ]٭ ×× ۲۰۳۳۴ 3. ص٭ ا5
 مت × ٭٭ وک می فہ *۹۱ ۷< 9ا ۵4
 ےے ہہ ٭یوہ ٭×٭ . مو 5< ۹۶ ۴۹۹, 65
 مے ہت مہ و37 رد تاک مہ چک. مک. ۹

۴1 
 وقھرازوا نور ھو چ8 ہا, 655 8۹ ۹< ۹ و٭ڑس ہے آ ےوٹق وھوق س



75+ 87 

 5575] 371577177 8387 5777 ۹۹۱ 7 : كا آنا

 ہ7 ا 7ج ٣ 2آپ 997731 )یہ

 ]ا ۳ 7 2چ 1۰) :۰۰ ۱ 7ر7 ×2 جچ
 ٦٦/3 ص ۳.۱5۴ یت ۹7 ۱8 ہ.٭ ہ ۹5۳ جن”

 ۳۳۶ 71 .×× ٠× 5۶5 5 ۹ 2 ۹ 1٣

 ۲۳۰۳۳ کج 1ج 7 5 ۶ ے ۶ 87ج: (چوآ
 ہہ 55 'ےاوک ت۳ (۵۳۷۶) ٠ ٭ت۰ "۰

 2 ی9 ۳۰ 57ج 'ت× >۰ یکدر جمچ
 5)6٥۶ ۱) ۷۰۷۵) ک۹۳ ۰:۳۲ 518۱۹۴۲۷۹ ۴۹۳1 جج نچپ

 1۳ 2 ہا چپ ۱۳ 79 ۱13ج ×۰ ۹۳۰ جج.

 >نقز 75] ۹5۶ 5۴ ۹8]75 7٣٦٦ ٭٭, ھ۰

 ہا ہے9 ہو م٦ ہ٠8 5۶ : 18۷۳۳ ت--7 مرچ

 51۱18 >1 ۷ 5071 ۳۸۱۴۳5 07 ہ5 ہہ ہچچ
 ہژ م٦ وف<ات ×۰ ؛ےصا3٭ بم ٭ :× ہ ججج :رج

 تک. ۹0 م0 ا9ج ہت ٣ج ٣× ہ7 ہہ چی

 5 م۶٣ ۰3۰ 5 5چت ۳ 15۱37 ×3ج

 ×9۳ ۶18 ۶۳ ۳5۲۳۰۳ 7۳7٣۰ ۳۶۰ہ ہہ جہ

 1-٦۳۷ 15 21571 6.511۹8 5۳ ۳۹75 ۱ ×× ]5 ہ×.٭

 56 51۲55 تب ہ5, 5۲۹ ۴۹۳ م5۳6 ×۳۰ 1۶۴ 7۰

 111851 38 ۳۰٣ تح٭ ۴(1 ي٢ ہ٭ ہ7۳ ]7×

 ہہ ک۹۹ ہا 5 ٭٭۰۲ (ہ7ہتا5ک (85۷0)-"ت گیم : ہو(

 550:58- ی۹۳۰۱ (۴۶ 1۹۱ 7۳۴] (۴۱۰۹ ۱ ۱۱۰۳۲ ۰× ٤۴

 ۹ ہ۳ 5۳۳7 ×7۹ ۶9, ۱ ۰۰8 د9٥ 7 .۔۔ (۰ق)

 ۹۳: 5727 5ا5 7 557ج تج تچ

 5۲۲۰۹ ہ5ا ہم ٭۳, م٣ سرے ٢ ]جج 5۳ہ 77٢

 ت۳. -۲۳۹) ۰۰۲ مت ےہ ۳۰۰+ 7*8 ×۱

 5757 ۹ ۴۴۰ جہ *۲۳ ھم م۴7 جر 3 ۴

 757 8م, ۳6 جی ٭٭٭ ہ٭٭ ہم 8. چ

 تک 5۶ < لا ۹۰۳۳۳۷۵ 887 ]85:) م۳٣۳. ۴ 7
 ک11 (39) ۳۳ ٣ 77ج ٣ م3 موہ م ہہ ج۴

 جج. 8 ہ۱

 × <7 ياد نِياَمَو جہ مج ٭٭ ×٭٭ ہہ ہہ

 7٦ ۷۳۳۶5 ۲۳۷ 7ج م۲۰۳ 8ج مج ہہ ۳۴

 5:419, 5۹۰ 5۹۱ 51٥5۰ ٭ <8 د۰ ]085 ہ۱ ء7

 یاورع× مە1یہ<دج×٭ ۸ مج م مىجہە٭ 81 ۷ ۹
 ج۳۳ 6 ی۹ 59 ۱۰386 ۳ ×۳ 5
 5557 ک9۴ ۹58 7۹+ ہہ ۳۳ ۶۰۳۳۳ جہ (( 7

 7ج آ7 ۳۳ ۴۴ 7785 5 ۹۹77 ٢۶×
 گٹج ہ۲ ۹۱ ی۱۳۳۰ ہہر يچچو روس 8+ ۴

 2۳۰۳۰۱۰۸ ہ٥ ×6 ) ×۳۷ أ9 ہنس 8+ ڈہجو ہ1
 2ا5۷ ۵) >1۹8 ۹, 58 7۲۲ 7 : ۶ ہمہعب٭ ۰ 7

 ٦9 ' >5 8 5۹۳۰۷۹ ×07 ۹۳۰۱ ۰(۰ ۱ ک 7۴ ٣۳3

 ٭٭ ۳٭ ×٭٭ : ات بُک کلی ہ1۹. ہ٣ ۴9

 59۵ یجم3)چ 59 یک پاپا
 ےک مد یک تم ا تھا رھپ یا یم اج ٹو ا لا او کر ا لپ ایرد ا تھا اقتدا لیا اے ا1 یا ںیہ ہک افلاک نہ ورد سراب ید ےہ لب پھیر راج اھ اک صا جد او ے6 یک قد یوم اک ںیند یب اسامہ یا دہ

 ۳'۳ ءاوعمساذاو
 نی ےک ےس یک نک نج نس کپ پا نی پک نیا ا میک ٹیک تیا یگ اپ یہ ےک یک و ۱ :

 یئجن نا تعطتسا ناو ۴ہضارخا كيلعربذ ناف نو |
 وو ناپ ھیانم ءامکلا قاملسوا ضوالا قادفم
 بتا اپ سا نرم یو اد یولا لی عا
 56 َنْومَعَم دتا ت ات بب ںوملاو نعم نر
 "نا یا ابا یل ںیہ نر نشا دیا لئ وا ا

 ' لقتئاد نام نک[ تما نا يا لڑ ا
 ا انکا م کل تما ھما لا دیح ات رٹ ک دا و ضوالا ٠
 اوہ لن یلاو اںو رخ مھڑر یا رغن ین ند پروا یا
 اک و دا تک نم يا نشا يا
 باد ات تب ران شہ قسم ايا دم عی

 ؟یقيصْهْتم نا نوغ روڈ ار عا ةعاملا اس دادا ا
 َنوسَوَرام نایا نوع کرام فنیایک نوغ بازار لب ا
 اما لا کک نا لانا ا لات
 ات نانا اتا لو00 نو عوامل ماما ا

 6 َںولميِاوناک اب نظام
 ہپ شپ شپ شا شا وا ھم شا اب شر ھم رش ام و خوش رش اپ رد یش

 ر770 ی7ی یی رر یرربربریرجیییجتںںوییین

 وے ےس یے ٹ7
 ہم اک نٹرو ھوا تش سو آ

 ۷ ۷۔۷۷ ۷۷۱۷
1 

 (دمزر ہہ ×۶ ت۳7 ۹ج۷ 77 ہہ مہ چ۹ 7۶5

 ٭٭ >7 7777 نل مہ یس. ہر۲ ہ7۳ ہ۳۰
 ۶ك بحر وچ ڑچ م56 .چچج ٭چہ قی دہی جج
 ٴ۲ب۰× / ا٣تی, 7 5 7547 77ہ بہی جہ۹ 77 (من) وچ
 7. 797 ۳7۷ ۳+ ہک ہہ چ ڈو 2وج ججو٭ر
 ک2 77 رے 7ج ھ777 7 / (م۹٥ر) و7 7۳ ۶2 9 ھ7
 ای 677۹7۹ جہ چرج 75۷ ب٣ق٭ 27۸5 م+ 27 7ج

 37 ٣٢ مر بو ×ت ہ۳ ھ۹7 394)ہی رو۹ 4)و چہ٭]ہ< یج٭
 ہ ج۳ ہر 7 تی ا 2 7ج ہمہ )ہہ 7
 فر77 مکر ٭5 مج چ ھ۹۷ ور25ر ہج٭ج ٭وج ٭زج

 2:7۳ میچ ٭٭٭ 2ج / (ممد) 9 8۶
 8 ٭۴ ۳ہ ب٭ہ مٹر عیى ہ ہلور ہور ک ہج 5
 ۹ چہ یرع ہہر تی دو7 ۶ 77 چو ر یومر ٭٭+
 ڈ3 ہ۵ ×۴ ہو۶ تہج ہجچچ ہ٭۵ ہی عج ھچ
 ہم7 م۳ 7ج ہر ہہ. <٭ ہور 7 ہچورچ مق)ح
 تچ2 9آ 7ب ہی 777۹777 جی ۶ یرر چ٭+ ہہ چ ہج' فر×٭.
 مر ہی: ا مہ( ۳۳ 7 فری نر 7 تال تچ۹ 7
 +9 مج م7. ])ڈوہج ہو ٭ سج ہبہ٭ے+ جج ٭ جر
 ید) جی ٭5 وج 5ق یی زنم ہوچجچو مچ'
 +ق”ورہر بو 5 ججوچ یے ۱77ج ٭ ھ۳۰۰۸ 7
 ؟ر9 ۳ق ہک ہی۹7 ری ج57۸ "جر یدر پیچ

 :٠ ق5 )۳7 ب855 م0 و <5 ید یچ  ×٘:5ی٭ یر٢ ]مچ
 ٥/5) بچ ما مج ا ی7 7۱



 ہر[ ک1 ۶-کا [< 1 ٭آ ۲۱۷

 تایق تماق دقف ٦ 5٣ ہہ ہہ 9 م٣ ٥۹
 یہ مم, م٭٭٭ 8: ۱۹۷+ < ۴۲ ٥٥×

 جج مم ۱۷ یہ۹ ۳۸ ہ ۱۷ 0076 ۵۹۳ "5 7
5۳ 1۱ 

 ٭جحو ہ5 مہ ۰ر7 ی>.ہ ہہ ٭ی٭ 5۹[ ۱۹5ر
 ہم ہج 3تو و و ٭×۱ ۹۹۲۰۳ 5۶۲ 8۲۳۰4 ۰۲٥

 ۔ج حج مم, 1۳آ 2--75۶ 55۱۰۶ 51 ٦× 3, 5۲۹ جہ
 72۲ ۷۹) م۹ "5۹31 878 ہت )۱

 چیو ہ مہم 3. ٭8ہ 37١ ا٭55 ۹۳۳
 -مو چ جہ ہم٭ ہہ ٭مچج ہم ہ۹ ٭۵۰ ۹۹
 جم ہحںح ہم١ ٭٭ *-چ٣٭ ںأ”3 ء۳ ٭

 ۔-مکكٴقجم پو ک ]۵۱۷۳ 85 ۰۰۱ 9 ٣٤
 مج ۱۹ د18 75 تاج ی2 ہ۹9 7 1 ۹۳۶ ا
 ہ3 ۹ 7۳ 5۳7۳7: 7۲9 ٠۰۲٣ >7۴٭ ۴۰۱ ۹۳۰۴7۳۴
 ٭چہ ہوتے جہ ٭٭ می ۲۶۹ ٭۹۰6 8
 وج5ج ی ہ٣ ہا ی +۰ ۱۰+ * 7۳۳۴ 31-۴
 مح ہہ تو 95ہ 5, 5۳۷ ۹15۰۹11 ۳ ۳۹
 ںیہ و مج ہم مہ ٴہ٭چتک×. ٭اج بت 1 ٭

 ی۹ 1۱ 1 ٥۳5
 وج: 3. <۶ ×٭--.ے ج5 ۳۰۳۱ ک3

 ج-ہ.ج +۸ ہ۰ ہ۲ 598 عی ٭٭ ۹5ہ ٥
6۲515 

 ۹.1 797 ہ14 7۳7 ج۹ ۴ ۹7 7
 ید 5)8۱١ 7۹ ٭3۳۱ ۱۲۰۱۶۱۷۲۳١۷" (؟7۴۳7۴۔

 ےےچہب ہ ھچ سج م۱ ×ہہ ہہ ×۴ 7 6 ۱۳8 ۹۰۲۳۳ ٥
 ۔ج ہا ۱:۸۳۰ ٭ی 83۱۷۶۷ ۳۷۰ ۹ ۹۹۴۳ (
 ج٭ ی١ ہ1 8 8۰۴ ۲۴۲ ۹ 5۳۴1۴7۱ 57۰1 ۴77 ۹97۳۷

 جے وجم ہت عو و مد, <٭٭ ۶۹۳۱ 3 ٢٢"
 ۱۹ 5۳۴6 77 ۶۱۹ ۹۳۶5-315 >7 وا۹ ۳۴ ( 5

 ج١ "9 ج٭٭ ×8۹ ۹8 5۲۹۲۴ ٦٢ ۴۶ا ٥53۱۳
 جہ مہ ٭ج ۹ >۳ ہم٣ ہ1. "۷۰۳۴ ۳۹ ۹۹ ۹
 ۔ی) مح -]م٭ ×۱ ۳6 ی۹ ۰۹۴74 1)5 <۴ ۱
 مج. مہ وج چ٭ ہ7٥ ؟8۹٭ 5۴ا تاک۔
 و7آ٭. م×٭ ہ٭× ×ج ٭×ہ +۶ ہہ ٥ ٢۲ ٭٭×٭ ۲8۱۹ ۶۶
 ۔۔٭6 ہ- چہ م۱۷۶ *3۳۳ ۴5۳۴ ۹698 ۹ ۴4+

 چو موہ. << م٦ 55 ۹ ۰۹۰ ,۱ 13۶5 ۹٥"
 ق۴. ۳۰7۹ ۲1۹۲ 97779 ۰۱٠77 4)۰۳۴ ۴7۳۹ ص۹۲
 و. 5 3۳۳۳ ۴۳ ۶۳۳ ہ, ۹×× "م55 پ1۵ مت
 یہ07 59 ۱ <8آ ج٣٣۶ ۶5 ی ۹۸۳۹ ۳-0.
 م3 885ہ چہ ہہ< د۰۰ ہا"تا 5 ۶۳۸ ۴

 ؟7ہ٭۱ع چم)۔ی ہ5: ×5 ٛك۷۶ و۸۹ ۹۳ ۶ ۹ ٠۹۰
 ۔لج ہہ ×حجہ 87۰ہ (ك ۰۲۹۱۹۰۰۷ ۳٠8۱ہ ۶ ۴

 ج8 ہ5 جہ بو بچو٭ " 5۱۳ ہ۲۹ ٤

 َفف
 کن

 ٥3۳ ۱(  8553۲75 ×۲ ۹٢٢۹ ۳۰مم ب۹۰ 6

 جہ ا5 >77< 5۴5 م۶۷7۴ ۱٣۹۳ *۹ ((0)ر-ہ1
 یل ۱آ 2۳آ ٥5۵۳ ٦ 7 7۷ *7)197۳1 )1971 ء۴4
 ےک یہ یر 05 7ا۶ ھ۱۱ 4)2( 2۰1 9

 مچ ۱
 3819 9١17 ھچو ۱ 755 8 ہ5

 ور 3 ۵ 8۸5-88 ۱۳۳ م۶ 7۳۳٣ ہ51 90, ک۳۲
 ےچووح < 197 د5 ۱ ک۳٭۷۹ 5۶۷ ہ< ۶ :5۷۴ ٦۷

 رہ ج۸۴ ۱9 ۲۹ 10457۶ ۳ ۶۲ 5)۶1۱ 51199۹ 79۰
5 ۴19 ۹97151 7777 5۳۳ 2۳۰8۷ 7-77 
 - "س۷۳٣۳ جہ ہ<× ٭151۶5 ۴7۴ ۰ ۶

 عم ۳٣ 5۳۷٣۷ 5۳6۹ ۴5۲ ت٢٤ ۹۱ا ٭ئ۱ 51۳۹ ۳۰]
 جج ۳۳ 37۳8۴۳ مہ 1۱ ب5 ۸ ۲۳ , 7

 ےہ )۱۱1۳ ۱1۰۸ ہت ٭ڈ٭٭ہ ہہ
 ےہ ی7 77۲۴۲۹ "3 ۳۱۱۳۳ رک ۱۱۹٦ ×75 ۱۳۹۴ ب۲" ۹۶,
 وج :بآھج ہ ب×م٭جب تم یو ہا 381. ۴

 نل
 77 ہ1 ب۴5 ۳ ہ89 چ1 ہ ۳)۶ 5
 جہ بج. ٦× مج ٭۹کى۱ 5ج ۹ 48
 ۳۳۰۳ 2 ۳۱ ۳۰ 7 ۳ ہ7۳ +۹ ( ۴
 یھ ٭حچ اج ×۰۰ ہ57 5 ٠۴ )۸۳۰۲۳5 ہ77

 ]م54 مہ, ۳۰,۱ مغز ۲۹۰۱1 (۵۹۰۳۶ 571۹5 5:۳۰۱ 5
 ی۹ م۱ ۳6 ۹, ہم۸: ک ۹۶۳ جي 5۴ 8 5

 م۹۰: مم مج 8(*أژ حج ٤۷ .۳۷۳۴۶“ ۱۳۹۰ ۴75۶ ۳٣۲
 مت ع5 صی مد ٭٭5+ ۲١ ہ۸۸ ء۴۶
 ل۲ ×۰ ۴ ,۳٣8" 551 ۰٭ ہ5۴ ۴۲۳ ۹7 ۰۶۰

 ہم ۰۲۳۳ ۳× ×7۳ ۳.۰۰۰ ہ٢ ٭× <ہو٭ ٤
7> - 

 یو و ہہ "م۳ ×۳× ۳×× +۳ ہجج یجب ([؟۴چ
 ۹۲ 577, 51 5715 95۶) 5۳۰۶ ٭ م٣٭ تاج٭ ۴15۸ ۱۷۰۹.

 ۹ ٭٭ (٭]می مجب ےب ٭ وک ہ
 7 پک ×۰ صد١: ف7 ۷5 8: - 7
 ۳۱ ید ۱۳ 5-7 ہہ م-٭ وت یہ١ یف 8۶۳ر
 ٣ح07 ہ٭٭ ×”٭ہچا٭ ہ۰ ۱٤5۳ مج "ہ۹. ۹ ۴
 57۰ ہہ ہ1×٭٭3) ×۳ ]55 551 ۲۷ ۹ 8۰۳۲ چک
 ا55۳ ہہ "۹۳۳ ٦× ک۹۰ ہک ا 57]15ر۶5 ۳7 7۶
 جہ جو مم ××) 2 7, 5۰۷۳ 5۳۳ ی۹۳۴۳ (۷ 5۶

9۹881 

 ۹۱8۹۳ 1۳تا <٣۳۳ ۶١ف 7٣۱> ٣۳7 :ج×, 7
۳ 731۹71 57۶۹ 9۹14 7۵ ۰۱۹ !×۳× 7577 ۹ 

 5ج۱ حج مم ٭۱٭ ۶ پ 8 ۹ ,5۲۲۶ ۹ ۸۳٢
 7×. 5۳77 ہا 81۱×۱۹۰ ۳۱۳۷۲۰ ×۴۳ >۹ 75

 آ75 ہ۱۰ د۹۰ 155 4 ×۱1 84:18 ۱
 ۹۹۲۲۹ ةعاس ×6 5چ ٣۴۲ م5٣ ٭ہک ۲3 ی٤
 'ڈ ع×٭ (م۔ مر بد *۳۱۰۳۰٥٭ ۴
 ح۰ مم ۳ 8 ۲۱۰۹۹۷۳ ٢8ج ۰ تام نم



 ےہ ہم شش اپ تا دتا گیم ییا ا وہ ےک جم ات جےہوسیج یگ ۲۷۸

 تس اجرشس شمس سیشیسیمر مم.

 یا یک 1ک ۳۴ 58 56.8: ہ د8٭٭ چک

 *٭20۱ اک یح ھکمد صدا ہد ور یس

 ۳۳. ۳9 >7 جو ء۸۸ 8۱:۹۴ "پ

 یک ی١ ہم ہى 3۳ 3١ )۷ ہجپ

 ا5۶ ت۹١ ۵ 55۱ ۴۳ ۳5 ۷۷۳ ٠.٣8۵3 جچ و

۳ ,۳ ۳۹۷75 51۲۶7 9155 6 8[ 75 

 5ا35 5۱۶۰ہ ج87 ]یم ٭ 87 4 ۳

 7۳ 5 7 ۳۰ 7۰ 7 ہ7٠ 7ت. ..-)
 ا 1. 7 ہ79 ہم اج 2: 3۰ 3 جج ”

 7٦ ۹۹۹ (5۰ اچ ہہ 5)3 :×5۰ جج جج ج

 ×× ہ-٭ ہ٭ ہص×٭٭ ُ َكْاَََتت و

 تب01 تک ]۰ ×۱ ۳۰۹ب ×5 ×۰ ج7-50٭

 م3 ہ 5+18 ج78 م۴8 ک5 ا5۳۳7 215791۲۳۴ ×۱5 جج

 5 8 مح ٭ 5 ہہ ]۰ج 8 .,

 ا1ج ۹۶۳۰ چا :۱) ×۹ .57 ۱ ۱١ ٠۰ ہ>])

 7ط× ٭٭٭ 8ہم ہ مج ە 8ج جگ نچ ۳٦*

 75-۳ 5 5 5 ہ۳۰ ی7 ۶ہ ہو5. :٭ف٭
۱ ۴115 

 ی.ٌہ٠آ پر بسسشااسطعج اةلحعتسشسام
 -3.و تو

 انا نوا یس فال نو رت باک پتا

 298ہ قم ہوڈج ء8 >7 ٭_۳نہج وب+5ٌ "۹83)

 50491055 ٦ 5 مج مہ بن جت (0حی)ز۔یچ موہ

 7ح زا 15 ۳ 55] , )7۳ *۳۴ ۰۴۳ >۳ ہ× جج
 ×ز 5۰۳۳٣. 5۳۴۲۳۰ ۴7۰5 ۱ ی 5۳۲ 3 ×× >8

 3۳0 8ج وو *× ہ١ ہ مم3 "ہو

 5۳7۹7 59 777 7۳۹ ۹8 ۳) × ہ۹۰ ۶ہ ۳"
81 

 5515۶ 5۲۶ ۷۳۰ ××۳٭ ×۳5 ××. ٠× 13۹۳ جی ہ۱

 م٦ >5 کا5ا 551 ۹۳۹۹7 ۳۹۹۹ ٭ج یج٭

 *ا1۹تا۲5 5۲7۶ 7 557۴۰36 مات ×۵ 6۱

 ے60 7 ۸9 ۹97 7 ہہ 5 ۳۳ 7

 ٹ٦ ۲۳ "حج جس . جہ٭ ۱6 ]یجب ج 8ی

 ۶37 جہ ×۳ بجدج٭ ]ج٣ ہ٭ ہم مج مچ

 7197۳:55 ۳ 1۹8۴ دہ جج مج٭ وو. جر

 5134 5751 7۴ 6, 3515 7 37۴ مم جج ہ 8۰ج جو ہہ

 751۹ 5۲5۴۱۰ ۳5۵ ٥ج )٠۳> ٭إ مج ج۰ چپ مج

 78191 5518 5 ت0۷ ۱ 8۶7]۹۹۳. ی5 ۳۰ ج١

 ۹7۹ 5۲7۸5 5ا8 یف >۴ ج جی ٭٭ ہہ جم ء8

 ا5ا 9۰-1.1 ۳5۹ ۱ ی۹ >۹ے.۳٭. 9ج٣ یچچ 7



۷۰۹ 

[۱9۳ 7 73 

 و3+7 33 ×۳ ×۹۱ ×٭٢× یه لُط باوا َۃ ہیلع اَْمَتَ
+7 ۳ ,۹1۲ 7 0155۰( ۹۹ ۹.۴71 59 .۹> 

 جات ۰-۹۰ *ی۹۳ >۰ ۳۳۲ 5۱ 5۹۹ب 5۳۶۹
1۱ ۰ 7 7۴57۶ 4 731 ,7۹۳ ۳1۹۹ 

 5 ۶۱۱۷۰۹۰ ×8۳ 8۳۳۳ ۴7۱ 55 ھر ۹۳ (۴
 نان ہہ ×1۶ ۳-٣ ۹ >۰. ت٥ج ہ۳۷ ٤

 ہا ×۱ ھ, 55 و 35 ء۲۹ ۳× ب۹۰ :٭٭ 1+ 85۴
 ۳7۲۱ ۷۹۴ 7 5711۹ ۲(۶ ۹1۹۸7 87 |۹۹۴ 571٥71578

 جی م۱ ٭٣۲ 7۶۰7 ٭چا55 586 ٰ٭ ہہ. 7
71۱ ۴۹ ۶1۴۶۱9 71177 9771147 7314 71۹ 

 ج7 (311) ۳۴۳57, ۱۹۳۴ ٥5771 ۰۳۷۷ ہہ ( 6
 ےہ ہ٣ ٭ (ےق-ہہ٭٭ )8 ۳ م5, ۹۹۲ ہ ( ۹

 5۲۹1875 75, 5۹۹ 3۳۱ ہ۲۹, 5 10۳5 85 ,۷۹۹"85۱: ٥۹٦
 ک۹: ہّ ۹7-2 م55 ۷۳ ت۳۳ 01۹ 19 ..۔ ((۳۴

 ما89)
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 یایفالا ۱ ۳۳ ءاوعمساذاو

 یش لک باوبا ردھدَلع انحت ةي اورفدام اون الف ٰ ےب ےسوک ےہ کس وس ب0 ۔ںوڑوم ہم

 ما َذاَم ةنْئَب مهت نحو ند امی اوحصا دِل یح
 لي یا ہنر یگلاڑپاد مظق5 6نو بم

 ووکَمْمَس هللاَدَحَ نارٹتیورآ لق 9 نیلا بر
 نوکر م رت لو ا 71۴
 میلا لا كدهب لم ۃرھجوا ةتب ولبا پا لعرکشا |1

 رونما نلسیرلا لی او نولظلا
 ٥ عونرحیمهاو مهولع یوحالف حلصاو نما نیک ا.

 واک ای بات عار او ص نئنئاد

 اج

 کر نے ا نم ار کپ ںی اک و یک

 اس او ںی سچ اس ا ا ا اک ا ا ا کا ا ای

 وک ین ےگ یخ وبا رے
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 اء 5 وا نرخ ی دت کل لوکل لدق نوشی ١|
 )یبا تا نام نا کل ںوغا الو بیغلا
 تمل زیبا یم لا یک می لہ لک ا

 وک ےہ ا

 ءَنَلْفَأ

 ھ۴ و س٣ 5ھ ھا < ےس رس : . 20

 ریَلَمهْير لِإاورسِم نا نوق ا ٌنيلا دير تا
 ۔ےیڑ ےب وو کم 49 ےن ڑ وسوقل ۱

 وچ َنوفَتي مهَلعَأ الڈ یو وییود نِممھل ١
 7ھ ہد ےک

 عمہقبس

 ھ ۷ [(0 نیب 4 4 ا یب اگ تی رکن ا مم تا رک نوح

 (۱) ×7 ہر ج۰٭ یی ق۳ پے نا وچ ۱۶۹ج 07۹7
 ×۷۸ ۷۸ 7۳77 >×٭ ×٭ 77وہ 7 ت× مہ 755۱ ی۹ ۷7

 ۔٘ ومےسںپ یو چ چوم جج ر چپ و 757۷ <5 یک
 مر بیچ چبںج و حج موج چیت قر ٭٭

 ج7 ×7 35 ھ+ہجو)7ہعج )7ک یدّر ٣۳۹۰۰ وج
 م ما )۶ جج مو-٭٭ جہ ہ مبہ٭ کت ٭ج یجب ہو۸

 ی7ج (77۳77 ۳ہ ہت فتخت ہی 2ہ ہیچ 37 ایج رہ قصد

 ب ججج ٭- ھہجہہمو۔٭ بوجج بو ممْ٭ ما ہک ۹

 757-77 ۰6۹3×57) ج۵ جور ق۹٭۹ 7 79۷ ٭چہ×ر ۱ یدر

 8 5+ ۰: ہی 7 وع ×۸ ہبجکہبج روی بج

 87۳۳۳ 3: 7 "۴۹ جہ۰ ٭ت77 7ق ہ۴ ٭×٭7 ۰۶,۰

 مر جج ہوچچوہوج یجب ج۶ ہہ ۴ج ہہ <
 تااس سس تباہ تم ایا رس بچ زیب تا یاب عزا

 ا٦77 مج بج ہمت یج  یرو وبا ]یی 77 یدر)ر ×۲ ۶

 جہ .) یممر ۳۳5 ]7 ء ×7 ہکرہ۷7٭ ۰8 7٢ ہہ 7۶7

 ۳۲۳۰ ہ7 3197 77۳۱ تا57 7 ۳ 777 ۹۹

 575 بجم 5 × ھم ]جج مہ: جہ ہہ وہ ٴ ہقڑإو
 ت7۷ 5-7 ہ٣ ۳ج 77/۲5 7۳ 77۰۶ 7۴ ۰ >7
 ٭ 7حج جب *ر× : ہہو 7 7و جج 7 :مرر ۸ص ھج×

 ۳۰ یجچہجچج یہ77 >7 ہہ ٭7٭ "ب7 1:3 <
 7۰٦7063 ج٭ )- )۳ 3777 5775 ۷۲۴۳ 6 ۴۱



 بیج دیوذ دیر نر یہ ہو ا جت یک اج
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 8 ک7 ی۱ ۴۳ 75 65. ٦ 91۵5 555 جج مچ
 کک 0 1, 177 6 و5 75 1955 1307 8 ےک
 مو ۹۳۰ ہ٭ق٭ ۴۳۳ مج [٠۱۰۳ ٣۱۴ 8×5۶٭۳۷ مہ

 7۳5 )۳۳٣ ٦۹۹ اتا ۴7۲7. 5۰۱۹ ۲۶۶ 37۰5 2اج٭ جج.
 مہ. 5 م۳۲ ۱5ا۹5 ک۱۵ 57۶ ۱۹۹ ۴٣ جو8. چ
 ہ75 دا9 ٭ا]۳۰-۳×؟ :ت.٭ ج-× م× نی ۔
 3 5۲۳۹ مچ ۹ 9 م۳ ۹9۱ ۹۳۱ و >×٭ پہ
 99×8, ۴۲۶۴ 5 ہن. 5۳ 1 ]۴7 ۶۹۳, ۱۱۳ ہ٦ 35 )۴آ

 7 -۔ت ×51 ئ۱

 م× ×× ×٭ ×٭<٭× ُكَمْذازَكلُلْيْاَاَت ڈو
 ہی77 18 ۱ ہم, ]ا8 ۰)۴۳۳۱, ٥ ۴۹۰۳۴ ہ5۳ جب

 ہ0 ٭4۷۳۷۳ إ">۳۴ ۹3۱58 1۱

 ۔نمرجق[ م٭٭ (۹) 68: 658 ٭۲٭ ملعا ینآ مکل لرئاژ
 بیغلا جج ہ8٭ک َبْلاََلْعَلَأَت ۹ج ٣٦× و
 ممجہ٭< 389۷۱ ہ ہ۷۵ ۲۳۳۲ ۱۹7۲ 516 ۱۹۰۴۹۳ ۶۱1 7 “8

 ے۳ 87 8۱۸۰۱ ۹۹۱ ۱

 جت ہ۔ہ-وق٭ ہ5۵ ۹۶۱ ۱5۷۸ ک۰0 7
 3ہ ٦ ۱) یک ہہ (۱5۹) 5۱978 ۶ 861 ٥٥۷۳

 یو: مح ٭ہآنڈ]٭ م1٣ 95۱ ۱ 3971 ک92] :۴ت5ر٭ 8۰
 م۳7۹9 ۶ 61, 57185 ۰۱955 7 51917 3757 5 ہت

 <1 م۳۲۰۹ :۴۱۱ ۰۴1 55535119517۰: ۹77 ۶۹۹ ۳7٣۱
 ہمم×٭٭ ٭م×3ہ-٭ یک مو” 3وج ی9 ۹ ہ8۹ ۶
 ہہ "5 <۳ 51917 ۴۳۳ 3۵71 ب۹۰ 1۴۳۳۳۰ 8
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 چت ہ×٭٭ ّوو5< ہنر جہ ۹۳۳ م۱ ف
71 ۹۱۴ ۶۹855 ۴ 581 ۲۴ ۶54 ۱۱۴ 8 
 ےہ چیک مج ہ۳8 5۲ ۳۹۹ 87۴ 1+ 70

 م8۱ ۲۳۲ مہ م”٭ ۱۹۹۰ ٭: << ٣٢
 3۴۷۳ ۳ی. 9٣۳٣۰ 5)3 ء۳۷ ۴ ۱ ۳۳۳۷۶۳, ۰ 7
 جج. ۳١ ۹۰7 ۶+۴ ۳ ×۱, 5۷۹ ا5 ۱ ۳, 7۳۴

۱ ۴۴ 777۹ 5151 
 مروج ہک مہ مودود م۲۷ د١۱ م۸۳ ۱۱۳5 (4۴)
 بج 88 ہک, یج (5ہ وقت مدد درج ۷×۳
 قرقش ں٠ ہم ہأمج٭. 9 ب_ ا. ۰۳ ٭
 ×۴ ہم” <۱ (۴۲۳۳۲۰ ۰۷ 5۹7۳۰ و3۰1 5۱ 7۶۱

 ڑ5 بحح وع م٭ مد 38 ۰۳ ةدداچک
 مرھ) ۳۳۷ ۴] ×۲۳ ۱ 9. 7۶)) ۳)۰ ۰۰ ۴

 ]1719ا ۶77 ۶۹۴۳۴۱ ۴۴۳ 77۰٤

 ْمِهِتَر لِاَوَرشک نا نوف اک سنادی روداد
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 جچتچ مج م۱ ×6 ۲۶۰۱ ۳ "5۹۷ ۹ 6.( 5

 ءم۲518۹) ۱ 81٦

 جاہ 7 ۱۹۴۶ 35 ۱5 ×7 :' ہک (73)-٭
 ۴ ہم 1ی ہہ, 5۱۳۳۴ ۱٢ ز5۶ 35۳ ۴)۹۹۴ ۱ ۶۹ ۰:
 مچ ٭ ×× +۲۴ 8375 ۳۳٥34 ۱۹) ٭٭_ 1۹۴ج 6 7

 93) م815۲ ہہ 51915 5۹۴7 >5 +1۰ 8 ٦51۹۹
 مم! 3 7< ہہ ×۸5 587ہ >۹ :ء۸۱۹) 6 ۶5۹ ۹۴
 یم ۱× ہم "9ج و مہ ٭جہ ٭]٭٭ہ ہہ 8 ٭٭<
 یر 3۰ "۴۰۶ ہ۱ ]3×۲ ٢٣× م٣. ×<٭. ٭)

 مہھجہ ج9, ]5 ۴۲ ک 1۲۹) 7۹۴75 8,5 1۰۶+

 ہججص٭٘, ۲ ہ ۹۰. ۹۹) ما. 5۹ ۰۹۳۹5 5۲۰۸۴ ٤
 جہ ہم ہ۔ححج جم ۵ت ہ٭وچيچ 33م ١٣ مم )ہ5
 ۶۳۷۰۵ ××. ٭م٭ ےجت ید 8٥3۵6 5۱1 ۹7.۹ <ماق

 نو وو, <٭ ٭ +۶۱۰۷. +1 ب5 ۲ت
- ۵۳۲۹۹ 3۰15 ۴ 1 

 م77 ۱3) 7. 3۰ :115131571۹ 7 ::31118 7
 ×5۱. 511 .٥7۴75 ۳۶ << نم 5 ۹77 ۳۳٣

 ج٭ ی١ ×۳7 ۳۰ 3× ما مج ×9 ء78 68
 ی۱ ]7ہ مہ یھچ ہم طض <ٰہوچچےپ م 535)
 ۹ ۳7. ۶۳۳۹ 377۰1 ) ۴۴ ۴7۹ ف۹۹ 7179)۷۰ 7

۴1۱ 759153 
 كہ .۳۳۳۷] 3771 ك۶ 8۳۴ 7۳۶۳7 2٢7۶ 118۹ ۴8:7 ہ۶

 جکیع ٛی٭۰ ۴57 ٭٭ ۴7 55 " ۳ ۲9× <۰٣>
 5715 م۹821, 516 1 ۹۴1 771:۱ 2777۰ 7۷۰11۲1۲۴۹ ۹
 ۷۳ ٭٭) ٭ی٭ ےہ 5ا31 ۸۴ 327۳. ۳۶ ہک 8۲۳۱ ۹ 7
 قے :۳ ۱۹۳۶۴ ٠7× 6 55۹۳5 ۵)۶۱۹ 55۱ك آ۰۹ 25)

 ہ۹3 - م[ت٭ج م٣ ۳۴ ۶۳ 357 ١١ ۲٠٢
 ٭5 (ج۔ج مج ہمہ یی ۴ک ٭مہہ٭ ٠۹
 700ہ 047 ۶ 511۹۰۴ ۹715 ۹1۳ ۱

178 5(5 : ×97 31۳(۹ ۰۶۹۰ 757 716(7 
 1 ۴775 7۴۱ص 87۹)٠ 31 1۴ 237 ہ۴ ۰ 1 ٣۴.۳۰×

 ح338۳۰. ہہ 5۴ہ ٭ ٭مچ٭ ٭..× ۸۱ ۱۶۴6 ۳۴

 حج. ہہ ہ۳ ًأم ×× ×۰ نارمل لَثنينلَو



 2 95096900 ےہ ےۃے ہم
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 ج:7 3×2 1×۱۰ ۱ 2ئ۰۰ ۱۹ 6 5۶
 مر: ہ۵ ٥5 ۴15 ٭٣ج× 6× 387 75× )۱۳ ٣ کا

 ۹۳ 1,5۹۰ ۳۳7+ ۵7 88] ۵< ۹۰۳ ٣٣× 5٠7۶
 عج ہ35 ٣ مم, مم ٭ 6۰۰۰7 3 ٭

 ورہق3قو مج ٭.ق ہ!"٭٭ *۹۰ ٭مع.٭_ ٣٥۰< مک
 7.۴7 >(۶7. 7-۰-۴7[ ۱٥ 777 0ب [۹ ہہ ۹7۹7

 چ1 ۹ 522| ہک ۶۰۰ 877 :۴) ۴۶ ,7 ۹۹۴ ٣۹۲
 نیو. فرجہ. میڑج مچ >-٭۹۸۳ ٭ہ ۹۹۴۰۱۴ ٭6 ٭ ۶

 ۔(]۳۳۴ ×۲۶51 5 ک 2151 575 ۹ 5۳ ۹1۹ 8, 78 , 
 تاک ۳5 تاج ×0. ا5 جہ, ۱-5۰ ۹ 55 ۴۹ ۴7

 مج ید ہہ 7)۰75 51۳5 71 ۴)۹۰۰7. ۹۱ ٥ ۶11۳٦

 قر ۹۹ 8. ک ۹۳ ۰٣5۹۱ ٥ ۹۴71آ ۹۶ 86 7
 چہ م8۰ ہ ٭م_ مہ ٥> ہق, و: ہم ٭۲6 85

 08 2۷۳) 7٣۹ہ >7. 513 8۱ 75 ۵ ×7٣

 9 موصق 323ےچص7م ۳۶ ی۹٤5 5۱۲۳۹ ۹۸۵۳ ۴۹ >۹ د7 ٭
 مم 2× 2۸ ہ5 ہہ ۹ 7ہ ۹ <5 38 ۴
 3۸ ۱تر ہم 7 ح٣۳: م۹ ک۰ ہ 5783), ہتساک
 ٥× ت3۱۰۲۱۶۹]3 ہہ ٭٭ 7 08, 8۹۰۰ 8۱۹ 7”
 جج 3تا3, 51 7 ۹ ۱:۱۶5 3)۰۰۳ )۹ ۹۷۹۳ ۶ ۱

 05 ۹.5۳5 577777 ۴۸ ۶۲۷۳]) دات ۹ ۶-7
 دج ق×٭ 539 ]مم٭ 5 1786 ج88, ٭ م5 ٥1٭ہ۰٭
 د۹. 7۳۷۱۷۳ )۳۳۰ >۰ 787۱ص۰ ا۹( 7
 ۹۰نہ5 7 ٭ 7  >۳ ہ ۳۳۳. 8)۱۴۳ 7+
 ہآووو کہ وچ مںمے)سەم]) "۳5۰ ۴۴ ,7٠ ۱۹۹۰ 75ا۵1 ٭
 ٭جسس- 9ج ٭ہہٹچ].ر9و و٭ ٭ى 1۶۰8۱۶۹۳۴ <۴

 ی۹913 5۶93 ١ ١58۶

 +7 ٭.٭ ۹ج8. ۹۳۳۳۰۲۳۳ 8), ۳۳۱ ۹۹۰ ٭ا5۹-
 37۳. داذ ×۰× ×55 5۹۰. 5 ۹۰۹ ٥

 ×8 ك٣ تاج یر۰ دو ہچ ہ تو8 )1--1۷۳, 577 6
 415515 ٦۶119 551۹8 ۹۹۲ 53715:۱151 کک 5)۴۹1۴ 511 7 ٭4
 ٭ےححع ]م.× ۷۷85 ہ۰ ی٭۰ ۲۳۲ ی٦٥ ۰×۹7 ہ۱ 5۳۳ر

۹(۱ ۰۰۹۹ ۹ 5118 6 35 ,13 .588 5 

 ہ۱۳ ہ۹ ۰٥۷۸ 8۹7ہ ہ۳۰ ۴× ۲۳۳۹" ۲٥١
 21ج >٭-×٭چ ہ << ی۹۰۹ 8-65 ۹68۸۴ ۰۹٦+

 ہ36 3 ۹۰) ہی ۱۷ ×۲۳ :9] 151555 57 وک (۹1:)-ک3
 موجو ۹ و٭۸) 7838۳۹ ۹۱۳ ۹۹ 5۲۰71 ۴۲ 8۶ :

 ہم1 ک 3,6۳۹ ۳۹ یی )×۲ ۶ء۱۷ ۶۲۱۷۰۱۷۴۷۴ 1۶ ۹۹٭
 بج ہ3۲ ٭ ,۲٢ ٭ ہ۹۰ ٭ ۹:۱1۹۳ ۹۳۰۹۰ 8

 یہج ۹2-76 6 ۱

 ×5۹ (535)۔-ی53 5۲ 5۲۳۸۹ ی ۶ت 789۷ (۷"'۹۱]
 0 ک72 01 ۹۰ ۹۰۲۲5 3 ۰

 ے٭٭ہ ٭51۸ 3×× 3 6575 ١679 ۹۹81 7۹ ہ, 65۹1
 67-۷۱۰۱3۹ ,.-ی۷ 3 15. 58 831 7 1٦۹9

 وت حور یم اوہ ےک فی کوا ا یگ یت ںیم تہ تہ بوم
 0 ن7 : 0 0 2 3 و 2

 ۳۵۰ ۱ ےاوعمساذاو

 ا" نلاو قوالی مور یوم لی لا دزظئ ا5 7
 "45 نی ۂھرا چن کیم محو ند در 7
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 || نشا لکی طا سلا تين وع لام 7
 ایم نئاھباپ نل تلا2 7

 ١ 9 نکوڈا بود نم نوغ دن نی ئادبخا نا توپ ا.
 ہیرا نادم ؤاَد تللص وک وما مس
 ا یرتعام دیکر نک قر نشین عش 7
 | یخ یل سون لرلنا ناپ نااوعنت 7

 ا می ناجتتنتاَم ین ناول لشم نلصالاَح
 ا١ َنيللاي معا هلاو ولنیبو یدررملا یل
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 اہ

 مر ج وج ہوڑوئت عوجج ہں وچ 88+۹ وچ
 وزڑوجچکڑو یھرہجج جی ڈرو ×6 ]مہ ]جر بدو 2+
 ڑ-جم ود ہویوحچ ج بوم پوصورج 57+ 1۳۰۵ 7۶7
 ]ہ3ہہ جج ہی "ك5 رو 7ج9 مویہ ر جی۹ 5
 ٦857۷297 بج ۔ ×۷  یدر ہ7 ب۹75 75 ۶چ

 ہجہ چپ وج وو ورم ٹمواع جی ہو ٭ہج
 ےہ ج ںوہ جج مں بج چج وو ٭ڑوچ 7
 مہ چچرچ ج ڈیوس ےہ ×8ر ک ج7۶ یمز ۴

 ح۳ تر ت7 سا ۳ 7ز آ7 77ہ رت کٹ رہ
 وج و رر5 جو ڑہ ء یوم یو ہ3 5ک م٭ہ / ۶
 وجہو عجب جو ۶ج و! ہیچ 2ئ٦كپب 5ہ ھ ہكم۷77 ۳7

 یصح> ہجہ برجہع سبب ں+ ٭ہج ٭٭ ۶ ]540 ۹۹۹۱۲ ٢۲329

 بٹ و ٭ و دس أہ٭ 558 روک میجر جِ_رجچ ر یر
 بد بر5ہووج بے ھم ہہ یو جہ ڈس وا
 ۔جقح وچ ح-.7 بو 3لر ےمد) ۳۸ ] 5ہ : ہ۳

 جج جور ہ ۰5 و 7 ء۰ ۸ظ ہیر بوو عقاصح رو( ۱
 بج بو ً|ک عمرو بج وہ یجب و77 ہچو٭ ٭٭
 ٦ (ع) مر چ3 7+ 2 2چ 7 تت7 <ہچ مہر٭ ی۳
 چ۲ بج یہج یبوو ہرہ ہ7۰ جہ۰ ٭كک: ٹی۹۲  ٭
 ڈق ×ز. جوچ حج و جج ہتر ہاچچ جج ]0۷ ۶7۳۳ ا5
 ٦٦ 8385 جر ڈج جچوہج مج 158ج7 مویب )مج( ر یر
 م۸ چژ 7ھڑج ء جڑ چہ ]حج و  ہج ٭٭ ٭5 4
 ہم جج بمچچ ہ<ہ یو بوس إ[+ + میچ چہ بجا

 تچر ہے موم ]ح٭ ۳ 1



 ںیم ہک الا ال ھ12

 ہے سب جہ ھے ےب مع ہو جت عو کم هب ھع 9 ھ ھ80 ۃ*  ف جج ںی يھجهج جہيہهس٭یوبە٭یەصى٭هّی0س+ہصىی٭یییی٭یٹیہیتسٹىس+یىيىیعسبسيیثحہتع

._ٌٔٗ-اب
 اج ہر. دس .

 بند نک تاب نکل نل ہرا

 ةَمحزلا یز ور
 ۹۹, ہ7 ۹۳۰۳م ہہ ]مج یہ 5 ٭

 ۹۳۳۷۴ ۳۲۴ ۹۲۳ ۹٦۴( تایآ 5 ۳۲ م٥ ٣تچ جیپ
 .ے<د ا٢٦ ۹۹۰ ھٹاچاک ۳۴٥5ہ × جم <ہ ٦ج

 ۰)1۳۳۵ )ہ٠ 7۳ (77)-۰ ۶ موج چ)

 ۵ ١ اوم. ۳۳۳ ۱ت : ہا. وہ
 کیاع یو (۹۷ ۳۴ ۳ ۳)۶ ۶ (ک57) ۰۰۳۰۰۳۳ 75۳7 ہ3.

 55 فاڈط ۹, 5۷١ ٣٠۳۳ دت ۶۱5 7۳۰۳ ہ۸1 جج یی
 ۔ فا 7 7۶۳۹۳٣7 ٣۰۴7 ۳97۰77 2:777 × وچ

 .8٥× ٦7 عج 5ہ ہ٥ ہت مچچ -جج

 م55۱ (ڑ5) ۶18 5۳+ 87۴۳۳ ٭٣]” 8586٦

 دا۳. مت تی ]یہ ٭ ۳ مج ہ٭۱ ج یچ ےچ
 7481519 [۹۶5]٭۴ ٹ۳ 57۴۶۳ ]جر

 ةعَيلا هںینت گند یک -۔۳٣۹) ک 3:5 .ج جو

 توررک ١ تکلاکاڈ ٠۳۶ 63۳۱| ٭ق ۹۹۱ 8ت8 چ 9۴8

 97۳7 5 ۶۰ ۰ ہماک۲۳۴ ::٥ت۴1۶۳ ×7 د×س> عغچ

 1195 ۴۴۳5 ۴۴ 75۱۳۲۳7 و٭ 3۳۰ہ ×53.۰ عر رو

 جر ا ٭٭٭: بر (ع۰۳۳) ×5 ٭رجچجج جج یو

 <ک٭7٭ج۳ چے ٭ج م۱ ×ہی٭ ہہ 55 5۲۰۴۱ ہم5

 25۶۶۳ ۱ ۹۷۹٦ 5) ۴٭) ہہ مج 5۰۰۰ ٭ي *ئ.)]آ

 ۹٦۶ ٭×ہک٭ ہہ ٠۱× ہی: بر ×5" ہ ہہ × د15 86 جو.

 51 ۹7۲۰۰ ڈچ٭ مج ۲ پ١ ہہ ہ٠ ہہ ػ|

 ک١٣ ٥۰۳ ہم ت٣۳ 8۴۰ ٭!ہج ۶۳۰ 8(مچج

 7158 ۳۹ 918 6 >٭ "ہ۳٦٢] ج73 ٣8٣۳ 7۷( ہ87 جی جو

 ۸.59۷۸۰ اا9 ۴۷۸۳۶5 71 51 ۴۳۳ مج جت 7٣۲
 ۳ ۲۹۳ ہ۷5 ج۳ 5۷۴۳ 9۴۹٭ ۳ج ۰۱

 785 و39. ۴ ۹ 1 ۰ ×۱ ۹۰۳ ۳٣۳۰
 مج 1۴ 2۱587 :۱کمچ5 (3۳3) ۱۰۳ : ۱۹ 6 7

 آڑ ات ۳۳۳٣.: ی٭٭ ]ک77 5۰۳7 ×ہ٭-.٣ +7 ٭
 و75 1۹۰ 8۴75 ۳ ١" ۳> ۴٣۳۴ +٥۰

 06۲81 515 ۰ یبضغ یلع تبلغ یتمحر نا ]۹ 8
 55795 ك۶ 2۶ا5 ۶۹ ×76 ۱

 <5 7۶۰۴ (38) ۱۴۳ : ×۱ ہ٭ج 88 ہہ, ٭۳
 کک 55۶7 .٣5 .٣۳۳ ٭ یصوس7 ×۷۶ 8

 تح و یار ہہاتتج یج ١ ہد مع یصجوم 86

 781 ۱۳ ۳۳ ۱ ××. 5۳٣ ہ جہ. ٭٭ ×۲
 ٦55 ۶۸ ۳۳۴ ہ۰ ہر3, کب یک ک۹۴ 5۱97 ۱)3۶7 1۶5۰۹

 797۳ ,٣٥0 55-تک8 ۹ ]0 ٭3-8٭ 8٤ ,٣
 -۹-"-0-ە)0 ۴ك ا۱١ ک۹۰ 51۹) ہ ]چوعچیڈپ و مہ ء6 4

 -یڈچ5ت 5۹۳ ہ >-٭٣ 8۹8 وی ہ٭ہ۷ا یھ": 5
 ×۱ 7۴ 5 ۷× ٣۳× ۲ ۰ ۹۸۳75 ٢۹۳

 ۲۹57۱ ہ٣ بہ مەوید بہہ 8 جم یر
 ی577۹ ۳۳ ۱)۳ کہ33 ہہ٭ ۴) × ہہ ۴

 2ا5 57115 5555 7۰ 1۹779) ہ ہجر

 اپ ہی تی 2: 2 کج لی اکو اپ ا ن۱ ہر ا پک ہول نب تک تھ ۸ توقف دال اسم اھ تاک بعد وف ابر یر ا یا ا 25۷ تھ تتس جہتت ترھتم ھچک ہد جدت اتا ہج جہت تے

 ماظح٭ م۷۳۰ >۴ ×۱5۰3) (5ا0)-ی٭ ۳۳ >۴ ×۳۰. 87

 ی۳ ۴ ۰ 5۹۶۸۰ ےہ... وجہ یی وو مج مج 8ہ

 571۳۶8 >7 وت 3۶ کت ہہ دي جج ۳ك :۳۲۳۴ یجج 7

 ہ1 اتب "م۶۱٠ ٭ طط, ٭٭۲ << ٭×٭٭ ۵ف 825, وج6

 ۶: و ۴ج 18.۱۱ 5ج ہ1۳ ۳)7 ٣۳۰٣-۳۳

 دات ہا ۱ ×۳ ۹۶ مرہ” 2۰٣ ×۱ دہ >5

 م٣۴۳۳ مہک ٠٦ ۶٥۴ ۹۴۷۴ ہ۴ ۹( 81, ٢۲۴ قی

 5۲5۴ >5 5۳۷۰ ٭٭۴ہ ]حی ٭68یک مىب جج بيعح
۳٣ ۲۲۴ ۱۹۲۹۴۶ ٣ ××. 8۱ 

 51 555 ۱۹۰۹) (32)۔ھ ہ7۹ ۳". 218ہ 75۳ ]م6
 ٭ یر .ی ج۱٣ مج ]ج٣ : مت ق ۰ ء8

 ۳۲۰ 5ا5 مج ہ۱ وہ ہن ×ج×٭ہ :]وم.3ر مجچ>٭ :(
61۱ 2 33 1 ۹71 755 5151319 

 ۹۹5 ۶۹:288 5۹5 >5٭ ٭٭< جج ۱ ہد >۹

 ۹۰۰۴۳۲ ١۱591۳ مچ مد ہ٭× ۴۳۰ مج ]یو ٭

 5 5۲۹5341۴1۹ ۶ا۹ ۹5 ۶۹ 5۲۳۰ (312)-ج “ت۳۰ <۳ ٣۴×

 5 -- یل 3 ۴21 275) ج3 7۱

 ہم"( ۷۳16 >۴ 57۷۳٣۳ ۹۹۶57 ×۶۱! ٭ہ×٭ 39

 ××7٭ م٣ ۹8۹ یر, ہ× ٭)3 یر, ٭سحم

 ت35 (35), ٣۳۳7 5٣ ج× 237۳ >7 (35), 3:777

 حج ھ۳۰ ۹چ یر. جج. جمػٛو” 5ہ ۔مت٭ ید

 م55۴ 22 55۴5 (3ا), ×۳۳ 33. چ3 (جا:), ۳ب7

 (3ا1) 2558 23157۶7 م75۱ ڈ۳ ۱٠٣ ۹ د7 ×× گ5
 تج٭ حج 31 ۱×7

 ہا 3۰ا١ ۳۴۳ : ج35 ہہ٭ ہجج ماہہ×٭ ۳ مہ

 ہ]7- ع 76 )27 ۰۹۱ ؟!اھرج موج ہب ہرج جی

 4 37 ۳ ۴۳۹ ا81۹ ۴74 ہ3 د۲۰ ۹ :مد3 أم×> م۸

 2۳۷۳9۹9 991۳۳۹, ۲۱۹۷ 5ا75 ۴۳۴ ۳7۹ >۸ 4 255 ۱ د]ہ
 (38) 1۳۳ : .٣ ٣۳٢٣ 76-6 م۳ ٣ ٣۹×

 تا5 ا25 551 ٦8 م٣۳ ۳۳ "86۳۳7 >۳ ×۳. :۳۳. 'ی٭٭

 5'۳ 51155۰۷۳ 51۳5 ہ۳۳ ۴۰۰7 ×۳ |

 اکا 75: ہ۰۹ ۱:۷ ٭ ہ5] ۰ 3۰7:٠

 91 14518 ۹۹۹۹۴ ۱ ۹۹ 2٤ ×9[]۶1 ×7٭<٭ 755ج 7ج۱

 جق٭: ہ٣ ٭ ]9 ٭مج٭ ہ ڈحچجو چ حجمچ

 215157116 ۱)7۳9 ۳۴]٭*. ٭8۶۳۴-۴., 7۳13) ہ ۹۰×× ..

 م55 اہ ]6م دلا ]جیک ي۱ ۳ج ×۱ ہ6 2ج6 ×٢-

 یا8۲5 ا 8۸۹۶۹۷ 6 51 ۶۶۹۷ 8 ۳5۳. 51۲7۹ 858778 ۰۲۱

 5۲۸9۹ 71۹:9 5۱۲۳٣۹۳ ء؟٣۲جح مم×؛ [5:۹؛ جب ×: ہ۱ ج× جج

 ت1ا۶: ۱۰۰۲۳۲۳ ۱۳۰ 277۹ ۳)۳ 5۳ 7× ج××٣۳٣٭

 ۳5۴۳۳ 6 ۳-77 25 "۳ ہو7 55 جم ١

 چ5. <5 ہہ ہ٭ چودی ہہ و ۰۱ ہ

 ٭ر1ک ة۶ ہجا0×ہ×.- ٭یج ٭ججص جج, جج ہ "3ج

 تک ۹۹ ]57 ٭۳۳۴ ۰۴7۳۱

 :٥1۹۴ ۱۶۳۴۷۳۴ 577۳ ۹۹۲ ۰ ۶ ۹71871)ک 515157153 ۹511



 ےہہک اگ سش
 ہور >٭ک×٭ إ مج ہ ہ ۹۹۳۳ ٣ج۹ 65آ ی۹٭8. چک 5

 مج !مہہ وج ٭3 ج٭ 351 ,۴۹1 ۱8۳۳۳۴ 5۱ ۱۹۳8۹4 ٣۴۷۰+
 ۔یو٭ ہ7 ی٭ ۴” ۳۳٣ 8۰۶۱ ہا 189
 می, ۳۰۰, 5۳], ×۳×, ×× 7۳۶-7 ج٭ +۴۰ آ ۳۹
 ۔ح ہہ ے مہ. ب38 ہے ہ7 ۹۹1۴ 6 96
 یم مج ]جہ 8ہر و ٭۵ م٭. ۴۵۲۶ ۹۴ ۰۰+54

 ہ۴ 25:3] آ (5۶ 2۱۱۰1۴ 3 ا 71۱

 ۔لق ںموو کما +۳ ہ٦ ہ5ا5 "ہا۶۹۰ 5۳ ہ69
 ہی ہ5. ۴ ۳۰۷ ۰5۰1 ۴7 5۹7۹ 7۶ +2۴
 عج یج  مرد×٭ م773 ×) 2۵51 5۶3), ہ5۹654 (۴ 7
 ق۳ ۳۳۷۲۰ ۲۳۳۰:6۳5۹۳1 5۹۴ ۴5] ٭5. (19785 ۴51 ۴7ا

 چی بج” ۸۱78, 51 ۹۹8۳ ہہ, اچ ۴۰ 3451 7۳6
 وجہ و۳۳ ک٭ 5۱ ۴ ۴ 0۱ ۱۹۲۳۳ ۳۲5 ۶۰ 85
 ]005 جہ ٭]×۱ دت ]۸۰4 ب8۳۱ ۱٥ 2۳۰ ۱۷۹) ٭ق
 ۹ہ-.ہ۳7۳7 ۴5۳ ڑ2 7۹۳۰۱ ۰٦ ۳ 5۳۹ تا5 ۴91. 5
 ہو_٭ رد ہ٦ ہممہمم<ژ< ٤5 مہر ہ "۸ ےہ
 حل ٭×۱ ہجج٭و, تہ صحجعسم۰ہ٭ .٭ و. ۹
 ]|9 م55 ۲۳ ۱م ۱۹۰۳ ۳×× << ہ۹7 ۶

۱۱ 8 

 ی5 ۴ م۹۹ تہ  جم. 6 ہ۲۹ 1۹ 7۰93715 7۲۹ 1ک,
 ٹی "٭ مو. جڑ 3۹ ٹ3 ہ5 ٭م٭* تب ٭×آ ۹۲۴ ۱
 7ت۴ ۳ ۴۱ ۴7 ۴۳ ۱۴ 5۲۹ ۱۶۶۱ ۴۳۰ ۶۴
 نج مم >جنودو ےہ وو ×92 <6 ۱ 581 58
 قہ ی3 71] ۳55 7, ۹ ۹ 7 ۹075+ 5ا۴

 ب7 ت۴ ۰۴7 ۳ ٭٭ہ ۱)۹977 کا5 ۳۴۱
 8 ہم ×8 × ی۱ ۹۸۹) ×رآ ٭۱۸۷۱ ہ۸۳ 5۳75ق ۴۱

 81ہ( -ک ب5
- 

 ےسسسسم چی نص+ دیت |)رق یب یی روم د چتروم صبح ےس یہ ےریہجچجم دجیگتجرھجچجبکتتھج کا جا مع دب ھے شل یف 6 رس خفا ام مل یا لک دق یل

 ےچ 38 5۳58 1۱١۴۱۹۹۹۰ ےہ ]ق3 ×٭ ۰ ٤
 م1194 1۴ ۴3۹47۱

 ےہ تہ ۰ 1 11575 م۰ 111۹1 ۴3۳ ۶1
 مج ٭×ا ۴۹۹ 6۹۳۲۱ ۵۹4 یوج٭. ۳۴ ۴9×5 ٥

 م۳۲ ہا۴۷۴ 5 ٢۳۷۴" 85۳78۳ ,٤ ۴۹ ٭قتآ
 ر ہورلا ۵۳۷۳7 7۱ ۴ ۳3۴ ا5ا ×5 ۱ .٥۶٣٣ ی5 "۳"

 '' ےہ ہا 1 5۳1 ۱ ھے و9 ۴۳۴ 7 1,
 - وہ ہ5 ۹۰ 01 ۴ ۱ ك3 ۶7 1131 ۳ 41
 ' ےچ ھ8۱۹۰ - تلاھج ںو) ۱ یو ۱۷۹ ۹۹ 1۱
 ٰ ےہ لھج ٦۹5 ۹87 تلاھج - ی٭ 0۹815 >955: 7
 ٰ ق8. ]۹ 5705 ۳۱ ,٥۴۳٣ 1٤.۱ لھج ×17 ملع (2) تا
 _ یو یھ تلاھج ×5 راقور ملح (ج ر۵1 ۹ ۹1134)- ک۹
  جيویر پے تاہج ×6 نںودروکک “مک ہا
 --ےچ وم 5۱۱۳ ۴۹ ۸911 ہ۷, ۳۹15 م۳۲ ( 7۶
 ۴٦1۴ ۴۳۴۲۰ ۶ 7۳ 7۱5 ۴۴ م1 3۰آ 7 ۰:
 ہرا ہے ۹ 2661 5 ۱۹۲۹۳۳۰۴ ۹۶۹۰529۹ ۴۳, "1 ۱
 و۷ ۳اک ا (۹۴۷۳۷۱ <۱ ک۹ 00 ۳۹ ۹671

 ےوق ۲ م۳. م۳۳۳ ]7 8۲٢۴ 7)5)2 <)2:× ۵× ۹ ٠۳
 --و مہ ]و ا31 2کر  ۹٣۳۳۲۳۷۴ 4ج١٢۳ 7 ۳۴× 5٣۳

 ۔ںردربہ: مرہ ۴۹۱ ٣٠۱ ۱157+ لاک ہ ]۲5۶5 5ا١
 أن: ۱

 ۰ 8۹۳ج۳ ۹9۷۳۳۷۷۳٣ ہہ <7 ٣ ٣۳
 مت ]جہ 2ے ى_ جہ ہ 3و49 ۹5۱ "9۱ .ٰیع (ی٭)ر

 د3۱ ۳۰۹. :۲۳۲۸ ۰ز بحمەںب 99۱85 ۹۱ 5٤
 رىنلا ةبوتلا امنا --5۳۹[٭ ے0۳ 5951 |

 ید ہت ×× ہ "5 ۰۰٣۷٣۶ ۴۱۱ آ5 1۹۹۳
 ط۱. 7۳۳ جے ہ0 ک۰۰ ۳۲۰ ۹۴77ا 7ا

 وو ا و رک یر سر ےس و سو دو ےہ یہ یہ ا چل اپ ہیچ پا
 مر وی  تراو ھے رت ںوج یم دیوی تاک ہک ویر ھ6ا بیک



 در ےککچآکآتک انجن ا ا6 یک

 7 2س ا ا ا2 گر

 کوس یا رپ کل

 یک ت سد وے بہ ےہ ھٹچ سہہ -د- ےس ۔دماق گل ۔۔ہا دم سم ہک .  ۔تاقل

۔-_-_-_ے__. ا
 

 ]18+ 57۹7 5ہ
 تا کاج ۶ا. 71ا : >ج) ۹. ے
 ا 2 277. 7 7۶117 71537777 1)۱92 و ن
 3 جج ۳۹117 ۱۹۳۴۱۹۰۴1۶7 515855 757> چپ

 وت ٭٭٭ ہت مم××٭ جہ. ×× ما و ٦
 ]66 نج جج چا1 7 ۴۱ ۱۹۰ ڈ7 8ج چہ
 7۴ ہ۴ ٦> ۶× ٦> ۵ ۹۳7 ۱ ٦ 7ج یجُچ۴۴ُ

821 

 15 5۴8 )٠۱ ×× 7, ا, آج 1 نچپ
 ۳۴. ۹. 3 ہک ے۳۳ 5۱ ذ۳ ح٭ دو ےہ

 92کہ ۴ 138)ج ۴۳ 9 تا3 >5۳5۶۲ 75 *7ت ×) سچ
 12 رم پاڈ ہ٭ -< دا ٥0۱ (طک) . تج یو
 عش اف سسسسا دشسششسا تم ے یئا
 ق. ےہ <4 “8168 ی٭< ڈو ×اگک-ویپ
 موج ٭ 855۱ 3چک کت و ۶ ۰وج قو
 ×× ١د آ۱ ۹۹ ہدص ہہ ہہ :رآ ء9۶77 دا5 *ک و جہ
 مت ۹۹۰ ا5088 ات 5 3۳۹, 55 *۳۴ ۳٢۳" < ہجچچ جب

 53 791۶ .۴۱۱۳۰٣۶۳٣ ۴۹۳ , ۶۳۳, 3×× بچ
 دا5 ۰۳۰ ۳٣۹ ٣٦ 783 یب ٭) ء۴۳۰)۷ ٭ ہہ ںچووج
 ٠۷ٛ ×× +5۲ ۳7 ٠٠251۰۹ د5 ۳۳۳٣ جہ
 ک3۹ ×79 ت08] ۹ :۰۰) >5 ۳)۶ 5١ یو 2218 م٣٭ زآ
 7 ×۶۳ ۹۳۹۳7 ۰ ٢* ۷۰۳ 5۴ ۱۱ × ہجصدچ

 ہ>+ ان ×ہج ک -رُہ 3:۸ :ج ہد ج و
 اك1 ہ مک ٢۳۴" مج: ہ >٭ت0كئحج 9حج بم چہ

 ۰)1 3 ا 1۱
 د8: >5 ۱9 ت٭۰ی ثالافال ناروا
 - عتافم ×95 55۳٦۱ ک5۲ ۹۹۴۹5۹ حتفم 6 عتنم 52208 جب
 ۲۹ ۱ حتفم وج 5۹۲ ۹]519 ک۹۰ حتفم ۳۷۹ م18 ۰ 1 6
 ا 70715 ۳1۴۳۰ 5۲5۱ 55 م۳ م۶ ۳3367 ٭ ہ٭٭
 حانم -یج ۳ح٣ ۴٣۳۲ 5ا9۴, 55 مت بت پچأ“
 15 1118۱85۴ ۹۳۹71۲75 777۹)؛ بج إ م٣۴, ۶ء ۳

 5۱ ۴۲۰ 715۴ 5161171 ۹۰٦4

 م35۳۹ *[5]35 ۹۴۳ر٭ ×7 ہہ ) ۰۱×۴۳ ۴
 55ا5۹ : بیغ ×۳ عج یب ٭6 "۹۳۷ ٭:ی × ٔ٭ہچچ 6
 ]8.۱۰۴ 5۳ا5 "۹۰۴ مج ہم 3۹ہی ہبجوع ٭ ٣6ح

 ))۱٦519(
 2٭٭ ١×۹4 ×7۶ ٤575 ۳۲ ۹ 5ا ×۱ م8 7
 مج ۵ی ۱ ی۹ ہا 7< 1 ]۷8)و9 >0 ج٣ا

 ذ0: ج حج٭٭ ہموو ٹبروچ جون ڑ 8 ۳جج

 ملک ۹. ۰, :۳5۹۹ ×× ۹۱۳۴۴۰ ]مہ٭ م59 ۱ (
 تا7 ×۹۳, م۳٣۴ >×)88 8ہ وج ےہ مجچ 986 ؟

 ۳ >۳, ])آت ٭٭٭. م۱۹۴ ۶ ء۴ 1۱

 773 د۳ )×۰ ب >-.)., ×۱ ×3ر. ۹۳ٛ ۴
 می. ۳۴ مج ٭٭ ہی ہ وک × ., 3 × غ٭
 7۰٣15 ×] 5)۲۱۳۹ ۱ ک57 17. تا7۹ "۰٭ ×۷ ۲َ ۴أ

 لا مم یو

2 7:۶ 
 ہ1 پلاد سال اظ نوا ا7ک ا
 ۔إ دںیلیونفۃیزئاوف اش قال سرا
 ہ41 یب لحا یضقیل ایف لات رت اینپ مار جاہ اعب
 -1 ادلاوفو ںواسن فا ین نک یو ارم ا
 >1 وک ںحا اج اد یح ةظفح رت یلع لب و٢ا یوق ٤

 -1 ولا ا اود رت ںوطرف ام قد تلی دشت توملا
 1 مل نام صا ا فوت ا ہللا یسارعہ ہل وم ا

 ٦- نلڈیطیا ےھت ةبوغ ںی اول تردط وکی تر ٠٦
 | رکی هللا یو  یوشلا نو ول ہم نوا ا ا7
 ل ںیہ نارھن پرک یت نھ ادری ا

 ای یو

 1 لَعزواتلوملُ

 ]تن فارن ںومہ سال زی ؤامیٹیرت اپ
 1 لڈ یماوفو یموق یاب کو نوھتنی مکمل تالا ا
 1 6 نوملعت تو سوم کایت یل ںیم تسل ا

 ای او ا یس کن یھ وک اہ صور 7 ناک عت مہ یکم رض یک یک ےک

 مدر ٹزج ۔مو>ج بو ہہ ۲:8 وچ یو٣ 5 قر<
 بت 7 ٦ ۳ہ <5 ۳×) ہہ 5/755 رب زر ہچہ ہ۳7 جنر
 ٭ 73 1858] ]177 ر ہجزج ×ہبر٭.٭ 7تر ہار ہہ ہہ7تاک
 +؛ یج٭ ہہ ہک تب نج ٭٭ ہبتک ہہ ×۰ اچ یر 7 بج
 2+ وتچججچ ر خممر 35:5 ز8 یورو ہک ىوجچ جےیچج جج جہ
 بہہ ہہ تاج ہ27577) 77ہ 71 مج 27 ۳77 ہہ ہیر ۳۳۳۳
 ۳+ دو +نحےچجم ۸8۳۶ ہو چیر ییدر جہجو قروچ
 1:7 كہ. 7ر حی 7 ہو وبووہ+ ٭ 7۳. ×۲ اج
 ہجر ×1ر 5/7 3و ودو بج و٭ر 8 ھج جج
 ہموجہ !۔[ج جم آبرو ر یہ 7ڑ جہ یر وو ججہ جو
 ۳ ۹7 کہ ہجاوج مچ +5 ہ7 ہو ج39. مج ہہ
 مور بیمو ٭وتیج ٭کرہج مے ہچچج ]۳۴ ھ97 7۱
 حج ہ۷. ]ورم یڑوچ یجب 75 ٭۔ی ڑچوب چہ جوچج+ / یمر
 ٠ ٦آ٭ ٣۳۸5 یى میر چہ بو۴ چہ ہہو بچو قی یورو
 ]مع ج۷۳7 یرجور ن 9قوک+ نہ ہجر مہ ہہ 75
 ں۶ ہتیج بہ ب مے یو عج ہمہ ہن ہو ہجر
 ڈ۔تسب+٭ بو ]نی حر مر ہت ]5 /ڑر+  ء ہچچچ
 ہمموکہج جب مج زج ہہ بج >ج٭ جٹ ئیمہہج مچ ہہی
 میوہ موہ مور (ّمر و7 جہ ۰ ۸5/75 ہ7۸ م ہہ

 قمزج جزہ ×۸ زہ )مہ عج بہو یر حجو می ہم مم
 مج بو یوبوہہ ہو وج ڈو ۹ ت٭ (7٭)
 ۔م ہہ ہبہ یہ برج تو جو وج ×ہہ ہ۳۰ 7۱
 ہم۷ ہراوت بج عچزوج مہ مس بموجبق) جہ مچ و
 3 م۱ در وعموچ ]ہہ بب جو ٭٭جپ ء آ ۱
 ۳5 36.797 ء ہہ گیت 7ہ ت۶ج ھ77 3ر میجر ہجیرج
 ]۔ُہكیو یس تہ ۶۶ ٭٭ یج 557 ہر7 ہہ ہ۱۷



 ۸۰۵ہ

 یم حجم مہ ہٴاو٭ر٭ ۹5 1 ۹8 ہ۹ 5۳۹ ۴۶
 ہ85 ہ۱ ی5: ؟1۸' ۹۶۲ 11 ۹1۱ ۹۹۹۴ ء۳۴ ٭
 ۔ی5قو مصصح ہ ہم ۷ک مج < ہ۵ م۱5۸ 51

 ج5 ہ۰۰ 1" 7۳۳ ۵7)۰۳۳۰ ۹515۶5 ۴۹ ٠۷۹
 رہ ×۱ "ہ۹۹ 38+ ۰] ۴ 191۱۹۳۴۴. ۹۹۹51471 9
 0, ء۴ ۳-۶ ۹۶۹ ۹۹۹ 81۹1۴ ]۳۲۳۱ 3۹۰ 5, 67
 ی۹ 0]8ہ[4 9۹۹ ور <۹ 8۶۳ ۶133۱۰۱۰۹ ۹71۶۱۴۹ 81۳
 ہحعے.ج۱ یدرکنو مر ۹۳۳٣ تم” ھ۴۰ ٭ 6

 ج۰۰۹ ہہ٭ ہو  یوء 3:۹ ٭۰٭ہ ×۲۶۷ك۷۸) 5:5
 ۸ہ >۹ ہ2 1۰۳ ٠۱۶۳ ء۲۰۱۵ 135 ۹897
 38۰) ہ۰7 ٤۲۳۴ >۹ ہہ ۱آ 7۴, 55 ۱41 ۹۲ ۴۳ 1۱
 بہر بہ ×5 و وت٭+ تہ٭م٭٭ ٭٭ کک ص٣۳ +۱
 یا م۴ ۰-2۹ ۰ 0 |۳۹ ت×-.ڑق مم <
 5 ہہ مأ٭٭ج٭ تب ۹۷( كرو 8 ۴۳ ۶۹۲۹ ۹1۱ ا۹۹

 وتدجے: یو م۳ ۰۳۱ 1۱ ۹۲۲۴ ٦5)19

 مرجع, تج ہ ۳۴۰۲۳ ہت ب٭ ہہ "ہ5۹ ۶
 مج ۱۲ہ" < 3دإجو۹٭ ھ۳۰ <(۲ھ51۹ ۶[ ا51۹ (599۶۷] ۹۳۷٥ا
 5 بٗصب ہ, گ< ہدر٭ ۸۳ *4۰ 5۱ 5۹ 7 85

 <۰ 7۳ ۳ہ٭ ”٭ ۳٭ ٭٭ ×۲ ,٥۶۰۳۶۴ ٭ہ 858
 7١7 م۹ جت 27۱

 ب۔73 2+۹۳ 91 1.7 9717 3, 9 7۹ 6<
 ڈقید-٭ ہ55 ا3 ج۱ ہ٭ج ٭۱ جب ۹۳ ]ہہ ا

 47 168 ۹۹۹ ٦۱۹  ×75 87 55 1۱18م771۹ 425168

0۹18 ۹۹8 ۱ 

 م80 <۰ ا۹ 38۹ ٭ ٭۔ےمە؟يي ہا
 و 05, ۰۴6 '؟(م۹' ۱۳۷۳ 3۸۴ م۹ مب٭ ۴ ہ۹ ہ
 ۔ *001 ما 9۳ )ہ۳ 5۴5 ۲۳گ۱ .٭ ×۳۶ ٭
 ہ۳ 0)5 ۹۹ ×۳۹ 7۱ ۹۹۶, ۰ت 57
 چو ہ5 8۸ مج .٣> ۹۲۳۶ م٭٢ یب 8۸۲ ۹۹۸۱ (۹
 يہی 3گك؛ ہو ٭٭ہ ہت 8۹” ۹۹۳۴ ٭٭ ۹۶
 نو 8 ک۱ ہد 818878 ۲۳7۳ ۹۹ 8۳3 ہہ )

 ح8. 8.۱ 9۲5891 ۹ ا3 ۴۱ ۳۳۰16 9876 اتم ×۷× ٤
 >میز 64911 5151 51۲۸ ۶187 ۱

 ہا ۱ ڑ1 71. ی ۷9 1۹۱71 ۲947 ۴79 ا۳
 +۱7۸۳ ہ5 >۰ ہ× ہہ 5۰ٛ 8ج ہہ 5ج 1۳۱

 ۹151۹۳ 1 7 ۱۰ 7  ۸5 5 ۱17١ہم 5× 7×
 ۱ ٣> 58( ی۶ 71۲۹ 7)۲۹۲5 ۹

 و3 م۳7 ۰8 ۵55 *5 ۹۹۰۰۸۰ ۲۳۹ ۴85, ٤7
 کچ 87 ۹۰8 >797 ٭زک 1۰ ۵۰۱ 8۱۰1 ۱۲۹۱ 1۹7۴ 7 ٠۹

 ۹3۳۴ہاک ہہ ک۲۹  13۶۱6 <۱

 مز. ٭. 51۹۹۰ ۰۱۱۹155 1 “؟157۹' ٭1 5۳۳۲ ۹۹1 55
 3 ×5 ج۲۳۱ ۴74 ۴۳ ہ3۱ ۹۴۳ ۴۰۰۹۰ ٭ 875
 8۰7 ٦5× 571 0۳۴ 7۹ ۳ ۳7۹ ہت ۱1 تہہ ۳

 ہ۱ 87 1۴0 71۰۳۴ ”۹۹ 51۲۳ ۶1 ۶19313 ۶)٠1۹۳
۱ ۹-۹58 

 نٹ تہ و بر ا و اس و ھچ ےن سم ہے پایا ر٦11

 یو 5 35۹ 1 ہ۴٣ ہ۱۳ 55ر ۱

 یتا اتم - یہ ہ٣ یک ا ہہ ٣۳٣
 ۱3 <5 ۳۴ ۱۳۱ ۴۲۳۴ ۹۴۸ ۴۲ ۱8۳۳ <٭
 چو ١۱۱8۳۳۳۷۲ بک جہ ۱۳۳۲ 1۹7۳۳۶ 51977۳7 7 85
 رہ ہ۹۹ 197۲+ اچ ۳ ۳۹1 ۳۹. ٭٭ ٭ہ 7
 جب 5٦] 5۵ کال >۳۰ر۹ 5 ۱ م۲۸ ۴*۶ 7

 ۱ تح..

 میلَمَقِي دي الا وّلُت ا٥ نارمل دعا یش نی ند

 ٘ +5 ٗے سپیس ہو
 - رج جج ہت ۳۳۷۳ ۰۱9۷۳۴ 81۱

 تو گے ھہ ک ۳ عا ٭8۲۴ 6 7۸04
 -- چہ ×۳۰ ۳۷۴ ج۳ ی۹۰77 64
 - وہ کے ہمہ ۷ ھ۳ ۰ہ (۳٣۰٣> ی٭×اگت 5 ۴۶
 مر  ی *۹ ہہ مات ٣ م٭٭ ۰۳۹ ۹, 7۶

 عومو7 ع ×8مات ہج 3ج1 م6 ی ق۶ہ د(اف 5
 ا ×× ٠ < ل5 حج اج ہرواوک
 وو ج-٭ أمٌٛج< << <٭- <دےد ؛: نم

 ٰ _ ا پ ۹٣٣ 87۴۹ یب ٭۔١٭٭ >۴ کوک ڈ١ ماث

 "+23 ا
 5 0 چ7 ات 8۳ د۴٣ کت : (یمر 5۴
 ۹۳۴7۰ <7 85777 ×۳۳ >۰. ۳۳٣ ۲۹۹ 5ا5 71 6

 ج1 ۰٣۳--۳ >٭ 7 8 8۹۶ ۳٣٣
 جہ د۰ (و2) فج ج۲۶ ۳ ہم۴ ہت ہ"7 ب۶۱ 53 6 ۴۴

۹93 11367 | 

 جب ج7 ۹3 بیغ ×۳ 8< ٭×؟ <۹ 7
 حج 8 ۱۴ ××ہ٭۱ ۰۷۹. ,۳۴ ۹۹۰5 ۹٠٣٦ ۳۴۰ ۱۴ ک5

 5×۳ ۰ہ ًہاہ ۲ک 7۳۹ مہ ×3٭)ہ یہ ٣۷۹۶× 5ک
 ۹۹8۱۵ ہہ تک ۳۳۳ 3۱۰ 78 1:1 ۴۹۹ ۳٣

 ٣ ہم۲. م٭ :ت م۱ ہ6. ۴۱۰ہ! ۹ 7ہ
 کلا

 اچ بیغ >۳ چا3[ ×۳5 1817۹۳1 97۷6+ ۹۹ ۲
 ٣۳5" 7:181۹ 5۲۹۰۹ ,57571 ۳7 6 5٦ ۱۳ ٣۹6 بیغ

 ٦8 ہہ 54 مہ م٭ مح 8 ۹8۳۷ 7٤
 3۹7ہ ؛٭ ر یو +٭ج 9× د۳ ×۳۹5۷) 18۳ 379 ۱ ۰۳*۶۹:
۶ [۱۹۲ 3-681 ۹۰۰۱ ۹۰۰۹۸1 ,۹۰71 5۹1۳۰۴ ,..87 5715 

 55۹ 7113و 88۱۰1 ۳۰ مج ي جو “م٣ ہ یب ء۳۴
 اچ د٭۳ >۱. ۹۹ تو ٭) عو ہمت ماہ <8 8)
 8ہ جج ثم ھر ٭ ؟اکھچاک ہہ ۹
 8-۳۳ جے جم ہ15 مم ہ۹ ٭۲۱ ۹۳؛
 57٦7ہ ٭8۰ چ۔ _ب 8۹7 ٢۴ ٠۱۰۳۱۷۷۰۳۰۴ 'ثك٭۰٣ ا7۳'

 ا531 7 ۹( 2۳ ۴> ۳)۳[5" ۶77 .912 ۱ ×2 7 ۳٣
 "3, ہجہج ۹م ٠“+ب ہ6 -ج ۔چچر5چ ہ۳۶۶ "ا٭۶

۶۶۱ ۴۲ ۳85 ۱91 575714 ,61 ۲۳۳۷(7 7۴ 9 .5 
 اس یہ ہمہ ہ5 51 م٣ ۹ ص311'۳57 7



 (7۲٦٦۴۲۳ ڑج ٭ ج3ا ۰ جت. جہ ےہ

 ا یم ١ دہ اص در جچ 8ےک

 796 ۹۰۲۳۹ >ح>ہ ٹچ -جچ ١8 جج ا "57 جج

 یا ا 0 ا ھ١ حر حج جو ںی

 ×۹۷ ٭ج ٭۰۷8١ ×:ہ ٭8ج × جج وھوپچ

 ا ا د8 >۴ جہ3 دم چپ

 ۹1۴5 175 ۷۳۳: ۳۳۳ چ7 ۱1۴ ہہ ۹559 ٦جج جو

 ٦تت 2ت ٠۳۷۳۳۷ ہہ×٭ :ق. ہد جر

 ۹٣۳۶۰٣ ہہ ہ5مچرچ : جر 27577 ڈجج۷ پ

 ا55 << د۰۳ یب. ہج٭رج 8ج چیر ہ؟ چھپ

 رک 1 ۸۷۵ ×۳ ۳ج ہصح ج۵ جج ہو چ و

 ۳ 793۳87۱ ٣۰۰ جج. *×٭ ×5 ×2 :>..ت تن: -

 7۲5 ھے, 19۳ ۳۳۳۳ >×××-. ×۳× ج۴6 ج. ےہ

 ۹ا15 ×7 ہ٭> جق -*ہج ٦١ ب٣ چہ

 7۰۳۰٣۰ ۳ _وہ :دد× 3جج. جج ہم عی

 ا15۳۲ 9۱۳ ۱۷ 87775 ہ۰۰ 5-7 ج5 ٭ز× ]-3٭۰

 رکذالا با ةَملاَترذ لالا پاتتلا تے تو نر
 2 ہم سا

 5۴ 55 ۳+ 87ہ >ہ-٭ ہک جو م

 “اکا ×۳" ×75 درک --٭حح ہد ہ8۰ ہ جور

 ۹۳۳ 5۹ ۷۲۴ ۱۳۳۴۲ ک۱۴ 57۳۰۳5 51 38

 راثک نعت دْرا تک ات نکا

 ۷1۹_, ہت7٣٣۳+ ہم 8٭أچكء ہى -۔-۰۴ ]جج ہ0 یڑوو

 ک۱۴ ت۳5 ۱ کا5 57۲ ×ح٭ جج ج. جج ممے

 (تڑھ)

 ک 5571575 ۳ ٭وہ٭چ٭ نجد)ز ي] : جج عر ٭

 لاک کا۳8 د- ۳۹ دہ ہج× ہرط جو درج ٭صج

 آ7 ۳٣۰ م۹۰٣۳ تہ حج چہ موم یوبجہو

 7۶ ٠> ×٭٭ ٭× ×ہ ہہ ہد جے حج جو٭ چپ

 515315 ا55۴ ج٣ تا٣۰ جم عج جہ۱

 ٣ت5 (5ت) ××× : ج جید ہہ بوق ہ ہودجس

 ٥۳۹ 6۷۰۴8 ٭ ۴٣۳×1۹۰ :7ترقج ×.. ہہ >٠] ہچ-.... ٭۱

 ۳۴ ۴۳۴۲۳ ٭ *م×--×٭ ید چر8 وہ جمے کی

 1ے ا7٣۳ ا77۳ ۲۹ 7 >5۰) م) ہ١ ]۳ ۴
 ت39 ۳۷5۱ ۶۳ 1  ٭ج. ر

 ۹ ٣ 5۴۷ 5۳4 ٥۳۳ ہہ >۳ ا٭۳۰ 5حسں و ٭

 8۰ ۳5 < ×× :ہاتج٭ بيع ہجوکو ہد. ×۶

 دط7 م7. ×3 ہا 7 >× دأ, و 68

 وہ اکہد وم چب-<٭  ۔ وو 8۰ج و بر وج5
11۱ 1) 71858 

 5اسلام

 29995 5۲7۳ تاملظ ×86 ةملظ یو می  جک چو

 فار - ْج ٢ ہ بو ]ہم جج

 668 >9 کاٹ ی۹ 5۹ 18 >۰ دا ہہ ٭٭ چہ

 تاملظ ×5۵ :5ج٭٭ ۳.7 ]ہ٣ ٭77٭

 5۱ ٥ 885 ۳*8. جج جج جج. پچ یجچ

79779 آ۳۴ ۷۳۷۲٣۹> "۳777 ×۰۳ ۶۰۰۳۳ 577> جج >>.ق
۱ 

 اج ٠5۰ د55 -۰۰ 7 جج ج7 ..) .٣×٭ آ٭

 ہ۲۰ پہ جہ×٭-.ح مو جر چ چو

 ٦٦۴:5 ةملظ ×75 چو ہ 8-حج جہ وے ور

 ڈ1 677 575156 11179 3787۰۳۴۱ ۹ ۴ج ث2 جہ ر

 ک9 ک۳۳ یہ اچ ت٣ ×۳۰ ٭ ۵-7.

 ےک داا٭ جب د۴ یک جو جج ہے نیزہ

 ۳ 57 : ۶8 ×٭×٭ ۳. ××: ہ زوو+

 3٭ت ٭٭٭٭. ہ٭٭ 8۰ہ >جقحج ۔ ہہ  ج ےہ

 ہہه۹ج٣ وچ 8ہ ہد جو جم ج حجم

 2٤۶۳۲ 1۹551۳۰ ی٭< ج٭٭ ×× مج ٭جم ج م و عجب

 اا٣ 5و5 +7 مت جود جج جج ک3 3۷ 9

 ۂکا75ا ۹5۶ 693776 7 ہہ ہجچا٭ ہہ٭-×۰ 8×۲ ں7 و

 اک>١ دكت٭ اچ مم. ہہ ہ٭ تج جەدو دو 3

 ۳۷۰۴۰3 ×۹ 9۹, ف× :٭ ]مج متحد ]جج
 اٹ

 ٣۷× 1۹۰۳۳3 .۴۳٣ +۳ >7 ×) ×7 ×٭٭ ٣× ہر

 تب٦ ٭٭٭؟ ہ8 ٥ ۷ی مج چپ ک5ا0)33 چ

 ٥557۲77٦۳ ۹۰۳ ہ مہ مج مج وج جو جو ع٭ و

 9۳1۱ ہ۰۸[, 55 ک ×55 ۹۳ ]ج۳ *جہ. >×آ ہہ رح

 ا مد ہ۹. ہ ہک ہ٭ مج ہو5۱ ہہ عیب

 دا0 5اک 5757 ۰ 77 (5):)-" ×۰× ۳٣۰ ہج

 7۰65 ٣۹ ۶ہ : بج ہہ 7 ہم×٭٭ یو چەچ

 تصج وت 5ہ. ی۰ ہد >] ججع) مج جچ چو

 ۳7۳ ۱ ۳ ب٣ جج 8۳۰6 ]حج ×× ہم 8۰. جج ٭ج

 79. 596 555 ت7 586 7ہ ہج ہدح ہ39 ہو.

 3 ۹ 51۹ ۱ کاتا ہ7۳ 1۹۳7۳٣۳۳۰۳۳ < ×ہ×7× جہ

 0 ہ3 ۲۸٢ 87۰ ۳٣ ید: یدر ہجر

 ک57 ا ۹ ٣٣٠ت 78 د8۹ عصر <۲ ۹۶7۰۲۳ من

 5× ۲ہ 5 5ق ××  یھج ہیچ ع٭ممم جو

 ہا ج ی بد ہچچ ہ۳3 ہ]م۳٭ ہ٭ مج

 ک5۳89] ۹9 >7 6 7 ہم ۷۸ "ہم3 ہم 329

 ۲۳۰ 1۳۳ دت دے د ہج.٭ چک ہد٭٭×٭ جج

 7 ک15۹٤۹1 473 |۱0١۳ مج |

 ۶۰۹۳ : جت٭×٭ و ۶و جچپ-ودجوو جج ھچ

 جج 5۶5۷ ہ< ۴ 8۰ج جج بے ہم ء3



نی إلی اگلا یاب مو
 

 ہ۹۹, 815 59 ک ۹۹6 ×۲۳ ػ), ہک۳۳٢٢ 81ت
 تو و مج (3)و مج مسمج مہ ×1 ء۵ ب٭٭

 ہ۷7 (۹5] ١ 3۶۳۶ ۹ج ٭ی *ر"--۔77ہ 9۴۴
 گم. یو: کب ۹۳۷۲۲۸۹ )۳5 ×۱۳ ۴۳ 3 ۳ج ۱

 ء3٢۹۱ ۹113+ 15110 8۹-٥ : ب۷۲۹ 5۹ د۱۶ ×۲۳ ۷
 <۰: (ی٭ر - ن ادرو (؟ج مج ہہ, یڈر ×۱ 5م. 5۷+ مج
 5 ٛب٭۰ (۵)ر ×۲ 8۳۳ ۱۲۳۳ ٣57۳7 ۴۴۷ ا ۱
 اباذع ×80[ نیونت >چ رکن اٹ چ٭ ۳ 0۹۳۰ 8 ۴ 3ہ

 ۹, ×8 ہہ, ک 7۹ ۱۱۴۰۶ ۱۳79 (۹] ۱ ۳ ٠۴۰

 ی0[ 7 2 ےہ ۳ج م۴٣٣ 7۹ 7۶۴۹ ۴۶ 7<
 جے57 ۲۳۰ 5۳۰۳ ۹75۱۰۰١ 5 (38)ر۔ک٭۹ ۶7

 ت5 80۹۹19 وت ہ8 کا58 ۱۰ہ "۱5۶. 3:25 (07

 7۷۲4 ٭772, ہک (ہ۰)3))۔۔٭ >:-٭۳7 5-3 د5۹ ۱
 و<٭ 975. تکاو ج *راک 77 ۹۴ ]6 8۱
77 ۹ ۳* 5۹ .7 ۶4× 3-5 ۱5۹ ۲۴ 341128 ۹757 
 ہ۳ ڈو مچ مک مج و  ج٭× ×۹5 مان چ۹ ۳ 7

 نال

 ی279۹ ۹۹5 چہ ٣٣× 3+: ۴م مج ۴
 ۲۳79 8, د۳٥ ۹۳۹ ×75 ۱۹۴ (3۷)-ل٭ +7
 54.2۴2۹1 ۹۷77۴ و858 9۹7۹515 ک۹۰ 3۲1۹ ۹۰7۴ چ٭ 8 ۴
 -٭ج ہک د۴۳ "ہ8۶ ۹]۱: یب ٭٭ ٢> اتا 8 5
 ہ(تی 59828۱ ج3ت 7۳۴۴ ۶۳۶ 5۹۰۳5 ((7۴7
 م١ ×79 ۱ ٭۰, ٭چ ء؟عا ہو)5 ۹ ٭۳۲۳ ٭٢. 27

 7۱ 20۹ 7)۹۳۰ ٦٥۹

 ح ہہ 3. <7 ×۹: ٭٭ ۷
 ۹3۶ ۱ 9۶۹ ۹۲۹۶ ۹۷۹۷ *]16719) ۳۳۴٣ص [(۸۷ ×)7٭٭1 ی٭٭

 ٦٦١۹ ۹٠۹ ٭٭ ۹ج مج. ہججو ٭ 88۱
 ہ(۰۳۳۳., ۳ کا 7 ۹۲۹۶11 513) ۹ ۹۴۱۹۴۸۹) 7۱

 ]وے (ہی)۔ی٭ ماتحرو تاج نوحہ بج 3۶
 >۹ ٥۹ )م۱ ہمہ ٠3۹۲۳٣ وہ 3ج (۴ *( ٤
 مکیلع رمؤی نوٹوکت امک ٣ ہ5ا5 ا٭۲ ہ٣٣ .65
 ۹:8 ×۳۲ جم. ہم با ×۲۳ ۹۹۲ ہک ۲۶۹ 2۶ ۶۱۴۳ (9 5 ۱
 ید: ×۰۴ ٭ دہاچ5 5 5 ک۲٣ ۳۳٣٣۳۰× جا <
 57+ ۱ ۰۳۳۳ ہہ چت ہہ ہم۷ ھ6

 ۳۹5۹ ٥ 9571513) 81۹ ۱۹/۴6 1ج مکلامع ۹ 5۱

 مج" ت۹ ی ٭ 2157 *ہرک72115 (71۶) 7۰۶

 _ 5 3۶, 918 5< ۱۰۲ج چی۱ ۳ (۴۴ 2۰۶

 ہ5. ۱ ہ١ >٭ ٣۳یہ د5۱ 75 ۳8۹ ۹۳ 5 75
 ۹۳۳1۹1 ۳۳. ۲15 9)۶, 5۹8 518 ۳٣۳۴ 6 ×٣۲۳۳۲٭
 5ہ ۲۳۰۰ د5 عت ٭٭ ٭٭٭ة ہ5۱ ۳۳ ۹85
 ۹۳۱۹] 8۳۹ 575۹ ۳۹7 6, 9۹۹ ۲ ۷۳۲۳7 ۳6٭
 5 ت۳ت م55 ۴ 88۱71 5۳۴ >5 ۹387 ۴۴۳ ۱
 ج۳۹4 ۳۹۹۳ و. 8۳ہ >٭ 18 م۱۰۹. ۹۹۰ 85

 6+ 1۹۰]٥5: ۹ )ج مج پس ہے ٭٭ ۳

 كى لٹ وم نو رم حزم مرقم رکا نو فر مد وہ نو فعففغو ےک رےڑع بابو وج ےب ےن نظری وو و ید رت ا 2ا مہ جام ہل خوب فنا ک فا وما رر

 یر ۳ یو ٤ ہہ ڈ6 ۴-..... ہہی 2 ا٭3۹)
 یت اتا سان یشن ری وونیق زین نئیئاکلا
 ۴۔7 )۱11 ۱97/9711 ت۳ ۳۹ ہ٤ 83۰
 ےہ چہ 988 "م٣ ۹4 ٭می 9ڈ( ٭مج۳ہک ۱
 مج, >۹ ×15-جج8۰ ٭ ٦٥3٣ہ کا15 ×7 یب١ ت5. ٭6

 م١ د1 515 1۳۳ ۹ وجہ ہو3 ]]ی )۳. ۳
 ڈ581

 اج یم جر ۹۰۳ ہیک 7 ہا ا اج ا
 '' وہ می و77۳ ۳۰ )598 مج 555۱۰۹ 8۰۳۴۴۳ ہ
 - ےب 58 ۳۳۲ ۳6۴ ×۳3--جو×٭ ہ ٭٭×۳٭ ہہ
 تک م۶ 7 ۳۰ م75 ل5 م۴۱-.]۷۷۷ا ٭
 رک ×1 ×ج 5ا5 ۱۳۴٣۴۹۰۴ >٭ ۳-۸۷ 3×۱ ۴
 - جر. .۶۳۳ ۱۲3۱.۶۰۳۲ ۰81٥570 ۵:5 و مہ٭او جم مچ

 - ےب م7 ×۰ ت۰۳ ہ م۱ <<, ۳۴6 ۳ ۲ ٤٤۳۴
 6.27۱ 2199-5۳ 5< ہہو ×3 ر۹ ہ۹) ہہ

 چپ "م۳۳۳۹ ہ5 ہ5 1۹ م۱ جر ٭ تی ص5 ٥
 جج 7 >۱ د١۶ ہا ۱۹× ی٭٭. ما: 1 ۴۴۳۹۹ 7

 - عر 86 ××3+ 5۰ 5ہ ۹ *۰۶۱ ہ3 چت ت ۱×۹
 8.9۰5۸۹. و5 6ا1 ۳۹۹۹7 تہہ . م9 "جہ

 ٦۳ ہہ ا575 ک۹۹ 5۳۰۷۶۸ ×31 ! ۹۲۳۳ ۱۳۰۱ ٢75"
 جچچ چاک ہ "عرب آم مم جب 8٤8ب ہہ
 0ب۳ ۳× د٣ < مہ -ج+ ۳ ؟حم ہہ
 ح5 م7 ۹5 ۶۳۹7 5. ۹۹۹ 91 75+
 ۰۳۰۳ ۶۸4 ۱۱8۳ چ5 ٤۱ ۵5 *5 ۵1۹۸ 1: ء78
 ۱ ۲-1 م] ×۷۰ ھر ۱۹۰۳۴۳۴۲ 5۲۳۴ 253 ۰۲۱7۳5 7
 0ک ]0553 1 851۹۰5 ۴۹۲ ی۰ م3 م۵9
 اڑا ۳ 8 187 ۱71575 ۴7 ۱ کا5ا ۱۹۹1۴۲51۹ 5 (۴

۱ ۹۹ 8۴۳۹ 

51118 54 8 

 1آ 77۳ 771 97۶1 3۹ 1 78
 8۷٣۹ 3چو ٭.م )۹۱ <5 ہہ د-٭ ×۳× ۰۴
 6585 ج مج٭ ۳۳ ×× 8۰6 عحكک ہہ ت۳ 5۹ ۴ 7

 اڈاڈ ×۲ <7 ۳۹۳ ٭۳۱٥ 7 3-۴ ۳7×7۰ ×× .۴٣۳٣۰
 جج مہ ٭ہ "68.۰ بد 335 5 ڈو و
 578۹9 ۱ ف0 80] 5۳۳۲ ]۹4 یہ٦ ×۱۳۰->×۷۰] ہ5 ید ہ۳

 ۳۹)7٦68 د7۹ )7 س-..: ہکا

 اتچود ہ٭ہجع-٭حک 9۰۰ *ہجح.م رم بو ۶۲۰
 195۱5۰۹۰۹. 5715 551 م۴ 5 ۹ھ مل ۹۰۶۳

 ۲ت مج ٭ج, ہ۰٥ ۵۳ یی مح ٭رہچ
 7۳2 ۴۹۳۷77 ۰۲۳ ۳۳ ۹, 39۹ ہہ م۸ ×۱۴ ہہ” ہ٭
 “5 >۱ م٦ ٭ہق×.۔ ٠٘ ہم ٭ہ 8٭

 ۷۳۳۷ +ن× ر۶۰ <ہ "185۶۰ ۱۹۳ 57 ۴ ۹ ٢
 4)7558 ء۲75۹ 53 71۱۰ ۹77۰855 5۹۰ ۱۴ ۰

 کوک نانا کیک کیک قَحز الم



 -٭ہ٭ [5ہ ]مج ۱ تسشيشسشسستمسسیجیر

 و۳ ۴1:۳۲ ٠ >>×۳×٭ ۳٭ "ب× ںیم مم | کچ ۱<. ری ہا تجج ×ج جوڈرپ سک
 2 ہ5 )٣ ۰۶ ۳ 1 0 6 25 198.۱5۱۶۳ : ۰3 *دد

 -. م۴ ۳ 5۹۰ دت ۳یم : یھ) ہہ جہ
 515 7۳٥5ا مہ ت۶7 3, ×7۰ ۹ ۳ ۴ 6ك

 ٣۰ ۳ی 85 ]۹۶ ۱ 3۱۴۴ 5۲5۶ و ھو

 یر نیر ہ2 ات ہ۹ وت ۵ و جج جج

 5 5115 3۴ ف ہ۹٥ م5 ۴۲5۱ )5٥( ہ×چ چپ

 ہم دجج-.اڑج چہ ۱5 >1 7۱ ۳ ۰٢ >۴ج وم

 8۶173۲ ۹۲۳۳۷ ۴) *ہ7:٭ -_۔ (3۷5/5))

 ۹ ۳6)61 امت ہہ یا! ×7× ۳75 ٭٭٭ ہچ
 یر ہج 65 م5ے۱ ہ٥د ۰۴ ہ۶8 ٠۷× <۰ث و

 ہ57 ا 5 یی ٠ 1۳ ۳9 >, ہہ دجچپ

 1۹ ۹.3555 ۴ ہ5۱کك ہ۳ م5 ۳5۱۹۰5 ہ× فو

 551 ۹ 5۳۰ ×53 ٣× ۳ ج١ ک7۶ ہہ جہ چہ
 لاتا

 ب۹ 515 ع۳ ت7۴ جج ہہ - 77-0 3چ جو

 کہ5۳7 -ر۳× 5۲۳۳ [مم) چ٭ مج ہم ن٭ج وہ

 5797٦ ۴7۳ ہ٦ 1۹۳۰ ب۹۳ 5۲5 ٠۳۳۰ 57 34+3 جو

 9۴۱۹ 5 بب ٭ *۲3--(۳)٭ 38× ی۹: 7)5 آو

 5ر5 ٭٭۹9. ہی" ي٭ مچ ٭عچی یہ ملتا

 9۱-٦ ڑ۹ ا ہر8 جحج×٭ ہ عی ج٭ جو

 جد ۸۳۷ +ی-ہ ۱۳۰۵ ہت ھی ئ7 ی5 ہہ وڈ

 ×5 ہی۳5 ۶7 چ5 “۸ص ٣ ہہ. ٭٭ ٭: أ8
71 7×۹6 

 ٭ئآ ۳۶۹ ی٭ << یک 1۹۳۲ مت یم جہ ۴6

 ٭×٭٭:. . كر سل نت نا او ۹. 6

 .3٦1:5 51۹ا ك5 715 ۱ ْ

 یک 887 أ۳ ھم, ×۷۱ +اوسصہ (ھ3]جہس-. م۹ ع×ج)

 5ا۹۳ ۳. 51 ک57 7 ھم1 1۹۳ ۶7۹ ج۱

 ہ٭ ×۳ ×۹ ×× اتَهَلزاَکيَج ولا لْبَعِاَرُمَِکْخاَر

 ۳۹ب ہک77] کا77 7ج ۳۹۹۳۶۳۹ ×ج >ج :×۳) ٭ج ی٭

 3 ×ہ ۶۳۶۱ ۱)7 ۳٣ ب٭ ٴ8355×٭ ۱٢۴۰ َنَِرلاَم زنا

 اوڈلح اوور ہک چا 9. ہہ ج7. د١ 7۲
 ۴۱ ٣۰ ۰۲۳ 57 ٣5

 5ج اتا )۳۳ ۴۳, ۳)۲ 2۳۳۴ ۴۳ 'چ> ہہ ۴
 ؟ ٭×٭ +98 ہہ یو. >تج مہ مج_]! أم ہو ٭]. ج۱

 ہ99 ۳۳۳ مک ث7۴ ۹) ×۰۳ 5 ۲7 9×

 55, 988۹ ۹ 1756:۷7۹۲ 57۹ ۶۲۳۰۳۳۰: < ۹8۸ ۳. ہ”٭7۰)0 ۱

 و0۹ 2817 ٭:.71857 ×٭ ڈ3 دقت *٭م٭×٭ ۶.٠

 6م, 89۹ ۳۹۳ مہک مج٭ ٭م٭ ہ 8۰۳۰۳ مم مج ٭

 ات و م۳ 5×6 بو < ید٭ م۶ ہہ ]۸53۳9 ) ہ۶

 ۹ک 55, 7951 51113 11 ۲7۳ ؛ ب97 مج ہہ.

 0 9 ۹ 9۰ ہ۶3 مہ ہ۳ ×]]مہ×٭ جیو ٭۱

 تب ول >3 یدربر ۵۳ : ]ہ۰ 5 م٣ ہ۴٦ ہہ
 م5, 58 ۹5 7)۳۳۳ ۲۳۳., ۹۲۳ہ مج ہ ہعب وج

 ۹1۶/۹ ہ٭۵ ہي. ۳8۱ ی٭ +۹5 ۹۳۳ 5۳ م86
| 815 

 ×<٭ ؟5ت چت دہ "×× ک۰ انی آ

 ۳۹۹.( ہمت (۹] 3۰۳۳-۳۹ 886ج چچ *حج-.ہچ پہ

 5 1۹ ی5 ی05 ۳آ ۳۶۴ 5۳آ ۲۳۴ 5ہ ۲۲۹۱
 مکسبلی ×چ[8 سبل 0ی م۳ انچ ۱ ی۹ ۲۳ ۳۰۲ "۷۶۴ ہ۱

 55 ۵9۹۱۱۵ 5۴ سا یب مہ ۹ ج ہہ. ہم

 ادہاڈ5 ۴ ک3۰ ی ۴1۹۳5 سابعلا جت و قی ب٣ چو

 ۱ ۷ ۹۲۳ (31۹ 7)۱1۹ 37 ٣ 7 ۰ جج ۱

 عیش ×۲ ةعیش ک5 5565+ ۱ ی5 5۹ ۳7738 ۱ 8۰3" ٥

 ۳1٦ ×۱ ٭٭٭۰ ۃمْللديَعْنمنِیناَر --۔ ٭٭۹٭ , چ
 (ھا:)۔-ی٭ 7758) ۶۳ 3۹1137 (57۶۱) <  8> ۱۶۷۰٣١

 وج. چت ۂعبش ×مرژو یس ںچ .]م] 9ب دج مج عج(

 الا ٦۳۰ ب2 ج ی۹ ۹ 36۳ ہ۳۳ ۹۳۴ >7 7۱ 7

 2555 95 یو جی ۹۳ 7ج۳ : ۰7

 5ا 7 5۴ ی۹7۰۱ 5 ٢ ی ہا. ۳۳ ہک ہہ
 6 8. 3۰۴۳-٣۹ 8ہ تی *ہ-٭× ج×٭٭3 7 ×× ص
 ۳ ۲ <۳ ٭٭3ک <7 *٭ ۔!نووچ٭ یہ)

 7۰777 >*قق×٦٣ ٭ج "۳ :

 ضعب باقر مکضعب برضب ارافک یدعب اوعجرتال "لا

 --5۰۹۹. ہ55 9755 ۶۶ ۶۳ +۳۳ جج ہ7۳۱۶] ہہ یر

 5۲۶7۹ ۹1۹۹ 77 وج مو ے (ی۹3٢]8)) ١



 دب +۷1۳۳۳ ںتجاسم _ 11 -ت " تا یس ےس ۸۹

7 ۹ 
 +ےنہ ہقےەبو و ہہج جو ۱۳۹ ۹۳۴۳ : 6

 ۔نی ]×۹× ںہرک ھ١8 ۴۳۶۳ ٤"
 بہ مہ ہ ٭چ 8۹ ۳۶۸۱ ہ۲۳. ہ۱۹ ۴1۴ 1۱۹ ۹ 48

 یہ می یم ہمدج 4م نجم ۱ 8 ٥6۱
۹۰۶ ۹۹9۹۹ 

 ج95 518175 نوضوخی ×5 ت ضوخ مج چک ۱۷۴۹۳ ۹٦
 ہ<٭ وو ]مج ہ ۱۴۳ ۱۶۱۱۹۳۳ ہ 5٤۳ ٣+ ۹٠۰۷۹۶

 -جحجو ضرخ 2۷| 5 ۴(۱ ۳٣۳(* یک ×57آت 7132: ۴
 ۔۔٭ ہہ َنتضلذلا دم شسَضانَت نویملی مرض ْي ۔ر ۶
 718 5 یک ۰۳۰۴ 7۳۳ ء١

 یچ تایالا یف ضوخ ی5 5۹۴ ی۹ '8ھ1۷۳۹' (3۳۹
 مج نسنل مر 3 'مجب٭و'۔۔ ٭٭ ۳5۱5۴۸ 880

 ۔یہ جج مح 0.١ جج ۹ ۹۰۴۰۹۳ ٣<
 جن ۹ ج5۰ ۳ 2۳۳۰ +7 ہ٦٦ انل ]۹۹ 5ا

 ےہ وہ! ہ۸ 7+ مج یز 55۳۱
 ہبہ تیر٭ ×۷۹ 7 77ب 7چآ. 7 81۱
 -3 ]5 یر ہ یہ ٔي٭ ہ٣ یہ۹۹ ٣ہ 8۱
 “۳> ہیچ چا7 -- 6 ]۹ 19 7 7
 ۔جح× -۱٘ جج. 88 ہ5 6۲۰۹ ۴۳۵ ۴۴۱ 6

 م۳ ۳ ۱۴۲ م ۳1۳ ۶۲75 1۶۹۱
 ںیم ج:73-7 ۱٭م۶ہم ِعب٭ و. ۶۳۰ ہ۹ ٭
 ءدجح عح< مج ؛ (وصھ) ۔ ۱8 ہ۱ ٭٭. (3ع) - (۴۹

 ںی د67 ۴6 < ۳۴۴ ۳ 17 .2 ٣> ٦×١
 ۔ہ٭یج ۳ ۱۱ 1۶۹ ی6 56, ۵۰5 ۰1۹ج ,٥81۹۳۷ 565ر

 4ک. 1۱ 28 ٠۰۷۳ ۴۱۹۲۴ ,71 ۳۹× )۰ ٣27
 ہت ×× :۹) ×ہ.٭ : ]۶ ×.۶>7 ہد 7-۳ 7

 مہ اہ ہچ×× 9۳7 ]۲۲۷ .٣۱۳۶ ۶ ۲٦۳۴" ٣۹۳
 حج. 3×٥ ۴۳۰ ھج ۴۹۱ ٭آ ہ ۹ ×۳ 7
 ہود ہ ××. 8۰۳۴ ۸۶۳٣ ۶۳, ا5۱ ہ5۴ 5۹]7 165 >7
 ۔ج مدح ×× ۱ 3 ×7۳ ۲۹۰۴ ×۹۰ 7 7

 و مو 356۱7۰۹ ]ی7 ٭5 78۷۷ ۰۰- ۹۱۴۱ ۳۷ ٥٢٤۱
 ی٭ ×4 و 8۰۰. :۴۸ << ۹۹۹ ۳۰۴ 5۰۱ ۹9۱ 8

 مج پک م۰ ۳ )۳, 5۹ چ9 91۹ 18 ۹۰7 91۱
 >ی ي۹ متججہم ح : د ۳ ۴۷ ٥

 پچ م2 ×58. ہ ×8 م.٭٭ ہم ًة؛ 5
 مہ وج ا5٭*] ہجر × ۱59 57۰۱ ۴۴ ۲۳ 18
 ۔یجج و ]جی بر (8 ٭ ۱۴ ۴۰ ٭٭.٭ ۶
 ۔ ہی ٭٭ کل:76 ٭ و 5۹ 5۰۸ ۹۳۰۷۲ ۹۴

 یس. ]۹۵ 8۳ ۱ ۳ا71 ۳۲ ۴ 71۰9 971 ٤
 وں و جب ج۱ 36 8۳۶ ما٭ :ڈا ماک ۶
 ۔ںتس١ ]×۱ جج ٭٭ *× ×× "۰۹ ہہص 5ت 75

 -+3ث

 ی39 ۹۶۹۲۱ 8 : ٰظقلا كکبضیاماو 3۴۹ 8

 پک کا جل . پوپ ٤ و ند ےہ ۲ اج ا وک ا

 ڈرروودس ھ د

 ال نبا6 نکیل کنار ارم تییح قاوضوخ ا7
 ا نیز عار لالا عم ین لا دعب ا
 ا رو5 ںوھنرمیلملی رک نئ یک نی مو تند از

 2٤
 ا ما نود نوایل سیل اتبکا می رش لئ نار ا

 ا وا نو ندا و و کا ا || نا وا ند ارم ک امی اواسا نا ا7

1070000007 
 یو شا ایا نآوم نیلعلا تر لا زؤاد ا
 ((قحن نکرفوم یورقخ ابو دلا ا

 جا
 ناک نا لت تو یا را بدلا اب ٦

 سس

4 

 ےک و ر۸ رخ ۸ ا ۸خ ما
 وا ما ےن رم ےپ ری غۂئ مشن رہ رٹ ڈش

 (مرر ہ۳ :.۳۰۰۸ .ہ٭٭ ہ٣ ہم6 ہ۶ ہ57
 557177۷ 5 ےہ یرہہچ جچ عج ٭و ج م ۸ 5۹ ۳۲

 م۳ ٭ ٭ ي۱ ۲ ٭(رہ٭ ہہ وک ہہ 7 ٢٢
 وہ ہہ ۳77 ×۳ 2 7۰ہ "۹7 7٦7 مض) ف۶۶٥ ۴
 5وج چپ چہ یوج وہ7. ٭7 3٭و یہ م۳7 ھ۷۹ ۶۶۴ ٭)
 چچ نج 'وجچہچ جم وج مے ٭ج٭ ہ٭ 5ا  ٭٭۱ ممز
 ]7ہک 7۰ ]٭ - ۸۳ہ ۷ج 7ج < ہقوج٭۳
 * جج یج "۸۰ "بہہ !۔(سوجہ ھ۳7 ہم ۱
 م7 ر77 ہ7۴ 2۳7۷ 77 جج مت او ×× ۶
 جج >ج و -× ہ چہ ر95 ٭ ہ٭٭ م٭ ۹.۳ <
 >×-7-٭۸ ہج یہ ۶ ہ> ہ۰ 85۷۰۷ بو7 مک, ای
 7 ۳ج مج ج رج جج ٭ ×ر سو وو << 7
 و٭ر ہد چپ جچجو رک یجب مق۳7 ×۱۸ 2701۔7
 م3 5< | مرر ۳ ۸ ۳۳ 71: 77 7 ہہ چہ 7ا 7
 8 75۹77 ۹. مو8ہہ٭٭ چ٭٭٭ "۹۳ ٭)7 7آ ہہ: ۵۹
 ح7 ہج یجب ہدوجر ئج موم ہہ 5ت ×٭ ک7۰ ھت, وک
 ہجك[ح ہج وسص جوچ+:۶ یى "757 ہ۰ ۲۳۴ 87
 ج58۳ 8.۰) ٭ہ٭ 77-۔ ہہ 37 <۳ ۸۷۹ 71۱
 اتڑو ج۳77 درہ ہبہ ر5۳ ہی 77۳۴ ۰۶ 7۷, ۳۳8 571

 8 جج چ : چو ےںج وج دو۹ ج٭٭ 58 ٤6
 ٦ج ٭)ج رد ہ7 جہ قر یدر یب ی ی٭ ھب ھ5

 ڈ7 جج یچب قبرجح یہ جور فرع 7× ہمج٭٭ ی٭)75 1۱
 مدر ھچچج -تس بج ×××< ۱۶ منو ۱ ]۱۶ 55

 ۶ا 2 35۶۹ ,1۷٦7



 یت ہہ. 5 وج٭]<×
50 

007 

۳ 
 چ تر شش دس وس تی

0 

 تہ ا 1 0 اھ وک

 تشاسج ھداسسا یت یر اس

 35۴ ۴ ۹35 ۳ >7 مرچ ر

 شش یش سشہ رش

 ٭٭٦: ..ادهََااَييلَہ+متَْا دتا لا رو - 8۹757 رذ ١× رپ

 تاب ا منئسد لسلاوس یس ا

 ہین ۳ ۵۳۴ 971 1 3ج

 )دب 7آ ۷ ۰ >۶ : (ج)

 >3 ٠۴۴ 35× تدات٭ بہ 15 ۹٦٣ 55۱ ق3 فہ

 سش شش اس دیس سر یی

 5۲75 ×× *3ہر٭ 1 جج قج۰ ہ یناف یکن ×٠ تپ ٦

 ۴۲1۲5۱۵ ۹ ج7 د7 ہ>

 ۹395 ۹*7 ×ہ٭:  ایڈلاڈ لاَ -۔-٭٭۹, 8

٭ ۸جج م> ہج× ۱۔8٥ ہد ود
< 7 ۳ 

 ۳۳-7 ۳۸9۱ ۹. 5۳5 ×3 ×× ہ ڈو وہ

 ۸۰5 × یک ہر ا ت۳ ×۰۶ 3× ج>× و3

 41۰ 5۳5 ۳۱ دجج× < ھج۔ہیک× جد ود

 ۹:89 ک7۹ م× بچی ور |

 دہ دا 5 ج1ر < ۷۸۹ .××٭٭٭٭ +. ۱٢

 1٦ ک1 ہک تچا> دہ ۴ ہہ” ]× ہج

 اک ا ی١ جب. ہت ]۳ ہ۹۱ ٭٭ ٹ-ججچڈ)

96 تا55 ج١۰ 2۰۳۳۰ جہ مج ید  چچ ود
۴ 

 5۹1:۹13 5 د۷۳ 710 ) ر

 5ات58 ٥٦ 55۳۳. 85۰۹ ؟ہ ]×٭3ٴ وع ہہ جو

 ڈ5 ۹575 9۴5 ہ5 ۰ جہ ہ۳ جج پی ج

 ۳ َلَسلْآ ×× :ر.٭ >٭) ××: ہ× . ×٭ ])” )٭
 ک41: 20 ٭ج)

 ۶ چ 5۲ ٭٭ہ ء5 یدچ جج ٭ ہی ×

 ّہےچح می دو۱ ٭۲ ج۳ پی مج بجو

 25۶ ہحج مج *ہص وج ]مر حج پآ پ '

 295۳۷6۳7 10×٣ م۳ د0٭ر یصصم جج جچ و

 “تگ یک جج حج چو سو جچ] جو سج
 کئ

 5اک 51 ۲۳7 ۹۳۳۳ ٣۰٣ ہہ ہ×٭٭ 7٦

ہج×٭ ہج ہ ×رڈوچو جو مچ جچوچ جود جج
 ٦> ٦۹۶ 

 <× ۹77۳ × ×چ×٭ ب9۳7 ×× × دچو

 9 ۴9 7٦77۳ ۴۳۰۷۳۳ 7 >7 ی١ جر ج۴]-..٭ و ٭

 ٦۱٢۳ ٠٦ مت ×٭ 8ہج جج و--حو ق۸ و” وہ

 ج ہتلنش ہعمكکسىلمس”ہميمىصع

 ُباَدَعَ و تح نم بار یل انک هی اتا زنا كا

 نو شکوک انی

 (۹1۹91۳۳ ۹۴۰ : “ہے چچی

۰٭۰ڈجومو”۰ھ/أھ”ھ“س٢ُ٭وًم یش ریت اما یی ہودا مو
فسمِم ٗجدٗٛػٌٛ”م<ٛچٌِٛ

حف ۷أففُأُٛوھھجمُدوجص
 ہد عع٘دوف مص

 96 ہل ا۳۳ م6 ہجر ×٠ ×7× ..7×٭ ×6

 ۹۳ 5 ۳۳ ۳ ہم ۰۰۰ 8۰۰ ہچر ہم وج

 ۹ 1٣٣ 95۱ جہ۳ ×مو-.5 ]۳ ۱

 (719)-ل٭ لت ۲۴ -نو ڈپ٭ژ٭ ہو ا5کاک 2 ۷۲  ھ

 تاواک 39 ۳٢× چت مہ ہد 8۰ دہ یر *ىج ھ7 وج

 5787 17۰. و٭ آو ٭

 ات ى5 ہ۳۳ مج ج٭ ہ 3:×۳٣ج 5ص 3۰۰990

 ٭ہہ٭ "۰۹۰ ہجچ٭ ۰× ہج ہ.دہق۔ب جہ
 یر اچ ××

 .<٦ 7 چ >٭ت٭ت×. ×۳ ہو ۰ ؛-×۰۴ جد جدچ ج-و

 7 59 >ج 55 د59 ڈ×٭ ۶ ہ8 ہ عوچج

 ۳75 ٹن << بی ×۱

 5۹7۳۹, 5۷۳7۳۶7 د ×۳ ہم جج مج ہ مت و.

 ۳ 5318 5۳5 اک جی ہو ۲ ×ج جہ ہ٣: یج 5ح

 172811 38٥۹ )٥8( ۰ هيلع اوھرکتسا امو ًاطخلا یتما نع عفر
 ہ۹. ہ5 اک پ3 ہ 8ہ. ہدج ید  م سچ

 5۴7575 1۳ ۳7) ٭ہ7 ر

 ت5 ا77۳ چا.

 5آ 131 7 ھر 5 ہہ٭٭ ہو >٭ 8ج عم

 ا٣1۳ ٦× 5 ۳×٠ ×) ×۹ ]جہ مج! 85پ درج و

 ۳۷ 85۳ 55۹ 5۳ ,٣۳۳ ٣× 5 یھ٭| دت "35

 ۳۹ ۳۶×5 تاک ا لب ×۰× جم 8ج. ںود جہ

 م55۳ ۴7۳ ٦۹ ٭ج ۰8) تج×۰ 5 ہہ×٭ مج مج جن

 5775۹4 ٥٥5 ۱۹ *5 : ×۲ دہ٭ *ج جوق جہ

 >۷ ۶۳۰٣ جو جر و تق٭ 9۰× ۳۰٣٣ ×× ہ٭

 ؟اک8۰٤ ہ1 ۴۱*۹۱ ۳5753, ۷۳٦ج ہ .چد مو جج

 تک۳٣ ۴۶ا ×۳7 ہ7٥ : ہہ ×× جج جم روس

 ا598 ق۳ ۱×۱ ھچ+ : ×۶. ٣۳× ہ٭71>7 ہج جہ ہر ٭ مج

 ۰[]]8إ 1۱ (ميمم۷]] 57 >۹٭7 ہ٭ >۳ ج]) چہ

 ۹۱ 5٤۱ 5۳5ا 9۹۰ يہ وی نوح یو مچ ہک
51715 ۱ 

 ٠٣۶ )5۳ ۶۲۳۳۶١ ٠۳1۹۷۳ 5۳× و 8775 *ججچج-

 ا ×٭٭٭× رات1 رت لرز - ج٭٭:

 ٦5795۳ >×٭ ھ٣ .٭ دن جو و نل

 ہ5ا۲۴۹۲۳۹(57 55)ہ۳79 ات -٭×.۲ج)7 |

 ا5155 *  ٭٢ یب مح چود ):3٥ ×٭چ

 ٠۳ : 3 ]775 ۱8 7٠ہ "وج وی "وو

 7۳۳۷۷۱ 5 ۱×, ×۴ ہہ :٭ہع5ح ×× ہ دہمود

 م9 09 ۳ ہ۹ ۱ اچ ] )>5 ۰۷۰۷۳۲ ×۳. ×7۰ (یڑق

 ]مس رک .) ہد× اتس۳۳ ہ ۴×7 .٭) ×ہ×× ہ>

 2۴۳ 775 ہ٭۱۵ك8 “8:87۳ +×٭3) 37 ّّ٭٭ "١ہے,

 وک وج تو ےس و کد ےہ ےس رح رم

 یک ناف یش نژ ہود جن نیا عام
 نوشکی 8 1

 تن )51 7 ۳۳۳ ×× 7۳-.٭× ہ٭ ج



 تر ْ "تن 5٤7 ٭- ۔ وج سس
 تک یو یف ۰۳ 7. ٣۲۳۳ چ۴ ٣۳× ن۹

 ۱5۱ 5۲۳7 55۸۲75 ۴88 ۰۲۴ ۶۹۹ ۴5 85۳ر ( 1۱
 ۳ 5:57 ۱۹۱ 76 ہہ ک ۰۹ ء٣ 004۳ 85ج-855ب

 ۳ 5۱۵۹ ۹78 4)5 7 91 ,۹ ۲۴× 13۹7۴ )۳ 5۳٣
۱ 58175 ۹ 

 9 ۳5 585 31 538 5۳) ۹ ہہ, ۲۹1 ۰۹۴۶ 58
 ٭٭١ ×۸, ×۳ ۹۹۰۱8۳۷ 3ہ ۹۳ ×7, 5۱۳۴۶ 76 5
 ۲ ٢۱× ٭٢٣ ٭تہ< 3-۹.4 ۶۰۹

۱ ۶:۴7 95۹ ۳9 

 ت۹ <5 ۶0۹ 7177۳۴ ج١۲۰: ۳ 9۳۴ ۰۹۳۰۰ <4
 *ڈج 7ک. م×٭ .۱۳ ۷۱۱ ۹آ مم م٦ ٭وہ٭ ۴
 373۶7۲ ۱ ۴۲۳ ہ ٭رآآت٭ بی 35ج ع3٭ ×× ہ55
 >ج ہ مہ, ٭٭ >٭]٣۳ ہ ۲ *9یہ٭٭ 0ٍ چجآ؟ ٭
 ۹۰5۲۲ 88 ۳ی ۱ ۹ ۶۲۹۲۳۳ 5۲ ۶۶۴5 ۶5 ٭)× 89۰7:
 م٭ ہ مج اج مہ ۴:۱ <۱ ۹ ۰ ۲۰ "مج ع٭

 08 7 ۶8۰5 3, 9۹۰۹ .٣ جہ4 ۳ ہ3, ٤
 ح۴ 5 ی۰ 5ج ۳۳ ۲۳۹ ٭م٭5٣ ۹۲۲۳۱ (ہ۳, ک٭ 7
 ]ک7 (31) ۱۳۶۳ : ×۰. م٣۳ )آج ٢۳۷۴" ٥۳۰ ۴ا, ۳7

 55 ۳۰۳7 یک 6 ۳۴۰ <٣ج ۱ 7۳) ما ٣ج م۴ 8۴۲ ہہ
 5 م۳. ًقہحم٭ یھچ, ہ۹ مە ہ۱۹۷۳٥ب
 54 5۳78 )ی۹ ۳۲۰۱۹ ۲× مم4 و57 ہہ ٭
 ہ7. ۴۳ 5۳ ی٭٭ ہ5ا5 ہ۳۷ 8 5۹۹۱ ۲۱ مہ, 67+
 و. ۹ بج م۳ ۱)۰ تہ ؛.جم, ب۹٣, و5 ۲
 رک پچ آو میر یج مع. ہر۳۹ *۳۷۳) ۶
 3| ٹ7 ٭٭ نار ×حج ع3 و بوم ٔو٭ ]. ہک ؟

 نیکی و ام اک مولف یس نار بالی ]8 چ1
 ۳۷۹ 9 5۳۳۰ ٭[٣۲ج ت|۴۱۷۳۳۴٥٣ 9۱۶۳۳۲ *۲۷۷۳۳] ۴۱۹ 5 ٦٦۰(

۹۲۳۴۱ 6۲۴۳ 

 381 +5۳ لا ×5. 8٣۳۰۱ 58 ۰۱8۰۰ <ہ ۳۰۹ ٭٭٭
 ×× ی 7)٠78 8۱85 ۱ مھنم ہٰللاب ذوعن 87

 م1 "۳۰۳۳۷ ۹ ٥٢× *۱۹۰ جج ۴ج
6831۱ 53۴ 

 ہٌچ٭3آ ۲. 5۲۰۳۰4 ۳۳۰۰. ۹۹5 یو ی۹ << 7
 ت۰1 ۹77۹6 5۱ ۹ ۷٦3 ۳] 1 .5 ١9

[×۳۴ 57۹7 ۹ 

 ک3ا 5۳ 8 1715 ۹۲۰۶۰ 6۹1 7۳ ٭
 بج آپآجآ٭-ج٭ -٭*یٔ,؛ ٥۰۱ ۵٠,١ مج ۹

۱ 7 ۹5 ۹5۹ 5751111 

 857 )7۳۰۰۳۴ ی5 7۹۳ 55 ی ۹
7 6 ۹۳ ۹۹۹۹۴۹ ۹51۹۹591۹ 5 55715۱۷ ۴۹۱ 5 

 مج ۶۹۲۹۱۴۷۳ 5737 (53ا1) ۳ >3 :/ ۹۳٥۹۹
 5 أ1 57۹4 ٹا دت 7-3 ھ۴۳۰ ×۶1 ی7 18۶ ۱۹7
 7۳ ×× 80 <3 >۳. ی<<۔6 ہ؟٭
 تاچ٭ ۹7؛ <<. ۲۱ 155 ٥۶۳۷۱۰51 ۹ 537-ہر7 8۶۲۴ 7.

 یم و ۱ ۳۸ 4 جت

 [+۳۳۷ ائالا ایل ة0 7 :
 ای
 است تا
 ےہ نور ضزالاو توما لات ےس ا ٰ
 7 دس رجال 9 حق ولا نیم ا:
 اک انا را ار الف نالا 2506 یا تا
 : ا ا0ک لاک یا قت لا ٴ
 ایہہ عر رہ

 ہین تیر یا زکی لاک تا ااڈف
 ےہ 1 ےس 6

 ایک . یو
 ای ا :

 تے م5: نہج ۳:۸
 ج۱88 جر (6ہ یجب درج 771ب ج5۱ 5 بو7

 7ج ممر وچ! ]وہ ٭م٭٭ ووقو 7کی بووحصج (٭8ہ+۰ ۶ پ۳
 جو8 مچ جرم مج مج جج مہ رک ہمہ پک ہ
 ۸ہمجج عج جم وو ر معمر  بوسہ جہ7
 7۳5۳۶7 ۱۹۰ اچ 0277 ا 7۳ ق7 اچ م7 ای چ7 ]۳ 7
 7× ہ۰. "جر یدذر بج٭ ج عج7)5  ہبچجأ٭ رو 7
 ٦جج ×7 *ق٭7 ہہ یب7 أیروج ج٭ح> ور ٭٭ ۰ یرج ہجووو

 285ہ پین ٭ج ۳ پہ ب3ت .ج ہ٭ ۳١۴ ۶ء
 ۱73۲77 ۹7۹75 7۲) یر یىی ر٭ ۷ جہ پ57 چی
 ٣۴۳ م۰۳ ۶ ہت ہجوبو ۶۰ْ جیو مج یب بج×٭) ک۳
 ت5 ہہ ٭مجب ×ء ٣< ہہو ۔6:روچ ڈہوعجچ مبےمجہئ ج
 تا نو ین انور ھی سی قت مینا بہ
 اج ج٭ د٭7 رچچچ مج مہ ٭)7×ج ہ7 ہ7
 777, ہ۶ ج7ر ۳۶797 ۰۳7 ی7 چہ و 9۷ 775 7ک
 ت7 ۰7 +35 مو چہ وج ہو3)ج "و ہبہ  یدڑہ چچج
 ٣٣ خجر رت یچچ٭) جج 37 ہ٭٭ ف ×77 77٭ مہ 68
 ٦9۳۶ <٭ص چہ.٭ ×7 موج یج بو آج ج5ر ٰیمر فو
 7۷ ہہ 077-۳ (٭٭ 5ر مہ ۴۴ی ز ہک ۶ ً٭٭ ۷
 اچ یچ چپرج دہ. یہ ڈو ہ۴ 7: ]7ب ۴
 ۳۳۴ إ موبجور ]وو ×()ج جج ہ9 یوجوہ٭ یہ ھو ٭ے
 تک ا۲777 <1 تہ ×× ہہ حج 7 7+ ہجر 7۹ج
 جج جج٭ وو جج وچ مزہ مج / ہ۲ 7۶۶ 7× ٭

 7٦ خر ”چج٭ مر ٭٭7 چرچ ×٭ہ 3< جج مہ ۷
 اد ]و .× ہ۰۲ یہ م۳ ۰۲ ھہج ہم7 587 ۹

 535۴ ہہ ٭۔758) ہہو نج 7-077 ×۷۲ ۸(۱ 7
 اج مہ ج ۲۸ہ ×7

 ہت

 اک اپ



 7۳۳5 ۳571۳ ۶:19۹7 7 7۳78 ہہ ج-چ٭ "57

 ہ5۲77 535 تہہ مج حجر چہ و ۹5577

 ۹7۳۰> 58ت ہ ×>-٭ج وجوب ہج 5٦8 وج

 تنا ہقا7۶ا ک٭ ا51۹ 351۲۳ 77×7 ×ز ج4 ا

 سچ نشا سلسلہ

 ۳ ک7۰ ۳1۶7۳۳۳ ۰٠۳ 7۰۰ت ہ .۔ ہجوم

اج جج >۰. ×7 صر ہج ہں
 رک 7ج 

ہد اک٭ ×× ×: ہد تم ہ۹۰ ھج؛ چپ
 ۰ 

 8: نوملسم موق نحن - آب 55ا ٣٥575 1 . چہچ

 45 ۵ >7. ہ >× دا : 9. ]) ج3

 7 ہا حج ۴ ×× ×5 جج و××٭٣ ۳ت جا.

 (8ہہ8) 7 ۳ د3 د۱ ××ج ج7۳ 0> )303 جگ

 ۳ 3 7 ہر ×7 3ج ہ٠ ×7 ھ9

 ام <<: نار قر قا قی ۔۔٭ 78

 د25 م1 7 ہ۳ ۶7ج ہ٭ و> : ہد یھج جوج

 3. 5م جہ ۳٠ 3۰ ہد ہ٭د٭ ہ٭ چپ

6۱ 3۳ ۳۹۲ 

 بج 85۰ یمعص ۹ہ ہ3ا 8۱881 جج عو

ت :ز×۰ ××٭ ٠۰ 7×× *ز×ہ ۱ ہ ×-٭×۰ت 2
 اٹک ۱۳۱ 

 (ک5) د ٣۳ د۷5 ۳۳۱۰ ۱51: 7× ہہ "م2

 و 7 ناچ ۴ ہہ, دات درد د.ی->ہ  ججت

 7 ١۴ بر ہہ ہ۷دڈوو ڈجوے×× مہ ہو

 ۹97 ك۹ ا چ0۳۹۳۲ 7۳ ××) ×× >>..٭37٭

 1۳× :١٣× < *زت×٭ 7.۱۹: >٭ -٭ )مت!

 َتْكاَت لا تول تک ہن فاِن و تک

 5۹ب 5۲8 ہ87 مم۳٣٭ ہ ے77 ×87

 2١ ×8 ×۳۰ ہ٦ 837ج. ج٭ یہ مد ہہ

 5ا5 5۹۳ ز1 ×۰ چ۱ ۹5 ۶7+۳۹ ہ٭آ ٭ہہ.

 و57 ]57۹ ۹۰۴ 5 ۲٢٢ ٭

 25ا٣7 ت1 < یا5۷ جو ]چ .ووو٭

 3: ران ل اک ا لا دیس کت اَاَةت ۷٠۷8

 ا. ]۷× ٠7۳ ××. 75 د٦٦ ی× ××... >ج ۴ ۰

 335 755 ہ5 ۳۳ : یہ >ج۳> ہہ×چ٭ دے ر ج٭

 ك5 ھ, ہ55۳۳ ٣۶۰ < 7۰ :گ ںوچ جج ہ ہج٭

 2ت ۳۳۱ ۹7 ۰ج حج صج جج. ْج٭ ھمجر جی

 5 ہ5ات ×5 ہی ہ× گج جور چہ چ چی

 7 ×۰ "۳۳۱ ۵8 جپچجچے فال ثئال ۔ نْیىل

 -×5 لرنا تح٭ ڈچع  ج آج وج

 تجتععسصس۰سسھبسوججوسوچدسپ و ووے ےہ وو ا ہو یک تو

 ۳9٦575 >7۳۳ ۳یا۳7 یک >×3قج یجود۔و ھ٭
۴58:۴۱ 

 2187 571۳ ۹۹) ٭ہ77٭ ہ ×77 3:4157 چ:) ہ8۰ ۴ك

 51 ]5 : چک ٭م 8۳6 :ءا٭ ٭٭ ہو چچ

 ۱×۳ 5۷۰۴ ہت ت۰ ہہ ہ٦ >]ت۳-پگ ہو چسر

 ٭إ[7< ٭٭٭

 27 ہہ یر ۴ہ. جج 'ےبجج۔ 395 ۱ ٠٥۹

 8۹۱۱ 588787 ہج ج 'ےترو+' اا9 ۰۲3۲ ۱ ۶۲۳ ×۳۴

 'تج ہ' 59 918 ۱5۳ 71 ہ۰ ۴ >2۷۷-٭ ک35 جج.

 ہ ×5 5755۳ (۰7-3)م” 2۳۳۶ 7× “د٭٭' ہر

5 9 ۶۱ ۳۳۰ 7٣× ×37 ×× :> ٭ج ے+
 "<۰ ا۱

 5۳ 157۱5515 51 ۰١× )۰3 ]٠۶ ×:×”تج٭ جا.

 ا 38 ہ5 ہ×٭ ×٭ ]ہ5 .٭۰3× وور۔یو
35 

 ا1۴۹7 < +7 دب ×بںیچ ہہ٭> : ہم و دو

 دیر ۳۳٣۲ ھج (٭ير ج×ے -نقےوچ حوی چچ ھج

 ۶| جہ ۹.3. (ڈر 7128 05 ۹چ
 ۱۳ >0 7ج

 38۲68 >5 851137 ۳٣ ٹپج میچ ر ۹1757815 (7:)-م4 ہ٭

 7٦۳ ہعح ×5× :: ۰٘ نیر كکریَمتَيَ مم عی

 57۳7۳ ٢۴×  د٭٭ ] ہج٭ ج8 دہ و”

 ک۳۰ [35 ۴7 |

 7 ×5. ۴۱ ہ٭ ؛ ہص٭ ج٣ ×× ہہ *٭قمہہ

 ”× 7٥ وت (8 ہ٭ -ح آج ہج جج  عوچ ہمہ

 515۳ ۴7 7۰۰۳ ۶93۶8 ×× ۹؛ >.۔-ہ×ق٭5ے ہ ہے٭چ ق3

 ا5اڈا 5۲*55 ہ۶۹ ہہ -مر× ٭ہ آج جچ ھج

 ۳5 ۹۳۳ >7 ۳7 *7۰۳۰٭ :و.

 اکا 5 : ۹ >۳ ج٭ و نعم مج ژكنن

 ٠۹55 ٭ ×>ہہ٭٭٭ 8ہ 8ہ ×وچ وچ قہ ھو

 ۳۳۰ : ہی×۶ >.×× ہوچجوچ مت ےچ ناک یا

 1۰۶ 7۳۳ تک۳ ۴ج 78 ہیر چے × ہ

 75۴8 571 555 ۳. ہ 58× مہ 8٭٭ 3. ج  یجر

 ذ5 9ہ جی -٭٭ م ہ٭ مہ جت جم وچ

 نا ہ57 ء5ت٭ ور ع-م ہ ہہ ]۰

 ج58 7 7)۶۱8۰ -٭ ×8× 8:3 ٥۵7+
۹7 55795 

 تاحال ۳ يگ<ع ×8وقحح ی”جرم و جج جچ

 ہ۹۹ 6۴ 8۳ 5۸ ا551 اا5 ۶۳۳ 577ہ ۳ ۱|
 یا

 اڑا اتم مر ٹیم أ کتا

 ھا ۔ےی گو یے ی۶ <

 ہطا وذ ِنبِیَدْفْماَميِ مما رب اک ْۃءمِمَْكِ

 51۹. ڈلاڈ× جر ہ ڈ×٭ ×5 × جج ہو جہ

 ج575 ج: جب بج ٢ہ جوٴوہمر کو 2. :حوےو



"۴۳ 

 جج *ر×٭٭ 87م ید بق  یمرم 6 و٭
 د8۰ >۰ 5 ہہ ہ 3م 8۰7ہ, ×۹ ٭

 ۔م+ و بج  ٭٭ ×٣) ×م ×۳ ۸8۳, ہہ
 پن ۳۰×٠ ہ۶7 ہر ×× ۱ ز٣ ۴۶

 بج یھ: ص1. >3 وچم ج×٭ مق ۹۲ مت ہب ۴ 7
 حج. ۹73 ے م مہ م۳۳۱ جی ۱ہ ٭٭ اٹ
 جس مے جہ. ب۱ ۰6 :ہ9< 35135۰ اتر ۹ 45
 8 مہ٭ وچ وی .جوج مک 6۰1۴ د۰۹ ناچ ۴ ۱|
 بج دم و ہی 8۳6 ۳۰۳٣٣۰ ہا
 یو ج یج ۳5۴ *۳۰۰۰۲۰) ۱۱۴] ×7۱ ہہ آنت صب×]۴۱ 7 7
 ٣> 855۲۳5 *۹. ۶۳۷۸۹۴ 718۷7۰9۳: ھ ہہ تا۰ ہ۹۹
 مج. ۱ ڈر ۱۷۳776 >۳ ٭ أ۳ "۱)۹ ١ ۳٦ <؟
 جٹ. ھ۴7 ۵×۱1 نو م55۱ 8 ,4
 ۔ںسرو !ہ٭٭55ہ۰ دب ٭ ٭] ٭٣ 536 ۹۱635 7۳
 جج٭ ×× ۱ 7< د ۳٣ )5777 7 777 ھ۹۹ 9۰۰7781
 نعم وو ہک ك6 ×۱ہ ۰+۹۹” م ۹ 6۲۰۳۹ 79 ۶

"8 
 ہمجحو وج 3ييج م۸۹ ۱ جہ ۹3۰ (ہا۲ر-ک؟

 جے چج مج ہہی ہ ٭7.. ہ”و٭ہ٭ ٭۳۲
 ےںچ رک ۷)0۰۳ ۱ 2۹7 کچ 8, 275171 ۹ 7۰۰ 8
 ۔۔ےہص ]تو ×35  ×ج یہ۰ 7۹× 704 335۸ 64

 درج و یھب 3۳ہ مم 758 ۳۰۰)7:6۱: ٥3
 جو. (ہر) می ٭٭؛ م٭٭ م۰۱ مہ. ا۹ 558
 رک عہ۱ 3 مج ×5 مک ۹۳۱ٛ ۴۵۴ 5 88
 716.۹٤] 3۳ 791 71۲۹ 771 ۹727۴1 7174 77۲ چی7

 نج ١ مج, جح.روج مہ. ٭٭٭ ۳ +٤
 "ق7 6 ج-ج ]م۱ کہ 88۷ ہا ہہ ۳۳۷۴۰ ۳
 ید بے جج ٭ميى 86 ۹. ۳× 8 ہ ا +1۷7۹ ہک
 -ج جم ٭٭ ۲۰ ٭ :٥٭۶ تال یو55 *۹1

 یر٥ >7 پو٭ ہ(وإ <(۹۷۰ ۱

 چک م۳ ہ5 ہہ ×× ۳۳٣۰+ مج ۵٥۷ ۸7ا5۳ (ھ)
 ےہج یجوج ۱۱۱8 مہ ہتھ ک٭٭٭) 7 3۹۰۳۲5۰۸ 7)۲۳۹ <٭
 جی ہمہ ہ55 بم 3ہ ہ ہم. مک (۳۰ <
 جس جہ ج٭ ۰۲ ۱۱ ۰ 5 37 ۳۳ یب >5 ۴

 جج 8. 88 یبد٭ :ج9۹ ×ت٭٭کا ۶ ۱۴۰۰۱ ١
 مے ہم.<۸ صد١ 7 ×۱ ۹۰6 885۴۳۰ ا5 6

 ۔۔چج قو 3۰ اہے 16ہ 8۳ ۳۰۷۱ ×۱ 7 ٭اا۳
 یو "۳۳۰ "م۴ ہمہ "۰ ے3, >5 ٭ ۹5 ہ۹5 7ت5 ٭

 دجحو-جو ہیحو و, و: ء۹3 ہ3۳ ۱

 نوٹ

 جر یک ہہ <8 ہ۱5 ہ0۴ ۱۹8 ۲ 6
 "۱۱۱۶7 97 7, 97 1آ 7757 ۶73 101

 یودآ .5۳] (م۳۴ ٭[3 5۳ ھ۴5 مو "8 15
 مہ ہ5 1 د8 ہہ می ۹۹ ۹۸ ٤
 ںیہ ۴۳ ۰ ) کاج ہا +1 1۹۴ کر 49
 چپس.< ×۷۷ مت 5ہ ١ ×× < ]9۰× ہ۱6 وک ہ۸

 حج ۱ ۰۱ ۳ ۶۱۶۳ا ٦ 7۳۰ ۳۳٣۳۴
 ۷۔7۴79, ۱٦ ۱76 ہ۳٣۶۲۳ >۴ *+ ہے ہ۹ 7
 5وہ ×× 3ج +۲۳۰۳۰ا 4.2۰۲۳۲ ×۴۹ ۴ 75۳۱ 17۴ 7
 - رم 23ج ور <٭ ×۴۴ ۴5 ھب ک4

81۱ ۳ 
 و. ی۶۳۵۹ 38۳ 51 6, 1578 ۶۲۳۲۳ 5۳ ء۴

 ٰ کج ×ز د۳۴ آج 7711۳ )دا زھ۳۹ ۱)۴
 یورو ی7 -حک 38۶ی بد مم .ج<٭ ہہ 5+5
 > 75 : (ھ۳۰۰ )٥٦۹ >573ر) دات ۰۰۶ ۰۳ہ

 ٣۶۰٥۹ 7 51۱ ۹7+9 ۹۳ <۶ ××٣  ۱۰۴ ۰و ج-× -
 ۰ ×۷۰ رم ہ۲٣ جب رم 5717 ۹۳۳ 7

 ۳ 7۹[ ۹1 >۹ ت۳ ہ۶1 اچ[ 41429 کا414۹ ۹9:59 5
 نیتی نا میقن ہ۹۹, 1۸ 81, 8
 مم ۰ پ3 ۸۸۷ عج عا ید ہو٤

 ×× 7ج 002 ۔ہ 9 7 ٤۱
 جی و9 ۹ جم ط۹1 "۹+ ےم, 5۳۷۹ ۶
 ج۰ ی7 789 ۰ م۳۰ ۳5 ۶۱۴۹ ۶1۱۹7۱ 7 7
 ]م×. 6ہ ۳۰۳ ی۰ دات ہیوجہک تو ہیک 7-6
 >8 ہ8 <٭ 8۰۳۱۷۰ ہ8 >8 ۹۸۳۶۹ 4

 ×0 88 ہہ. پچ. ہ بہکدوٌّ٭ 5 ۰٣
 7ہج٭ ٭خ م۱١ ہ3 -٭ ٭] -٭ ہد۰ 85

 دن یھ: ۰35 ہ ه۳. ہ۳ ۸۰۳۰ عو ٣
 7 'ہدحہ ہجم٭٭ “3۷ 85ص ٭٭ ۹5 ۰

 ہم۳ ×77 ۱91.57۹ ہ”٭ی٭ ۱
 و چہ جہ 358. مز موم ٢

 27۳. -7 ھ17 5۲۳ 7۳م )5 5۹ ۹ ۶۹5۶5 5
 7۳ .١۹8 3۹۰ ی×٣ ی٭ ہ3 ہ76ج۸ ۹۳۳, (۳۳۶ 85۹

 79 ۳7-7 7 2151 ۳× ۹ 7 7٣×
 ٣.8 جہ مم ۱ <۹ آتدر×٭ ۶(6 "۳ 1۲۳ 5
 ۳ؿ وج ×م مہ 8۳ ۶ ہ ہا[ +5 عہد 7
 ر3 ہ٭ وج ٭ج ہم١ مم  پ_'٭ہر ۱ ےہ ا

 ]منزل دا ق]. د71 ٣ ۹ و86۱ ی۹ 6۶8۳
 ڑڑچ بج ہ مج ف۹71 --ا۶ 65۶۰ ۱



 785۱88 85ج. پہ اح ہنس د۶ >5 جج جہ

 ان ۹۹ 57× ٭ج : × و.مچچ 537 ٦ یو

 05 56 ہہ ہ5 38: سج پ
 یک یک ۳

 موم ٠98 5۴7 ۳۳۳۳۳ >٭٭ جہ
 ٢٥۹۳۹9× مج مج

 58۳ ۳٣ ٢ ×× 8ہ بر ک77511317 57775 و97 چو

 ۴۲ ×٭۶۸۹ ئی . ]مم : مو 777 ٥جج ےہ

ذ ۱ ××۳< 'ہ٭ ×× ہ×٭٭ ہد جہ
 ہک دص× دا

 <٠ یہ ی٭ ۳۳× 575 ٭٭٭٭ ٰموو٭ 0-01

875 ٴد) ٭×٭ ہ×٭ ٭<ھظ
 وع - (068۳۳ 7۰ 

 8” ات (۰۳ و٭رک مچ 55۶۶۹ 5ا11 >5: < ؛؛”و٭ہ

 ےہ ۷ 7۳. ہ0٠ ۴ ہجج ھ>٭٭.)٭
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 5۲77 ۷] ب5 ہ, ۳۳۱ دات, دو5 ۷۳۰ ۲۳, ×35 ہ57

 7کآ ۴٣ 51 1۳۳۰ د٣٭ >.ح) جج ] سچ

 ۹ 6 ك5 ناک مج ۴ک ٭ی م3 و مچ ی

 اج >7< 3× (جص) ہص جو
 ر1 ا

 ہ. ×7۴ ×۳1 ہ×7٭٭ 7×× >×8.۴7-.٭
 ۳۹٣۳ آ76

 799 7۳۳ ۱ ڈ ]۳۳۰۹ جو 8۰ہ جج 5۷۹۲ و ڈو

ا٤ا ۴۹ ۶۲۱۰۳۳۳۰۷۳ ×77 57۹ ہت, ×۳۰ مچ وچجچ
 ہتآ ہ

 [۹۰۲۳۹ یو چچ_ ك5ا ۹1۹ا ×٭ ہمہ 8:۰: یجرج
 ۹۳۳ چ۴

 5ا51 9۶۳۲۳ ہ م 5ء ہ 5اوا57 ٥ ۳)1۹۹ جس.

 ۴5, 5ا1( ۹۶۲۳۳۶٣ ہر

 د۳ رناوت -7۱ 7.77× "۰۳ ۰7۳٣۱×

 ٭ ٔوص 5 ڈي قی مح دج٭ ہجچ ج
 تاوعح

 آج ملظ ×8 رکن رےہ ]حج بق رد٭٭ ْٛيرر> ×. 

 1۳۳ ٭ ہ۳۱ ۹ب ج۹8 مچچج یچ ا5155 | اوسبلب

 ٦5× سبل ہت انچ ۱ ب× ۰ 8: مج 8ج ہے و

 577۳۶ ٭ہ×٣ ہ5 ہہ ہ وج ٭] جم >٭ح٭ مج

 م3 88+ مچ كہ ا5115 5٥7۳ ا97 وقبج "و٭

 ۳ ۳۹ >۳ ج۰ "٭ مج > ہد جج حج جم ہ

 7+ عج ووچچ ر

 ک 57 ٢٦٢ "۸۳۰ ہ٭ چل ء55۳٦ _٭ ٭

 )0×58 5 ۱475 ہو موج ج ٥٦ 13٦ را1 ٭.٭. ۹

 <5 2ا7۶ <ز× ۰ ×7 ہ۰ ۰×۰.۳٭ ج۳ 7--٭٭ ۴۲

 ٣ تا×5 1٭ت ہو× مج ہآبجج مہوچ ےہ ےہ عہ

 ٭ 1 ۳ ۴۳ ۱ ×۰ ×٣× ×× ×ج ہت

 ک۹4: 19 7151۰ ]3)۹ ۰3' :. 39۹)-] >ج ید ہر7

 ا٦ ٭ک ہر ك۳ - ہج ےہ جج وج ج جج

 دا5 ا5۶5 دات 2 327۹ 3×. >.٭) و

 5 چا1 ××  *جچجو ہ2. یجوو ک۹

 7 قم وی ذ او ھو و ٌ ھھکد رفت مو 0 . :

 ت2ف نا نج
 ہیک لاتا او نو و ا
 ےس پکے ھ 3 ہوم ےس ےہ ےس ے یکے یہ ےس  ۔وہوس اج

 >7 انيهَوَو ہدیيلع كر نِ اَن نت تیر د عقرت ا
 ثچ سس ےج ےس ایس ےہ سہہ ےس ےھت ےس... ھا سس ھئشآ

 4 ۶ھ ھس مس ےک رکی رپ ین رم صو رس ےس س ریع ےہ یر

 21_ لبق نانی ہا منو انی دعا بوت و یکم ا
 "یخ

 ! دھڑ سس مس و ووررے ےک ےٗ ا حس و رس ےس حصص
 حر <*ھ-×

۴ 

 د1 یومو فسونو بوناو نمیلسودؤاد ہتكژذ ںوو
 پہن ا اک یک ےہ ہے ھدد ےک ڈا
. ٭ __

 ے_زػ ._ _
س س۔جگ

ےممش ہ س
 سےہأہتےہ

 ےس
 ا کہ ۔_

 اھ

 دیک

 0 کک

 یب
+0 

-- 

 سک ےس رس سص2 ےک ے و ےہ ےگ رو ڈو سوکر قع ےس ۔ے اج

 2آ سونو مسلاو لی و9 تاحاشلا نئ سایلاو 5

 7 م2 مواا نمو پک نشا عا آتی ا او دا دہ موزابا نمو پنیر کشلا عا و وو ا
 ۔
 ےن *۔ےوھقں رح ھڑا 8س ےس وو ا سس و ےد بے خ

 یک

 42 دار نوراشل نم ہی وت لا یدُم تلذ اک
 ا ا و
 ٭

: 
۱ 

 ھا

0 

027 
 تا كیاوا نج شباب او اامو نم

۶2 

 “ۃدَتتاَمَو دم ها یتم نّيْيَلا
 ےٗف ےک

 7. ھ۳۳۶۳ 5۳۳75 ×۱۸ بج: قو( >۹ .ہ/ (م.) یز 7: ہچسچ

 37 × ×۰۸ ڑ-٭ وج >ی-جج جج جج وو

 ۰۸ ×۰ ڑج ہل×٭ ٭وچ< ء۶۰ جج وج نج

 9]۲۹ر34)/ مر 5 97 جہ مم8 ج ہی  ںوچر

 21کر 7 ::ب ع۳ ]ج7 یجب ج۷ رب چہ چوک

 ہیاج_ اج 7۳7 77۷7 7ت7 ہج+77××: چت. جتج٭ و

 ۹ 77 ۱ ی5 7+ 7 7 اچ ا7ج 77 )۸ر (مع)

 579 ×57 چے ۳۳ بہ 869ر نوچ جج

 ۳177 ہل 7ج۱ نیر یج یجپ یر ۃ7ہ

 ار1 ت77 7 77 77 ت۱ج ۰)777 ہر مز

 ٦۰7 7۳ :م"×ظ٭ جج ہج٭ دج٭ ہو ھم جوچر مہر

 ہ7 7و7 جور ٭7 وی مر جج >ج یورو ربھ)

 تب١ جر بیج ہ5 وچ ×875 ٭ جہہ٭٭ ج چوچر

 ۴-17 ك7 ۳۳۳ج 7ج0 )7ج .٭ جج یج چہ یھچ

 7877 57۶ ٭٭ جج ہہ< 2-8 چ ج٢ )۵٥( ف7 5

 اہ ہہ وچچ :ےبج وچوجر مج و

 ا777 ۶۹۳ ج77 جر ۰5 7۳7 57ر 77 ہوجوچ جچ یچ

 5ت7 مہ ہ7٭5۳ وچ ہر یو دو ھ0 چی یچچ

2۳77۳۷7 



 ہ0 1-7 ْ ۵۱۵

 جج ج یر ×× 2× یارمس کرس ۱۹۳۵ ×5
 ےڈچ مج ۹۱ ×<٭ . َنلُمَوَتْماَد يِيزْذْںیَم و
 '۔ہو ہک 7+ 7×. (ط:ج) >۳ >۳ ×× ۰۲۹ ہ, 58 (؟۳) اجڑہا
 ےص٭ ()]7 م۳ :م5٭ 2322187 (ہا؛:ر-ک۹ ۴۸ ۶۳۴۹ 7

 بر مرہ وہ نت ۱ ہہم, 5ا۳ 17 ۹ ۴۹۹۳۱ ۱۹۷٣۶
 ۔مقج ×× ۳. ہ م٭م8ہ ی٭ ٭ ۴۴۲ہ ھم, تیرذ +0
 تو ہ جم ہچ٭ 5 ج٭٭ ٭٭ ۱ص۷ ۲۰۴ 5۴8 7

 ٭ح.× ہہہ 775 :>37 (31:) ہک 5 (۹8)۔ک3 119|
 چچھج ہہ جی ہک یر >ی۴٘ ہ٣ ہم ہہ 5
 5. پوری 8ّ ہ, ۹١ 355 ہت ۱ 96
 ۔چج م۱۸۸ 0۴ ۳ہ ا۰۱ د١٣ ھ۳۴ رک

۱ ۹178 
 بہ7 -ہ8م- 83 ٹیمرم ء×عظت "88
 ی5 ۹۰ ۳ د <اتح ٭ ۹۹ 505 5 م چاک
 ہی >۳ 2 6 ۹7 ہ7, 1۴5۱ ۹۴ 8٭8

 نی. ۱5 ۴۹ ۳۱۲۹۱۹۶۹۲۳۴) ۲5× ۱۹۰۰۹۴۳ ۴۲ ۳٢
 ۔ج 8 5۷ ٤ ہہ ہ۹ ہ5۳۳۷ ۲۴۷۳۶ 7 7۳

 یریر ہ قص >. 888 ی ۴۳۹5 5 ک۳۹ ۰4 ,٥
 مروج ب ٭٭× 5 5۳۰ 781۱ 5 1۳ 5۳۴۴ 15
 ×3 ٭٭ 5۱ کم 8۹۳۷. ۹٠۰ او >5 ×۰ ۴۶۱ <۶ 6
 دے1 ۱ ہ5۹ ت٣ 1 ۴-3 (73)۔یک٭ 5۱۲۴۳۱ 5۳۰] ۹۴۴۰

 ےہ ہم ۹ 3. 87 ۰.76 5ی ۱
 نيىح ہی٭ ۹.].٭۰ (۴ ۰۱ ۶۰۹۳۳ "۹
 حج0])۔ػ” ×× 8ہ ۴۲ :  ابا كو ند وم اَمِي ناف
 ںی نیک نل کوک 9۹ ۹۰ 1 77+ 80
 )جج 183 پحوچ بم مہ ہ۹۹ رکا <۹ ء۴۶
 جہ م.لک> در ہد ]5 ٭٭ و, <5 ۹۰۵ جاوع
 و ۔ معمہ ہ۴ ]ہد ۹م ]ج8 جہ ہ5 1
 و. چے (ج ٭ج ہہ٭٭۱ ہ٭ 6۸۳ ۳ 1-658
 یحومج ×× 8775 مزا ہ ۰۳۳ د١۹ م7 7
7 | 77'۳۹ ۵'877 ۴× 7 ۶77 
 -. چ ےک ۱)205 ہ۳, ک 5۱015 5118 ۳۹ا 4

 ٭1 51178 15٭ 87156 امھترمز یف انرشحاو مھعمانلعجا مھللا

 )8 ت7 8
 جہ 35ج چىرر ٭ج22ة ٭-- ۹٭٭.58 ہ٭ ٭۲۸ ۹57+
 "جم جڈت ۔*ھج× ہم - سہ ص۔۶ ۹۸۲ ۴ 81 <5

 ۔ح٭ 3م 8م ہو >مے-.ہ۱ 88 3۳ ہ
 دو ۳۹ج 887 ہ١ ۹۶, 7۰۳۳ ×77. ہل اچ ۹
 یہ جم مم ۱ یم ا قہج ×ہو< ٭٭ ۱ 7
 8 مہ بد مہ +6 ۱1۰158) 7۶۰ 7 794
 ہم "۔ قم ہ۱ چہ چحچ جح ہ م×٭ے)١ ء٤۶

 )3ے أم ہہ و م۲۴ 6 ۱)5 ۶۲۳۷۳ یک
 و می ہم 5 *م)ہ5 :× 3اج٭ ۴۹ 8 ۴8

 ءاوعمساذڈاو

 ا رب لک ڈلدا لام اول ورک حس ہللااوز فام .
 ا اون یدین زا ینا بولا وبا نم لو ین ا
 ١ رانا ںونشو اھنو ںیہ سیطارف ہوا ضم ںیلااپ یش ۱
 . ص۱
 ال یزلا یمن را نانا باد ضو نوبل موضخح ا[
 0-26 ا نر ینئاوایلوح حمد یلغار کو یدی یب ا
 ا ناول یا لاقد بنک لا لع یرزکفا ییا آ
 3 یو رڈما یا شام لاک نا

 اڑ ماورا ھ یاب دی لو توا ترغ نحو ٠
 إلا یک نمو ووڈ باذع نووی تنا آ

 1 تول نکلو نور ا تم نارتھ آ
 کوا یو اوم کنار و وم لال دقلح اکی دار

 2ہ اور ٹو قرھنا نیم یئزلارف ءاعفشواعم یرلایو ۲"
 6 َنْوبلْنَتتْمَص ا تن م لوکی مظل ا

 مر) ہا ہو ۰)۲۷۹ ج77۳ ۴7۳۶ ۶۰۳75, ۳۹۷۳ '77)3 ۰
 ]7ج مہ ہہ 27 جہ 7ج ہ+ق)۹ ٭07۸ / ۳ 7:7
 حج : ٍز وچ ے ۸ب ]جب ٭ و٭ 85ب ۶ ٭
 مہجچہہچپ یج  وہ+<٭-|8)و چ٭ جہ9٭7۶, ٭ ۹
 ھ0 محب مرچ چہ اج ]جج یو١ 61۴ 7۳
 ]جر مروجہ یہ ہوج مہ مج مو ۳۷۳۰ ۷۷ ۶
 ی7ج ہ7۳ ۳۴37971 577۳97 7ر ۱ ۹-75 77 777 2 1 779
 م۳۱ ر ج7 تر ی77٣۳ یب7 3 ۶ 5
 ہ۱ (ہ:) یف (م)577 ف۶۶ 85ر ہہ پر ہر3 اہ ۹37777
 مقا جو ××. 2۰۳۹) ی۰ 5 ۳۸ قو ہ
 3ہ ہجج×٭ہ أ٣ ج وجہ وو عہ مہک
 7ی ج7 ر0۳ چر۷ ا یجب یو تر 3 7۰ 1
 مەد)ر و /] جزاک ج۳ ۳)8 ۴ 6 مم ج۹ ھ۶ 7
 ]0یع جس ایہ ۰۶۰ ا٭۹0 ھ۳ 9 7 ۲۹7۲۴۱ ۹ 7

 وک چہ ہھ 5 یہ ہ ق جج ہ "کہ 6
 ممے ہج جج 0۵ج ۔یچر 7 پہ مج

 7. ٣جآ-.7٣۹ (۔۳ج ہب٭٭ ہجب×ہ)7 ٭)ہ ج ھ7 ۴ک
 جح٭ مج عج 7 چی ؛ جبہ ہجر ہ٭٭٭ بہ٭77/۳7 ×7 ھ7۴

 حج جر ٭.م_.۰ ہہ ٭ جچچپ تہ جہ 7 ۹٢ ١6]
 ٣77۰7]' ۷٣7ج ٭7٭ مج ۱ مدر ہمہ 77 م۴ 7
 ج٭ ہ-ج ہہ عبجح× ہم٭×]أأ]ہ٭ +7 می +۰ 8
 ہمہیچییےکہجہ ٭ چوھجچو ہم3 م٭ ی8۴6۱ 58 ہک
 مچوہوج دب سو ٭7۷۸۳۳] ]ص ہ7. ۳ ۳ک
 مج مچ 2گ ہ ۹ مہ و۰۸ ومقوجر وورومج
 ہر ہوس وم جہ وہ مع بج ۳ ۹ ۷۵

+9 



 ا37 >۳ ×× ہ۳ ×× ہج جج .

 دہ یک ۳66ص ح383۷7

 3159 375۲1۹ 7۶7۶7 ہ7 7587 |

 حج متی ۶ ہ3 8 833 ہج پی
 ]ا۶۶ ٭آ ا۶۱ (م۳۹۳, 5151 ثم وچ ہ ٦ 951 ھ8 جیپ

 اک 7 ٦ تا. ۱ 03۰ نج ]۷

 یا ا ت7ج یک د6 ]ت۱ ہدد.٭ د ے چک

 اک ي٦ ہ ۹78 :ڈیعج×. ٭ ہ۰ ہہ جو

 ک۱ 2۸ 7) یج)۔ھج دج ھ۳ 7۰۰ ×۴ ھچ

 تاج 1 تچ0 ۱ج 7۳۴ ہ۰۱ 97 577 : >> رپ
 51۶735 | ١7

 ہک دا دو5 5 ]۳۴ (۷)-٭” ×× : وو

 ۳۱-1۳ 1۳۰ 51 ۲۹7۶7۰ ۴ ت7۳ ج

 5ر ٦ د ص۳ تاج ا جہ ہ25 >) -پ

 ٠:٭٭ دق قہ” مج 57۰۴5 5٥77 0ج چ ,

 مہ ک١ ۳۳ ا5 7۳ ۱ ۱ج ھد٭ جج وچ

 5۹ ہ ہدہات ہت۶۱ 35۴ ۴ د٭۰ ×۶ ۴7۳۰۰ ہو ہر

 تالا 55 7 ہ5 ؟ 547۳ * ۰۰3۰ ٭×ج : جج

 اک : ہد>١ ہد ×۰۸ ہہ ہج× ہ ددج٭٭ دھو ج

 ۳۳ ہ۳۹. ۴ ۳٣۰> ہم٭ ہہ >۴ >آ ہد

 ۹۳ 48۷5 7 ×6 ۰ہ ×× ہہ 82و حج 5۵۰ج جپ

5۹5 >۹ 5ا7, ۷۳٠ج ۲۷۳۷۷۳ ج8ص٣ مج ٭(د< چبرم
 تا٤, 1تک 

 ۳5 5ہ ۴ ۳۳ ۹۳× ]ج۴ *× ہدہ٭ جی

 (ھ۳۲-ص٭ ا5 ہ ٭3×۰) >-٭ہت چپ بد ہجر

 ۹۵1٦٦ا 54357 ت×× 3بڈد مج ججت5ر جم مہ

 نشطارفدتوام ١ا۳۹ 3٣۲ ہجر سطارف ×8 ساطرت یڈ

 ۹18۹۲7 ۱ ۹۹ ۱۹ م۹۹ ٣1۱*

 50-4819 - م6 مم دب سس

 رٹؤاب انا جب جو” ::آد مچ

 ا5451 6 587 5۰۹ 87 7 ۱7 ])آ ۔۔'-- ٭٦ ۷
 28.7۱ ۳۲ ۰۲۳۳۰×+)3 557۲۳7 ۹۹۰ 71 55 ٥3571۹9

 ۳۳ ہ× ×× ×× :٘ مین نت
 علل ہ۷۹ >چچ د٭۰ ہ جن جہ ×] جج

 اڈوج5 م ×۹۴ ۴۳۰ ہ دد٭ ہو وج ج مج ہھج

 ٦7۶ × ا۳ج ۶. 1)۰۳3 ۰> ۹7۰۶ 7> ۱۰٠۰

 ؟ڑگ 535 ہ٣, 59۶8 ]إ3 ]م6 مچ چچ 18۱ 18

 جانچ )۳۴ ۰.۳ ہ۷۳ مج

 575 د5 ہد *× مج آ3۰ وجوہ 7

 17١ وج ٭رک 77 *ج تو ہ×ج٭٭ ۰< ۶٢
 ریُثَِتهيكي رک نئ ا یس ےس ےس ےس ہی رم وہ

 ہے9 سس و ےس

 وح نمو یار

9 ۹۳۲۹۱ 

 -یتاک ۱)5 ]ہہ ہہبدچج ہ۹۴ ثجحجج مک مج-دو
 58:۳ 883ح جور ہي >3 ہ

 اج ہیچ ےب ہد و

 ۳ ٦7ذ ۴۰۲ ب3۰ >8.ہز٭ ۹× جج ر ۱

 دا ا 7 297 7۳۰ ×۴ (>2)- ×ہ.”×

 7 م0۳ ہد ٭ ہہ مح ۰87 "رے وج نر

 اکجرص یدج ٭×-×> جت ج حج و م وی

 97آ م۰ ہم ہی ]×۳] ×ج ١ ×۱ ہہ

 78199 4۹9375 15۶ ۱ ۳7۳۳۳ ہ7 د٭ ہ× ب ہہ جج

 5۳۸9 5۱ 5ک, ہ0 5 ۳ ۳۴ ۰× : دہ ہ5.

 ۳(ہا5نر -٭  تو دا۰ .٭ مج و :؛َكوا

 هلایَتَم نیلا 8۹۹ قجڈ جج ھو 7 ۹5 5
 ٤ہج :ۃیَْفاَُمدهَي  ۱٠٢۳ک5۰ ۱ ۴۲55 2٥۳۳ 7٤۶7٦

 ۹۷۲۰84 5۳ ج×٭ ہ کچ وو جر

 95 ات ۹۳۳ :7٭ : یر ہص٭ ہ جر جج

 ۹۳۳ ہہ ×7٭ ہہ ×ہ٭ وج 7۰۶۴ ۶3719۰ مچ

 41۹۹ کا5 ۴ ۳۳۳ ۳ت7 ×٣× ز.۳۰7٣ *7ج ×× ج.

 ت5 ہر75 (٦3)-ہ ۳۳ و وو 97966 13

 *ا17۰5]5۶ *چ) ×٭٭٭7 + ر

 ک"*ک 8۳٥٥ہ 8 بی5 مم ٹپججمہ (ہ2)۔-ہچج

 3۳7۳۳ ×۲٭۳۳۳ ہ ۱۰9۳ 8877 ۷۰ 27 ص١ 2>."

 ڈا ہہ٭ ہے بج 88۰۳۶م- بق وج ا 7

 ٠ت ۰رہ رک ٴ×:۰٠٠٭٭ ٣+ جہد ۸ و

 ٭× ۴۰ اڑت× ×ہ×٭ ×× 88جی 7-5 8283 ہج جیو

 کا( ۹971 771 ۳۷۳۶۳5 ۹ 7۰97 807-88 ۰ر3) *جچ-.

 ٥۳۳ 75 59۳۳۴۹ ٠8 ہد 95, <: ہ٭ 35 رجب

 ھ7755 ۹ ۶551 57۹ ٭×٣ ہ٭٭: حجر 3۳٣ ؛ یوج جج

 ”ا3ک٭ ×ظ5 ۰ 95۱ ہہ حوور ہجج وج جو

 ٦“ ۱۹8۱ 6۳۰ر ٭×۶ت ب٭ت ۳× ہجع ہفجج ہی کو. ووڈ

 ہت ٠۳۷۰۳۳ 8۰ *!اہگ2 جج وچ 195174 857ہ

 ۳۰۴) 7ت5 5۰ ۳ 3۷۳ حج و عج ]ود

 آ5 ۳۳۴۱ 7 7ہ ٭۱ ۵ :.7٭ر

5155 *ہ77و5 (38) ہ5۰ ×۰ 8۳ہ 87۴1 :آ *٘.7
 ک 

 ٣5* ×۲۳۹۴۳ ۹)80۳۰ *×3) “ا7۸۸ م۴۱ ٭م٭٭ہ

 11*۹7 ×57۹) (٦)-٭ 8۳ہم ب ٥ة ہہ. جو جر

 ڈاک ٦> زا *ػچ٭٭۳ہ جحیيجيج ۱ چمچہچ ی5

 لالی زن الایڈ نزلزولَيَ ٌلَكَل ال نُخ

 --٭۹1۹٣_ب 8 ہ5۲19 )۹7۲ ۰18۰۱8 ج3 جہ مو جص"

 7ک ٭[)۔.- ہد٭ ۳٣۳۴ مج ۰ × *ر٭٭-.جہا

 ہت ك7 ۹۲۳ ھم 8۳۰ جج مج ہم ہج و وج

 ا5ا۲5۶۵ ۴۳ ×5 ج۱ ہ۶ ] جو 8٭كی. چیعس جو و

 ہ55 ۱۳ ۶۳ ہ٭ د۶ م××53 جج مج روںہھچ

 9451۹ 5۶ا ٦> جآ >٭ چو ٹچ 38 858 موہ

 ۴15 5) 3575 01۳ ک5 ت۱ جج



' 

 ۰اب 900 123 <۴ عج ۰)3 (-- ی۹ (۳ 46
 قم ٭جچی. ہ٠8 ۹ ثب 8 ۹3۳۴ 1۱

 بج >7. 8ت ٭ہہ.٭ ؟*م ۹ ٭ر8 8۲۹8
 بج ہو ہ 78ہ 9۹ >< ۹۹۹۹۹4 +4 ۱
 ہ3 ہ78 ”5 ک ۱٥5۹۷8 ۳۹۴ ۰)۴۹3 ٤ ۹ 5۳] ء٤
 ہہ ہد جج فقحو5-ل٭ ٭ہ ۹۹3۹ 6

 ۔ےج -م تی8 ۱۳۱ ۳۶5 ۰ 7ا5 ی۰ ایک
 ب۔رےہ ×5 .ہ ہ5 *۳؟گآ یک ۹۳۳ 6, 5۲۴ ٭

 ہ٣. 856 مہ 8۳ *چ چت ہ ×۹ ۱ 6 ۲٢٢
 ہ5 ی م1۹59 8۳۲5 5۲۴۹ 5 ک۹۰ 7181۴ تا۹ 8
 53۳ہ ۳۳۰ ٣۴۰3 ]۱ 7:8۱۷۱ 11۹85۳۴ (۴۱۲۹ ا۳
 جسکو و ]مے ہک ب ماہ وی١ ۹ ۴۱۰۴۹ ۹5 ہ
 ۹ا15 ۱: ہجس5 ہ۰ ہفت 93 ]تک ۰آ ۱

 یوچچچآ ی 3۳15 31 ۹۳۰ ب5 ی٭۹ 9 51۳۸ .٥1۳٣٣۰۴

 س×3) ۱
 ج٭ ت× ٭م ایلعْوَم بی ي۱ ۹, ×5۳ ۴3

 یی ) | ہر کم1 تا03 -۷۰۹ >۹) 7۹۳) ی٭ ×۳× |

55153 ۴۹۳۰ 1 ٤ 

 ْمھتَلَس لَقمُمَو هی تول رپ تودہ ند

 ا. 7197 ۶7۴18 7۹۹ 7, 91۹1 (۴71۲۳۴ 7 ۹٥59
 3آ ۴ ہ۰٠ 77 ×۹ ۴ہ ۱ ک۳۶ 32ھ١28 ٤8 .8٣۳ ٥

 نج مج ۰۴ 8ء۶7۴ ۴ ت۱ ہ۳۹ ×۱ 3إ ٠٢
 و. ہہ 381 ھ7۰۰۳ ۴۱ یو 8۰7 ٭] ہوا مے یڑم
 دجچ٭ ۸237 "ہ5 ٥ا۰۱ ۱ ١ 1آ ۹۹۴ ۳
 ڈر. ۷3 ٣< ٣3 وک ھ۳ 517۳-173ا ۴7۳ ۴

 “یے طب ۶5451 7آ 7 >57٭ 2179 ۳۳۱ .3 ۹ ٥
 جور جج. ×× ]ج5 ۴۶۸ ۴۴8۱۰۳۱ ۹۲۴ 4558

 جم چپ ]وہ موڈ و37 ۲۰۰ یھج ۳" ۶۹
 و12 |6 جج ۱۶ مج >۳ چک 7 5 ,۲1۹ ١۶٥٠۳۱9

 ۔ىجاہ٭ 1 م۱٣ 3 ی<۰ 0۰ہ ہ<ب مج ۶۷۰ نج یقیج
 وو چپج٭ يج جج ہ(۴۷۷8۴ ٴی-۹۰ ۹)۳

 ×٭ ٭ج می یف 5۸ ت۳ 6(۹ ۳ ۹ 8١۱
 ب3 ۶۲۳ م۴ وا 5ء م۶ :٭۹٭ ی٦۰۳٠ ہ8, ۳ ء۴

 557 2۱ 71۱ ۹۳۰۴ ١8

 7۹13۳ ت۹ ۶

 > ۹۲۴ > ک٭ 515 5115175 518115 515751 31۲55 کک (۶۹
 وت ۹3. (چ۰ ہً٭ ہ ]ي ×5۹ ٭میجا!آ جج ہی
 جم٭ ہا ہم ہ ہو16 3وہ +55۱ یک ]
7 ۹ 7 78 77 7 27 :۳ 771 
 جہ. 3۳5 ہ1 ۴ج "مم ۰۰ ۱۱ 505 ہ جج ما
 ہ۰۰ ۴57ہ ہہ ۹ 8۹ 3۳ ا1ک ٥۱۷۷ 55ا 5۲5 ۴۶76 5
 ٭۹ 7٤× 11۱٦۹۱ ۰ یدتلاَ لا یف ہلاَت ۹۶99 ۳۴

 2 چود مرہ جج رت ہیچ یو وم چچسحرپ دری مہ چہ پک جرح ےہ تح بسم اھ ہیتھتجصص ا اس
 ا ید تک ا دید ایبک امی پ فو یی ہا رح یس ہی. عا 77337 کت نس یا تا تی قع اھ

 راقالا ۱ ٥_ ءاوعمساذاو
 ہہو رو ےہ ںیہ و وک
 ےہ وان 0 یم ںی و یہ وک یم اک و ا ال

 تا نیلی یدکلاو تا اف ہللا ا
 ربا یاد ںواکون یاد ہلال لذ یا ند تیا ا
 راست كلد تاب فاو سیملاقا ناس لیلا لعج ا
 قراتميا و تا ناول لت یاد لا ا

 0نکی تب دلا تاضف دو خاور بلا تملظ
 ترک و اکسف ادا ںی نیرق منا یلاوش ا٣
 َنِملَرتای لام ٥ نوھٹفل مور لا تلصفادف ا

 وتی خو یک یت تاب ہیاتعرخ اد اموامکلا
 این وا اک نم قا نان
 ا وکلذ ئی رشد اض لااوزظنویتتم ا اك2 مم نکلا ند پاتغا نئ ا:
 1 نکلا اک رش باوا نون ڈنو ولا ا
 16نے لا لازوبو نایئلاوفرف ا٦
 .1 ١نو ند ہل نوعب نآ رالاو وما مڈسب ٠

 ۰۴ ارم ین سب مو یئ یں یلخو ةبجاص

 یس

 رن ہم ید یم یمت ہم خو یش یوم جج حی چن یم یکم واصل و چو

 نو دو اچ اچ داد زاد ضاچ ارب واچ رام چچا ہہ اک کج ا ایا ںی

 معمر 8وج بچ وج ہ ٭۶ بج مج 8٭8) ۸
 2ہ ح< مح٭ مہ ]جج ہ جو ل8 كم مہ ی۱
 28 -ورج بحر“ ہما ھ7۳۹7 73716 75۴۰7 (ددز) ۸18
 7ت تجرج٭ر ۵8 ھو ہو وج م7 ید و۳۹ >٭
 جہج ج ي٭ج ١ و وو٢۰مو مہف ۵9 59) یە)
 ت75 ہک ]7۲77 ٭٭ ۴ج7 7ہ ہا۔۳ ہم ری ۹
 جج بہو ہو ہو۹ 5و ہو وف ہہ٭٭ ج7 ہ5
 79+8 ہے2 ج۵ ٭ی 7< ۱ مد كہ رو وج یج
 07ج مہ |ج ؛نیمور جہ×٭ ہہ مچ ہمہ٭ ج۸ 77
 ہیک چچ کج چ+ر 7-۸ ہ7۸ ]8 ۸895677۳ 7
 ٭٭ 5ج "قرب ہہ ۱7.7 ۳5۱ یدر 52 ب٭× مج
 5 ]آہ ےہ بر وو 5 ہہ و ×ت٭ەج 3و۷ بچ
 مج بج ۸ یب ہبحص ×جج مد ہ7 أو || ہج

 83ج چمچ 5ر ہچ ٭ہ ہج وس مہ ٭م ٭
 نی یا ئی7 یا سن ئا والا وی ونج ھی
 ج۳ ة3]”ك٦  ةك ك ۃ8 ہا ہ7۳ تہ 7 آے اہ 977 7
 جج یجج یرج ہ7 7-3 ج5 ج٭ ٭٭ر /"جمو یو7 ۸
 77× +جج]ج_-× چ7 ۱ مممر ہ7 7گ ہو5 ۳7

 5ج جج, ہبح سج 55ج ج83 ]یہ ۱ ہہ ہب٭ہا۳
 جج ج۳ ڑب ٭ ج7 7۷7 ۳ 787۴۱88 ۶57 ۹ ××

 ہہ کو مجر ممر 88 (:٭×٭ ہ ب۶7 ٢۶

 ہت چچ ۸جآ 55 ٭ جج >-٭-ى۱)



 ٦ ۵۹۹ 753۱۳۳5 2116 ۵ ۶:9750 917۳7۴6 (نج) چچ چ
 ت۳ 7۳۳ ۴ 8:۳۰۳۷ 988 19:877 ج٥7 ۱

 راھٹا نِاَسںِْیِل لَرَكلا2َكِرذُم اَت نَْفََْہتَشرب
 ۹1951911 1۹۹5, بجا ٥ ۹ ۹۰۹۸ ×٭ مہج
 ح5 د5ا ×۴۱ 51 ک1 ٭٭۳۰زك ۹۷ چن پ
 ا30 7 ۴ 1۴۱۷۳ ک۹ ۹۱7131 31۹۷ 7۹۷ 575 7 ہ6 یچ
 مل۱ ہم"٭< 6 مح٭ ۶۰ ٭۱ ۴۳ تا3 878 مہ
 75, 5۹ ۳ج مل۶ “ا75 ہے ک۳۴ ٥1٥۴ 9۴۳۴۰ ۹۱۰۶۷8 جہ
 ۹۰ 9719 ۶187717 ۹ 2791 7۳۴۱ 33, >5 ہ جج

 ہو >5] 7۹74 ۶۶15 575 29 1۱

 ما۱3۴ ٠۲۲۳۰۳ ک ۹۱۳۴] 5۲736 2ز 35 5, 355 ہ سچ
 تو ہ د۶۷ تے 59 1۹۰۹5 ×5 ۰ ]۹۹۰۹ 3ہات ہچچچ
 7۳ہ ہم×٭۱ ہا ات ۳ ہہ ۱۷ 8 ہڈے
 758 ص۳۳ ۳۳۲۳۳۰-27۳ 5ا0۶ ٢۳٣ جج وپ

 ہہ 282 19-۹۲۳: م۳۶ ۹7۴ ر5ز 5 ٢*
 ٭٭83) 5181 ۹۹ٛ 353) ۹4 *ڑ۷۶] ز2۹ ۱۳ 1857۳۳. ڈ٭
 9ک 55 ك 12۳ ز2 < ٥ا ]3٠۹ .7]۰× ]×7 3]چ
 ںےسسرج ۳. ۱ د۳٣ آز ١ ۳۴۲۳۲ 187۹6 :رب8٭و ٭.
 یب “اگ, 5۲۳< م۳ ٭۳۱ 8< ۶1۱ 1چ ۲٢۴۳ ا٣32۶ ٭محٍک
 2 ] ۹: ک۹۰ 8۶۲۴۱ ۴7 ٥۶ ۶1۲۰۴1۹ 71۹۹ ۱ کک 3 6

 <5 6 1577 7۹ ۳۹ ۱51 ۱۴ا55 ۲7 1۱

 9۹ت. ٭ ہے ہر. -۔ )ہک موم یج 8۳۳ ہ6 ب٭ ہو

 یر ےہ ےہ وے بج 51۴ 5۶1۸ 7)۹۹۴۱83 ×7
 م187, 088 ۶51۶18 6۰۱۲۴۰۰۴ ۹ 1 71

 ا37 ۹5 ٤.7۰

 ریعلاَورَلا بل ات ياد تنا ولیج نقاد

 ےہ ب -آ ۹ ۳ اڈ7ج) ۴7۶7 ۳۶۹ ۹۹5 7۷
 کو 1ترک ۳۱۱ ک۶7 77ا8 ۴6 (۴۲5 7 377 315۴1 ٥1

 جر وج5 ق ہہ ٭ ٭ہ و۳۳۹ ٭٭٭ ٭ 5 ×۳ 87
 چج٭ ٭٭ 5+ ۳ئ م۲ م53 ک5 ٭ی  ٭٭٭ 0ک ۹
 3ح5 5)5 ۰۳ 3ہ مہک ۲۲۹۱ہ >7 1, ۴
 5+ مح ۲ہ ٣× مم رم <۳ ہ٣٣ اب

 ٭۲۷3۰) 5۱
 ک 5171۳54-۳7 0۳57 1 ×۳۴. ۰۹۳۳ 8 8
 جج 87 < 35ی 8:5:3 8۰ ]جی١ ۷
 ۔ت-. و71 ہ ٭- سرک ج۱ ٭× دو وہ 9 ٣آ

 91۹5 5 17 785 1 ,1 ۴ 112۶15 ٠15 ۳۰۳515 ۹٦۰-5٣
 >١٭×5) ک۹۰ 11۹29۹6 ۱|

 یو٭چ ×۱5: تُم تل تالا تلضفںذ - ۹ 8
 ×ج ت۳۰ 8۹155 ٠۹ ٭٭ ۴۳۴ ۱۹-۵۳۳۳.۶ 8۱
 کج 7۳ 71 7۴ 57 ٦ ک۹ 7> 6۳ "0۰۹ ۴

 اپ اک ا ا قع ید لی دق مات و مر

 ٣۹۳۱ 3ج < ہ8ا۶ ہ۹ظ ما ) ۱ ک۰ ۹۱) ×)آج ۳٣۲۹ ٭
 3۳۳7 ۹97 ۹۰ :ہ۔  ہ٭ 3۱ج ہ و9 ا5ت مہ ج ٥
 یوچچ نچ ×٭رج× ہ مج عحعع ہم می ہ١ ی.اک 5
 ]٣ہ فدک ۴۴ ٦] ھا < ٭ہ۴ ہ٦ د١3 کا
 ت×٭5 ×5 یے 3ع ہ ثاثو یمدو عج پہ ری ہچ
 ا تال, 5ا1 ہ۹ مج ]م۹ ہ1(۳٣۴] ۹ ۶ا57 ۴ 7
 -6خیب مم پہ ج م>٭ ہ ۹۰۳۱۰۷۳ ۴ 6 7
 ۳ج. 7 ہ51 ۰۲۴ 1۹۱517 +8 7٭ ہ7 اتم ۸ 1۰

 50۱ 9۲ ۰۳۹ (۱۹۳)5) 57۹۳1)۵ 5 ۳7*۹7 ۹ ۹:۲۳۱ ۶۹٦1
 ۳× << ۹۱۴ ۹ ہت م۳٣ 1۲۰۴۶۹ 5۷5۳5۱۳۴۳ 34771, ۹۳5:۰15 ا55
 ×۹. 1۹۳719 *۲۰۱ 5۳۱ د۹۰ یہ جج -ج٭ )ا5
 ج53 ہہ ×٭ج×< وَ ہ 1ج ہج بما ۵ < *۲۰ ہ3ا
 مح.م ۳۳× 55 ۲۱ کاتا ۶.۳۷ ۶) ہ)ہ کا5 3۳۹ ۴۳ (۴

 255 13۱15 (م175۳8 ۹۴۸ ۰:

 تْعِيولا نعم ةَنوغرَت متاع نونوخا کی رذآ
 وجہ ہم [ج ٍ 3ج٭ہم جب ٭٦ ٭ ى۹۱ 0

 مج ۱6: ف978] 7۰۶ ۹ )٥58 6 ۱۹۲ ٥5781

 چھو .ہ ×-ّ--٭× بیل زی إلا در
 خانم ٭ہ۹_, دو٭ ہ۳۳ ۳× 6 ہہ 8.8 8چ

 مج ری ص ٭ق م٦ 8۴ < ائ یہ97 ہت ا5 ٭ ٭ج٭
 7۳1 776 5 أک۹۹5۹ 5۴5 6۱85 86 نح٭ جی ٭6 و"

 ڈو مے مج, 3۴ص 5 ۴)8 ۱٢ق ہ٤ ۱

 وج (ْمہ٭: َندْْت ند ہیلرَِيذ۔ ۳ب )۴
 وج ہ755۹ ۴۲۳ ۱ ہی و5 ی۳ ہہ - 5۰۱ ۴۳ 7+
 <5 ×چجچ مج مج + ہم×٣چ  ٭ج 5ہ ٠٥٥ج

 1۹۰1-81۹۳:3) ١ ۹۳۵۴ ٭ڑچ۳۴٠ا۹) ۰۶7 35۳5 9 1۱

 چت ہ-٭٭ ×٭٭ : ریا - یل ہم ×<
 ٭جہ٭ 3 << حابصا ×ہ>×ز ہ۴ ہد ت8 ۱ رادييْلالاَو
 ۔ی و ہ۹ ہ3ت)ہی5و ٭ح013 .٢۳۹۹ 1)135 ۹۹۹711 5۳۴۹ ٭1۴ ۶
 ہیبحیو تر. ]3[۲) ۱ ك5 4 ۳٣× یہا م5, 5۱5 1577, 26 ٭
 ہ]. ×8 9 ×۳۶ ۱×0 د75 جہ 0آ ک٭٭. و۰۳ 75
 ہوتو ہہ ۹*۶ ت4۴. 3ج۹ 15, ×۲, م7۴۰

 نو مج م>× ۱3و ہ ۶٥۶٢ ٭, (٭٭ ہاٹ ۷۸۶
۱ 35692 

 بجو ؛ے جود : < ٭٭×  اتاْنََكاَرَْفَ
 نابسح یا5 ×5۱ ک3 9۳۴ 878 ۴ ۹۹۳۷ ۴۶۱۱ ۰۹, 5۴
 3, ×چ؟ ۵:7۳ ےن, ۳ ف۹۹۰ ی۳ 5 ی٭ات (۳۴
 827 57 "۳ہ ۱  ۴ ×× ۹۰۶, ۴, ۳۶۰,

 یہ. 8۳ج << قمر ہ1۹ 27۵ ہت 15 ۶۳۱ ۴٠

 15 5۱9۴۸ ۹۳۰۸ ×۲5 ب۴٣ اتا ا ۱۰۳ <۰ 8
 5-88 ۶ ۹ ہ٣ 0۸51۹ ۹8۸ ۰ ۴81 78+

 3یہ یب! ۹ئ۰۳ یج ۳۳ ٭ یک بجو ۶۲۹۰۰۳]) 7
 +3 جو ]میععہ5) یو0۹ 857 م٦ 69۴۷۳۰۹ ۶8 5



۹٤ 

 .1۳:٥ ۹ےس ء۹77۴ 1۹77 .۳ ۳۶۲۲
 <۱ ی۹۹۲۹ >۸ د۳9 ×۰ )۲۳کو ۱)۴۳۹! ڈ۹ ۹۴1 9 ۰
 یو ب۰ یدر بج بج (یٰدر ۔۔و++-۱ ہے
 پبو< ہ ہ.ّ×٣ہ.ہ٭ -مںوڈڈا وے -]٭ ٭٭ ۱ 7
 تو و -حم< جے 9 م۲ 98۱ ۴۱۹۴۹ 669
 ہہ. ۹5+ ۱)7773 تہ بل9797 ۹۲۳۴ و 91۳۳1 ۴

 حج ٭×ی : یہ) ١× ہم تءچ دام جج ٭ ۱۳۲۳
 و. ید ×۳ << ×٭ ]۱ دہ×-٭6 د۹ ۱۴ )۱
 مہر ہا بوم ےس-.] ہووج --> بج× ہ۳6 ہہ ۶7

 و عون, ہک وج و۱ م×× ۹3۳۴ ۹۲6و ۶۶ <
 جچجسبو وجد ۱× 8مربد٘ومٛج ٭'-اآہ۳.:ہد٭ ۰8۳
 ج85 وچ ہ٭مجچہ ٭ ہہ ۳ 75
 ]3تر ۱ دو٭م ہر ٭ہج٭ مج ٭٭٭ : ٭٭_ ج5 <٭
 جب | یوداج اتساہمہسو ×٭ 5(1 ۹ ۴۱۳۴۴, 7 ۴۹
 جیو ۱ جہ و بہج..و ووجرک ہاج ر٭ج 859
 ۳٭٭ ص76 ٭ک۰۲ ۱۱۹۳۷ چال( ۷-5۷1۶۷۱۳ 7۸۴1 ۴] ۳7۳۴۱۰۳۷ “ڑ۴
 و >۷9ہ×۹ تچ6 دا کہ6 98855 5

 حی 8< 8ہڑئ5٭پ ہہ. ۹م ٭ 08
 م5357. 8۰ق و یس ٭گ٭ قہ ۱5١ ہجر

 جدو ۱ی *م ۱> ہو ۴۳۳ یک ہہ یک 8۹8+ 5
 مج ٣۳و ئ۶ ہہ٭٭7ہ۳ ۹۹۷ ×5۱ ]5 هيلع معنم ہ۳1
 سج مچ ۶۳ مو ٭ہ”ہ 5 582 355 ۴7۳ 5۳۴

 ۔نںرھدجد ہج ٭×گوور 5ا3 ×× ہگگ٭ ۴ ۹۷۷۳۷۳٣
 ٭ت×٭ ۱ و۱4 ۹۴ ۹۱۳۲ 5۹۲۳۱ ۹۹۳19 506۹1 ۹ ۴)9 .9 ۳١۹

 جج ڈاجہم ہوجق می ۱۷۷۷ وم د۳ ۶۳( ص55۱ کا5
 موجو بات .ج ۳3۹ ۴۶ *۲ ۱)۱ ك5 ھہہ 5 ۳7ج ہجی٭
 ہ7 تبہٗو٭+:و 6155و ا۳ ٣ج ٭ب٭٭ہ٭4 <۹. ٭

 قبیح 1ہ ڑ0 7۹ ۱

 وس“ ےک وج کرو ےھت نکا دس ضم ے ے ےک یو ا یک وج یس دا ید مدد یر تک کگگا ےن ا ےہ ےہ میم ہہ

|79۱ 9 ۹۹144) 9191 [27 
 چک <٭×٭ 7×۹۱ : وَدَْساَر یت نئ اتنا یل ج٣ رس ھا اج آرا
 ےک تم - رفتسم ×6 رارق ہ۳٣ اچ ا ۴ 8
 ےچوج ۲۴ رتتسم 711 ٭ ۱ عدرتسم ١5× تعیدر ٦۴ اتے |

 رہ لک ۴6 ۴× م۳ ۱۴ ۳87511 مہ ۶۰ ۱" ٤٤"
 ویو, عدرتسم 3 5167۳ ۴۷ ا77, ۱۲۹۷۰ ہ۴۶ +58 ٣۱

 ےہ (.٭٭ ۶۶ 1 ۱
 ےہ دچج ہ9 6 ۱ ٥۳ ×07 ب >۱
 برج جب ۳ یر ہف <8 م۱١5 ک4۰15 5ا۹ 5
 یہ ج 7ا3۳ د۷ وصا ج۳۵۸ ہ.-.--٭ 0۹۳ ہک

9987۱ 

 یيججج ۲۳۳ 5۴۱ 5۳۴۲ 3:۶۵ ک3 7۹77 ۹581 :]
 ٰ وے ہ م أ5 ی مہ یصتاوس۳۳۶ 85. 8ا3 1
 ناچ 3161157 ١ عدوتسم 6 رقتسم 081۶71 15۰ 78

 چچ میک : جم ہ م۳۳ ۱ یدجج ٭۱۸۸4 8۴. ظاخ <٤
 7۹> )۱۳۶۱۹ 7۴ ۹۳۹۴۳۷ ۹11 ۳ ٦۱۴7۳

 وتما9) (3و۰) 9۹63 ۲5)513 ۹361867 ٤ رقتسم 8 ء49
 "سم ہ ٔ٭ ۱ .×٠× ٣۶× 5 ت٥ ت“ مج <۳ ۷

 +8ا ۹۱ہ: ٢۳× ھ٭ 1836۱ )8۹) 5 ۷۰٣۰۰
 وج جو ]مم ہ ]وے مہہج >09515 1۴ عدرتسم ۳۴ب

 مہ بہ۱ م۲۰۳ *۲۳ ی٠ 6< و۹ ۹

 و۴۷1 وھلآ 15 ۱57۳5 ۱۶۲ 7 ٤ یل نام نر
 ۔ ۰. مو ×5 بم 9چ قم ہ٥[ 5۲۹ 5۲۲۹۹ 5

 0۔× ۱ھ 777۳۴ دا ہ۲ ۰5۶ *ز۳۴ ۷ 7۳ )7۳1 7٦
 ]جہ۱ ۰ہج 8ج ہ منت >×٭ ٤ج5 ۳

 8ج. 6+ 8ہ ۱۳۶ 5۰۰ ۴۸ ۹۶۱



۱ 

 ]کا ×۹ (3٭]

 26) 2۳1 ۹975 راصبا ٢۳× رصب کت جے | یس پک

 1ڈ ب۹۰ جہ7 | كاردا ×حچچجو چ| *رەور تا. 687 78:جو

 55٦ ۹۲۴ ج:) 6 كردا "ا٦ ×۲ ٥7 جی مے

 ۳ ب3ی...

 5کک ۹77 ۳۴ ×53  ہہ, 3۳5. 55۳ا * چچچپ

 ۳  یجات7ک ١ ×۳ >۰ ہت جج موہ

 1۱ ۶۳ 7ج ۶ ×۹ ۰53.۳ ]3ج ہک

 ہا یا اٹ ہا 7ج 7۸۴ ) ک۱9. جج

 ہی ا ۹۳۳ 4 ۱ ہ7۱ (ک۶) >7) ×زآ جج: ج۷

 1ڈ ٣۶×۹۹ ٣آ ب×اتک ۹ ڈو >۰٭ ہٹ )صو

 ودح د11 6 ۱ (ہ0)۔ھت ہ٭ د٭7 ..و 8

 ی5 ۰× دا7 ر8۹۳ ]6 ×ط. ۳, م٭ ہ دچوچ

 ۹3 ۳ ی۰ ک17 ۰ 9 7۳. 53ر دچچ ھق

 ۳ م9 اا7 ج۳. >۹ ۱۴۰5 ]۶ جہ ثیچ

 ک۶1 7ج ہہ ھ7 ۳ج ×77 ×ہج _ جر

 ک ٣ ہت ہصحح ہک ۳ 3*۰

 ہچچ اج ہد ہا ہمہ ہہ عوج× ۳ہ جس چ

 )5۹5 عہ× 3ج. مج *ہ ہن صچتک ہتحج جج ہہ

 7ک ۱7× < ۶ 15 ا17 ×× ۱ ہ۳۶ 8۰۱۸۳۰ 83۰ہ چچ پر

 6 د5٥٥)٭ ××. ڑ۰ ج7 57 ۴ج ۰۳۳ 5 دور۶ ہج
۱ 1۹۳5 7 

 کت <٭<٭ ا ا ہوج٭ ہ۶ ۰-2908 ۱ ہ عو ہر

7۴۳ 7 ۱ ۳(7 7۳ 7 1-075 5 

 ٭ 1۳17 "۶857۹ 3ب۱ ۶-1 عو ثچج ہو چىمعم ٔ(۵/5
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 ۲۳۹۳۳ ۰۲7۴ آ7]. - >۳٭۳۴٣ 77 چت ۰۶ 77۲ ٠۰

 ك5 ہی 55۳ فاتا 5-95۹ >5 ؛ ی مہ 8ہ ح٢

 ۳۷ را ِتَ (< ٣۳٣۳٣ .٣۹7۳٣۳" ہ۰۱ 7٭) ×× ٭ج٭

 ە۔نسح ہہاس٭ × >×  ٭ تو : نزول جج

 +575۳۹ ۷۳٣ ہ۹۳ *۲۶۳ ×ز ز ٭]٭٭ ×۰ ۳ہ 85

 ۳198۳9. ۱5۹ ۳۲ ۴۶ 1٣ ٭ ×7× ۳ ۴۱ ۴

 ۲٠۹> 5157۶9 ۷15 ٦5۳1 ×٭ ٭.7ہ ۱ ہ٭٭ 8

 2۷85۱57۰ ء۴۳۳۴ 7۳ ١×۱ ×5۰ واک زاد

 ۃرظات اتر لا - جہ×٭٭ 8 *٭٭٭ ×× >3. . :چ

 5۳۹۱۱9۷ 7 *۳٣۳آ٭ ٭ 7*۹

 5۳ ۴۲۳۶ ٭ ٭7۱)58۷ 0879 >7 37 ×0 8

 ت۹ ہہ ۳. وج مجیح-ج وج چوم  ؛

 نوبوجحمل نیم مھْیَر نعمھن[الک جاب ڈہچوور ھ1

 ١1 8 ۱ ع2٠ <)77۳ 27۰6۰1۹+

 ٤8 3ہ ہہ٭ ہہ<٭٭٭ >٭. جب .8 ۹۹۴۶

 ٦ ٠ اک دم یم دب یہ دب دی دب پ دی دب دب

 جا وفد داد یس ی یاخوھالا ها ال روا
 1 رد وم دا سالار لپ ںی یک یی ان:
 ٦ نمزياصب کاج و زا تیلیاا وف زاضالا ا.
 ہل وامان ہو اھیلعد یخ نمد اف را نمی ا٦

 ا تند اولوةیلو تالا ثرھ علانکو ہائوس
 ا ال گئ ند كیا یتا ما ںیم ن یکتا اج
 ا ام لا شو 9نا شا نس ضر ہال قل ان

 ]1 اوٹ ولا ند نم نوکیا کال د کو ان
 ٦ تما مع وما لخلامیر كلادک صر اودع لا
 اس ر2

 (:1 نکا نایئیا ةيا وت راج نیل ۂھتا میل دھج وا
 ا الٹا اد اھتا سما مد لات ٹال تا 7

 |1 ام ولا مک مفراصبا ور حوت ںیفآ تلی و6نوٹیڑپ
 ۴ عغۓے س ووص 7 ج09 ہو وک سے ےہ ےس صر لن

 >إ 6 نوھمعیہھتایعط ق مھردنو قوم لوا هی ا٢

 مم 5 وچ ھو ۔ووججوہر 85 ود مج چور
 ہ15 ہ جج جبر دم ہم ٭ تو برج جو 5

 ےہ 7ج ج۷1 ر نمدزر جال+وج ترحج مج رج جو وجو

 8 83+ مد جم 55 ں وج ٠8ٴر نمو
 موجو ]مچ یبسوج <ہ+بیجہجچکجج ہم نو جج ہہو یجچ

 تن ڈ ٤ بدج۔ ى حرج جوچجچو سو ہچ3کجوچ یڑچرجو چوجچ یچب چ

 ےہ ٭×ہ<کہ یہ 5ئ537 مج چوچج ر وک ہو و چت ںوچ جر

 نس ر بطص زک ط-سوج3) وزوبچ مج جیپ جے جی
 کج ×× وج مم جأ[5۶ ي٭ب جج مویجد بج حج چ5 یچ

 ڑڑوو بو عم ہاووج چے مر نممر و5 *ڑ۳ جج

 ۔ےہ جہ جج ۔وودجکو مج مج وی ر 585 ورد يہ

 تر ہج یج وج یوج مج وپ ھڑو ڑبر یمر و8
 ےجچج ×ہ چ7 ہی ںرج موج جج جر  ہورج پہ چ یرچ

 ۔یج م358 بج ج8 جو ۱۸7818 جر نمےر مو

 ت۳ ۳ 3ت]5 وس بور ہجچروسصر ھجچج بچچکچ ڈر

 2177 527 7137 ہت بسورجہےد چیر ۳ہ جوججر یر ہنی

 ۸ جہت جج ك3 ٭ پس ]جج بورخح چو
 5نر بج وج وج جیڑزج ]جج نج بجرجک جہ

 ٭ہر ۹ 67 ہر ۳۳ ہر :ز2ج ہرزور ھو ر ممد)

 ” اً:چ بچ جہ وج مے ٭و8 نو ]ج مج عج

 جب "فہ ببوسوچ نو وہ ودج ۔جوصج ر پہ وج /ڑ۷

 5+٭) ہج جج ]مد یر ےچ وجمو  مسرج
 صب ]وج پے چہ ںچچہج ]چ [ئ+٘)۰وق) وج و یوج ]رو وہ

 چہ م277۶ نمردمز ٔوجرت اورہ 7چ یرججچ چوو ہ ج9 مچ

 اڑ کوہ ہت ہہب٭77 تہ ×  مم5 یجب ہچرج چتجببوجچ یر
 ]درجہ جو چو ڑ۱



٤ 

 5 387 >5۳۳ ث٭ دوورحع ٭م٭ ۱× ١ ہ۰ 8 6
 3۰ ۱ 2)5 >۳ 594 ۴۴ ۶1179 134 5ا5 5 ۴4
 ٠386 5۱ ۹۷۷۳ فیطل ×۹ ہ۳۴ ۳۴ ۹1 ۶ ۹۲۲۰۲] 17
 و8 38کہ × مہ 56 ۱۹ ۲۳۲۷۳۲۶ ۰٣)٭ ۴٭۱ ۰ 77
 ٭3 3و۲۴ ۹۹۰ کا۲ ۲۳۳ "ت٢٢. ٭۳ ٭

 م11 8 ۱ ۰ ۲۳٣۶۲۹

 1953) 179 رہا م8٣ تریصب ی8 ۹87۴ ۱ 78
 ہ1 ( ہ۳۹, ہ۷ ×7 و ×7.< ۹۱ا1 ۹۷۴ ٣۴ )آ1 7<
 جج ۱ ٢7× زہآَسب ×]م بہ ا ھم۹ ٠.3۰۸۸۴۳ ء1

 حی و8۶1 ج3ا ×۰ >ک ہ ۱۹ ۱ 8۳۳ ۴٣٣
 55۹ ۰ ف5 مہ 55 5۳۷۶6 ۶۴ ت۳ ہ5۲۳۲۹ ٤5

 جر مو جد ا٭۹۹ ك7 77 ,51۹۳۳ ,5۰۳۹ ٣۱"
 یر ہ 8ج م3۰۱٥ ۹۹۳۰۳ مہ ب۹۰ (ہ53۷] 397۴ 5ا۹
 ۔چآجہٌلبوە ئ۳ ٥ك ۱×۳ ۳۹۲۰۷5 <8 75] ۰۲۹ 5۱

 وو, ہہ آ5 یب 2:5 ر٭٭ز5 ۴9 55۹۷۳ 58 5, ۹
 )جو3 تہہ ۱7 مہ ۱ ۰۳۳۴۲ ہ! رہن یک ۴ص۴ ۶1۹57۶

 حج >چ 2م. ہ5 ×7 ۰, ہ۷ ۲۹3 ۶518۸۸ ۱

 ۳۹ ۴۰۲۳۲ ۶ ×7: 75 ہد >×٭٭ 15۱۷۳٭_,
 ۔.ح٭ ٭تصس٭ "3+ ٭م٭ تہ: ۹ہ ۹٭1ژ
 )ہ.۔ج٭ بہرہ ہ5 و مہ ٭<×٭٭ ۱۴ 8 1۱
 حرص یہ. ۳۱۹ ×× ہذووے٭ 8۴۷۷۹) ف7۰ ہ۷۱ ٭ )7

 م۱ی۰۲۷5 5٥ ۹۶٥1ا ۹۳7۱۹۹ ۶۹1 71 ۴7 7۳1 761

 ہ3+× ۹٦× ٭ہ٭٭  َنیَلِلِرْرتْهِمَحََد اَت رم ہے۹
 ٭ک وی ہہ ہہ >۹٭ ٭چ٭ )8, ۷ 5۶ .٥٥٢

 جج ۳- مم مویحجہ۔ وجج+ 14×۹ × ۳۳ ٴ<×
 97 ۹ 757 27۳) *۴], 1 77ج 1۳ 7۹ 7 ۴٣

 ہت مج ۹۹۰ ی ٣× مج ]×۰ م۰٣۴ 51ا۹5 6], 11۹ >7
 >2 231| ۳7 6 مودی +5 <3 ×۳ 1۹ ٭
 ۳×۱ 577کج ۳۸ *۱۹۵ ×71 ۱۹۰ ت۳. م۳۱ مییعیھیز
 مہ بص× می” ہ٦٣ ہہ م 553 ۹۹۸۹۰ ]۰ی
 یو سو *۳؟6× تہ ٭)جا 355 52, 1۴ ۱۱۲۳۹ ۰۳۰۶ ٭×ی٭ا
 37ہ 192, 571 ۴۴۹۲ ۹۲۳ج تسرد 4۹ب ۹۹۲ 1-7

 ۰18 ]34 ۴1ج ۸۹۳۴۱ ۴ ۹۳۷۹77 8٢۳۴

 ٣> >95 ۱۹۱ ت5: نکل یف تیر -ک5 21۹5۳۲ یگ
 ہہ ×× وو×× ہ و ہ۰ +۳ ہ ۱۰۵1 5۰۱۳۸۸ ٥ص

 ٭..×.۱ ہبات٭:) ہم ہہ ہ۹۳ 7587ہ 7۹5 5 ٤
 7ہ... 6 جآتم کل. ہ٭ ع۸ ۶۳ج 55۱۶۱۹ چک

 781 :193891 ۹۹ 17 1۹۹ ہ۳۳ جہ ۱|
 ۔]ت.3٭ (×جر۔ہ ]م۱ کہ ؛ ہم ١× ہ53 مے ۹ ٭ے

 ]۰18 1 ۱7۹۸. >1۱۰۷۰۹ 77: ی ا۹ ۴ ہت
 موج جہ ء٢]۰۰ کج ٭م عر ہ <۸ دات ۰57۳۷۰ ۴<
 م۱ یک٭ 86 ۳. ×ہہ یک ۳)۹ ہ, 58۴5 51 78+
 یمدج ہہ٭ مت ہت ۱ک )۳۷ 57۶ ۹۲۳۳۵۹ ٭٣۰٭.۱ ۶ ۴5
 دن مج پ|جس٭ ۳ ۶1۳۷ ٦ ١۹۹ ھ, 5ا5 (۹

 7 80 ے و نو یہ لوجلا۳۳ ۱ا  مممُمفسس ي۴

 ے9١ ی١ ×۳۶ ۶)۵ ٭۱۶۵ ۱ ۰۲3۳۶ ۶۳۲ 7
 ے15 158 ۱

 !ےج (7) ۹۹۹ : 1)533 51۲5 2۲۹۴ 5)۴ ۶۱۹ 77
 ]رے ک۳۱ ۸۳ ۰۳٣۳ٌ: دا جو8 یہ965 ہا وک

 جو ہ۳۴ ۳۹۳۳۶ ۱" 54 ۹۷8 ,8 7 ١۸۸۴
 و ]5 : 3 ہ5 ۳: ۳۳۰ ہت ہٹبصج وڑج
 یو ہ٭× ے93 ×۷ ۶م ۱ ہ٭ ہکآ ×۸۱ ۹۰۴ ۴ ۶۱
 ےہ ]آ31 ۴۰۱ ۱و ہ۱ ×۳۰ ک٤8 7۹6 ۶۲۳۷۹ 5 6<
 0قل]۱ی5 "۹ ا۳ >×.ت× ہم ١ک ر5۷6 7

 ''- وہ 75 ۳۸۳۴ ۱۳ ۱
 م3۹ کب 25 1. 7815 (7)3) ۹۰۹۴ ۳:۳۳۱۹ 5

 | ےس -٭غہ ٭٭ 3:٠۶ 8ی ۱8 5 ٥
 ' ۔ م۶۴ : (ہا) م۳۱ 7 8155:6 یک ا5۹ 5

۱ ۷۳ ٗ0 
 ----عوھق ہ حج جح-٭ ہم قا 3. ہ٭ (یقیرم”

 - عت ۱۴ ۸5 ہہ. 5۰۳ ۴ 5۹۳۳ ٠۳۰۳
 رب وو وع (ڈحجج ٭اذتہ 1م۴؟۹5] ۴ ٭۹٭

۴۱:. 
 ممی, ی حی مات ہو ۳ک ۲ م5۳5 ۶۹۹۴ ۹
 ' ہہو >٭ ]مقا ہک ہم× ہ٭ ۳× ۱ ر.[وو5 (70)
 7۳۰۳۳۹۳ 3۳:۲۴ :۳۳۶۹]7 ۶ ۳57, ۱۶1۹ تہہ +۴ ۶

 ۰×۱ و65 3 958 1۳ ٠ ہ1 57 ٣۳٣۳7
78 ۴ 3۱161۳۴ ۹ ۹1591 ۰ ۳ 37 

 ۹۱ ھ۳۹۰۳ ث5 71۱ ۲ ۶5۱۹ ۶1۹8 51 .5 ۹)۶۳۰۳ ٥۷
 و۹: ٭×۷٭ ہ۰ راْمْکلاهكَيماَل - ۹ 2

 ہہو داواے ہ7۴ ۱۳۰۳ ۰۹ ۰1۱ ہ7٣٣75 (۴۳۴۶
 چچ٭ ۰ ؛ ہ٭ ٭3٭و ق ہہ “دا9 ۹ ۳۳۶۹ ا۳
 ]ب۹ ۴ 7۳7 ۳۲ کان >5: ۹۹ ۳۴۲ 5ہ, ×۳۰ 6 ا٭
 7 ہ7 ہت ما ء۳۷ ۰۱۶۰ ۱۱۱۰۴۳۴۹۶۰, 5آآ 5 7۳7

۰ ۲۹× ۹۱۹۹ 

 بود مم حوزر+ مت ×۴ 2۳۹ ۲۱۷۳7۳ ۴۱ 7۳
 5ہ ]یو یم ٭ج ×۳. ہ۹ ہ٭۱١ ہ5 وم ۴
 77.7. ۳۳ (1۳ ۰۲۴ ۹1۱۰۳7۴7 ی ×17 ٭آ٭ 58 ۰ 6)8
 7ا۹ 776 ۰۲۰۳ ۱1۹۰۴6 <١ ہ54 5+ ہ۰۳ ۷ك 7

۶1۹۹1۱ 55 19:16 [19) 5 

 جم ٭(مم۔ پچ وڈ. *٭٭ 8 ہہ 98 ہ۶ و,
 7 <*1901773) | ا7۰۳7 +77 ٣38 ۰197۴ ]۰٣--.۳

 555۲85 ج۱ 77 یک ھ٦ ک٭٭ 50:5 ۶۹۹716 5
 555۹3 ج۳7۳ ۱ کج چ9 (۴۴ 2484 <۴ >3 7۶78٭ <
 -3اج جے ہو1 ک3۳ | 51 ۲ ۴769 2518 ک۹۰ 5۳ ۱ء ۱

 6565۸۸, ك5ا ا۲۳15 519511 ۱۹۳۲ ۹۱

 57 2۳۲۴ ٭×ہے< ۰×  رنََغا ُتِيلِللا هو -- 8 7
 دیطت ×م 6 بک وجد ٭ : ی٭) ہڑ  ققر 8 7

 5 >5 ا٭7۹ ۴۱ 7 771۰

 ریبخ ×0 ہہ ی ۹3 ۹31۲91۱۹41[ ۳۹ ك5 9۹1158 ,٥



 ییا ےک کک ۳ 2۹۸۹۸7 ك۳8 دچ ےہ
 نیست لیس اج رہ یس

 : 2518-۶ 7چ51۴' ۱ ۹ 507551 551 7 جس

 تسنی ا ریفسسمھچد ںیم

 ٹ۳ ٭٭ 6ج۱ ۳۸۴۲, 9۲۴۳۴ ۳ت ۹:۴۳ ٭ جچ
08 

 175775 (ہ8) ۶۸ : 275۳۶, 51۱8 ی۹ ٣۱×٣ چپ ےہ

 بج می می 53 ۱۱۷8 ہ5 ۳۴۳ مچ وی
 لح ك۷ ۳ ۳ک یب ہد. دو۹ -۰8 ہ ]ح×٥ جر ےہ
 ڈی 71۱ ۰۰۰۰ <8 ہ7۰ ×۷× 7۰× ٭٭ -

 یت ھ71 7 جج 7 71۰7 ٣7 ۰۴۷۰۴ ×۰7. ج٭.٭.

 277۳7۳۳ ×۳۳ ۹) ہ۰٠ 37۳ ×5۳, ۰۲ ٠ج ×۸7: ×٭.٭٭٭

 5 5۹ ×× د >9 ۳8 85 ×5 ہہ جج ےچ
 ۴۹9 ۱ ۹۹5 “181217۳ ۹۲۶77 7۳۰ ×3؟٭ ۱

 را ریا َنَع هللااوَب یف ولدا ود نی نوک ںی نی نا اڑ کالو

 تنا ۶5 ۵ دات ۳٣ ۳ ×۲ جتہ۳٭×٭ ]ہر

 اک 56 0۳۹۱ 55 551 ١۳ ۴ ۶) ہج جو

۴۱ 9۲23513 6 ۲8۷5751 

 ب٭ اڑ ×× بس اچ ہجج جج :ہ× ×۰× ہجر
 171کر ہ89 2959 ۴۳ '×۳٣۲٣٣٣٭۰ ج]

 ۹ م۳ 56۳9 3× ٠۸ :57×۱ ٠۸ 15: ۹.۳٦

 گی یب. م۴ م5۹ ج5 ہم یی طح رےہ وچ

 15 ×× ۳٣ ۹.۱ م”٭ت× -٭ہ٭ و مج

 حاًہرع]( 3٦ ہ× ہ٣" ]مج مہ ٭بق ڈر

 2115717۳7 ۰٣۶۳-۲۴* ۵5۱ م٭ 37۰ ۱ ]× ہہ ×:٭.٭
۱ 7 -۹۲ 5156 

 كہ ۴157۳5 ک ۹۲۳۴۳۱ ۷۹3٦ *×777٭ ۱ ۳ :۹+.۷۳

 ات 7۴ ۴ مج ا ×۳ ۹۹۳ 7×× ۴

 ۴ 5۰۱۹۹۷۲۳۳ 8۳۳۳۳۴ ٠:٥۷۷۳۶۳۰٣ ہہ ہ۹ 3۷ ہ۳

:۱:۰ ۳۳۳" : ۰97 (۴ 1۷۹ 6-(33) 77581 ۹ 

 .... َننارَِشُلا ک ضرخآَو .... كزئْنِم کیل یم

 ۹۰ -4۹۴5 3715 11٦67

 (ما5-ج”ب 7٭۷7 ]ج۱ ی58 ہہ ۱۰۷۴ یج و وج ۷)۶۹۱

 ٦۱٥۰٣۶۰۴ ۴5۲۹٦ ۹ 5۷۳۳ ×ہ.×-ج٭ وچ مج 5
 78 ۳×7 5۶5ہ ٭٭ 8ہ اْرَُتِ ]ج٢ ج۱ 4

 7 ٭8 8م ہہ ہعووچک5 یدر ہہ مج ٭مق٭
 ہ8۱ ۳٣5 5۳8 جج ٭:ح٭ ]ج ي۱

 71557 (۴79 ۹ 7)771۳ ۹۰7 7 ×۰ .قرج-وت0)

 ک٦9 28] 55 ۳ (51755 *۲۳۹ ٣7 ہہ 7 15
 21157175 ۴۰ ۲۶۰ ×7 ×۱ ی٭ ہہ (86 ,

۱ 7 771 3(475) 9۱۶1 5۳1۹۱۹ 

 اتا یک مہ م۹5۳5 5۳۳ ۲۹ ۳× × ۴

 8. ۳۱۹۲۳۱۳۴۹۴ 3۳۴ م× ہہ جا ہم ۳٤۹

 :_:_:ھے  چ ۰ )۰)ٴک)٠:ز:ٗٛ>“.ٛ_: ٛ_ٔ ک_و_ ,زر سے... 7:1: ۹[ ےس _. . 

1۱ 78 315۹ 

 ک85 ۴ا۹۴ ل5 7 ۴۹1 <۴ ےہ -واک ۹ ا۰۹ 8

 م۹۹ م۱1۹5 پ۰7 5 ۳۳, 5۹ مات ماچ٭ موح. *ر)و

 ۱1۱66 51۰9 اے. م۰ 38 9 ٭"×5. ]×× رہ
 ×۳ 555 7×0٦ ۱ ۰5 ×۲ >4×58 73٭٭× ۳۳ 8۳

 ک25 ۱۴1۹ 5۷7+ 7۰ )×× 57۳ *۲۰۹۰۰
 ۹ 57195 319] ۹۰۹ ہم۹. ۷ 7۲۹+ ہہ ×ت٭٭ 5وج
 ا9 ب5۹ 5۷۰۴ ی۳ م۴٣ 8۳ ہ7٭ ×8 "05 جہ
 ت75 ؟ج (چ٭ مہک ئ3 ہر مج جو مچ چہ

 37ا۰ ۹۴۴۹ 5اب 1+3 18× 1٦

 585 7 8۲۳ ت5 وج6 8۳ہ جچج جج تک

 <۱ ہک یڈات نوچ٭رک ت9ج 7۱×۱7 2۳6۳ سی ہ
 مم 5 م۹1 (3۷ )6, ک۰ 5۲5۹ 7۴ ٭ 3+ 7< 3× چ |

 ت۳ 595 ٠۹۵٦ ہ۹۰3) ۳۰ ×۰۰ ۰53: ]ز5×
 موم اہ ہت ہح" ہہ ہہ م١ م۳۷ 86
 کت ۳ (7ا2)-ہ۹ ×۳۳. ۱۹1۹5۳ ٠۹۰ ڈ۳ ×7۹ ×٭
 9 پک ×۴ ۲۳۳ ٭ج ج١ ہو جج 6

 ۳5 ۷۷۳ ٣ 5۷۷ 5۶۳ ج۲ ۰۳۳۰ 6 ۳.۸ >۰ 7
 5ا5۹ ۱۶ ٭ 5 5۳1 ×۴ چ-.].٭ یب +8. ہہ

 ک9 ۰۰۳ 577۶7 ۶18۰8 5۱ م۲۳ ]۲۰ : ہہ
 575 )۹5 )مہک ما ہ٦ حرم -٭×۲٣ جہ 0۹8, وی
 ک1 ۶۹۲ 515 57 ۴715۱۰۳5 ۹۹۳۹ >5 ۹77:5. ۶ 8

 ۴ 57 ۹۳7۰ ا7۳ 57:۶77 >۷ جج ۴۹۳۰ا 7 قت

 2د دہاتان 3۳۳ ××. 5 ہہ ہہ ہ۰٣ >.٭٭۰۳7

 بہ دیت. ہاخ نا ۰ مد 85۱8۵8 (وو5
 (55رک5 ۹۱۳۱ ×× ٠۶ ۳> ۹> ]۶ 5۲5۹ 2۶۲١۹

 ۹28 ۳ یجاخ د09 ؟ا2ہ ]×۲ ۹ ۱ ×× ر5۳ 8ہ
 چ5. 7 7 ا ت0۰ >7 یب ۰:887۳. ہ٭٭٭ ۱

 7۳۳. >755 ۹۹5۳۶7 6۳7 ت88 ہہ بج ]رک ]5ع

 ۳۴۱ ۳5ا 5۱7 5۰ 5۳۳7 ۳۴ ہم ہج×ا5 بب ۶8
 ہ٭ ۳۶۱ ٥۴8" ٠"

 کا5ا 5 51۹۲۳ ۴ ۱ 9۴۴8 ۹۳۲۳۳ ۱۳77 ک۹۰ ۶۱

 796 ۳۳. 7۶۳ ۳۳ ج87 <۰ ب۹۰ 7
 ۳7۳7+ ۳۹ ۳ ۴ "۳۹۸ ۱ ۰٣۳۰٣۲۳٣٣ ٭5× 5 <
 تاک ۲۴ ۷۳۷۲۳۳۲۶ ٦× ۰۴۳ 3۰٣۰۳۳7۳۳ *×7-٭٭٣7_ ×7 ×7۱ ۰ ۷

 >5 9< ٭۱٣ ۵8 مما٭ دو 85 مم۷ ۳ہ مج وج
 5.2757 ۴37+ ۱۹۰۷ا 1۹3ت ۱×۰

 ہ1 .ہا5+ ۹58ق (7:)- مچ ہم ]ج٣۳7 : وج
 .٥> 5٦٦۹> ۴چ ٭چ فح ۱ 5چت (×8)

 2:187۴ :۰ 7 3 ۲۴٣ ۴ 37۶۳1 : ۴۶7۶ ۴7 ٠۷×
 59۳۶ ۳۳), ۷۴۱8 5۷۳۳۳7۳ ی۹۰ ۲۷۳٣۳۳۴ ات ٣ہبہ --.

 ]1 8۷۴ ۹7 ۹۱۰۳۲۳٣ 7714 ۹۱۴٣۱ ص3۰ 85۶۳٣۳7 ے7۳
 2۳۴ 51۹ ۶1۱ك۳)۳ ۶1۹۳۴167 1۹۲5۲۷۹ ۱۹7 ۱

 ٭ ک1۹ (3) ۹9۲۳۹ : 5:7, 15 ۲۰ ۲۴۰۳۰۳۳ ۴۷۹) ہہ

 ہ5 9۹ ۹۷۳۴۳۷۷۹1 1۳ ب٭ ہب٭7 ٭ج) 7۹×3 جہ >ج جج

 × 5ا۹ ۴ ۷۳۶۳71 ××. ۳5 :چ بی ۳ یی.

 5۳7116 ۶۶۷ ا۳۶5 ۹ 5۶751 ۹/1۹۰5 7 ۰



٤٣ 
 ری ید رھیں رم یی جج..صہحجتجچچصحعتسص-دمویجرککت آب ہیس<گتتصد-ک ییجح-ہم فیہ سہ دٰیہعصےتتھکنبروکلیجکبھیممکودےوامصھجوصصکسسصہومک ×تجوپسحہ ویھسکویک

 ہروجم: م۰۰6 ہہ ب٣٣٣ 'صق٭'٭ ۹۹۱ 253, 514 ۰
 ۱ا۹۱ 2 ۱ اچ <۱ ۹91۹4 171 ۴1 5۹1۳1 ۹17 7

 نہر جت: م۲٥ ے٭ ٭رک ہ ۳ ۶۷ص 1۶ ۱ ٢
 وہ5 د۳١. ید ہل 35 د۳۳. ۳ ۶۶۶ 18۶۱ 75
 حج 8753 ۴۴. د٭۱ ٭٭ مج اظ اک 1۸آ ( ۱
 فوڑتم ودض مج 3ج ٭× ۴۳۰ ۱۶ ۳ج 51 3۹ ۴۶5

 1)۳۳۰۹ 5 : ۹۴ 5174 ):7( 7581۹ ۶۲۲۱ ۶۱ 7+ ٥۳۰
 بجو ہد ۴۳)| ہل ہہ 5۷1 ۳57 ۰7 ۴۸۳ دعب ۴
 مچ قع ىیورمہ 8 ٭٭ی می ہے ۹6
 ح۱ یک ہہ ہما ×۳ با ےب <۹ "۳ چہ ٭چ
 ج۱ ×۱ ۶۰۱ ۱< 1۹8 ۴ 5۳۶ ۹ 1۹7۴۱ ×۴

 م۱۰۹۳ ۶۲۳۴ ۱۸ 918 ۹۰5۴ ۱1۴ <۹ )۱
 یا ٭۳] ×9۱ ہہ ×۲7 *زک×٭ 727187 15۴7 >۴ ۴

 جی بج فق٣۳ ہ مہ م۴ 52۶۱۲۳۳6 675 ٠۰۹۰۰۲۴
 م۰: یص< ٣۳٣ تثد ٭م "۔|رژچرک (ہ8)د ۹۹۶۳ا 57+

 جور فی تل مع ی ۱8558 86 ہ(۳۰۷۹ ھہ م۱۹ ی۲ <٤
 ٭و٭ہ٭ ۴٣٥ ×۶ بم ہہ )۹×٣۹ 5۴ *ااج, 5۳۹ ۹5 ٥

 ۱ 515 885 ٠9

 53و مد جی ×۷۸ :×ے ہہو ہہ ٭٭ دم ۹
 83ہ ٭3ہچ. *یک ۱١ ی5 ہہ 5۹ 5۲۳۷) ج۳۰۰ 75+
 یو ہ ٭می 8 "حج جج ۱ ہہ ٭٭ (ب
 ۔ےجر۔ر 33 ۱۴۰ 8 ک3 مم۴ ]۰۸۴ ما م۲۳۲۷ 5تا

 مج ۳۲۲۳۱۹ ج٣۰۰ ×کرآ ۳۰۰ ۱ ۹۳۰۲ +۳۰٣
 55کرآ ۴۱ 5138۱ ۹۹۲۰ )۲ ج۴۶0 5)ا ۹ ۱۹۴ ۱

 نمو 3د ع3۶ وت ہم ۸۳۰ ید
 ×5۹ ]7۲۳۹ ت۶٥ا ۴ (۴1۹۹1 "7ا5, ۹۲۸۳ <

 ١ع دت ہ٭جم م ×× وج8 مج ۱ 7 ٣5۹۹
 3× ک 51 6م 7۰ )٣ج یب ٭۴٭ ۰۶ ۹6 2 ٦۹×۹

 کو ۳1179 7۹ 77۳۳7 ١٥ ٠۷7 ۳۴ ہہ. ۰۴ )
 8بک ء5 3م ]ہم ۴۳۳۴ ی دم 6-5 ۸5۱۷۳۷۳ 
 ]۲۳۶-1 ۹7۰۰×-313) 727 ت۳۰ 71 ٥۳ 515 5 ۴۹ا ×7.

 ۹ ڑ>.. 38ج ہ ہ3 مت وہ. یت 1۱ 65 ٦
 مم, حور 2ط 7ہ ۴۶۳ 6 ۱ ک5 7۲۹ 37515۶ 2۰ ٥۴۹

 ۔مےہ۔ح ج د۶ ۷۰ مس ۸۷ 8ج8 5
 ۰ ۴7 ہ0۹ چ.٭ مد 38ہ (ہ۸ہ ×5

 8 51۳ ۴ م۴ ۴ ۴۳۹۲ ۳۹۱ )۹۳۳ .۹ 3:١
 72,1 ۶357٭ 7۱۲8۱ ۶۰۴۱8 ۷ 277177 ۹۹۰ ۳ ٦

 5 جو 33) ت٣٣ ×۹ 5۶۴ (ت۰7۸۶. ۲۴ 1 5
 77۳ ۴۳ ہت مد ۴2ہ ہد ہم ہوم 4 مج
 جم "م3 ٣۳ ء۹7۰1 ۴۹۱ 5۴۹ ۹۱۱ ۹۹۹ ۹7۴ا! 75
 چمک ےب-.٭ ۱. ]مم >6 ہ80, ۶۰ 8 ۳۹۹ ۵۶ا

 تک
 ۹ ۴7 ہ۹۰ 7 ۴۰۳ ۳) < ×۴ 7 7+

 یدرر ہ5 ی٭ 6۳۳ ۳۰۳ ۸75۴ ۱ 3677 8٥8۳1

 -م ٣ م۱۰ جے ہہ جچر-٭ 8. 836 "۳ ٤(
 ج6 م۰۱۳۹ ×7× 1٦× 3آ (2ھھ2) ۹۹۴۳ 765

 سی ۶ لطجلتفا٭

 ےک 115۱ ۹۹۳ا ممی 8 ×۲ 8 ہ51 [3٣ ۹ ی۹
 یہ نںآا× یک 7151۲6 3+)85 ۶۱۹ ۶۲ ۹, ک۳ ھ7
 ےک ]گز ۱ سا3۳ ٠٠۳۷۳> ر0۰ ۳ ×۱ ی 5
 یت ٭ ٭٭ج 8۳۷ مے. می بے چع "وا۶
 ۔ےیت بک +۳ ہہ ۳۰۷٣۰ م۶ ۴1۹۹۰۶ 57 )776 ۳۹
 مہ ںآا× 8 ہےاث ٣۰ ٭۶٭آ ي ۹ 1۹

 یس ی5۰۱۳ ۹۳۳۱۲۳۳۲۶۰ 3۳۳ 6 ۹ ٠
 جہ م٭٭ ہت ہد ص ہ ہہ بک و ٥8

 جس ۳۹۲5 7 ۰۳۴ ٠۳۳۶ ۰> ۲۷۲۳۷ ۵ 3٥۴
 م5 ۱ ك9 ۳. ۹ ٣۳٣ :۴ مم ۱۴ ۴ ٣
 0۱۷۱9۳۴ 78۹518 2۶۳٣ ک7 17 ۴ مج 916 7

3 

 و2 ہ۳5 30775 ۳9) 7 1 .۴715 77 ۵٠۳۲۹
 نس3 1۳ تا ۳1 چ۷ ۳۹ ۹ ۹۹۹ 7151 16 4
 - ط× ×1 ٠ ×۰۳ 8 3ت ۱٠۳۷ ×۴۰ ْبِلَقا تُحَم
 . نیقلار ہک م ہہاتع) ہ دبا 3۳ج 30 ۱8 ۲

 تو فاس7. 8 ےیل ےہ ےس

 جج مج ١ ہمہ عو)ء|و ہہ  ٭م.ٗےج ہ مات ۹
 ۳8۳۳۳۴ ۳۷ 777 ۴ ۶۳ ۰19 781 یک ۶۱10۰4 6 7
 یو ید ۳ ۱ ہ7 7 1 ((

 موہ ہہ ہع!ہ٭ہ, ×۱ 7ج3 8٢۲ ۱- (32گي2+-٭'51۸))

 ہوس ]5< جہ جچ << ھ۳۰۸ ۹۴ ۹<
 ۹8۰ م۴ ج5١ 719 58 1 ۹11۴ ۹۲ ۱۳ ۹ 964
۴ ۲۶× ۶۳۳۴ ۰۰۱۲۳۶ 9۹ ۶71۱ 127 ۲۳۰۲۱ 505-3075 

 ۹۲۰۷ 91 717175 157177 ۱۰13 121 73771 ١675

 9۹8۹( ہ ی ۰ء8۴ ما٭٭۵) ۱۳۳ ی7 ۹۹۳۲ 17 8<
 ت ٭٭ 85ہ. ید  مہاح ھ57 ۹۷ہ یک ہ۰ ہو 5

...: 6 

 چچی ہح.و ج3۹8 634 ۴۱۲۱۰۱ 39523: ما
 5 ہہ پس ہہ ہہ ٭۴ ۴ج >"1 ۳ ۴ چت 38۰ ۳
 جج وو -م۱ہقہ, قم مہ "ممك 1 بج ۴۷۳ ۰ ۰8)
 ۳ حج 3ك ٴ٭ہ< م۲9 ۱.5 ہ۱۶ ۴۹۵ 55 ا۴, ٤؟
 ہ×+٭۰ 8۹ جہ ٢ ۱ م۳, 971 97] ۳. 77

 8 ےہ 'ی+ ےوے-ر٭ رو 8 ۹+۸7۳ ۴۴
 ×٣ ممی جج >:6٭ عی٭یی ہ ء۸٣٢۰ ٭ن ۳6 ۴5

 ]ج۲ت م۳٣ ہ×٭ مج ہہ 7۳۰ 5 ٥۰۰۷۴58۹۸1:
 ۳٣ ]۱ص ہہی و٭, ػم رن ت۷۷۲۳۹۴٥ ۴۶ ۹۹ ,۹۹۲6 ٣۴٣

 ۳۹ 7 ۰۱ 5 یک ۹۷ ۴18154 ۹888 1 ۱

 752 ہ٭ ہہ ی+ات 8 16 و7۱ ک۰۹ 75
 اء) وح ی٣ یور۔ے ]مج ؛ یم ئ  ٛ٭
 7اک 876×۴۳۰ ہ7 ٢" م8۳۰۳ ۰۸ ۴۰ ۹ف
 10 مم6 19 ۱٥۸ وا۰ 1۰۴. ”ڈج٭ ×× .:۱

 -- ید ہر۷۴ چ۳ ہوا - ۹۴۹ .5۱5۸۲۷۸ ۱١
 - ]جج جب م ا٭۳7 ٣ ٭*.وْچد ہ د18 چ0 ر٭
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 تر صا 7 73 ۰ ۴ ۱8 8ق پ

5۷ 797 ۴۶ "۴ ۹۰ ج×××>× ۰.٠
 ک۹ 377 ۴7

 ۹475811 (708) ۹۹56 ۰ 5ا85. ۶۳۰۳ چچ ٠٦ ۹ ہم

 ر۳ ا ا ہی )۱.۶۰۷ 7757 77 ۱ .۶) ۰٢× جج. چو
 ااچا1ت ۳× 5۳ ٭٭5۹ ٭) ۲ئ١۲۴ م ف ات چپ

 7۰7 ۳ 5. 5۰۹ ×0 195555 ۳)5 87 یز
 ,6٦" ۷۰8 ہال ۳ چ5 ہی <۷ ۰۴۰ 39× جج مر

 5۹5 ا3۷۰ 5۸و73 یت ۰8۰۰ 5  ہ ۹57۹ ٥.۳)
 9 1 5 7۰۴ ۳ 179 ۳ >5 ]ج06 جچ مچ

 5۱ ۹۰۳۰ ت۳7. ۳۳۳۰۲۹ 55 ۰7٢ ۰٢۱× ۹:۰7 چہ

 ہ۰ ۱۹۱ 55۴ *5 ہ۱ ۹۳٣۱ ×۳5 ۱ ك۶۰۹ ٣۱۴۴ چرچ
 7۳۳۳ 3۰۰۹ ۴5۸, 9۷۸۳ 5۳ 3۰5 )1۹5 ۱ ہ ہہ٭٭ ۰

 9۹8۱ ۶۹۹ 755 7815 (31۶) ۴۲۳۲۲۳۶ ۹۳577 < نجوہو

 ]وہ۴ 5 195۳ ۱ 5)5 ۳۹۱۴7۹۰۳) ×7 ۴۶۰۲۳۶۴ : ی۷ 8 ى

 "۰۲8۶ ہ51 5ا۹ ۰٥۶ 7٦۱۷ *(93275 ۹ ۹ ١ت٠
 رک سا

 : رمھِلاملَدمَجو لا اڑا ح۳7٣ 37ج ×7 :))٭]07آ۲

 . 55] 211۹ م۲۳۱ 2٢۳۳ 5 ج۶77 27۳7 ہ۲ ×۷

 *۳×٭ ۱1۹ ۹۹3۲ ہطادنِج كي للاامَتا ہ٣٭ 7ج >ڈو جج

 ہا ×5 مہ. ہک'ہ× ہ ۳۰۳ ٭٭٭ ٭ہْ"٭٭ 552 ۱

 ہك3] 8فز ھ1۳ ہ7 799 تو ۳ ( ج
 ي5 7۳۰ "1۰5 ۳۹( ہ٭إ <٭×. یہ٭[ ٤۶۴۷ جہ 8

 )ک9) ۳× ۱۳۹7۴ (۹۲۹ج ٥ 37. 7٭ 8۳ ٤ ٠

 م7 م۳ ۱8۳۴ ہ۹۱ھ۷ٹص77٣. :)75 (جہ۰)) ہ۴۰ 7]

 ی5 اک ۹)015 ٥۳[* ۲ہج آن ع۷۰ ۹ .> ۰ ]7

 ت5 7×۳ ۱ ک٭٣۳ ب×٭ .آت--۳۰ ۹ ۳ج ۴7۳ ×٠٠
 38 2519 ]٭٭ ہ۳ ۰۳۴ ۹۴۱ 7ج ۹ 8
 ۲ ۴۳۹ 5۳٣ 55) 4) مو >۳< ہے ۱ ۳٣ .ج

 ہ٦ ۹۷۶) ۱8۱۹ 3ہند مج ×7۳٭٭ ہ××٭٭۱ 2۸
 98 می مج ہہ -.۷8 ب۹ >۴. >۲ ۱8 ۱| ہو

 ر5 >5 ۶ك ہ مح ہ۱ ]5۰ ہو ہو ہ38 ات ہم"
58 ۴۷۶5 ۴ ۰ ۱ 

 و×ت5٭ -قح٭ ہ ھم۳ جج جبیر ۰ص
 ٤۶۳ ٣5۳'1" 5975 *5 ی۹, ٭۰ت× 20 جو ٭× ۴
 ۹3۲91 ۶7 588 ہ٣ ہہ <5 ہم ہہ ۳۳6 ھے۴

7۱ 8۱۶۰ ۳۷7 1۷۷8 

 ک39 ۴ ہ5ا8 ہہ +۳ ۴ ٣
 ک۰ م۶ ہہ ہ۳ -۳) ۲ ۳٣۰ ۹۲۳ ی۹ 5۶
 ۳.51 557۳۳ ۹۳۰ ہ۹ ×× ہ۱۳ ۶8ج ۱ ی۶

 55 52755 ۳ہ ۰ ہ٣ 858ہ ۲۱۳ (( 3۶م ١
 مہ, موعج٭ جو مج م٭× مج جم

 3 ۳٣ 5 5 ٭۱ ۳5ہ ×× ×قح٭ ×٣۳۳ہ)٣ ۶
 55 >٭5ہ) و۰ ۴ج 8ہ ۱ ٣×

 7۳7 ۴ ۴5 3۳ 5۲779 ٣۶1 7< ہہ ۱ ۲۴ ہ۳ ۴

 88 یيج3)٭
 مس ہزجصاب یھ سو کک جج وجچپسچریچھچچج یک عبجصج جسے جج وچجچویوچ چکر د دہتتجیججججججصعوعرتجسصوسوتک یکسر جس یج-تصججوھہٗھجسسججوہجروسح

 ا ہ8 ۹۹۹۲۹۱ ۹۷71 ۳)3 8۹۴7۳۰۷ )۰ ج٠ ۰

 5۴۹ 117 ۴٭٭ |۱ ء۶۰ 7۴ت] +8 ٭٢ )۳۲ جہ

 5۹ 1 13۴۹۴ 9۰ ۱۹٦۶35 71 ×7 ٭ ۱

 9 ۹0-1104 355 ۸'٠ ۱۴ *٭]۴۱۰١ ۲۶۹ر ۴آ

 تچہج نچد ×۹۶ >7 د٭5 ہہ ہ ٭ 87 >ج٭ جہ چ۰
 و3, 1۹۴ ×۹ 7۳7 ت۰۹ جج ×:". ۲8 ٭

 ۴7۳ ٭1 55 ۹۹۰873) ×7 ٭×, 5۳۰ ٭۱ ۱5 ۳ج۲ ۱

 71۱ 7 :۳۹ 79٦ 51 ۳۲۴۵ 36718 )31۹×۲٦۷

 ۹ 7۵۸۲۰ وح٭۹ مج مہ 85۳۳ مم۳ 8: چچ
 315 ۱5ا۹۱ 5:۲57 ٠ ۶۳5۱ 08 ۹۹.۴7 ٭رچ ×۳۴ ی۰ 7
 ہہ وج مح ٭م٭ جب ۷ ٣م "مک ی۹: 866۲۹۰۶۹

 ۳5ہ ۲۰ 5۳5 ۴:35 ہ۳۰ 2571 )٣۹۰3 ج3۴ *ج٭

 5۲۹ ۶37 35 ٣۳۰۳٣ 55 ۴ئ5 ] ]٭: جو٭ جہ

 9۹۳ ۶۳۴ 55 ی7 ۳۳۹ : ہہ ۳۶ ہ.٭ :.ج
 55 کا ی۹ )7 ۹۳۰۸۱ 87577۹ ۳7۳۰ م+ 6 چ

 ت48 514 5141پی 9 آ۹ 7 ۱ ---(۶)۵۳۳ ۴۳۰۱47 )

 ب5۸7 م0 ۳۳۰ ۳۳ہ م۹ ۲۴ ۰۰۱ ۳ت جہ

 5 ہہ ہ۸ )۰ 9۹ م58 <۳ مہ جدہ می مج

 ×٭ 13۵ ہم۹ ۳٣۳| 8586 جہ ہہ "٭ *چ جا

 2۲6 ٦" ۴۹8 55۱37۳ 4۱۰۰۷3) ۹7 8 جج و (3ہ۳ یگ
:۰ ) ۹877 353 

 ض4صہب مھف رصقی نا ةفاخم رایتخالا ضعب كرت نم باب

 هنم دشا یف اوعقیف سانلا

 تر 2۹۱ 7۳7 0۹8 73۰ 0 ۴۳۵ ی7۳۰٣ ۶7۳۱ ٭) .×
 ہر ہ٥ و585 ۹۳۳۰ ٹبح وچ ہ۰6 8ت ۔م و

 5۳٣ ٭۹۲جك۱١ 9ج ٭5 ب5 مہ ٹب٭۵ ۳ بی-0...
۹9۱ 7 

 56 ہ م٭ ہ5 3م-٭٭٭گ ہے ]٭ ہہ
 ڑ۳ 55۳ 59۹71 ۰۰ ہم۹ ت7 2:85 09ر ج ٭
 م75 ٦0ہ ڑج٭چ ×۰۵ ہ۴ پچ ×8 89 ہہ د

 م٭ ۔یجم یر ]مہ ۹ ہ۱ یی: ہہ چو ہہ پچ
 ہ93 6 د15 جج ۴77 ھا )×۳ ۱ .×7٣ :۹57 چ.ج
 ٦٦٥٢۹۱ 5۳ر ہہ٭ ہہ ہ۳۳, م۸۳۰۳ ہم )ہ7 ٭ہ >]٭
 251155 ۴15 ۳۰۹۱ ت6ا نہ ڈٹ. 6 یہ م8۳ وچ
 3-3 ج٥ر ×۵ ہی ٭ ي5۱ ×۰ ۷۳ 7
 “۷۴-۳ ۱۹۸۵ ہہ ہ5 چو وت. ×۲ ہ5 8ہ ہ
 ماج5٭ >۱. 3۳ دطا١ ہ۰۱ م٭2 ×۳۰ >5 وم مو

 6۹5۶ ۱۳۰ 57 ××ت)7]ج<٭ (2۰) ۰۰٣ ہہ ×۸۱ ۲8 ج٭ ہ ٭

 ك7 5775 55 41۹ ہ7, دوم 88 5۳ دہ ہ7۹ م7
91۱ 9۹18 

 اتا یک ۳۶۷7 ك5 7> 77۳ 5 ہ7 ۲ ۰۳ 85
 ]۹.۰ ہت ١۹ ٭٭ ہہ پ ہ٭ چپ مہ٭أج
 ۳۳۴ 8ڈ, ال ٢ تب. ہاطآ ۲ ۳۳۴ ×۲۱ ہ۰ م مچ
 279 50۳۰٣6 ہ٣ ]مم ٭٭٭ ٭ ہ”٭ جہ م6
 ات ]1 )7ا 5ہ. .ک 56 م۳ ہ۳7 پک م۸8۲ ۴

 311874 51۳۴۴ 513۹ ۶87۶1 ۴۶1 7< ا

 )1کآ 7 ت۹ ۴۳۱ ×82 ہہ عوو7٭ (ہجو)۔ہ



 ےہ

 ہن ×۳۴ ۱--37۰. 2ج۳ م7 ہ15. ل9 5 ۴۹۳ ۴
 جی 1 ب٭. ××. 8چت م× چ ۸۷۸ <۴
 >۹ ہم ۹۰ (3۳ ٭ 25:955 35 ۱۲۹۰۴ ٥1/٥۹۹٦ ا۰ا ك۹
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[1۹۴ 13 
 کیلا لانا ولد ۳ ک 17۹03 ۹۴ ٤۴؟
 ہر ہہ ہ6 ہک ن ہ۴ 71 ہ15 ۹۹۹ 5

 چہ مق مج ک١ >۹ 5۳۹ ٤۹× ف۹۰ 58 ٣5١۹
 3> مک ہی ہ۹ ٭۱ ۲۳ ۶۱۱ ۹۹آ ۳
 ]5 رہ < ہم 5 ےہ ی1 07 5۲۰۶۹ 8

 یہ جج. ہ ہ۹ ہت ہ۶ 8(" "۱ ۲
 نہ۹ ۴۰٭٭ ×× 3۶ ۱ ہتم<. ۹۷۲۶۰۹ ی١ ۳

1 
 اک یبا وا رن 99 ہ51 1 18 6, 85
 ۔لمول ۰ ۴7۶۴۳ “5 5۹7 ۳ "۴۰۱۰۰ ۴.1
 جچ+ نب” 6 ۹۶ 1۱۵۰۰5 م1۹۴ ۳ہ ى۹۹ 7

 نج ہ]٭ ]م9 ×5 ٥971 ۹۰۲ (۴1۹19۹ 5را5ا ۹٤
 ۔قی-<٭ م۶ ×5 ۹۱ ۸۸۹5۹ ٭۹۱ .٤< ؛
 تم بالا لنا یِنلا وم ک 8۳5 <7

 ہحجو مو: وم ک3 م٭۱ ۹ ۴ : (ھ۴) (,۳۴
 جو1 ٭ ہہ ]۹۱ چند ۔ئ ا3 وے-<۔رک مم 4+
 "ےوج م٭٭٭ ٭.]ہ >٭۱ ۶ہ! مد ١ (م۰) ۷9۳ "×٭٭×
 وہ چع)ج عم یہ جوچ.-دہ (۶م ل ۱ یہ)ر رکتا
 ۔ےد ۰۰ >5 ہ 33۴۳۰۰ ۳۵ 8۲۳ ہ 7
 ڈ5 *۴ م٣ "8ہ6ق)ک یر ۳۳۱ ک۹۰ 5۳۶۶ ×8 1۶1

 ۔-۔ےوق جو ہ۵۱ ہ بی ۴۳۷۰۰ ۳۱۰۳۴ )5513: ٦
 ۔ج 3۷۳۴ >9 31 ۳ 747۱

 یچج جج ٭*ج٭ ۹ ء5 کو ۹۹۹۱ ٭٭۴۸ ٭۹ ۹<
 میوہ ×ح٭× ٭٭ ×ہ٭< :× َكَرنمْل يَْيَْکاَل ل ۴۹

 “یہ رس ھ۰ 8 ۰۱ ۳۰×1 ۳ ۹ ۳٣
 یڑز ]۳۰ ہہ ہ8 (۹8) م۳ >775 7٭۸) 5۳۳۰ ٦×
 *"۔۔ی جہ ۰ ہہ 39۰ 6 3۸ : 518 ما٦ 0 ۴<
 ١838 ی٭× ۶۱۱٣ ۔يج ےہ [٭) ١ ی٦ 58۷ ا۹ ہہ. ۴۹
 تہ (70)-۔ج >۳ ۴7| ہ79 چپ 9۴ 77 4
 جج یو ےج٭ ۱ یھ (۹ہتْم ۹۰ ٭٭۴۰ 8۸۳

 ۔ہج یی ۱۱ہ ]۹۱ ۴۱۷۹۹. ٭7518 (078)۔- ۴٦
 ۳یو1 ۹۶.۱ ٭ہی عر  5 5۹۹ <م 7۳ ۰۶ 7۹۲٥5

 ٤ ئل ت٣ 57۹ ٠۳٣* م۳۳ ۳ 73
  ۶٭ بب ۱ ہ۹ م× ۳ ہ تم م۳. ی٭

21۹۱۹۹۱ 8 ٤ 
 ہد طلل نم الل عو اف لص كير تدلط تملو 7ر "َ ہونا وج مع رح حر كے رخ ا ترس رس

 ۹. 0 2 ۵ 27 ,71 7 ۶۲۳۴۳٣۳۰
 8چ چہ دم٢ ٹو ٭أماہ. مج 8۹۸78 گا

 یک

-۳ 
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 ا ںیہ لات شب یو نچلاو مالا نیطیشاادع
 ال ےڑپ یی نوا کام نر ءاشواو اوز ںوقلا فرخت

 ؛ ال نا ة یا يا یصعیو نورکفیامد ا

 راز باک لغآ ینا وم الخ یر باوا

۲۶+ 
 ا ںی نے2 ضْي ٹئاقا ین مات ناد
 نر اں لا منا علا لا نت ا
 ٥ نیلا لعاوھو ہلدی نخ لیپ نمک اوم ا7

 ہ یانؤْن تل رکنم ناِدیاَعولدامس ریڈ ا اوعف
 ۔:3بآیدپمحصوصی-یحییجیا پید دیدی

 ےہ

۴ 
 ےہ

 ےہ

>> 

 ھپ ےن
 ے نون

 ںےلرظا ےک یے کا ےک بدکار تھا” ےن ۱ 8 ۵ “پک ۶

 جج.

 ںیہ

 ےک
 ےک

۵20 

 ں١0 ںیم _ْ.س 00 0 یا _ ائ سا یل سر نا دیمقحبحگ سام دم یخرمشاج یک

 ھ ۔٭ و ۲ ث ۶ 0 3 ٤ ہو ب
 ۳7 ۶٦

 مد و7 ۳۶ یو چپ میوہ 75و 7)۴70 ۹<
 ن7 ×۳۷ ۳7 ۳۹۹77 7۳ہ ہبہ رہ ال ج۱7 707

 جرم ۴ 777 یے وو جسم چو ودٗ٭34 ) ,
 ۲ج قر رک ر 7۴ طف)77] ہ۴۳7م. ٦× مددر 78 ٤6

 وت جھج چہ ×ج ٭جنج دہ ۱7۹ < ۱+37 ہ۸ ۳
 چہ و وج موم ۔وس 7(2 مو 7۳ ہہ ۶
 جج ہد ج7ہی٭ ہک ہہ یہ م٣ ٭٭ ٦٢ نخذم)
 حر 7۹ "ہ7٭ بج  ہہہہج 0--۳۳7 "جج ھھہج 7
 ہ×٣ج ×70 ہ7 ھ2۳ 9777 ۹ 7 ۴7 7 757
 3ہ جج ہ یج< ہزو) ب۳۳۹ <(۳۴۳ ×۲ ہک بو< ×۳× ف77 5×
 مج ×۱ ہ٭٭ ۱ نردر ہہ ۸ٛ۴ ہو 7قااک 7 7

 8511+ مہ ٭٭ وج 5ج ہمہ۔٭ ٭ ۶97ی ٣
 ٭3قت ج۰ ہے ×7 وہ ×7 ۴ہ, 97 ۶ 7
 چی7 ہبدصح 6۴ًٛ 87 ٭ مج ٭کیج٭ ۰ ۱
 جو ۶۱۸ :۱ر)رہ ہاکی 77٦ ٦× مد 4ر 76
 7۰777 ج7 ٠× ٭ د٭۷ ر ثج جہرج ھھ٭ 797ی
 ہم موج وچ سفر یر می ء5 ۳۹۸ 7+

 7۹ می. ج7 م۳ ۹.۳ ہ۳ ۹ 7> ٣۳۰٣۳
 ہج چریوہچ چ میر کج وہ پقبرج مو پ1 6
 بج: ۲ بوٹ وج مک 6 ي۱ مًد)ر 878
 ج2ت ج٭ قیرجو جے۴ < ھہہدہ ٭جأ]أعجمہ ٭7 ث۳ ٭ ہ٭
 51۹ یہ 28 ہروصجم ج× ہ5 ہم جج <4 7<

 ۰ چوم ڈ1 یددآرز بج ہم ھچچج 2 ہہ ۷ ۹٣8
 جج ج مج وج جج ۲۶ ہم7 نو 1۰-7. 7
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 ۳ ہانناولو
 ٠ 5 ھی ثا ٴپ ےک کن 7 ٦ 7 ےل ےک ےک ےک ےک تا ےک کر جر ٦ :...0 ئ

 اگ ری وملا یو کیلا ولادت ئاؤلد 7 ال دوم وو ےس کو میک ا 7
 ول رات ناول ادن ام اک لام یک قر میلعابرضح ا

 اگ یت یا اج کو 8 نوا یک رکا عواو لا ا



 وک یک ریا نج اد ید و یر رم خضر تو سس وس شش شش شو کش دیس ھا دم تر ےک صد ا ےک اک ٦ 5 ٤

  ×۹>ج 5۱۹٣۳7× ۱ >۹6۴ ۹3 1595 ۹5٤
 577 د۶ ۱8۳ ٠۳ ۶۳۷۶ 5٣> ۹ س٣"

 ہا رھا ۱ ۵ 2 چا جدا
 ۹5 م7137 و× ہ۹۸ 8.۰ ا5 د5 ۹۳٢ مچ و

 61 و ا ج١ ۳ تاج چے

 تسلی نادہس سی یس
 1ا55 ۳ ۹*۶ مج ۳ 7505 ۰ جہ
 ڈ5 5۳۳۳ یا) 75 : ک 55۳ 86 ے٭ چچڈپ پک

 35115 (7۷:) نس ودیا سدسسسملم

 ۳۰۳ 5 ۴۳ >9۳۳۲ 75۱ ۴۹۰۳۳ ۸۰۳۲ ×7ر
۱۶ 5 5179 ۹7۲۹۹617 

 5: م5۴۳۱ ٢× ×٭٭٭ ٘ ہلِلعلمْيِلَرمَر ٭٦٠ ٭٭
 جج آ٥ 7۹5 ٣ 7۴. 5575 <۹ ۳۲۳۳ ۱۳٦م ١د
55۳5 5(۹ ۴۲۲۴۳ ٥17 5۱ 

 87 5115 5715 51] )ہ85 (5۷0)-۔چ 5گ ۳

 می ہہ 8۹5 ہہا۹3۳. ۱٠۸۳۳۰۵" ×3 وو یو ٢
 35 جہ ہہ ×۲ ہ۳۶ م٭ ہے بج. ×۱ ہو

 و۳11 77917 ۹ 87772 7۰57 ×7×. ۱ ک۱۴ ×.-.-* 5× ٠۶۰٣٣

:8۰ ۹۹۱ 5۳75 

 نابمْمرتضرعقاو ںیاگل زد ٣٣ یم
 ۳ 5 و <۶ ٠٣× 595 7۱۳ ×ج ہہ

 ک57 7 ۹۱۴۲5 ہا (3:)-ہ6 ۴۴٣ ہی۰,

 5۹۳۰ ا8۱۳۱ مر٭ یص عج ہہ "۷8٘ ۱۹ ہو

 8۳۷۳۱ 3۳۲ ۴57, 5۳۹ ۱51 7۰٣۳٣ 8۰۰۰۰1 *×ج ہہ ۱ج7

 571 1۹۳ < ×٭٭٭ دچچ ج] ہ بم. مج ٭
 و1۹ 5801-1۹18 ی۱ ۱ ۳] ۱ ۹ 1)15٥3

 ہ"ا50٭٭. 5۴۰۸ ٭ہج ٭تج وج 3م 8ن ہہ |٭

 1۰571 ۴۹. 53۹ مہ ٢٦ ٭۵. یھ >۷ 8۰۷
 1۹۶1۹؟ا8) |

 5777 ۳۳ ۹5۱ ×7× : ×1 ××ج×٭٭ *٭ ھہجچج 78
 5 اک ۹۹۰ 51۹ا 5158 ۶۳۳ مج. [88٭+ ٣١ئ ٥١۰٣1

 59 5۹ہ "ہ۰۱ جو, 8 8۹93 0كأ1ج ٣(

 لیک ولا ریداَتب یی 8)3 ×۴ ۴ 67۰۰ ٠
 وے جج مج مع. "ہہ ی۱ ۸۰۳۴۲

 ؟ہ× ×× ق1, ۱٦۰۳۸ ہ چچ-٭٭ 3۶۳۳ ]7آ ٭ج ۱: ء8
 >×٭ 88559۴ ۰۱۸ ۳ہ ہ٭ ٣۳ج جر جب 96 87

 ہ۶۹ 5ج ]ہ×٭ م" بب م۸5 حج ]می ے , 7,5
 ۹7۵7۲ ہ۶ 5875+ می مج 8ي ہى ]مم ٭؟
 598117 ۲۳٦ 574 قی ہبہ چج< حج (یجرز 7"

 01 ی١ قر بہرے ہ ۰(۴ 8ج"
 6 مج مم پجج ہہ 535۲ ۴
 ۳۶ ۱۷ 51۹۸۱ (352)-ی۹ ۳< چہ ۹ - 7

 5569-7٦ 51 59۳ج ۹۲7۹ ہ۴ ×× ×۰ ۴۴۴ ۴
۱ 7 3177 7۹۹ 7۱ 2513۹ 35117575178 

 80ا5 یمم3)٭
 ہصح م وج باک جج چج ٢ص ےےجچج-چجتوہ

 َّْنَتِد ×> ٭حرک ج٭ 95ئ چے ںی كر ےرَ ٭

 ۳1۹5۳۰۰ "5۳۳۷۳۱ ٴ٭8<×< ۱ --ی٭وقم) ۱ ہم

 ٣6×17 )ت., (ی٥) ×۰ 8۰ ٭ہ٭ 7.۰ 3

 ےہ. 71۹515۹ ۳آ ہزو-: ۳۹7 67۳ د۹۰ ہہ. ×۳×.

 ×۶ ت-ك۸۳۵ )۴ ہہ٭ ہ۰٠ یت) ×٭ ×۳۳ جاو ٭.٭

 ٠:۳۰۳۰ 8۷ ٭۴۰ ح١ مج *ہ٭ج و وج ٭ج

 51 >-× (َِزاََڈِم ج٭-٭٭ ۸ ج ْگيج۱ںنم

 ۔یو مج ہ٭ ا9 >۹ : ہ۹, "ہ5 مہ 7

 3 9۳ < 3۲8 ]۴۰ یہ مەصت ×5 ہہ ہ 8١۱
 ی9217 م۳۰۱ 518+ >8 ڈ۱ لدع یچ لک چچو

 251۹ ۹۹. 1۹:۳ ×۷۱ ے٣٣ یک ہہ ہ٭و٭ ہ۴. 7

 58 لدع ح0 ر55۹ 57+ ۱ لدع ×6 وزو بک ( (یھ)

 ۳۳. ۲۳ ۴ا۲9 215 ۹1855 ۹ ۳۴ 7۹ 7) ج ×) | ع3)
 ک5۱ ہ ۳1۱ <۹, او 68۷ہ >۰ ۱ ۱۳۳7 توڑ

 ×94 ۳ 15۰ ب4 ×۴ ہہ ۱7۰ ہھج “۲ہ جمچ.۳ "۹

 ک1 9ا 7. .۳.۲ک ۶۲ 7۲۱ 5۳5ٹی٭ 5۲۹75۹ ت٣۳ یک ہم

 ہ58 1۶۳ 285 ہ ××٭ ہج 858| یہ< مچ” ء5
 5۷۹08 ہ1۹ ی١ ۶۴ (۴۳ ۴۳۵7۰۹ ہ3 ××۳× ٦> ٭]ہ٭ 7×

 ٦ ٦٦ یک 7 ٠۹۱ ×۰ ایٹم لات ْنَل هللا ٹی

 ۷۹, 51۴ ا55۶1 ۳۳. ہ ٭*م-0٭ :ٹج مہ: و مچ

 51411 5۹۲5۶ ۴۹۹58۱ ۹۲ 8ج تت ×5 رو

 5 9156 ۹51 5۲715 5, (515576 ؟ہ قدص ہ لدعو ۹8790۳۵۴

 2:۹4۹ (۳1۹ ی7 ۹9۰۱7۹ 77۹ 17 ٭زک ہو چوم

 51۲5۳ ٠۲۲۹ 55١ہ (۰] 8ح٭ ٭:ب× چخ مم

 ۳۴ 7)۳۳7۱ ی۹ *57۰ہ ۹ 8۴۳ 387۴ <

 م۱+555 یت یھی ہہ × ۱5. ۰-8۰ مرچ

 793194 ۳ک ۶5۱ 8۳۰۳5۶ م۳ ہ۰: مک ہ ہ[؟۹٭7

 ۹ک 1۱ 9۳ر٭ ہ۳۱ ۹ 51 ۹ ہہ ×:]۰ وہ کج وج
 ا31۳5 5. 7 مج ۱ ×× جس. مبرم چہ عم

 5 ×٠ وجد < >ہ-ہ٭ 8۰8 ہ٭ مج مچ
 ا9 مج< پ۱ ہا ۹٭٭ عو٭ ہ8 ج8 جب گپ
 +حرک ک5 دہ ٭× ہ ترج ہہچ٭ 5ج ہ
 مافاکک ہ5 ۹ ۹ہ. 8۷5 مے جوج مج

 7 ت۶۱ کتا ب7 715 5۰۶۰ ۴۶۳ہ ×.3٭٭٭۰.۱.-٭

 ۹5۱۹ ۶7۲۳۶۹ ی +۱۹۳ 7)۹۹5 (3۹۰۹, مہ 1۶ قہ <ہ

 ہا (7۳) :و-٭ہ٭ ہو ہہ ×ہب قعج ہد وج
 ہ5 ۹49۹5 7۹1۹ ۹۳7۰ ×٣۳ہ×۰ ××. ہجر موس× (3
 ٦3× ۷ >×ج 83] ہ مج مک ج583 مكج

 5 ٭ر٭ ہ ٭×م تام یيدبآہ ٭مچمم و ہقمچو
 45۰ 7551 ٥ ہا 51 ج5 ۶9۰ :: قر م٥ ہ

 کا ۴1 - 515 ۶15 91۱

 !م٭٭۳۶ ٣ ×× ہ٭ ہہ نقلليَمَب کل. ہجچ
 5۲۷8 "م1 ۶۹۹۹۰۰ ہ٦ ۱ 87کہ یہ د>٭ہ چپ

 ت> ۴۳۴ ا۶ ۶5۷۹ ۴75 ۴۲۹ ۶8۰٦ ج7 ی٭٭ 7357 د×ج

 ٭× >۷ ا3۳5+ ۶۹ ]ج۱ جج مج ہو 2چ

 258 ا۹705 تر ہہ ۹۰ ۹۳١ا ×٭٭7: نْخَتاَنِا

 َنْظِفحَل لاَتِإَرَرکْي لا الرَت ۰۹. ٣8 مج ہ٭٭.٭٭



۷ 
 ےہ[ ک19 - تا۲۶

[۳۴ 77 
 ا3آ ہہو 2۱۹۰ 2909 ا5 ہہ. .-5۰ ×۳۱
 حج یر ہ مہ ہم ہد وک ہ67 ہ٥۹ <
 مج ہ نج جہ: جم ہچم ہ۲۰ ۱۱ ۱6
 بچو وج مے! , ۲۴ ہ٠ ۱ما ٭ ہہ 5, 5 ک
 ححم م٭ مہ د۳۳ ]ہال5 971 5۳7۳ 09

 وےےچ پجہپ ۔مک×7ومںہ ج5 مت۹ م۱:۰8 ہ۳۹
 نل ادا

 ہ۳ <٭×٭٭ ٭٭85 7:) وو: م۹۰ ۹۳۲۳ ٭
 یھ ا ً. ۰78۳۷]. 27 <<. ۴55 ۴1,
 وہ ہ مم. د٭١ 5× ۹ پ۳5 7۰ 51578 7
 "۰ رذ۱ وو ہ ٭م-٭×٭ ۹ )45 ہ جی وا ۹۹
 ا 6-۳ ٣7٦ ۰7۳۳ ۵ 5 پا1 791 ۳۲۱ ک1
 بج ۲:۳ ۱ ۰ ۵٭< ۳۹+ ہمہ ٭٭٭ ۰ 77۱
 ج8 89.۴ ۴٣۳ بت : د ٣2 و57 ۹9 د٤
 << م۱ ×× ۱ ۵7 ۴7۹ ۵5 ہ1 ×7. 1-6 7
 جیب بم ث]- ×7 ۹ ج٭٭×٭) ۲ 5و اج ۸6 8
 بج وم وت ذ2۳ مج ۹ ٦ ہم ی۳۹51
 :٘ویبرنجج یچ جج چم. جج "ہہ. 886۱ ع5
 ےب یہ مہ مر "یہ مر ہ ۰۹۳ ٤ص

 ۔۔<. ین لن ون "م۰۷٣ د۹ < ١۳
 ےھچ ڈ6 7 مم 5 5۶]. .۹ 55۳۶ 8۲37 5
 -ج ٭بح یہ۷ ہ۳ ہ33 ۱۳ ک5 فوڈ 5۲ ۹۳۰ ۴۹
 جے ی١ ۹ *× ۳۸ ن3 دہ ]4ج ۸+ ۴<
 ۔ےہ مم حی رر مہ کب ٭ہ٭ ۰۳۰ ٭ی ۱۹5

 ہود "۳۷ ھ۹۹ 7۳ 8۹۱۹۲۳۳۰۶۹ ۹ ۳ ۹8 " ۲٣۰٢
 بو جہ ہک ۱۶۳ 5791 ۳, ۱۷۷۴ ۱1 8۴ :۔- 68
 حج ھ۔ جہ ۰م ۶1۸۰ ہ۹۲ ۶۳۴۷۰۳ ٣-3 ھج ہ٭
 ٭ ہہ ٠ مح ٭ ٠ ہ97 چ۶ ۴۷ا ج ۴
 وع (مص× ہ۱ جب ہ م٭ الو مکہ,  ہج 3593 6
 ۔ںےےجچ 7× ل5۱ 7۰ ۴۰۳ نج ہ 5ا57 ۰ ۱1۱ ۴۶۳ر

 ۰ ۹ ۹۳۹ ۹9 5 77۱۰۳ 7191 7٣7
08 

 -زی -ج ب-ے٭ 86 ء۳۷۳۳ ۴۹۴ >5 >۳ 3-۴
 و میوہ چ آہ ک 0< 1٥6۱ م۶ ۹1۰7 ۹ 6 ۹
 و و ہ جہ ۶:؛ ہہ ×۶۹ ٭٭ 8ام. دہ ×× ہت
 ہہ ہ 8۴م ہم ہےتانم 61 ہ۲۱ کا 58 7

 یہ5 ع5 ہاتس ہقآ ا۳۱
 حصص ۰ ہ7. ×۳۳ 5۳ ۳۴ ٭ >-٭ ۶۴۰۱ 5ا5
 3 ہر ی9 ]577 ہہ م۱ ۳۶ 77 ۵ 7 7
 ]مک ہر. 56۹ "۱ 7. ہ۰ا 7ک ۹ 1۹018 658 (7 ۱

 بجو و3 ۶ ×× ]مہ ہت ٭٭۰أی ۰
 یا5 7 7 ۴۴ ۳ >۹ ۹9 ٢ک ×5 <4
 "جہ بو يج ٭مو ہک ت١ ۲۹۱ ۱۱۹+ د1ف 51956 ا

 جج 5۹-7 ی۹ 75 ۰> ۱97 ۶> ۹۳۳٣

 ۳۳ ۸م ًأانناولو

 رایاوُه سار قواعد مووی نوکیا ا
 اک نان نوفرٹٹیاون اک امی نورجیسمت لان یی 1 5 -7 ۶ سوپ _ط ۔ ظص ےٹش ھ سو 7۲

 ا پید کلا تو اتم ناک نمو انی 0 ماننا نو فدا ہذا لا وع آ1
 مراسب یل تداظلا قلم نمک ںیاقلا نی یی
 نازک نا معا ولا ام علل نیز تن ھت
 ییا كنفاک ب اور ورشمرکاةررق یاقادلعج آ

 | نو واج دو٥ نؤورمٹیا میم ھئاپ الل نوولمپ
 ہال رب یداام لٹی ون یح نوک نلاؤااقةيا
 اومرجَ نِنلا بتی ون هحلاسر لعیح رت یح متعال |
 ہَنْکمارَلاف امیزرَنْیَِش با هعو وللادُدوَراَفَص ٦ 7 - - صا سا او 7

 ٹک ےک ےک -3

 ےک رہ

 کیہ ا۴ ےن ےہ

 ق۹

 ج ظئط ےاا یاینا ناکامی ےس

 مرح) ھ٭ ]ز۳ ّک)2۳7 یب اچ چہ 2 7۴7۹ 7 28 7
 جج !× 359ت 55 ہ٣۳ ہک جت ۹ "ڈنر 77 7

 ہ7 یوں مو×أہ جہ >9 ہى 1 ٥
 موج چو وج ٭ج×ب مو 5ہوءدرچ جی ۸9 ر بیع یز
 *٭ ج. و۵ جج جہ ھج مور( 6 1 72۶5

 وجچموجہ ھجچاڈنلوسویہوبج 1۹8 817۱ یر
 “ج۳7 ۵ تہ 577 ۶897/7 1+۳ 75 77 ھ27 تا۷ 5ا
 قہ ہہ مج "7 "م۱ نحہر مج ٭یو ج
 جج !× 359 ×× ] و7 عج ہم ٭نق ہر ف< .
 جم |رسہچر 7ک, جی +9۲ ۶)5 ب۶۹ ھی چ۱
 5 ہمرجہج٭ ۳۰+ یک ڈر برا ہیر ھ۳۶۹ 7:27
 (57719 ٣۰۳ 77 1۱ مدر جو ہ عی و ۶ ٭ 8
 چہ تو نجی ہہب٭ ید ی٭7 7۶7 77ہ ×۶۷
 جج م۳7 ر7 ×ی ر ہہ 7 ی ہر87 ۳ج7 ۳۳ ۶۶۹, 4

 )جج جے مہ مبمب٭ مہ نے ٴ٭٭٭ ٣٢
 ہ77 7+ 77 ٣۳۳7 ب7. ہا تا: 71

 مجر جج ی857۳ ۸ ھ7 7+7 7)۰93 7
 ہ1 5 ڈ7 مو رو 78۳ 57ج 7۲ ۱ ۱۶۲71۹ ۳ 7
 ہہ جسم جوہی چو ہو ف٭ چون ۳ ۶ ۱

 میر جج یو ]۔ہچ مرہ ہک فہر یس ۷ ۶ 6٣
 ۳۷ ٣۳۰۳7 7 مج کیچ 2 719 ا7 ھ7 چ7 777 77
 ×٭٭ جو: چو 8۰ب ۷۶ہ ہہ ھ٠ ٭7 ۳×
 حو وہ ہ۱ ]۲ ۳۶7۷ ۴7۳. 37 7۶ ا 7۴

 5)5 ]9 :٭ ۴7) ×۱ ۶۲۳۹, ۰۳ 77 ۴۰۱

 ال یت نکووا ولا مانا لام آ7
 ال ںیہ عاد ےیل تزرطضامالا رکی سرعام ا

 اگ نوا او ا اظ اردو شیپ آ7
 : ۲ طط ملا نم یف هو لی ہللا مسا رکنی ام .

 جہل ٹفیکجٹچ ےس تنے دت تپ یے ٭سوچ



7 ِ 

 ا ٣7 ]ا 77 ۵ ۹ 7ج 07۹7 ۰ ×>

 ٹتس ۶ ی٭؟ 3۰۰۸ جد. جو جج

 3٤ 17 ہ٭

 یش سش دزاستسسسشف یم

 تک ی١ یہ3 7ت >۳ ہ۳۰ د7۵ یہ

 ۳ ہا 83۳7 ۱8× ہ١٠ >۱۹5ج 85 ج>٭-٭ یس
 ۶5۱۲۳۹۰ ۴۳٤ ی وچ 7, " ٥٥٣۶ ×× <٭ہ٭٭ چ مہ

 ۹7۳5 ۶۹ ی5۰ 5۹۳۴7۹9 م۳۰٣ ۰ ۱ 971557 ۲5 ١

 5151 ہک ہ٦ دہ ۳۱ ××8٭ 8× وج یچ

 ا 7ج ا 3 )یا جہ ×× نج
 ١ 4ج  75٭ :جحیىمہژ ۳۰ ×× ۱ ٠۶5 7 ٦85

 اہ ۴ >۳ ×× ۳ج ×× ×× >٭ *ق-.

 ۳۳۳۶ 0 ”۲۵ ۹ >۰ہ57) یہ 3 د۷۹ ہج ×ہت-مز- 9 و

 ×۱  *×٭تا 7737 ۴ م۶ 0ڈ ہ۱ جم

 )۹۰۹ ۳۴-ك7٣7)7 جن ٭ ( 7554 55 ہ5: مم3م " ٢

 ۹ 5۹557 (۹۳۷ 37 : ٣۰٣

 َنیلقَخ مم را نعش 2ایل لا ولا نشا اَت نل

 ا196. 551 ا ٹرج ٠٥۹ "۴ ہ٭٭ بج مے مچ

 ۹۳ ھ"۳۹٢-). ۴۴ ء۹۹5٣ >۴ 7٣ بج ٭٭ہ5 *:ج.٭

 5۳0 یب٭ ہہ ک3ا 7 ٦ ۴۹ ڈچ

 ٭×٭. >>٭ م٭٭٭ ٭٭ : َنََِمناَوْناَيَج جب جج
 179۹ ×۴ 3ڈ ۲۳۳۳ 1858ا ہ ہ۰ ہہ ہ ۴۳۰۷۰ ج7

 ۹۹ 91 ا ت4 ہ5 ھ۰۸٥۰ ۱۹۴ ۹ 5+ ۶. .چ

 ہک 9 ۴۰3 77 ۶8۰۷5 ٭م٭ ۰× *ج٭
 *ا۹71۴7۹ 161313: 37 ی× ب× :۲۰۰ 878-7: ۱

 ک 1۹۹39 ۳۱۶۲۴ ۶ا5 57] ۱۰۳57 * ۱7 *۲ ×۰

 یہی یا کلا وشام ناک نا

 الم جرات لے للا نک نمک یل

 اتب٣ یہ ہک درک دج× ہہ ۹×۰۳ 9, ۹

 5 ہ۲ 8 ]ج۴ ا و٦ ۴ا8 ۹۹۹ 5۳ ۳۴

 وہات د باب 2۵7 ہم. × ۶ہ ہ ×ہچ]۰. 7

 مہ, م ا۳ ۵ آرآل۶ مہ) ×۳ ٭۴٢, ×۳۲ 77: ک3 , ۶۳

 د5۴ ۳٣۳٣ہ, ٭ تاج م پي ؟(ج ۱ ۹.۹, .۴
 77۴ ۱ ہم 5(۴ 8(ہ ہم۷ ۴1

۱ 1 ۳(۹]+2 19۰ 5۶7۴ 

 ×7۹ ٭8٭٭ ے+ج٭ -جج٭ە ٭ح : << ۴٭

 ںیاّئلا ہی ینا وت ۳ح ی >۹ 7٭ جو 8 ۴

 57۳ ہ۳ ما مم, ۸۰ ہصبغ ہہی یوم

 2٭ ٭×٭ ×× ہ رآ× ہ]”٭٭ مم ڈج× و ج ء78

 ۹۲۳۳ ۴ 8۰۳۳۰٣٣ ٢٣ج ٭×ج ی٭: ×۴0 یج 1 68

 آ۳ جج ی۷ ۰۲۳9 ۳۴ لا۴ ۱ 7۲ "7 ×۷۳
 ہ۰ *وجج 5ي ہ٠٠ ی×٭اظ 88786 ھ۹۷۳۷ ہ ہججج 68
 5 71, 59 ۶:5۳۰۳ 9۲۶) :× م6 ف۴٣ ]۱ ۰ ء۸ ۴

 8تاع

 ہ۹ ۹۱ ۳ك ::رج مٹ ہ ۔9×دوجو حب منہ

 ۹8۳ 7 7۳ ۳٣۳ج ۱۹8 ۹۳۳ بج.٭ ہہ ×چ

 5ہ ہ5. ۲۳۳۳۳۳ ×77 ۱ ك1 ×71 ٣× ہہ جج ق7

 9< ۹۱ ہ 2و ہ77 5+ )حج جتچ ]م۳٭ ہ98, ہرجج

 5٤۱۴ 35 5۱ ہ5 *5 ۱ ت×)٭ و77] :رآل یج٭

 ہ, ۳۸۳۶, ۰7۰-۴5. تہ ہ *83!ہم ودج بچ

 ۹-1 ہ5 ×۷۶ ۹۰ م  ٭.عج ہچر ]حج جچ

 15۴ ×۳۶ اہ 5ہ ہ ہق ×7 ]مہ عو. تہ

 55 ھا کج م۷۳۰ ہوم یھ جو ٭٭ ماق٭ چپ

 ۹۳1۳-8 85747 مج ۱ 8۳۹ ۰-۲۳۴ مہ رم ج۵

 2ت ۳ج ۹۰ 85 37 ء۳۲ 7ج7 ۱ ۶5 7. ×× ر×

 م1۹ 685 ہ٭ ۱۳۰۰ ×5 ط×۱ 7 7۳۰٣۱ ہہ

 5۳7۶ ۶۹ >5 7+7 ہمآ ×× 7)5. ہ 38ہ :مروعب

 ۳۳5 715۳۳۵ 5۲۱۳۲۲۳۴۰ ,٢۳× ,٦> 58 ۱۹۰ ہ۰ جج

 ۳ب عج 8ی ٭ہىس٭. ٢ مچ مچ ہجچج

 78۳ ۰5۱ ٠٠" .×××× .٣7× .٣۳× ۳۳٣
 8.99 3518 مہ م3 ہہ ٭۱

 ک2۳ ٥81۹۷۳5 ×1۹, ۹۹۳51۹7 ×× ۴7۴ ط78 “8خ مچ"

 ۳ ۱ا57 ]مت : ×م٭× ٭قح ہہم م8 ہہ

 ہا5] ۱ 775۳۷ ۴)7 5۸۷ ×7× ہہ. ۰۳ ]577ہ 5

 ٠ ھد٤ تب تہجد 8۳۷ہ ٭*م+ جے. موج

 72715۱۵۹ 8۳5 ب9۶, ۳٣77 ۳ -٭ق جج بہ پ١

 ۹۰۶18۹ 5۹77 ز۷ ۴ 8  ٭ج ۶۰ جج یہ ہم ٠٤ ۵صفژ

 اڈال7۶ ہم م5٣ ہت مہم عد 57م جج ہوے وم

 ا5 68 "1 ٴک۹۲ کا۳5۲ ک5115 ٦۶٣ ۴۳ 38” م6 چا"

 57 ,٦۹77 ف۳5 رات "ہ۹۱ ×۳۰ مج ]مح پ یو

 کی اپ 575 5۳777 ]۹)5 8۰۷۳ 37 537 ۶13۹-۴7 ×۰ ۱

 57 ہ١ ہ. ٭)8]8 ٭مہ جم "جے -ج ]مہ
 ۳-5 >۳ "م٣۳ ×× ۴8۰۳ 2 ٭ ید 8۴۰ گ

 ہہ 758 7۹ ۶۳ م٭ ج 3۶۳۹ ہ٭٭ م "  متج ہ

 ۳07 ۱ ۳725 ک ]۳7 ۳۴۲۳ 9۳5۶ ) ۰3-3) د77

 ۸ 77 یب٭. ماتجو ٭جق”> ہہ مج ٰیج وج ر ہبہ ی×چ

 تد8 "کک ہت 7ہ ۳× ×× ٭اتج] جج مج

 ۹٥٦۴ ۳۷۳ >57 5, ۲۳۰ 7735 ×× ہ ×۸. 87

 حت پس می مج 8گ(ہج وج و جج ہہج ف

 ہ۳۴۳× تاج 9۳ ۷8 ]مہک جہ بج وج فہ

 یہ. 59۹7 ۳175۳5 ک ۳۶5 ۴۳35 ۹۴۱ ۱۱۰۹۰ ٭ہ مت 37 ہ
 ۹ 7153685 ہ, ۹ ۰۰۲ ۹ 57 ×77 ۰۱۲ 8۳ 7

 ٭ ٗ٭۹ ۹+83۳ ۷7--٭ ہ یو ×٭ما9٭ جے ھمجچ٭. ہم

 ی71۳6 91 1 ۳ر 7 ۸ ۱۹ 8

 م××4 75 ۳5 358۹ ۳7 *۲۲۰۹ ]۱ ۳۸ × 8 ۴تی ہ

 +٦۳۸ ۹۳۹۳۳۷۳ ۹:9۱7 ہ7۱

 35٦ ۶ا م۹۰: چ٭ جہ : ہہم جج: ہ٣
 پ٤ 5۳۹ ۹۹۱ ٥7 ٣١۱ ۳7 "ہ٣ جج ی

 ہ5. ]۳( ت۔ ]۳3۹ ×5ر ۳۴۱۱ ۲٣۳ ہ ہ٣:ہ٭

 ے۰5 ج7 7ک 2)730 7۳7 ۹7۰ا ۳7×7 32۳ہ 7۴



۹ 

 ٦> 5:591 8 ہم3 ٥5۶7 می یجع جج ۶ئ

 اب۱۴: ی٭٭ 51 ۹۴ : ہم: ٣× ہ ہہچ ٣٭٭
 جی ہک 56 ۹۹٣“ ۳ ٠٢ یب م5۹ ۹)

 م3 ۱۹ ۶۳5 5ا۳7 *۳ ۵2۱٦۳۳ ہئ) ۳۳ ۱ ۲۹ 3× 7××.

 تا ۳ 91 ۴1۳۶ 07۳۳6 ہ۴۱ 77۹ 7, 8 ۹

 ۳۶ ۳۱۲۳۴ 7۳۶ 57۳۰۱ 3) 7 ۱ ٣۰× ةَيأ دُْنَءأَجاَذَِو

 ہلال مو اَم لشِم لپ یفح نیز ناول ٣" ٭<
31 

 وم ۷171۶3 ۱۹۹۶ >7, ۹۹۰ 5175 7 ۹5 ٠٥6

 ٦ ٦| (م۱5۹ ۶۳ ی 3آ ۹۹۹) ۱۹ >۴ 7)۴ ۴۰:

 تلاَسرلَّحبِحَرلْخ هللَا ک۹. جج ہ5 ٭٭٭

 ی55 ٭٦٣ ۳ مہ << ۱ ے٭ہم ٣ر ہ5 یی ی 6۳۷ و جج

 ہ۲۹ ہہ دی ہم۶ >8 3ہ ہا >۹ <

 ۳755 ٤ج 5۳5 ٭.۲ ×۱ ہ٭×ت چم٭ بع ہو ٭

 ۹5ا18 صات *ہ۱ ہ5تآ 8 ]جم ہو×٭ مر ع١

 577 ۹۹ ۹5۹ ٭٭6 وہ مج م2٭ى جو3 ہحإ مج

 ي ا5 ×7 م"ی ۲٦٦ ٥۶* ی5لآ ٥ ہے ۳۱۰ ]آج

7 1[ 

 وج5 د7۹ 55 ہہ ت۳ ہ ہجہ< 8-3 مج جب جن

 ہہ د51 << ٭ ۹و۰۲۹۸) <<[ ٠> ت17 8 ۳۴٢

 ۰۱ ہوا ہ۶ ہراک ۳۰۳ ۲5۳۰0 م4 ما چو
 55 ۳۵۸۲ ۶۱۶ ٠7۰ ٠۱ ×7۶ یک ۲ ہہ×٭ ہ5۹ 7 ٭
 3557 ٭)۷15) ۹۳۳۳ 8۳۳۷. ۳۳ 7× 7۰-7۱ ۱۰ ى۶۱ ۶۶ ہ

 کک 1115 ۹ ۰۲۳٣۰۰۳ ۶ہ 3چ مج ہ3 :دعوعہ مچ یو

 ۰ ات ۳۸) ۴ ہا۶ ہ5۴ 5, 5۹ 58ج ۹ ۳ ۴٣٣
5۱ 94* 

77 ۰: 
 اَمزلْيِيَش ٌباَدَعَو ولاَدَنماَفَص اڑُمرْجََكِنَل ِبّيوَس ھڑچر وس
 ناول

 ف٭۲۹ راغص ×55 یا5 ؛×اٴکر ی* 5۳۹ ۲۰۳۰۲۳ 6 ۶۲۰۲ ۱ ی

 ۹57 ۹۹ 3 ہ ×۳ "جص٭ ×× ثي کی >6 ہ چی
 ہآ٭ ہ-دصع وک ہہ ہ۰ مج ہ تہ ہہ و٭

 2۹۱ کچا ۴٤ 5۲ قو ٣٣٣٣ ہ ۶۳۱ ہم>1 7۳ ی٭
 0ا8 ×۲۳ ۰5 7 ۱

 3'تاچا57 ٭٭' -ک5 یب۳ ہ۷۹  ہہ (م۹۳۷۳7 7 ۹

 5857 7 ٭ہاا ×۹ 5۹ ۹۴ ہ 118 جچچ

 ات <۱ ۳:۰۰ 5۷7 فو ×7رےت ہج ×۱ ۳3 ہ<
 ۹014 555 ۶۲۳۶ ھ, 9 7-۸ ٥ ۹> 5191 :1575 ٥

 ہال ۳ ٥٢" ہی 3چ ء٦٠۲٣ << ]جو۱ - ۲ جہ ر

 و٦ ٣۰۳۰۵ 8۴ :7 ی٭۰٦ ء5٭ ۴۹۱ ہم. .۳٥ ٣٭+

 ۰۷۹3 51۰5 5۰۳۹ 7517 ۹5۰۹ ٭×ہ ہہ م٣ج ۱ 8م .

 کا۳۶ ×۳۸ ۰۴۰۳۰ جآ.-٭ چک <۱ ×۰ ۶۰ 3
 ج5 ع٦۰ (3ر-یج ي ڈب ××, ۱5۷ ۲85۰۱ ۸-۱ ×× ج
 ۳۴۹ ۴. 5191 کا۴ یب ۳۴ 75 277۶۲۳ 3ت۰ ۴8 ۶۳۳۴, 77

721 777 - [۳7 

 ےہ ہک ٤< 5۳5 .يگي ٣ چ× ہ۹6 می ۱ 6
 مم 5۳63 ت۳ ۳۲۹۱ ۳۹۹۳5 5۲۳ ہى مح.
 1158 ہ1 575+ ہ56 مہ, ۳1ج ج۱ ی7
 ] پآآ]۰ ۴× ہی ۳ ۳. 51 ۳ج ج۱ ۳
 ق1 11. ۱1۹37 ۹ 7۰ا >۳ ۲۰۳ ۳۱

 ی7511 ک ۶۳ ٭34 ک8 38ی *ععیجج مہ )7

 جہ0 857٭ ×× ہ ")ےب ..٭ ہ قو ۹ہ
 چپ ×) ا: 0919 75۱۲۹ ۳۴۹. 71۴ 8 ۴ ۲ 77 ٣
 مج و 1575 و۶ا ات ا۳ من ×۰ ۴ ۹ قت اہ

 رو م8 5 ما ٠٢ ہ۲ وہ ہ؟٭ج <

 ''- موسد4 ۱۹5 ہ5 9 ]ہ۷۱ ی7۴5۳ ت٭٭ 7
 و۳ ۰ آج ۳ ۳5 .٣ ۴ ا۹ جت 7

 چہ ۱ ۳7 ۱۲۲ ۴۳ ×7۰ ۔اناک ام نکل زنگ

 نواب کا ی۹ ۳۰ ۹ ۷ ت۲۰ >٣ہ۴۹ ٣٣× ہ۳۹ جج

 ڑبج ٤58 ۴۴ ت٭ ھم, 25707 8 8٦1۹۰۲7 ی٭5آ ×آ ک77
 06 ۹۳۹ ۱۰۳۰۳۳ ہ ×۳۳ ت7۹ و0۳7 ۲×۱۳ مہ
 (× لے و-ےاذ٭ ٭ی ب۱ ہک 0ح 8ہ -

 مووەو<د-٭ر

 ک3 5۰5۳7 ۳٣۳۰" ۱'۴ ]558 ہہ یک ۹. وج6
 ۳۰۳5۱ ک٭۲ ٭٭×٭ ٭۳۰٭ ہم 8ں 9وہ ڈج ہ

 896-۲ ٭8 ہک×۴ -م جج * ممو3ق ب٣۳ یج٭

 ]۳۷۳۳۳۴ ف۵ا ×ہ٭ ٭"ق<۱ک ے۱ ۱۰۹۰۸۳ ×۳۷٠٭٭
 ۳۳ 5۳. ۴ م٭ہ5 و. مک 3۷۱ ہ۳ ًہم٭

 ہت 179 ی ×× 98۹9 5 ۳ ۱

 59ر 5. 5×۶ ۹85 ×8 ھ ی2 ف

 ۳۳5 یص> ۶۳ ہہ 937 ہ8 مج درج جم.

 7 ٥ ۷۹) آفت ۱13۹ >× ہ 8 ]گم مج :م3ق)]) جی

 ۳۷۹ 3۹7۳ ۹۳7۰ ×۲ ۰7۰ ۴ہ ۳)9 ب: چو. جج

 5۲۳۶ ۱۹5۳ ۲۶ ک۰۰ 91۳۰۶ ]77۴ ×۳ 1۰)2] ۳> ٥

 5۲ ۶۱ 517ا (3۰) ہ ث٣ :م٭٭ 8٣٣ ٭ 7

 97۹9۰ ٣۳] م5 مج ( "م۷ یھ 8۹ :۔أك]۹ 5 نیچ

 ۴۹۲5 1135 ٭5 ۲۳۶۱ 5۲۳۰۶ ۹875 77 ۱ ۴× 7۳٣
 ٥کا١ ا575: *ا55اڑ۹5 5۳۳ ٥ ٣٣۳٣٭٣٣ (8٭چ وه

 ۹8٥77۹ 17 8ہ ء7. ×۲ >۰ ہ۰ م7 ×۳۰ جہ

۱ 7 81۴ |۱5 ۹7159( ۹1187۳ 

 ۹۲5 ]71557۲۴ 5۴۳۴ ۴۹آ 7۳۴ ۴۶×٣ 5۴ ۲٣٣۳٢ ھ۳ <

 ۹۳ >۳ ا5۳۰ >×) ×× 7۸ ۰۳۰ ۴ 5× >7
 ؟ا3, ہ۴ ء۹۰۳۳ بیچ ]جب و وج مہ 8ے٭چ

 توانا

 ک57 -ہ< *8ہ55 یر۔ٔ٭ہ چپ ہہ یه ہ
 55۳۴ ××٭ 87۳7۳ "۱۰۰۸ ]م۶ ۳ ٣۱ کا ×ج

 ٦× ٢٢١ ×2( *ہچہو- ہت مہ” ×× ٭<٭
 ا55۱۶ ي31 ۹٣۳۴۱۰1 ہ ]ا3 ]<۱

 س× ہ٭8) ۳۴) ٭٭ ہہ م25۰ ٠۶ ہہ ×7 ٤
 55 ہ., ۹۳ .م٭ ہت (۵ك۹ 7215 (38)-ی۹ ہ5)

 تک دا 3 ڈڈخ۰خ۰خل'٭]3ػَّھآمآم ۃ سم ۔.۔ ۔۔.۔ەک۔ەء۔ل.ر ےن

 ے7 7

 دو5 ھ وچ

 کے9 ےب ےپ عب یگ چ



 تارا دوش اون شورو سی

 ت01517۲۹] ۹۳7 ۹71 ۰.۲۳۶ >5۳7 ۴۳٣ ہت مو -ك

8+1۰ ۱5 ×17 

 تئسشہل یس دی سس ری

 ۹ب ٣٣٣ ٭]٭ 5۲۰۳ م٭ 8ہ 5> وچ ٦
 85179 5 نہج ۳ ۳۱

 ۳۳۰ ٣9777 5 ی۹ ۳۳) ۳۳۳۶ 77۳ جہ جا

 ۳ک ۰ ×5۴ ۱۶٥ ۳۳) ۴۳ ہہ ہد ہ٭٭ چ3

 <9 715515 م۹5 (33) 2775ج15 (35)۔-6۴ ردص حرش ہہ
 ہی7 ہ2 ہم 7 ۳ ۱۲8 ۱۶× : دچ٭ دہ

 ۰7۳5 ۳ ۳ت 77۳) > ٭ج ۱۰۳ دہ ہ6 وچ

 ۹۰53۳۳١ ۳5 77× ۳٭)  ۱5۰ م57 ×۳ جج” ج چ

 (7م<٭ >5 5۹ می××٭ ود مت ی. یگ <٭ ۱ جچپچ

 1۹ ) 7۳-1551 57۲ +77 : ب5۹: :رآاک٭٭ سچ چ

 ےب ۳۹ ۳ ا۴ ۱ ۴ ۱ہ : ڈر, ۱۳۰۷ ی5 م صد۶ و

 7۳9 ۳۰٣۳7 ۶]1> ۱9 ۶15 11-۳٣ >۹ جہت

 5۱ ۶:۳۹ ہ٭ مہ حج ہہ: مب.ق× وو ا

 ہت” ۹7ی +۳ دعب ہ۳ رس مو ٭-٭ :وفج
 ۹5 ۱57715 ۴۶۲ ٰ ٤:۰

 رپ اس اس ا
 یس

 ءامَسلا

×۴ 5۳ ,۳× ۳ ۹77 5۲۹۰۳۱ 55 7 .۹۹ 

 ٭گ. بہ: مروہ ٭ف جو جر یر” وم جج عج

 7۰ ٭٭ ]۹ ٭٭ ۳ بد +5۸ . ۰ ہ۴ ۹۷
۱ ۹5:58 5771۳۱ 

 5۳3و187 ۹) 1۰ہ : ہہ مج 1ف. دم چج ً× ٥

 5ا5 >ر < جہ 6۲ مو ہ٭ ( ٭: 6

 5۳۰ (یا1ر 8صك٥ یک .۹۰× ۹۱ ۹۴ ۹۳٣٣۹6

 5۲۳۳ ی۶٤)ر 755 : درا ےک 9۳۹۹ تہ ت5ج ۷ ۹7۰ ۴ <٭

۱ ۹88 ۴۹۱۹۳۰۳ 5۶7 ۹ ۳> 

 2151417 ء69۹۳ ٠۹ 7۰۳9 ے٭ہجے٭٭ 8ح
 ا5575 751 م۹۰ 7 77 >ت۳آ ی۹۰ ۶۲۴ 6۴

 ۳ ۹.17 ۸ 88-8 ۱۹۰ ۳۴ ٦5

 ۹ 717۶ ×3۳ م5۱۳۷ >7۱ 3)5 ہب ٭٭) +7

 ھ58ر-مو ۳۰ 29۶۳ ٭ ق٥ م7[ ہ”وتّ جوج5

 ۳7۴ ك5 ہم, 27581۴ (53)-ی۹ 777 ۹7۴ 3 7۰

 5551 5۳۶ ۹۳۰۹ ف7 "ق٭٭۰ مم5 ۱ ٭. یر
 رلص 5[ ۴ ن۹۹ 9 5815 867۱ ۳ ۴

 519۳۱ ھ۴5٥ >۱ ٭ 8۹78 7 87× ۶۴۰۳ ۲٦۹۳
 ہو >.ک. میكا۹8  ٭ج جج مج 86ہ یھ ےہر ٤

 اتا ا ا ا لو وج یہ سہو رر اش لا یک ام ہد یچ جج ال سی ےک سا شی کس سم 1 0ں -.ے07 ۶-0 0 000 35

 ہن دبا وانا تن فعل کا رت دھح رھن لک دح ات بتی ےب یم ک دت یل قت اس ےد تہب فعل اغ یسک قا تقی اچ کب یاس وہ رپ یہاں تو ا ھ۱

 ۵, ہانناولو

 3 و9 کد سرو رس رہ رسک رس رپ رع ےہ ےس ورک زر سے
 ٦ ردص عرشی ةیایهِي نا هللاِدرٹں من الل

 اا6 اجرحاتْمِط اندص لم هلصَيكا رت نَمَو
 تنا یت سیل یک آاا ین کی ان
 آ1 احلضف دف امیسم كر طارصا ھو 9نو نیو اب
 2 مھأر دن لادن * ند ںی رول تی ا ای

 1 ۂَُرمَحَت مْوتَو ہن وا ممی اون اک امہ مل َۃ وم ا
 | لاقو ںالا ند مت 2الَمسا دق نو لا ر ضم مل امیج اس

 1. اشک ںیعباتضم متمٹسا اتر ضا ند حقماقا
 ٦ نیل مسیومزانلا لاقمانآ تک نا اب
 2آ كو نا کم گیر نا ةلدا ا شا مالا ف ا

 د1 ہنوپسییاو ناف امِیِإضَعَب یلَقلا ضْهَب وت ٥
 گنی لن اَي ملا ضالاو نلارضشَمي ات

 ےل کی وب ءافل وی زن یو یارک ع نوضقی ا
 ا ۂریما موت اتسنا عام نکالا اد ا

 ہے اپ ۴ 2ٹ یہ.
 ڑادھشو اپن

 مدے) بیر ٭ پرور 7ج ہلےعصخک وج جج ۔ یرچ ججچ
 چ7 جی تک یج چت ہر چہ آج ر۹ ]ےہ ج7 اچ
 فری یب مہ زر سج ںتیرئ انے رس ےک ا تجارت جوتا کا
 تہ ٭٭ ر یک ر۳ چ7 7چ ہرا ای 7 رہ 7
 نہ کی1۷ ۳۳ تہ / یہ کہو یترک ۷۹ ۶۸7۴17 7
 ۹ر تجاآ ت۶1 و ا چہ ا کک 7چ زا 7
 مقا ۱ یدجو) یر ۳7 97۳7 ھ۰7۳7 ۳٣ج 775و737 وچ
 1< ب٭ 558 77 جج ی7۳77 ۴۳7 ۳۹۳ ۱ مد>) 77ہ ہچرک

 ہہ یہاجک ٭٭٭+ ے اج ۳٣ ٭.٭ ہج٭.٭ وچ٭ہ<ہ
 ہ۔]-779 ہ07 ۳ہ ر۹7 7۳۳7 ۳7 ر77 ۳7۳ 7 ھ۴ ×7

 7۲آ تر7 نکہ ہہ ہہ م5مچ(آج ٭ىی وہ ہ٭ج٭ یک
 2ت5 <۱ ہہ و7ہ 7777 ر ہہ 97 7 ہل 27777 ۶)77۷٣ ر ئ7
 ہی77 773+ تہ٭چرج ھو مج مح رجت٭٭ جیوچر /چ×

 ت۷7 ہ67 ج8 ×۸ مددر یب ۸5تر٭ 8
 تا۳ یہ تبدوج٭٭ ۳۰۳ چک مج مہ سج چ8
 ٭[۲۳۷۱ ندمز) ي18 ٭ ۹ ہ۳٣ ٭. مقرر حہو٭ م۳۳چ ۴ ہر77
 0 مج جو7 ہوب+م ٭نمى8. ہر ہکرس ہبوبچح بہ
 97.1۹7 75 ڈ70ی٭ ی٭٭ ہور ہھو٭ وج ] یک 7777 د۳۰ ):٭

 )ہک د۷5 م77 ۶ ہزوآ ٭7۷؟ و ہ۳ ٭و مرچ ٭)چو چی
 ہ8 ر ہو رو رہو یب7 77ج تر 7۸۳+ ۸

 ہر جج ر5۳ ۱.57 ۹7۳ 71



 ء۱

 ٭٭ ۰: ۹۷٘ اتنَعَتن ×٭ػ٭8 لیصنت م٭ جچمر ہو ہک جہ

 ۹۹۱۹+ 8] 5۲۰ 835ج مج بج یج رروج وچ ہروج

 ۳ ۹۴۶۹ ۰۳۱ +1۱ ۰۲۳۳ ۹۸۱: 3۳. ج]ج×” 8ی <۱

 و٥ لیصفت -یو >5 ۳ ۹۹۰ 4 8۰۰۳ ۹ ۱

 ت۸۳ ی5 ہہ ۲ ھ۶۴۰ (ہہ۵مہ٭ ۔ہع8چجعو ہہ چج٭كی

 ۹۹ میا٭ یہ٦ ٠مآ ٭×(5۰3] ۱ ۳۰5ا 31886| ی٣ مْرَتِل

 َنْورَلَدي ٣۳ ×7۶ ۴۶۱ *77۳٭ ہہ ء۰777 ×7×. *ز-.:رظ -ج
 ۹ ۰۹9۴۹ ۶9, 97۹5]) ک۹۴ 577 ت۳ ×78. 7۳71 ۳۳

 ۹15۶۹ ٦ م٭٭7٭ ہم ج٭ہہ٭ جی چج٭

 91 م١ نہج ھ3 ۴۳ ہج.٭×× ::5٭ (م٭
۱ 786 51535 

 می ردعمل ارادی جا. ۳> )ات, ×>.
 ٦ ۳۷ 3 کت 7۴157 ۶۰۷ 9۳ ۴83-7

 2. ف3: ی۶ 813×۲۳۹۰) *(9۰5 ۹3۰۱ م7۸ ۴۰۳۴۳ ہہ

 5۳ 5۳ 5۳9 ۶۳۳۳۰۳۹ ۴٣٣۴ ہت ۳' یہ درو-ہ
 2 875۱ ک۹۲ “7۳ ××٭ ۴ × یبجع '٭.]٭۰ ×۳۴٭

 ۹ 7)۳ 8۶7۰۳ ×۴ 87۶1۱۱۳۲۳5 ۶؟ہ)ےتج-۰ و٭٭

 إ5 5۱.8۳. ۹۰ ہل. وی 1.۹۶99۳ 7
 8۰ 15۱8۳۳۳۴ کتا 73۳55 3 ۱

 ی5 اا5 55۳ 8 یر ۹٣ : >8 چ5
 5575.7 ی7 ۳ 7--۳۳۳ ۳٦ )۳ ×۱ 7)۳ ہی

 ۹95 ×78 ۹ 3۶۲5۴ ۹ ھ8۷۸۳ | ٭٣ک٥٭, >3 ۷۹ ×7۵ ٭

 55 مر ام رک ۲ ×۰. دب 0۹۰۴۳ ہ ۱ 8۷۴ ۶۳٣

 ۹.5۳ ۳7-7۳ ۴ 8 م۹! ہک ہہ یجوک چ5

 5۳ 57567, ۰۹ ×۳۳ >٭.+ م3. تووہ 3۶۳ ہ< چ٭

 1۹765 65 م۰ ٭ک۰۰۳۳۰ ۵ وت ۹۹۰۳ ×× یھ 7۰

 3۹ م٦ *٭587 ی: 8جج مج٭0 جہ ]مج ٭۱

 م81. :۱۳7 56۳ ی٭٭| *9۰۰۰۹ وا ×9. +3ج×٭73 ×۱

 5185 ] 5۰. ٢×۹ ٭گٹ ھم یع٭ قم ٭٭ ے۵. چہ

 5ا۰ ۳)٥۷۷ ٣۸م۹ م۴ م0-تت|چعو عر 'ہا3ت-ہ۳ ہ۰

 م١ -ی٭۹ ی٭ ٢ ی3 ہہ ی 3۳ت ت59 ۰۳ 7

 ×5 ہو ۹ عم ہر 3ج ہ۳]۰ہ] می ہک

 5۹7 5 ۶۹ ۱ ا7)75 ۷۳۹ یا ہہ 5۳۰ 6577۳ ٣۶٣۰.۳۳

 ؟۰۹٥ 8٥۶۷۶ ٠٢ ۴۳553 یو "8۲۳ہ ۱ کرو می ہ۲ ×8

 355۱۵۲۳ ی۶٢۶۰ 2 قی یم ی مجحجیي ہمہ

 535 ا5۲۴ مج ٭ 9 موم حج ۲٠6۷ ۰۳۷, ٣۴ج و

۴۱ 8.۹53 7:577 5199 

 ا951 ۹:۹۹ ت٭ ۳۴ہ مج جی حت ]ج جم ہ

 ٭[1۲7۶ تد۹ کھ ۲۳ 55 77۱7۹۹۷۰ ۳۳٣۳٣۳ ]7ج ڑ5, وہ

 چحیم گہر ۰ ۶۳۰۷ ىعج٭ چوم جی چجہ]عجہ

 ۱٣۳77 ٠۷۰* ۴7 ۲۴ )57۹ ٦۶× م>٭ +م وچ یچچ ہم
 5 ١۱ ھم٥, کتا *7٭تج5 ہ٭ ہ7۳ مو ہج قب۹ مج

 ۶۲451 515 ۱۲۹ ۶۱۹7۲7۹ ہ۰ ہو ٭٭ ہک ٭ج

 اج درک ر۳7 7 ہ۹ ج7 ہہ ول ۴۰7 8۰۳۰۳ 7

 ٣۶ ۰۴۲ 1۹5 ٦5 دا5 7ہ ۹۱۳۳ ۱ ۳۳٣+۹ ٭٣ج]ج۰٭ ہ۳

 8(( ۰ و807

 یح ۲۹ يق أ۳ ٦۱ ۹۹۰۶۶ مرإژچاک (ہا:ر م ) عج ہج ہی

 ےل بک اک, >۳. ہ ×× ہ5. ×ص ×9۱ مر. ٭
 یب ۳۴۶ ۹۴۳ ۶٠ا۹۱ ء۹ 57۳۰ جز

 ×۴ ٣ -٭٭۲٭ ت٥ا ٭!چإ ۰ ہ٢۲۳ ××. [۹۰) ب>چ >]۳ 6

 | ےس ہ۹۰ ۸۰۱ ہ7 ہے۹. رہ وج ۹۰۷۳۷

 سم رپ تا دوش

 55۹۳وک ٹج٭× ہ رک گ3  ہ ۷ وع ہی

 ج۱ ۱۰۱ ۰۹۷ 5 5757 *(5۰رک ×7ت ہ جد
 ےہ 5:5 ۳ک ۱۳ 3 ×ہ٭۳7 ۰ ٭۶۰×؛ ×:ج جہ

 رچ5 ا۷۰۳۷ ٤۷7۳ رت ×7 ×ط ۱ ۰ ۶۳7۳ )775۰7 ٭)٭

 ۔ةےر مر حج دہ ہح ہو مم 8ہ: لٹفِپن

 ناص 99۹. <5 ,٣۳۳٣۳ 5577 ۴۷۳ قہ ۴ ۳۹ ۱

 جرح ٦ ]ج .]يپ : لالی تِازَک

 نیل دول ۳۹, 5۳۹۴ 5۳) ہ۹8 ×۳۱ ا٭۳ وم
 857, 5۳۹ د۵ا 18۹67 ہ۹۱ ٣۳× یے >٭ہر ۳. +۳

 ج۹۷۶5| 2577۴ ٣۳٣۲ 6 ٣٣× ہ٠ ٭۸۳۳ | ۰۰٣

 ۷۳۳۲] 21۹ ک0 "ک18 ((9ار۔ےو *یق ٦ می

 ۴×1 اييتسم كي ا مادضَر ۹ کت 198 *۳ک۳

 7۹ 8۱۷۲١ اذھ (ی٥ا) ×۶ چو 3 ١۱ا: یو)۔یو

 م۱۳۰۶ ۴۳۳ ۵ب۰ 37 ۱7۸ ی”و)۔یج ×× مہم. جج

 0٦ ٭ 8ک کے ی٭۹ ٠٠ہ ۸)) ت٣ ی٭ ہہ ہہ ٭ہ٭

 276 (۴5۹ آ5) 37 7۶7 +3۳۳۳ >۳ ۱ ہ۳۰. بھ×ہ

 ۹۹, 51 57۶۳۹۸ ؟۲۴۰۳ ۹ہ :5٥.٭ ٭ہر× و ٭مقج ید

 ۲۳۸۳ ۸۷٣۱ ۹۹۲۳ *٭۷۳۳ ہ.]ہک٭ 8ج مچ جپ

 56 ۴ا 7 م7 ۹ 3.×٭ ہ ٭×ہ٭٭ :))×ْز٭
 تک۳ 55ا جہ .٭۱ ۰۳۳ مج ہجچچج ہہ. م٤

 5۳ 5, 1۹۰ ۶۳۷۰۳۱۹۲۰ ےہ ححو "جہ *مجج7٭ 3

 ا5٭اہ ہہ پکا ہ۹... ×.ی-ح یب 25 ج چ

 ۳۳۳ 1 5۲79 3]77) >77٭] < ۳۰×× ۴7. 80-6 ۱

 ۹9101 بر ×۶ ہ۹ (3:)-ی١ ۶ج٣ >٭]۳٭ ٭ہج یو ہ5

 77 ۳ ا۹۳۳ ہج ہ مدا ۳۰ ]ہہ جی. 8 ۴
 1۳٦ را3 ْجہ ہت ۱ جج, ہہ ہ >ت-و جہ
 ۳۵ ۹ ×۳۳ >چ ہ۴ یم ]ہ٥ ہم  ہ٭

 977 51۱ہ. 8 ( .م ع9 8ی عج جج

 7 ۳۶ مہ ہ ٭58 ہمہ. ہ٦ ہ8 قہ ر٭
 83ا (×ے٭ )۱

 4578 دَتيْنُم ×5 جج و۴۴۰ ×× ہہ ِہجہم ی .ت

 ۹9۹1 7۹8 ہ3۱ یوہنو اتم ۔(ہ ظارَ ۔فوو٭ ۹۳۰۹ 75

 چ۷ ×× جج جج جہ جج ٭٭ >9. -]]×) یہ ہہ
 ۳۲۳ ۳)3 ٭ ×۳ ہ ×× دم د7 ہہ 3ج ٭٭

 737375 -ی8 ۱1'-3۸. ۲ہہ و39

 ۹8555 َنْولدَيَِمِل تالا لصت دت چک ب 0

 11۹3۳۳ 2 جت جج *چق٭ہ٭ ×× مے

۲ 
-- 
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 ھن
 اچ

 سس

 ٹ1

 رپ ےک

 مد جب تک جآ

 ےس رتی رٹ

 ڈ٘ٛل تال “دانا

 گھاس



 چچی لکم آے :تس٠ک گ7

 ۹۰. ہ5ا٣ نل ۳۶ ۹۴۰۳٥۶ ×5 ۔ج مل 1
 ٠۳ ۴ ۱8. ۳۰ ]5-۲ ۴۱×× ×۳. ہہ ٣٣
 تی م مہ 7 ٭ اڈڑ ۳۲٣۳5 ١ ×5)× :دوہ و
 ۳ ہ٭ ہہ 5ا85 5٥۲۳۷۰ 91 ۶5۶۶۰ >1: ۰5 جےہپ أ 217
 7 ۹۱۳۳ 6 ۱ ْ ن7

 >7 لن ×۹ 17 7۶ ۶ہ .٠ ٣5 .ص-
 (ی+) ج-٭٭ عج می مج ہ ٥۳773 ۴ ہہ بج مچ
 *چ×٭ 8۰51۳۳ ہ3۱۱۰۰۴۹۳ 8 ۹ 5۹7378 ج

 مہ ق7 ۶۱۶۹ ۹۹ 1۴۴ ۹۱

 لە. ٭_ وہ ۱9:55 ت5ا5 ۳× ا۹ج ب.۔- چجویچ
 )۴۹-7 5۲5۲۰ 8 ؛ ۹ 7737۴ 7 ,٥5۴7 ۴۳۰ا ئچ)
 دو ی۳750 ہہ. ۰ 1+ 8۳۳٣ ی. چچ
 م7 ہہ ہ7 ۳ دمْاڑاڈ 5۹٣ م٭ جہ ٭
 وہ8 وس, |۲ ۰گ ۲ ہ 9۳ اذا8٭ہک 2 73 جج: چو
 5ک ہ9د ب١ ہوج ہم5 و٭٭ جبہ
 *٭+چ, ہ0 ۳۰۳۰٣- >8, ]۰ ی<۰۲ ۳۸ ۳۲۳۶۰ ہک

 ٭*(٦٭ ہم ٭٣م٭۰٣ہ >8, لی, 5۲۲ ۹۰۱, ۹ ,5۳8 ,(٥۳۰
 ۹٦1۰) ۶۳5ت ۲ ۴ ۹ ۶۰۴۲) ۷۳٣ج ٭إ۱8۳ ۹۱] ٦

 ک97 ہ(٭۱۲۳ ۲٣٣۵۹ >۹ ٭ :135] ٣× 115۳۴١۶ (ج۴آ
 یچے ہررق) < چ3 چ۳ ۶۲۹ جج +۶ ہ۱

 *×ة1+ ٭٭ ٭٭٭۰ ُتْيُر سیل ااَزَر  ٭٭,ب ×-۔-گچ

 نخح× ہ۳۹ 53آ ۳ 15 ۱ ك۹ 3۲۴۰۲4 515 687۴ ۰۰ ,٥۱
 787 8 5۶۸۹3831 1۹5 ۶ ۹7ج 7 1۱

 جہ ہہ ۴7+ (عئ) ۹ 6۷۴ 4 3< ٥۳۶
 ۔تثببکمجج ؛-<ج٭.٭ ہ۶ ۱۹٣ یا م٤ ہ٭آ ۱
 7۶۳۱| 7۹۶۳۳۳ >۳ 5۳ ف۹۹ ۳۴۹۶۴ ۶

 >٭ 55 ۱

 ]] 7۳+ >۶ ۹۳٭ ہے ہم, 5وک 1 ۶۳
 ا٭۳7 ہہ ۴۲77۳۰۰ ٭٭ -إے مج ہمہ ۹3۰+ 8

 مو ٣< ٭ ۰٣۳۰ہ 5۲ ۳) 752 رج٭ ۹۱۰ ٦۹۱

 بہ بج 8بہ یجوو مہ ٭ج ]3| ×۲8 1,۴
 ]5 ×۷ دب ہر ہم 58 کس ء۹۶

 ا. یر ھ6 7.5۳۲۳۴ 7 7 31 ٢٦
 ×۱×٭٦ ×٭٭: ََََتَِمْزَهَم کل ْديْمَتَس نیو "۹, 8۰ رو ھتطگھےگ۔ یت

 بود ہم : "۶ہ جہ بطجر< و صجص ء۳۷۷۴۹٣

 ج77 ×.٭٭ )٣7۹ہ ×۹ ء87 ء٥ :2 ٤۴
 ۔نقاد >-ہ ہ ×5 ×میجوع 8تو ت 1( ٰ

 بوم 7 ہم :-.5 ×7× 6 :])ہ ٠4×
 جم ×5 ۱88 ڈ۱ ی۳ ×بورجو " ٣×-(-

 مرہ۔]ہ ت7 7ہ دو ×۰ ٣۹3 0 <۹ ہ۳
 *٭ ۱×. ٴہ ××× ×× 88ج *٭ طب و ا

 ہ7. تب 7 ت7 7 رت چک ت7 د7 تے 0 وک ٹاپ 1 تی ا کک
 8ذذ

 ۔۔ت سب سبسوھسدسسچجوجچووعوھبمس حور” ک۳

7۱ ۴۹۲ 1۹5815 97715 

 کہا 7۳ 7۳۳۴ 777 7775 ۹۶ ۶9 ۶77.۶1۰1۶ ٣
 1 55۶ ہ5ا 89۳۴ 6 ۹۹۰191 ۶۲۹ )۸۹76 91۴ 7

 751۳۲۴ ]۳ 7۳۳۴۲ (۴) 71۱ ٥٤۴

 ت-٭٭ مہ ۱ ٭٭٭× .  َنْیاَمتياْواَكاَمي ْمُهْيِاَرَُهِو
 ہا. 7۴ 57 51۹715 ۶5۶۱ 51 ۰5
 دویروج ہ >573 5 ۲۳۱ ۶۲۳۳ >۹ ج۳۹5 ۴۳ ۶5

 ٭8

 پ3 11 ۳۱۳ 77۲۹۷ >۹ 18 6 7۳۳ یب+ا75 7
 دچ جس ۳ ٢> یکاآت ×ز ہ 3ہو 1۴ 9۱ ۴

 و71 7۴ ۰< 7* ۹۹۰318۹ 51۹ ۴ ٣ 7> ٣۴ ١۰7
 و5۰ ۴۶۲۴۳ ۰ (37۴] ۳ 517۰ ۳٣37* م77 ۲)5 ۹۹7 ۳
 5 ۱ك۹۴ 2:5 81 ۴ ۹81, "م۴ 5: 18 5
 یگ5آ (5۴ 7 ہہ ×55 ہ ×۹× ہ7 575 ۹م: ]
 <1 5 ہک 1۳6 51:1۹ ۹3۳۰ 3ج۹ ۱۰۰۹ ۰۲۰ 56

 ٭× ہہ ک د) ۴۱۳ 551 ۹9۹ 75315 55 11۹ 1, 9:58 ٤4
 7 ہج× ۹2 ۹۱۰۳ ))5714'1۴۶-71( ۳-۰ ٦×

 395 ۳۰۳ ) ۳۰۴۲٣۰× ۱۴۱ ۳75 ,855۹ ۳١×
 15, 8۲8۱9 <۹ ×<ہ٭ ۹۹۰ ۹۳۰7۰۴۹ ۶۰۷۹ ۴5 ۶
 ہم مج ہم ۱۹۹٢٢ ی٭ا6 3٭ ۹۹۸۱ ۹7۱ 5۰۱ یک ۶

 7ج ءص) ۲۴ہ 51:89 ۴71 595 : 1۴۴ ٥۵4 ٠۳۰
 م 7ن ۹۲ ×585۱ م۳, 5۹۲۹ ×۳۳ 37۳8 ٭
 ےہ ۹ر ۹8۹7518 ھ8 ۴17۱ص 2778 ۶۲۹۱۸۷۲۳۷۴ ۴17۴ ۴1
 ت ]۱۳۴ ا572 ھ۷ 1 ہا, :۹) 9<

 2۴] ۹1 ×6 ۹9۱۳ ۱ ہ٭إ ×٭ق5ص: ی۹ 3چ“ 7۹۱ ۱ ۳۵
 3ت ٭ ہ٭ 53865 ×5۰ مم اَنلواِيلدَممرتا

 نظر یَمَلنَآ .٣ مت ٠ 6 18 .7> ۹٣
 د7۲ 18ا 31 81, 717 ۱٦5۹۳۹

 ح5 5۴17 6, ی 5 ×۳ 1۱ ۳)۰ ۰۱۰۰7٥۳۵۹×
 581 0 35 ۴۹۹ 7 ۳8 ۶۲۳۰۰۲۳۶ ۹۷51 ٥1,۶۶۳۴

1788 7 ,( : ۹۹18 ۹1389 ۴518۱۹1 ۷۰118 ۳ 
 ٣> ی٭٭ 5۳۱ ہ۳۶ ٭ج ٭ڈےیچ میوہ 6

 ی ۳۴ 7۳ مم )۳۸ 536885 ۹۹۸۴۴ 5:15 ۳
 ۳یا ی۰ (۴۲۹۰۱۰ (31۹۵ 1257 ×57 5)718 ۶۳ (۴۹۹۱ 7
 چا 5۲۳ ما م۳ >۲5۷۲۹ ۲۰ مہ ۹ 78
 ۳۳7 7۰ ۴۹۹۳۲۳۳ ٣۰ ج۹ ۴۰۲۰ ۲٠٣۲۹ ۹ ٭] تا5٥
 5. ۹51 ۳ 18٣۹ ١ م۱5 مع ٦× م١ م۲ *185]
 "م۱۳۱8 ×۳۱ ۰۳٣.۹ م)< چ۳ م٣۳ 5 *٭۶5
 9 یے ہہ ۹-5068 7۰ ۸ 7 ک۹۰ 5181 ×۶

 براڈ م5 ×۳× ہ۰۱ ×۳1 1۹, 5۱7ا حور ۰77 ٥
 5۱ 5 ج۳ 591 6 ۴6 )۳۳۴ ۶8۰8-57
 مڑ ۲791 ہہ جز ۹ <۹ "چ۳ 9۹155, 1 ۶

 یگ 11۳5۱٦۹ ۹۲51۲۴ ۶ 5171۹ ا5۹ ۶7 1

 ۂناگڑتک كثَر تلاش ملا شیخ مَا



 ء۳

 نم - دہاب ہ۳۰ ٭6۳٭٣ ٭., ۹ .- ۵٥
 ]ار 77 ۶7 ۱۳۳۳٣۳ ک "5۷۳۳۳5 ۴)5۷۳ 5181 ,5 711۴ ]7۳ ٤٢۴

 -ح٭٭ 3" جج. ہ م83٭ 3۱م 5 ۳۹۱۹۳۵۹, 85+
 جحہ ںی ہم-م 18.۱ م۷۱ م۱ ۶ ۹۰0۴۲ ٥۳6

 ق٦ وہ 7۹7 ۳.۲ ×8 89. ۹۹۸ 5۲57۷۰ ۰ 5۶
 0. 591 ۹۳۹ ۳۴۱ م۳٣۳٣ 5۹15 915۶۱ 7 چت

 ۳ح 5۰ اج 5 ۴ 78 ,۹۹۹ 9۴7۰۲ ۹۱۰۹ ,75 ٥5۲۹۱
 ٦ ۰۱ داچا57 ج77. "1۶7 .:۳٠۱٭)۳۰ ] ۱ ۹ ٥11

 جج ہ٣٣ جچ_×٭ 3۷6 ۹۱ ٭ی ۹۱۰۹
 0ح ۴۳۳ ۶۹7۳ ہ, 5۲۳ 5 ۰۱,۴۳۴, ۹ +5

 ۔ع×. ۹ے ت3. ۲۳۱۰۲ ۳۴--ا 97 516 ۴77 ۹ ٣۹۳
 9۳ م۴۱ ک5۳ 51۲۴۹ 578 ۹۳575 591۹ ۱ 8٠۲(

۱ ۹) ۴۹ ۹3(51۹ ۹۹۰5181 5183183 ۶۰8۴3 ۹13 581 3 

 ۳-۰ .۱٣×  *م جت ہ۶٥ ہ٢ ا351 ۱ا
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 سس ہیاکم اک یڑلا لتا انا
 تازہ
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 ہل 9 ۶۳ہ  ٭م 5۶۴5 ×۳9.٭ چپ
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 اوْلاَقف ابن ماشالاو رحلا واردات ا: ایاامَمَم نا می لک راکلا ها
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 31 17۳ ہ۰7 ۳٣ م7 ۹۳۰ ۱ ک۶ 5۲5۴ (۴۳ ۶۶5 ۱
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 یتج مد جج ہ53 ۹۳۰۱ ٭جب ہ۶٥ 5۱ 7۴ 187 55 ۳٦
 سہ نت ویج <۱ ۳۳۴۱ ١۳ ہچا۳ق ۹۷۳۱ 86 ۴۳( ۷٠٢
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 7٦ ب۰ ۳ : ہو۹ ,1٣1 گا1 ۹۷۳۳۰۱ ۴ 76 ×ا جا
 جب۰ ٭+ج ہبہ ٭ . ٭.ػو9 8ما 5 جچں:؛: مج ٭ہ۳
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 ف5 7ا ۸8۳۲ ٭ہے ہ]ہج ٭حو و ہ9
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 یہ مج ]وک مج ہوچ”ر 57-85 ہو ب3٭ .ڈہچ یج
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 پہ د۳7 قو یوم در(: یوجہو جج ۔×و جہ جرجچ چپ
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 قہ ×09 ۹8 "حج. بہت ۳ہ ]١م یو وچ

 ا۰أ وڈ × یس ا مدح ھج ٭٭ !(5ک5 8ب
 5(8 5 ی۰ م۴ م۹ ۴ہ ×۷9 ×7٣ 7. ج۴۲ ٣ إ ٣ج
 ۳۳۶ ۳ نج ×۳۷ پک ا۹۹۲ 551 ۳, 1 ۹۹
 ×0 ٥ ٣ س28

 ہر ۳ ٣۱ نیلا مما
 تے تے ۔۔۔۔

 7 ۱ 1)۹٥۹۹ ۴۳۳۲ ۱۳6۹۶۷۳۰ 511۱۹۰۹ ۳۴ (٢
 ۳۱ ۹ 151 )۹ 7)۳۳۳ 7۳۹ 7)۳ ۱ ×۴۳ ات ج۱۳ ٣ج
 739: 1۲۹۹ 8۹۸۹۳۳ ب۹۰ ۳-1111 3)۹۹۳ 7 1۱

 0 ×5 ۃوچ٭ ×77 ۰× ۱۱ ××: ها اَتَِِتْخُم م۷۷۳ ہلکا

 -ی8 7۹۹ عرز ی۹: لخن 9ا69 5۳ مم *۹۱۴ ى5 ہ
 ۹)٥۱٤ ]۹5( ٥385۷۸ یہ۹۹ ت۳57٣٭ 7 ۴ ۹۹۴ ]1۹ ۰٥5۳۶

 ۱۰۳ ×۷ ی۰)۱۳ ی<٭ تر 9۱۳۲7۴ ۹ہ ۹۲ 3۴1 ٥

 ا58۱ ۹۹۳5 5٥5۳ ,٥۴ یب۰ ب5 ×71. تت۳ 3ح ۴۸ 8۷
 55 875 1811 ی٭۹ د۳٣ ۹ ٥۹937۹4 3۶191 2٤۴۳1۹

 17×× ۴7ہ ٭ ہہج-چ مج یو ٭] ]ممی
 1٦ ۴8 ھم, ب۳۶ آ5 بد ص ٭ ۰5887 >5, 7٠5 7 ٭

 157 7 7۹ ہ94 ۳ ۱

 4۹395 534 ٠ت <9 3و۰ 5 ۰ : "ص6 ہ ۱
 لک 55ج ۴م ہ ہ8۹ 8ک "۴۱ یہ حج ٭م)ج٭
 اک>, ×5× ی۰ ہبہ -:۱٭۹ < 73۶ہ ۱873 5 <۱
 15 5 ہ٭چ >ے٭ ا٭۱ ×۸ "۱2۰ ًج٭

 8۹78۹ 755 1)3 5۲5۱ ی۹ و٭ د٭5 ۳٣ ڈع٭ +۸8 ١

 ××: ِوِاَقتم نما اَمِلَتَتُم ما ہہ ہہ: چ۶ ٭

 ۹5٦7 17 5 ×65 5 ی۷ ۳۶۴ 38۹ب ۹۷ ۴
 ۹555۰ جج یو تچ 5ج9 25۱۲7ج۳۴ ۹۹ ۰۱

 “155 غم ہ جج ٣ى چو ]چو ہم جو]٭ دات 6

 ال ×۰ ےب تىس طض ح

 ےہھچ و

 ->”ت یب ےب رچ لت ےب ٭چ ھي

 ة8 ےب



 اگ تو <هتچ ےحچ إ

 (مڈورم ۱۳۸ ہ5 ہہ ہم” و بہ ]مج مچ :

 اج [

۸ 

 75 55 ×× ہج ]ج۱ ×١ ]مچ م

 ےتصحو 1۴۴ اتاچک ۳٣ 55. ۹۷۳۸۹ دب جج مہ

 پ0 ر ۹۱ ۴۰ لاتا نْمسلاَم بق نان
 ضا نم ۔ 5۷۹. ٭ج 1 7۴ مہ ۴٦ ۹۳" 3 جپ

 ک۳۴, 1 75 ہ5۳۲۴۳ ا7۳ جت ٭×× ہج٭ بچ ۔رچ

 تک۰015 )88٥( *٭7--۳3) ہ ہ!ج جج ۳ ×۶: ٭ہ
 5 ھ۰ 53۳٦ ×۳۳ج ا 5۳ ۶۲ ۱۶ ×۳× ہڈر وج

 د٥ یہ٤ انت وج مج جل ۲۳۳5 ہ5۱ ۴۹۳۰ ہ7 جج ]ہپ أ

 7راعع و5 مح ہد× ر× ۳۱ ۰75 ۱۰۹ >7 مچ

 ]۳7 0ج تا۳ ۱۱8۰۳ 57 ۳۱ 3۸۳ صج
 <1 ۹۷] ا۳۰۱۹!9 ک۴ ۳5 ہ۳[ 75+۱

 577 "م۳ ×× ××ہ٭ ۰× ملا بت هَِإاْوُكِرْتالَو

 ۹ب ھ39" ٭م مج ١ بہ, ٭535

 ۹7۳۴ ۳ ۴۴ ٦> ۱ ۹۹۰ 2) ×7 ہہہ ×× :ج+ ض .

 جج مو بوبج5 وو ء ق8)و٭ہ وو مج مز 5ا5 یک[ ہى ٦

 ۹۳55۱| 55 5 14۹ ٦۹۳۴ د٣۴ ۶۹۳۳ ہک : .]۰]۹ جژر

 ہ51 ۹۹۰ ۹۳۴77 27۳9 8 م77 ۳۰×3 8: جور و

 ہہ ۹۳ ہہ ھج م٭ہ٭ ہم ہم: جو مہ 4

 ٣*۳ 5:٦ ہج ہ راج ٭ میجیہجم  ج5٭چگ و 1

 ٭۔ے<٭٭ 37879 77 مم ۳۷۳۰: ہ٭ ٭) *وج٭

 ۔ج٭ ٭ات م8۱ ۹۹۳ بج! ہم5 بت ج3۹9 ]جج ي

 ۹: ۱۴ مت یھت مدح ٭. ۱۹۰۰ وس 8م (۰7]

 .٦٦ 9۳ ۰8۹-۶۹۹۹. ۲7-٭٭٭ 1۹۰ 68:2 د١۰ چچ

 ا3۳۲۰ ۴7۰ 5 ۹۳۳ مم ید مہ ہہ ۰

 255 91 715. ۳ ۹8 217 ۶۳۶ م71 7. <۱

 ناف فرید ا ود نانا و یو 3 ات تہ... تأحس.......؛×جچوج ]چو جج تجح---.ی.ییتوپصح وت ویک

 نیلا بیطضا اب اکا

 م75۳ “۳. د79" ۴(1 اہ٭ ر37. جج جم

 ک۳8 (31) 0۳۳۴ ۳767 9-۳7 ٣7جج ۵ ”۴ ۳٣۳"

 ہڑاو ۳۳۳ ۳۱ ٭ی یم[ جج مم

 ۳۳۱۹۰5 56 5۳۳۷۰ 7 ۹ 4 5۰۳۰۳ 776 ×۸.٭یص٥)

 2۳۷۳۶۸ ہەح ×× ۱۹65 >٭ )اوج ید ٭ ٭8٭ عیب
 رشعلا فصنف ةیناسلاب یقس امو رشعلا هيفف ءامسلا تقس ام

 “۹. ۳ جم ہ63 57783! ہت ہ!ہ- والو 165.( جج

 ٣۰۹ م٭٭ ٭”3. م٣۳ مہ” ةءہچ مح. ۳٣ ہہو بج ہد

 ۳ ۳۳۳۴ ۱۴۳ ۴ ہ2۳ ہ3۰ ہ7 جد ج٭چ 8 عج

 ہم ٭۶۱ ٭٭, "ت7 ةدچ جم. ۳ ہہو وج ہم
۱ 69185 

 6 3) ×37 ×۳× 5 >۴ دہ ۹۰7۵7 مقا 7

 ۹74513 7318۱۰۲ ۶۳ ۶۱۰ج 6 ٭ر٭ م×, ہہ م۳۹ ہ۴۶

 ہ3ا ًص٭× 5۷ ہ ٭ ہ *97۳ )5 ہ30 )××صہو ہ٭مكو

 : ۰۱۹۰۲۴ 25 ٭7۶7 ۱ 3877۰: ۳ مت مد 3< بدہچج

 ہک 5 ۳گ ہطج٣۰٣ 35۶۰ ۹8 وج ٭وپ ٭٭ ہہ

 ۹۳۲ 57۳ بت 5۰ )۴ 83ہ ہج مج ہور بج

 ۹۹۰ ۶52۳ < رد م٭ ہج 3ح۷ قر یو3 (١ ج۰

 م5۶3 5. ۹۲۶۱ <۰ ہ ٭رو ہو حی ]مر ٭ہق یج

 ۴ *0ئ ہ1۰5 یب جج اے عی. ب ج! ہ.حچ بج ك۲

 5.55۱ ۰*۹۹3 ٭×یا<٭ ۹ ہہ ٭ ج حج ہو ۱۳

 ٠3٥۶۶ 15 جج ٭ی ۶ج ]جز 5” : یصح *(5٭ہ ہ جم مچ مر

 9(۶ ک3 15 5136 ۳۰۹ ۱ ,*۹]٣۹ 1۹۰۴]) ۳]5[] ب٭ 5۰ 7

 ۳۱ ۵3۴5 97 189۹ ۴۲-5۶ ۹ >>7)۷۷8>7 *75] | ہ۰۷
 2٣ 7 ۳(۰ 6 ]رو ]گہرا ر ک ×× ک۶7 4 ×٣۳

 ت۳۴ ۳۹. 5۳۱ 5۳۹ بج 3۳ ×۲۴ .) ]۳< ۱

 تاک ا5 ہ ۱ر ہم جہ جج مج مہ

 ۶۴9۹5 55۱ ہ5 3× جوق 3 ہ جج ٭ہ وچ

 ۶:۶ ک'ت۹[1 ]۹ 6۹14 1



 ے81 2-5171 ۶ ءء۹

 ؛ماقالا ۲۴۸م ہانتاولو

 7 5 ںی صد حت ھم ۱ ہت ۔“ّے ۔ھ ےس ےے ۲
 1 یارعملا نوو شا ناضلا ن2 اورا ةيت 7

 صرع رح سرس ےک ھ27

 . هّيِع تذلمتش اکا نین وا مح کیلا ںش .:
 5 ال ہہ ١ مُهوْ و چپ ۔ ےئاس ےر وس ھ05 ّجسو ے ٌ

 6ئ رص متن نال نوع یتا ماجرا ا١

 ٣ تکنلاا لف نشارقبلا ند نشا لبالا ند .
 ۔۱ ییتنالا ماما ہیلع تلمتشااکآ نییئدالا ما مرح ١
 ۔| نیرلظآ نمک ان لاک ضد ما دو نم 7

 ا یتا می نما ہڈ نیلظلا ولا یھب ا ا 0 یل مچ ساکلا لض لابن للا لع یزافا
 ا واةکْمم نولپ نآ لہ معطَت یعیاط لعاموعم ا.

 إ اکمِفوَا لجردلاڈ رانا محل حوف سما مد
 ا تا اما قو اب عرض ا نمک ہارٹ وا
7+ 2 
 .ا اوم یا رح وقلاو یبا نیر وظ یذ ا۱

 ہے ےک ہر ےک یم رے و اھ ھم ممے مم کے7 هے |۰ -آ ایلَتُغا مایا وحلا وا امهزوھظ تامحام ال
 ٠٦6 نفی صَلاَتِوتَمِوِيْهَمِي مھنیىرَج كِِذ٭َظَعِی 7 مم |؟(؛یيسص 5ےہ وو جصصس ۰ 5ٌ ےس

 مومر و2 یس ت7 ج ہ م3) یجو ]مر و. ۳
 جج ہمم×؛ رک مہر وہ مے 55 ۶ 85ي ہہ 7+
 ۔نےہوہ ہح جوس وو  ج ٭× جم وقزو م۲۳۶ آ8۶ ہ۹
 ]7 ۳ ۳_ج 7 ۲۸ ہم ٭مروق) ج9 ر نممر ×۳ 6۶
 جج ×× جت دب7 ہہ ہال ج7 رہ دو ر ۰ ا077 ت7

 : مچ چ چے جج وچووہ ]یہ ٦ 3ہ٭ 6 7 ٣
 ھم پآچ ہہو ج چھ عم, ٭۰"۴ چرچ ۴۳
 ڈ9. مو مہ _ 7ج بج مج ب۱73 ہم ہہ 8
 یس ہور ج0 مرچ ]٭ ]۳ک مج ×7۳ 97۷ )۳۷ ۰7
 >-ہہ ہہ, 858ہ چ× بہ03) ×07 ۹:۱۳۷۰ 71
 ممءےر ۲8-۳ ]مک 75ہ ر ٭ چ وو ہڑاو 0.0 ہ۶ ٤ج
 مھ٭پب پہ 5 ہہ عود و رج ج مج ہدجص ]6
 چہ ٭ مہ ہہ جے جچ مے ہ٭٭ ا8ی جج بو <7
 0ی پ7. ب٭ ہت !ىی٭ع مج بج ہ توڈ عبا
 ب۱ 77 جہ7 مج یر ب7 ٭ہ ع۷۰ مو یہ ہک
 ی7۳> ہ ہہ جج ٭ یس *ڑوو.ل جج ٭ 7

 وں روجک مم_|۔ جر نمدر وقہ٭ 7
 یوج٭ج ج:۷7 چو ںورج ٭مقیع.جج یجب پ۳ ٭ہ ؟٭ مج

 7777 5 7 ٣2۳۳ہ 77 77 ۴:7777 (چچ ٣
 وا چہ بے ٭آ۔٭ وہ بو ہہج ۱۷ 856 ۳ ۶
 نرس مہ جہ جیىيیج ہ7 وچ9و+/ ٭٭ 7 5

 ہ۔۔7ُر - 71۱

 اکا ہانناولو

 8 لک تیاڈ وند ار نشے اک ناف ا
 ےل را نئزئا لوقیس 0 نیورجلا یوقلا نخ ہشاب |7
 ا کنار ما لو انؤابا الو ترا ام لا اشول ||
 با وقاد یقحۂهنق نم نا بک تک ا
 ال نااہل نشرک مح لہ لڈ ا.
0009090-007 

 (رکءادیڈلَم نکہ ںیمغار یل اما
 قنمَم نو انض رح هللا کا نو ديمَي يِذَلا

۱ 

 ھت رپ مھد ےرٹجلاپ نوٹ ود د گا و او ۲ _ اوہ ل5 نینا ءاوها مھتالو عیعم لھٹشالف |۔ سی طس جے سد 21 ک1 ےر ۔۔وھو ےہ ےا
 دس ےس رس رس 5

 حی

 "یی ھی ۳۹ ۲٣ے 6ئ٣ ےت+ٹ ےک ےک منا وے ے٣ےط

ُ 

 یل وم نئ لاک لڈ ڈ تلاش آ
 ٠ وانا اتا ند ولی اتم یاد مم آ
 ٥ او شئالو مانا ورفیورن نم قی دم نر کد وا ا
 یا سنتااوانم الو باوا وظام شاوقلا ا
08-20 
 نمدر ×8 ہر ہو ح7 58۷۹۳7۳ 751 یيچ٭ 5 7 ء ۶
 ”7ج۰۲۳۴ جج بس. ×8 ر فر رہ چپ یب چوت
 ۶7 ۱ (م٥٥) یب ٭٭ گ7 )۳ ۶ ٭ہ ہںچجرج 7 م۲۷
 آ77 ہد 2جج جود ج دو ے-.7)۷ ف٭٭ 77 5۷۷۶

 ڈو جمے ووہ ڈوٴہر ی8ی. ہ۶7 7 ٣۳3
 ]7 ہد بج بب ٭- بو مقڈل ۳ہ ۶
 ہج "مج جہ جھمہج ھ٦ ہا در ہے ۲69جآ 79۷۳۰۳ 7۶
 ہکك5ڑ 37+ ۶7۳۳7 ا77۶ ۳۳ ب٭٭ ہمز بو7 ہ3 تا 7
 م۳۷8۱ ممحج)ز ۳:8 × ۶۳۰ ہجعم 1, ہ3۷ وا٭ ہہچ ا٭1
 58 >چ جج مس ]ٹہج بم ھ٭5 ٭٭ی٭ ۱ مءمر ۶5
 ]۷۴.۰ ہجر ہہو ×۳۳ 7, ۳7 777 7۶7 ھر 7 ا2777
 ×۹ 2جج ہ٣ | ۲ ]27 ×57 777, ٦۳۹ ۰۰۳۳۸ ب >7 7۴
 ح٭  ی٭٭ ہہ جمو٭75٭ بي 77+ م7۳۳ ٭ 74 5
 8وہ3985ہ7و27۹7 مح می وجہ رو مج ج ید 9 7
 7)8 ج۲ ×7 ہہر (خمدر 75 7ج ۶ ید تنغل
 ہ7 جہ چہ بی جج مج مہ مج 8+
 ہھجج بج وہ نیب ۱ہ ۳ ہ چرچ ×]٭ بج یب
 قت چو 8ن چےٹج ٭٭ جج وت م5 ٭۲
 ۔87ہ0+ج ڑقج ]یہ می مج رہ یروچہوج <٭
 ت77 ]0تو ہمہ ۳ج. ٭7ہج٭ ہہ ٣ ۲×۳ ہ٭ /۳

 اچ ڑچ<ر+ ر ہجوہ-77ہ٭ ب 7۶7۷ 7××. ۳ ۶)5 ۱



 1715 :ج٭) ا3ج

 تا517 ک7۳ <۳ ھ7 ٤7١ چھ.
 ۹5۹5 ۹۳ جَو ہ تتسعرش ینی ہک

 ۹چ ٘ 7 ٢ ہا. 57۰ 75 ۱ ×7× ۶ 2۳۳۳۳ ۳۷× ۱٣

 758, -تہشىثسشہرلپتر وس

 ا 6 وک ۳ج ہد. جج چل ۲

 ںی یتا ٦ہ

 یس

 کک

 پیک

 ٭غة۲ <ے. ے١1

 ےس را

 دتجہ بب کي دی ھب ں۶ ۶ي ظثے دلتبر فپب ۃہ _يب خچرب ؤ٭ ہے و9

 ہتمفادادف ا ہاو ہوخ ا ون و وا ویب ںی ٦

 ۳۷۳5 ۳ 55. “3۳۷۰ 5 ۸۴ میچ 558 چپ

 7۳ 770 )۳۰ ۳۳ .۶٣۴ ز۳۳ 77 7 >٭

 1 آج ا میچ ×۰۶ ) ×× نج.

 5ا5 55۳ا 52۴5۳ ممی ۳ ٦٦٦ >7 نج جہ

 ۱×9 ب37 ۳۳۳ (۹۲۴۳) ۹۱۰۹ہ: ہ٣٣ ]مہ چپ ُطاَعاَن

 وعبناذ امیقیمم ۹۴۹. ی ٦۱ 775 ۲597775 ٠15 و جو ً

 57799 ۴۶۱ ۰۳۶ 7757511 (78) - ہ” ×۸۸ ہ 5ت بچو أ

 اک ۳ 77۳۴ ٣-777۳ .7۳٣.7 ×٭٭٭ !ّ)]پ آ
 اک ۹ ×× ×× ×× ہ۱ ہ×۹٥_ >۳ ہور۔ہ  آ

 آ7۳ 575 ک۳. 57ج >۳ ھ7۹ ہہ 377 7× ا٭3 ١

 کا ا .. ۹۳ *ج ۳٣ج )7۳ت ]۳آ

۱ ۱ 518 

 ۶7 ۴ہ -۳۰۹۱۳ 17 8385 8١ج چچ

 579015 ک۳٣ ج1 یی ڈ7 ا17۴ ۴۴۱ ]مج ]و
 خو ۰

 ۹۴ * 1ہ +55 پہ ہبہ جج عج

 515۹ ۹۶۳۴ 515 3۸ا 3۳٣ ۳٣۰۱۳۶ ی3 ہ ور

 ۹۶95 ۳۶) 57× ۱ (5۳۰۳۰۳۳۳) ک7 3۹۰۴ *ج 3۳ ×× ۴

 : ۰ج٭ ×۶ ×7× ۳ ١۹

 ۹۳(ہ) 5115 555۴ 7  ۹ 7۳87۳7 +3۳ 7

 ا2ک ××. حر ۳۴-۶۳ ۲۷ 775 ×إ ٭٭ مر 7١

 751 557 91, ((م) 58ہ ٭ م0. (ء) ٭ئ٣جب 6

 ا. (ہ) اڈہ ۱-۳ 7۹۹ ۹۳۶۹ 7, () ۹۴۹

 209 7 06. (۰ر) 71۴7, ۴77۶1 ۹7۹۱ ۹۹۰۳۲ 6 5۶

 ؛ یر ×اچاک ۳۶ درک ٦× ) ہ٥  یم) ×× ۴۴
 م55۹8 *٭ چہ 7 ۰۰ دہج7٭7ہ مج ر

 5  /)۴ا77. نجچ٭ ر1 نر : ہم ۔× 5:9157
 ۶8  33 2۳. +7 ×۴٣*زک 7۰7۹۶ ۴۰٣
  "۳ ۴ہوا5 ا۹ی تہەدجد (ہکتچ]ج) ہو” : 5
  3ج3 "و و ہمہ. ٭۰٭ "و۰ 57 ۳5|
 ہ55 ہ7 وک (ی۰)۰  ۳٣ہک 5 585 ۲۹۰۲۴۱۷۸۹
2٥۹ ٦۹.377 ۱ 

 ہ57 ]٭٭ ۱.5 7 ۱× چر ٣
 5 ۹5۹۰۳ ۳× ۴7 ۰ یک پ8 7

 7۳۲۰۱ ٣7۰ ۲۳ (3۰) ہج×٭ دج جج مم 3 مزہ 7
 *5:۳7 ×55 بصح چوک مک چو رر ء۳ ۴۹

 ×۹۳ ہ9۶ م۳۱۳ م٭ ہو وعم وے ((:

 65 کش تا عو ری اھ داد سری ہجویری ہک اکے را در و وا و

 سش دیش ی  اھ س اوب یو سس یس یو ور ںی و تی تر جت تا دروب  و اس یی کرب جے -. ان

 ۵ ہانفاولو

 ٦ یح نا شق اوج تو 1
 ج1 فیملی نانی لاو لیکلااوفد او کشا علم
 ا یر اد نام لو اولی ءاَف تم ات لات

 ٠ ندرک ںنژکلمل هیرک ضا ذ وفد ا ایعيَو ۵

 1 الیصفٹو حا ینا لع امامت بولا یسوم تان ا
 16 نئایونموژر افلی ہولعل ةمش ۶یو یش یا ا"

 ریکلکلاوشتاَو ۃوعییتاف كربم هیلرت ا توا دو
 ٘آ نادقاط لعابہالا لنا ]او اول نا نے میوت ا

 -1 اواوھوا0نقغل مھتسارد نان نا انا نی

 1 زیاظا نمف' ةمضرو یںشو رکی نشہ ںی کاج ا
 1 نال یز لاع فرصو ولا یاب بارک نک
 9 نعلاءومانِييِإ نعنوفایصی

 فب

 ریا

 ریت

 ×5 یم مڈیمرچ جر ہہ ہ.٭ ٭ چن رو چور ہو

 مع ہہ ×7ہرج قر م۶ مج جبر ج۳ مرجج جب جر یہ

 507 مے ×۶۷ ہ ہ۰ ير جج ی ؟قججچ وہ ع])

 مےدر ہا ہ7ہ+٭ ی 7۳ 73 مج یر چت وج چور

 58۳٤6 أ۶ 5777 >576 ا٭ جیبمچ و ہجپ جج یچب چرچ چپ

 51917۲۱ ۲ ٭ئ م۰٣ :+؛٭ یوم ×وج قرج و٭ مج 5ہ جز

 ۶۱ ہہ ہ 5× چیچ و ہو ٭جع جر

 ممےر ہعصمو ڈک جرج< وچ 5ہ ٭بقاوو اح موجووک

 م07 7: طر ہہ 7۹7ج 7۰ج ح7 رو 3چ چد یچ<

 !۔یصزو جے. ۳ تو ٭رج *777۳چ 777۹٭ ہ۳ص )جر

 نەمر ہات ہج ہم٭7 جج ٭ ر۶ ج3 جج, وج وجووج

 ات تی ید ہ7۹ جج یوم یہ ہے ہی ہجہجوہ جوہرعرچ جم ر

 (ء٘) ب 57 ہہ ۳ب٥ یر ٭٭ ڈک ون جج ر وچ یر چچ٭

 ×7 ق٭. ۳7۳ہ7٭ ھج بی۰ جج یم جو

 7)7975 2)۰ ہ )لہ ہہ ج7 چہرہ جر مہر ھ۷ چرچ

 وج "۶و7 ہجا۲۳7 8۸ وج وچ بق<ک چی  چہچ یوچ

 طا ْاطج :+ح٭ یہ ر بب مروہ جج چرچ بچ

 ك1 ممووصوج ۔|(ج و دہ. یوربچ< ہ عج یب ہر

 بیروو ہہ واہ رہ ۳ج بدوو653 ے چو ہ چو

 ۔٭وصسوپوج 5وہ ]گ5 یج و  وّوچ جر چج ڈو پچ

 ت7۳ ہ۷ مے دو کرو ہ7۳57۷< یب ! د7 رہے

 ا٭7 ×78 5777 ۹ ۹/7777 )ہ۰۱



 ١ء
 <۹ 5)1۹3 211621 5۳77۲۳۴ 7۰5 51 3۱۹٦ ۱ کا5751 (۴11 (]
 ف27۳ 6. ۳٣۳ 7۰۰۳۴ 5۴] 75۴ کر17 187 ٭۳۶۱
 حج می 3ہو ہے يہى م٣ ہ٭پ ڈ٭م
 ۳۳۳۰-۳. ×5 5ا75 ہ۶ ٭7٭ ۰۳ ۴ 749

 تی ۴۶۹۳ 0< ۱

 5-٦ ۱ ۳ 717+ ۹۰0 ہہ )ہو ہم ہ6
 جڑ چہ ٭ہ ہ۷۰٣٢8۳ دہ ہ٭ -٭٣یگہب 2کرا 6 ہ۴۰

 7۹ 7۶7 ۰ ۳7۹ ۳7 ۳7۴ ۱ 5ا15 ۴ ,۸× ٦
 ما×ص ۹۰۰ ۹۹۴۱ ×7, 5۳۹ 9۱ 2۲۳۷۲ ۶۹۰۰۳ ۱۲ ۹۹۴۳ ۹۹۰ ۳]
 جب ٭ ی۹3۳۰ ۳۹6 ە! ۹ د2 ۴۹۰۳ ۱ص۹ 5 >9۰< (+

 گئ 55179۴۹ ۹۳۳۳ا .×7 ۶/۴ 9۲۴۹ ,518۱۹519 ٥۳۳٣
 8۳ ۰۱٥۹۶ 55۳۴ ک5 ھہ, ۹ ۰۰۱

 1937 أ۹ 7٦54-۴۲۳ >۰ 183 ؛ ۹

 ٭ہ٭٭: اتاَُمِل ََدِياَولأي 2 ہ۹. 7۶-۶۳۳ ۱۲۹ 77٭٭7 ۱
 ت۳۳ یے )1:۶-9 ۹۳۹۱۶71 791 71۱۰۲77۳ 67 ۴۵ 7٢
 +6 323575 ہ8 ۹۹۱ 5۳۳ 5, ۱۰۳۶-۰۳ ۳۰۳ 775

 جج بہ5 ب۳ 2 مور م٣[ ہر ۶۲ص55 ۹۳۹۷۱ ۹٢
 مج یب٤ 5 7 ۹1 7۹551 ۹۹۰ ۴ ۲۷۶ ۹8 ١

 ج8 ٭*٭ ]95۱ مج ہہ ہک یہ ٭م٭۱:۶ بد ٥5

 *×٭٭: . نڈلءاتَجاَنا شيخ
 9 ہہا7 تب. ٭٭ 7 ۶۳۹٣ *٭٭ ۹89+ <۶
 ۶18 7۹ ۴1 7۱ ,٥79۳۴ ۳۳۰۲ ک۹۴ 5715 5107۹ 517757
 ۹ 157 کک 915۹4 ۹5۳۳۰۶ >٭ >8ج ۳ج ۹

 تین

 ااَسمِل نیلا ود انا للا و بتالا تر یف ۹. 8
 ہک ۴771 ۹77۹ ہم, 5۳ جج 5۳ 65176 ۹۹۳ 1

 << ۶ہ. >۲۹ ×55 م5 ۱ 5۳۲ ی٭ 5۰ ]

 ٭: رسل الزمان ۹۹. ۹۴ جہ
 ج۴ م6 یو ۹ 8 ۹۱۸ ۳5:9۹ ٥58۱.۶

 ہج٭ <۹ ۱۷۹۹ ۹۶ا۹5 ۴۸6 ×۲۲ ۲۳۴۱

 3913 ۹ 8 7 ۹71۹ 2۹ ۳7 (ئ۱ر ۴ ٣۳۰۶
 ۴ ہح و88۴ (30)- 7 ۹7۶۳. >7 ٭
 م7 ۱ 58 35 ۱۶۲۶۴ : 15 73181۹ 7۳ 76 7
 2۷۱ ٭7۳ : ی3۶58 "م۳ 2×: 3۹ ۴85 : ۶--۲51 ۹
 >آ<511 ۱۹۰۰۴ ۶١ 55 : ب۹۰۹ ء۳۳۴5 ؛ 5ا5۹ 79 : >7 ۳۹۷

 67ا

 قر پ8 776 51 ھ77: (جاطر س٭ ×55 ۱۴۳ ہ۷5

 <8 ٹوک ی٥) 5۹8 ٭٭ہ  هفنا مغر ء فنا مغر
 فنا مغر ہ8, اا8 5:8۱ 7151۹15 (۴۹۲ 1838 ۴ ٤

 ڈ3 3ػم٭: ھہ ہاوک ]یے 58 "أ٣ : م "نا
 ۳۳ -.5 317] ۹۳۹۴7 "۲۰۹ 5چ ۱ ۴۳ ٠110۴۹

 و٭قآ× 5 : 75۱۹ 5 ؛ ہہ ۴(۹ ت7 81 77
 جچ× ٭-٭× 5۱ ک١۹ ڑ۳ >۴ یک ہے رک

 مل سس

 1ر
 یے 575 5و15 7ػ؛ر-ہ 1 ہ8180) : ٗ×7٭

 ا ۳ ۳ چا تی با 7ج 7 ۴

١ 

۱ 

8 

 ۱ "رح ۹ (ھ)-م× ہ7۶ ہا ۰۶ ۴ 8
 ی 55159121 ۹۵ ۳ ۱ ۰۰ 77۳ ۵۹ ٥ا57 875۶, ٦>

 ]یچ7ا اچ ۹۶۳ 881

 ×۱ ۴7 ۹۴ 7 چ7 5+ 0 ٥5

 مہک (681) ۹ك : ھے >۴ ہ 8 ہ۰ 0
 حر 5و75 ۵7۴ ×۰۱ م7۰ میر۴ 55 ۲۶

 اچ <۱ ۲5797۳5 ۴ ۹۹ہ : ہہ 7آ ی ۰۱۶۰۱۹ ٭زک

71 ۰( 77۳ 7۴“ 
 یورک ۰۱۰ ۹۹11 ۱۹318 3۹ا ک۹۰ 1715777 7)۹ ۳

 و ۱59ہ م٣ ہ۰ مج 8. :؛ ُلُمااَرَلاَمِتْنُئ
 کمر وحم ٣۹ ۹ 'ی ۱ ۹۳ ۴ 7

 0× 1 م۲۰۰۴ ۱۹۲۳۶ ۴۳5 ا) ۰۰ ۹ ×۶۳ :ر+٭ہ< ۱
 یر× 95 ۹5 ہک ۹۳٣٣ مک م۹5 ۲۳۰ 7 5٥۶۸
 9۰ ۵۱.8۹۷۸۷ ۱۹۳775 ۱ ۹۰۹۲۰۲ 5ج5 (30)-66 ۶ ٣۳-٣

 7۶۱ 715:61, 91۰۹ 5۳77۳ ۱577 ٥٣ ی> ×۳5 78 ہم۳
۴) 551 5115 1951 ۶1۹ ۹0۹۳5 ۴ ۰۲3 885 2 
 چو 5 ۳87۱ کاتا ۵5ر ۴۳۲۹ 518177 ۶۳۳ ع۲۳ ۰5
 |٣1 د٦٣ م[534 ٣۰۳ 6 ۹۲۴ ,) ۰٣ 5م ٠٥55 ہا
 0ح م۲۱٣۳ ب۶۹ 387۳ یت 5۲۹ م7 85ق( <۵ یە<
 ١ 85۶ +۳ ہہ ہہجآچ ب۳٣۳ ۹۰۹۰۰۳ ۰7

8۱ 

 ۹ ہ75 0۳۵ >8 5 ۱.7 7 ۰-٠
 ×٣۷ ۹ ۹٥آ 7+ 257۴5 ٭م0 >۰ ۹ ۱٢۱۹8

 7-07. ہم ۴گ م٣ 5۳۹۸۹ ھرج 1,۱ ۹۳۸ر
 5 "م۳ جج (3) +۰۰ :٭۳ - (مج-قرع)

۴۶ ۴۱ ۱ 5۴8 7۹1 213153 5۱ ,۴7۴ ۱5(۰۱۰۱- 18 
 7۰.۰۸75 ٭5 1× ۵ ۳. ۹۰۳ 87 ×۷۹

 ےہ سس

 :××٣ ×۹1 اتم رومن >8 م۴ 3. ۹
 7٦ مقےب ×قم ہ ہ۳ ۴1 ٣٣۳٣۶×٣ 5۹۲۰۶ ۰٠٠ ×غی

 ۰۹7ج ٭ وتلج م٣۱۰٣ ۳۱ +۴ 78 ٦۱×
 5 د7 چ۸۰۴ ۵٠۳۸ ۱۴۱ 8۰۷۳۴ :ڑک ۹۳۶۲۰ ۱۱۱ ۹۳۰۲۳۷۶۹

 ۲۷۷)۳۳۳ج 5585 ۴۰۷1 ۹۴1 ۹۲۹71 1۲۹7 ۴× 51۹۳۴۹ 71۱٦۹۲
 "7ت٢ ہ ق۰ ج۳ ")رہ ص ×۲ >۳ ہہو 6 ۳٣×

 تنا

 جو ٭ےم  ہ ہيچ مہ : ہقتمِچجہ3۰ ٭۲
 :٦ ید اگْیَک یو  ی٭٭ 7 * ہہ ک9 ہ۹
 85۶۳۲ 57ج ہ ہ5 9ہ یک ت7۳ ۸٣× "۷ب م5

 55857 ×1) ھ٣٣ 27۳. ۳ ×۹ 3۳ ہہ ی۳
 ۳)9۹۹ م۳ ۹۳۴ ت۷ ۳ 71 997۶71 77۶7۲ ۴7
 اٹات *٭٭ >٭.٭ ×٭ | دمہ 27 ہت ہہ 3ہ ٭مچہە×(؟8
 ۹ ۹ ٭. ہ۵۰ ت۳۰ 5 ۔۔٣٭

 ۲۹۲8 و چپ مم مہ ×٭ ٠۴۴۹۰ ×ہ

۱ : 
 ُإ ۱ ْإ

 ہہ ریچجح _ٗحس ہمہ ےہ

 تال



 ےک دںولھلج اک رم الا جا حر7

 ٥5۲5۹ ۶1۳۳۶ 97۳ ۱ :رآت× 585 57ج

 وجہ ٭٭ ×٭:  اَْيكتاَتَِت نم ویو 5ڈ ٭٭ .
 ۹۰۱ 7 >۳۳۳ >۳ ۹ ×5 >×٭۰۰×٭٭ × ےہ

 15. کاج چ۷ ج7۱5 17۹۷) ۰5۳) )ج ھڑ. 0۳7

 11 ۳ 5 59 ۹ ۳ ہ3۹ دجالج ھا ۵

 تب 0 رر ار ار تت١ ہ۱) جہ ہچ

 ہا و 5۰ یر ۹ --5 ×× *د ڈ8.

 171933) 77 ج۹ ض٣٣ ٭٭۱

 و۷ )7 ۴۴ ٭)× ۲ ہ×٭ ×۹ ×× ہہ ج

 ٭٭ ۳۳ج ۵5 ۱ ہ ح۴٣ جم يى ء ام اول افر

 نطامواھٹ مریخ ۳۹. ت٣٣۰ ہر چچ 6175. ہ ٥ج

 78۶37 ۴86 ہ۱

 شحاوف ×75 ۂشحاف ی3 ۹885۹ ۱ شحف ء ءاشحف 6 ةشواز

 7۹927 :اڑا ک55 5۰ 717۹-۰ ق٦ ہ ن۶8 پ

 515157۶ 9 7۳ *3 7۳ ید ٣۳٣۳۳× ۳۰ ××: ی۶ >5 ج۴

 ٭+ <5 ٭. ٭٭۹ جج ق۱ و ج٭

 '۔ےجوچ'-مہ>7' :×ید”>۱× 3 <5 ہ5 حر ہ٭

 ٠۳ گی۱ مہ ہہ" 8مو ٭ہ٭ وہ ۔

 ۰:7۱ :۴ ×× ۱ ہ٭ -ہ×۳٭ ٦ ×× رککفا یتا

 نمو ۴73 ۹9۱ ٭ہ٭٭ ۶ قل لوح

 ٦× 1٦٦35 7۴ شحن ۹ ءاشحف یو ج6 ہ5 8

 ]وک مج ۹ی ح۹9۸, دا5جک ہرجہ جج. وج

 چا 75+ 0557 ہ ۴۰ج "وج. ۷ ۵۹ ١٥۵

 ۹ ۴ا55 ۶18۸۴ ہ5 یہ ×۳ 0ت ج۲ رجم چ

 5175775 ۷۳۷۳) ٦٣۳ ۹۰۳ +777. ×۴ ہہ ۹3٭۰۰

 ۳3ا 5۶۴۱ 7۰۳ 5۳۰۴ ہ٦ ۴ )05ج 7ہ. ج۹۰ ۹۷۹۰.

 ٠ 58ت: 9۲×0 ہ۳۴ ہد جع جچ  .ہ× ْ

 718785 ٠٣× داذک ۰ک اتم ہم ۹ "×۳× ۰

 55 پ5۳] ۹۰ ۴۳۰7۴ ۳: ×77

 کی 5۲51۲58 شحاوف ت5 7۳9071 ۴ج ۴۹۲ ہی: اے

 حطباَمَو ۵٥۹٣۳ ۰۲ ×٭٭5) 18+ شحارن یو 5

 ٭ 55717 ا۹ >۳ ٦75" ک۹۰ ۹758۴  شحارف ٍِ 7٣۴ وج

 ۔× ٥> م7۱ م٭ ۔3-م, ×57. م٭
 تام ترا ٰ

 ج5ا: ×× ہچچ3 877 فحارن یو و یج ۱ 7٦

 ۳ ۳ 5۱ ہ5 739 ۹٦ ہہ 07ا00 م۰۹ ۰
 5۱ا57 پ7 ٣+ رت جج ر ج5۹۰

 ٦ ہ٭., و -٭×۰ ]جج بص ہہ مو میچ ] ھ
 ٦ ۱۰۷۳۳ہ )5ت7 ×۱. جقم جو ےہ ×۳

 ک۹۹ 579۴ (7۴ ۹۳۹ ۹۰۳733 07ت 7 ہک |

 ٹ٣ ػب٣ ہ٭3و1 ۹1 3ي وع 5ج جد

 >87 د5 "قد .ہ 8ماہ مج وج ےہ
 آ77 ×۴ ×۳× "۱7ہ ۱؟ہ٭ 8:8 ٭ممہ(.×۰

 323 23ے , ےک و

4732,03 3 

 ےہ ےس رپ

 تہ

 .١۴ ۴ ٣۳۳۴-۳ ہ7. ۳77×۱7۰ ×7 ۱ یدچ ×ج-. وج

 ۴٠٢ 7۳-۱.۳۳ ١۰ ۱ ۰۳۰7 :×) 7-٭×٭ 7٭

 ؟ڑحح أ١ ۴36 ]یہ جہ نی8 8 می وہ

 17577۶ تب 8 1۹21۴۳۱ ۱۹۲۰۲۳ ۹۱ 55 ٭٭ مإ جہ:

 مما وک نم ق الم نی کالو اولاد لو ۹۷۹ 8977

 ۴5 ٭٦٦ >۹ 3ى مج ٤ 8 یم یج٭

 آ1 -۔ 3ت7 7)871( ۳۳۴ ج۹۱

 ٭57 جا و "۹۳7۰ 5ممہ۰و دہ 3ہ 3ھ 6

 859 ٥7 ت۳ ٣× ۳٭ *ح ہم ×۳ و

 ۹)3 ۴۴5 6٣ہ جی ! مج مو 8ج  ]میہ٭

 تیزآ م955۱ ۰5۴ ۶۱٦ ہ ج٭۱ ×82 ٭چج 8ہم ۱ 3ج8

 5575 59 "5 ۱1۳0+ و876 دحججو ٭۴ یو

 130 ا5ا5ا ک ۹۴۲ ۳۰۳۷ 5868 6۱ >5۲ہ۰ *٭٭ہ۲ ۴5

 اکا ہلاک بہ, یک ہ۹۹ 8 ہہ. ۱م5+ "م۱ ہچعچ

 کک5 519۰ 7 ۳ ہم ۳۰ہ بہ. یہ ق2

 25ا. ۳۳۶ <۳ج ہم ہٍ ہم مچ *٭ہج چچی

 5515 ۱ ٥5791 3757۹ )۵)897 >7×7ہ تر .867 ۱۴ ٣۰×2

 ہت 75۳7۷7۰۵ ۶7۳ )۳)۱۲۳۴ ہم٭ح٭ہ ۶>٭ ہ

 ۹۳ ۹58 58۹۳) ۲۳۶ ×۳ ۹7۳5 رڈ ید ×۰ -75ہ جج جب

 ۹۳ ا۳[ ۳7, ۳95 ۰۳ ۳-۳۳ ۰۰۴ج ۰۳ ×7. 7>

 یب. >5 ۳ م٭ ۳× ؛ ۶س5 ی م٣٣ مج ہو

 ا٭۰ بہ) >5 ×۴س ہ٭ چہ.٭ ٭ی×۰ ہم ہ٭ :وج٭

 ٹ۶ )5 ہک ہہ ہو 0ج جج میص×٭ یھ  م8) 0 8

 7٦ >۶ ۱ ]۰6 جج 7خ ہہ 8ہی ج٭ ہقر دم

 ٣۳۶5-2۳5 ک ٠۱۹۴۶۲ ×× ہہ ×7 >٭×-.٭ 8ج ٭ ٭چ

 ۹۹۰ 5715 557 ۳٣ ہہ ۹ج مج خیمہ ہنڑى ہیچ

 751914 ۱ 55 کی۹۳۰ 8۹ ۶ص( ڈنج٭و جج ]])چ وی

 "5158 ہ٣٣ 878+ م یھ  ہجيوحہر یک چچم

 3< یب ٠٥۳ ہہ. م٣٣٣ 87 مج 2”:

 ہم9 ×57 ثے چے ×۹ ۱ م٭ 5 ووڈ یو) ٭م

 مکئافعضب نوقزرتو نورصنت امنا اك۴. ہ٣5 ج5 ۹ جج

 611۰7۲٦9 ۴ا۲8 'کا۷چ]ک 5۹۰۶) ہ5۳۲۳۶ >5آ ٭٭ ہ 887۳ ۳ہ
۹1۱ 

 جج 9ی د 8:8 ہ۴: ي١ چپ مم عج
 7۰۳۶ د۹ >7 چو <ہ ٭ ید نار ئايرئَم 7 وا8 ۳ و

 ا۹, 51 577۳4 87 ہہ بج  م×_ج٭ج ر یم 5ہ

 ۹1915 ہ, 5۰۳ ٭٭ 9 ٦× ڈےوچہ 5 6۲

 79741 ۱۰۲۳۹ ۹۲۳۲3 ہک×٣٣٣٣ہ۹٣ جر >5 ر

 797+ ۱)۴۳۳ ہ ء857:3۸ ×۱ ×7۲ ھ١۹ ہلڈو+ہو جج
 8٦ جج ہ۹۱ 6 ی٭ ۶و >8 جقرب :٣ ×٭ 7 ٣۲۶

 557 ٥9۷۴۳ << ٭یع ہ۶۳ ہ۱ 3ج یرہ < ہو ہجچ

 ۳۰ ہن >3 ۱:: ۴7 نت ×٭ ہہ >٭٭+ >٭ق-٭ ج

 ہ7 ۹۰ 55 مات 2 ۲ ]6 ]×× ہ چچی ہ

 ۹7۲7ہ 1 536 قی حج ب٭٭ م555 ہ 8.۳۵ جی

 چت 5× *ی ہ5ا۹ جم یىی” 5نہ ]ج حج چپ



 مہ ان رے اج تہ  ح تر شہ

 -ج دد٭ )7۳× 8۹ ہدص ہ۱ چو ہ "5 ٠ ۰ ادا ة ×۳ ×۱ ۹۰۳ ںیہ <ے جج
 یز 2۹۰39 ×۳5: ١۱× ہ۹۰ 3+ ۰ ٭ ۱ یقم موج ےہ ٭٭ موج ]مج ]٭۱ یع 1

 ںیہ ۳۹ ۰۳۳ "3 8م ×× ہہ "۱ ×× ×× ہ3۳ ۰٣ ۰۲97 ٣۴۳ 77 ی 7۹ ۴7 ۹1۱471 51 ۲۰۳۷5۳٦
 قی ٣٣ ۱ +۵ 7۲۱5۰۱۳۲ ۹۴ 57۳۳۰ ۷۰۹ا 955 ۹۹ ۳ ےہ
 وج ک 5 5۳571 دب. ٦ ۴۰ ۶ہ 17+ ×1 ب5١5 3۲ ۳17 6 5۹15۹ ۴۹ ۴۴, 18+

 ' ور-۳9 م۳۳۴ یا ا 7 ھا ۳ 7ج |05 5۲97 5۳ ۱
 جب ڈرا 2۳۳۲ ۵ 77۶کا 7 1 (ص ٭ہ یاق7 ۴ >7۷۳۴۱ )٣۴۳ ھ5۰ 77-1 ۳)۴17 ۳
 ےہ 0۳ کڈ ہک کی95118 ۹٭[[88 (۹۲۹] ۹1۱ 71٣8 ۹( 14 مچ یٴ۱ ۴۱۹۹ ۹۴۰ ۴ ٭۱ وا5 ۹۱ "× < ۹) <۱

 ےبیجط ۱۳9 ٥۳ ۳ط صح ۱۷ل)آ ہب.×× تہ "175 5۴۰1۰۳۹۳" وت بقح×٭ ہ ج ×× 55+۱
 ۳۴ ۳۳ ص۷ ۶ ا چرچ )لا 1اا ۹ وت ہ3 .٭ ٭ج٭ ٭*نق٭٭٭ ٭:+ <۱ ٭٭؛ ٭89؟5

 م55 ۹8 ×۳ 1٦۱ ۹7515 (3۶) ۴۴ : یمح ا لوح ماح نھ| ویو 6 5 احجام
 ین متی نا كشرب کہ مم۴ 856 "وو محرم ۰۳ نطاَملْبَم ٰقَح حب ہہ ×۰۰ ×۳. ہ٠ ٭8۰۳۳٭ 7۴

 7۴ ۴ 1 9۳5 2۳۱:۳۹ ۶511 77 ۱ ۳۳ 51۳ 8 ۱۷۳۰۰5 5ا5 ۱ ۴7۳ 7۴۴ ۴۳ 51۹" ۲۶٦
 ٹچ 21۳3 ۹۹۹ 7٦ 5 ؛ ی جج ۹۹: 5× ٤ دشا ٭حى و ٥چ ہہ ×(۲ج ۱ 5۲۲۶۳۰۹۳۰۹ ×۲۳ہک ؟5اوعر و 5

 7 ہے رک ےک خٹتگ اک و >7[ 5۱ ۹۳۴ ٭67۹ ٥۰٣ ؟(:913ہ "۳۰ "۷ ۶
 ۃحلاں الا اسلا تہب کاچاک ک

 قا ہر یا سوا ۴ہ, ہم۰ ٭. 5۴5 ٭زک می ہ۱۳ ٣۳٣ ۹٥×
 ١ب 27 ۳۶1 1515 ۴1, 91۴ 571 ۴1۹1 1, 51۹ 71575 ۱| یہی ےہ ا

 ]79 7971 7 ی۴ 7)8]2 ۹8815 (33) ۰ 7
 5 ا۸219 30715 ۴ ۳۷۷۳ 5ہ. 5ا۹ ( ۱۲٠٣

 ۰ +۶ 51 5۱ (یم) ۹۹118 561
 سنن چ0 ھا : 5 سس کج ۔م<< وع ہ5 ۳ ۹ر5 ۴۹. ھ4۴71 3715 8۰۱۱۰۲۲۱۰7 ]

 1. ۱ ۱ ۲2۳_7 ہہ ]17 ]۳۹۷ 7۲۰۹۳ کوچ رے. ی۹ ج۳ ۷+۴۱
 ںیم ںب نے ٤ن جج روص ۸۰ جج جج مو ےہ چ مجمد ج٭ ٭

 ہ591۳ | 85٣7 ۳8 ۴۱جج. + ۴۱ +۶(( ٤
 ۱۶۳ :د.ص ۶×7 ×۹۱ یار ×× 36۴3۳۶۰ ٣۶٣۶" ۲۳٢ ۱ مو پو بج موج ہہ ہو ہو ج۳ ہ5 ۴۳۰ ۰٠۴۸

 صد: ص۸ ڈ۳ ]57 7 ات 7: 979 56 5777 د۹ ۱ ےہ وو سج ہ/ئ× یو ود *ما3ہ ہد ×× ہد 0< ٭
 7× ہ5 گم ؛ ہوچ 7م ہک دہ 5۳۹۵6 ۴۹ ۰ ۱ ےہ ںیہ جج جب ۵۳ یرم ک ہ ×۴ ۱ >6

 073 ×۱ ۰۰۶ ۴ہ كہا ڑ۹ م۳۳7 ج۹ 8 ڈ3 <۹ ۳ ی” ۴ 85 96 ۹۲ 51۲5 ۰]87( ۹5۱۹( 7۱ ٦

 ۲5 ۶۰ 5< مدن ۳۹۵. 55 5 5708 ۱ ۔ےہ ےجج سور نس ×ب ہج× ×5 ٭ یھج ہ٭ ٭
 جے یچم ب۹٣٣ ×5 ۳٣ ٣۳ 5۲۹۸۱ ۹55۹۴ | ۔ےہہ ےہ مہ جوق وجہ وی >6 جج

 5۳81 ۳)5۲5 ۹ 713۳۰ ]ا 77ت 717 ٭. 2۱15 65۹ ہ4 )۲٠۰ مآت ٭٭۱ ؛ یک ۸7۳5 9ہ (۴۳

 1۳۱ ۳۳۴۰ 7×5 ہم +7؛ ہہ 5775. ۷٦۴۷ د۰۴ ۱ ےےج و دب رو ج٭ ہک جج ]۳ 8(1 7 ٠
 ٣٣۰۰ ٣٣ 5یزآ +۹8 55۳ر ” ب٣ 88 ۴ 3م ت۷۷ ی5 مہ 1 ہ۹ م۳ ,٣۷۹ 76 28۰۳۴۳ ٭٭ 7۹

 ۳ ا ۶ 7 77 ۰ 17 ×3 >۰ ج٣ جت ۱ یو مج 7 +3۰ ہ۸ ہہ٦ ٦× - (ح.5۹+.۰٣..)
 کا جہ ٭!یجبعمہ مہ ہ٭٭ ہ 0 بم ٭چ "۷آ

 ا5308 6 37 ۱٦۶ 3 7×× 0۹3 ت77 38 ۹5 ۵۹۶ ۱ ےہ ویو عو ]وہ یو ید 3ہئم۰ ]جی ہ٣ پ

 7 77۹ (530) 7 ۱ ہ رات ہم ۳۳۹ ک5۳ ۱۔۔یہ ع7 عم ×3 ۸ئ ۱×7

 کت ہہ. ھ ہچہ ہق٭ دج ×۱ >۴ 53۳5 ”٠ ۱ ےہ ےہ وو 8 ہہ یو ×  ٭
 ۳۴. ھ57۳9 159 ۶1۳۹ ۹1 ۱ 9 ا ا 77 ۶ چہ جج ہ ۳ج ج۴ جج ہے پو ٭

 ١ ٭ فلا یو یسک ہہ ۳۹و ×× ات 7 ]مم5 (88۱) م٣ ۱ ہ75 ہ ۷٠۸۳×- بد×٭ یجات م۴ ہہ یصت

 ا ہے ہم ۔م ہ ےہک٭: رٹکفلکش 7 57 ۳ ہم۳ <۰ ہہ - ہ8 <5
 امت بیج 37۳ ہد دو ہ۰ ہج×٭ ۶۳ ۱ 5 بي وص ی ہى مد! < 0:۰۷ وطط3 ۰

 آ77. ہہ ہم× ۷ ۱ یو1 قیم ٭7)
 .۹٦ او53 یقحو (وآ جم ۲و۹ و٭٭ ٭۹9) ۰: 7 *.ا3) < 5153:١) ۹۹1۲۹ ٭7۹7 ٭_ مات ٭۱6 7

 ا لم مح ہمصص دم مو میرج وہ )میم اک جد ست دس سس
 اتللااٹپ وع ےس اہے ×03 3776 ۹, ٤ ہ5 2۲ مإآات ۴۹۲۹ فیفطت ی5
 یقح ہ۹8 یا55 7۶ ۴9 1 71: 16 7 ۔ںںیح | ٣ہے یەرز 7 حج: وک ید ہ5 (ج0)
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 جج ہہ ےہ ےہ ےےے ہر شش شش زس ْ  چیڑڈی۔0202030

 ٭٭۹78: هُدَأٰلاِمَبَو ا۹ 95715 51577 >۷ ج.

 )زآ ۶۱ دت ۳۰۴۳ جت 37۹ ۰ ×× ×۲ >3 ج.پ

 یم مح در ×× ہہ ہ8 نل

 حس ٭۱ تا× رر آ اک ٢ ہ٭٭ :وہہ

 >×٭ >٭٭ *ہ.۰-83,: نب ا5۹۹ ؟تٛد7ژ
75× 5۷۳ (7158 

 ا 1 دصج) ۱ ۰ قہ 23 یچ

 11 0ج 7)۳ 7)۱ 771.22 ہج جہ3 ےل

 رک ۱۳ 900 0 ۰۱6 ٠۴ ہ۰ ا پک

 ےیل 1 ۳ ۷ 5١ د5 جج ج0 ۴-3 پی

 ا یک د۳ دل مح دا ×× دق دو.
1+ 

 اج یک ۰ ہموس٭ 88 >7 ۱تت 8٭٭ چہ

 ۳۹9 جج *7۹ ۱۰۶ ۶۹8 ۰ ہ7 ×× ہےہ

 ا ٣ ص۷ ہ۳۶ ۱۰۱۳ 7۶۱ ×× 77.7 جہ
 ٭ +۱

 ا51779۹[5 ۳۴٠ہ : :٭ ×5 5578 ک۰ 7ہ و ہ٭٭ک

 ک5۱ حج ×× 8 حج ×۲ ×7 ×ج ہچچ

 ک57 78 ۳7)58 ۴ج ۱ ہر7 *ت۳ ہہحآ یج دو۷

 17۷ 575 577 اتک× ×7 ×7 رڈنلاپ نزُنم :××ب وج

 7۹ 1۳۹۱ 7 ×اجک *_٠٭ہ٭ ۱

 ۹ ۹7 [۹۳۶5 ×۷× 77 8ہ جہ جج جر
,67 

 ٣٦ 7٦ ×۹7 ××3× ”ج-٭۶٭٭.٭-ہ جو

 155751 ۳٦۹۳۷ ۱۹۱ 55: رٹکیئ یک یرلز

 نور دَت "×× ج5 د٭۱ ہدد٭٭٭ ہ٭٭ رد. مج

 ۳۷۰۳۱ ۴5۳۷۳8, ٣ج ہم >..0٭ )٭

: ۹۲۶ )×0( 

 لا مقتل وما تم طا صا قا
 ےک رس و رس ےک ےہ ےن ےہرسس

 لم نب رت

 اک, ص ×57 ج7 5 7 × *٭ ر جدو م7

 ک۹ ۹۲58 ی۹5۰۲ 5۳ "م٣ ٠٣ 70 ہ۱ مم, می ٭

 ہ5ا7:۲۳۹۶ 5ا75 ۹۱۹ ہہ (۳جہ جج ہجر

 ۹۹9۷ ام ×۶ و91 ڑ۳ ×× >٭٭ مج. :ج 7”

 ۳۶ ٠15١ ۳۳۳۰۴ 5٥9۲۴۱۳۶۱ ۱×7 ×٭ *رجحج ر مو یہ

 ۲١37 ۹×٠3 م36 ہقاقآ7. ھم٭ ×۰ 88-88۰.
 و٭<ے ہ۶

 07 ہ5۱ جت ×5 ظانم یو ھ۳.  چچ وو 8ئ

 ××١ ٠۳ی 7 7٦ ۴۶ :ح]٭ ۃہ]ج٭ جج 93ہ ج "و٦ '

 73. 5957 77۳۷٣ ب٣۳ ×87 8۳.۱ ہودچ حوس
 79 کک

 قوعبناو 5۹ 75 ۲۹۳۴ 57577 ٣۳۲+ یھ. ہو جی ×0

 7× ×7 یھت :ہ) ہد وو ود ہما
 5ا5۹ ۲۹5 ۱

 تح ۱ ٭٭ ہہ وج وآج> :ہحہ٭ جج جچ جہ

 ہ۹٠ 58 8ہ : چگ فینطن می کا چور مم

 +5۱۹ ×؛ .ک جج 2ی نحو (وج٭٭ ان یش لکل

 فیفطتو 8٥7 ٣۹ 8)۱ ہ71 ہ م3 ]ج جرج عو

88 

 5 57 - 58۹ 7 ۹ ×۳۰ 0 . 7.7٭ )×۱

 دا 0آ 7 چرچ اج اکا ہ۷ در ×× ×× جڑ >.٭

 ٭۹) ٭٭ م5 مچ ہ۹ 3:7۰ ہ۳ ج”"٭٭ ہ ہج

 2آ ھج ب-٭ ہج جج وج ےک چ مج جج وج
 ۳۳ د۱۹ ٣× 8ہ. مج ]مے ر

 ۹3725 391 95۰ اھل نت ثلکَ ٭<., ج8 جم

 0ا5 5 ×8 م۳ 8۶۵ ہق ۱ جج مد وہ

 ک8 5۳۹ 57۳ٗ) ۱۴ ہ٭ ہہ ہہ وآ× >0< 1۶۹۴ 7

 ۳. 517۲۳6 7٦ ۸+ ہ۳ ]ہ) ] ۳ ××

 اکا 1۹۴۱ ,٥۳۳۳۷ کت1 ا515 ×(۳ج ہ >×]آززو جج ر

 57 ×5۳ 5٣ 77× : ک 5 ہہ جج جھ9<

 5۳7 ہ 2757 ا۰٣۹۳ ××٭ ؟٭ج ہق مچ مکے وو

 مج  بٹہ مج ود ود چک یو

 4577137 ۴۲۴ 578775 : حجراو نز ہ۹, ہہ چچ ی۷

 ا٭3 ہ× جج - (ج -×٭ لا 77. .5۹1533))

 ۹175815 (5ا5)ر-ک؟ 1٦78 5۳ "ہ3 85 ۱۱88 جو عبدہ

 ۹8۳۷ ۴۹ ××٭ د7۶77۳ 3" ہت مو ۰م جہ

 555 ۳۳ ٦ < وت: ٭ 8۰3ی جر عو ]۹ ٤

 ٭75۰: نلزٹاد َناَلوَلَر ال عاَذ۔فلْذَدَز ××, ہم جج ٭8[

 1۹, ا59۳۶ *7ا775۳ ۴۹ ٭٭ :8 م بق و٭ ورد

 ا٭٣۳ >۴ ۹۳ 3ہو 3۱ ہ5 ×××٭ ہدجوو+جہ٭.٭ جو

 1× ۳۷5 ۔7 اک ۴(۱ ۳77+77 ×7× ہج٭ ج٭ چ.٭.

 ٦۳۳۱ درج و. دروسرل٭ 8652) دصجصج٭ چہ ٭ ہے -٭

 ہک 555 0 ہ ×ی× ات ہہ مج ]و و عج

 53۷ 5٥3۷۰۰۱ ھ۳٣۳۴۳۷ >۳ 1۹۴ہ جج٭]7٭ مچ جج ہ جی

 ۳ 975 ک۳۴ یا ×9 ×۴ 8۴۰ ×× )

 75+ ×× ہصج وج ×ر ٭ج × ×85٭. ]۷ مج جج ہ

 19۹7 اتا. م٣ م5 أ٣ بد: بجع جج ج:جچ چپ

 ۷۶۸6 ۳09 ۴۴۰۱ ۲ ۳۲ ر ہن. ٣ن ےہ

 ہ۹۳ 3 ہج.5 ۱ ۹۳ *× 7 > ہ ہت.

 ا ٦× 25۷۳ 5. 55 م۲۰۳۱ ]۳ 0×۱9 ہ< جہم٭ ]چو

 154 555۳ا م58: ۳6 ×۰ ہ 8یم یہ چےچ مو

 98515 ۹۱ ۹97 8575۱ ۹ ۴۳۳۰ ج۳٣8٭ لزٹاڈناکيََر جمع

 وک 7۹۱ ۳۱ 5۷۹۹, ×۱5 ہ٭×ج٭ ×× 7ہ جو "موم

 .٦5۹ ہ ہقف٦٣٣٣ ۹۳7ہ جم جج ہ جیررچ مہ
51۲52 5۲5571 7 ۹۱ 

 ا٦7 >5. ہ ہہ ]×۰ ءاتج:ہ جچ و وو

 ات ر ۳ >۳7 ٣۴.> ہ73 ۳ 7 ×× 8-0 27

 ١٠ ۰۰×7۳ - ۰۳7۳7 م۶ >7”

 ١5× : ۹۳۴۱ ٦٦ ×۰۲ ج قو رک جہ :



 تنسدتن دعا

 کی595 ۳۶۱ 5۴5 ہل نئی تک زئاانق --
 یس ووپشسو سسسٗػج

 ہم8 ٹچ یک کو ما 5ہ ۹۳۶ ۶۹۰ ہما یا5, ۹۳
 ]۶۹ ۳)۷ ۶5 ۴ 48۲۹۴۱۴ ۴۳۹ ۱۹” 5۲۰۳ )55۷3 ۱۹۹٦

 یچم1۹ ٭۲۳۰) ۱۶] ۶۷۱ ۴۴۶۷۳۴], (۴195] ۹177 ۹:75 ۶۴۰۹ ء۱۱
 مم ف6 ۹۰.7۰6 <۷ ا۳۷ ت۳٣ ۲۹4 ۲۹ ۴۱

 یںجترو ۳3-۰ ۹۹۱ 5۰ ۱ ء۵۱۰۳ ۳*۶ < (.])7ت7ئاک
 یمر۔-” مج ]ج٭ ٭ہ٣۳ہ ٭ہ٭|ں ہ٭ مہ ×0 8 6
 ]۹91.7 ) 0 +۰ م7۳ ٥ چا۶ ظ۰ تم ۴۰ ید<
 ٭٭ 1+ یہ75 ہ8 ۴ ۹۱۳۶۳۴ ۱۸ ہ× ہہ, ×ج
 بجج× < ×٭چ<٭ 5 05 7--2۴7 6 ۶۱5۳۰۶ نت ۹ ۴
۹۰۳ ۹1۹۴۹ ۲۶۹ ۸۲۹ 8( 78:۹۱ 7 1155۱6 
 بج 55 58 ۳۷ا ر٭7 ۳ک ۷)8 ہو3 + ۹۳ ۱
 یف ٭۶ یر2 ہک[ <آ (۹۹۳ ٥ ۶۹۹8کا 81۱ 5۲۹۲5 ۹۹۹ ۹۷

 ت٭ ھ٣۱ ۹۹۳53 ۴۹۲۳( 1۰ 1۱

 م۹5 7۳۰۳۳۷ ۴17۹ یڑلا 7ن۲ ہ7, 7 8 ])78 ٥ ٥57477۳5
 7 71. ۳7417 71۳7 1۹785 77 >0 ۹ ۰۴ ٦۳.7

 ۳۴ یب ۰۴۶ ۹۹۴۹۹۹۳۹ 4 ۶۱ ۹137۲7۴ ۳-۹۹۹ ٣.6۷
 ححیمم مو و86۱.7۷۷ مہ (۹۹۳۰ ۰*۶ 5. 78
 975 07۰ -جک ×۴ "۱ّ ٭× بلاک 5۳۰۷۹۰ 7
 ۹۹118 5 ۳75۹1 ۵:1 ۶۳ 1۹۹1-68 ۴آ ۹188 7
 ٠× ۹۹۰ ۹ م73 ی٭٭٭ج ٭ ٭ج٭ 6۲ ۹۲1۹۷ 8
 مہم +5۹۶۴ 82۱۵۹۳ ۹۳٭ 1۶39۹) 55 ۱ ہم 515۲8 ۹۹ ا

 1)۹577 (207)۔۔٭ و <۳ ٥ ۶7۹ ]7 162 ۱ك۷-*۴۱ 5, ٤
 یک ۷ 1+771 97۳۶ *ا7۰ ا۹ )×× (73)-ی ۹5 ×٢ر ٤۷

 و9 عقح ہہ -یفیى.×ح٭ و ۃہدوج ہا: ۳م ۴۳۱
 ]3۳ >۱٭ *-٭چہ٭ ٭ج٭.. :٭ !و٭ 0 ۱
  یج٭ د۳٥ 8ص ہ۹7 ×77 ہم ۵۴۳۵55 یک ہ 6
 ہ۳۳ 1۱۴ جت 51 ؟م٣ ۳۱ 93۹۰8 8۶۱ ۷۶

 579 ۳۹۳۳۷۱ 227 ٦× ی۰ 7ا57 ہر ؟ک ×۳ "۱

 ج3 57 ُدمنِم یس اكْمل بلا ایم لا تال اون ۹ک
 یہات ] ہ 3". ۲5۶9 ۹۹5۲5 9۱۹3۳ ۴۹۹ ۴۳۴۰ ۶

5۲9۹18۱ 

 ]5ا 3۹7
 7م 5۰۲۲۳ 85۳5 ,٣5۱۹۸ < ہ۹۸۹-× ۶ ۹۹۳

 ہ جویرجہ۔ ۱یا۹ ی۰ 5۱۲۳۹ >5 ۵ ٢۳۹ 57۹ ٥٥۰

 تکنئال
 ہا کا ک٦3 7 << 7 ۰7۹15 ۹)۶1۹3 ۱۹۳۳۳۲٣

 41۴-۳ 7۷ 74 7ج ۴1 ۳ 1: ہک ا۸۹۱ ×7۹
 یورو ہ٥٥ ٭ د۲۷ 1٭ ۹ت5, 5ا۹ +۶ ک3ا ٭
 ہ 8٣5۹۲۰۰ ا989٥ 5 ۹6 ۹۰ ۰۹۹ 875۶7 ۷
 مج موم سچ ٭م٭ "۱۳۶ ہ':ئہ14 ۲ہ ج۱

 ف9۳۴ ۶717 6.7572 >۳7 ۶۰ ہ3۳۶ >۹ ان ۳ ۱)٤"

 ه۱ :تال

 ا نارا كر اد انک ا5ن 0 جج :
 ا نونیال كر ترا ضعب یاب رمودا كر تیا ضحن ا.
 ا وار ثب اںیک نو تما نون
 ا امی ا اکر ناک را کزن ززَش :

 ا ا نی اک قلب
 ا ہا حس كا +0027

 ا ئَئإْلثو پ٦ 5
 تک رےہ رتتسماواَرِو لإَلَر ها
 ا سس ئ٣ 2اد
 1 ٹا كو ہل كر نیلا براہ م و ئایق ا
 اچ ا ام تروغوا ریا لب دلارعا و ےہ لات :

 6ک وا 26 ٠ِ

7 07 0 َ 
 ےک نس دید مامی ملک و معیتر

 1 69اہل ورد و مہ یوم کضعب مہرو ضزالا ترلخ تلک ام ۱ ری رخ وس سوم 27 سا ےس ا تلخ س س۔ |7
 7 ول لم ےہ طس اپ

 ۵ ےس ۰

 لک جہ یر

 مز دہ>ت ہو ہ 86 2م جج ہم ہ 7۳۳7 ۴
 ہبہ جو جی 3ہ نحو ر77” ہ7 7

 ہ۹. او ہر 5+٭ مج مہ ےہ ھتبہ ٣٣7
 77ہ مج 58ہ ہو م7 یک مہ |7ہ 7

 چ7 7 چہ مج عی ج× ٭ ٭< قنیعج وو وءہ 7٤
 5ہ ٭ج رو بو3 مج دمہ ٭]×5۶ ب5 ۳ ۰۰۶
 مر جہ ڑڑج مہم تہ ج34 وج 7 أ3 <۱

 مەجر /چوو ڈور ٭و ہیڈ مت ڑ5ڑبو ہأڑچ ید بہ6 ۷۳
 ہ5 57 >70ہ۷ ز77 ہی ٭٭ ہر قر ۹7/۶77 7ک

 7 57 8ر بہ7 7558 5 ہہ( × 7چ ۹)5
 ۹۲۳۱ خام) قم یہ۶ ٭تبہ ڑی ہم یو ۸9۹ ۶۲ص یے ہج
 وج7 ]و جج جو, قر یر ۳ہ ×95 رح ر 77 97۳7 یک
 جج مج نی ج7 نیدەحر پ۸ 6 7 ء ہدجچ ء۰7
 27ج دزوج ہم بوھ161 ]و7٤ یسو7٭ ۳)7۹3 795 ہ۴
 × مم5 بیچ 897ر |یثمن+) ۱۳۳۷۶ ٭ ۶ ۷757 75
 7×× ہججج یج -ج٭+ 9ج ہ ج+ +50 ڈ]چرک٭
 58ہ۱خمدەور قرو مرہ بق ہ5ر ب8 ہہ ب۶۶ جہ۸ ی٭×
 )5 ۲ ج45  نابور ج۸ جے٭ ہ۳ 7 ہجڑوہ< رف<
 ۳ 2:۱77 ہلر٭٭+ ٭ 55ج ۹ 2ت ہہ 7 رے

 ۳7 نزہک "مو یہ یرجج ٭ھا55 وہ ر می ۷ٴوو٭ "4
 7 ٢ ) چچی ٭ج ہمرہہ٭وہج ]ہت ھ/۰۲۷)۸۶۷۰٭ ۳۳ <7

 ہ7 ج٭ ہ37 58 موہ 7۹ 7۹ ۳۰۳ ۸87
 85۷ جو ر ندعر ھم5 موم ج٭ ۸4۳ 557 ٭قٌ
 ک7۲ رہ را7 رہ ک0 تار ا 7۳ 5۳۳۳7۲۳ ک
 5ہ جو مہ مہ وج ہور جج ۶)15۰

 ن۴ ×۶ چہ 75/58 ۳ہر ۴۳× 71

 کج دن

 اہک ظھگھتبپ ہقبيب ہاخلشم ۶

 ۔جتثت ٗ_<۶ہ ہت _ےجینو



 و ای کج جر کیس ہک عا جر یک 7 ا با 0017-7-07 0 یو و کج لاھور ا یک بنا تاج فع ےس تا دا ریس ریا مد ھا ال سب ا یتا تاک _- ۱ ۹ ہللک اک لحاسسمل ۱ ےس ہا

 2ج مت نج یح د کیف تاجر رگ ]7

 ودج مود۔.و ۳۳۳٣ ۴ ۹۲۶۷۳۳۷ ۴58۳| نی
 381815 (78) مہ ا٭ا5 7 ۱۹۶۹ ۰۱۳۱۳ ۴۳۰۴ ×۱ مہ

 ۔مکچ موج ہ ٭ یچ)ر ۳ ا۳٭ مت چ١
 8×٭.م  بصا٭ ثٌ٘., (03)ر )68( .٢۳۴-۰۳۲

 ٭چ×٭ 85 ((م) ۶٢ (ی3ی)۔. ۳۹5۶۹. (5) ×-٭3۹تے
 ب7 (7,5,۸5) 887, ۹۳ 4 ہو چج
 797 57ت ۲۳: ۲1927 ۵8۰ (۳۶) ۲۶۰۹ ٥٠۷٢ ک٦ 5٭.ہ ھچچ
 -.ج.-٭ 7۰۰. ۴۷۴ +875 ۳ ٣۳7-٣۳۳۳٣ ١٠۹۰۱۱ .ّ٘٭

 جج ہہ ییز۔ یی  مہہ٥ہ×ج٭×٭ ۴۳ ۹۴ ا۰7
 یجیر ۰ : ی۹ ۴۹۳۰۳. ×۳۲ ٭۴٭7 ۴۳۰۴۳ ×5 ×۶ ۴چ

 مج ہ۳ ۹:۶۳۳۶ 71۹7 7۱
 . پیتا ٤× ٣< ی٭< ۰ ٦ 2۸5۳ ع3
 7ج چک ٭ ہہ عاری "ب57 ۹۹٥۲ ۴ چ
 ]ہجج (۹۸) )۸ ۰: د ۶۶۴ 5۹۰۹, ۰۱۳۰ 7+ ہ۳ ج؟”و
 ہو یر رے( ۴*7 93[)۶) 8721 ۹۹۱۹۰۳۰ -٠ (۶۴۴۷۱ا۰۸8)
 9و 83۰۰ ہى ۱ 5 ہہ 9۰۱ (8ا8)ر۔ک۹ ۹۷۹53۹ ۶۹ ۲

 یمجہ-٭ 5 88 8٦7۹( ٣٣٣٣۳۶ ۷۳۴ 26۳" ۱٦۹
 حج. ×۳ :ج ]یہ١ ×× ×٭٭تج 8۳ 8:۵۵ ۷۳۹ 83

 د۳۷ <۹ ۳ ٦۱۹7۳5 ۹ ۱5۲۹ ,5 ۹1 11585 773 ۷7۴1 ۱۰١
 ۴ ج۰ 7 7 1 771

 ےہج]ہ جو ہ8 ۹ٛ 56 ۹۹۲ 56 6, ۳
 ںہجہ ہ۷۶ ۹۱5716 771 (ط]:)-کہ٭ ۳۹57۰۹ ۹۲۰۴ ۱
 وج و5-ح-صھ؟.٭٭ہ مج٭ ٭5 5؛ب ) (539)۔< - 85

 ۱ ۹5 ٦>

6 ۳-7 81 6۹ ۳۲۸۷7 ٤۶ 

 ۳ ۴ ۶ت ۰۴ ۱×  ×۳٣د۰ ۹ تا9 3۹.5۲۳۴
 ہد ×75 ہہ ك٭۳ 5۳۷ 55۴ م8۰۱۹ ک5ا ء1۹

  ۶۴۶یج< ىمیرم ۳ص۰١ ۱۲۷ 375۱ ۰آ

  ×3 >۰ 7 ۴چت( مم ک۳۳ ہ٣۳ ٭ <٭
 ٤ھ ڈہتجچجو ج, ہقآ ہہ ّووک (ہ) <٭
 8 ۶ک مح ×× مم وج 5۱_۶3 م۲۳ ہم

  8 71ہ87 ۳۹ ×۰ ہ-۰ ٭۳۹۷ ہچہجب ب۲۴۹۰_-۹۳۳
 ٤۱  ۳۰۲۶7 5۹ ۳۱۰۴ ۹7 ۴8مح ×1۱ ۵7 *۱۹۰ ہک

 ٣۷ ٥ ٠٣  5ھ۳ >×<٭ ]٭ ۳
  ۷ 7ج3ص ۱۰۳ >۷۷۴ ۴۴) 777۳5 ۵۰۹۰ 5۳۲7٭

 ٢م وج ہی ]جج یو 8. سہ جو
 ج8 (۹:)-٭ م۳۱ ×× ہ ×۴5 58 <5 5 نس

 < مچ ہک ج-ؿقدوتم 8ي ., ہہ. و

  8۰۹۸ :, 7ہہ *۳ ی۷ 5ج ۰-۰7]
  ۰× ۳ ۱٦۱ ۰۵×۷۱ ×.-.7۰و مج ۹۷ ۳ہ

81۲7 ۶۰۱۹۱ 2119 ×٦٦ ۰۱837517 )619 ۴ 1۱ ٰ 

 “وو , ے موم ہہو ۰× ۴۹٥ہ ہم٭ ×× ٢۴]3۳
 ہت چ جے. ہ۳۶ ۰۲۳ ہ۳7 جج ×]ح؟ ۴۷

 ٭۔ج ہج×٭ ۳. 8 ۱ ہہ × ہہ 7
 ہ۳ ہ۴٣ ہ۳ ۳×× ۹۹ ۴۱

 8ذات

 ۔ںیوج. 7 ۰۶۷ 17 ۹۹7 ت۳ 71۰

 ہ85 87157 7175 ۹۲۳7 13]79) 919 ۹۹ 87۰

 ایا َكّثر ابا ها ملا مامی ات نال نورظنی
 بر تیا ضخب

 ۔ما اب د81 8 ۷۳ 31۴ ۹7۰3 ۹ 7۲۰7] ۹۶۴ا 5
 ہر حت م٣ ٠۰ مج فچ ۱ 1۰ ۳۳۶ 645

 جج ہوم ٭ ؟(کہ "۷۴ ۱۶۰ہ ۴۹ ۴۶۶۰ ۲۱۳۰× ٥
 جج ۶۷) ۹77۰ 7۰۳۳ ۴۹۳۳ ۰۰۴۱ ۳۳۳۰ م٣ ٤8
 بچہ وجہ مچ "ك١ 8۲ ۹۰ ۹:۵: ۳۹۳۹ 8٣

 جی مد ]ہ٣ . تہمت م٣۲ ۹٭۲+ 7+
 3۹آ 1:۴۳ ۱

 وی. ۲۳ "ہ85 ۹۳۱ ۴۳د۳ ی٭< ۹۳۹ 7ا۶٥.
 چک 7۳۴. 97 ۲۳۳ 2۱2 ۲۳۴ ۴77۳ 7۰۴۳ ۱ ۶۴ پ
 جم. ہبجح م۴ 0ہ مج٭×٭ ٭ رکا 5

 وس و5 ہہ مہ" ×۱ ۰ ۴ ×7, 95 1۹۳
 ٭٭۱ 3+: کی 5۲5 ۳)۴ ۴. ۹ ہم 5ا15 55)
 3وہ و 8ہ ہ ×۷: 37 ٭)۴ "6۳ تاک
 ےہ  ب٭ 2 وج 18+3 ۸6 یب ٭۰ (۴۴ ۴۲۳ ۹۹۹۶۸ 77

۱ ۹۹8۶ 5151531 
 ےیمو “مو ہءدحج ہبہ مہ مہ ۹۲۳۳۴ ٴہ

 الا[ سم !

 یو نل 5)7 5, 1 5۲۹۰۴۳ م۳ ۴
 ور. د03 >5 547 ۳7۳۰ 55 577 ۲٣۳۹۱ ہ ×رآت ھ7۰۰
 38۱۰ )۰ 9۱۰-۳0 ۹۷۳ ۰۳ ۴ 9ا ۴ہ ۴۹ ۰
 ید مم ہر× دہ 3۷۳ 92۰ ]م8 ۶۰۴ م۶ ×۱× 8
 ح یہ یەە مج 9۹ہ >۷ ۳۹5 85 ۴ 469
 جم بی +۱۱ ہہ, +۰ 73ہ چت مج ی۹ ء8
 ے٭ ۰٣" م٣ 1 "ف٭٭ ۹1 ۴7 5, 5۹ 5ا ۶ 59۹

1 
 جج بہہ د۹ ہ ہم ]می و ھ7

 ۔تج < ۳7 ۳ ۰۲۳۰۱ ٥ ۴× ۹7:]٣۱۷" ۲۴۲۳۶ ۸۶ *جت
 ٹچ ہج ھ۳۳ ×77 8۳۲۴ )۰۳ ٠ 341 ۴7۳ ۰۰۳۱ ہ۹٢

51۱ 15۴1]۹157 9491 4 311 ,۹۹۱۰۹ ,5۱۷۱1۹418۶0 ۹8 
 ک 71۳7 37۰77 775۰5 (۶۴.)))7 : ۲۷۲ ء۴۰۳۳ >۴
 مج ۰(6 ہ۳.35 8 8ہ ب دب× ٭رکا87 ۶97۳۰ ۳۳7۳
 مج جہد یم ہد 6۰۸۵ ہ٭) ط1 ×۳ ۹۳۶ ××
 چ9 ۴51 3)۹ 77 97 ۴ ک۹۹ 7٦ ۹7۹141 (۴61769 ال(

 جہ ع۱ 8 ہ٣ ×۳ ۵ 5۸ ۱:537 ×× 7] ۔۔ (2۰۳8)
  ×ج مم یب 5۳ ہ۶5 مہ م۹۳۳۸ (1 ۴

 ۴ ۳ ۱575 *۱۹ 5477 4 7 7 ۹5 ۴۹٢
 بیج جیو جی ٭'].٭ ہ۹۹ ہ۴ 5 ۱۱ ۹6 ۴۶۴

 جم م39۴ ۴۱۳۴ ۱91 18779 57۱
 قحع پ۶. ہ٭ 9 ۹۹۹۳ جب7 ۳۴ ١

 ییمر رہ ِمە”ہ٭ ۴ ×٭ ہہ, ۹ا۸ 5۳۲5 (۳



۷ 

 ا و .رک3آ ۰ ۹. *ہ8. ہہ >ج ٭.٭ مج عرب

 ۹118۷۹۲ 51 ۰۹۴ م۹ ۰۹ ۹ ۴۱

 ۹ ہہ *۹م ۳۷1.۹ ۶ء۳ ہ ×:5و یدڑًآ ٭٭٭ 8۳8
 ٭ی7×ے مہ ہہ ×رہج ہم زت جب جب.  ہ ]۹ ۹ 2٥٥۳٣

 ٣ << ہ" را یا5 ۱۲۸۴ ۴۹۳۹, 51۳ 58 ی ۰۳۴ ۹۱
<۹ 3791 0۹1۱ 

 73. ×6 ۳ ہ ج-ہح×× 7 ×× ٠۰
 ]ترکی (30) ۱۲۳۶۳ ۰ 39۳۶ 2۱٥۶۰۴۳ ۴۷5٣٭ ×× ۱ ۷ 7×
 من ۱ٹ۲5۶ ہو دب ہم ہ6 6 یہا6 ہ) ھم٭ چہ
 ےہ ۳ *9۰ موج | ج مج  .دبیرءإو ۰)۳ ػ” ۹5
 )0ہ م6 ۷*5 5۹ ۷۹ ۳۴ن ہ14, ( 7
 مہ ٭ج م۰ *0۳ ۳۲۲ 3چ ڈی ہہ ہ4 51 6۴ ۶۰ ۹
 مج کج ہ07 7۵ یھڑت ہ۹. ق۲ ي ۱ ۶۹ ۴ "۱

 ج8 ٦٣۳۶ ۹۰ می <۹ ی7 1ک ھ۹ 55۱ ۱۹۴۰۹۹ا ۵۴
 257 ہ٢ ۱۰۳۰7 ٦٣٣ < جج. ہم ٭ج55 ؟۹

 0اتجت :کج ج٭ نج, ہ ]م× وچ مج ے یم: جقو7)

 و٭ ہجر" پ3 5 <۶ یر مج ہ٥٤ ہ٣
 چہ رڑج یہ  ٭>م٭5 ]مچ ہم "ہت >٭۹]5 ۵7۹ ۶۳۲ ۴

 ۲۳7۵ )۰۲۴۱۰۳۴۳ ہ۱ *رآک یہآت أ۳ ۹ ا 8
 یو م۷۷۳ >×ہ9۹۰۴۹ :۲ ۳٣) 5۸ 54 ٥۹۰۰۱ ٭ج ۱
 اج 93۹ ہاک ہ۳۴ 55 *5 ہ۸٣ م۲۴ ی۳ ۴۰ ]
 ۳. 7 51۹ 7۲۹ ت7 ۳۰۹ <7 ۹ ۱۰۰۷ )۳ 7
 85۳- ہ۰5 5277 227, 515 54 1ج یہ 53579 55 ۹۹ ٭
 5)اج ک۷ ۶  574 55 <۰ 5 ۳ ٭٭ (28۹,

 << ہ9ہ) *8ہ۶ "9د. 5۱ مہ لاک ۷ 7۶۳
 3 ٭×15 ۹ 1ج مت ٠

 ی>٭ 28۳ مج 8۳ ٣ج, 5. ہہ ۹5۲ 787
 ٣99۹ موچی م٭٭ ہ۱ ہبہ, 51 ۸۸ ۶۱۹۰۹۱۰۹۷5 ۲

 ٭ک چی ہ9 مت 8 ء٣۲ ی٤ 8۲۷۹۱۳۷۲۳ 7
 >5 ۹۹ 317۳۰ ۹۱ 5571۹5 ١۰۱۶۳۴۳

1۱ ۰ 7۳ 7 7۳5_771 557 
 ٭جم؛ یر. وج ہ ]مے ]مج ٣ چہ ۴ ۹
 +82 ی×٦ 8۶ 85ی( × ہ حج 8< ۳ ۶5
 5۲۳5 715۹۶ 8:97 1١ 51۴ >5ر٭×5 ۹۹5 ,٥۹ ٭

 3۰ یب ما: نوچ ۲۹۲8۱7۳7 ۹1 ۹۴۳۲ ۹8۸ ۰٣۳۷٣۳۰۳
 ے×٭ و۹5 بد ع پت ہ5 ٣۳۰۰× 88 واک

 +۱ 6× من ور.55 (0-520ت ۹۳۷ ۴۲۹ ۹۹۰۱ 5۲9۲5
 ۹۰18 961 ی۴9) 37 7 1, 57۳1۲۳۴ 5۹715 ۶۲۶۰۰۳ ب15

 جج *+٭ (ی 85بتہ۱ ہي 8ج ] یع ہہ
 م5۳۶5 ۳۶ ۹ ۱۱۰-×7۴۲ ×7 تہ عی )٤1

 چہ ٭38, ۹۹۰ ہ۰۹ ۰۳۰۰۰۳ <۰ ۹ ۹ 5
 197۱ (۶۳۰۳۰۳۳ا7 ×۶۶ ٴ 3۳5 ما ٤× ہہ ۹5 ٭۷

 5 ٭ ڈ8 +۳ كبماًظ ۱3۱۱ ہ56 3 ٭
 557:37 ۹۲۹5۹ ہ5۱۲۳۶ 57749 ۹۳7۴ 87۱

 عل

 ۲ کک و 7-۵۳ ۹7۹۹ مج 7)۹ 5+. 04
 بق کر3 7 ×۳۳ كج١ ۵ >۳< 86 ۳ ۴۴ ٠۳۴
 یس ۲8 ۳۰۷۹) 17 1۹7 5: ہ٠٠ 8 ۱

 ئے ھم5 ۹۳۳۹ ٭۹۱۹ ٭۱۹۳۹ ٭٭۵ا۹ ×۲۹ ؛

 مہ ]1 7۹ >۴ ہک۳۳۴ ا7 1۹7۶ ج٭ ٥۳8 ۱ک 7۶
 - ڈیم ہج. ہ 588. ج۰ بج ػٍ٭ ہک و٭<ا
 ںی. 7 77۳۹ ٣ےک ۱ 85 (3:) ک 6 6

 ح۔یم 097۶ >7 ٹ١ ٭ ہہ ٭ 88۰ 5۶
 جج سہہ ہسٌ؟ ہ۱١ ۹۱27۶7 دل ہ۲ (8ت٣
 |۳۱ اج دات ۱۹ ١آ 77۴ ۱ 77 ی۳ اچ 8
 0۱۳۹ ۲7۹ ۱۶۱۲۹۳ (3۳ 577ہ ۳۰۳ہ : اہے ۹ ۰

 ح5 9۰: ۳ 578 "57085 ۳)۶153 ۶۹ 5۳۴۶۹۹

 ]7جج ۶۹ - (۹۳) ا, 51۹ ۶۳ ۱

 4)138[ >۴ >٭57 ہک ٭5 )58( ٣۰
 مج ١۱ ٭ْق× ہہ 58 5ل 5۳۳۳۰۲۰ (ج8)-۔ي” ۱۰85ہ ؛ ک
 )قح ہمہ, 2و۰ 713 ک۰٠ 0 ۰۲۹۹ 33۹۲۳۹ 8

 ۷ 3715۱.777 1 57771 (3131) ہحہ ہم ١ 3ا
 03۱ ۹ ۴۰ 71۹ (3ا1) ۴۰ ۳. *ج ہج ہیک -ہچ×

 71۱ ۹۳4 983 7۲218 ۹ ۱۷٦9۷8۴5

 یز ہ٭ ۱۰۹۸۱ ٭ی×و+ ہہ ہو5 (78) ۹۹80 ۰١86
 ٠۹ 5778 ۱51 ٦ 85 ۹۱۴, 57 ۹89 می ہ٭
 ۹۱۰ (575 ہمہ 2۶۳۰ ۴ مر ہ٢5 ۲۶ ٭
 0۴۳۳٣۳۷۴ ٭٭ حج ×مت٭ غه٭ب ہم ی٭؟
 7× ٭ میم ہم۱ یح جد ٭ مج ٭<ك] 7
 )۱ ٠۴ .۳۳۳٣ ہ۹ ج5 ھر ۹77 م٣ ۹۹۹ ت5ر۳

٥1۹53۶8571 

 575 5۲۰۳ (6818) ۹۶۳۸ ہہ ہ55 (38) ۹۲80 5

 055 ء۱ ہہم ہہ. م8, ف۹۰ ۹۴ 56 5
 8و5 5ت. مم. ۱ (یصم) ہ ر55 ۶ہ ۴ م٭

 1 (۴۴ ا ۴-۳۱ (3] ۶۳۳۴ م۳۱ ہ٭ ۹7۰۹1 ی۳ ء73۳۹ ۹
 ہ1 دج٭ ×۱ >8 مت. ہ۹۰ ۰ر ۱ یيگر ہ
 0 <7 377 ٭ ۱ یک) ہ ہک ۹ ٭
 ۳۳٣۳٣۳٣٣۲ ہم ٭ مے !حح و ںچچ >-۸5 ۳ی ۳

 ک7 5ا8 ۸ یے< ۹ ورک ہ۱1[ م۹, 5۴ ۲٢۳
 7ہ :× ٭]<ہ ۱ م8) ہ رآ× ہجچ٭ جہ آ۔م٭ج "پ5۵
 5۴ ۳ ٭٭ ہ۹. ۹۹۴ ھ۳ 7-۸۷68 ۴ ۹ 7۶
 55۱ (م) م و78 ہ٣ 7× ہ چے -۔یئتو مم 8

 ۳۶۱ (39) ہ۲ ۰7رآ× 7۳7 7چ 77۰ ۴۱
 آ31 ۹7 +٤

 لکم آج سوا قت زآبع

 نوا مم اھلتومال ی



 موہ وے ہو ےس وو

 د5 9و9 ٭ ۔ع ہی غقغٌث ہہچ ۴_-

 لیلی یوپ ےب ےنت]ں گیہ ,ضضبپ <ےع ھۂج زخ ضا

 77 ہ9. 7. چ۳ 5 ۶1۱:۴۳۳ ہ ہہ
 ے5 8۴ م7 ٭ئ٭ ۱ ١٢ ١۳× 55ت ٭ قپ
 م۹۳۳۱ ۹ ٠77۳ >7. 2:۳۳5 3۱۲۹, 57 ” چیچ ۰
 دا رک جج د0۰ ۳ ٠ ک1۹ 7735 ۶۶۱۰۰ ۳۷ مچ

 ۹۶1 6 5:91۹ )۹۹ ٦*1 ۴ ء۹۱

 5291 911 751'1 518715 ٥975715 ۶۴ ۷٣ج یچم

 6-۳۴۲ ۴۶ ٦٦ ۹۷۳587۱ ۳۹75 ۴77 ۹۲۳ ہج جم
 ٣ ک17 7 طب روح چ×۰۳ ۱ 2۳۳7 ک5 ھے یہ ج٭٭
 نج -ے ب  پ.!- ۲8۸۱ م۳, ۰٥ر٭۰ تہہعج وچ
 ہ۰۳ ہ2۰ ی *ا7۰ ۸ ۹ ٣۴ د11 6) ۹۹7۴ ۴۶] ٭3 وہ
 2۱×× ہ57 و71 ٣۳۹۳۵4ْ 9 ×۶ ۰۲۳۶۰ ہہ, ٦ت ہ٭ہ×× جپ
 و حج حرووجچ یر عج ٭٤ ٭9؛ ۱ ی8ج جی
 ح98٣ پ73 ١۳۰٣۳۲ ×5 55 >5 مم۱ چ

: 57 ۲1 557 
 قر .5۴] ×۴8 ۲5۷ 7ہ 7 9 ۔- (۶۶۰۰۱۲۰۵)

 یو ء۰۹٢۲ ۹1۹4 5۰٣ ٭۹٭4 ٭٭۹5 [٢*۶ ٭| ؛

 ہ۳ ×۱× ×۰ "ہ٢3 37 وتآ۶1 2:7۳۹۶ 358 ۰۱
 551 ہ5 (1[3۹) ک۹۰ 7179۹9 آ۶۰۳۰۹۳ ۹۹ : ہھ٭

 ۰۲۳ ×۰ ۶7۳ ک۶٠ 5۷7771 ہم5 ۶)1٦۹ ۶۴۴۴ 8۷ چ]

 ج۱ ۹ ٭تہک : گیل ٹینا ینا لام ا لک
 3۹۹۹۷۰, 7)۹1۰ "7۹+ ۹3۳ ۶۹ ٦ ہک[۷7۹1 1۹۴ 5151۹ ٭٭ ۰۲۰۳ جج
 ۲۳۴۱ ۴۳ 53, ہک ا۳۴ ۳٣× 5۰74 اج ۳ئ ۹۳۲ (۴۳ ۶۳۰۳۹
 7۳۳ م۰۰۰: ہ۰٣ 5۳8 <۱ 55۳ ٥ >٭٭ ٭٭ ٭
 ہ87کآ | ۲ اج جچ٭ بیڈ! ۰۶-۰ کاگ 5۲۳۱ ۹1 ۹۱
 71۲۹ 5)۰۲۴ (57 35 ۴5 (” ۴۹۱ 57۹1 ۹58, 5ا ۳
 یہ5 0181 ۱۲١ 7آ ۶۲۴۱ 778. 151391۶1 5 ۹۳
 قے مم یچ ×۴ ہت ۰ 7۹۳۹۱ 5۲۳۴۹ ۹ ۴۹ 71
 مم۰ 7 275۹ جہ5 ۱۲۲۹ 1۱۷۰۹ ×۴۹ ۴: 7 ء۳۴

 ۹5۳۶77 ہک ×۳7 )5۳. 8۰۴6 ۴۴۳۹ ۹۵ ۹ ٣۹7۳
 8۰155 ۹, 51 5۲۰۸۱ ہما ×۴ ہ7۹. 5۳ ک 11۹۹۲۳۴۵ ۹۹۹۹

 7 ۹۰ × 8۱۰۹۱ ×5۰ یارو زاَرَتالو
 ٹر <۹ ۶۰ مت م۵٣ ۶۲۲۰۳ ھ۴۹۷۰ 9 1۱

 ۹ دب7 ٣٣× ۹۰. جا. ۵ ہما 7 ۶٣
 >۳ 5899 ×۳۳ ٥ ید 31۴ ۴ ۴۳ ہم, (1
 ۔نیآ جو و۰ .٭ ۹۱ ۶۳۰۳۰ م۶ ۶۸۷ 7

 اح ۳۳ 7۰۲۳ ٭۳۴۴ ۲۹۳ ۰ ۳ ہ٢ ۴ .٣>
 یج٭ 2 ۹۰۳۴ ی۹ ×7 ۴۳۰ ہ5۱ أہ٭٣ 6 ۷٥

 نر ہم ہج چیچہ. ۳٣م ٭٭) - ۱۱ یک
 ے5 (۹8) "×× : 057155۹ ۴۳ ہ۱ 75۳ 59357 6

 و +ج مس ًء×٭ م× ء5 ×۹ ٢٢×
 <۰ 7< ×3 (3158) ہہ ہبج٭-×٭٭× (۹9۹٭ ٭ 1

۱ 7۲۹۲8 ۹61 

 ہ7[ ۶-2, 8

 عت جد سی تا ایک ام عید ا یک اک یھ ھا دانا ترکہ ہد قا علم مھدی وجد ا ہرا ا ئل یل روت ہک ہک

 8دا "ےچؤ 7

18 1 159 

 ندرٹلا نی نامایو افینِح ملا ةلمامقا ید. 799
 مایق ×5 میق ا۳ 5۹۲۳۴ )0< ۲۱ ك5 ۹۷۳۹۰, ہر7 ۹۹۹ ۹
 ٦ یت ×× ٭چ *٭ جب جہ چک 5ا88 98

 واک اک م۹ 0۰ 0191-01 ۰۴ ی۹۹۳۰ ۱<
 *(ح-ک٠. 8۳۴ ۳۹ ۱5۴9 ×5, 938 ۹175182 ۰3 ء7۶
 ×۴ ص۳9۴۲ 8۳۳7 777 7)3713 (ہ)2)-یك۴5 1 3ا۹ 7
 ۳ج۹ یک ہہ میہبححج ہیر لا8 ک7 ٣.۳۳ << ہچ٭

 13۱_3 ڈ6 ۹۶ ٥ 3۳۰۸ .8 ×۳× ...٣<
 ند *م-. ممق حور ]مچ ہہ ہ ہم 57

 چی)۶۹ 5٣×  ہ جج >٭٭. فغی۱ ہ8 ۹ ,4٥4
 ں1( <ج 5۲1 ۹۳۰۳۳٭ 577 387۲ (ھ71)۔-م6 ۶

 ی۲ ۱ ٠۶۷۱ 5< ۱ “7 ہ5۹ ۶۹ ٥۹۳۶۰ ۳۹:۱۳٣
 ٭71+

 د7 ٣٣- ہ۳ 5-2 ی۹۴97 2۰ 6۹ 0۶ 0ا5
 ہہ دص ۹2 ممق ہ۶٥ لے ید ہ۰۰ ہ۴۹ کچ

 8. ۱۲۹۶ ک 1۹8:8 ۹ ۴5 ۳ ۴ 8. 7٤
 یج) ہت مج ٭ہ٭. 3۶۲۳۰۰ مج فم ؛۹٦٣۳ ۲
 م2 كك ]|] ء٥1 ۹۹) ۰۱۹۹ +77 ۱ ی۳۶15 59 >۴< ہ ×۳7 71۱
 یم ٭٭ ۳ں ٭٭٭ 5588 ہ٭ىی٭ چہمر۔ہ 3۳۰۲۸۳۷ ا
 (ے-)-ػ ی۹۹ ۹۹۶ ۳۲۳۰۳۹] 7۲51۳ *۱۹۹ ۹۰7 7۶
 مج 8ہ. ٭٭ م53 ٴىمص٭۲ <6. ہم۲ ہ۴ ہہ. 8
 833 حج ہ3۱ ×۲ چ لہ ۱ ۳ 7۶

 ب7 چ۰ ۳۴۱ 739, 911 ۱7۹37 ۳7۳ ٥
 أ٥ 3:65 ۱

 نکالا اوقات <۴
 كدںن ×9 ۲۱۹۲ م۹۸1۱ جہ5 ۲۴۹۱۳۲9 كسن ۹۹ 1۱ص
 ×۴۰ 718117۴ 7--971 ۲۹9 7)۹ 7 ۱ ا5ا کسان ×7

 دہباع (ی89۴8)) ١16 ۹۹۹5'۰٢ ۴ی 55۱۰۳ )۹۴ ۲٥
 م٭ *6۱۳855 853) ہ 5۹۰۰ م۴ م۳۵ ۴6
 ےجتڑجو ۴(1 ۱5۱۰۰۳ کٗ٭۳۴ 7177 ی۳٣٦١ ہ۳۰ ہہ 7+
 >5ک ۹ 558۱۰۷51۳۹ 5۹ ی٭ ہب 5۲5۸۷۸ 1, 55۸۹ 7
 و٭۳ 55 8۹۹1. 55۴7 ×٭٭۰ے >٭٭ (۹۹٭ی۰۴٥٥م ۶

 چ0 0۹۴۱

 کی8۲۲۳ 1۹ ×۰۲۰)9 م5۰6 8آ 74 2۹7 8 ۹1۱۹1۳۲١
 جی۹ ]۱ ×ی٭۱ (م۳]. کت 7)1113 ۹5۰5 1۱ ۴ ٠۹۰۹

 یو٭ج ۲٣٣ >5 ۴ ٭ یب5 ۳٣٦+ 3(3 ٭۹٭۱
 ےیرمرو ××. 7 ٭مچ٭٭ ہ ۹]) ک۹٭۰ 7۹۳۳۴ 5۰۹ 7
 چو ٭ 5| <6 ہ ×× << (8]چت ۰ ۹ ۳
 ق5 ۴۳۳ ۳۰۳9 ×۳ ”م٭ ×8۳ ہت  دات٭ < ک۰ ۳

 وک ووڑچجدچج ]م۱١ 0ك 8)]ہ٭ ٭تات مچ ہ
 ۔یقجج ۴م ٭ ۳۷ ۹۳ "مم, ۰ ی٭< >٭× ۹۹ت ۸<

 ہےج]< یو, ٥ هی ہ<٭ و٭.ع >۹ ثم !9ہ



 0990 8ِ14410ه8 0 0 0ی 90 دوا کل5 کتب۳... ء۹
 یب ےک کامل دو یت نیب دے ےک ےک ےک ںیہہب ھکرب ترک دعا سکس موارد یک سی ھے ےہ ویک و ۔ےجرج ال تم جات ھچک ئ٥ داحم ہی

۱ ۳ 7۳ 

73141۹1-71۲۳۰( 

 کر ×× ۲۰۹۳۶ د1۳ ۴ ۳۳ 5۳] 85 ,8 ۲٥5(
 ۰+۳8 ۳۳3 *٭٭ہ ہ "م )-۔ہہ٭ ٭ح ٭ ج۱ ٭٭

 ٭*ل× لب ہو یہ٭×٭٭ط ٭×ہ٭ نت
 یے. 55۱ ہی مچ جج مج جب جی مم ہ6
 7 ک5 ۹۹۶۹ 1157 ۹۲75۱۰۲۳2۶7 727 *< ٥٥5 دز 5<

 مچ ×۹5 ہ۳۱ (ھ۰) 8 ۹۴ 11۱۰۰۱۴ .3-۳5 5۲۴۷۹ ٥

 951 ۱۹5 "م7۶ >۳ مكہ ۱ ی1 ۳۱۵۹۳ "۹
 ۹۷۳۲۳۴ ×۴ 6۹9 3۷61 51 1ج 7)1۹۷ 7۹ ٣۳×

 ۳۱ 359۹ ۴7 ۰۲۱ ۰> 5× جچج ہہ. ٭ قی حب چچو
 ہںتچ ہو)5 ۱.۹ ۹۹۲۹۶۸ *ز 71۹۶7۶۰٦ ۴۶ا 57۳8۱ 4۹ 77
 ہ یی م5. 9ک ی۹ >1 أ۳ دب یہ عچ.ج ۹)0 5۳۴۱ ۴۳۱
 بوجہ سک ۱×4 ۹1۶ ۱ ۹ 73717 ۹ ۹۴۴ ۹۷۳ ۹ 1۹
- ۹9792) -76۱ 5۶1155 :1۹-13 ۲۱۳۱۰۳۷× (۲۱ 3۲۹۱۰ ۳ 

 (ٹ7۷7)

85۹ 1159۴ 

 ۃرح اارْدَصْْنلَی - ۹١ ہ۳۰ ہزار۹ (0)-7٭
 ٤ 8۱۶۳۹ ,238 5158 ٥6۱۹5۲۴ ۹ :5۲75 ۹۹ ۴ ٦8۶۷

 تو ×8۱ ک۰٭ ۴۳: ۲۶۳۰۳ ہ5۰ م٣ ×ز 9۰۴۱ 5

 ق۱ ي7 م3 جب ج6 جب3 ٭٭ ۲۳+۶ ہ ویو ١٣۲۳ ہ٥)

 25۲7۹ ہ٥0 م۸۹ ہ78) ۳887 ۶۲ 395] 855 ہ, ۳ 5
 دب3 857531۰۹ 77ہ ی٭٭ ہ٭٭ ٣ص م٭ "۹ ۱- (۷۰۴۷58))

 ے 85 3ی ٤ ہہ ۶۳۴ ۱۲۰۳۰ ۰ ک 53 1۳۶ ۴۹

 3519 ۹۶۸۲ >5 ک٭٭ ٣7٣.76 ٭رک٭آ 6287۱6۲85
 ۰۴ 0 ٭"ہ ٠5 ٭3٭۲۰ ٠ب٦: ٭۹؛ ٭۹؛ ٣٣٣

 "٣ >۰٭۲۰٭ 5< ہ5 ہہ "م3۹6 ٭ 7) 9-۴
 ٴ. <5 مت 9۳ 9 مہ  ٭ ہے)35 (3۵) 5

 ۲۰| -مآ٭٭ 5 ۱ ٦۳ ×۱18+ 7ج ۳۰ ٭ج م٭)| :9<
 و۹۰ ۹۹) 5۲۴ ۰ 9۴۳۰ ۳۰۹7 9۹ ۳۳۶ 785 ۴۹1۱ ٠8:187

 دج جج ج۶۳ 5۶] 5۲ ہم :] ٣ ی ۱۱۱۹ ۹1۶۳۴ ×5 ۱

 نسل نلکماو ھویلا لینا يا یلکنلت ۹- 
 0۹ ۳ >٥,7ء:۳۳ -183٣ م3۲ <6 ٥ہ, ۴ 6۶
 375 ہ٭ ٭ گ۹ ۳۹8۶7, ہ5ا۸آ 5۲۳۶ 5۲۷ ۹۴
 رو8 ۳5835۱ ہم۰. 1837 ٭۹۱ 2۹ : ہ۴۹ "۰ ٭
 8 ۴ "۱5 ہ٣۰ ۴ م۳۴۰۰ ۴+857, 697۴ 81

 8 7 چ-]ہکو ۴۳۴ ف۲۴ ۶ 1: - (۹۲۲38)])

 یک پ۳ 777 77۶ (311) ء۹٤ ۹۹ 1۳ہ, ۱7۴
 یم) 8۳ج 8یم ہ٭۰ ء8 ٭ ٣ى )۳58ہ :

 ۰5۹ ۳۳ ×6 7ن۴ یہی 3ہ ٭۹۱ ٭آیق
 5 ہو8 “5۰۰ ے55 ۴ ٦٦ >٭۰ ہک٣؛ نو

 5 6 ,۹۹۹ 91771 ۰ ۴3۶۹ 115۴ 3۹۳( ۹1۲8]8> ۹3٠۶

 72×“ وع

 تیسمرھکوون ْ
 لو ئل <

 عرح كٰرذصق نتبلد كيلا لون بب  صتلا
 لزت امامت 0 نما یک ید[ ات
 اکیلا ءایلدا ہند نامی تو ھک تا

 ا سود نرم اوسورس تو دیس تام ی یاووم یہ × یو تس وھک ہہ اھ ےس رپ
 2نوا او اپ اک رواج اج جا سچ اچ یب ما تاج وم تو در

 ا
 دب
 کک

 6 اما ا اف ا2ی1 نزاکت ینگ
 فا ًاتماپ حشراح و اس شر وا

 شش ٹو پ یسوو و ےب وج و جج ہر .
 5 تن رم و "

 لت تعا رازی
 ات ےس تک

 رِل ا تام :االْذدِجَم نج ر2 ظن ٰ

 ہر ہر و یہ/ ور
 ع7 737 : ہچوہجع ٭

 ٭٭ج× ۳ج وج 585 وہ ۔سوبی 8۱

 مر ہت ہر )و مو مر یخ بہ7 و ×7 ہ7۹ ھ۸
 ڈ7 تہب اح یہ ۳ر یہ س7ہ ت7ج وس ڈور
 ہ0 یخ جر اک. س77ہ 7 مرچ )4ج7 ۹ر 27ج
 )ہو یڑج رو وت)ہمو جر ۳×ر (در ہک ہر77 <۳ ٭۲

 ہہ ہ5 :وہجو ہج مج موت :وچ مج يیچچہ + 
 57 مر ہ3)ہ وجوب جج رر یر ہہو ہر ور ×3 ت۳۳

 ۶ چور چج ےہ ج ہی ھج ٭ج 5ہج/ نرحجو ٭
 تچ5 ہ0 20ج چا7 کانپ رچ7 7۹ر 771۱
 (مع) و .ج یرج+٭ "حج ہو  وبرو٭ یک ڈے 5۹ ۶
 ۳ ب5 چ5 ہیرو 6 یے رککوچ وع ٭ہرر2]5) 7575 / خیر

 29 یجب ہرج برسرت 8527 م]یج وجوجوجر یر پییجج
 ۷۸ ×۳7 تر7 ۳ج ہت ہہ ۳۴ سہ3 جج ۹7 ۹77۶

 اکڑ 0ر یر بچ ماہ بک ہن یر یی ء۱ جو چ

 58 ج٭ بروج ب۳ جر مر یجب "صو چہ مج

 تت7 ٹو)جہرج ڈور مرر ۸ ہہ ہوج 70)ہج ڑج
 505 بج مرجہوو قو 5ج9 جج مور ھو بچ
 ٭٭٭ ٭چرچ چور یدر ہدوج وک ہجو--و٭< : 7 ج7 ی7

 ترجرچ ہجر ہ|و) 77ر ڈجحرمج ہو ہی ووووجج ٭.ہج-۔

 ترججہج ںیچہ مج !ہہ جت یج منی ج مچ 7)5

 تووجج3)ڑووچ وی 71ز

 ۔6.ھھج7سہ

 اکبر جج کت

 ہ_۰-۔ ےحےم جیپ ۔تج _جیعي ےىر _سیجب

 چپ - ۔-ر _جچہر ہجج ےیھی ۔--

 ۔-۔۔ر مٌےٛےڑک مم ےچھھو ۔ےھج



 کپ او اپ 7. ا یس وج ےن یھب

 اد ا 25 تند - ںیہ وم یر ہی ج چہ کر تاج ںیہ در رہ یس سس .:::.--.

 وچ یہ ے ےب ھ ھ مح
 ان -ہ

 جو8 وی پٹ ھو ھے یم و ہہ ھ ھ

 2س ٦٤

 *11411717917, یص٣ ۱ 8ج مھ٭و

 5 اساس س

 57۳ ۳57۹ دات 59 ۷ >)  یدچ ہوجدچ سب

 5ا5 ہ6 *چہرو تہ سل سس

 تتیکوا اد ود ہد دجوج ہو ود
 57ا ٭8ہ٭٭ ۹ ج1 ۱ ہ2 دے ا

 ۶)آ 5۲١۲ ہج ×77 و تم ششعغ ںی

1 ھ5 ۹858 ۹)5 د)) ڈنر
 ےہ ۱ ۸

 نشست ین
 اتمششش

 ہد ×. ہچ
 ٠ ۰> ۱> 2356 ۰ ٦

) ۶۳) ×۳ ۱ ی ×7( ۰×7 ج3 ہچچ
 ک۹۰ 9۶5 “7

 سمشیم جرنل تیس یر ش

 ہیش شہ دسفن تیس س

 ےک ا 1ک 05 (0) ۱۳: ۳5 (539) - سج ےہپ

 ۳ 58 5 ص.٭ ××. ]6 وے یپ

 لی ے7 ھ۳ داھڈ ہت ×7 “دت. ہپ

 0ک 1۰ 5.9 ۳۳۳۳ دو ہ۵ جج رى مچ
 ا

 5 57 3 ہہ ×7× ت3, >۹ ج٭٭ہ

 نا ۲۳۳ ۳۳۹ 9× د۳ ۱۶۷ >۰

 ۳۹ 5آ ہج ×× ×× ہہ و>-× دچ ×× ورچ وچ

جر ۳ج ہدو٭ ×× دو سج
 ا 1 د۵ 

 5× ٭8 ج× ×8. جچچ ٭ ل7٦ 8 ہو

]] جر جج ہقع ٭چ ہو3 -ب سج
 7 ۳۳۰ 

۱۸) ×۹ ۱ ×۳ 3ج ہور وی ٭۹, ء8
 ۶34 “۰5 “ا 

4۹۹57 ۹۶۶ :] دا جی, مہ ××: ہجرو جو
 7ک 5

 انلاک5۶٠7 ۴۳۳۳ ٣۳۳7* ہ٭ جط577٭ ج۰۶

 َناَ“اتش شک ظالم علا ا نال
 -۳ ! ص١ ۴۳ر رم سرو رسزس ےھت ہن رے رض رس ےہ مے ےہ ١

 َِيِسحاَنِٰكَو امياَنْیَتأ لَدَرَخ نِئَوَیَح لاَقْمِم َاَک

 ترک 55 ا۳7۳۳ ۶777.۳ ۹3آ و+ ]٭ مج

 ۳۶ دات ۳٣۷ 578 ۸ ۲۱ ۱8 ید ١ ]و>٭٭ ہو.٭

 ہ7۳ مج مچ جپ 5۹ 7۹5 ہم ٭ج 8 ور

 ۹57 ۱٣٣٢ ٦۳۹۶ ۴ا77 ]5إ وی ,:

 اتاَرَوَيِهاَرِةَمِْعَ هم زاوَم تل نما

 ةَنواَم ةٌئأَتهْنِيِزاَوَمتَقَحْنَ

 >1. >8 ہ٭2 ج1 د3 ہی 7 7٭٭۴۳۳ ۹۱۳ ۹

 ہ۹۸ *ا ×۳۱ 7ہ ہ3 ×7 >ج٭ ہہ
 ٠٦

 ٤۹ (3ج8)  9۹۹ا۹٦٭٠ ])ً 5175۹ ۹47۹
 3 8 ۹۴۴-٭ ہ٭× ہج ہا جی 1 7 ٭٭ ٭٭۳٭

 ٭او) 53) ہ5. ( )× *٭٭٭ہ٭ ٭مچج٭ 85و پا
)3٦58(( 

 اا1 5ا > ہ٭٭٭ یقد) - ہج موم 8ط

 8۹۲۳ا :۶٠ه جو

 ۹۳8 57 *ل٭ نی جی

 ہأوق٣ُ .ک>٭ جب جج جیوہپ

 ھا اک ٦> م۰ ہ١ ۳-7 7 *۰737×۰ 7> ہتتو-.٭٭٭

 یی الگ اتک- دت فتددح ہک یج ہہ و چو

7۳۳۷ل7 7ج یکتا277۳ ×۰ 5آ. وچ
 71 ۳ <*تقآ 

 ہ< ا×× ×۴ یو3 ×× "وو ]ڈو ٭[757 ھے
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 "ا557۳ 5۹۹۸۲۸۰ ٭ج ےل چیووہ یج

 ۱۲۷۳۹ ۰۲۳۹۳ ججچج ر

 دھشا مھللا ٣ 5575۴5 .,9۳۷۰8 ×۳ وج ر

٠5 >۳. >5 (۷۰) >×].-٭۰  ھورجتچ
 ۳۳ کا57 

 517 ٹو مہ
 ت٣ م۴ ف5ڈہ8 8ج۱ جب5 جہ مج 0

 ا5٦ ۹۹۹۳ ہت( و 37ہ -حرچ عم 5, 7ا٦ ك۷ ےن

وج5 ٥٣۴ جد *حم×٭ ھچہ مو ے
 طتعماتاکا حج 

 ج۳58)
 و۶87 جج

 نف

 ظر مے ۔ م۔ح-وصح قىو ٭

 ک۹ 555 ۹۱ ٭٭5٭ ۰: یل ِنَِميِتْنزؤاَو
 (ھ(۳7۳ك,آ

 ر۳ ۳٣۳۷٣ ہ× جی ہہ >حوجق-و])چ جج یہ

 ۳۳۳۹۳ 777ج ٭٭٭٣ چ۱ بو 5. ]مج وچ م یو

 ٥19515 65ہ ٭

 77۶ ×۳ ٠* : ×× :َتح. ]>۰ مچ جب وک و

 ئ ٦9۳7 56 ]۵۹۲ ہحح جج ر یو ]جہ6 ہو

 ۳× جہ ي٣ جو وچ تن نم ںی جج زد

 ٦× ۱۳۹8 ٣-7۸ ٭۳ ہہ ہر. جت.٭ ج5. ہے

ک ۱5۴7۸۹ ×؛ ہ53 ج۳ ح٥ -> وچ
 ۳٦ "اگ ×۱ ہ

 ں1 چک25۰ دط×٭× ٭ ہد جج جج جج

7 7777۲ 77 ہ×ح جج ہ ٥ج. جو
 ء۱ 7١ 7۳۷۳۳۳ ×

 << کک ہں چو حجم ج مت در جج

 ×77 ھ۳۳ 7د ہر3 ہہ ہجج چو مچ

 ۹151175 7٭ ۹5۲ ير3 دی 653۸ہ م) )٭-٭. یووچ

 ٠٦ ٦3 ہ٭٭ ” در ہہدچ ہ5 ہو وچ

دجص ٭۷ ہکح ×> × ججح٭ 5٭٭ و
 ٢ دچچ ہ

 ۳۰3 ,٥۵ 58  ]۰ 8ج ہچ ر

چ8 ج].-.٭ :ہ.٭ ہ۱۶ ×7 >7 ہق ں
 <1. ت

 ۱)٠۳۰ " “ا ۳ہ, ٭۱ 77ج ہک

 5753. 6-5 ×٭ ٭٭-٭٭٭ ٦٦٦75۳۹ ہ۳ دج٭

ک ٦-٠ ہہ یر مج مے ]ی ہم "وچ مچ
 رو

 1٦۳ ؛ 5۳۶٣۶ ×٭٭٭ہ جج جج یچ راکا٭ یرچ

 7۹3 ہہم جے 7 ماجہ چے چچا

 “77 ××. ہ× قت ٭ک×ہ 3. بر ہج وو

 ۳۳۰۴ 2۳۳۳٣ ص۰ ہ۴٣۳۳ 81 جر تہ 8چ. جر

5 ۱ اچ م۹۱ ]تہ تو دج. عج ہیچ
7555 ۹7۹ ۰ ۰ 



 میم یت ھھسا اکر مم ہم تخم ضس ا کیجھکإکھتدجتممماھممتمامفمساقم ھددمج ہوم یس تما فن سمجکا ھو چلتا وتق مت کف تقہےھھھا امت فباق دعب

 -. ]۳ (5۶) 377۳ ۴۶۹ ۱۱۹۰۰۷ ک۰) 1 7 7
 ۱ 7۹۵ ۳٣] : ۳)8. >۹ ۰۳۶ہ۸٭ 65 ڈک

 چپ جو ہ م۳. ہ٭ ٭۳ ی-٭ بمانت ہ۰, ۹
 چو ۱۹۰ یو ی٭ مم 4 ۹8 1۲۰۷9]5۱ ٣٣٣٥۵

2×۶ ٠ ۶۴ ۱- )2۳۷5[3(( 
 برج ۳۲۳۹-1 ۳77 یہا م۴ 25 1 7+
 ۳٦ ۶> ۳1_۳٣] م۹. 9 ہ3 7 ۳ 4
 ک یھت 6 ہجچ ۳۶ ت9 ۲۶ ک۹۹ 5۹ 5۶۹۴۹۰۸۴ 17
 یر ٭ئ۳ ۱۶۳ 79| 7۳ : ء77۳5 پڑ ۳۳.۹ ۲ 5
 ید 27۱ 7ك ۱ ۰ ×٭ ہک ھ3 7۳ ۴۶ ۱ 5ا75 ک ۳۳۱
 و9۳ ہ7 ۹٥۹ ×۳] ک ۳۳)] 55۸3 5۲ ۴۳. 551 4

 ے7۹ ہم۲ ۹۳۰۳۱ 7] ×7۴ ۱- ))5)٠۳5(
 جو53 53ہ جم یم ى7 (ما5٭ ۴0806 ۹٥۱

 -ت_.ج (3۱) ×۳ :× ہن ×7آنح 3۳۷۲ ۰۲۳ ۰7۴ ۶۴8 ٦
 ہج ےہ. ٭ 5 ۳۰۰ "۹ ہ٭ ۱ 5۳۲ ٭
 نمەجم<٭ . ید یے ۳۰۳۰ 8۹ 5 685 4

۳08۱+* 
 مووق ٭<٭ یر سم ۱5+ ۷۳۱. ہہ مل5 (()
 ]حج : ج۳۰ ×7.٭ اج چ7 ہے ۹۰۶ ۹37۹1 ڈاک

 ج5 ہ7 ١3م. 889 3۹۹-۰۲۳۳ 7799) 7٣۱
 ہ3 یدرر جج ہ۶ 37 2ر2 (3۳ر۔ہ< <× 77
 ٭ل0جج-ہ ہ ٭۶ و و ک۰ ٭ 938۸۷ ×55 ۹۹5 ۹
 جچ ہ؛ ۹۰ ×75 *ج ۹۰۳. ۰۸ ٭٭۹ ۹۱ +7,

 ہج مح بحصص ]۶ 8۳ "١جج ۱۳۰۵ 1۱
 جےہپوپ ےوصو ہج +ج و و18 ۹8 5۳ 8:
 وج جج و. یف ]"| 5٢۱ ہ ك۱ ۶ ۳

 ہ7 ۳ 6۶۲ ۹7 811
 مج. ×۳۶ )۲٢۹3 5)154 ۹۹۰۹1۹۰14 اپ 1

 ےن 6 م۱١ 7 5 ۱۹۱۳> ۱> ٣
 ۔یدلح 3.۳۳ ]ک5 مم ہی ۱۹۰6 ×0۳ ۳۳ 5 685

 ۔ںسا3 ٠ج قی ×۷ ۰۱۸۷۷ ہو... ٣ ۱٠
 3ہ م۱ ہ3 ہ۳۳. ۹۲5۳٥۶ ٠۰" ٭رئ ۹۹۱ 8 ۰<
 ترک ھتیت ہ۳. ہا ہی ×× "۳۳ ×× 7۴7

81۱ 

 ٭٭۴ ۴
 چہ” جس ھقم انس عش جہ)

 ںی ہ۱ م۴ 7۳ ہ۳. ا ا مم اج ۶91 7
 ۴ ۱۳11 ۳ ٤ م۷: 98 7 ۴9 ۴ 1۴ ۱|

 ےہ پک 1ی ۴ ھا 71 ان 3 1
 ے3 ہہ م۳۹ -ے :  ہے تا555 (گار
 رم ×اق) ۵ باذ ٣ 0 چا( 4
 ںہس ٣۰ اک ہم مہ ۳۱۳ حر دچجچ ماڈ
 یہ ۳۷ ۴6 ۳1 71 ۱ ک ۶9 24 56 (۴1۹۴ 5

15 ۰8 07 
 مقدم - ب0۱ 8

 ٰ ےچج م۲ ۹۳۷ 7 ۴۹۳1 ٦ ۱۔ (×۳۷5۴)
 ۔حے. دہ. 3" -م× یو - ہ بے <۹ <
 ٰ 7۹۳ 3ک (78) م6 : تا ٭۲ ۷ت م575: ہ5 >٭ قر
 ۱ جیپ ہہ ۳)5 ۷۳۴ ,2٣۴ ات ×۷5 ۳7۳. 97۳5۶ +7

 خو و 47 ۹۳۴۲۹ ۱8۳۰4 ء( 1۱
 حد ہے ہد ہ قد وو ×× و۸ 55

 8ج 5۲ ۹٣ ×× : ۰ت ۱۳ 3.۹۰ 77 7+
 ]۷۳۳۴ ۰ ۹۳ اا۳ ۰۳6 93 د۰٠ دا7 ۰× 6

 ]1 ۱۳۳) :۰ 18 ٠
 میظعلا هللا ناحبس ہدمحبو هللا ناحبس

 جم ہ15 ۳ 675 (3) ںرہج ٭۰ ہا, 31۴7۳
 جر ۹۳۰۰ : ۶ ہاتوا م6 ہ٣ ا 8 ۶

 دو ×× ہ2 <6 1 7 ۰)۹14 *زک 7 1۱
 ۔ہآ ۱1. ]6)0 279 7 1۹:07 777 1و15 (26)
 مج مک مح ہہ 35و٦1 (78) ۲۹ : ۹۳۷۷۹ 4

 م5 ہ۴ "۸۳۳ 587573 7۴ ۱)۰1۹
 حج ہو ہ ہ٭3 یءر۔ہ .ہچا٭ ((۲۰) 3285
 ہہ أج ٭]وو مد عہات یہ ۳۰۱ ×۳۳ 5۳7 (5
 6ب چ چچ ہم 8 8ک ہہ<ٛ-۱ ووڈ 63 5۱ (ک۳)
 ۔مظح1 ×× یھ)ر <8 ھم. ۹۰۹ ۹۰ ۲786 9۷7

 لا
 جج ہٹ ي جج ٭ یر٤

 جحدآ×7نچج٭٘ ۳ ۳ہ ہہ ك۳۹۰۳۴ ٭"ُ و (78)۔ی۹ <٤

 39 سو ٦

 ھا دحہ کب صدق

 دخآ دخحَبآ ها ھ دخب . ھطل عا ہکگآ



_. ۲ 

 ۹۹۲٦ 3چا 5۲ 5۳ (ھ۰2) 6 735175 ی ٭٭ چپ
 55۴5 ۰ مچحہ 185 ۱ص ۳۴-7 ×٭ہ٭ وچ
 ک5 577777 7۹7۳ ۴5ا 557۰۱ ۹۹۲۳ 57۰ ۰ج جی

 ۹55 ۲۹ 9۴۶۰) ۴۳ا *٭۱

 انشا ایشن شہ سم قدس شد

 ہ١( ۳۰١* ۶ >۳) ۴۶ ٠۰ ۹)1۹۳3 )زوجہ

 کا77٦ 9 ا۹0 ٤ ےہ آج ہہ ۹ 7 تہ

 ک7 ٣ یجاج 7۹ ھ2) ۴ ۱۱۶ : 777۳ ہچپ

 17 د۷ 71۹ ۳۳ ۴۱ "۷۳۷) 77۳ 8 75 دو ےچچ

 39۲ ۳ ٤ نیظتفلا نم كِ - 5۹۹ ہ5ا۳ ۹۳۹۳۳۳ ہم پ

 ہ7 ٭ د۳۴ 35۳ ہ ہک وت! ہک ×ط ہہ ک ۶7ہ جو

 ا >×ہ٭ ہے ہ٭٭ ک5۱ ۴۳, ہ٦ ۹ ۱۱۰۸ ]مما

 ۹< ہ ہہ. 5ہ ی٭٭؛ ۱.۹۲ :55 ہہ ب۰۹۷ .وچ

 ×۹۳ 38۰ 575۴ ہچ2 ۴۳۳ ٠۰ ہم وچ 8

 ۳۲ 7۳ ×× ۰×۰ ۱۹۰۴ کب دت ٭9٭ یو

 مْولصلا "۷۹۱۹ 0۹5ی ت١ د ہہ رد: ہ٭؛ ٭٭ ١

 ت۹6۳۷9 1۳ ۹۳۳. 7۴ *×۴5 ہہ 28, ۹: ۳58+

 مج ۴ چ 9ی ×۱ ہو ہ۳ ۱65۱ جو

 787۷ 5 ہم 3675 ہہ. جم ×۰۰ ۹ ۴۶ج جو جب
 ہ۳۱ تا۹, ۹ ۳* ٭ ۰۳۶ :--7. *)۹٭۳ یبہچج جہ

 م5۴ >۳ 77۴۷ (ہ”) ×۱

 ہا, ۰۳۰۳ ی۹ >×ہ ٭×۴ ج× دجکز مج٭ ہ*
 اا۹ ۳۳ جج ہ”) ×× ×م -٭ 8۲8ی مج یر

 ٣*۳ ۳۹ 5۲ ×۱ ۹ ہ٢ بج مچ ۷ ہ >۳٭ بو
 ۔ڈيقچچج-+ 0جا ٭٭ مت 818ع ×× × ۹. نایع سل
 راز لا وذ رمی ی29۳۳ ۹, ۴8
+757-: 8 ۴۳ ۱۹ ۹۳۳۳1 6 ۱۹ 7( 77۲ 
 ۳۳ ۳۳۳۴۱ ۳۳۳ 72 ہ7 ؟97ی5 مج دب ۷

 ٭چج ہ۱ +۴ ٭مج ]ی قید ١ یو ۳۳٣ ہے من ۹۲ وت
 تما ٦ <۹, ہ۹ 888۰ ویر. ہا ٣

 >7۹15 ۲۹۴ 715۹ 555 5. ٭٭٭ "مد ۱8ت ۱

 ۴۲۰۲7۹ 7٦7٥6 ٭٭٭ 5 ۲۴۹ ۴: َرااَوَكداَمَر
 یّمَْلإ و 9 ہ۳۰٥ ہ57: جا ×۳7 ہ, ۴ 7
 می ٭< ہم  ا؟6 38ہ ی 7٥ ہ٣ ×× ک۶
 196 ا 0ج ھ7۰ ہ۷ ۱ ہ٥. یا ہہ وڈ 8
 51۹ ٭٭ج ہ٭ ۶۹۲۹۱٠٣۴۷۳ 387۶۹ مع ج م٣: 149

 م6 کب ہم١ ۳6 *۳۳ محو ہو مع ۹۶۱

 نوا ٭٭٭ معا رطسژؤازَكْلاَم ×۰ ۷
 1 ۱۴51 ۹ یہ ۱ ×8 )ج۱

 ہاواڑآ >۳. ہ۹٥ ۹8۳د ]ہ ڈ٢ چرچ ب1
 897۶ 1۹۰٣ × : ٭ہ٭ ۷< ٭ہ”چچج ٭ 8
 75۳۳ 2595-۹ 5ا3۳ کک[ ج۰7٣ ا6ی۳ ء17
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 1 یتفاخ دوم( یاد تكیرمادإ لم لا تعتمام لا
 تك نافع طبقات لاق نیاط نو عت اک نِم اب
 ًنَرظلا لاَ اتنا نب كا رد اف امت نا نب

 یبا لاو نیلا نم کا لا اک ول
 ایل انا وکلا تاحال تا
 ٹرافی لو مولا نعد نانا نکورمھفاخ ند ا

 6ایک نملاروھ کر اھوم کمی جوا لاڈ 0 نیکی
 َكْبَمَرََتْنا ناسا دا نعت ہت ا
 اتم ما نار تحویل
 رام ین نشا لسی ہال نم |
 قرحتا زد نا رات ام لاء امت ا نس نواح ا

 نل قو نال نما ن یکم نیلا
 ان تب رم دادا مل دورہ ہن ںؤ ٥نادرنلا نیلام
 عا الا رک نائن ییا قو امام
 نند  ناشا اہل اد اَب نا رانا

 مز ہوبج )ہہ ء ہج ج+ ہہ ہو یو مربج ہک
 ہ7 مہ وو جوج ۶ م ور چ8 ہج رک م٭/ 5
 ہہ7۳۳۳ 577 ا7 رہ ا فہ تب ر7 اک ٦٦و ج۱ر
 مدر) ×7 وک یورج ّ٘مج5 |۱۰7 ڈبججو موج مہ ہكجرچ
 مھتيا9 7۳5۱ تم پچ مو جب ٭× ر وج )7۰ی 7ہ. ہی٭٭ عر ہ
 وج٭ × ہبيرددےج وج موجج پچ بہہ إمہر یر چرچ
 ٭7777 ۰ ہقرب ۳< مڑو۱0.,۱×]۰,۱م یب ہ٭ ء7 5 ]جو مج

 وج٭1) مور یو ۶۶ یریہ٭ م۳ ہ<ب٭ یر ہہ دہہج ی7 ر77 قی
 مے ڑہج مچہ یہ جہ مج وجہ وہ مبجر لن ۶ یو
 ا۔۳۳۰ چا ۹7 77۱ (م>) ہجتترچ 7777 7 ھ7 ج٣ ٢× یب ز٢
 بج :ئج ٭ ب!88 ٴہج ر ہرججو ہ مچ یرچ :جپ رج
 77 7۶ ہ351117 7)777 +777 ۴۳7 77ر میدر ھب ہ۳7 !
 پب بج ہو -فآ < وج جر پور ٌوج موج یصح ٭

 77 ٭۸۹, 5۴7 ۹ 7ت×٭ )اج 77 77۱ ۱9717 37777 777:77
 _ج7 خمز پیر اچ ٭ رہ ںی قی وج چو ہک
 تک ج7 یر اج 2 ر77 ی7ج 2 ین ھی رچ ر مز
 ڈ!|ہج یہ +5 روبچپ یو وج ی عى مع ہو ٭وج5
 5ج٭ ٛ ۳/۸۳ <۳, (گیتبوچآ >۲ تب7 ہم چہ )۸۳ے 7چ: ج٭

 ×4 7737ہ م×7٭ہ٭ ور نںز جب "ری و بچ چ٭ ي ج5
 ۔رج بوجچ یبہ م٭ چجج 7ر یر بیج برچووہچ
 ایہہ ]ج۳ جی "وج بور بجچج :ب+ رو جج چچج٭ مج
 ت۹7 ا3۳97 ۶7537 7۶ہ ۳ 3۲7 ہن یہ تو رہ چرچ
 ہی! بچہ چیت ۱76ر یبچ+ہو ہی٭روج یرچڑوچج یگ یچچ

 ۹707 ۰7 <۳ (ج ہیر ہجہ٭ ی و٭٭ ہچج کہ ٭358 یم ھ57
 5,۷۷77 ہ۳7۶)5'أ“2)مو×ر ×ج 7+



 1207 ْ ہر

 ×۷ ×× ۰۵۳۴۳ دن ×۷ ۳۷۳ ×۱۱ ۱۰۳۷۳۰۷ ×۴
 ٠ ک54 51515 5955 جب۹ :٭ 5527۳۱۹8 ۰

 تہ )5۳۳ 9578 ۴7۳ 2۹8۲۳۷ >۳ ی٭ا5 <۴ ٣
 57 5۱۹۷ ۹۴۲ 5۹ ۶۰۳ 51155 ٥ ٦5× 2۲5۱۰۳۴ ما "ہ”
 3۰ 5ا5 800 1۹۲51 29۹6 می ہ۱٣ - (۶)39۳-(۳۲۳ ؛

 ]) ۰ہ٦

 ×۹083۹ 94 ×3۹ ٠۶ +7 ٭7۹٭ ٠۔ 96٭

 <۴ ٣ 5)۲86 ر ہ5 7)208 ۲۳ >٭8۳۹ نا ہ٣
 م387 5ہ[ ٭ ٭۹ہ ٭ہ٭۳- 5. ۹۳۹۰۹, ۶ ۹1۱ ۹ ۶٢۹

 ہک ہ۳ دہ 73 5٭] 3۳۴۳[ 7۴: 3۹۰ ۹(۹ "5۷۹۴۲ "77 تر ۳+
 ہ ےجیرجہ م٭ قر ہر  يرو چور ۹مو ٔم٭ یىی ؟۶8

 38 731٦ 1۹3 ۶6۰3) : ۱ ۹5۲۹ ر517 ک ۹1۹16 ی۹ ۰)

 8 ےہ ×۸ ٦۹× ۶۲۷۰ ]م٭ ٭ج٭8 9ب۷ 180 2
 ممی ۰)۰۳۳۰ ۱

11۱۹ 7۹7 6 

 بو یم) ہ 2۳۰ م 7 ۲۶م ہہ. ۶
 ٭ی٭ یکے ی۹۵۰5 رم ۹۳ ہہو مچ ۹۰۳

 تچ9 5۱ص >۳۰۳۴۶ >3187 ۶ ۶ 6 7۳:57 ۹۹91185 76+
 ہک 7۳71 ۵-3547 79771775 771 ۹۳39 53۴ ۴۰۴۴ 7

 575۱۶۲۹۹ 318 75۹۷ ۴۳۹ :٥٥۹ (( ء۱

 91 یک ۴. ۲۳× (د7):) < )7 ۰۳× ۰۱9-۱٥
 ۹[ 3) 2۹85 ۱ ۹۳۶ ×8]5) ۶15157714 5)213 *(1۹۹۲5۲ ۹۲۳۳ ٭

 ےہ یورم7 ]9 ء۳۷۲۳ ١" ۲۷٥ہ ک١ 57 ۶۶۳ ×ہ
 585 ۱۳۲۴ 5] 3۹۴۰5 5۱۶۰1 9-205 ۴۱ 577 ۳٠۹۴۳۶

 5]5۲۶] دط 7+ 9۳۲ 7> ,5575 515 5155 ۹1٤
 >8. ٭۹ ۹8۲7ہ :۰ ہّ×٣٣٢ ؟(۴۶۲ج ہ77 5۲۰۴۳۶ ص۴
 5 ۰ ۱ ک۳ 198 77۶7 ۲۱۹ ۱ 1)*۹ ہی7121 1۳۶۹۴ 784

 جج ےن ہو 9-۳ ]م١۱ ٭<۰۴.]۳ ۱ ك۶ 3۳ ۹ہ ےہ

 ول ہ۳۳ ۵.٥۴۳۳ ×7۳. 7)5 یا5 >5 دہواو <ہ
 ت۹۹٥ ۱ 8۰۱۱۳ ٠:8۷ ۹۹۷۲۳ >۹ یک ۹۰ ۶۶۴ ۴۲۱۴۳۴۱۰ ۴

 ۲×۹ [۹۹۹۴ 13ہ 9۹۹ ء۴۲۰۹ 3۲6393 ۴۹1 ۱

 ےہ. زکام یر اس ب ک۹۷ قرات ×86 ۃارارم ع١
 اتچک ۱ ی۹ ۱۹ ہ۷۹ م1 تارس ×۶8 ۃےوس ک۹ 3555+ ۱ ۹۹ ۹

 ۳5 ف۰۹ کت. 0851 ۹۵۱ 3۱ ٭5<0 ۹51755 83۳1 ٭
 و۹ ]٣× ق۱ ۵٣٣ ہ5 مہ 5۷ ہک ۹۷۳۰۲ ٣۳۹۳۷۲

 یک ی۳۲۳۳ 7 65.۹1۹1 ہک17۳7 :980۳ 5۲۹ 7۹۲5 ۱ ۰٥۹

 و۹۰5 ۴۶۱ ××٭٭ : اَنْيَِو 7حج جہ ×]ج ہہ م٣
 ہ۷۳ م۹, 5۲۲۴ شیر ۹۶9۲ 55۱۷۳۹ یت ہہ 995 ۹۷۳۳ 7
 ۳ ہر ٭ہ۹م9) ت۳5 ]۶ )16 57 5۳۳۴ 868
 ی!ود۳۴ 5کا, ٦٠٣ج٢. ہ×ي  ہپ”ە؛ 6۲-0 مج *وعرج

7۱ 6۹۲5 5×( 15171۳ 

 ی ٣۹× [وا٭۸؛ ا1۹۱ ۰ ہ۳" ؟٣٣٭
 ت89 ۹۴ <۱ (یج) - ٭9٭5 ۱55 ]۹ ×۷ ید)

 ,نارمال ۵۳٢ ماتناولو

 ۶ظ 0 نرم ََ و یس ڈیل رش :
 1 ا6 قام لو صا ا تو قت لا 75
 اپ ا نان دا یو نوع اکی نون مک ا
 نکات تا یشکلا ابا تیر اْوَسیِراَ ٌ

 1 نت کتنا ما نم نوک وکلا تا ۰
 پت :
 7 نشا لا6ا ثیح نو ہي وم کیل ٣
 ا وک و نوا نان :
 22 ال لا ناں ھا ما ہللا و اتباع ٣

 6ج4
 اور رس ےہ :

 ا یلفاگی کن دوم ابا نیلا هل

 وال یس 2 6

 ٠ 2 طا ۶ ںیہکا 2۴ 2 7س یاب 4 .

 ۱ے وو ےی ےن ےس وو ےس رس رس
 انکک مھت| نوئضیو 2و ند نوا ..

 مد) ×× >5 8۰۶+ ××. ×× "×× 85۳۰-6
 جے ]مور 5 ب۰5٣ أو ہو جب ۷ چوک یجب ۶
 2ات د٭۲ مو ہ٭ ہ77 ہک مج ۔يب جر ممر
 تاج ۴۲8ہ ۶ ہکا777۲ ھی ۱6 ۱ ہیرو یر ہبہ یر
 مہ مہ 73 وجود تہ بج یو7 8۶ ہور ہ5

 ۳ مر+ عر مےر (٭0ہ+ : ہو م۳۰7 98۰
 موج وچچجوہ ہو یج جمود عت جج )کہ ]آ۱ یدر ےہ

 7ج ۱ ہ7 ہمہ. پچ مروج بق مہ
 ہم]77۳7 7ہ ا ہ ۳ہ یجب ہہی چارج ]اڈہ

 بج وہ7 وزو رسک یخ 7 ر ہرا بوی ع77
 ]۷ ۸۳۰ہ ٭-جت جج 7ہو. 7 جج ر یور ھ ع58جب)+” ر
 ×75 ہبہ یوپیأوج (ہج جہ ٭ی ہہ "مے ہ7

 3777+ ٴ٭ج<+ بب م 3ج 5پ جو7 ہب

 8۱ ج وج  ىیرچ موہ ہیرڈإویچ بج یم قع ہر ٭
 ت+ م٭ )7ر وت :ج7۳7٭ ہج وچ مہ ۶ہم

 "+7 ٠ج جج ×۱ محب رم مج مج و×٭ ج٭ مو پہ ×٭
 : 7 ج۰77 ۳ یبہ ہ7 7۳ج یب ہ٭ ق7 ہہ 7۳۳۳۴۳ کب
 5> چچی ر جج ممج]ج نج مہ جر یج جو

 چہ م7 ک7۳ ی۹. 7 ہ3797 77 77 ) (یجر ۰
 1+ : ]جو ۰17+ 77-7-19 8۳7 8۳۳ یجب ہجر ھ”رج
 ہو)7 ×جہ ٭ڑو حبجج ہ7 ]۸۷ ی ف٭ ٭) ۶ ہ٭.47
 اک 6ر م7 ۹ہ ہ۳۰ 8 ٭ق ۹۳9 را
 ٢+ (ممر) یچڈ حج ہ٭ ب5 "ڈوچجہ یجب جہ ]جج جہ

 ۹۷57 ۹۹777 77 7۳۴/77 ٣7 چا 7۳77۷۳
 ۹7 ×7 ؛]ج٭٭ یجب ×۲ ٭٭ ہہ ہ7 ۳۷×۰ ۳۱



 ٹی ھی ہنس

 ےہ تن وان شیپ سجی شعساچیپ

 3 ب۰

 ناییچراسسدیسئوی تحشی٭

 ےن روط اک ےک ئی ا ےک ہے ئی سک ےس ےہ ںی سک یک

 مل وع

 ےس

 ہی پی رپ رو ےأ ںی ىپب وہ ٭ھ٭ه ہہ ےپ حی یی ع قس ھے ح ےب ےن ھِل حج ھضت رش عم

 ے_ ٤

 جم ×1 ۹8))
 ات یی ا شر ۰۳۳ ۳۳ ×۳. ۹ جج ےہ

 ۳7۹ ہ۹۰ )3 ٣ج ٣۳7٣ا ٭ ×73 85۴ جیپ

 ہم۱ >۷ ٠ ہ۷3 تجات 7 مج ری
 ہ9ا5 ہہ ٭ کت ۸۹۰۰ ۹۹ٛ ر5آ ۴۴ ۹ ]۷ مہ

 ۶۶ 5:7۱۵۷ ۳5۳5 بت >۳ ۰۱۳۰۲۳ ۱

 <1 ہ۳۲. یپج×<. 8ج پنج 5 جو إ

 یوقنلا سال -× جب ہ5۰ 5ط× ٥۷ہ ۱ت ہےدہوہ

 ء٣۱۳۲ اتا ا 5 ]۵ 757-71۴ ۴7 ۹. حج
 ا57 < ×8۳ ۱ ۹ 8۷۶۷3۷۳ ۲۱۳۲۷۳۶ ٠٥۳۹ ب53 جج
 ل21 5ا75 ۹ دلاج٭<٭ ہز×ہرات ہک ت۱ تہدزج دچپ

 ۹۷۴ 0774 ٦ 5331 5ا5. ۳۳ یب۳ 5۳۳۴ 2۴ ×6 ٥0:۰
 5۱ ۰۳۲۳۳ 5۹555 < ۲۹۶۹ 5ا84 71 ۱)۹۳۳ 55ج ×۰: عج

 ۹٣975 5871 7151 7151156 ۹۳۴۸7 ۶1 5361 >3 د8.
 اہ ڑ۱ ۹۰ *زج×۲۲۷. 5۳7 ٠۳٣۳" ٦8۳٣ ×] ہ0 رج
 ٦ ے5 ہہ55ہ ۳٣٣" جہ٣٭ ٣٣٦.۱ جی
8577* ۹۹۰۳۲۹۳۰۳۰۳ 215 38179 1 .5152 ۵51 71 ۳۹۹9( 

 یہ۳7 !أ٣۳۷۳ 5۳6 3۳۰[ 595 ۹ ۳۴٣ ×ب×حچم

 ۵5 5۱9۳+ ۰۶ ۴۹۱ ×75: نوک للا بیا ناز

 تسْیب د۳۹. ×7۳ د۳ د٭٭ "ہ۳ :م جج بچ

 ہ۶ ×۳۰ 0۳۰۳۳... ت۳. ٭٭ ×× ۹ ہو
|88 

 ا357 5۳۲ ر۱27 ۰۹ ۱۳ ×3۳ ×-..×× می ز۰
 م۹[ ٭ک٭ مہ درک م5 ہوکر چہ قیم ڈر مہ م
 55۰ ہک ۳۳ ۴۳۳۲ (۴ ٦× ہ7. 7۶7۰ تا۹۰ ۴۳۰۲9
 ۳۳ ۵ )ہ71 5. ۲٣ج م۹ م839 یے د9 ۷ج

 ٭ ۹ ۴۹۹ ۴1۹۹ ×7۱ ۲ ٥5۳1۳۴ *ز35۳ ج۱, ۹۶۳
|۳1 ۶ 215 ۳8× 

 ٤ .٣٣ ٭"٢٭۶ہ چ -. ۲ ۴)٣
 ے7 ١ ۰)۹۹۵ ت ٭7 ۴19 م52, ۹ ۶ ۳6 ٣۳

 مہ" م۷۷۳۶ 157 م٦ ٭رآ× ۹۴ :× <9 ]3 7
 5ہ 5947 ۴7 ۶7 ٦٦ 5ج ×7 م۳ مبا35ھ)و ۴

 ۹. ١11۹ م5 55, ۱] ۴۲5 91۴ 511137 221۳ 55 ۶۹٦۱

 یتآ 3771 ۴9] 7, 57۲۹۹ >۹ ×۲۰ ۳" ہو (
 جہ >٭جً٭ ہ5 ٠ ہ5 رو. ×۶۲ ۴ ۴" 0٥8۳

 ے7 5 ۳۹5 ۱۰۷۱8۶1131 711195: 3139 ۴1 77
 ج۱1 ۹ ٭) مو مج یک مع جم ہے ا

 ی ×۳ ٭۳۰ 5۷5۶1 ۶۱۴۳۳۳ جماع 01۹. ٭ ۶۲۹۹۷۹۹ ۴ہ ۹۶
 ء5۰ م٭ "۹۱٣٣ص۷ ۶7۳۵۳۱ ۹ ۹۹57 3لت 1 1 8۹
 2۲۹ 401 ۳51 5۲78 ہھ) "3)۲13 ]مج× إ دہہرو ہ1۹ 8

 7ی ہ84 م۹۳ تا۷ ک 227۳1 ۹375 10آذ ۱

 5557 8۹7 577 و ۴۳۰۹ دت ہ درجہ ہک ۹۹۲ 5

 ×7× ۹۰۹3 75۱ ک۳ ۹۹۲ 375۰۰ 511 7 5 7) ٠۵٣
 ]مح ٭۸ مات 688 و 51 35ج مم : ہج ہہو

777:772 '”_ 
88 

 ج83( 8ج٣ ۹ہک7: ب۰: وج. ۱۰۱۰۰ ۶۱۳185115 7
 ۹۱۹۱ ۳۹ 58۳5 ۴۹ا ×75 ہہ 447 5۹ 5۹) "۱۳۰۳۳ 77
 ×7۱ تاک 213۹ ٭٭ے7۳77+ گلاب ×۷۳ ۹55۱
 ٭- ک۱۸ 77 5۳٣ 71۶:55۹ ۳٣" ہت گ۱ وف

 م۷۲۰۶ مج وو ھے ج)× م۲ ۷۳۰7۳۱ ×۳ ۱ ٣۴-7
 ہ7۳ ۰:71:16 یہ یہ م٦ پک ٭ ۵۱ ہہ "ہى
 تا ی۳۲۲۹ ]9 77۳,۳ >۷ ۹۰۹۱ ۴۱ ۵۹

 ك۴ ۱۹۱ 5۳5 ۹۴۹, ۲755 ۹71۱ ۴۹6( 5٦

 5۲۳۴۳ 514571 ک۹۰ 38 >۹ "۹۸) 15571۹ ۹97 ۹

 و٭ ہ1 ]۶۳۳7ہ ]۷ ت٭ ]م7 ص۴۶۳۳ 375 ××. ,
 7١ 8٣51 +75ج  615 ۹۳۰7۹ 7 8۲۶٦ک۹۰ 251
 ١ ک۹۹ 771 21718 ۷۴037 پ7۱۱۹۳۳ ]۳۴۹

 ٦اک. :٢ ۱)۱ ۰۳ا٥ +5 ٤١ ٭۰۹٠
 ×5۹ ت۳9. ۲۳۳ ٭ ٭ ہؿ |۴۳۳ ٭٣ *۲ئ۱
 ۹ ×۳ 55 ۳57۹۰ ۳7 ×0 *ال77 م7۹ 5

 >5ر51۹ 17 >ت:۹۰ ی٢ج۴ تل٣ ۹۹1۱ ٣ےہ۳ ٭٭ ۶۳۰۰
 كہ ۱۰۷ج۲ہہ 5۹م 9۹ تہ ٣3ی جج ىچ. عت ۹۰۹6

 11۱ ۹8۸583 5۲7 )5۲۴ ۹۲۹ 7)۲۹1 ۹4-27 ]8115> 

 5ج۹ ٠١۹ >12۳۲ مو٭ ثنا 9٢ ٭٭۱ ۰ ۳
 ]۳ ۹ ک٣ ہم کو ]7۳) 3ل ۹0۴۹ 7
 ۱×7 ہا٭ ×0. >5 ۹۰ ۹:۱۳۹۱ ۹۳۰ 7
 5-7 دت یہکتک ہ۰۳ 57۳ م۰ ہہ 9۳۳ ۹
 عو مع. ہو١۰ ہہ چک م۲5 ك ۴5۲8۱۰۳۳, ء۲

۱ ۹۹۴ 7۹3 257118 

 بود ۹9ج 5۳۰ یئر ۹60 مہ وكکو1۹ (73) ۹۶۲8۰ ٤

 ٣ک أ۳۰۲۳٣۲ *88 م5۹ >۳ ی 5۱ *۲۵ م۶۱ 35 ؛ “_6
 ٠۷ >7, 8 مج ؟ م۳۴٣ ۴۳. ۱ ی "۱۰۷۲۳۴ ٭

 ۳ <٭-ن ہ۳ ۳3 یو دے -٭+8 ۲”

 یہ "٥)٭ ہ9ا1 ۱× ہزوا5٭ أ۴ ۳۳ ]مم 9
 86311 ٣ 56 576 65۳ : م ہرا یہ ۳۲۳ :٭۳۴ 8
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 اص ج٭٭ وص ×× ہم ×ہ<٭ہ٭<۱ 3 956 ٣۴×
 چہ جج ہ٭ ھجے ٭-ج. ۱:م×٭۱ ۵۷۸5۵ ۹

 یر *ج ]۳۳ <٭)7) ×۳7. ×۱ ۹۸۸ ۴ ۱ج۰
 ۔ح.ح٭ ۳۳ ۱۲۷ ۰۲97. ۶۳۰۲۳۳۳ ٣۸ ۱)۴۳۰ ا3ج ۲۳۰۳ ۴

 ور ہو ہ۹ <۰ ہ۳ ہما ×5 "ٗصطح بک .ي ۹
 ]۳ ہر مج م٭ج ۲۹۹) دھڑ ہت ۹۲۷ ۷۷ *اب) ۱
 ڈ؟۔|]ہہ جم دم را ×5 یک ۲۹5 ۹-5۹ 1 4
 -جےح وم ہی ]می ٠ ید 8۹ ۰۷۷۰۰۹۳۱ 5

 ]نہ ×۱ .8۰) 7 7 ,۷)3 .۲۱۹۱ ۰۱۴۱ 75× ۸٢+
 0 7 *اآ ۹ ۳۳۴ ۰ا ۳۳۲۳ *رە٭ تنیز (۴-)

 ۔۔ مج بد یہ5 (5۹8-یک ۹567 1۱ 48۹۷( 8٦٥9(
 لو ط۳ () ہج -: ٭ ۹:۲۹۰۰ جا
 جہ. ٭ م38 ×× 1۳6 ہ۸۴ 7۰۳۰۳ ۹ ۴

 عل دن پ 7 ۵

 اپ 0ر۵ اوا وا6 5ایم دکن یاد دخمد ا ید ٢ رو2 سوٹ ےہ 27 سوپ ےک کک ھ2 مار ہر
 اج 2 ۲

 ال نانا نکل یم لیلا ند تب یمداداولرشا ا٠
 2ایل نیت صا ولا 7
 و یبا وا عر وظار شاوقلا رر حامل لی نوش |.
 غالںمب زا ملام وا اب اولریم نآو یارب یتدلاو لالا ا.
 1ل وا لو ول حالت نا 7
 ال ایام وم یا ةعاس یورو
 شا و شا ند یبا لیلع نو شورو لسز کیتی آ۲

 نوا او55 ننیااو 'ںونرجت مھال و میلع توغالم
 روا اپ بنوا نکلا لم رکا نیلا ا: نیو د و اکا بیا كا عار ا.

 وانا نزد نو وع نک م نوا می ار اانزیمئ اح یح تا روبی نرولاکپ
 واک جا مج ینا یساز لہ اةع صاف ا

 ںی
 لا ا 5

 ا اپ اج کو وی ےک

 مر ہق--ہ٭ ۱ ہج 2۳ہ٭ ×ہ.۳۷٣ ×× ×77 77
 جے وی و ہر جج یھب دہدعرج ھو ۲۱88 ۳۶7:۹۳۳
 چہ جو نر (مح) ۱ہ یر ہجورچ ٭جہ وہ ۶5۸

 >٭جہ ×3 ]مم بج یہ 77 ووْکوہوپیج ٭ ۶٤۲
 ۔ج. ۱× 5 ر ی۳ ہوب٭ ہج٭٭ ہ9۶ ےزوص ء7
 چہ یہ ھچہ 77 7 ٭٭3 ج۳7۱ 7 75
 ہ17 7 ا ۳ 7 37۳7 ا ۳آ 87 ۹۱ (ہد) ۶۹8
 جو : جج :ہ٭بج مج ہقح اہ ہہ 7
 مج ج جج ہہ جج. یجب ج7 "م77 ۳
 ]ج7 ہ7۳ ۳٣ ی درک (7 ۳ )77 7 5 7
 مج جو بق ۔75)7 یج  ہجوروب ہک یب ٭ب٭ ۳۰7 7۳97۳۷ ۴7)ر
 ٣٥× ج75 ٣٦ (ددز د٭جہرج >٭.٭٭ ی٭ُ ۳ ۱
 ]0م ٭٭ ّج×٭ ہہ مہ. .× ہیرو ٭ یک وک ۶۳۴ ہت
 +چہ٭۔ پچ ج یڑھچج ہبدح< ہو | (مےر ے ۹.۳ ٭.7
 ہجہج جج م٭ہ بر مب ٭۔یہوہ ثب وم 2ل -
 ہم )ج بج” وجو مہ ہ و075 ٭ہی 7 ص۶۹
 ٦جج بد ٭ی صر ہبجج ہ××) ہک یہ< 27 وج ۴

 ٦ (ند) ×ور ہہ بتوہہ٭ 7597 ۹۹5 بو و
 ج]جچ وج پچ ہہو” یجب یھچ ھو” ٣ہ ۱ وز
 ےروج ج وجہ جہ ڈ5چج ج٭٭ مہ ہ ٭وچجچ 7
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 <5 ۱۰۳۱ ۹۰. ×۶ و. (38) ×٦٦ ا۳
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7۴۰ 7۳ ۹7۴ 99۲1 7379 275 
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 515ا ۴8 ۹۹۶۹۸ < 6 ۱

 ٥٥۷٥ ۳۲١5۱ ×۱ جہ7: +5 م× اج ٠۰ چ ٭×
 تاک ا5 ۵1۸5۹ 5۳7۳. ۹۹۳ہ یہ ہج٭ گنج یجدژ
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 ۳۳57 ء۱ 38 م۹ ہہ ۹_ درج جج ہہ. جہ

 *7- ف ×۴ جر-۷3) :۲, (167] >٭79 27× 9: ×.٭ ۱
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 5۸ - ک 5۲571۳5 ۲٥۳۳۶ یک ا551۰ ۹ پ5۶ ۱۱۴) ۹۹7 ]
 9اکن ئی

 ت۰ت ضیہسعم تہب

 مما ۳۳ ۳ت 7۳۳ ×۲۷ 6 ۱

 قا ۹8۳۳۶ ہہ ا 757 آ2 ]87 ۴
 ق۱ ۱5۸ د55 تعچ ہ ۹۳ ۱۳۲ :90 م۳۰ |

 !۱۔٣۳ 7 7۹ (7۶) ۹ ×٭ >5 88]52 5781 7٦
 جج ۳۳۰ ٭ ط۰۹ میر یہ 58 ہا

 سو ۳۷ 5۴ ۹۱۱9۹ 5ہ ٭۳٣ہ. 57 ٹ١ ۳۳ ۳
 ممب ۱787. ×۶ جم 8 ب٭ 5ج 87 ہ۴ "ا 3۳×
 وج ×8۸ یدمز ۶٢ ۶88 ×٭ ۳۳ )٭٭ ۱
 ''۔ع٭ ٭ ×× ۱۳٣ یر >ہ -٭× جو دیززوازا
 ٰ 8۷ج ۳7۰۹ ۱۹ 5 27 (۹۰8) ر5 >۳: ۱5۶ 7
 ںیم ا9آ ۰۹۱۳۲۳ ۹۲۰ ۱5۳ 959۹ مقا ۱ تہ
 مچ یّص48 ۰۳ م٭ہہ۹, ۳5۲55 04518 +5 5

 یر۴ ر155 ۳ م۴ ۳۴ج ج15۳ 7۳ ۶۶۰۱

 --۔]ح٭ کی ہہ ہ۳5 (59) ۰۳ : ×7 ۳ 7 75
 --حمح ہم ہ 9گ" ہم ٭ج یہ 5 ۳۳۳۰3 و
 مس ج٭ ٭”* |مد٭م ہو( چت 3ی جہ مہجآ ١
 - ہ۸ ہج٭٭ تک ہم۹ بج دبم× ج-٭٭ ۱ و 8۰37ہ
 ۔ -]5 ۰ >٭ہ٭ عج پٹ ہ8 م۳٣ ؟[(9:ہ ٭

 تنہا

 جب. 6ت ۳ ہت یس و۶۱ ہ۳۹ : یھ) )9 ٭

 جج ی۳۹۰۹ ۳تر ۰۴“ 575۴ ۱ ہ۰۹, ہی م۳ 8۹۳ا ۰
 5+ یب ×75 ء٣۰ م۹ ہہ ثجبجوج رک ]۳ك 7۴

 ۴۹1۷۹ 1۱ ۰٣۳ ×۹18۰۴ ی ۰۰7 17 عج جج ۱

 ]×× (7۷1) ہ 3٠آ ۱۹8۳ ٠5 776 ٣٣٣٣ (3:) ٭
 ۹ ۳7 ج5۹ تج .۱۷) ء۳٣۱۶ ۴۰۱ 515ج !|7٣٭
 ۹830 6۹6 59) 5۰5 ہ۱ ی۶ 3۰ 9۶7 6۹8۱۹۳ یے ےہ
 5۳۹ 5ہک مم ںثسەدج و <۱ ہ23 م07-3ہ << 7

 م۳ ہ×٭ می می ۱ ئ۶ 8. (٭5 ب۹۳۶ "۳ ٭

 37 بچ !|×٭ 8 *٭.ہہ۱ او35 ی5 ہہ 6
 7۸5 ۱۲۳۳68۸1 ۵ >1 ی۳۷۹۴ ۹ ۳7727 ۳۳۳۳۴
 7۳ ہم ت-٭ >۶ - ×۱× >۰۹×7 5ہ < ہھ۳7])2 306 ہ۳.

۱ 7 > 21۹ ۹۹۱۳۳۳۹76 ۳ 

 و۳ د0 ۸۹ ۳۳۷7۳ د٭ مم ۳-75
 --_۳۳۲۳۳ *580ک ]3 ید اوج 1 ّ ١ ]مہ ۹۳ہ 1۱

 45 ت۴۴[ ۹۰ 7ہ ہہ. ب٣۰ ×8 و13 ۹6۴۹5 ۹

 5 و۹. ہو رفج ]۳ ۳۳٣۰ 8ق. ہت *ہ ما ٭
 955۳ ہ٠ ×۳. م. ]8( ي۱ ۳× ہ .چئ٭
 _ چپ جج مج ہ٭ حج و فى × ہہ 83 ء۴ ہہ
 ۹ .٠۹۳۳۳ د5 ہ۴ م7 ٥9" ہ٭, ص٭٭ >٭ ]۴ ہ8
 73۷ ×7× ×۹۰ 7 ×× "۶۳× ہ ×8 ۳ (.٭٭

 5۹۹1۱5۷9 ب>٭ اتے ۳۷ ۹۲٣۳۳ ]5 5۲۲۳۴ ۰۱۳۴۲۴ ۵ ۱۲۳٣
 ا ×:ہج 9< ل۰ بستر ×7 ۰7 ×× ××٭٢

 8۲۲9× ٭ !م۱۶۳ ]ا757ڑ]××5 (31:) د۴ ری ۱ ہ۲۳ ٭
 ہ۳۳ ۴ *٭..ے٭ نر 58۸ ہ ٭۲۹۹۰۳۰ *چ-٭

 7181 یک مچ ید 77 7۵7| ؟۹573 م5 2۳۱۰۱
 ۳۳۳۳ < مزرج -×<٭<7 ہ5 پچٰ٭۱ >5 ر٭. مج

 -ہ _ ھچ تک -یہ حب حج ے  ھؿچعب ےہ
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 : رہ ےہ ےہ اھت ہر ۹ہ ود

 ھلر تی ہیچ تک چھ ھب ھب ِھج <۔ی

 ۔-ی

 تا نا ناسا سس سول ںیم

 ہی مات سس سس شسااسنیتم اگ

 ای اچ 6.9 ۳۹) 51 ک۲9 39 >7 چ پی

 8۰ کج 8۹ ہ۱ اچ ۶ >۴ ج۷٣
 ہا ا ا7۶. اج ہر >7 :چ سہ
 مج. مچ ٭19۹96 ےب ود  ومچ5چ ٠5 ٦۶۳ تچس-ج

 ۰ 5 وی حر7 ۰8۰۹ ہدچچ وچ پ

 17۳ ۳ ×۳3 ہک "ہ9۸ 0۹. ج]
 7 6 جج ٣۱ کا7۹ 2۳۴ ۹ ۰۳ ڈ٭ مچ

 م1 ت1ج 1ا۹ 2 ۰۳ 18۳7۲۰۱۹۰۰۰۱ <۰: ْ

 م1. تم. ×تج× 555 7۰ ۳ت5 ِتدج٭ م

 7 7. ۴ اچ 77 7۹ ۰1 ۴۰۳۰ 77 جہ))ت ٭
 2۳۳۲ ير۳ [٭۰”؛ أ۷ ٣ مچا 5۲54 5۶77 ۴ہ :جچ

 ۳۶ چ۱. ۹۰ ھ۳٣ ہو5 :>۳۷ جچچ
 ۹957 ما د٦٦ ہ۳ دآت ہد ۳۹۰ 7۳؛ 7, ج۳ چ

 ٦> (35۳۶ ٭1۴ ہ٠

 ×۶ مٹا (د)٭۳) ٢٢" ٥۳۴ 5۳957 ٣۶× ہ”٭٭٭ جب
 ہا ہہ ۳۳۳5 ۹۳۶ ×7]٭ <۹ ہ۹۷ ینب ققرص)

 ۲۹ ک1 ۹ 7۳۰۳ 2۲7۹ ۵ ۳ ([۹] 518ہ می

 ہک ۴5۵۰۳ "۲5۱۳:۰ ۳۳٣۰۳ ہ ٭77 ۱: 387۳۳ إ ںورچ
 ْ 18۰۱ 1۳۹5( ١515

 ہ٭ ہ اکا 3ت ہ۰ ].7٭×٭ وت ٭٭ ٭٭ .×ن

 <5 ۱ (<) ۶۴۳ 37× ×7: ×۰ (و37) ر۳۳ ×۴× ]8ق

 ن7 977 5۳ 55 ۰8۰۹۳ بج٭ 57 ×7 7۲۳۴

 ۲× ٭:- اَن ا با کوئ نر
 ےس چو رم یہ حت

 تومیسیالَ تک ب ہ٭ ۱۰ >۴ دجچج جوس چو

 ہ8 57۶۹ ۳۳۳۶. ×۳× ٭۱1۳ء8 ×7 بج عو

 57۶9 595 ۳۳ ۲۹ ہ۳٣. "۱ ۲۳ :, 5۹1 مہ "وچ

 555779 ک ا0[5896 ۶۲۷)38 ٣> جوقرو چوم ہہ 8

 )۳7 ج۰٣۳ 0 8۳ ٭۳]. ×۳ ۳ 7

 1 ۳۳۳۶٣۰۱ ہ۷۳ 37 27 ۳ 5 5۶ 8٠٣۹٤۹
 ے۳ ی5 م۹۳ 678 وج ر >۳ ی مہ ۴ ٣

 یو ٭ چک ۹۷۶ 7 ٦> ک۹۰ ۱5۲۴۳۳ )77 ] ۹ 77
 55۱۳۷۰9 ٠۳٣7۳95 ۹۲۴ ی ×5, ف۹۰ ۲8 ,]۳ 7۱ ٠۴7۳

 5اک چرا ۷ 1۹5 ۹ ۰188 7 71۱

 ۹ 5051۳5 ۹۴8 م۹۳۹ 7۳۶۲۴ ٢× ہ77 ۳۹۳ ۹۹1
 و56 ی۳ وت -گ چے ہم سج” *8ە٭٣ جہ
 ہ58۰۶ 7۳ ۹( : وج اچ مج ےہ آى ؟۲۰ ۶۲ ۶

 ہ۲ ۹۲ ہ7 09 ل7 5 7×۳ ہ۴ج۔- ×× ×۳ 8,
 ٠5۱ اک +۹ م7 می مقا 3چآ م8۱ ×۱

 ۹۹۷۹ ۳۳۶ ت٣۰[ ی5 ہم, ۹۳۶ م3۳۳۶ ٭ج 1۹ہ ۴

 >78. ۴۰58 ہ۹ا7 ۹ >۳ ۱۳ جہ7 5ہ ۹
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 إ٦ ×90 ۳ یہ5 ۹ق. ۱۴ م۱ 1 ٭

 )۳. م۴ کا کج و۱۳۰ 1۳۳ ہر ہہ 0۲۰۳۶ ہ7
 5۲۹57 ۱۹۹۳7 5۶7  : ۳ جج مچ. ہم۳

 ھر او نا نی 2

 >1 ایف اورا دادا یخاشخا تدعل ها تاخدا زاد و ا<

 دا )5 اتا صا ہالوط امر ما دال ہرا تاف ا دیے اھ
 رپ نوش نار ٹن لک لا ڈ کلا ناک ابا ا
 ] لضف نما سرکل نام اک میرال ولا تلاقد ا“
 1 کن رن کا6 نبی ایر با علا دند اک
 1 الو وامکلا با وبا مل کت لا عاد تما دام اج
 ےآ نانی ںی یا کا ناخن ات
 ےآ فارغ عقنف نیکناتکوج نی نیا ک نایرخلا یب ا
 ] تالیظلاوا یت اوتما نیز نیلا یزج ايک انب
 ا اھ مور ضا توا ایك مت کل ات
 ج] ند ٹرہت لاش نشمفد دص ام اتع و 9نو اب
 ج1 انکا ا0لات ینا لی نص اولاک زوال میم اج
 آس لم راج سا ہلال نال ین اک
 اھت و

 سض

 مر ہجر +٤ ر ہجج٭ ۳< [7 ہ وے وچ ]یورو

 طا تإخى 5۱۲1۹ 7/۳۷ (ئ)۷7۸۹ ٥7۷۳۷ در جہ یچ ٭یہہ

 تی چک ا ی3 7ت ا کی ا تک 3ہر دبے ۹چآ

 ات 7۹ج 7تک ڈی یہ و7 ہہ یت یہ تباہ  یچ

 ۳۳۳۳7 ھر 98 ۱ر یب اچ 7)785: 787ر چتیچ

 ٣۰5 بہو ر79۹ ×۸ 7ر ہہ چرچ )ہ7 ر ہجیرجوج 7<

 ہی77 ٭رک۶" ٭ ممجز پچقڑچ  ہجہیقڑجوبچ عی7  ز  یرچچ5

 ھ777 2 7 ہر۳۳ ہم۳ مڑ ہت ر تی ۳ 7+ چو

 اج ٭ہ۶ چ++ یہرر ووٹ وچ پو  ۔یجج٭ چپ

 17ج ک7: ک 9787 ق۰ ہہ 7 9۳۳ 77 ہ٣ جج

 نچج مو ]ص۶ ج۲ ب٭٭ ہو ھچک ھ٭ مج جں ہ ژ6 جپ

 چ-٭ 2ج 7۶ہم 3> ھج٭ جچجر ج5 یر5 *رف)ووچ "و
 و۹57 ۳5 یدر ہ٭ہی٭ ج٭ ہوہرڑ+ ٔور عجب یجب چوچ یورچ

 ۱771 75 یہ "جر ہ۲ ×۲۸ ہج×ج ج5ر یمدر وچ

 177 ٭+ہ مچ یج  ٭ہجب جوچ آ3 ج3 جج وج

 5۳ ما ما مج جہ .۔روگت ہچوہم”٭ ہ۸۷  ہرچ' أرجمچ

 57۳7 جر یدر ہجہ٭ جج ٭ ژچ ع+ عج نج پچ مو

 ٭ق مہ ۱ یریجو یویہوہ وجوہ وو8) ھچ[2ی بیر یچچ چچچ

 ت7ج مج 55 ہجبوہوج ی ہی ےرھھْجچ ر جج جپم

 17 ہج٭ ٭. ٭7 ہور جبکہ ہو جج ج عج

 تر 7۳۶۶ 2ر7 ہ7 ہہ ۳ج ہ8. 77 ہر57

 977 5٣۳7۳ ۶ ہ9 517۰7 / ہکز ×7 ہ٭ 3ھ777) ×× ہجہ٭]7٭
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 85۲27 ۴5 : ک +۲۳ 5۲۳۷۹]( ۴1۹ ۶ (۴۲۰۰۶۱۹۱ ا5۱5 ۹ ۱۲ ۴
 تچ مہ, ۷۱۷۳۳٣ ہ۴۸ ۳۱۰-۱ ر۰ ج٭ 7 ۲۴ ٠۰

 ٦× تب رک ٭۳۱ م۰۰5۰ 5۳۶ + ۱۹۳
 :٣7 ۵۲٤ ۳۳۳۰٣ :۷×۷٭ ۲۳۱۲۹: ۹۰۶۷۰۱ 55۱۹۷۳ چ۷
 ہ۹ م۷۳ 5۳۶ 75 53۱۷۰۳5 5151 75 ۹۹۳۳۶ ,۴۱
 5۹۹ 511 55۶۱ ۹۴۹۳۰ : ۹٥۳۶ یف ۹۴۴۸ 5۹۶۹۹۷۱ 7

 8۷۹ ی٤ ہہ مو تی ۹ک ہ۳ ۹۲۳۰۴ م۳. ج
 ۲۱۴۹ 57۹ 1۱٠1۹ مم ج×۰ یب ی٥٢ج ء۰۰ جہ
 ۹58 5.:]2 ٣ 5137 ۰۲۳۹۰۹ کآ ےب ہی8 :× 1۴۶ ہ 6,

 7 ۶۶۰ا 571۹ 5۳۰۴] ۹5۰ ٠آ ۶۳ ۱ ۹۶ ۶۹۱۰ 5 55 ٤
 و٭ ہہ 05 ۱.۳ ہمہ مہ تاود ]58۳۴,۰8 ٠ : ہ

 ۹ : 20 5ا5۹ 375 ۱۰۰ |17 ۱11۹3۹) ۹۹۹7 7 (, 7۴٤
 ٠۳ 757۹8۱ 55 6 "ہ۲۹ ٣٢× أ۶ ۱۱۹,

 ٹ5 ۹(۶ ۶۲۹ یب٭۰ 5۶11۳7 ۶۲۰ 515 8] ]۳۴ ۲۲۹ ۱۹ 7
 ۹۲۹ 5۸۲۶8 تا 15۳-6 ۴ ۹۲۰۳ ۱ 53 >۲ ی5 :رک)

 دہ 141۹۹:۳۹ 5 ۶۳ ہ7۹ 5۰7 517 ۴۲۴ ۳۴ 7۱

 'یب ۹985 ۳۲٣٣۶ میر ×× ہا <۳ ہ۷۰ ہہ٭
 ۳ ۱62 ہ5 ۳ م٭ ۹۰۶ ۳ ۸ 85۳۰۳۰ ۴ج

 ج 9۶۹5 ٣۴٣ 8جك 0× ۱ ہی ںیروک ہ۹ 5 756
 ہم ]من مح مج ٭0 18۷۶ ہ۷ کہ +۳۲۷۰ 5ا5۳
 5 7۱۹۷۳ 8۳۰ 57 ہ57 ۴۶ا ×5 ۱ ک٢۳ 38۹ 75 55 آ٭
 ۹5۹ ت۹7 71559 د۳ ۱۱ م۶۳۰ 5۲۴ ۹۳۰ ۲<
 ہ۹8 ص۰۰۳ م۳۷۳7 ۶۳۳ 75۹ 57۱۰1 15۳ ۴ : ف
 بک م۸  ما٭ 51 0۹۹ 5 ف )۰۰ 1× ۹ 5۶18 تڈ×٭
 می ہ۸ ہ سس 85 65۱ہی ؟ہ ہم۹

 ت۱ 5۳5797 28 51۳۳۰ ۵7۴ ٣۹ ئ۳ ۹۴۲۳ 57
 ٦75٦ 8۹۴۷55 71 93۹ 9۳۳) ۷۲۳۴ ھ8, ک ۴۴ 1 7+
 م۲۹ ۲۴۹۱ ۳۴۱۴۷۳۴ ۶7]9۷۳۹ 1۱۳۴۰۲۳۶ 7۰۶۴ 3۱۹ 57۱ 7

 3۹ ا۹۰ ۵9۱ >٭× و۹۰ 5ا ز17 ۴ ۹۳۰ م3 ۱ ٥۵۳۹۳۰۴
 ہا ]۹ ۹۳۳ ]۳۸۹ ]۲۳۳۰ 5۷۳7۰: ۶۳ ۴ ۱ ۴۲ 77 :<3٤۳57

 8۲۹ م8 یردا ال ءاھ دا ع٤ ٭7 ۹018 818 ۹) ۹۹ ٣
 551575 ×۳7 ۵ 55377 م۲۰ ۳٦ 7 ب5۰ 757۶9

 +7 ۵۳۳۰ 5۱۰ 515۹۳۰۶ ۴۹۶ 5۹ ۱۱۴۲۶ 55 ]٥۸( ۹٥۶ ٦۹8
 ک3۹ ۴۹۲۹۴ 51 3777 7:۹۰ ۳ہ ( 1۱

 ایا سیف لنا رم حا --

 علی ×5 جولو یب[ ےن ۱ ک۹ ۹ 4ک 8585 ۹
 ۱|9 لمج یو ٣ ات ی8 مس یو ۹۴ ر0 185 ۱۹۹ كہ

 551 5۴۹ *۳ جہ ٢۷۳۰ م7۳5 ۶1۲۹۲۹ ×1, 7۶ ٣۳5۷۴۴۲
 ح ۹۸6 ]1 ہ6 ت+ 855 ۳ ہ۰ ۴۱۵۲۷۰ ى53 ہ

 ٭ح٭ 8ک 25 8ء۰۳۰ مج ہہ جیو: بو٭, م۹6
 ا ۰۴۰ م514 ۳۳۹۱ ب۳۰ 5۳ 7733) ۴۴۳۰
 ۹۲ 5۹۱ 208۳۱۳۳: ۶ ۹ 5۲۳9 ۹۰۰۶ "۹ہ 3اکتا

 ٭٭ ×۹۱ ٭٭٭: . یوم کن ا مک نموآ سا
 ×5۸ 5۳۴۲ 85۹1 ک۹۹ یا ×۴۴ ةينع یہ 6۹5 ۱ کو

 6)۹19 ۱.۴۳۲ یک ۷-5۳۳۴ 5 4 5۴ 5> ٣×

 892 سس... ڑماکاکککكاھھکگک
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 -ںم سرک ٣۱۲ ۴ ۱ ک ۴۰۵ ۳۳ ہ7 ×72 ہہ
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 - قو جپ! ہ۳ ہجج ور +۳ ہد ہر75 ٭ <؛ 77

 ق3 5۱ ۱۳۳ ہم ٭ا7ا8۰۴۲۳۰۳ 587 ۴۸۳ ۴ ٤۹
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 7.۱۴ ک۹۹ 7)5۷17 ۰۳۹-7 ۳ری تم ۳۹ 158
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 وو ہ 1۳37 جہ "55. ہ۹3 ۹۹۰ ۹۳٭) ۰
 مج 5-٠۰ 1)۳ ک9 و079 ۴9) 7۶7 8

 و۷ 5151۳5 ۹51 191515751 ۳۶۹۹۹۴۱۳۴ ۹971 1۲5 ۹۹
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 ٦١ 4 ۹۱۷۰۱ 1۹۲ ۴۶۹|5(8١

 ×۹. ×۴ رت ۰. ۸75 77 7 (جمرزز) ہ۳
 و-93359۹ ۹۴ یہ <۹ 3۳2۷ ۹کی٤ "مہ 4< 5 5۲۲٢۳

 ۲۴ ۳8 ۴۲۰۲ 57۳۰ ٠٢٠ 5:۹ 8۷۶۱ ۲-٣7× ٭۹۹. 58
 ٣۳ ٥5۲۳۶ ۹۰ ۶٦ ۹ ۳۹۱ 51٣۶ ۵ ج:۴۰ ٣ہک ۴ ٭
 7 8۰۹۰۸ 5م ہ٥ ۹۴۳۲۳ ت٣ ٣چ. ٭پ۳ ۹: 5۱

 م35 ×7 ۳×5 و ۱454 ۱ ۹۹۲ 29507 1٥

 م85 ء۲۲۰۶ 57 ب٭ 7۳7 3635 ۹۹7۹89۹ د۶٥ 28

 ×۱ ×٣×  اَْهرَمِل ما لاَ بتلا دَعسيِلا

 ۹۹8. 09 ۰۹3 ۹+۹۱) ہ۸ 97 ۶۷ <1 57
 ک۹۷ 71۴ 719371۲۴ ج5 ۴ ر ہ۹. ×۳۶ ۳

 ۹ 1۹۵]55) 1۸153 1۹۳۳ 1۱ ۹ ۹15۰۳۶۸*( ۶۹۹٣۳۶

 و ".۹٭ "یھڑ|و جج ١ ٭ یہ یەچی٭ 35۹
 ١ ۹۹۲۴ 3 ٢85 ٭۳۰) 1548) ت۴ یدج٭٭ 1

 8ہ, ۴۲۳۳۳۳۰7 5۲۳۰ 5۳ 5۳۳۰.۰ ۳<[ ۱۳٢۲۰۳ ×۱: یک

 311 5۳ ۴۹۳۰ ۳ ×7 ۱۷ 3۹77٭.٭ )۹۹ <7. 7
 5۰ یررسم ۵ <۳ مج ہہ: ×۱, ×۱ 5 ۳۳, :۳۴)[

 ت۲ ہ ×× م7۰ 3.98 ڈچ٭: جج ۱ 8
 78:8 ك8 ۶:

 ]85 (ج۰) 7 ۳۳3) 75137 8۲۲13 ۹۳۳۰ 7۱
 5۹۹ >5 (٭3چ ا38 ہ۹ ۴ ی۰ ۰۹۳ ۰ 7
 5579 اڈاو ح57 ي۴۰۱٠۰۴ ۴ ۲٢ ۱۲۹۳ ×۱۳۹۳ 5 ٭۴ ۳ ۰:
 ٦٦ ×× 7جج ×× ۲ ۰ح ہ×٭ ×7 ۰٣× ہہ
 ۴8۳5۳۴1 5۷۹۰۳۰۸ م۱ 5۳۳۶ >۹ ٭چ۲5۹ مم ہ ه6
 ۳۱.55۲ ۴۰ 0ا۳۴ >۳ ۳ ۱ ہہ: >۴ یر

 155 7۳۰ ی۹ 7 ۴ : ٣ ۴۰ ۹۹ ۲> ٣۲۳۴
 اٹ, ۶۹ ۳7۳۰ ٥ >م٭5٭ ٭٠ ہ۹ ٤ ٢
 ات ا ۳۲ ہ۹ ۳ ہ۸٣. ہ٣ . .۷٣

 ٦ ٭٭ ۶ے مم پ جج حج ہہ” ٣٭ << ج
 "جم مچجمو ٭م >۶ مح ہمم>٭ ٭ہ ہ
 1۹75 3ہ ہ۰. ب٭٭ مچجمو و ٭٭ ۷× 1

 دمجحت ۔۔متزو  دخشُت جج

 ہک -ڈئآ ڈ_ي  ؛غج[

 ْدٹھگآ

 مم ھا 'تآ

 جالب ہمےشقٌف '؛صفن ھچ

 ھٗھھشہ



 و را ہہ. جار یھ وادب 83 ۹٦
 57۳87 ۶ ہ صد ۳ چل

 ۶975 تك 3۲۳۴۴۱ ۳۴ 71 ۴ ۶17 ٥٥٦٦3 ×٭×آ وچ
 ا36 5 ج۱

 ج3 7977 8۳٣۳۴ >03۹ 3 ۲۴ ××. ر 3.

 جب ص21 ۰ ا جر تج >1 ۹ ٥> ××٭3٭

 تئانا ہ97 2۳۱ ا ہ77 >۰۰8۳-۹ 87) ہ جج
۱ 7 6 1 7 

 ة5: ۴۳۴ 8م ۳)8 ہا, ) 57+ 5۶7 ٦5۱

 جام ہک ۰ج فٹ١ ی٦ ۱۷8 ۱5 ۴7۳ ۱ ۰ ۹۷۱27 >39)ر یچ

 ہ) >5 ×× ہجج :ر-”ا5۳ اکا ہ ×۶۰ ہ”جچ و

 8× چ8 یر م6 ٭۶ہ٭٭ امی زيْبي اک

 <1 6 55 )×× ہب یک ۰18 ج×آ >×× جہ

 ۳ ٥ ۶۶۳ ۸,۲ ۶۹۴ج جی ۱

 ×× ہ5 ک> (ج:) ٛمی ہ ۸ *۳2 ۳ج :ور

 57 5۳ ۳5 ۱, ہ٭×. ہ۳ ہ جت ڈ >” مچ

 ق7 ۹-۳۳۶ ۹× )۳ ٣7 ڑ1 87×۹ مچ

 ۳55 6 ہج ہہ ۱ قے ہ77) و. وس ہو

 ۶777 ۱5۹۰ ہ٦٠ ہم7 ×× ج١۴ >۴ :×.ت ٭٭

 7 1 11 ۳ "37 ۰ ہ5 ہہ جچ

 فا < ٭١۶ ہہ ہہ ح-٭×> *٭٭ ڈچج م عق

 5۲59۳ ۳۶ ۴۲۳ >)٭) :۳۷ ٣+ یک .دج ]چو وع

 ۳ ٦۶ : ٣۶۳۳ 5۳۲ ۳۳٣۱ ٭”چ ۰٣ ٣٣× ×۱ ٴ"
 5۹ ۱ ]7 83 ۹۲۳۶ 7187 ۶)۴5( ٢*۵

 ک5 587 55 ہر م۳ ۲ م3 7 57 ج۳۰ ہآ

 ۹اک ا ہ ۰۰ ٠۰۳ دات ٭5 "۶77 م۰۲ ج۱ جہ

 ٭×× 2٥551 5 523 <۱ ک51 ک ہ۹ <5 ہ۳۳ ۹۰۷:
 13155 ۹1 2 ١ ٤

 25۳۹ ا45 3۹ : 5 ٠٠۰۹ ۸-7 ' جہ ۲
 ۹4]ا٭0715 اٹ 5ر5 مما ۹ نو٭ک م٭) ۹.گْ؟×× ۱ .٭| ی۶ ہ

 “تو77 ×۷۲ تر ۳+7 ر ہ3 8 83 ٭×٭ ۱۰ ٤۸5

 3چت ٢٣ 1۹55 *٭ او حق ہم۱ ہ٭ ہ٭

 27۲079 5۹ ۳ 1۹۳7 ہ ٭۰٭ ءء۱ ہد” وہ

 ۱]88 ۹ج٣ < 37۳ مح وڑج ہ >٭ہ یو ×.م5ج جا

 ۳ ×۳5 1587 55 ۰۰ ته٭ ×ج ہو” وت چپ ٭

 تک2۶ اتا 557977 ۱۹ 7۳۳۹ 7۳87 ۴7 3747 ہ7. 78
 51 تا5٥)٭ 975 ھم۱ ہ5 ّم"م””٭ صو مج ٭

 ۳۹ ۲۳۹ ہد, ]۱۹ج ٭× ۹8 ا ے5 ۲) 8

 ×٭٭+ مہر 8× × ×٠ یک اطارٰلاتيْمِ ءأ

 ہمبم تصہج ۶۳ ہہ ہم (مم بہ ہ٭

 ٠۲5۱5۶ .)٥۴۰۳ 6٥٥۳5۱ تہب٭ترو جج مج مچ ہجر و ٭

 55 5۳ ]۳ ٣۳م مج٭ ×م جج "و٭ ٭

 5۲۹5۱ ۴۰۰]., ک75 ×0 2۳۷۹ ×× ا٭۱

 کا و ایا ا ا کپ اک دب کی ا ا را ناک لب ال

 5۹۱ 2۹5 5ا5 5ہ 8۲ 5۹ جہ مج (.]ج ۔وچ]

 5ت ٦" نما یم تيذکم ۹۹ "ہں چے -ت-٭

 5575 ×۷ ٠۹ ۴77 :٭ لا رک كو :۱۹) ×۱

 ے”>٭. ۹1 ۹۲۰۹5 5ہ" ۹ج7 |

 تا7 <5 ×5 8۳۴۰) 1۳۱ +۲۳۸ جہ ہہ ٢

 ا ڈاک ک91 م۳۰7 .۳8۹۸) صد: ×٭چ3۳ ۹!
1۱ ۹۹۹۴ 

 ×97 ۹۳۴۳۰, >5” جر يبج ؛ وچ ہج٭ جچ

 5۹7۴ ۴۳۹۳۴ ۱۶۴ مج ہ ×٭م مم ]يچ ٭م وہ جر

 کا5 ۳٣۷٣:٤ ما>×ە ×× ٭<٭×٭٭ ۰ء ایا َنْنَت نیل

 ےہ. 51 575) (۴ ۲۳۴٣ +7 ید ۴۷ 7 )× 77 ۳٣۳۳

 ×ج ۹ ۰ ہ5- ر۱ 5ہ-]) ہ3 ہہ جچج و :× جود چپ

 5۴ 7۴ ۰۳۷ 5)۵. 97) 77 >۷ 3٭ ٭مق] ج٭

 5۹۰۳٣ 511۹ ٦۱۹9۹۰ د۶٥ ہی ×3 ((بگػعہمق جو ہ

 جگ 57۱ در ۹۳7۳۰ ہہ. جا, >۴ ہ ہجر
 37.44 271577. 21٢ ۱۹ 3٭) ×]7٭ ۱

 ٭٭7 ×57 قع .٭ ہی : ہچ٭ ہمہ

 ۹۴5 775 ک5۶ 75157 58 مہ >٭ ٭م٭٭ 55 ہ ٭:(0]8وچو

 ۹۲۳۳ ۴۶آ ×7۶ *173 ہ7 م۳ "آ6 ہم چپ

 9ہ × ۱١ ٠۶ ۹ >×٭ ق٭٭٭ ]۹× ہم” : ہر

 ا1۳7 >7٭ ۴7 < جج ×5 ]نی ج8 >چ :” ہ و

 577 ۴ ثا 6۳۳۵ ہ×٭ م8 وج (و"*و377]
 تا105 ۳0 * ۳ ×× |

 3۱۹5۳۳ ×۹ ہجج *ہہو-*(ت7 "ہ8 ہہو٭ج ٭ چو
 ٤ 8۳۷ہ م9 5 یی (ی3) ۳۰۳ 71۳3۳۳ 751۳5 ۹ ٤

 << زھنال مری نم نرَجَت نغ نیمهرۂذْصَلَِماَْنَرلت
 9۳ ہ7 *ا3-... *'> معح٭ ۱8 مج 2- در ہ×

 518 ا5ا 5۲7۳۶ ۳7 م٣٣ ہہ×3٭ جج ]مر ہو ہج ]ماہ

 2۲ت 7312 ۹:53 55 7 7۸۳ ۲٣۳۳ د5۰ |۱ ۰> 7٣×7

 35 ۱3 ۴ ہ×٭٭ ہ, ول×٭ ×۱× رس5. ًقسع

 ۴ 55۳ کاج وا۲ ۳. 5۳ 3ج ۹ ہمہ ہ٭ ہںروق

 و ز۱7 ن۶۹ م77 ۱15 ۹۱ ۷ ۱ ہہ٭٭ *رو-]جج ہر

 1 ۳1۹4 دا7ت 7۹)۳ م٦ ۴ بج مج جرجم جج ہجوم جدو

 ا[, 5۹ یب۸ ف٣ ہوس ء5]و عج روس عھچ ےہہک

 “۹۳۳۰ م6 ہ۱ دا٭ 83ہ ہچ ××, م۲ ہر! مچ

 7۳۰۶ 5۶8 ہہ 5ج۲ )٠۳٣ جہ ۱

 تاج ×۳۹ ہہ ی رک ہم: درس57 م× ہہو

 ک٤۹ ا 71 ۱۱۷ چلا د۰ ی ×۳ و ۱

 ۹ 8 ہ5 ٥۱ ۲۹) ]مج یک یو ۲ ]م٢ عج

 ا9۴78 ۴ 7۲ ,۲٠٣۴ 5۷۰ )74 ۳< 7ہے ×۰ وسچ

 ۶٣٣۶ 7٠٦ ب× 2057 جس 5 >ج عت پی وو ہہر

 57ا 55۱5۴ م6 >۲ یە٭ ۴:۰۳5. یي حج وج چہ

 ۹9 )۰٠٥٥ 54) ۲۳, 5۹ 8۰ م٣ ڈ9” تو (ی
 ٦155۱



 ٤٤٣
 'فتطتتسلگلخ

۱8۴ 7 7 

 ق3 ×۳ ید ہ7۳921 ء1۹۳۷ 7 ۶۴ 1877۳7 ۵۴٤
 مچ ۔ںرصیح بج وچ مر >۰. ۳۳ ۶۲ ۹۹۸۳ ۹۹۷01 ۱
 جج یڈہچجم موہ م۹ ہ۰۴ 5۹ ۶3ز ہ۹ ہو 7
 وہ. ۸× یہ۳٭ مچ 1 ۱۴۳, ۳۲ م5 یا۳ ۳۹۴

 سہہ *۹۰ یب۰ ہ]-*7. ۲۲٦7 ۹۳)۴۹آ 6 2۲:15 5:۹ ۱
 ۔- چپ. والہ ۴۳۰ ۹9195516 او0۹ ۳۹۱ <۱
 ۔ج ک۰۳ ہد ہد ×7 ×۱ اج : ۳۴ ہ۰7 5 ۰ 7
 بو × 5 مم۱ ۹٭۳ ۷ ۲۸ ۳۰ ۹< .۴۹
 م۰۴ ۲٢۳ 5ہ 58:1 ۰۳۹ 5٣۳۳ ۳۸ ی۹٦ ۴۹۳
 .×٭۱ہ+. ×ہ٭ : “<3 >8 35 ۶ہ ہ۰ ×83 ہ۹
 ی>٭٭ .٭ (ہ02۰۳۰۴ ×۳۶ ۰۲۳۶ ۶۲۳۹۱ ۴۶ ۹۹۳۹ ٢ 35ا۹1, ا۹
 ج 8 ۲59 ہم۹ ۱ ۱۹۹۴ ×7۳ ۲5۱۷۴ 5557 ۳۰۱ ٦× گر
 ج ہ٭ "۱ہ ہمرب ۲۹۰۹ 55۳۷ *7ج ۹۳7۰ ۱۹ 7

 ]مم ہ وک ٭ می ٭ مہ 8۳ ما ۴۹۴ ٦<
 ۔ہو- ۹۶1 ۳۰ ی۰ ×× ۳۰7

 ۲۳۲ .٦7× ہ *×آ جج ی٭ >مچچ ۴*۶ ۶
 ہک ہ د٭3 ۴ ٰیدب × ٭چ3ا ٭< ہ8 ٤5

 ٭+

 جا ۵:7۳۳۷ ۱3۷۷۷7۳ ہ۳ 3۶7۷ 9)17۹ :۴۹۹۳آا 75
 وم دھجہ م۳۰٣۳ ۴ ی٭ ۶۳۰ 5۰۴ 77

 تجج ء7 2۴ کس: ۸(1 ۱ ۱۲9۱۲۳۶ ہ۰
 سر م٣٣5۳ 919976 71۳8) 77۲9) '1)57۷711۶ ۹991716 ۱95191 81۱ ٣

 جر ٭ ہ3۳ ہم ہ ٭ بم میک 7۹5۹4 ۱
 مر 5ج 3۰+ ٭ (] ]× ہ ۹۳۷۳۶ )۶ز ۱ ٢٢(

 ×ج 8ہم ہتم-٭ بات ا۰۹ ]۴ م5 ۹۹ 8
 بجو -+. 8 ٤إ صحص ہہ م8 ہ ہاوک
 تو 1 ٭×٭ ٭٢ک "پک 51۹1 ٭۶۹ ۹۶ ۹-236

 :وح ہ۳ "مہ. ہ۱ م۳ ٠ج ۔ہ 8۳۰۳ ٭چآ
 “جی۳۳ یا۹ 1۹۰۳ 8:1۰

 بالا لَعَنْوکَحْضَس راْكلا نواْوتما نیلا
 َنِولعَقياو اک ایرادکلا بول لم - نورظنب
 ہمت. أ۰ *٭ددتہ٭ ٭ ۳۰۸ ۹.۹ ٢۴6

 ہ۳ا 7 "۲۴×7 ٭ج ×٭8٥ 3-۴7 ۴۹۱ 87
 ۔ےج ند ×٭ ٭ہ × -  َنْفَمِْئل لن

 ین ن مارا رحی ک۹ ۳ ۵ 19, ۳۴ ء۶7
 ڈو | ی٭> ہم٭ ی3ا 1۳ 5ا6, ۹۱ ہ5۰۶۱ 0118 (۹۰ ۹۱
 یو85 ۲۲۳ ٠> >۴. ].٭ .ص ہ.

 ممت-×٭ د۰ ۱ ۱ ۱۳۳۷۰۶ *۱۴۰۷ ۷۲۷۹ 78 ۶۹
 محیرمحح ہ جج ہ٥ یاس, م0۳1 09۲ >۳ 0+

 ہجر ہد ]وو ہہ ہ ×ٛہج ہں 1
 ہی0. ہم٣ ×٭ ی٢ ۱۹۰۱۰۲ 55۱ ۹۳ ۴ک ہ

۶۱ 21577 51 2775,5771 

 ٤-9" - تا

 ,نارعالا 7 ءانناولو

 اک امان لو زد نار اکلا بسا کیلا با یک ا
 یا او حور یو اک ندعد اما
 1 ند نار ظلا لع وا ةنل ندی نوح ١
 | 6 نو رقت را مھوا ابی اھٹ وم برد ولا ںیم نع ا
 دول نور مک لم فارغلا ل عو ناجا مند ا.
 2 فا واش نر ا یا ہ دس نا دانا بیصااود او ا.

 | اک او لالا پا قل را صبا تو مادام
 ےس دم3 زاعر نار بضایدای واک واظلا ملا مات
 را تری 00آ
 1 یدانو م نور کھ آور الع فوخ ال لوح

 رس ا ہوا1 نعت نکا بما ال پا7

 ا پا یر ا ۳ نیشن ی٣ نی رخ ںیہ ااکعا ںوکاثفاک

 | يا نیلا لع ورح دلا ناول لوک اج ہر
 ےن ریلاک ایل وفا دھر وابيل و اوولمھنیداددخا ا.

 نا انوار اا6 امو اش ڈو الا فا غضت ٠|

 مور جج ہو+37+])+٭ یجب مل۳ ۶ ہ5۶ ۳۰ 75۶
 وعج-وج م ہو ۔مماوہ ہم ٘×٭) ٭7ہ ہت ۱ ا
 مجرم 5 مہہجہچ و/۵:و٘وچجچو أی۷] 7ر ۶۲۳85۶ ۹]5) ۶ 1
 بر ی7 یب سے7 ۹۹ 77 7/۹۷۰۶7 0777 7714 ۶ 7
 جس چوہ جم  یءےر وج ڈے” ]فو ٦ ۶1 ی<
 0× پس یہ ۔و<ر ہو جج .ہم جو ہ87 ۱ر

 مادر ہہ ]۳× ی۶ ھڑڑچ جہ یہ جو7
 حج مج ںچ٭  ہج د.رج٭ ہہ 7ج 7 77 ۳۱۶

 جت مج ]مج  ہس-×ج نت ج ×3 ۸55 ٣7
 ت۷9 ۳ ھ۴ ۹ 777 ھ۲۳۶ ۴77 7۰77 5 61۱

 مور ج ب۳ ٭ؿ ہمجقرہو چو بج ہی ۲۷ ۶
 ۳۔]نہب_7 ت۴. ۳77۳ ی 7۳7 74 ۴7 7٦7 ید

 ہجسو مچ ہہ وچیمہ مروژج٭ مج "٣ك ۲75۱ ید) و
 8 وج وو ہہ یر مجبو نی وک ہک ۷6آ 7۶
 28 رپ وج ہر ×٣ ج چہ. ہو7 جج ۳

 ہت ہرج مد اک ۔٭ ×۱ مہر ہج و ٭جٛ_ت7ہہ٭ ہم
 0ج7 ×:× جہ توجہ كہ ۸ 5+  ٭ج٭ہ بب ہوچ
 تجہہ وہ عو ہیوجِ  ہبج٭ اچ 5۱ 59 6 ۶
 جج یب جج جچے جہ7 ٣ 856 ٭ی×٭٭ ۱ز 7
 ہ×۶ج نتوو < جہ |۰ 5وہ یہ "وج *ڑو+ہ ی7۳7۹
 ھج7 مج مہھج بہر ہک ×+ 7ہ چے <
 جج و و جہ ]وے پ5 ہیك ہی ھج 7

 ت7۳ 7)7۹9 7 ۱



 دق جسے بج یح-_ پست ستصت---۔---دںٹنسًپچہ-وس+ ۃٰ-ِ+ػؿؤ٤ی٠سہمکپى۰_پ۹|سجسپچپےس-ّْٰٔ-س--سسسسس :ے-

 رپ -]

 اکا ا ا دس و سچ ین ہہ ٤

 5۹ 595 <6 ۹۰۳ )ہ7۶ حج ۹ ٹق-ے<

 د7٥ ہ33 ہ۳۳ و۱ و 5× ہچج

 1575 51۹1۶۱۸۴ ۹ 651۳٦'7۶ ۱5۹55 ۱ ھ7 >7 جج]

 ج 71 1 اج ہت ی۰ “۳ ۱ )تپ

 کد ۰ ہت ہہ ہد ہ چت ہ ہد وچ

 تیمم س سس س لاش

 ۳۶ د )کہ ا؟ج ہ7 ھر ۰۱۶۰۳ ۱ 51 577۳> < ہہ٭ ج٭چ

 1. 3۹ ۳ ی۷ 2-۰۳۰ م٣7۳۳ >7:٭ تپ

| 77 [۴۹۳ ۹ 

 7195178 5۰٦ ×۳ : ۰7۴۹۳۴ 7۸7 ۵ >۱ چپ

 کھ ٭ ہہ ہہی ا۹ک ہ١ ]م١ ثم

 51:3۶7 ٭نج ۳ہ ہم ]ا٭5 و >5 555چص

 ٦ا5 ۳9 *و ج۳ >۳ ٣> >×8.]۰۰۰۴٭

 ۹۹۲ 95آ رچ5 غزہ 5 ۴۹ 87۳۲7 >۰ ید  چچچ

 ٹثبوج>4٘ ۹۱ ک۱ ۳۴6 ہہ ہ 57۳۶ ہ۵ ×"

 7 ۳٣ ٭-.چ .٭× -جچە٭۱ ہ٭ *ہج7ہہ

 ٹج۳ ری رادلا یم ہتیق نیلم ےڈچ٭

 55١۱ (۴11۹۳۷۰۴ ۳8۱+ چ9 بر: جہ. نور

 3۹1'5 13۲77۳۴ ک ۳)3۱5 | 7۶× ۴7۳ ١

 م799 100۹1۳۹ ٣۴ ۴ ×5 ہ, ہ3: ٠

 58 2۳۱ ۴۵, 1۴6 ۹۰۰۳۰ ۱)095 ہہ :)) چ٭

 “515۳۳۹۷۶ 1 ۲۹ ہ۹۳. 5+3 ”×٭ ہ۹۰ ۹-۰۷

 ۹۰۳ د٭ز٭ می. ہہ چچج مج ہب<٭ ×5 7۹[

 55۲۳۸1 7٦۹٦ )ہ۹ ۶3) +7۲7 ٠

 بج جو

۶۰)) 7971۳7۶۲ ۳(7 88 
 ںی حی یس ےہ ےس ےب ییسس تر مد تھ تن وک مر جب طس دہ یس × سا73 وس دب ہو رسو سس سس دب ہن یس

 5ا79 ی 1۲۳599 >3۹ 5جی *۳ قحج مہ مب٭

 8۲۹8۴۲ ٭7۹ ھم, 5۲۳۰۲۷۰ ت۳۹ 5< "ہ۳٢۳۳ نہ

 تل ۱ 53, >73۰۳ 55ج *۳۳ ہ7 ۳] ۴۳۰ یب ہجج×٭
[۹7 ۳ ۱ 

 ٭۹3۴۹1) 3۱71 : ہ])3) ہ ہ٭۹.۳۷٭ ہروسقإ93ج موجک

 وج ٹت× ہہ ××٭ آن ۹7۰ ۲۴۹٢ ج×٭ ہب ١ ہ

 ک57۳19 ۹ا۳۹, 5ا5 5۲۳۴ ت۲۳٣ ہما وت >۲۳۳, ۶۴۴5 ۹7۰ :ہ7ہ٭

 211۳ 53۹ ٦۱٦٦ 5151 اا۳ 9۲۲۳۴۰ 77 7۱۳۲ ! ٣۳۴۲ ج7. ۱
 1-5115۹97 3م713) 71۱

 ٭۹+ [۳۶ ٭ج۱ ز5۳ ہ٭ ہ۷٣ ف٭ )۳ *ڑہ71 ×× ۱

 ك۳ 5۳7 7 ہت ۳۶ ۳ ۳ ۳ ج۱ یھر و-چ

 ٠٣۰ ٭ ا35۱ ہ۰۶ در ک_5× 5ج دو نص جر یچ

 1 ]9 777 77 ت7 و ہہ ×× : یھ) و٭٭
 ٠ ×× )( ۱ 8٤۴۴ 57۷ 37۳ 71۹ ٦۴۱۷۲۳۳۹

 ٣۳۰۳٣۳٣7 7۳7٦۳۰ 7۲۳ 7۰] ۳۳ت ۱ ہ۰۰ دبج× 3۳+ *أ٭

 5۰5۹ ا5۳۴  ز۶7 ۱۶۹۳< ۹< ]جہ ر ہم وج3 8

 ہ55 ۹5ج 3 م۱ وک ۶× ثب ×۱ع

 75 كا7 ٣۲۳۳٣۱ ۱ ٦۳ ہم×٭ ہم٭ ہد ٭م×٭ :×× : ںسچ

 5۷5۱7916 55۲۴۹ ۱۲۳۳ا واہ 2> 5۱ ہ× ہہچر٭٭ ٭×٭

 م۸۳۰ جب۶ م۱٣ ۹۹۹ ۰ ۷۱× 5۴ 7ہ بو. ] ٣۰

 5ا5۳ *٭۹۱ ۷8۳ ی5 می 8۲۳۶۱ ٭×ی٭ 50ج ہ مج ۱۷ص

 55ا ڈ5 ۴7 ۹۸ ہ۳ 7 ہ5۱ ×7 ٣" ڑ. ہ

 7 2 ک 5۲۷5ا ۳ ۳8, ٭؛ ×× ۲۳7۰ عچ

 ا ۲ ۱۱ ۳577 و× < ّ-××٭ ×۳۲ <٭5 :57

 "75ا ط× ۴8ہ ہ۱ ٭× ۱ ہہ ×2 !(×) ×× ر دج٭ چک.

 ب3 ۳۳۹ ١:77 7 <۹ ہد وک×ہ) ×۱ ہ3

 90 کاوا15 ہ۹۳ ۹۰ ۳۶]1 ۰7× ۰۶۱8۳۰۰ 87 جہ

 مل ول لِحر تارا لم اح اَ<کدَسَ>



 گہ ٭و)(<ب "٤
 شش شہ رو ہرے ہر رہ ہہ ج

 لن بقا ہا مو جوس وچ

 یس

 97 ہ37 7۳ 7ہک9, چ7 ہ۹ ج۳. ×8 71
 ٥ 519 ۴ 613 019 05 ۹۳۳ 7 ۹.٤ 68 ۴٭
7 ,5 2117۴ 375:۱۷ [۴۹ 39 791 ۹۳۱۹ ۹۹118۳ 

 تا ×5, ۱۰۱۸:]۳۹] مہ 5< ا۹۳ ۱۳۴ 8 7
 8577 ×ت< مہ ہ ۹85 75ا ک ۱۹۰۶ ۹ ٭آ؟آ ٭٭× ۷۹
 ۹555 ۹۹1817 ۰۹8۶۴۲ مو ٭55 او ٭- ے5
 نقی وک مج بجو ۶ہ وو ۳ظ ٭"۱ ۶۰ مہ ۰۶
 وچ مہر. )5ک ۲ ٭ب ب۷ ت11 ۹ ۲۰۰ ۲
 مو ڈ۹ م5 د۹۴ ۶۰۳۱ م8 کاوڈ ۹۹۲۳ ڈ٭ ی٭. ۶
 ڈک ح۱٢ مج ”(ا۹ی ہ8۶ می بت 5ر۳ ۶۹۱۵۹ ۹۳
 ۹۶] 515: 511551۹۹۶1 ہ59 ۰۴۰۳ا ۱۱۰۴ 7

 ہ پچ, ہ۶ ي ۶۳ ا ۱

  ۹۳ ×8 3۹1۹ 2۱۹۹ : 7٥پ92 جج ۲۹9۶۹
 ج< ۶× 2 ×۱٣ح اک مہ دا۹ 91 ]۶ >۷ 1۹ج وچ

  ۹3 818جج  ٭٭٭ م٭٭ "مجه ([ہ ہا یک٭٭٭۱|.۹

 ٢۳ 5۲۸ ۹۴۳۷×  ۴۳۳۳“ک۳ ۰ 7۴× ۴۴۲ ۳۱۹۲۰ ۳5۱

77۴39( 51 7 ۲۰ 51۹4 ۶۱ 7۰۶ 

 “ےہ جج )ک۶7 7۹7 7)5 3۹8 7آ 53۲ 5711, 9۹۳۹ ۴ ۹۰٤
 ٭ ۱۲۱5۲5 >7 >ج د۱ا 7ظ ×5 ۲۳۰۱ ۰۳۰۸ ۹< ات”

7۹۲۶ 66 538 

 و×18۲)3 >ہ٭ >3 22 ہ5۲۳۶ یر ی ۶
 3ج. :× ت5 51 ٣۳× ۹9۳ ٭ ۶۲۰۳ >۶. اچ
 5 مک ہہ, ۴ ×۳۰ ۹۹۷ :7) ۶۳۹7۳۰5 5۱7۳۹15

 ]ہہ ۳۴۱ 05۴ ت٣۳ یی 7 ۳۴۰۹ 77 ۴ 5.۱

 ×02, چ9 <(9۰۵۴-۴ 81 ٭۰ ۴۹-48
7 

 و371 -×) 3 ہہ ×٭ ہا9جم م۵ ۳۰ ہ و3۹۸ ۱
 7:5198 4 پرعہ تو چک و جج جا ۶ , ٭٭ ي

717 818 1۴ 7۰971 7779 

 بج م٦ مت٭86 ]3 : ي ۳۰ (.] یڈچچ
 85۷۷۷۳۱ 5یت, ٥٦ ک 5۳۶ 275 55 ۹ 55۱186 ۰۹۹۴۴ ٭
 ۶۸ >۹ ی5 ہہ ۳ قىج ک٭ ؟۳۳ ہ۷ ۴۹۰ ی۰ 6
 موج 5)1 +5 ہ5ّ ك5 یک ۳۰۲۶ ۶۱۹۹51۱۱۹۹ 73 ٭ر<۰
 ے7 51۶7۹ 1۴ 74-7187 ۶۹۱1۹579 ۳۰۲ ۶ ۴۴ 7

891 

 >۰ ہە×ہ×× .ٴوق ہ ٴپ ۶۰ جہ ٭×ا٭ یج <
 ١86 مع وج مج ہ٣١ م١ ]5۱۰۷۱۳۳۲ ہبرع آو

 ي8۱ ۰۲۳۴ م۴۳ 8۲۲۳ ۹۳ تبس ۔یچ ۹ مک م9۱۱ ۴
 مچ م٣ × ٥۷8۶ 1 یب۴ تبسلا موی (416۹۳۴) ۹۹ 1۱

 ۔ عم م۸)
 575 ۹۴5۳ ہح۔ہ71×00 ہ ہ۶7 )رٹ 5 ۳۲ ۹6
 ۳8 ۴8] ۱5) 5375:۱731 *ج-.3)- ہ7 :۰ 6 ۳۳ ۹5

 ۹× 7۸9 ۹ ۶۱ ×ت٭ ہہ ۳5۳ و, ۹۰۱۴۳

 2 ا
 نی ہو

 رخ

 یرتَءأَ ےل 7 2

 ےہ قع امت ناک لو یکابآنور
 وع یت نشان رک قال ےک :
 دت یف و اک ورک فیاو تاک ا
 و 7

 8 داود اد ںیہ یئاک رو یم تیمم دی میری مینا موٹی ڈریٹیمبٹیھٹج مادی دیبجرمجلجپھربہل

 تقرف

 صل رس وان نئ
 ی6ن اکا و کے ان: ام ا ا عا تا
 تقی ارھ 0اف لن آ
 ولا لڑ لوح دیش تو :
 اتنا قا یت نک ئارنپ ا
 ےس سچ ادتاڈ تم سلسهلفس ٢
 ٤ ٹک 5اہل لک :

 ات. 81

 ہ۴۷. چہ ووجس_چ یوم وزج+یج 7 جے37 / (2ك) وو
 و ی وجوو۳ ہرصع ےہ یر ڑ3ہو) د۳9 قرج ۶ ۶ہ ہو

 ]ایچ ؛ جمپں دوم جہ مجب د۔ر9رہص] پچ [۴ يہ
 >8 جج ٹپوور ڈو وج وچ ہمجو ہور پو پک ٭
 حج بج 7۰(۔ ]بج مج ہہ 5ٹ6+ رو ۲ئ 7ہو
 ہت: ]جور ہو م+و ٭ وج ٢پ 3۷ہ پی 1ر یمر
 5ڑ مہ )جہ چچا 8 ٤95 ہ چہ چپ
 55 >ج جے ر جج وممج توج 59ی ےہ 16 5
 وو سو وہی جج 7+ڑہبج یہ چہجچرج ھہ ۶۰ ہک)ہج ہڑجب كو

 5 یر 5 2 ڈیم جپ رے ہ جمی ٭وو 7
 بہ وہ یہ قبوچ جچ ×2 بور یجب بج ہہ م6۱
 چک وج 58 وج وبیو ٭جروجر یءےر ہر ٭و

 داد+دجج یرہ ]پے وہات مے وج ٭تر٭٭ ر 58
 مج موج !یچص ]وہ ٦ (ےمر 33ی چج-چرچج <
 اڈج جج بو یہ بک ر9 +ی 0 یررج ْہ۳7برہ چو ۓ ٭
 ۳۰۷) >ہجج ر چل -] چرچو ]چو دس پببصرو وو ہزچچق) یدر
 8858 37 چپ ٣-.ے) چ *ہ72ہہ جہ ر یرھ ز۶ ج۷ ]()ےر ھم
 نہ جج وو پہ ہکب ہو ہہر وچجج یھڑچ جب
 75ج ڑہچ +رچہو ںرچر چج٭٭ ہں ہج یججچ وو9وو م8 مر

 تہ رک چو جج وجےو ج چمچ ء7۱ یہ٦ ب7
 ہہی ]چے چجج یمرجوج ہ9 ےہ

 ےس ہدمع ےس -سسہ ۔-_تسچ دس جہا دجوک یھ ات ۰ ۰۰ گن 2" ےہ

 ۔ے ھھُ عج ڈٹ ھجب ٢_ دم ہل كے ےھت جج ۔ےئپ ۔ہخچ ڈگیقگ ہہ

 ٭پ گا ٭ہ ٭٢



 ذذ

 ہا )21 8 ہ7.

 5 میم درد ہر ہود مح ہ.٭ ہا

 ےک ےک 1ک ۴ ۴۳٣۳۳ ۱۶۳ ) 9ت۱ 3 وج ےپ

 -× تھک ی ج۱ م. ہج٭ تھ: مد

 1 3 اد ہا د30 ۹ اج تپ

 (تفانااسل ردسسشاشسسشسسہس ا

 ہم ری رر وس دلح ہصح مج ے

7 ا505 ہاظد >۰ جج 88۰ 56 جج مہہ
-۱ 

 71 351۱۳۳۰ ہ9۴ جج )۳٣۳ ×۶۷ 2]] سچ

 ۳۹۰۶ 2۳۳7۳۴ “اڑ جج ہ1۱ 5۳۹ ہ× دو

 ر۳1۳ 5۱ 9۹ ی) ۳۳٣۳ 7 >) )۰×: ز7

 5ل 1 ۴۴۳ 818۳5 >5 ۹۳ہ 2ڈ” ٦5٦ ۹1 51555 ہجہ٭

 ا7 ۴. ہ ۹ 5 877 ۰× "تب جچ

 5 >۹]۳۳]۳ ہن 5ج ا۹858 ٦> :<٭ت وج

 1< تل 7. ۰ 1 77۳ج ۰۴ ×۳ ×77 7ج سچ

 77775 م3۱

8 ۶ ڈچ+ ]۹> *× ہج٭ ہ۰ہت× د5
+ 

 ہ5 ×7 89. ×٭٭ کر ٭٭ ]×ز بج: ینووآ

 اے اک یی آر داآ ہو7 صد 7۰۳۳ ×7 جچچآ

 ۹۳ ۹582 ۱ ۳ مت > ×× >3 7۶ ]جہ حج جد

 ہ5 ۳۳ ۵ 7 ۳۰ ۱ "۳ چہ چ ٭ہج جج ]ج7

 7۳ ۳ 8۰ × -×۹2× ×۰× ]6] ]× ہد ]جد چہ

 کا5573 ۹۳۳۱ ۵ ہہ ۳ں یڑ چ ک78 8 8

 ۴۹۷9 اٹال5 ۴ ى۹٦ عم ٭× یوجہہ٭ +۳۲ 8ی ججو جج

 7۹ 077 ۳۰ 83ج ]ٴصک] عج حج قم
1971 ١ 

 ر13( ۳ ہ55 ۰۴٠5ہ 5. ×9 عی

 وک ہک 7ج ۱۴ت ×× ۱ ۰7 ×۰

 ١۹ 5" ہہ صبح ہم ٭ جد و دج

 ۹5۹ ×55ج ٭ہحج- ہ مم ×3 ہی ع٭م<

 ۳-11 ا٭5 ہ٭) ہد: ڈرو م5 مم_كٛک ج

 انکا ڈا ہج م5 ×برط۰- ]مج ملے ھ 6
۱ 77 234718 

 کا5091 597167 5:757۲ م۹ ماہ جم جج

 یوگا ہ5” ا۷ دات -٭.7 ۱٠۰ ہ٭) ج_ج عہووو جر ہ×
 چا

 9۹7۸3) ٭٭. ءاَعُد (ّمرو) ××. 3(٤ - یجر 27۳

 7ا6 ٠ ۳۴ *ر××٭ ً ]ا ہ٭ د١ یر

 5۳7 ۳5 ۳۰۷ ]مج  ی تم اوج ّ.ے جیپ ہو۹

 *٭٭٭٭ کر اڑا ت۹, ۳۹ ہزو× ا جہ ٭ ۔ہ7

 طا 5۹4 51۹9۹ ۴. ی٭٭ *7× )۹7کہ یھر٭٭ ج] |

 24۹71155 .٭٭ ٭ہ ٭٭ ہمہ :٭ہس

 دوا م55 ۰۰ ]م۱ ج٭ تو وج جج پہ "۶۹

 4۳5 بات ث08 ہ۱ ہسج یت عصقع ۰ص1

 )17979۳۴ مج م٭ ]۶ئ3

 وَ و - قلخ ×۳۶ ۳۴5 ٭7) ہ5۰ مما ×٭ ج٦٣ ×۰

838 

 “ال >5 ۹ج, 3ا7 ید. ×۳ ہ جہد

 ٠5 ۳٣۶“ - ×53 ×5 >ہج يح ہج ہ 8ج ير ج
 نل یس چرس

 :١×  ْيَمْوَتاو ضا قلَح

 5775 :٣775 ٥51  رباَيآ ةَمتتا اَت غارت

 <۰ چود 1خ عی یے ہہ 85۱8. ہ ہہ

 اچتا× ٣۶۶۰ اہ ×>>× ہد وو ×ج. بپدە٭٭ جود ٭5

 75ا 577 1ظ ×7 2۱ ہ٭× ]٭ ج٭  باووس بسی ےک

 ٣× 577 4 (٣۴٣ ۹× ٦ د77 5×۰ ب ×۱

 ٥ 5٣85 پچہ< 5×. م٥ ا5ج ہم ي  چچچ و:

 لا عی کسر ٦٦ب ہے بج نج ب88.

 ×۱ یا - یو ×87 ج "ق8م عویر ؛ےوہہ

 7157 ۳۱ 77 ۱ ٣۰۳ )×7 'تج--) چ7٭) ہہو چہ 93

 ت8 ہ٣7 جہ7 65 ۱۹8۰: و مج جی, ہعےود و

 ا155 ×5 ×5 < د۹۶ >ج ہج> ہ۰ *رج2. 7

 نا ۴× ۳۷۳٣ یا۳ 3ت ہ۴ 7. ×۶ ×5× ×3 >۰. و

 5)8118 37۶ ۰۰ ج۳. جر ک3 5۳۳۹5۳ 775 7

 توا ٦٦٦ ۴779 8ج ۱ ہ ح۴٣: ہود ود وو

 ۹[ 885 ق ک75 ۹77۹1 ٢" ۹۰ ہ75 <۰ ہ۳۶ ت8ج ٴہچ

 55 ٥ >5 ۱ ك5*۹ ا5٦٢ مج ٭ جج چج جج ج[ جرم

 تاب
 ×٭ ٭ ٠× حہر۔-ہ م٭ ال یکتا ۔یچ

 ٦× ا5 ۳7ہ 88 جج ۴”؛ ٭ج ۱×” : ءارسا

5۹ ہا 55 ہہ ڑ5 ی5 935۰ < ہ٭٭ ٣× ع٭ >:ہرج
 

 اک ہل ) کا ۹۳۳۳ ۰ ٭) ہ٭ہ×٭ ر یو چور ہ وو٭

 بس ہب میر مٛب>ص××ہ ہد یج چپ

 ک5: رہ ہ ہوعجص جد جیجۃ۱ 5کود م5 ×)× 3

 7 ت6 ×۳. ر5 3. ہجتج ×× ٭٭ مدن

 (356) 3581۳۷5 : ۲۰۳ 57 ×75 ×× ہ 3

(8.3.-ّ) -۱ 37 ۰۱ ۰۳ 1۹۳ 7 75۹ ۵ (50127 (۳۳۶۶) 

 ۹7۴5 751 ×7۰: ان اترا ھنلا کلا یی 6

 5115 51757571 2178 و 77۳ ×× ۳۳ ہ٭٭ ہہ ج5

 177۳۰ ×× م٭×٭ 3 -×٭ر۲ می مہ جبہ 5ج بد مے

 8۳41 55۳۹ تج "7ہ٭ 8ہ ج.  جےیىجح٭ و عرچ

 ۹۳5 ×۰ چح جق جم ہ مچ و وچ
 ک05 (۹9) 58 1۱

 ۹398 557 55۰ ہرماپ ازکم كا ار تلاَ و سما

 ۳1۹. 51۹ 5) ک 7< ۳۰7۳۳ ب۳7

 ک9 6.7۹5 1 1۶۳ ۴۳۳۳ ۱

 ك5 ھر و۹77 ۴۲ 77 ہح٭ عر جج جچج



٤٤ 

 ×5 و۳۹. ۳. مات 57 ۹۲67۲ ۹۹ ۹۲۶
 5۲۳ 871 ۳۰×۰ ٭ ہ۰ ۱۲۳٣ ۳)2 ۱۳۱۱۲۳۰ ۹٣٣٭
 مج. م7 ۳۳ ۳٣۲ 1 .7× ٥5۶۱67۳ (٥٭ ۵ن6 ۴5
 31۱۳٣2 دہ ۹:١ 7 ۹۳8 ۴7۲. : 1۴ ٭٢)]۲۹۶ ۶115 ا

 ہم ]مج مہ ٭٭ ۱۱ ٣٣ہ د٭۹ "ق۳ ٭۴ 8۹
 ]۳ *ا۳9 : 1 ۹۰671 ا5ا وا9 ۶17 77 7 ١1۱

 حّ ہ۹ ۹۳۰۳۹ ۰× <5 یب. "مہ ہ۹8 ۲ 46
 -ےہرج جج 6 م٣۳ ی۹ ۳بہ ء6۳[ ۳۹8۱ 5

 ۶ ۲47۳ ۳7۴ ہ6 6 - 2۸۷ ۳ا۹۸, ×۱۷53))

 2 چت ۳۹ 0(٣ ۹۱47۳۳۴ اا5 ۴۹ا ۹۹۹ (72
 مج <۱ ہا م۹ 6۳ 6 ہما "۴1۳0 7

 3..× : ی یا05 8۲۴ 851 715 5, ۹75 ( 5۲( ۴۹۱ ٥۹۱
 حچو٭ مہ 3۱ ۶۴ 3) ٭ 38۲ 5۹1۹ (٠٣3)ز ء۵
 قج٭53 ۹۹ وم۱٤صك 5 8 ۹۲۲۹3۵ 8۴۱ 717 8, 7
 6 ]۳ ١۲۳ “تمرتک4' ×۲۳ 5۷ 357 ۱ ۴۱۹۹, ک7۰ ۵

8818 

 جس ہے-- 705 7۰۰ ہ8 مو >۳ پ ہ۴6 ۹۳(
 3ج ہی ۹8 ہہی ۹۹. 8ہم( ہ ى٣ ہ5ا 55, 55 ک
 ٥ <3[ 7)3 رک ہس٭ د5 ہہ ۹ 7
 حج. ہو ً!٭؛ 3× ۱ 73۰۰۳ ×۳۳ ۶:7 715)53 ۴

 قق و. ہہ ×× مم۴ ۳۴ ہم۹ کو >5 ۶
 ورم 417 27 یا٭۵۷؟! +۹, )5٣۴۹۳ .10 ۲۹۹ 8٢١5

 7 ۲ ی۹۰9۶ ۲۷ ہ۳ >۹ )ات ۴ ۶1۱
 >جج 8ج جہ ×8۸ ٭۲ ف٣۲۳ 6۰۲ 3۱۰۷۳۳[ ۹ 969
 257 ج7۱ د۶ ہہ. ک 5۷57 5۳۳7 1971 ۹ 72 ۴۹

 ج1۳ 1 41 1۱

 جج ہ5 3۹ ۳ < ۱ا4]۸۹) دہو٭ 77 ۰ 7+
 3ق مو یز مع ۹۹1 ۴5 ہہ 5ج5 (05۰) ۹۳ :
 یفکی ام قزرلا ریخو یفخ ا رکذلا ریخ 6 838۹ 88 ان

 یو. ی 7)9 ےت٭, ۱ 7۹8 8 71

 ۹ 8۳ 8۳۰۴ ہیک و >۰ ۶۹۹ ۸8+٥ م۲ 1۱
 قتنکو5 (×۸) ٭٭ آج ہ جت د٭۰. "ہ6 ٭ ۰ ہ6
 ٭ے م۹۲ :۱٢٣٣۸۴۳ ۹0۸۳۰ ٭ ی۴۷۳٘ 3(: ۹۹1, ۴۹
 ڈک. ت7۹ "۳1۳۴ ہ۱۰147۳5 ۹ا, ۱۲۹8۶7 5۹7,
 7ہ أ-٭3٭ ×× <ْأہ 7۲1۹57 25:3۴ ۹۹۱ 257۱ص
 م0. ی دمہ مس ۹۹۳۳۴ 85۴ یہ 18 (78)
 یم 8أ بو ہ ورک مو ہ< مم۴ ۱۰× ۶۹۹ ۹۳۹۹ 7۶5
 ۱-۳ 8. 7۰۰۳۰ 7۲577 ۴۹] 2765 | کالا 5۷۰7۰] 7 <4

 و 3م 57۷ تہ ہ ہ8 38۱

 ج×-٭٭ )۱ ×۹۱ ×5۰ َتْنَْضِْلا بیل ذَكِإ - نیدتعم
 ٭مم ءادععا می 3چد۱ ك۹ ۹ 3۳۵ج ۹۹۱۱ ۳
 و5 ہک 5۶۱ 7 ج7۳۹ ۶8۰۳ م۹ ۶1۱
 مہ٭ *م ہاحو م5 ہر تك( مم مہ مہم ]5

 -۔جا٭ ×۹ ہ۱ ۴۱ ۴7 ہم ۲٢٢ ہہ 551 )۷۰ ٥
 21 ۹ ہو77 ۳8 2۱ ۹۳۷, ,١" ٭چ ٢ا <
 وج م.-بمک×٭ ٭3كکی+ 23)] ہک ]1 7۹ 59۳7ا 85

۰ 1 

 حج <:بجحصصحصصح-.ہمصآٰوکحتہھجیسسمجآک-ک  تنمارم--ھعھمفھجچسورفھهھچ سج جتماأاداعہمسلصو
 2ھ

 تہ رک رو ےس

 ید ۹۹1 5٥5۰ ةيْخَاعزَمَت - عرضت ٣٣× ا۳۷۴( 5۳۳ا.

 چپ ۹7812۴۳ ۱۴9] ک۴٣ ةیفخ ×۳ "۳۴ 7۱
 و موج ہ7 ٭ ر۔٭ لات "جوس رک ۱ ۴(۹ +٣

 یی ۳17۳1 ۱۹ ا۳۴71 ہ٦۹ [075 ۹ >5۳5] 2:۶۳۴۱ ۴۳۰ 7۱
 ]1 2۳ 9013 177 ۶ ) ۳ک ۱ 115713 9 ۳۴۶77 ٥1716
 روح رک ۱۹۰۶۷ 581 ھ١٦ ہ۰۴٥ 7( 19--٣)57

 ےہ 95 91 512۱ ت۳ت 4 715 ھ1, 515 ۹1714199
 و ہک ہ11 21۴۳۷ ۳ 2ا7: ک۳۴ 351515 ٥۷1-21821(

 ْ ےہ مسا ٭ا9آ 9۱ ا۰ام۱١5 م٣. ت5٥ 5۳۱ ۹١۳ ہ٦ ھم, ۹
 مج ×۴ تا3۹ ]و۱ ہک درو ۳۹ (۴۰۲ 5۲8۴۶ ۶14
 ۔[ےوھسو كا5 3165 7۴ ۰۱8۰5 7۴۱ 5۳۶ 7۶
 ےل ۳ و١۴ ۳ ۹۹ ۳ ۳۳۲ ٥19۶15 1۹16 ۴۸ا 5۱

 عبط ما ۹7۰ 3۰۲۲۳۵ 75ٛ ۱ ۹۲۴۶ 85۹ 5۰ ٠۶×

ْ ٰ 

 رم ×م وج! حق مح. ]٭ مرک ہ٭٭ت ۲۴۱۰۶]
 ےپ در ل5 3×. 5078 ۴) 1۱۳۹677 >۳ >۳ '۷۳۲
 تر مہ وج ۱ یک ہ۳۶ د5۶ >۹ 5

 !بمب ہو76 ھج (٭ 53۱71 21۰5785 ۹3۹۳, 5ا
 - ہو )8 1۱ فاخا اےہو ۹۴۲ ھ, 5۷5 9۹۴۲ 7)۹ 5۹ ۳٣۴

 عد ۹۳72116 7> 7۹ ۳ک ۶1۲۹ ۱ ۹7۴6 ۹۴۰۱ ۰ 75
 مے ہلا ۱۴ ۰ٹ م5۳ 5۰۰ م۱ ۴۳۳5 ۱1675 ۱9۹۹ 5

 وقت اتم ہ۱
 ع9 ۹8 "مہ ٣۴ ۹:1۷8۹ ۴۹ 8۳1 ۹۲۳۳ کی۹۰ ا5ا
 7۲۷۳۳۷ ١)7۷۳۶ ۹۶79 5 کی۹۹ ]7 11-76

 حا چت ٦× 22۶ ک ہ19 75 7 1 ,55 ۹۰(* ٦1۹۳5
٣( ٣۴ ۴8 ۱ 

 ںڑوسد 2۳ “۶ ہ۶۰۷۹ ٠۱۹ ٭ ہی ہہ *)]٭ ہہ
 جہ 3۔٣ ٰی٭٭ 3 ٭ حج. ہ۴۳ م٭ چ5 <٤
 قمع چو وک ۳].٭۱۱ ا53 ۰۲۳۳ ۰۳۸۵ ب۳۴ ۹۲۴۳ 2۱۳5 ے
 ۹)۵ 191۳۲۰ 51 21 ط× بو١ م٭×٭ 7775 ۱۹۴۹۰

 ت7: 731 ۱۹۳7۰۲ 7 ٥  ۹۰:ک۷٭۳٤د ٣۳× ۲۹۰۰ ٦
 ١5 تا٠0: ۶ 87] ک۹۰ 2٠7۳5۱ ۰۳۳ ٠71779 اتا 77

 ۹۲5 2۳۴۳۰ ۰7 ,٥1 7:97 0آ ی۰۹۴9 5117 71 7 5 5111 ,٥1
 5۳1۴ ×ہ7818), 2۲۰۳ ۹ د۴ ۶37 ۳۴ 8 ۰ ۴ 4
 ۹۸۹ >۹ ٭ہ 8 ۲٣۳۱" ۹ ۴۸۳ ٭٭٭٭ جہ5 ۶ ہ۶
 ۳7 ۳۲۳ 5۲۹۲۴۰ م۰۰ ہ0 مج ہہ ہ۹ ۰5

 (ع) 9۳75 : ہم1 ۵ 4ا؟)م۳ ہ۳۳. ہ۳۰ 77٤7
 ۳8ہ( ہہہ اح ہ8۹ ۱ط 77۹. ۹1۹۰ ۹۰۲۹ ]7۶1 ۹ ۹177+
 ح٭۷ جج تے ہ۳ ۳, داکگ >٭53 ۹۹
 ۳ج: ۰: چاک ہ۰۱ ۴ >5 ہہ 39 5

 :۲۰٦ اتا دری اتأا
 چا جو م ڑ۹ ۹۶۱7۳ ک[۳۴ 9۳7۹7۹ ۶ا۰۲ ۱ ک۲ (۴۷

 ٦ت ہہ دل ۴۳ ۶1 7۳1۴5۰۹۴۴ <7 ۰۱

 7۲515 ۶۲۳ ۶ ٥  ۹۰ ۰ 8۶1۳۲یی) )73: 27۳۷۳ 7>

 ۹۹۹321 ہ ×76 581 ۳7؛ بٗو-7 ۶)۴ ۹م 153) ۹
 355۱ 131 3۲)۱۹ ۷۳۹ ۳) - ہا ۳ ۹ (7

 تػتہ لت ۔ھب ۃّجَم ہھبپ ےل" __ےجہ دشجب یٹھت رہ ِيیيئ' ِليقح ___ہ  ظھطگم ٹپ یے ؛×کب ظشب ہضصؿ طظ

 دکلآ

 ھکآ

 ےہ اے ےک

 ےہ کک ےک ےئل ھ جج دي ھکث ھدآ رھا

 ےن ھچک



7 
 ا

 لک

 آو

 ہال

 یا
۶ 

 ےب ھی ہہ ھب ہدنن ٘ج ھ ۃٗھب ٥إ بکر اھ کف ست

 ۔کبآ

 ہ۰ صج 77آ 7 ۹ 7۳5 ۰٠۳ ٦57 ××۰٭7.

 5 ۳ ا۳ یہ تو جج *× ہج پک
 یا ۹557-۱9819 ہك55) ۳7۳ *1 6 15۳ ڈ8 سس
 ۶1۲٦۱ ۹۹۴۹ ×10 و ہت ٦ا٦ 5۲۴۳ >5” جچہہ

 ١٦٦٦ ,۹٦80 595:5:8) ڈا < ٭٭. >ےبو ور ےک
 5, 1)5 939 < 5۳1 را م7جب ر چرچ

 ہ9 9 وک ۴ ×× ۳ ۴ تچ چج وچ ٦
 ا15 دب ہ دو ھ5 ہ >٭ب ۰ 8۰۷ ]ج ے

 ۳ 28 6 1 ا آ۱ ۳7۳٣ ھ۴۳76 5 ج9 جہ

 3.۱ ہ پٹےچم٭٭ ٭م۰۳ ٭. ہ5: ٭.سڈ 8

 ہ1 ۳۷ 1ج ہا اج 2۰۳۳9 یب جج جو ہچ

 55۲5۱ 1)۹98 چ٭] ۰۱٦- 7۳ ١57 5 ت٠ت خچ
1(7 ×۱۲ 3۲8 51 11 71۱ 

 5039 ۵ 17 >۳-7۳ 7 577 “77۳. دو دو

 ٦ح ہ٦ ی۰ کرک ہوا۹ 2۶۴ ۴۴کہط | یو چہ

 55۱ 285 دات ۱. 5< د57 ہ جن یچچ

 ت×٭ 8" ہ٭٭ ۰ ام اکنُئَہمَت توچ ہوج
 ۶۳۳ < ہ8۰ عد ہر75 ۴ ) ×و×8 رو

 ۳۶ داذاآ. 239۹ ح1 تاج ×7 ہ 8-]روج <5 یہ

 تر۳ ھ۳۸. 177 ۲۳۹ >٭۳ و 87جج ح0

 ×۹×: تل ٰیككاَک حود ہد >ےےد-٭ر

 یوتجا 7ک ت۹ ۴٦ ک4< ۱5از 7۲۶ ۴آ. ۱ کہ۳ ]تر

 7۳9 57 ہ1. چھ ]3 37۹ ) و1 7۴.۱

 کا511 ہ۹ و9۶۰ <[8:۲۰ 183رہ ہ -۲۰ت.3× -ج.چج جب

 ہ5۱ ۹۹ ۳۳ ہ))  _ی :× 5 ب پیرغفجج (ق(۵جزرج عی
 916۱٥5۱۷۹۱ ک۲۳ ۹ 1۱

 ٦٭>. ہ۳ ۱87ج < ۹٠3۳ ۱ب5 ۱۷۱۱ہ جہ5

 ہ”7اذ ی۹ ۹۶531۳5 ۳۰۷۳ ۹ ا۱6 ×ز 78 < ١187

 2151۹ 3۲9715۱ 5]9۲۲۶] 5۲۴۳ ن۹1 ۶۳۲۳ 3ہ ت۳۶ 7۴
5۱ ۴۱ 

 م75۴ ٭ ]7کو۰ (75ر-ہ ۳۳ ٭ ٠ م٣
 1)5233 ٭××.ب >۰ و۹۰ ۹۳3۳ ب٣ ر٭ ۴

 51۱1۳ ۹ ۳۳۲۳۰ ۹:57 < ٣٣73 بج < ۳۶ ۴

 ی۳ (9ڑہ۹ج .٦ ٭ہت مہ بجاتج مہس××٭ جو ٭ھ×٣٣ ج

 5ص ا5۱ 515 ×35 ۹۹۲53۳ ۳۳٣۳٣۶۰ عج ہہ× ۰ج

 ہت :5 م٣٣ آہ می ۱ جت, دا5, 28] ۴

 ٦7× "۶)3 م۳۰۳×٭۷ہ م٣ 1ئرص ہ ۰۸×۰ ۳ ۹7۶

 ۳۱ہ ۹٦۶ ۹۳ہ 3ء ٣8۳ج۲ 8صآ,|ك:أ. مو 8

 517۶ ٭٭۱ ٭]"ما٭ بے >۷۰1 فبرومج 8جچپ مح ٭*3تا

 مج, ۳٣2*آ7 8419 ٭ <۲ ج۳7 بوم واترع )17
 ۰ ف۰ (م۵۹۷۲۹ 3)۹۲۲۰ ۳×. مج٭ ٭< ۱ عجب ۶ ۷

 ×5. 155 5(۹ 7۳ ۲5ر3۹ہ .۳٣+ م7۹ ہت. ی۱ ۴
 ۹)5533 ۴۳۳ 117 ۶۷۳ ہم 7۱

 ۹3+ ۴۳۳ ہ۲ ۱۳۰3۰ ۶۳۳۰ 3)5 ×7 1إ ×3 1۱
 99. <8 ۳ 7 8۶6۴۱ 1)۳۳۹8 ۶)۰) ٣1

 88اح

 ہ۳۳ "([۴۲۳ ۱۴۰86 3" ۱

 ہہ ۃ3 ہاڈج می مج جج یي یر۱ یج)

 ہج ٭[۳۰ ے۹۰[. ۳ ہر1۶ ہہ 8۱ ہ٭ 8۹6 ہ

 جدا را 55۱ 83ر ہ٥ ۳۳٣7 ×۴ ×چچ مج ۱

 ٦۰ 5۷۳۴ ہہ 9 ۳۹ 77 ×۰× ید) 3× "رح٭

 کا1 ٥۳۷۹ ۴۹ ٥671 ۰ ے ہ5 5۷ ۹۹۰۳۳۴ ۴۰ ٤]

 55 3155 5۴ 5۹5 ۳۳ ٠ م5۱۹8 :زج٭ 8۹ مج
 ۹۹۳۳ : 87۳ ۵ 8:977 ×کڑ> ۴ج۲ ۸ عج ۱ ۴۳ ٭

 287 9188٭ .۔ ئہ2)

 (۸) 2177۹ ×۰۰۳۲۳ 5۳۲ ٠۴ ہ۱ ۴۱ 7۹۱ ×۴ ,۴
 ۹ہ( ما]ا ۴۱ ×۱ ۱۷۰۴ "م۲۳ ہہ مات ي۹۰

 ک۹۶ تا۹ (087 ۹۰) 8۸185۳ 576777 ے3 م4 یج دج٭چ

 2 ا5ج _!۔_۔ (3۶) ×7۳ )77۳۴)۴( 7>) ٣

 7ق ٭×٭×٭ ٭×٭×٭٭×  اهييالُسَسَمَ ہلا  اًْذِْهشلَر
 ف۹۲ حالص ہ داسف و6 *[5-۳ (۹۲۹9۸3) ×۳ رک ج7۳5 ۱ حالص
 ×۳. ہ۰ 7ہم یم ےداسن ×5[ با بج ×۲۵ ہ۲ئ۳۳۳۱۱7۳

 37۴ ' ×۳5 م7۴ : ۲۳۴ہ : ×۳.؛ ہبح٭ ہچج يی

 ہوم داسن ٭٭[ ع5 ہ۱ ۳۷۳ر رک ۶8 ۹۵؛ ہ۸ز ؛ جہ ہہ ٭

 جب م۴ یب٭؟ ۳آ ہ83 ۳5 () ۴۰۳ 6  داسنا ×ح چک

 ۰ ٭راآ م۱ بد حالصا ×حو  ٭مچم جر ج35

 ک57 ۴۴ ارہا7 كے ہہ <ر93۳ ہ7 )را ۰۱ × ×۳5
 5151 م۳ ۳-۴۹ 3)۴ ۶ ۱

 335 3155 1۶۳ : 5ا15 ا5“ ۲۴ >7 جہ دھ7٭ و

 ؟1ت۱ (ی+ر ٠ہ. 568 78+ ٢ظ م١ مہ ٭

 ہہ : ُْلاَبَلَحَم یچر ےہ یو ٭چ و ج و ہچ

 کلام ول روضت ((دز ۳وج قم جج جو  8ْ٭ ٭

 ٭9 ۱۷۷۹ ۹71۷ 51۰571 *زا34)و >۹ ×۷× م8 +٥7

 ہ5۳۷۶۸) ا5۲5 5۳۷۳۴ ×2 ۴1 1۱ ۹:۶ *۹ر7)193 ت5 >۳ مو7<

 7ک ۰ ۱ (ی۶) ۱15+ 7ت۳ ۱۹۷۹. ۶33 7٣۳

 ہ۴٣ "ھ۰۷۲۰ 2ا ۵) ۳8. 5۰ ۹۶ ×7×5 8 ۴؟

 مک ٭0 عج مچ تے ٭ہحجے ہ١۹: و ہہ ×

 ٭99[9[6 ۱

 33) ۹837 ۰۱۰33۹ 6 ۳۴66 ۳٣× ۴یہ۱ *.٭٭

 ہو ہ کا۳۰ تودہ مج *ا9۹)ج۳ چسوہ مو٭ ہ :[۰مر6 مک

 “۹5 ۳۹۶ ۱ ۷۳٣۳۳ 3ت7 ۹ 11577 ہ 7833۰ ج۵
 اڈ٦7 5 ۰۲۹۱ ا5۹5٣, ۹۲۰7 5۳۴ ك3 ہہ ۴ 7

 218ر 6۹۱33۴ 5۴87 *ر83)و ۳ ٠> مج  وصچ
 ہک۶۱ کاکک 8× 7۹ ۹ 51۶۲۶1 1۳71 9۳۹187515 8 ٥5٥1

8311 

 پ۳2. "×۶ ہ۴۰ ×× ؛: ×× ہبجج کوچ ,
 ٦اگر ج ہ ۳30, ہ6 ہہ وڈ پغو نوچ

 <٭ بق ہہ ہ8۹ 5 ) ی۴ یہ یک *×۳۰۰)

 359,51 ۰۷۳۶ ۴۶ ۹ ×5 ہہ ×۲ مہ ا١۸ 7۳.۱۴

 ۴۹ ۶۹۲۲ ۱۲ ۹۹۰ ۶۲۹۲7۹ ×ك ×٣ج۵ 05 م۰۹۰ مور ۱



 ٤۹ک

 ہ۹ ک75 ۵ ۹.۹۴ >5 ہ۱۴ ۱ ہ8۹ ت٣۶ 7
 55757 5۵75 ١٢۳ یھ ہر کرو1 کرو ]۳× گو <٭رک
 5۲۳۱۹ ۹۱۳۳ ۱۹ 57۴ ٥ 935 1755 ۶۱۲۹ ۱۲۹17 ۰٠ت 5۱ص
 ۹۳۳۶۹ 75۳ ہہ 5+ ۲٣5۰ ۴۹ ك۹۰ دزاتج +۳۴ 7

51851 16 ۱ 

 9 ۳) كا 57: ۵۴3 55 ۷, 5۳۱ "۰۴ ۳ +7
 297 ت55 م۴ م۴ 5۳۳۰ ۳۴۳. ۹577 ہ >۹

 ہی ۶۹۶ ۹۱۹) دا5, ]۱5 ہ۳ مات 5۲ ,5 ٦×
 ڈ 7773 5, 5٭) ۳۲ ٠۱۹ ۰۲۱ م۰. ی٭٭ مچ٭
 مج ×۵ ۹۹ ۹۳۴۱ ۴۳۰۲ ٥تو ۳٣ مو یو ہیرو

 ہو 75 ۱- یا7 ہر )
 مم مہ 7×× ہ۲۶ (:!۱ہ : :ت 5 ۹۹5 ۳ 7۹ ۳
 ک۹ 7۳۰ ہ77 ک97 71 ت1 77 ۱ ٣۳۳۶" ۳٥ج ٭
 39۹ ۹5]ہ۰۱ مات ه6 ۹۰58 ع۱ ک 2 ۳×٣ ٭ ہک
 ؟۳۸, 5۹55 جب عل ہ ۹۳ 8۱۹۹51۹ ۹۱۱۷١ 8۰) ہ

 7 197 ١۲7 777 7, 13 7 ۳7 م5 ۱

 م597, ۶۹۹ ) ۲۴۳5 ہ۶5 ۰٠ت ۹۰۴۴ ۱۴ ×7× ۱ (یج)
 ۹75 6 1ا 755۶ 77] ۴۳۶) ب۰٥ (و3) ۹۲۳ 6 3:9۶۳ 71
 ۱9 ات ٭۹ 9ہ 5[۱رج مم ٭ن مچ ۱ مج
 ۹۹.۶ 5۴۲ 55 ہ5 >۳ ہہ ہہ ہہ ہ۳ <

 م7۲۳7. 5 ۳ 7۳۸, ۹۳۹۰]) 4 8۰۳475 ]7 3651 ۲ ٣۳
 6۰۳ بو ×۹ جہ 778 ×۲× :چ> |

 ک 507577۳5 ٥1515 5776 ۳1ت 73۹ ۲۳۶ 1۴ 78۱ص
 08 7۳4 714 5 ۶۳۹۱۳۰۴ 51 5 کے ہہ (
 ۳ ک 5۲۳۴ ×1۳: 375 قم 73۹39 1 و5] 2۹ ×۲ ی۰ فو

 51۳۲۰ ٭75] تا75 ہم۳ 5۳ ۶۲۴۱۰۳۰۳, ۹۲۶۱ ۹ 7۶٤
 تصج ۳ہ ہ5 ٥97۵ 7. ۱):(*۶ ۶۹۳ج

 3ج ہ۷۳ ۹۹۳ اہ 7ہ جج٭۱ دو7. ۰٠آ 7+
 ۹۳۶5 1 م8 5۴5 61۱ 7۳ 1۳۴٦

 5۳5291 99 ٣۳ ۱۹1 ×5 ۰ نم رو ولا تر ن *ہ یا رک ج

 تسحلا ۹۹۹. 58 ہ۴ ہ-٭ ٭ >3 8+1۱

 وی 85 ۳۹۱ ×5 ھم, ۹۳۵ہ مج >۰. ہہ ۹۳۲٢ 8ج
 5( ا۸7, 6 یو ے۶ ٣× ہ۷۳ 5۳۳

 25۱ ۴ہ. ۴۹۹ ٥ ۲۳ 5515 7> ×)×* ٥:٥۰۲۴ ٭ہ35

 ٹب٭ مات ہ ي۳۰ ہ۵۱ 6 بو مج ×۳× مرے یو
 ×57. ہ۳6 مج مج ؟*جج جی ہ٢ عہج ۳٣

 مات ٭ج عید! ہ ہر ڑچ ۳۴۳۲۰3 ٭۳٢ہ" ۶۲۴۳۱ ۴5۹
 جج ۶×15 ۴۴773] 34715 3آ ۹آ 3471 7۱

 و م15۰ لہ۹ (38) 77 : مات مت رئرک ٭٭م٭ مہ,
 ٭ج مچ م57. عم مج ہ٭< ەہي٭ >۰ ہہ ہ6
 2٣3 ما 1۹76 5۲۷۶ ,١٢۳۷ *۲۹ << یا۶۲۳ >۹ ل٭۔- ی۶

 ہ1۶ ہ۳۱ 17۲۴ ج٭٭ ×× *۲ ؛ - (جكب۴۳۷, 8388)

 ۴ ھ218۳ *ہ7< (310) ٣۴۳. : ۴ ٣ت٣ م٣ ہ<
 ۸۹۹ 719 ہ٦ 81۰۹۱ ۳ہ ی٭٭ ہر6 :آ

 556 5۹ 7۳1 م۹ل 5ک ۹۳۴ ۱۶55۲57 5۹5 5777 3۶۴ ع

 بو ٠ َْک

 ےہ <اواک ۳۳۷۸۸ ب۹. 03۰4 ۴۳۳۱
 کر21 ۴۳۳ ہہ 2ج ۳۳۳ ہماج ۳. 5۱ ہ۳۰ )چا
 877۳۳ 719۱ ۳۹۹ ک ۶)۹۹۳۶ 6 ہ۹ ت70 ہے چچ<

 ]۲15 91۰75 78 ۹۹۰ 57 ۹:81 ۱ ٣۳× ۲۶۳۳ واک
 ۱۱ 95 ۳. 77 ید٭ ]قو ×]).٭ ۱ ک
 ۱۱۳۳۴۹ 7ج ۳۷ 5 5۱۰۴ ۹۹87ا م۲۰ نج

 ]83۔9۹ 5۹۳5۶ 8ہ 1ج 5 7۴ ١۰۲۹۳۴
 ےب 5 3ڈ ×۴ ×× اھ: سہ ہ× ٭مبا٭٭ یہ جج
 جج 585. ء۹۳ ہ 8۶ہم 8۶ ت۶8 "جج "مج یج

 چچی 7۹ 81۴1 ۹۱۹1 ۱

 1۳کر وک. >-٭ ٭٭8 و۹. 7٭٭ کیک 6
 !ل م۴ ۴۴۲۳٣ ۴۹۴6 م7 ۳۹ ۳ ۱۱ ۳ ٭7
 وو ۔×× ۹7کی ی ٠< |تد٭ 9جج ہ <7 ھے 3ڑ- رک

 و5۴3 ۹۹7 1۱

 756 ۶۹۶۷۴ 17 ۴ 5۸۷7 ٦ ہہ, ی>”۶ 5۳ یہ1 ٭ج<
 ٰ ت0 م1 *راک۱٭زآآ ۰۹۴۳ ۴ ٠۱ م٭٭. ہ٣ ٭چ ہ و ٭٭
 1۷۶ 7۰۶ ت۳۰۳] 5۲۳ 6 "چ۳ >۳ ۳7, ۸ا ۵ ۴ جب

 -] ۹۰ 8۳۷-7۳۰ "م۰7 ۹ 071 ۱ ۳۰۳ 9 ۰7۱

 4× 5۹۲۲5۶ ۲۹۹۸ ت۲۰ ٥" ۳8 عد ۶۹۲۳٦ ہ

 ۳7٣۹-77۳-۴۹] ھ0 -ج-78ہ <9
 - ج۳۹ ۰۶۰۳۰۲۹ 5ت7 ۹ ھ۰. 8۰ ۶۳ہ جر چ
 -تج ھقاک-87118 ۵ .۰۴)۹۶۲۳۴ تب جہ۱ مہ ١٭٭8 7+
 85۹ ٥ 5 8۱۹: ی ×٭ >٭۳۳-+.8 ہ٦ 5۲۹ ٠5 *[مص 7

 --] 3۰۳۴۳۴, ۳-18 ب۰٦ 7973۹ ہہ >۱

 ۲ ۹77۹.9۹۰ ۴۳-۵ ؟05٭ ۳۳۳ہ ۹ہ ٭-چ
 --۵ ہہی ہ]٭ ا5ب 3أ 8١ ٭ی .٭٭ ہ۸۰ ۲۱۳۳ ہب 7
 7٤ 805, >2. ۴۰۴۰ < ہ۹۸ ۲۳۷۳۰۹ ۳۶ ۳ 5۹*

 18×7۹ ۱۳ ۹7۹ ۴۱ ك5 5793۹۱ 73۹9 ال1 ک7 ۳۳7 ء۴
 ۳۴۹ ہ5 ہہ 5۳۳۸ 7)3 +۳۴ ۹ دہ 5۳۳۷۰7۹ ۰۳۰۳

 ۳5۱۳۳ ڈال ×ت م”آ775۰4 ۷۹۴۳۰۳۹ 7۳۳۰ ۳۹۰7 :ہج
 ۱×٣

 ]9.799 ی۹ 7۴ )57۰ 7)87۹3 ۹ 4 7
 ۳6 ع۰٤ دو7 ۹۹۷۳۸ جی ما٭ م٭7٭ 3م 96

 لگنا

 ٥ .٦9۹> +7 ہ٣٠ مہ دہآذات ہہ <
 237 1771 ۳ 4)۹۱03 ۹۱۹ ٤ ,1 ۴ ١

 .-۷٣رج ہہ ۳۹ یو ×۹× 3 ۶۹1 ہہ ۱

 ۹تا مج جحو جج جم 3ج: جہ بج6ٌ٭ 3وج ٭

 - ہ× ہ و5 مم ×۱ ۰8م گیم جج < ہی
 ١چ 5 ۳۹ہ ۰۲ 3۲۰۰ ,)713)٤5 ,87۹۳-27118

 5ڈ َّييلْمَدْخَب یا ق ثد8 ٭۴ ہو
 ٦5 ۴رہ م۳۳ ١3۳38 ہ75 ۵ 8. ہے
 ا75. ہت 5۳7۳ ۹ 1113 8 ی۹ ۳ ١

 5ڈ 5۲۳۳ <8. م۰ ۹۱ ×× : َنَہاَتَوَكَكْوْمْماَو

 ےس شب ےہ -۔-پ جو -۔َِے ےہ



 چو ×۰
 ات ہ۷۳. ۳۳ 575, داد دو3و -< عج م31

٠ 

 اتا ہد -ج ۴ ۶۶۰۱58 ۳ × ص ج7 ےہ
 تفئاددا شئاساسسا سم

 ان دو و ھوا ود سش دے تا
((15383 

 ١ <۳ 55 3ڑ چ٭ ی) ٠5٦ : ۲۴۶۳ چو و

 ہا 7. 2 7 ت09 77۳۲۳۰ 2571۳۳۳۲ ہور دو)]

 ہ۳ ؟ ہم مو نب مح مچ 5)5 ۴5۱ ۳ *چ چپ

 ۳:۳1 ہ7 )ب27 ۰۳۱۳۱ 7۰ :) دو :چےچ
51۱ 

 رکن ہہہتج ہچجچ ہہ×× ۳-8 ہ ج ہرھہ
 ڈچ٭ ۳8۶۳ ۱ حی. يع 39 مرج ۴١۳ھ ۴ دن

 7×.×ت ×5 ہ ٭ج×٭ وہ -وج ۹٭ مچ

 97۶7 ہ11. وو جج چپ چچ و 7۴13۹ چ٭ن'ئوچ

 ہار ہ۷۳ جج *(گت, ×۵5 ×3× 3 ہ وس.

 ا9 آج 5. ۲ ۲,۴۳ ٠۰۰۸ ×۶ ٭ دج.۰٭.3٭ 2

 ا55 ٢" ۹۴۳ا ٭٭ ۲ 3د بہ: کرو چچ :ا5] 77کہ

 7۶۶7۹ 711971121۴ ۲_ و۱ ١

 ت95 295 ۹56 5 5۳ '۹ہج٢ ہ چ مرچ

 نوا یک ہہ مدح عج -چہ ہ وھ3و و
 ہتھ 9۳ < وکو 8کتق× و +٭٭ ٭ ہہ ہچو
 ات !دچ وے ۳. أ3 3۶۱ ×۸ دت ہ و3

 صو اّگمصو ہہ” -ن -٭--ہج دے جم 8۷

 ×55 << ہہ ہم وحہہ >٭حح مہ
 ہ۹۹ جج ۱- (35-ڑہ88)

 ]جا 3٭ ڈ2 [3ہ) :

 2٤١٦ 5757۳ ۹۳۳۲۳ يب٭) >5 ٭ہہ٤ ہہ جو. ج

 57٦ ہہ ۲5ہ چو -ہئ مج و٤ 5م جج 8

 *ااگاج, >*ک تک, ے۱ ی۹ 2× ہ ہجر ١× ججہ چڈو

 م55 !ا٢ ٭ی اچ جم. وج ہ ہ8۶ 3ق بم ھٛ

 ہ٤ نج جہ تک ×0 ]جج ہ وجد ج٭ہ
 ک ا23 1۱×5 22۳ ٠1۹1

 2ا47 753 ۳۹۳5 *7۹٭ 1 *7٭ ہہ ہ۷ *18. ×8. ٭

 و۹٠ ]ت٣ تار ج× 573۳۶ و جہ قو ۶۹

 ہ7 رک )1 5 ۳۶ ×1 ×3, دج ×× *رە×× 75
 ہہ ٭٭ڑ٭آ مج ہج ہت مہ مر و یرجع جم

 271 ا1ک ××  ڑڑت ہج”ح مج ک۔ےپہب مو مٛ(

 تاج ہے ا9۹8 سا, ق) دجچہح ۶جو ]یر 6

 21588 ۲۷۶۳ ٭ ××. 9۶7۲۰ جت ہک -×--٭ ہہ ھ۴

 6 1:1 ٦×٢ ×× چبمجچ جج و ہ5١ و دورتق×

 1ہ “۳۰ ہ55 ہت مج جی بو مو جہا
 ۹۴ا5۹ ۳۹ جج جمچوچم چچ

 ا07 5 جر ہ ٣ت 8جج_× چکی وو

 ×٢ .--٭×٭ . تاک یف کرنت

 یب ڈی پے یک وع ہہ رر ےس دن و و یی و ںی رم ےر
 "ھے گر کر اپ ہ88 ےب ےھت ےگ یم مس “یے

 ۱ ۶پر نڈای دتا مرغی ببطلا ںژیلاو

 ثنوراش دال تالا فون کار ا ںی ا یے
 1 ندا دْبَحاِموقل لات ہوم اح یا ل
2223 
 _ لات نک للصننٰلائاتنوک نالا لاک
 >1 6 نابلغلا ٹر ند لوسر یک او للص ی نل وع

 1 توانا رونا نیراع اد ول مضاو یر تاسرفہب ا
 مت جر یل لیپ نیر کاج نامی سوا
 1 كی باف و نو نو محکم اوم تار نل
 |:اياي اک نیا فرخ آو فلا یکم ینا
 _ لا اَدوهمهاَعَا اح لو عا قا و
 ۔4 ہنوفتنالفا ہریغ ول نیرکلامہللااو ںیغا روی
 ق لاتا ۃهْوَت نِماِذ رک يا المال

 مر دم چمچ اتڑب ۳ ات ترک 7ج رہ قت ہچ چچ

 بج و ۳ج۶ حج بچ جج جءٴچ یر یرچج پچ

 7 ا57 7۳7 جہ ج7 جد٭ ]٣ہو جور مر

 5و <5 وج نج ۳۳7۳ 5ئ رویچر عج ء ے

 تر7 ۳7۳۳ تہ ٭ ڈرک یوم ]جر 55 وقرک ہہو

 ےب ن2: 3تب 5 ہجوجو جو یو جوڑھچج ۔ںوچ

 بج ۳5ر ممر وج جججحج جإوچ .ج ء چوہو مرووڑ

 توہم +3377 ×٭ہ٭) بچج< ہجر (ممرر ٔق" چعجج ء ےک چوچ

 ۔جتوہو بر جہ ہے جک ۸ج ب5 8۔۰ وجہ,

 مز یچپ+ویب ہ.:۰)ہی] ٴچجرج مڑچج ںجج یبہ چوجچ

 7۳ كر 7 ہبچجرچ  ہججص یججوہ جج ]ب5 جوج

 3177 5ب ×1 (ندز ہرجوب ۶8۴ ہپک_ڈییپ جچ چی ممے

 مج ہمہ ہ٭ ھ5 7ہ ]) بج ہمجج مروی برس مجچچ

 بم٭77 وج5 ہج چو+٭ یبہ. جج جب ہممہہججج۔ ق5

 27۴۳ ۴, ھ٣۴۳ ہ57)١ ×77 ج٭ بہہ ہہ ہج,چ جوق جر

 مم) 5ےہ5 9  ہزچ ۸9مرب ہاکد۔چ جور چڑ یرچچ یچب

 مرہود ہہ ججج تچچوج ججبج مہ وہ ہجو٭۔ جو

 777+ ج1 77ر ۰۰۵٣5۰.<٭ ٣ 77 یر ممےر وہ ج]نتج وج

 ۳۳ ہتا ۶ج ت۳۴ 5ز جج ر ہہ جج : ہ چمچ وو

 ھص14) ک77 بو+ت م٭) ۸55 فرح مروج دو مرہ جمرہ مچر

 خخمدز ہہ تو777 .٭ج؟ور جج ء ہجوبج مروج 5کم موب

 ہراتچ ہہ٭ بو جو 5 وجہ ۴ور میر يم چج ر ے

 جج ہہ+.(ع ہ۷ ہبججج 5رکج دج مچ بو و ہرروچو
 ھہاج :وورچچ ر



 : 7۳-7 ء۱

 م۶۱78 ×5 112 ۱ ۴- 73۹ 3۵51 1٥75

 35ا7 : مہ ۹۳۰۳م 1٭ 5۷۷ ۹۳۰ وحوج ۴۳ م٭×۷٭
 ×ز 2۵7 7۹۳٦۹ اچ ۳۴۰۳۷۴١ >۳ ]ہ۰ ؟ج 6 <۴
 ۲٣ ٭ھإ یب. ہہ ٭89 3. ۷ے ٭ 8 ۹۲۳ ]۸ ۱

 "۹۰۶۱ 5ا05 7 ۳۲۷۳۴5 ٭۲۴۰ 31۹ "ا٦ |

 9855۰16 >؟558 ی۹ 5ر .5۹) .۹15 ۷, 3۹۲ 7 7+
 جج 5۳۳۹1 99-7۹ ا م۹۰۶ دوا ۳۴ ۹۲۴ ۹ (
 12 376 ٭ج, ڑ6 ہ۹۴ 7۹۲۳ ی٭ م۱٥۶ 1۳۹6 ۹

 3: ۹۰ 5 8۸۳ م ××٭ 5-۱۱٭۰۳۳۳ ۴ ۴۹۹۹85 ٥٥٥٥
 مہ فك 18 5۱۹۸۳۶ ×55 ڈ۱ ×۴ 6 ۹ ٥۸۹۹8

۴۱) [۴1۲۹ 180 ۹(۹ 

 2151 < ۱۸ ۱۲۳۱۹۳۰۴۱ ھ723, ×85 ۱۰۷ ۹۰۲۰ 7
 رچ1 88ہ و۸ ۸۹۳ ۴ 7 ۹۰۲۹۰ 4٠۹۰۸۱"

 551۹1 ہہ ہہ جج ×> ہد ہ ھجوت ہوتا 7ی  <٭
 مم 5 د59 6. م۹۳ ٤ ۳۴۹۹ مہ و۹۰ م2 <٥
 2.۹۱ 85. ۹۳۹ ۹ :9. 59ر ء3۰۳۴ م۹ 6 ۲۳7
 ۹9۹ ۰ ۳. 5۱ 186 ت1 77 ۹۳ مہ 7

 3۰ ٠۹۹18 ١ د7 ۶87۳۳ 5۱۹6 ۳۴ ) 5۱۷۸ ٥۷۷٥۰
۹۷۰ ۲۳۳ ۲ 1 1 -۹۴) ۴< 519 3۴ ۹۶13۳5 59 
 توق چے ہ×٭ وم ہہ 8۰8ہ ہہ بہ ٣ج ا5
 :9ک مج ۳ ۱۱۳ ۹۲۳451 ۹7۰۴ "۳۳ 7

۱ 9۹17718 

 ویرج ٭ہ× ہ5کتعہج ۸۹م ۳  ہت٭6۳۳۸ 845
 377548 ۳۰۳٣ ہ ×3۴ <۳. 6858+ +7
 ہ9 ۷3) 8۱۴۰۴1, ۹۷ 5۹۱۴۹۹ 7۹ 715-86 878+
 35 ی5 ہ9 ۲۳ ۹31511۹ ۴1۹7۲7 ۹۹۹۹۴۹ ہمہ ۹

 ی۳۴۳۱ ۶117۱ ۹77۹ ۳۲11۹9۴ 1۹۰۹7 ×07 ۹۱۲7۶1 ۰ 1۱

 ہی3 .۹۹] 7< : ۹. 5۲ ج ×۶۳ ۰۲۴۹ ۰ 8ر
 5:95 ۶۱6 17) >7۹ جہ7 م۶ 2ء اچ ۱

 7 ۴۳ ۱ 755۰ نر دوم ںوَملا ںرخن آل ںک
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 می ۹ 71۱ ۵7۰5 77 2 7۳۶ 75 7۹ ٣

 ]برے -یک 5۹ ہ5۳۲۳۶ ۳۱۱ >٣۰۲ ہ5ا ۰۳ ء٣
 مک 0۳1ج 19371 ۶ 7 8:۱

 یودج ت7۹ ا33 >۰. 35۹ ]ہ8 ×۱7 7
 6 ٤

 م99ٌ۶۷۷پ؛ ٹ٣
 کک7

 بلب جج (ک۹خرصص ہ0۶ ۸۲۸ او مو ید 6 <5
 جج مہ ہ1٦ ہّقآ 5۲۲۳ ٣۰ یب5 )5, ۰۲۳۹8 ۴
 --جحص ٭٭ ی١ ۳ ہ56 5۳, 5۳ ۰۰. 1۹7۳۰۱ ۰

 مو 96 ۰۲۹۰ 515 5۲۱ ×۹ 5۸۲۳۹ ۴5 7 ۴٣(
 - دوم رام, ۰۹ ہ۰۷ ع۹ ۳۳7 ۱۰۲۷۶ 3۳57
 - ر۳ 7۳۳۳ ٣تک ا ۹۰ یھ 7 ۴ ا7
 م۳۳۳۰ ہ٦. یب )نا ۳۳۰ +۳ تو د8

۱ 75 75 

 یو255۹ ٤ 8 ٥3۹۸

 زاتونال زنی بَر لرز نر دوَراَج ْناَرعبِيَرا
 مووس دھڑ _“ ہوئ -

 َنومعِدعْلَواوقعتاد یے ہوجو 8 ی رد 88 ہ
 مم ٭۳ ۷ہ ٭]٭٣ ہم7 ٭نر ی۳ کی
 ۳ ہ۳٣5۳٭ مج یہ. ]ح5 قم ہم ,حوم 8۳۳ ۴۴
 ,١5 1۳۰ 5۳۶۱ 3۳ 9 ی٭< >٣٣۳ ہک×.۱ ہہو کک 36۱۹۹
 نو نج ×۰۷. >5 ہم×۹.| 3۸6 5 ۱۹۹۰5159۹۶ 51۰ا ۹, ۴۶

 ۳۳ (537۶ ۱ ۹ 5۳25 2٥

 ت٣۳ یک ہہ >۰ 0 م7 مہ ۷۳۰۶ ۰۹ ۱
 287۰ 5۴ 571 7ک 97 ۱0 1 8 "مک
 75 ۴7۳۰۷ ۱ یہ۷ م3۵ اپ ×۴7 م۹ ہا ا1 ۹۱ ہلا ۶
 79 781 ۳۹۳۹ 5۴۷ ×7۴ ہ1, 899 ٭۳۹۳۳۶ 8۹ ۶5,
 ان۳ ۹ 79 ڑ1 7 ۶۱ ۴۲۶۳۰۳۰۲۲۳۶ ۲۳1 ۹ 7

۱ 75۳ 

 35۸ ہ بووہ< ء5 مج ہہ: ہاو ۳۳۲۷۹۶۸ ۹715
 3ک ا ]۹۱۱ یتا ی۳ >۹. ۳۷۹ )۳۲۳۶ ×۷۲ تام ٭ ی٭<
 7ج ۳ ۴ ٭٭ ہ8 ہہ” ہہ )۴+ ٭م٭-٭۳٠٭
 774 55155 51۹757 ٥ ی۹۲۳۶ یا25 5 ۶۲۲۹۱۲۳۳۲۳۹۰۰۱ ۹

 ٦۹7۳ ۹ 88 ی٭٭ ۹۲۳۶۸ ۳۶۴ ×7۶ 5۳۰ چ۶ 7
 7۲۳۹ ٣۳٣۰۰۶8 8۲۳٣ مہ مم ہم م۰۱٣ ۲۳۹۰۳ ۵8

 تہ ےںھصچحإ٭ چو - بب ص١۹ ۶5۰۰ ۱ 5 ہآ
 5ا93 6 جج ہم می ڑ6 ٣ئ5٣۳ یہ ہا ۰. ۴
 ۶8+ ہل ہ ی3 9چ -چە ہد ۸۳ہ. ٭رک

 اا7 2۳ 2. 9 5۲۳۹ ۹ ٣یک ۹۱۱ ۶۹۲۹۳ ۱

 ہ5۳ ج36 ٭ج٭ ہم3 ××( ٭٭٭<  رئتعَِرَرئ ین ٭۹<

 ےب 09ً۴۸٭+٭ سم ۱| اکی دتٹی ےہ ہو ےٛٔعل ہو و ےس ےۓےر ہک( مس تل یا یہ ند ڑپ ہنر ۔یی کسر ا٤ت ۔ےہ

 گل ہشبإ ہا دل. ےک

 خیا

۹ 



 تتدح-- کھ 0-7.7: اتم ٤81“

 اک” 855 ی٭ ی5 .ہ 9۸ ہ۳۱ جج 5اڈ)-ک چپ
 3ئ ج٭ ۶8 65 ٣۱ج (ہ۰٥)-ی٭ ×۰ ب×- 03× ٣

 79 ہ7 ۳۳۰ ۱. ج.ق) ۱ ہچ×٭× ×ج٭ چ

 ×53 55۳ ہ۱ ك5ا >5 ہہ, ×× ۹538 ہوجبپ

 ڈ5 8 م5 ہطج اح ۱ ہ7 ۹۱۰۳۳۰ :جچ
 ن۷ ۷4 5۱

 یندت 5 یو 2ر ×۰۳ 5+ اتمرکا 57۰ ۳ج د٥
 ہر339 م۳ یہ. ہ9۷ ۱571۹1 ۶۶ 77 ۵ 28ج
 ۳۹۱ 5 7۳۳۱ 7 ۱ 1۹ 57] )ج ۳۷۳۴ 7× ج7 )چ
 57۳ 7۳7 ۴ ۱ ک3 ۶1897۳5 99 2۶7 د۱۹ ×7 8

 5 ۷۹۰.۸ ۲7 ۰۳۴۵ 5368 و 5 ۲۱ 5۲۳۳ ×)ن
 یر وس یس وس ترا سش یک
 5۲5۹75 55 ٦۱ 185 ی۵٣77 5: أ٣ج٭ ہ وزت درج وہ
 .۹ ١۱ 5۳5۶۹ ۳ ۹ >٭ ٭1 3 *۴ 5۲۳٣۶ ٭:چ وچ

 ۷۹۹۳ ہ×٭ *٭<٭٭ ج۱ ٭٭ ٭٣٭ ہ٥ ۱:۸۰ ہو

 ×٢× ۱ 7× ٠× 357۹ ۳۵-٦۳ ہ ۴7. ٭-۲ تج٭ وج

 مر اکڑ ۷0 دا7 ۹۲۳۳ ۱ ک۰ ۲۳ ۱:ا ×)ج.
 5۹ ۴ 6581 57 ۷۷۳۷"۱] 37775 ۳۹775 : َراَداَتِنلک و

 اون لک نئ ۷۹۹. 7 8713۴73۲۳۶ ×۳۲ ٥ت ]8ف

 ہک م× م× ×77 ى58. ۳۰۲ ہہ ×۷۸ ٣٣ہ ×

 ×1 ۹5 38 ۳۲۰۰ >٭ 5 "ص- مج ہ٭  یج مت چے

 ک5 5۳۹ ی۹۳۰1 ۹۹۹1 ۳ق ہم, 5۹۹77۹ 5۳٣۵۹ ۲۳۴ جہ
 ۳۹۳۳ ۴۹ ۹ا ۱

 ی5 ۳ (ک2)-ی۹ 5۲۲۳۳۰۱ ۳۳٣۳7 ۴۳.۱ ب۹ چ7 ہ مج

 5 ۹۳۴۶ ۴517۳۹ ×۲۳ ۰۳ 21۵۴ ا7 ۹۹ 3187 ۰, ۳

 یر ہ ڈاک 551 یا5 جہ ۹ ۴۴ ٣۴۷۴۰

 577 اہ ی٭ ہہ و۹ "۰ 877 87ج "ق8

 ڑتج بہہ ہ چج ہا5ہی می  ع× ۶8۰ :ج
 می ۱ ب5 6 یجبر ہ کا٦ ×57 ٭ ہ۳۰7×۳ ٴوچکہ

 6۳۲8 7 98م]۱ ڈ٭٭ م٦ م٭٭ ق5 می "جج ٭

 7475 ۶۹5 8 ۱5 ۲۳۴ ٣۴ ب٭: م۳۰۳ ۳٣* 6٥۳ بٹسبو7۴

 6ر
 5۲۴ 87 ا۶ا و۹۷7 ۹۲7 9۹ ۹۹۴1 ( 7۴

 1.۹ تا9 77 ۱77ا 3۶7۰ ر× (ہ۰)-_٭ ۱1833 5چا
 ٠٭٭ *٭ ٢× ×٭٭ ۰ یَا رم هيش نون اتناوَت

 5۳5۶25 578 5۳۶ ۰۳۰ 57۳74 بات >.×× × "قل ۴5
 35 << ۶ے 8515۱ ۰۲۳ ی >۳ ۳٭ مج ۲ہ ٭ ۳۷۱

 ٠ ×7۴ ۰۹ ×) ×:٭٭-  یقَّعْلاَِعْيَکلادوثَتملَت ہا ۹
 ۹47 ×۳۶ ]6ج ہبہ م76 ۱ ۹ <٭جقہ ا38تت "٣

 53787 1×× : جج "وو جتچو (۶۲ وم ٭ے

 ٦.75 3 ۱ 8 تو معو مر مہ نیب قا

 >3. ہہ, ۹۹۰7 ×8ہ ل۹ <5 ۹ ١

 و کہ جہ 8؛ ہ جج چج یچیر۔ہو علو ۱
 19911 ۶۲۰۹ 555 ک3 ۹7۹ یچ٭ا :

 تن ×× ×۰ .هلااددمَع وم ْوَقِل لاَ دوم مما جام لا
 نیت اما ربیع ول نیترک لام 9۴۴. ۹18 ۳ ہ1۹ 71

 ےل مکہ ۔حي(و ہہی وه ےہ ٗے ھی یہ بو

 ال ا یش لک یا اک فیہ ایس دش ءایامہ مما دق و00 ول وی وج کج نئ سا عقل ولا اپ لفساع بوت یاب ا زی اج وبا لپ وید م ا ا دق ا اپ وہ ہی وت وس یہ حر

 ۹585۱ (33) ×۰× ٥5 907+: ۳7) ا57 8۳ ہہ×٭
 57195 1۹۹ ۱ <۳ 2۳۹1 1٦7 ۶7۰۳۰۹۲۳۴ ۰۱:۱۳۶ 8۹7ج۴

 ۴۹5 515۴ 5۲۲۳۰ ت5۹ *78 ب۰۳۶ 7ػ٣۳ہ(< ی جج
 ت7 :651 75۱

 5۲٦۲ 6 >]۳۳۶۹ >0 مے عت :۱ ۱×۶ ہری ۴ یک

 یارک ٠۳5 ہڑ×٭5۶ ×۲۷۲ ۹۹۰ اا5 ٭رک >۰. ۹أ.۰×ييت رج

 را4 ۲ ٥ 3۰۲۳۴ 5٦ ۱٣۰۰5 كا7( 7۳277 '-ج×' ×× *ج٭

 58 ۶۲٥٦۳ ۷۱۹۳ ٢٥٤٢٢ ۹۳۶ >۳٭۹) م۱۹ ۶ے ہ٢ (ع2ت
 جر ۰٤۹ہم إاَميلا باد ×ح جج ج۱ کک

 3 م]-ہ ۳۰۳۲٣ “کے3چ۳1' ۵ ۹۸ ×5 ب٭۰ ۱۱۴۰۳۳ ۱۲۳ ۳)8۰۶

 م× ج57 ۲۳٥ ٭(ك۱ص >۶ ٴی٭7787 ہ 27:۷۰(

 تاک 61و ۱۶۱ ۷۸+ ء۳ 3 ہ5 ہہ <۳ ۳ ۳ 7× |
 ڈاک ی۳ ڑ3 ۹۲۹76 ۹1۳۷57 ۹7۴۱ ۱ 7 )۱۶ 7۳ 2۳77 5۳٣٣۳۳

 5۳۶3 ؟ڑت 7 ڑ5 ۲ ۶71۹5 ۱۰۸ ۳×۹۰ ا757 ۲۳ 1 ۱
 ک 5۳7۶۹ >177 ک ہ, 5۲۳ 6 >۳۳ 3575 335 ×۷۰ | ی٭

 ×۷۷ 29۹ 5۲۴۳ یب٭٭ ۳3 7 0۳ 1735۳ 7۹۱ ××> ٣۳۰۷٣۲۳×
۱ 7 5 85 357۴ 7۷× > 1۳ ۴× 55۱29۳ 

 ہ۳ ۳ہ. ہہو ۶۹۹۸ 89۱ ہ۳ تع پچ ٭چ
 2۲74 6 28 ۶۳۴۴ 5۳۷۴ ہت 7 ر ہ۰ مچ-٭٭×7

 573 ۶57 < ×۴× 58۹۱۶ *٭8٭ 3۳ 8۹85

 ن۰3 <ہ جد مر--چ ۱ ×× هم قَعْلا یزْکَداَرَت
 3577 ۳۳٣ 55۱ ہا 5۱ 5 >۰ و۳7۴ )7
 ہم٭×٭٭× و٭ ود ییہ ۱ ۹6 یو مہ ی۹

 ہ5۳. 5۳۳۶ 8ہر ٭۴ ٭ہآ ج۱ ہ”٭ ×76 ک

 ائاکیٹمانم (3۹۷۳۲۶ 5۳ ×8۶) مم ) ۔یو چور ھ68
 ہ3 ۱

 ہہ ۱٥۰۴۳ ٥۹۹ ہمہ. و ہ”ہہ٭ 3تو 1(

 5151 5۲ ۶188719: ۴ ج7۰5 ۰۹87۰ ۱

 م٦ ما ٭×٭۱51۹٭ ۳ہ ۰ ×۲۳ >۳ ۳٭ +۳ ۰ 87

 .٦ 9۹ 519 یا5 25041812 ۳5: ۱ ۴1527 ۱۴ 7

 575 تی 3ج یج نمی. + ج5۲ ۳۴ 8م, ج۱ -۔
 (35815 م7٣۱)

 ۹ ف۹ >9 7۹ ۶77۱٥۰۴ جج (2×3)۔-۔ی۴٤ ٭× و ٭٭
 ۳ یف >۳ .۹؟"۳۷ہ؟ بج نا ۱ ہ۳۲ >م۲٣۳٣ ف٭ نج

 ہجوم 1مك]۹7۱) ہ۰ در>× ×× ٭۴5 ےھ ہ٭ ×ہچ × _

 5ڈ 57 (311) 5۲۲۳۶ ۰۳+٠ 55۱ص ۳۹۳ ۲۴۷ اَدْيْهَهُمَك

11 (5 91 51155) 

 یج٭ بب یر ر۔ہ٭ ۹×ط ا8۶ < اہ 8۷۲۲۷ءاوت !

 1871 519115 77۶ 517۹ ۶۳ ۴7 (2)3)۔ہ۴ ٭ق”٭-٭٭٭۱

 ت۶۹ م۱ ۰۳۴ 8۲۶٣ ۲۹5 ۶۹۲ یب ۱ ×ہہہ٭ ۴۹

 <۳ ہ٥ )۳۰ ۴9) 27۲۳۳ : ۴ (×نم۔۔دص درچ 8

 3۹ہ ٭٭55 3ج٣ "٣ی ح ود مج یہ

 ۳85 5ا33 ۹۰۱۷۶۱۲۰۹ 55۴ ۲×7 5× م53 ی٭. یر

 5ا1 ۳۳۳۰۲۳۰ 55 7۳ 5۱778 ص3۰ یک ہ۹۶ ۳ می
 53۹ .-(ی.٭-٭٭8)



“٤ 

 ےہ[. ۹۹ م۹ م515 551 ہک ۲۲۳۹۲ م87 وے
 ہچ پچ ۱8 ٭جی 5۳ یہ۰ ہہ7٣ہ٭ ۹۷۳| >م٭

 ٭+ہر× 85) 5ك- ۱ ×۰5 ی٭٭ ہم۳ ۹
 ۱ ۹۶ ٥5771115

 ا6 کی 5۲۹187 5155 ی6 ۹)200۷ ھ۳۳۰ ج۹9۰ ۴ 61

 ۹۹۹7۳۹ 16535905 21۹ تا64 ۶ ٣ چ8 ۹ ۲51۳۴۴ 31۰-77
 8 5۳۷۹ مج م۲۰٣ 3.۸۳ ۸۲ 16 ۱ 0۹57۳ ق×ج ۶

 و ہچاک یہ٭ ما ى08 ۴ ہم٣ ۹۴۲۶ 1, 5۲۰۹ا 91
 مجح٭ *ہ٭٭ ہ۱٠ ےک ہہ .٣۰× ىیئ 8ہ. ۱ ۸۳ ]لہ

 >5٭18 8۱

 تل٦ 5۲ چج چیر 3ت 5ہ : ہم۱ ۱۳ ۴

 54111 ۵ ,٣ 5۹ ہم٣ ۶۹ 59153 ۹۹۹ < ×۴ ی7”

 ٭., 57۹1 ۹۰٠۶۳۳ ۹ ۱ ۹۰۰۰ ی۷ 577 د۰5 8 7+

77 778:76 ۰۹۷ 7۳۹ 71۹ 0 0 06 9.07۴ 
 2۴ ٭۳۰۳۳۳75۴ ۳۳۲ < ط۳ ک۳ ۲۹ ۳۳ ۰۹۳ 9٥49

 38۰ 77۴ : ۱۹۹۹۲۹۹ 1۹77, ہک: ۹۹۰ (3۳.۲۳۴ ۹]177-31۰)| ا7آ

 4 ہ۲5 ٭)۹۴ہ۹ ۶۳7 ۲۹ ۹۳۳۲۴۱ ک۲۹ 3۶۲۳۲ 57

 بم چ5 ٣۴۹ ہا. ٦× 3577۰۱ ۵۲۳۶ ۹۹5۳۳ ہک
 ی3525 ۹۹۳۱ 5 أ٤ ھہ ۵۲۶۹۹ 7۹۲۹ ۹۹۹ 1۲۹ ۹ ۴۳ ۱

 4۳ ہ۳5 ۹۹۱ ×5. -.87 (311)-ی ۰ ۹ ۶۵۶ا 7

 5:7۹1 ۹:۹ >٭٭ ء۱۰ ی5 ج55٥ ہہ <۵ 6 ہ 8

 ٭. ٭ست ٭ہ٭٭ تج 85م بہ6 ی٥
 59971319113۳۹ ہر< م۸0 ۴8۱۱ ۹۹۴ ۱ *۲۹۰1۹) 3 1۱

 ۹ م9 -٭ جہ ہي جج ہ ۳ہ
 119 77 ۳۰۳. ۱۹۰5۱۹۹۱۹۳۶ 2 3×۳۳۳) ٤۰

 2614 ۳17۳۹ 7 د9 86189 ۹ 227
۹۳۹۸ ۶ 

 ےسسسسسد

 ےہ یر - ہ دا. ٭ہ ت۹ ٭.ما٭۱ ہم ۹55۰:۱ ی
 ںیج ۱٠۷ :ہکا۰۳] اتا( >1 517 ص۹۳ ۱ تا

 8 5۳۳۴ 5۳۹ ا2 77 ہ5۱ ہکر7) 1 >7 .٭ ۰×

 رو و ۰ رک (72)-ی۹ >۳2۹ 5۶۹ ۶۲۶ ۶
 - قو|9 ×۳۳ ۴ ت۳ ج٭ ۲۱ ۱ 6 (35) 7۴+
 نو ۱( ۱ د5 ×] ی۰ ۱ ]ج؛ ںدچچ "مق. ٭٭

 ق۳ ہل ہک ہق۷3811۹ ۹ ۰۶

 ںی 3ق بک لاَتِا ۃمق ندا رک نل الا لو
 َنییزسلا ند َكنكتل اَت1 ةَماَنَس ہ۹. >۳۳۳٭ ھ٣٣۳٠ ×۳۴ :

 ٰ تہ ہت ۰۳7۰۳ 2١ ص >2 دص×٭ ××

 ْ ی8 1518]۹) |

 یا 8 رک (یازرک -۳۳ہ. ور ک9۹94 ہی موو

 ٴ |7[ ×۳۶ ء۲۷۹۳ ×5۱ تا7 << ا. ہ۳۶ ی٭ تہ ہ7

 مق ہ۱1 ہ××٭ وج (۹۱1:) ۳ ۱ ۹۹۹۷۹. ۹ ٤۴
 مہ 31۸ ہ۱ 7۳۰ ہہ یک ہہ ہ8 1۹۹ ہہ ٭
 مع م۴ ۹8۳۶ ×5 ی٦ ۱ فاو ۹ ہی مہ ۱
 8۰۴ 7۔٣ ہم۳ ۱+37 ہ3 م٭٭ ٹچ
 75 ہل۹۲۳۲۶ ۶) 3078 <۹ ہما ۳۶ 7 ۹۴ >٭)

 ]0| 5۳۶ ۴5 ۵75 5۱۱۹۰۴ 5۱ ہ5۳۲۰۶ ۳۳:۰۰ -< ۱

 ہے5 ]51 5۲۴ 65۳۹ كہ ہ۶۳. ۰۹۷ 2ا3۷ ۴۹۱ ×ہ<

 5۲7 ۰ کک مرہ >.٭ج ہو ۳.5۱ ۹<۹۹
 ۹ ۹8۲۷۹ ٣٣ م٣ )قم مما ٭ 1۳۰۹ ۹ ۹ك
 ۹8: ("م۳ مج <۳ ہ۸ ہ۱ 85۹۰۴ ۹۱ بٹ 09
 ]م۲۳ ۶۲۳م 55 تا۰۹ ۴.۳۱۳۲5 (3۱۰) ۴۳87۳ ۱ ۹۹۷۹
 - آ ۰۳ ۳× >× ہہ م7 ×ہ ہا ٭5 ×5 ہی ٭ججہج

 ۹ 2۳۰۳۲ 5 ۷۳۱ مہ. ]ی٢ "۳٣8۸ہ:
۱ ۰۶ ۴173(۲ 30115 ۶15۹۳۹۰۹۶ 755 

۲ ۴5 ۰۲۹۴۹ ۰۳۳75 2۳ 5:715 :71557 5717 ۹83919 

 یب کار٤ وت ووق یب نیراملخ کل عَج داود او
 نوح مللعل ہرا 3لا ورک دا  ۂطضب قلخٰلا

 ےن 9 "ھددووھچ دسص-تتسکوال ے ےن ززےرمےم۔ٌك سچ ا ید یر جس ج٠ ےل و ہل دس



 ٤8اب 5 0 تسشسسشاش ولکالسلس

 تے ے_ےک ۰۱0۴ 7
 یخ تستىہوہیمو ۰۳۳۳ ×۰× 7٭ ۳۳ (ھم) ہ ڈو

 دن8 ڑ ےس _ وو ہ ٍپي یس یر ںیم چار ےس یت صف ہرن -

 ےپآ جوا ؟نییآ حصلد وکلا ناد یر بلال ۔ہ.٦ ۹۶ ۴1 مج اک ۴97 رک ۹:۰9۳7 ج.چ نص
 تہ وج ۔ےیہ قئظو یم سر کر 2 ساون پک سے ےس سک 23 "- - 6 "5

 ج1 *جکر نل جر عو 7 نییکذ کاج نآ اک قتال اوس ود نیز سش یا
 اہ وج و وچ سش یب ہ۲ کا19 ا7 ۹ ک۹۹ >57۹ 25 ۶۱۹۰٥۰ ہد جچ

 ا رک دازو ون ووٹٴیحبانِء نل عِح دا ور 3 ہ۲۳ چ٦ ۹ ۲۳8 ۶۱8۹۶۶ ۹7۹ 1۴ ۱

 21 ہنوُملس لعل ا اور ال شب قعلا ف7 ×× ××× ہہ٭ ٣× :××٭  اگيٰعْْماَتَلك×َت نر
 و و اس تا دیبعتا کجا -: ِ 5171 7 8-8 ۶۹16:9[[]5]ا7 41 5:40۲8. (۹, ۴ 2٣7 تعا

 اپ ہوس زی ے ےدئبو یر و ےس ب بش ایا لا یا 77 1۳9 7719 27 ۱۶7 775114 51:7۶ >7 رچ8.

 ٍ ہَتیدشا نم لنا تا ات اکا ۴۳۳ ۰۰۶ 7 ۱ ھ۶ 7۳ .٣> ۱7 ھ۳٦ زچ
 2آ ایشصغو سجر ویو نوویلع عقو ںی لاق اتا آ ۱۳9۳۱ ۳۱ ۰۳۳۰ ا٭۶ *)۶× ہ۳۳ :>×× 8.۱, 0 ا طو ےہ ے ئد و س٤ ٥ہوی ےک ےک کہی ایک

 اتر 009070700 ۳۷ نا تنا یا اخروی اپ < ه ۔ا۷ص و26 ےہ ھے ۳س وے ور و سڑک ےس و 'چ8۹7 نور
 ہک ور ےک ج۳5۰ .5) 5۱۲۳ 5157 ٦ >۳ 51756 اج, ×۶ ظ
 1 نیوکعم لاَورِفتناَ”نطلس نما ہللا لت اتا 8١| ہ6 8۰۱ ہ7 *٭ ہہ ×× 8× جج جہ

 ا داکیَ مس عَم نیزلاو ة٥ یتا ۰ | ا۱ ×× چا ۳۱۳۳ 5 76 ہ79 ا6 ورچ
 ےل ےہ ناکام وک ےک ما عد اک ۳ ۲۳٦ 1۹۹۷ ت۹ ۸۰۴۹ ۴ ۱ ]۶ ۴۴۳ 8 ٣٤7

 َھ ٠ نژایموما۷ 6 امث اتویاپ اوہ دن نژیلارآد تحفف 2 7 دم ت رپ َِ 5۳ ہ۳۰ ۱)۱33 ۶۰۲۰۳۰ : 9۲۹ چو 8م
 نا امەللااو دعا رب وقب لاَ احلض ھفاعا دومت لو اج ۲۳9 ۶۳۰۳ ۹77۴ 7۳5۱ ک7۴ 77 ×× < )773 ۹۱۱٦

 ےک ںیرس ےہ سا اےس لم ھر 5ھ ںی ھٹ 3 ائ ا ا .

 2آ گن |نش ةنب ملک اج ںی ہریع ولا نکل ےک
 ق]آ ہہ وت رے مر وو۔ےس ےر پہ .ؿ ےرس . , اگ 3 ۹.۳۰9 "9۹ت د5 ہت ۳ <۱

 پا _ َنْكأَتاَمَورَدَش یار ہٹا هکاث ہوھ اج 1۰8ا ہ75 ۹:۰۳۳ جج ۴۳۳ 3138۰۳۹ ۰۲ ۲۳۰۱ 7ج٢
 دإ ہدیلابااذعو دخاین دوضاھوشمت ا آ ہہ ہہ ہہی

 جت سیکس ک ٹچ نٹ یٹنک نیم 15گ ٭مہ× جت ×۲۶ ۹۸۸۹) ۵6

 (ںر ھو ۔جسووجچ ووہہ یچج یس ق۰ ہو و 9155 جہ ۹۹۰ ۲۳ 517۰+ :8.٭ +188) ہہ ×× ٭7٭

 جر جور ہحر ہہ چ بعکمہ ]وج ہچ مروج إ ۳۰ا ( ۲۳5۵5 5۱ ۹۳6 قو. ہ ×5 <6 ۹8 ٣|
 ٭۳۴ ہہ :(۷ہ77کآچ ٭٭۴ ہججج مروج ]۔ر میججت ںچچ۔.۔ی ۳5۲7. :8۲۳73۲۶۹ 2۶ ۹۰۰7٦ یب7 ٭) د57 ۹5۲۹ ٭٭ ۹٦

 0۸۳ نب ہیچ مو تاک بم مج |۱ ہعوب وو ةتچم ._. پک ۱5 ۱ ۷۳ ہ5٭ وت. ۰
 مو وہ! ڈو بج !ہیچ مو<یہوم مو چپ مو ے7 ٭7 576 7(۶ ۱۹3) ہ ×.٭ج]ہ-[ہ :318۴:3) 5 ۹
 ]7 ی٭٭ ہکر77 ہمہ ٭چ7ک مز ٭۔]]٭ہ7 ۱ ہم۶ " >۹ 58۹7 ۹۳۵7۶ ۹۶ ۱3۶ہ ٠:۰۳ ٭ ٣ ہا, ء۴

 م7777 و7۰ ۳ یا7۷7 ۹7 ۱ مز تا7 72 ۱ ےہ ںچیور 8۳ج ترالح ۱۶۳۱ ×× ۱7 7۳( ۴۳۷٭
 چی رر7 ا اا7 راج 7 یت ہا دات ےک یہ چہ ا7ا *ا.> 83۳۰ × 97 ۰ 7< ٠
 ںی ہم بد دم کک ٹک نھ کچ چ۱ ٥۷۳8۳ 2)ا ۱ 3۰ 77 3 ا3

 تیر یی نفوس یہ. 5۳۲ ٠٠۶۳ (×)) ٭ ٭م٭-ہ٭٭ "ھ٠ .+8
 2 : م7]3[+5۶ 7)2

 رض رت تو یس ×× ٭ مم ؟٭ 8ہ ٭م 5ہ وج ٭٭ 5 ۴

 >7 ۳7ا7 7 ت× ج ج07 ہج٭ د ہمہ جج ۱ ٥۳۳۷ ٥8۳١۱ ×× نج 'اًدلَحْماَمَ ت۹. ×۰ 7
 "×۱ جج ہہ مج ی1 ۔وروور ہم ہو | 5ڈ مم ڈچ: . یعا (ہ< یر ٭۳ +٥ ہ
 حجر ہ۸9 یروڈ ٭٭ بج جعوور یدر بجو ہ5 پرج ×٣۳ "7۳× )× ,6 ٦۵75 (ک3درز مج وج جو 8 8

 تے تے ےہ حا دو اوج 5۳ ہ75 ۱ ہ۳۳, ۴۳۳۲۳ :8] 7775۰ نل
 ت7ج ۹]77897777) ۳77 5777 ۳ | 99 84] 7 و9 رس ےہ سو سس طھ٤بود 1٦ خد وں اے ےس سان ےھت

 55 ج مدر ج۳ +ےتہہج ]۱ج ہجہ میچ ہو جہ ہ5 توغاظلا وج و ہللااودیعا نا لوسز 2کا کقاتتتب 6
 ]چیر ق ۰۹۲7 ۶ ییہ اک 7 ت7 یہ کہ یر ۱ ۹5 ہیر جہ ب٭٭ می ]من۶ە مو م98, ۱5 8

 88 5ق. ہم.ہ٭ مج چہ ہجر ہہہ-چ مج ,مھ_چج | ٣× "ہچا٭٭ ہ۹۰ مج٭ ہ واک ×× ہم ۴ ٰ
 ٴت-٭7 ٭ج مج یو وج_٭ ہد ہجر ں۶ جچچ | ہ۱ رکگ × ّہہ×٭ ج×٭ )۳ یدب)رم بج ہجاخج ہ7 ہ

 ت7 )777 ۶۳۲ ھ۳۳۴۰ ) ٣ت7 یب ۴ جہ 7۸۹, ہو پہ 8۶ ہ", دجچ٭ <۰ ہا 77 ہ و حج ]۱88
 مہ ػ۹ بجح ےہجبیرجج ہ۶ مچوچ+ ۱ رعبچ یرکچجوچچچ )ق3 ۳٦ہ ہ٭× ہت ہت ٭8 >7 هللارذُْعاِْيَت

 ہ۔یک__ 7چ ×7۸ ہ79 ۱ اڑان نکلا

٦ 

 ےہ می



7 “۷ 

 اَمْرمَتالَووا ئآ و لئأَتاَمِز زض[ کل وطا اَت 1ن

 میلا با دع قت حایذ ہوس  ہرداک , یڑگ ہہو 33) ۔۔۴٭
 چپ ۰۴۴ ۱ یأ<٭ ۴ ہ55 ٢٢ ۹۹۰ ۶۱۹ 8۷۲( ٦٥8 ٠۳۳

 ٭۳ت٭+ م9 ۲ ۳ ١٠ چ۹ ہک٣۰۲۰ 7
 × ہر54 )ہہ ںی 3قاع “ے2 ۹۹۲'29 ۴۱7۴ کڈ ہہ

 و5 ہ9 <7 ×۲۹ 0۷۰۳۳ ۹۹۰۹ 575 (5۹:)۔ی٭
 جہ ج-٭ +7 7 "وم مصر وع × جہ
 جد 7+ دب 523 7< تا٭ دو5 (3۳۳7۸ ۹)

 **٭ہ< ہا ا ن ْنْئأَد ×× 386 ہ۱ ×٭٭ ہ 4
 531 ٣۴ ہما ٠9۳۲× ہ ہح×۰٭ جم ہ٭٭ ہ۰ 7

 جی ۱۱8. عی یی یو ہیچ ۰۱ ۱523" ۳۳٣٥
 ۔ہ٭ وج تقآم٭م ہم ٢م ٭8۰م ھچب 6 ,٥

۱ ۹7۲ ۴۹ ۱۹6۹ ۶31 718۹ 2381۹۹911 

 یہ ٭خ م چ مج ۶۲۴۹ *۲۰ مچ ی٭۹۰ 8۲۳۹۰۴ 4۹
 مچ ص883۹ ہم چ٭| ہم5 ء۴٥ ۹۲۰ ۳75۱ ۳۴6 ۹ ۴۴

 وم. تیس "۲6 "۹ مہ. ٭٭٭ ۶۱۲۸۹ ۴۰۳۹ ۹۱۹
 مج ۱ج7 2۳ (٭.) ۹115۶ ۹۳۳ ۴7۶۱۴ ۴۴۴۴ ہ
 و. یہ 33) ۱۱۴ ۴ مہ ی٭. ہر ۹ ۱۰٭٭۹ 8 ۴
 ۶۱ 5 3 ۶۵۸ ۹۹ مج م0۶۸ 5۳۷۹۱ 334 ۶ ۹ 765+

 وی ب5 مج 8۱۹۹۲۲۳۲ ٠67۹ ۶۱۴ ۹٥٠۹ ٣۳
 279 1۹ ۹۹1 8۰٤

 زم پر نمک پت یدالا قاوبَو - ۹ ۹
 7 پک ٭٭ہ ۹ ۱۹ ہہ ج۳۶۶ ۰۲8 5۲۲۰ ؟ 707
 )3. ]مو وج5 33رو ب۹۰ ۰۰۹ ۴۰ 5۲۲۳۰۹ ۱۷۴۰ *٭
 یبہ م7۱ ٭ ۴۹ ٭) ۳۷ہ مّ]8جےچح<٭ ما ٭

 می م7 7۲ ۶۲۳۱۱۷۰۳ ک۴٠ 5۹7۳5 "٤

 رات ت ےہ( ہ٥ ہ8 53 ۱ 8۹ 8
 یر ج١ ے07 908 ۶۰۷۹ ۱۳۴۹ ۶ )۱

 اون ج ٤ے ؟ںہاا

 ریال هلات ازم

 نب گم ھگںر مح

 ی5777 ]۹8 ۴ : مکر نس ةَتيَِي لم َج ل4
 ںیہ ہمآ یسآان اج 0۸۳۷9 تا۶۴۹ >۴ ۳ ہ75
 ےب ی١ تا۴۱٥ ۵ ۹۳۴۳ ۴ ی+٭ <- (م 57۱ ی
 ےہ ی× ۱۲9ت6 اتاچ٭ 75۱ ک۹۹ 5175۰۶ 1۹ت( 7ڑ5ا7 ک7
 ]8+ 87۰9 ج9۹5 م۱ ت7 ا ہ5 ہہ <7
 یر 7۳۳ ۱۸۳ 7 >۳ دا۹ 7 9

 ےہ عو ید. ای ٣5+ 1۰ر و٭ تءرفاک ۱۴ 8 ٤
 - عیجھجہم ہک ڈک و ۳۰۳۲۶۰ ۳۱۴۹۰۱ ۳4 ۴75 ہہ ٭

 ۱ ]و رد <5 73 -ج ۷ ×۲× و: می 5 مج
 رہ ی۹ ۹۰۸۱ ٹ5 ۹۹۶ ج86 م۹۱ 8 :55 ٣×

 حج ہ۰۸ ×۴۶ "م6۳۹5 ہچچج. چ8 ۹ 5
 ث<٭ ۰۳۳۰۰۱ *7کہ+۰ مد]٭ مج یج 6 ۳( ۱۲7۶ *:"ہتل٭3ر

 ہ8 ٭٭۹879) 3ڑ) (1۹ 4 (۱

 075 (5[:) 8۰ ہ۲۳ م٭ م٭ ۳)5 ۹۳۳۳ ہ ۳۴
 وق ہم ۱3 ہرعک مج ہعق ٭٭ ہم٣: ۰۲۰۶ 8ت <
 حرم م۳٣۳ دت 3ہ و۰۹ 7٣۲٦ ۶۰ ٥۹۹ 7۹13 ۲۳۷۳۳ ی۳۰٣3
 قججاو م5 9۰ 81۲ (311)ر ۹)٠ ۹1۳ *ج 7۶
58 ۴۰۳) ۴ 57۴۹16 ,۶5857150913 ۶231 ,58۱9۶۴ ۷[ 
 ج61 8۱5۲۹ 18) 3۹ ٭ ۶۶۱" 6171۹4 71۹8 7۳۹8 ۶

 جج ۴ ۱ م۴ یب٭< یہ5 ۴۹۲ د۶ وہ ٣۹۰-۹۳
 وو ہمس٭ م۱ ۰)۹8۹ ہج×٭ ہ۳ا6 3آ ہ۹ ۳٣× ی۱

 چہ. چہرہ” << (3٭ہ٭ "مج ہت ا٭89 ہ٭
 ]۹۳۰7ے ۰۶۳ 7۳7 "۴ ٠7۹ ۹1۹۳7719 و۰۰ 077

 ۔ح ہہ73ی 3م. وج 1 ۶۰۱م ۲۶۴ (٥)ر 7
 ۔م ٣0 بق مہ پو موہ ہ۲ ×5 ۳۴۳ ہہ ۹ ۴

 ۹۳۴ ی۴ ۳۳ ۰1۲۶۱ ]5 *٭۹ ]75 : ۹۹۴ 713 2۱۰۳ (٦
 ۹5و ٣٣۱ ۳۹ ۱ ک٢ م٣٣٣ ٭٭ ۵ ۱ 5 6
 ت7۴ 5۲۳ سچ غ:ى مرج5 ۶۱ ک3 5۳۰[ 581 کا۰۹۱ 49

 ×× 177 *۳ 7ہ ۱ ۲۶-۴۹ 775 ك3 ۹8 ۹ر 7۰:

 ےہ سے ےکہپ دس اے ےہ ےن رہ بت یو ےس یے یو



 ےل ےن ےکی رام یب نو الم َج ذا اب

 ا ںورکآ نارکیک لوڈ الو رک داد اڈوھب لایا اس
 ا یئگ اَور اکما ینا لملا لاق ٥ئ اک
 آ ام ضیا نام سا نازک ضتسا کل اک
 ا و ںوووم پی لسزا ٹاک ااواف ہت ؤں اس

 2ا وزن رر آ نعاَوتَعَو ةئاَك و رقعق ہند

 2آ راکدلنا نل موقي لاقو مع لوتخ ٥ نیشن
 ها 6ایل ںوہج ال ول رک ل تحت و یرلاسو ا
 2آ ایام ةَمساَتلا ںوتانا میل لاق اول ات
 آ لیبل ںیئا عا 0م نیلا شرح نواھب اک

 5 × جج ۹ ۱۹× ہ ۹3۳7553 5157 )چو
 ۔د٭٭ ۰ تب 3م 6۲٢٢" ؟[ک(24۱۲ 5۱۳۹۲۴ کچ
 مہجح×م5 75۹ ۴۹۳ا 5۴. ×ح 551 ۳۱ 77

 تنا

 . ںیئلا قر کت ام عج ن مال کلعَج ذلک ذاَو
 یی َءاَنلُخ ×م٭ ةنیلخ یو 58565 ۱ ک۵5 91 ۹۹51575 ٭
 ت58 | رورصق ×5 رصق ی5 5456۱ ۵3 ۹۷۹ 357 0187 و
 تچ5 | نرمحدت ×م8 تحن -.)۳۳ اتاچک ۱۹۶ 3۰۹۴ 21357 ۰٢٥ج
 لابج ×م/ 8 لبج یت 1546 ۱ ی۹ ٥۹۲ *[[۶)5 | اتویپ ٭آ تیپ ۔ یچ
 جج ہ٭ ء1۶ ۱ ہ۹, 55 5ا55 ٦٦۳۷۶" ×رج
 حج مم 88 نی "5ہم "جہ ٭ی 5۳۶۹ و9 ہت
 ۔جتح جہ ۲۰ ۹۹ ہ ہو ٭ 5 ہ(ء٭
 -حہ× ہہ مد ×ہ+ ی ۶۷۰ ]۴۴ ۳۳۱ ۳۳۳۳۲ ہ, چ

 ےد×ج مدد ۳ہ ہ2۱ ۹۹ ۴ 7۶ ۹ ٥۳۴۰
 جی مج, ]9 م۳ ۵8۲۷۵ :59) ۶ ۱۹1۳5۶ ۳۳۴ ۹۹۱ 7۶۲

 نرم ضرکلا ناک آو الا ذاَت ۹
 یھ 93۳ ۰78 3 11 ہوےہەیصوے ×ھۃة٭> ؿ3 ےن و ے٭ ٭ ےہ ےہ ےک 5 - مو-٭7۴ 5, 595.3۴ ۳۹, 5 ۹۹7 7

 دعا و نوْنِِشسفَم و وتنا لہ ٴءاسلا پوڈ نئ اک : جج 8ح ۱ ×× ٭مئج_مس كک ہہ ء۰ ء۰۷ 3 ےس ھڑ 63 وع 2ک 2 اط اتنا ھڑ وسەڈڈ ۶< 1 _ ے
 یو ٹرک رش لپ رہ رھا تااھااھگک مرد را وا وکی رد رشح ہن کک 09۰5 ]175| 17 ۱
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 م9 )۹ ۹ 5 6:۴۳۴ ی "۳۳ 5 7
 جیرہہ 5ّ ہہ ہچح *مج ۱ ٭۱ 58۹ ۹ یکاً جب ء۶

 فوج ہا ۲۰۲۰۰۰۹ ۴ 7 352۱ )۹+ ۳٤
 ۰)5 58 د5 1)3 ۶۲۷۴۰۱ 7 ۹۰۹ ۴757 ۹۹۹18 5 7

 ہ٢ مت 5)ا ۱

 مج ٭۳ 67 ×7 5۳855 ۶1۹5۰ 559797 8۳81 3

 آہ ×× ؛ اہنِاَكمْباذإ مم. ٭ہ8 ۴۳ 0 717
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 ت) 77 ۹ 777 ۶۹ 3 (371) ۹7 7-77 ۶
 ” ”جعدہ ہج یم یوھس عج" ہم۷۱۳۳ 8۹ 2 ۰۶۲

 مد صا کَْسَكناکاهكرار ناک
 پْڈلم ۹8 039 8 8ہ 85 ۴5 98 (ھع(۰85 ۷۹۴
 مح ۳) ۱ک 4571 >7(. ك۹ ر55۰ ۴:۵51 7۰5۹۰۹ 6
 ہم جج بج. ۴(۱ ہ7. 5 ۴۳ ہم۴ 3۰٣۳۰ ہ 8)
 م5 5 ٢ ہ٭ <۳ (مامرم7 ی٭٭آ 5۵ 581

 رچہوج٭+ ]جج (]ْ]ي : و ×۲ ۶۴۹ ی۰ (6۴3 ۰۶ 8٢۴
71۰۶ 

 ج۲. (3ع) ۹۹۲۶۳۴ : 515 ۲۹۲۹ ۳۳۳۴۴ 5۲۹ ہ۷8
 ہ۴7 +۰5 ہمہ قع,  يپج- ۳

 ۔5 ×× ۲۳ ۳۴۲۳۰ 7 14 ۶۰۱8 5۸5:۰71 ۲٦۹۱
 جج ص5 7۳ ۶۱۴ ۹ ۱۱۹۹ ۰۳۰۳۱ ۳۶۶5 ×۳۹ ۳۹ ۴
 نص ہت ]۰×۴۳ 2ہ ۲٢۳ ۱ ہ55 ۹ ت۷۶ ۳ "۳

 85+ جیمز ٭5 یج٭) "ٗہد 7 ۰۰۳ ۴5 ۹۹۰ ٤
 چ۳ یور- ]۰ی ۴۸ 55۰ ۴5۱۴۱ 5۶, 5+ <4
 تر5 ٭٭ یہ۹۰۹ ۹۲۴ 5۶ 7۹ 317, 1 17
 ہے( یی ہقح ×× مک ہو بہ موج 8 ہ

 ھ5*رٛیں <۹ 5۰ج >۱ مد م۱٥ ×5 ہ5۶.
 ہ۔بیحو وج مہ ٣٢۳۶" ہک. ۹۴۳ ۹۴ :.ج4
 ۔عسح. 5. ہ3, ا3ک م۳ <۰ ہا 2۱5 (ک:ر۔كہ٭

 جہ ٭مجج 3×× کو ۶۳ ]۸۹7۴۳1 ۶5 ۱۱۹۰6 5175
 ہہ ہ۹ ۹۴۴۹ ۹۴۹۳ ئ۰ : ۴1۱

 نورحٹیالمھو رم ادرک مواوکمارکمد 9۹ 8 ۴
 قی ۰ ی۹ ہ۰٥ دیر٭7 ی٭٭ تا٣ 75ہ 5 کب
 ہ1 91 ۷ ۹۱ 1۱۹۰۰۰1۳17 ٥3111 2131 (3۶)۔ی۹ ۹
 ۔بوج7آ >٭٭ عبمد× 357 5 ہک ۳ 5 ء۱ ۹<
 چو یر جو ہم۹ 8۳۷۳۷۷ 7۰. دت ۲۳۸۷۰۳۱ ۴۹5 کہ
 ۰ 55 7. ہق۱:)-ی ۹ہ ۲79 ٦ ہم١ ص۹۹ 7×. 5
 یبہ 7< ۳ ۴۳ہ ۹۴۴1۲۳1 م7 ۶۱۰۶ ۱۷۷15 ۹7۱ +۰۰
 ٹچ 9 ۰۷۸ ×۱ ×]٣×٭ ۴ ہ ×۴ ۲۰۹ 3
 چپ حی ہہ جی م6 ہ ماکا؟5 9 یی 55۲۰ ۴۲ 6

 ۱ ۴۳ ۲۳ 55 8٣
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 من ن٢ا ۔. ج۶ (ہ2)0)۔یو >۳۵۶۳ )۹5 ۱٦۶٦ ۰۲٦٦
 پ یک مہ. ہ٣ وک ہ۹۳ ۳

 یے اا۹, ۱ ۳ 8۹۳۱۰۸ ٦٦٦٦

 جہ :3 <7 ١۹۳ م۹ : م۹۸ 7 رت ]۹ رک
 پوہج۱ 875 ۴1۴۹۲۴۴ 9۹1ت فورعم هغیص ی اوس 85
 یج؛ 8775 9۹18 لوھجم ھغیص ی اوُمِوضََما 391 5۲918۱ 5
 ج6 ۲971 ٦۳ ہہ ۰۳۳۳ ×× ٭۰۴ 8 6 7۶
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 یہ ۳۳۴7 97, ۹۹ ]7777 ۲۹ 4)5۳۹ 1۹۳۰۴ 75. ١٦
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 -ک3٠[ ہو ۱۴ 5 ہم, ۴۳۳۴ (37)-ی5 7
 جہ یک ]۰ د2 ہہ م۰۷ ×۲ ۲۳۰ ۳ ٥5۳
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 1۹7515۹۹ ٭6 ی٭۰ 75*71 175 ۹ ۳۹ ۰۳
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۱ ۹۴ 775 011617۶6 ۳7 [ .79 
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 جج 0×× *تا۱ بی جی ٭< 82۱١ م۱8 ٭۲٭ 8۳
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 ۹۲۷ ۳7۳ م٦7 ۱ ۹ ب۳۳۳ چل 5۶ 316 ہ ۷۱×7
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 ٦ رت ۰3, 37 1)۳, ۳-٣ ت5۴ ۴
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 جب ٭ ٭*٢۳٢٠٠٭ ہ٢8 -٭)ہ.٭ :٦> مہر
 سس 2١۴ جرم

 ینتسااز نا قلیل نانلا نالللت ۳× 0 ۹ 98
78 71776 ۱۱۶۱۲۴ ۹۴1۹ 57۴ ۳۹1871 5 ,5 (۶۳ 2×۷۷ 14[ 
 59۶7 7 ہ۳7 7 "×۱ ۴۲۳۵۳۰۳ ۱ ۰۶: ۰۳۹۳۲۶ 77

 ہر × )3 8۳ ۹4 7۳.77۴ 7 ۳5× 7۳٣
 م11--۴۰۹ 5۳۱۳ ک ٣۴× 5۹7۴ ٭]یہ ٭(جج مہ ٭<- 8۹

 ہ۳-.۰٣٣۳ ۹39ہ[ ۶۰۳ص []ہک .٭ ١٢٢۱ 5ا81 ۴
 2۳۰۹۹۰۹5 ۱۹۴۲5 57-۶8, ۱ 7)5 ٭ ٢٥۴" ہما ×55,
 9ک ۹۹ ٭۰ ۹۴ 5۹675 5۲۹ >83۹ جج -5۱ 71۹9 کا

 مم 1+ عج 1۱ ۹ ١۹

 وہ۰ 5۳۷۹ ےچج- وج ي ی٭ رو ہنی ڑ5 ہ
 7۹۹ 7-۴7 58۱۲۷۴۴١ ٥71 >5 ف۹۴۰7۶1 :7] ۹۹۳۳ :)

 جے ٹق) :ط53۱۷۲۳۳) 7ک وچچھج-چ ٭٭ 3<
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 2937 ڈر

 وججرجس "مجص ُةَْمَِقارفَتَنَت ہ ج ےہ ہم -ٛ
 7:5٣ 5۲۹ ٦ ۹ ۴۴۳ ×۶ ۱ 25۴7 5۳۳ ۱۶۰۰۳ 55 ہے
 5۲۳۰ ے١ جیو ہ٭+ج ۹۲۰٭ یبہ :؛ ۹اہ]٭ 5ج بیچ

 وڑجج- ٭ووج وم ئم عج (ك۲ م۹۱ ۴
 َكِضج ۂیراَدنِاَرََُصاَت  ی 18۹۴ ہ88 | مئاج ×88 موئج
 ہک ہج .ڈچک۱ ۰ ۳۰۴ م۹80 مہ ؟ب ۱۱٥۰۱ 7۴۰۰ا 7
 ٭ەب!۱ (ماجآ) ٭ 46 ہ ہم ٭× 8ہ, ہ ہہ عقژل٭

 *[[55 ٭5۱ہباذعو ہرھق نم هللابذوعن

 و ۳838و ۳ 1)۲۳۱9 3۰ ء۰۳٠۴ >۶۲۷۷۷۶ 88ہ 7
 و. ا٭۹۱ )5 1۴ 7۱ ا3 ۹۳۱ ك۹ 5 ۷

 )۹۱۰۳۱ 12 (3۹ 22 4 3151+19) ۹۰۹1 ×٣ ٣٠۶
 0م٭ ۱ ۱۳۰.۴۴ ی۹۲۶۸ 2ء75 (۴۱۷ ۹577 27 ک۰۸ : ۱

 2ط و3۳ ہی 9 ہ۴۰ ہک دام 8
 ]نہ7کی× (3۹8) 329 ۱ ہ۳۷ ہک ۴۹۹, ۰۰۷ 7
 8۹ ۰۹ 5۰ |8۶ ۱۲۳۴ >51۹13 م٭٭ ۸۳ مہ

 مت ۹ ۹ 8۰-9۷۰۳ یىت5]16 1557 ۴۶ ۰۹ 16۴8۱ ۰٥۹۰۱
 ٭۳۷ہر4213 ×] ہ.- ))3]3٦5(

 جج م3 ۱8۰ تىیوچواک ہ٥ ×× : ہہ ٭_.٭و 7<
 ے۳1 ۲۴ اج تا۰ ۳ یب ہا ڈا ہت ۹
 3م ۶۹۹۴۱ ۹ ٭رآاچ 5٭٭ ٤۹ ی۳۱88 ۱ ۲۹۳5 ۴6

 |۲0۰ کج 5۲۹۹۴۱ 5٢۴ ۹1685 3۲۳۱ ۹۳۳۲ہ ٭۳

 جج تاج 315 575, 58۷۴ 71575 5۴ ۹۲۴ 51۹ ۶۳٣۹ *(ا55

 ٭ ی۰ 7۹ جور 6(۰ 57۱ 7ک۰ا (371) ۰۹7۳7 (۴۴
 71515 1181 511۹1۶۹ ۴۹7۴ 79 ۱۳۹۴ ک۹۹ ۹7۱۴۴ 7۹
 وا9 وجڑآظ عز بم ہ۳۳ 5 ۳۲۲۹۴۶۱۰۷۴۳۸۲۳ (مجيج٣ 4 6
 مّٔٔ-<٭ ج۲ ٴ٥ ۲٭۱ ۹ "ہمہ "۹ ۹۹١ ×7 ہ

 7 ۲947) ۳)2 تا۹٥ 5۹۹ 0515135 ۷۹]×۹ ))۳۷۸9×( -٠

 یي..٭ 0۳93-۰۳ >7٭ ۹39۲۴ ۹
 ں30 ہ6 ٭ ۳ج٣ 37ہ ٭3ج ہ۶۱

 مج ٭٣۲ 9۹469۳ 18 ۹۳۲ 8۳۹ *٭ق ,٥ ٣5

 6۴859 ××. +۹ ی۷ و جہ ۳ہ م۱۵۸ <٭٭

5119 ۹77 ۹۹ ۴58 * ۲ 8۰ 

 کل تمصنو یر ڈلاسر کت دکبَا دل وکی لو مھدَع لوک
 یاجیٹاا نوح النیلد۔ ۹, ۹51۲8, 8 6 ٥

 7 >5 82۲۳ (3):) ٭ ۰۳۰۴ ہ ۹۳۱ 57۰۱ ۴
 587ج 515 3۱7۱٥۷۶۳۴ (ػم۴٠ (۹4771075 515. 5اک 28 1 7
 و31 88۱868 ٭٭5< ۹ أ۹ 7۳۱ ×۳۶ ۹٭
 م۲۴۰۹ ۱ ۳۰۰۹۱۲۰ گا3 ہ7۰ 253۱۴۴ م۴۲ یەوی<٭ ]مج کو



1۱ 
 روروس رس ا سے یے ےس رسم ےس

 و ےل ا7۴ تا ا ا ا یم ط× و جج ہوم قم مہ اپ ےک اک

 جہ8 (×ك:) یھ٭ ہآل×ہ-٭ -م اہ ۳۶ أ ۹۰۹ب عہ3 7 حج حج 5ہ م٦ یہ :ماةظ٭ ۹۴ 5ا٤
 نجم جہ وج مکر ٭٭ ۱۱ 3۰ ۴ا8

 ۔و-٭ "۱ ۱۷) ×۰: َنْیْنمْفْترْثْنا نب ×۹.
 بہ ھ7.× اس3 ×۱ ہہ مہ 3۰ ۰
 ج3 مم۳ ہ٣ "8۴۲۱ ۵۸ ٭۳۳۹ تام ہت ا١۹۹ 5.5

5۰۱ 868 ۳۲ ۹۷87۶۹ 158 251 2×۸_9 
 جتج -٭ہ٭. ج یہرمہ ط۹٣ 49 تا

 مہ ہہ جج 0 "۹ ۹۹ا <۰ ۰ 51٥۹ ا۹ا 9۰4 ٥۹(
 حا 9 ,)>  ۱۹۴> ۲۳٣ 99۹۹ ہم٣ ٣۱ا

 ہوہےےسیجج قو 34۰5 : یو۱ ج 85 6 :8ھ]ہ ۹(۹ ۹۳ ۱
 یب۷ .6٭۹) ی7 ہہ ک۹۹ 313 ت۳۴٢ (ہ۹8 3 ۱

 ج!قب ہ ہو ہج<٭ ×× ۳۶ ہ5 8
 ےوسق ×ہ. ٭٭) ٠۰3 ب۱ ٭۱ ی ہ ہا 5
 چا ٣× ۴ 5۱ ہو جم یب ہ ڈو م۳۹ ×3)
 وثح ہج تج ت۱ موس-٭ ۷ ُهَلَسَ ديا ٭۷
 بہ ہہم و. ج ہ فو 84 ۰× ۲۳۰ 77۶
 بںئئر 'ہجح' .٭ <8 ]م۲ ]پر ہ مہ م۴۲ ۴

 ےہجوئو ۰۱ ط× 857۳. 1× ء5 ٭ 55١: ۰٣٣
 چو ڈچج >8 ٣×] 55۱ م۲5۳ “۳۹ 5۳ ك٭

 باہ ×× 15۹ ×۳۷ ی۸ ہم 0× م٣ ۳×7 ا85 1۱
 حی ہ8۰ ٣ ھم, حی (ج:۰)-ی۰ ۸8۹ "8 ۹ ۷۰٥

 اس ر ہ۰ 575 ۰ ہہ وج "۰ ۱۳۳۰ ۱۰۳۶ 8.7 85
 8ج ج٭٭ 3 ۱ہ مہ تو88 ]مج : ہججہ٭ ہ٢
 3( ۱ <۹ ۹ ػ۳ ف۹۹ 5۷۰۲ (٭] ×۰۹ (۹1۹۷۷۷]
 بہ۱ >۰ 5 ہے جنج٭ہ 7× ۱
 ۔0آن۴٣ × م”×٭۴ 3٦ 5 5 55) ٭رک (3ا:ر-كب
 چے م ہم 88ج و3. ب٣ "8ہ ہ3 ٭ہ --٭٭ 6

 میرج 8ہ ٭× ٭م ٭ح مج مم ٭]۳ی 6 ۸۳ ۹۰ ۹١
 سہ ز۱ ہم, ۰۹ ۱۷× ہ6 مج ]۵ي ]۴ ۳۹۳, 5

 ۹٦ ١8۹۶7۹ ۰ 571۹ ک۳۶ 1۱

 جج. ج یئمر) د ۶۳ ہک ٭ا٭ ۹8۹ 89+ ٭
 ۔ےہھحجہ+ہ 8 م٣ ×5 ). 7 ×1 8۹ ۹۱۹٢

 تٗچمج یەج ہ25 :1 "×۱ ×× ہہو تد ج8 ہ ک۶
 ج3 ۶۱ 33: "مە٭ ×٭ہ<٭. ا3 وج ۴ ۶۰ ۹<
 ۔ق٭٭ ۴. 8۰۸ ۴م مہ .1١٥۰۹3۳ ٭٭.آ ہ×
 محو ..  ٭ح.٭ >9 5 5۲٥ ۵٠٣| ؟ا[۳ب6 5۱
 بج ہہ عاق ×× ۹ 6 <٭۳ 6
 +ج ت×١ ٥۷ ٹق×٭ ×۳ ویژ أ|"۱ ۰۳"٭ ہہ 5۷۸ کی
 یو ہٹ *5۰ج۰ 85۳ ہہ ہ۴ )ہک ۴
 --٭7۸۵ ۳۳ 89:1: ت5 ۱۳۲ 3115 118 57۰۱ ۴۹ا 7<
 ہ)ج و سوچ 8ک مجعحج "جم ٣٣ ۰ ہ>٭ 3<

 تاگناکگ

 2پ ت3ت ۳۹۹۴
 یس بو خمس یم چی یسیمصصموےرج ےھج ممی ہیجحتممٌصصطص-صج رجرحصمم+ <7

 ۔آجک أ5 ۰ ہک( ہر 914 4 )
 ا ۱ ۱ 7707 91 7 7

 َہغْلا نت ِيَحَآ نِاوی لَقَبَساَم ةَنسِاَتلا نْوتََت "۹
 آبرو ۳ ۶۴ × ہم٭ آ7 ہ۴ 55 ۶ ۴. ۲ 745

1 7-۹88 

 ج7 م9] 711 7ک( ۴ هم ناک کن ۳
 ةتذ ۶۳۳ یو۹ م٣ ۹۳ج ۹۳ ۳
 ےس انا ۱ 386 ]۹۱ .ج۳٭ ہہ - ۹9۰۹۶6 7
 مو یہ5 >7. ق5 ×××7 ہ<۰ 378 ہت ۹ 7

 نمو

 یوم :۶۹) ×× : ی ۴۶۳ م۳ ہم ۷۳٣۳ *۰ ۹۹۹۲ ات
 ' ےھھب بو 5 8۳76 یہ : ۹ ۱1۶ زم( 88۳ ۵
 رر پس. م٭) ×۱×ط-_ "م86۸ +6 ہ۴ 8

 مس × مہم م5 ۳۷ 6۱×٣۱ ت×ہتج ٠۳!
 ۔بحے (ي : م۲ ٠٣م (5ل:)۔ی١ >۳۵۰۱۶ ۹۶۶۸۱ 2:1۹ 7
 ح86۱5 مم۹ 57۳ 7*۶ ۹1 ھ, ہم ا۹ ک۹۰ 8

 چ۳ ۔۔ عع× ما5۰)
 ہر ۳۶ 277 ۴7۰1 ۱177 ۴ 5۳۲7۹ ۴ 81۱
 یج) ہ×٭ ہ۶7 ×۳7 “۹۳۳۰ ۵8 ک۳7 7

 -ج. چو ٭۔ی نہ8 "ہ٥ مہ ×۳ مچ 6 ١٥٥
 ×۷۳. <١ 516 (م۴۶۳ م۳۴ 5 ۴۰۲۸۴۶۲ ۱ ۴۶۱ ۳٣×

 چپ م م۷ ۰ مات ۔م ی۹٤٠ 5۱ ۴8 ۴۹۳۴۳۴۴ ( ۵
 مج وہ عرس ب٥٭ ×7. ہد ۱ قت) ہ ا” م٣۳ ۲
 ۳ج ۴ مح ٭3 33۳5 ہ ھ9 2556 ۴, 5۴ ۶ 85

 8 م×٭ مم” ہ ×۷ ہم ( ۹ ۰ ۰8 ۱٦۰۴
 8ئ ہم ۱×. "م۹آ ]۲۳۲ م٭×+ *8 5۴5

 ۱ ۴9 ۱1۴5 7× ٠8989
 337 ۳ ۰ ی ۴۰۳+ 6-5۳ 5 ہ۹۳ ٭
 ۳5 5۱ 7ہ ×۰ ہر۹ ۲3۳۳7۳۳ ۱۴ ۳۳ <ز×۰۳۳9 ۰ 7
 و5 جا ]۹ ہک < 38 ۵ ہہ ہّ 0۷۳۷۶۸ ۹تا۹8
 ٣.۳۳۱] 85۰ ۳7 ہ7 575 5۹۳۱ بات ۴ <
 جہ7 ہ81 قصے ی۹۰ہ۱ ×7 37۴ ۹۳ 1۱4
 چو مج ب8 چ مچم ×۱ ہ٭٭ 3. ہ اک

 ۲3583 7 ا
 9 مم۳ ×53, 5۹3 < ٣۳1879۴ ی ۹۱۰1۷۳۳ 74

 05:6 حق ہوم وع. ۶۳۷۶ 8 5 ۳۴ ٥
 ۳۰ہ ۱ 7× ۰ ۳ 58۳۱ ((كی)ر ۹۳۶۴ ۶ ۴۰٢ <5 ٭ر
 ہججج ۔ جہ  ×٭,حج ہم ٭[مہہ ہہ ہک (9ا8)۔ی|
 ۔حجج جج ٭ج مج مد <1 ہا ب ک۳ ۶
 نو (8م یس ہ١ ۱ ٥50۳ ہ۱ ۱ 5ا ک۹

 ٣ج مہ تو *دہ ِ”م٭ 36 مد ۳ ث٘٭ ما ٤
 ۳ ]ج جج ۱ ج۰ "ج٥, ہہ ہت 5400 85

 ۱ ےدج 0ا3۳ ُةَم



 5115+ 82۱ ]9ب

 ٤١ ١ ہا 2۴ ×۰ یوسی

 ا 59 تہ یی ا۹ و ]۴۹ ]۳ 5ر دج ڈچ
 گ 5ا

 ۹995 ۱۳5ا 3ج٭ ٭ج 1٭) ]ہہ :

 نِوكَراَجِحَييلَع ايَرََْمآَء فا كي تارا ات
 ج رب عد رش ےس رس ست یم زی یم ںی وع ہا ےس 5ھ دہہ و

 ںیم نلظلا نءئام و ثكيرادنعةموسقو ضا لی
 ےس

 تنا 6 579 5 ک7 55, 997 ۹18 :ا55ج جہ

 155 د۹٦ 9۳۳۳ *ج ٭ 5 ہ۶ ۳۴ جت ب چپ

 2ح7۴ 77 اتج۳> ۶۱ ۱8 ہ ×7×.٭ ہجج یج
|7018 

 ی5 8۷0 ٣5 ہہ ات:اب ھ۶٥ د۶ :8 تہ وس چہ

 ت۲۰ 18۹۹71735 (9حی) ہا -٭٭×٭ ×٠ و جج چے

 کج د7٭ 57 37 یا36 ۶۱ '۳۳۷۹_ صد 8> مچ

 555 ہہ >5 8ہ 5 ×7 ٥27 ید :جح]
 ٦×

 اکا ہم مہ ×8۰ أ : :حہج٭ *×ج > جو

 اا× اک ×× محو ہو -×٭ ۶5۷و وڈ و

 تک5 5> ۹ ×۰ "7 ٭ر× مم یی , مول لَا

 َنْلَفِرَشَمةَحْيَِقلا ٣۹6۹ 7ح۳ >- 87۰ :× "ہںوژچ
 ٭[۹)۳ 8 ۱

 ك5 57۳1 777 6:9198 ۹۲۳۳ ہ>٭ بہ5 87۳ قو وچ

 ک۹۲ ک53718 7-5۳7 5777 کا۰۱ ×55: ہ۴۳ و ہہ 3ہ

 55۳5 5 تہ. چہ ٭ڈہج مم چ جید” وج

 <7 ×× ]57 جہ ۰ج ہ×٭ دم (ج .× جو و

 داوطآ ک۹٦1٠ 5۳5 ۶۰ ہہ دت دا3. 1آ ]<۴ جج عی وج رو

 9ہ 35ت "ہ٦ ×۱ .۳٣۰ مج ہل چت و

 ا1775 ۸ 3ہ ۹ :د), ×۱ ۰٠٣۰ ۰-۰ ×۵. جہ

| 51۹118517 

 5 (کہابر کو ۳2۳5۹ 5۶5 +1 ٭۹۳۴ ۰×77. ××

 ۰7وج9 3۳5 ہ۹ " ہہ قے ہ ۸۰ ]جج -٭

 ۹۳۳۴ 75٦4 7۳۷ ۱۳۰۶], 591.5 >۰ 3+8 >٭ ]مچ

 7جآ ١۴ ٣ ٌمہوا٭٭> "۳ مجعح حج چوججچ

 .٠۳× ٣۰۵ ۹ ۴ ٠۳۶75 ہ یَا اَمَو- ۴

 اک ہ٠ 97 ٭ہ×-×٭ مج ہج ٭ جج "(

 ۹7٥۹ ۶۰۲۹ >۹ ٭٭٭٭ ہی[ ہ٣٣ محو 0ً ٭مى 6

 575 ۹77, 5 91 ہ۰٣ ۴ و جج ج

 یک × ہ (۴156 ۹۹۹8 >3 مم ج۰

 15٤۱ ٣ا۳۶ م٣ ہ 7ہ ہ57 ۱۹ہ 0۰
 “7 257 ۷ “بک ×۳۰ ×7 *۱857 ۱ ہج چی ×× ٭
 ٹ٭ <۰ 3۰ ×5۱ ہج ج6 سج جب ٭ 8 6

 5 ۷٢۶ ۶۱۴ 87ہ7+ج ۱ و +2 مج حج 6 8

 ۱۱١ ٥* ۱۰ 5٥5 57۳ ب٭ ح۴ ×7 ]۱) ۴

 ا. ک۵5 75 ۹۰7 >۱

 ۶55۷۱۲۳۶ ۳1۹5) ہ7-۔٭7 *.م×٭٭3) ج6 ھ۴

 8طد

 < تارعڑلا ۳۳ ہأاتئاولو

 1 مُهْهُح حالات نال دنوق باَوَج ناک اشَو ا7

 -آ انرطماود نترفلا نو تءاَكهَتأَما لذت ا
 4 9برا ةقاع ناک تیرا ارم یاع ا7
 4 هللا کي لا يا هم نیذص لو اج

 دب جج

 آ7 نس ةمیب اش اج نو ریَغ ولا نؤوسکلام

 -1 ساقلاوکِالَو نار لاَو لی لادو اک لی ا
 ٦اا ادتَب ضا نا تمل مم َایشا ا

 2پ 7٦
 ا وظا سس نک َنْدذَمَتَم ت ذلت جام طیب ا

 ا کش اڑا ام حت عت هر سا نم ا
 ]_ةبقلع ناک تیکاورظنا مکر ال شق ان
 وما اسم اک ع16 شا ان
 1 ادهضاَتا دول فلو ہیرا ینا ان

 ٦ہ َنيحلا روََوُمَه كي
 رخ وخپ وش وشپ رھپ یش

 2 ےس رع لا رس

 رگحسحر یح

 ۲ . ۰ ڈک ےک چ7 _ 46 ہجہ 0

 ے رہ ٹ رہ گپ رخ مٹ رہ رک رش رگ راہ رک شہ خا شپ ریشہ رھپ

 ح) و >7 ہ "جج ہہ ٹچ ل9 ج ہہ قیچ چچ ھو

 ٠۲19۲۴ ×5۶ ع۴۱ یوہ جج دہ بب جر ر مر بیوج 5

 ا٭۹ ث7۶ ہاووو وج7 .(5ج لم چچج چچ ہر نہ

 7 7 جڑچجچج+  یمر چمج مہ ہرجوجو ۸بج ےہ

 وے یر ہ9 !(؟”ٹجوج 3 ہجوو ہج مھوچجوچچ ورچہ

 ہ5۱ ۳ ٣7۶ :× تھ ہ٭چ ہ۳ ؛ مروہ چچچ٭ یو. عر

 ا35 ہ3 م+٭٭٭ مج جو جر ہجس و جج ہمہ”

 د1/5+)7۷۳7 ”ج )۳ تب( یجع یڑہچ ر ج×یوج جور ×× ہ ہج

 7 یہ ی7۳۳7 7/7 7. 777 77 یجب چل جبہ

 7147 ۶۹9 ٭ ہک بہ۹ ×8 مو ٭٭آ ی عج مروج چ چپ

 "777 ١۴ ت17 5+. جور مس مہہو جپ وج و جر

 1 تر ,٣7× چرچ 7ر۹ یو آ5 7 چو جہ ۔٭×

 ٦ ]7< ب٭٭ 7۳ 7۰ 77×5 7۳+ ر درج جج -٭ مروہ

 7۷۷77 ۳۰۳۶ )8:57 جت ٭٭ ہجروچ٭ ہجوہ٭ہ٭ہ٭ج جج جج چہ یج

 7 ۳7٦ 7777 ہہ 3۹۸ ×7 ب۸۶٤  (ممر چج 7ج

 دت777ہ ہبد٭ .+ 7ھہج) یی چو عج چچچ پو عو وچ

 دات :جا٭ج بج برج جہ. وج جج یچ عج جو چپ

 :۴۶ یچج بج مح 8وج جہ ]مج مر  مچوچ ےہ

۹88۱ 



 ہ8 ی۴, 1۳۳۵, "4 5۶۱ (م2) ۹۴۳۳ ×۱ کو ا

 5۳0 10۹ 718۱ 1۳۲٥۹ (3قایر وو +۳ 6و د۲۹ ي

 ہ٭٭ ہہ ٭ ×ج تب76 ۳۰۴+3 م٭ م357 |

 5ا21 511 5۶۱ ۹ ]279 211 1۹۴51 )۰۳ 7.38 :۹ ۹٦
 ی۹ ۹۶۹5۹۹ ۴۳55۱۷. 7٭ ج718 ۱۰۱۰۹ 68 ج

 1۲ ۱۳۶۳۳۶ ۳ 75 ۳787 ۱۹۰۳۰8 5151 1)7 ٭ .٣> ج٭
 ڈ۔٭ یب دو ہے.3 ٥8 ہ6۹۶9 سس۳ وچ 66

 ک٭٭ ۰۲٣٣٣۹ (ہئر ی۹ ء15 ۹۰۳ چ<1 مح 3۷1۱۰۲۳۰۱
 ب5 چ۰ ۹ ]ا ۴82 ۱۷۰۹ ۹۳۴11۴ *ا8۴۸۳۳ 7+

 تھ5۳7۳5] 5۳ ۳۱۳۳ہ (5ا)) ء۰ 1۱

 59757 777 219 57 71۳۳1۸۰8 5019 5191۳ ١
 ہ77 یی)ز ذ۵ت ۹7۲ ۹( "مہ۱د: ہ7: 'ردیْفا کب

 ہر لا نیم کلاس درا 9۹( 977 >۳95 ۱ ہ٥] 5
 <۳ ۳۹۱۰۳8 73)ک ٣+32 ہ77 ہجدج مات ہک  بج]٭ ہہ
 ک ٥٥۳53+ >۹ ہ5 ۴ أ١ ۱ یا5 >۰. ۹۰۳۰6 <8
 28۰۱۵۰ >٭77٭ ٭قوجو >5 ۴٣9 ۹9 ی٭٭< "وا5 >1
 و۹۵٥ً) ہ ٭ مہ !حج× ج5 ۳۶۸۱ ہ١۰۷٦۲77 ]ط×
 ۹ ج٣ ہٹچ ٭ج ٭تث 88 چپ ؤو

 پڑ نس می لک اج ںم ا۳۹۷۴. (5۳۳۴ ٣)۳ د7۰ ۷۳۳7 ٭٭ ےک سب ےلج
 ۱۹۹7مج 5 دط٦ ۹ ہ5۱  “در-٭)3 ت٣۳ ۔یہ ۴
 ہ۴. ٢× ۱٭ تدرمج ۰ ٠۳۳٣۰ م8٥۲
 "ب۰ ۳576 ۹5, د۹۹ ×2 تہ وقت 3ہو ×۱

 چ3: ْمْمُناَیْمَا ناتلارکیالت ناَبلاَو لْیَحَلاضْوَأَت
 ی5 لیک ٣۳۷ ٥۹× ×۲۶ ی٭٭ ناریم ×۹ ی۳ 657 چو | سخب
 ×۳۹ ۲۹ م39 “۲971 چا ۹ ماہ ]۱۹۷۹۹۹ ہ5۰ ۴ <٭

 ل9 <۳ ۴ ی۹ 1 70111۳ ۹7 1 ۳ ۱۶۳ ۱

 وت 9ہ یب٭ات ۹۳ہ ہجوم مج جچ جم 8یت ٭

 م58 ہ٭ >ج ەهجب مہ 55ی. مح ٣١ جج بہی

 مُهََاَیَمَا ناتلاوکَِياَل۰َد جج >۴ بج چج جم جج
 ۹7۰۳۹ ۱۹۳۹ مہ کہ۳ 5۳ ثت۳ ج٣. 7

 ۰۳ ٢ م۳ ۳۹ ۳ ہک مرچ ×۲ م٭ - (یر٭٭ قرە)

 یی عی ج۳ "۲۶۹ 8, 3۳۰16 ۲7 ۶۲۰۶7 م55 "۲ (
 می - ڈروج ہمدباک ۳٣۳۳. يم مج موہ وچ موم

 یوحصٹ1 15 مو م39 ۰۰۰۳ ہ873) 5۰ ۱۰۳ 7٦ 5۹1ا
 7۳۳۶ 7 ۶۹ 5۳۳ ہ۳ مآق ما ۹۳۱ ×ز >۴
 مج ہ٭ ٣ہ. ٭8 ٣> مآا|م ٭ ۲ 57158 >5 ف 0.6
 ے5, 1:۳۲۱۳ (ک۳6)-ک٭٭ >۳ م75 ۱۱۹۳۳ ہے 7۶۹

 ]کہا 0: ×۹ چے . ٭*٭* جج ٭8٭
7۱ 71183 719۴۴۳۲15 6 7۳1۳۳۲57 

 5۲۲۳5۲۴ ۲٢۴ نیفنطم 6 فیفطت یو ۳۹) 3ج۹ 8
 ات >۹ 1۹775 ید ۰ي ج٭٭ ہہ یز ی٭ وآڈی
 یڑجواج ھچ م۶٣ ہت ۱٣۲۹ ۱۹۲۰۳۷ ۰ تففط دن ×ج×۹, اچ ×۳

 ۹ 50 ات ۴< 3(۱ 3× )٦٣× ×٭. پک .۳٣۳

 ٭× 28 ۱ ۹۹۳۰ 77۹ جج <رک ٦< +7۳۴ فیفطت ×۳۳ رے مو
 تنا

 5157751 ۹۹٦ ٥٥٢ 51315۰ اهسلَلْمَِدْنَم سلا ناڈُدستْشالَو

 ںی وہی -جمصووجح ے2: دکڑاسااعیرے دعوتی ع عر  یتمات
 وا تم تم تن

 مر < ڈا -۳9۳۳۶۱ ۰۷۷۸۵1 577۳٤ د ۴۱8۹۱۳۰ ۹۹۰
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 وچ گ2 ہ۳۳ ۴۳۰۲ رسی بج ٣" ید
 عو ورد .طہشق)ح (ه:)۔ی٭ رت ۳۷3۰7 ۳۴×1 | 77.7۳ ××
 مچر.5 ٠٦6- ثاج ہ75 >۴ ک۱ کو ۵
 ع1 1٦ ٭7ا5 5ت۱ ۹ا3 5301 7۹۳ م38, 6

 جود ٦ 55 ہی۱ ہحو٭ 1۷3۷ ہ<5ت 4< +2٤۶
 یہ6 ۹555 "۳۱ ۹ ×57 57۶7۷8 ہک ب76 لم

 3۰1-۹۳۷ ۹۶75۴ 375۱ (۴۱۹۰۹۷۴ *1۲ )57۳( ×× 5۳۴٣۴
 ۔ و ۰)١۱۵3 "۲ ٭×ہہ٭ َىتَمََمَتلَع ہد ہی *ئہ
 م٦۷۳ ۱55۱6۸۳ م8)و) 3 ۳۴. (کئئن)۔ك۴٣۵ ء6

 ١83 ۴۰۳ '×اتنرک 55۳7: ۱٭۹ 5-- قع +۹,

(6. 

 بروعک ۳۹۱۷۰۲۳ (ممچر ہ م٢ ئ۹ ٥ہ ٹ3 8ق 7
 یی *۲۳۳ م۳۲۰ ہ۳۰ “ت57 ۱15717 ۴ +7

 ×× ۱ “۳۰۲'151 ۹۱ 2۹ ۹٣۴

 مجٹبج م٦٣ ٭3)و[۹+ ۹م ۰× “ک58 ×7۳ 6< <7

 ںیجم ںیہ ہو ج۲۱۷ ۱+374 92 ٥5 5٥ہ 11۱
 ۵ک ۳۲۲۰۹ ہار دہ ی3 5155۹ .٠ تاوک 27۳۱

 د8 ۱ 56 ۲1633 *ا۴ ۳۴ 855۹ د٢٦ ت٥ ۱
 ت1 15 8 0171۹ 7۳۴, 53 514 8۳, ۰ 75

 053217185 598 (4<]519 ةحیص کی53۹ ۴1916 ةفجر 5 ؟ 75
 ے داٹج8 ت۰ م۳۲۹ ةلظ ی× ۲۳۲ 57۴۷ ۴۹۱ ۳۹۲5۱ ةحیص
 ےہ ڈک وج وے وج 3۹ہ ×۱ر ةفجر ××. وج. چج-
 ' جت پآ ٴبوجوح جب, ۱)۰۱۰۳ ۷۳۶7 ۱7۳× 5

 ما ۳۴ 71٥8 ۳۹۱ 57 "ہہ, 8۹0 مو ہ۳۷۹۰
 8۳ ہو٭ *حی۱ ۰ ہا5ظا اک قم "۳ ۳(۹ |۱ ہ٣

 ۶89٭ با5 ہقالو ٭٭ح. 3ء۹ ؟(ئ ٰہص>٭۴1 ۳۰) ج۱
 ۳ ۳۳1 ہا ب ک٭٭ ھ2۶ ۹3۳5۳ 35ہ 9+ ۱ یک حجر ہم٦ ۱ص
 ۹۵ .:ح جح٭ و ید 855 ۴۸۸ ۳۰۴
 -.۹۰53) 7۳۶ < 37-۶۰۰۳ ء3 06۵۸5 ۳ ہہ ھت
 .<رواتص ۶۲۰ "فم۱ ۹× ٭٭5 "٭ مک 8 ۴ب

 ٹم۳۳]) ہعج ہہ و ٭8٭ ٭٭ ہ٭۰ 3م. م۴ ہن
 پ۰ ۱۰ >۹ ۴۳ ×7 71۱

 "مط مح ٴ )و۹ ۳ ۰ ۶115۳۹ 57۳ < 7

 دتا بج مم9 وت ×۱ 18-۰ 6 د۳۴ 85
 ا59 ا٭ا5 1 57182۱۳۹۳ ہ877۶۱ ہ٣ ہت 18

 ج9 ڑ7 3۳ ۳۱۴۳ ۲5 ب× >٭٣٣۳.٭ طت3٭- 7
 اب ۰3335۲ ١

 ہوققححو, 3سو ۳ئ۳۰ اْچ اکو ھج ۰۴۲ ۹۴7 >۰5
 ٦٦ يرج چہ ہ۹ (ھم) ہم3 ہ *ػمم× مج ا
 985 < اچ5ا7 <۳ 3ج3 55۱ ۹7 17۹7 ۶۲ ہہ ۴

 55ت8 >۴ ہمہ ہ۱  >)7۳۴۰ جج <٭
 985 م51  ج ہو5 ۰ (ھع5) ۹۳8 58۳ ۶, ۹

 ۳ 71۹ 77 7۳۳۷ ٥۶7 ا7۳۰7 ۳-۴ ۱

ٰ 
1 

 ا
 ا
 ٴ

 ےھہتلْڈْ ْ یہ



 ہڈی ۱

 د85 چک د٠ ۰ ٦> ×تد ہو3 ےہ

 ا1575 مج. 59ہ ہ٣. حجر ہو -

 5 ).-13:57۳5 ہ54 7+ ۹)713 جج
 دح می ےس ےس بیخ

 51351 ١٢٣ ۴۲۱ 856 :۰ اًيوعاھت بت چپ

 دا5 ۹۹ 1۳ ۳)۲ 0۳5 ٭۳۳ 15 ۳۳۷۵ ےچ

 7۳ ۳1 ہ07 7 اص ۶ 7ج (اآآ جج تپ

 7] 1آ ھ۴٠٤ ۹7۴ ۴575 "مل 1۱

 ۹395 ۹ 6 : ارطا2 کت ال تلک شک ض ات

 َتَنِْتْملا اَع ناک َثمَى و د۰ 9چ ج
 ڈس ×8 < 38 ۴۶ ط× 5۱ ×× ]ج تدح وج

 ات 277۳ ۳ چا ا٣ ۳۳۳۳۳ ]>9 57771 وچ

 ہہ تدکا <زل 7۹ 6 ۱۳۰ ۳۰ 5۳ ۱× 3ہ, ہدوچجدموہ

 ہ5۲۳۶۰ ٢۴ ٠۴۰۱ +ج ہ۷۷7٭+ ج٥۳ 877 8٤۰ہ عج

 ۲5۱ ۱)5۳۳ ہيّاہ1 ہظٍصَ--س ہو 85+ و جہ چجچ

 57ا بت ۱۴ +ہج ہد×٭ ۹8 ]جم 8ہمححر جس

 5)3 ٥۷۷ 8۲ × : رکنا ٭٭ 3×13 ہہا؟مچ

 78۹۳۴ تاذ دم جو عر جہ جج ہ  ج

 ات ہ۹ ۳ ٣)3 ۳۹ ب۳۴۱٣۰ ہک۴۱1 ہ7۳. ۳۷ ج8

 97 55 ک۹ 7۳9۴179 ۱۳6 7۳۶ 57۴ ہ0 جو

 م15۳۸ (52)-ک٭ ۱٦۱۹۹۸۳5۹ *إ5 اٹک >۳ ]۳-٠۰ 8.هج ق

 ١ ٦× اک 777 و٦7 77 ی7٭ ا۳ >×7۷ت٭ ٣۱ہ×.37 جچ٭ قو

 ۳ج ٭اْ٭رب اج 8ی جج بج ق ج ڈیوجوسجج

 1775“ ]6ق ٭ج ۱۲ ہک ہد ×۳× درج×) جج ہج مج

 5951 5۳۴5۴ 5:5 9)۹۳۴۶1۱8ا ۹۰۰5 ٭]آ۶ت مد ر یک >چ جوچ

 ٭9ا :٥7× اتْیَيُهلاَوََےْنَي یَحاَمزٰحآَت ۹۹_ 5 ۱

 1 55 )7 7×7. ہ< جہ ×5 ]۳7ج جو

 ۳۲ ۹۳۳۰۱۶۱ 7۹٦ جہ *)×× تہ ××, ×٭٭ ]3< ہ8۷.

 7١ ۴ ہ5۱ ×5۱ ہک×۳۳٣٭ ۳.۹ ۱)۰ ۰)5 ۴

 تقسج 5ہک ×۲ ×۹ ××” ہآط ××. م٭ہ×× .٭٭ جج ٭ ۴

۹10 8 ۱ 

 ےگ تتتڑت -ج چ--.×+ہ
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 5٦۹ 7)۹ ۰۳ 519 8۹38 ٭5 دہ ۴۰ ج۰ ٠۱× ہ

 ۳ا6 ×5 ٭۴٭۷ رہ 3چا ص<٭٭ ہ٭٭ہ ہ٭ 8".

 ٭٭ ہ٭ (۴۶ہ :ّی ہہ 835 قع ٭ےج_چ جے (ںورج۴

 ٭قج ٭۹۴ رہ ٭رج م7, ید ۶۷۶ 5ہ٭ج ہہ جج وْ٭ا

 قد د٦ ر5 6 ہر5 تدااطڈو ت۶ج ۶۰5۱۳ 79

 ۱۹ 55 "چا ٭حج ٭٭٭ وو بج: ہ؛ کرچ ((وک.(وق

 ۹۳۶۰۶ ۳*3 ٥519۶۱ ۹۷5815 837ہ 03ج ہ ے۰

 ۳۰۴ ٣)5 31 ٦"۵ ×7۹ ۴7ج م۱ مہہت>٭ (جی)ہم

 م۲ بہ١ ۹)۹ ٭:۰٢ 95 نہ٣ ء۰ ججچجعر "جج

 ۹1۹۹ ۹[ ۴7+ ہ ہر37 >٭ وے مج 8جج 8(8:ٰچک

 51۳۹9۳ ۰۳۰ مم ٭ي” مہ ہد ۳ بج محو

 ی۲۰۳1 ا ۰7 ۱ ا77 ب 1)۶ ہ۳٠ ےيص ٥)

 ٭٭:× ×۹۱ ×٭٭: َُفِمْْوْتْہثنكنِا دَلِيَعززطيلن پر
 ×5 ید) ہ7 ٭) 0۳۲ ]. ٭. ہو 8۶ مم

 تو ۱ ت٣٣ گ ہہ ×۶ ہد قو جج مج 8م ۹

 5۹ ب٥ ہک ۰۳۳۰۰ ۶×37 ہ ػ٭حہ٭ ٭٭ہ٭ ہ × 8جع

 ٢ ٤٢ < و81 قہ. ۲ 8مر می ی

 تا9157 5۲۹7۳7۶ 1٦٦5 7551316 5 ۱ 7۔۳۳٣ ×٭ ف

 ٭۳ ہہ, ۳۹۹ ×55 5۳۳ ۲۶ ہمہ جج 07× و ہ <<

 ۹۹۹ 5777 ۲۹ 871۶17 >7 6,-9۷ 8۲٣ 55 5 ڑ3

 5۲۹ ۹۹۲ 71715 ت75 ۹1185 7 ۱

 ٹ5 ہ۳ ۹۱ ہک ہہ ہم۱ ×ط 5ت ءء6 ہ
 تاواڈل ۲۹ ۹181 ۳۳ "م31۹ 8ہر ء۳۳۹۵ ہ٭ !|. ٭ عج

 ۹1۱٦۳ (م۴ 5٭۹48۲7)3. 7۳5 ی٭ ےہ !+و جو ر3 ہجر

 "آب 581 *5387 3ہ م”7ج٭ ھحجی) ۔وج جج

 5753۳7 3 ۰۴ جج جج یہ جج جہ
۱ ۹ ۹۷] 

 78 مہ آ ما 6 مہ 59 ہبہ وج ١ج تہ م٭

 55۱۰۲۹ ٠۳٦ )174+7 ج٭ ہ۹۰ "۳7ہ (ہ×ی)۔ہ۰ ×2 7)8

 ۶۰ ۴۹۲9 ۹181 ۳5 ۱ 2۳۳۴ 51۳۳) ھ۳۹۳ 7۶71۷ ی۰ 75327 ۳

 ا27 ۹۰۳۹ ۱۰5۱ 7؛آ ×× ۱ ×7 وق× دو5 ×۰ یہ

 ۷٦ زڈ۳5 ×۱ 58۱ ×× 83) ۰1۰۷ ) ۳ >۴

 3 ۹15۴ ہ۶٥ وا × تاو+٭+٭ ۔ہ ۸ ل0۳ ٣ج



 5759 آ5۹ ۹۷۹

 ۳1۱۹۲7. (3اتر۔م کہ >۳۳۲.٭۹ م٥: ۹.5 : ۹۴۴

 ۔ی٭دچُآ ہی  ٭٭ ×۷٣ ي3 >ج 8ت یج
 ۰ر8 9ج ہ۳۴ ہ۳۱ (نج جہ ہ5 ہہ مو |

 ٣5۹ ۹13۲۰ ٠٣51۹ ۳! م۱ بت ٭چ. بہ 8بہ

 ۰م 8 5 ۳۰ ہہ 8۹ہ * مج مہ یئو)

 ۳ : 5اا ۰۳۴ ۰ 5 >٭ج6 ج۴ 5۲۰۴؛ ۹۳۳ ٭

 کا۷۲۳۹ ۲۳۹ر ٭ج٭آك۴۶۱ ٭مق ۳ی ۱ یودچچ >م×حیو چق

 751531 ۹۴57513) ٭ ا3ج ھ٣۰۳ 77م 9< چو (× جز: ی

 م1516. ×5 ہ58 ہ۹۰ ہک ×۷. و7۰1 ہ٭٭٭٭ (ب

 517۲۹, 71 73 ۹۹741 ہکا ۳7۹ 78 ٹگع 3آ:ةوج جو |۱

 555 ۴ ۶77 ٣۰ +5 وک +٭ ہم ۱۹۲۷ ×8۱

 ۹. 5 ۹ 5۳ ۷٣ 2 <6 *ج ۳۰۰۲٣ (چہن)۔ہ٭

 ٦475 7ا 7 ×7۳ ۴۲752 ۱۰۹۴ ۳۱۰۲۳۳۳ (5نو) ی+قوو

 518 88 ٠٢× 3۳۳ ٠٢ ہاجا5٭ مہ *م عم ٹیم

 ]ا٭79 5۰7۰۱۳ 67۶۸3 ۳5 ۰۲۳۳۳ 77 ) ب٭×.× ثہ٭

 ا ۲۳۱ ۴۳۲ 77۲ >3: ی ۴7۳۱ ۶ ہہ ×ہجہوک دجاتو ہر!

 5 ۰۳۲٣5 (5ا5)ر 51۶5 ۱1555 ۳۹۳۰ ہ ٭مہ5٭<ہ ہ٭ ج۶
 9۴5 ک۹۰ 91۲۳۶ >۳ ۳۳۳ك۳۳۷)۳ "٘٭ج٭+ ر م×- قو دم کم

 2۲55 7٥٦۹۶ 81۹1 55 ہ, 5564 7 7۱×٣ ٥<"

 1197۳5 5۸ ۶5 5ا71 57۳۳ ۶۲۹۹ ہہ, ث98 ۶ ۳۷ ہن

 ۹۹1 158 5۲۳۹ ٠٥۴ 575: ۴۰7 ۱ ۳۲۳۱۳۳ (57۰) ××. 108ہ

 َيِرَِ اگلا ہ۹, ہم 3٭ 8 × ہہ ہج×ہ٭ جج
 5۳۶5۶۲ ۴] 776 5177۹] ٥3171۲1۹ ×۴ 77 ×۹ : ہہ٭٭, یڑب ج٭

 ۶۹۲۲۹ ١ 7 ۹۴ ۹77۹ ]71۲5]5 ۱٣ت ۳< ٠ ۹٦٦

 1)172 5۲5۳ ۱5١ ٭×ہ٭ ہہ ٠۳٣۳٣٣" حوج) 5+ :٭٭ ۰

 ہم۶ آ95 ا۴ ۳)0 1 ۱5۶) 7۰۳۰7 رک ۴ہک۱

 ۹3۶15 51791 78 ہک1۳۳۹ ٣۴ ۶7ئ )5, +6 ی ×۳ ہہ ٭٭
 ۱ 7 ۶)۹۲3 7۶51۲ ]8۲۹۳ 2155 ۱515751۹ 51 3٦۹

 بحر جم پچ. ہ ]میم ,× بج ٭)"ج مو وک ہ۶
 ہے ہ15 571 ۹ یک ۴۳۳۳ ۳۴۳٣7 ۱| کا21 77757 5ت 7

 5۳۰۴۳ ۱ یکجا ۹۹۳۳ >7 ۳۱ ید. ہ٭٭ ہ ×چ٭۳ ہ۸

 5578 ۶۹۹ ر775 چ۳ ۸۶ 1۰ ۳ج 8051 رک یہ ۱)۹۹۲ ہج

 ز16 ۰۷ ۹)5۹87 :318 12 ۱ ک*۳ 7 ×۳۲ ہ59 ×1 ٭]ج×5. 35 >5, ٭

 ۹55 ۱ 2ا ڑ9 3۵1: 9۶۹۴ | ,٣۰× یک >یر٭ ھد)؛ یے
۱ ۹۹17 [7 279711 

 .٭ ۳۳ہ 3نر ہ 3ڑ برج جج "3) 885 ج

 ہ5۳7۳۶ ۰۲ 5٢۶ موم جج ہى "۲8 ج: وج "کو ج

 گہر ۶ ۹:3 ب۔۹۸ ہہ ہ0۳7.5ہ. ٭حہ

 9301: ک5 ۹ ١۰۶۰ نال دت نا نیزیباد

 اندو ود لع الم اتر مار ہلا اَب
 ات کآ ۳1 ہ37 ×××۲ ٣.۰۹ 5ج م٭ رو × : جہ

 ٣۳ 1٥۶۴۳ ۲۶1۲۳۶ )۴ ٥88۳۱۰۷۲( *ك857 مو چ

 نارعالا ۳۴۳ ہالہلا لاق

 تند سخ سہ لک وف نما کما زنا کلا لاک ا

 ےہ مجہم  ےھ

 َ تو یا اموق نوا ڈی اکڑ وک أ
 با نل بیزف نواد کن ینا لاقد 6 تحت

 وم صا6 ةفحلا ده خو نوریکلا دال بیعش ا
 و رض کھ سوچ 7 رض و دس 7

 ینفِيمل ناک ایشو 9تک نئی ہہ نام م مراد ئ

 ی۳
 ھر و ٭ھ ےک سوں ا و و ھو سہ سرک ھظى حہےدوچدسم 2

 اثر تا ا موقن لاقو دھٹع [-
 ہک اف “ہیک یک ]3 ح۷ وس مہ .٢

 ےک نواب رخ یاس اعو انئرقت موق سیما تیثک ا

 ل

 غ ُے

 ون نا ا اد اد ناک دہ او یوم وی یہ وج نج وو وا

 ایا ا اچ یاد و ایچ وچ

- 2 
 5ج . ۔“ٔ 1 رکھ “طُےصرصس ہوے بے خںاح پس ےس ۴(

 5 ا قید عاد دیت نی كعماونما نیدلاو بیش
 . ٍ ےس رے ےہ مہ یے

 ٤ ام ناک وا صا نا ں3  نییرک اکہ ول وا لا 5
 ا < جر 7 ےك8سپ

 ١ یف ۃوعت نال نوک 5 6830 داد جج اوم ٦
 . تر ۳ یم س ۰-۰ رح ری رخ رس
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 ہَنْوکَنَمِي لعل ءا5ملاَو ءاسا لالا نا ا
 ٦ لم و اوا وا وف ینح نس ا2ت يلا نامما نل لت

 2 یخ ھی مس جم 7 رر سا ےس اک

 ۵1 ؟ںورٹیالمھٹ ةتیرحوت لحاد ءاکملاو ءاافلا ایواپ) ٠
 زی و ٹپ یش یر شب یت تر رش یھ یش رہ ٹرک یہ ھا شا وت رش رش شہ ہت ریت ٌ

 مو ہو بجو ٭ہ/یوع ٭٣7ہ 6 ء× ےےمویہوہ چٛو

 ۱ر٭ یوم یہ  یرہو در+ ہ70 و+ججروہروچچ ہچچ

 مج یو "جج مج عو یرجو ہثہعوےہ وچ وورجی5 جج

 أك۶۲۷۹ ۳۳ ۶ ہہر بچ "جہ4 ۸ئ  مجر ہجر ہور

 25 ک7 و۔م٭؟٭)( عہ حج وت جو ہو -٭ كر و۹

 ۰-5 58 جتووج وہ مج اج ڑی ر جو مے جو
 77 9 4۳۷ ت5ر۰ ۳ چہ2۶ یھ )7۴ 7ج 7 سر

 ]۳۳۶۴ صر 7چ یا چا رہ جج ہ7 چڑ جج جہ ر

 ٭چاہ ہ57 بر ہچ۔ |5 ے چو ہہ عرھروجج ر

 377 << ٭7+0 5+ ٭ج٭ جیو "جج م چپپ

 م۳ ۸ج مل- ]مرجج3ٌر مہر وچ -ےتچ و

 مہ. ]۷7 ]۹م ۶۶ ہرچ ہوویجو و بہہ چ ہجآ

 557 جڑ5چچ یر یر جوچ ججچحم عوج وہ

 جر ]۳× ]7 ۴< مج وج بر کوج بی ہ ور
 مر ہ3 ہت 5ہ۰ج3]ج_ ھج مج جج ن٭ہہ

 ۳0ہ ٭مق85ر وج مرچندوج 5 5۸( ٭ڑچڑطو پو

 ٭ا5ثر٭ ]جر مدزر پڈوچ مم ہہ جچ مہچ وچج چو یچ

 ۹۶ ھ ہہو دہجچ+٭وو ہہ ہیرک ہوحج ہر5 چہ جو,

 ہ۸۷ 7 یجب ہمو.× جج ]ج ]یچر ںیہ ےہ

 7۳7+ 5777 ہ7 7٭ م7۹ ۶ (یمر ہہ 5 ہجرہ چہ مج

 ۴۳ رو5 ہہ یجس چو ہر جود ]عج ہم چو

 م <<لروکج ج٣. ×۳× یروز 75 چچ جر
 ٤۵ں ہہ 6 ہ7۳ چ7 7 777۳ 77 77 یہ یرچآ

 اج ہم ہہ-ج یج بيبح وج ٭ج]7ڈہ ہوے و.ےرجووجہپ

 7ہ یہ ہجرص ےہ” ہیر جدو ۸ ہرجچچ ہججوو

 ۳3/٤ ہ٭ ۳7+775 ہہ )7 جم ۱



 و8و)

 ۴۳ م٦ ہ٭اوا؟7 ]5۳ : یترد >جچ می اچ

 اسساسساسشی ہافح
 تساسا

کھاد و سیم روم ا
 

 1۴۳ 5۳7۳+ ۶۳ ہ) "بج ج و بج 77ا ۳55 چ

 ۳۳۷۶ ا ۳۹ (۴۴ )۳ ہہر ۲ چت

 ۹9ا ٤ 87٢8 تیوسيخلا مہا ا اشک نیز -6٭

 19۹ا ٥1۱۹۱۲۹۹ (چقاؿر۔ن 8٭ر ۹888085 5ا75 ×7٭٭٭ صد

 جہ یا ١-3 ھ۱٠ 7۳۴ (59) ہد و دہ

 6۱٥۱ ٦۶8

 ھھد ےیرسپ

 ٦ ۳ ۲ ×7٭۰ علیک 5۹, >8[ جب

 ا 7 ۳۳ (300) 3+ ھ مو پو

 یک آ20 ۳ ہ۲ جد ز9۴ ج٭

 500۰ ۲٢ ۹4٤ ٭×۴5 ب 3 ججچ جج ر

 55ہ ہ×٭ ٭×٭ 87۳ جج مووی ×8ز ٭”]

 ۴575 7+8 8چ جم  ےچ یس 6, 7

 ٦٦ 7 کو ہی را >۱ ج 857 > ہبہ خ

 ہن ات ]-> : ہک ہد .× ×× عو

 ت7 5 د7۷ ہ57۳۳7 7.۰۳.۰ ٭ >۳ ۴

 ک5 ۳۳۳۳ >٭ت×٣٭× جج ج جد رو

 ؟(1۳3) 18۴ (جچ), ةرص 557۳ 3ھ دب: درج

 ٹج٦ ا ٭ 5× ×۸ × ]کص جج ×۹

 تچڈ >6 ہم ہد و کو ص جج دو موج و

 5تا 5ا ٭ "83ج جڈچو حجایتتر وج *رچ چ

۱ ۹۹-27۹3 

 1۴۰5 ۱5  مووبص مہ ا٭5 ٠۰ 8ہ٭

 1و ہ5 ہی مے ]یر جج دو ہدجک ہ |٤

 ا31 78799 ت72 ۹۷7۳ ۳... ×٭ 7 7

 712۴5 ۳۶۳۱ ×۶ ×5۷: ت۱ ٭ 7×× 3-۰ 3. ۱

 + ےبااو 3۳. و وج ور یی چپ چہ

 ہ5۳ د۹ ۳۴٣۳٣۳۳ ہ7۳. >۶ )--٭.٭ ..٭٭۸4

 ×٣۳ ×ج.53 ہ *د× 53 ]کدع ہد سج چپ ہک

 2775 5705157: ۶7] ہ7 |

 285 57775 5٠ا ۳۴×5 ہب جج (جی)ر۔۔ج جو یو

 ۳-1 ×۳ ہ٭ تح٭ --..ج ٭ رت ہ- ہل

 5۳ >75 بج >م٭جچ جن ٠6 5755 ٦٦٦

 ٦ 35 ہ7 87 8277 ۰ ×× جم... ٭٭ ٠إ

 4 4 ہت مج جعقجح۔ مچ جی نہ

 ۶۳-۳۰. *٭ت حج عىیھج جج وو ہجأ

 71۹ ۳۰۳+8۰۳۳ ×5× ]5۱ >3 ×٭ ید 8*مد٭

 ؟ ۹اک >5 ہ35 ءج ۹9ہ جج 8۳ 8۱

 پہ تہ تے ے6ۓےح

 25۰۲۳7 87 :جورج جورج

 5< ٤5 517175 ت۳٣۳۰٥١ چہجچ بہ

 ۳۳ 57. ٠٣× ۱یہ می 8٭ >مدج یچم چی

 تالسسح وص۳۳5 ؛ 7٭ ×77 77 ×× چی” و

 84اب

 ,5١1 56 ڈچ ۳٣۱ ٹچ

 783577+5۱ ۳۳٣ 3× 3-ج٭ ہج٭ مچ

 ۳5 ا7 ۳۳٣1 27۶۳۱ ×۴7؛ ×75 ہ>٭ ×5 .ج ہو

 ٠76 29ا ۴۱ ۳۳۷۹, ا۱۳۷ ہم ۴ ڑج) ہ٣ >ر جج سچ

 ےہ ۹ج چچ٭
 ا۵۹) 38گ]|٭ و

 ۴۳ ٭8يبج مج پچ حج مم مہ

 ہ<-٭۸۰٭. ي وج مچ 27127

 انیلصالو انقدصتالو انیدتھا ام هللا الول ەللاوف

 55۹ چو ج-سصہ ڈللا 5ا۳۹ ٭٭ء٠ میچ ٭ چ

 51ا5 ۳۳ہ *ڑ5ہ٭ ×آ یچ٭ ۹75 >ا7۳5 >۳ ×5× 7 |

 5ا1 3 >77×٭ >٭ و -م|86 جوہر ہو

 ٥٥۹۳ ٠٦٠٦ یر عص *×۱٭.×م ہ وج مج

 دتا ی - -ج ہہ” ٭ جیو 1

 ہ8 7ج ہم ۳ ۰۰. قضا قت نوا ماکر
 مے و 'ک 2 7222

 تثدحتفلا رهْخ اتنا

 حتف "اک ا۳۴ ک۹۲ 775]) 6 ر و 5۲۹5 عتاف 8 یضاق

 ک۷9 ا7ج ۴ ہ7۰ 7 .- ۰ و2)

 75*9۹“ یہ ×× مھتہ×٭ یو) ٭٭ جہ

 ۴۲۳۶۳7۳ 5 557 مہ أ"اح-×  ہجچچ ہود٭ 7 ہج

 <5 ٭٭ وا۳ ٠۳۰۳7 ہہ×٭٭ "]٭ج٭ ہر

٭ ہ>٭ى >7 ہ۰۵ ہ٭” ج3 جم و
 تہ ہ

 5[5۲17 61, ا531 “ا1۴ ۹۳۳۰ ۴5 8ہ 3ہ مج :.>

 ۲٦ ہد ہد ووح٭ ]ہج ہہ مو ہمجم و و<

 دات 7 ]ج5 و7)

 چک 55۳۰ ٠۹ ٘۔مصد و ہل ]نج ]ہو بہ,

 تام ھراد اک يص ا٥ نعت دب ۹۹۷۹ ہہ٭ 39
 *۶ج۱۹ 755 ۱۳۳۴ ا57 حٔ×٭× 5:رج ×۰ *]×٭

 ڑ٣7۰۳)

 776 55)-ک٭ >×7٭ ۳ ہ جج ٭ چوہس

 ٠۴۳ ٥٥3۳١۱۳۴ ٦ ×7 لفاریکماَتَمیمَکََت ج

۷ ٴبا7-ج ص× *ہ٭ا >۴  ؛جو
 کا ک1۹ د

 1۹ت]” ا ك5, 89۷۷ 57۳۶ 3> 7 ]7 ہجچ جج مہ

 553۱8 ۹5 38 وما قی ہ٭ وو ت٭ ت5 *یرجہو چمچ

 2155 5۳8۹) 1)1 7 ×۹ جو یی ر

7ح ہلاک 326 " یچ) ت٭٭ ٭٭ *]و٭
 تج

 2715 ٦5۳ × م۳٢۳٠٭ (جْم)۔فو ۶١5 ٠> د۹۲ ید

 7ک ا ا ہ2 ہ77 777 777 8۳۴ :>

 ہٴ×> ہا5ا ٭م ہے ود ڈو مر وو ید چ

 59 >9 5 ×8 8ج × -×) دج.٭ د ہھض ہو

 چکے مم دج-×) جہ مو 781۹ ۲36 ہ87) وو ر چییدچ

 تاک جہ 557 ۳+ 0۸× ۵۱ ھتت] جج ہجر ںہج

 88 ٭٭ 3 ھ-٭ مد نو ہو
 ٦ ۶5 ہ٥ 8ج

۱ 578۳+ ہ٭٭ .ہ٭ ہج٭ 3< ہ>×) جج ج) چو
 7٦ 5

 ۳۳۳۳ا 5۲8۳ "585 یت ہہ جج 8جج و یہ

 9-37 صر مج ہجر جج ہدورچ 8ق ور یو

 ا5۲16 تما پچچسە ہو 8۲55 5۳5 0 ہہ ے یچچ



 ہ چا5 ۶35 1۱

 ۰ و: 4۹۰ “80 61 5۳۲۳ 1۳۰۲۰ ۶ا۹2], 7
 5٤۹ "9--718 >۹] ۴۱ ) ×۱٭۳) 5۳۰ 785۴ ٣۳5۴

 د15 5 د15 5 0, )37 ۶۹5 ہہ ٭
 ,٢.5 ج6 "787-6۳ ۹8۹۳ 5۳۴ :تثتص٭ ۹75 ی۴

 ٭چ٭ ٭ ۳۹۸۷۴۳۱ ٣۶× 5 5٣۳ ۱ 1۰7 ۱٢۶ ے3جاک 0
 و 5 9۹آ يِب 5۱ ی *3)ہ 8ب٭ ں 8 1ح6

 ںیبج 39و ۳ ]٭ ہ ]م5 :راو ۴ ہہچچج ا  جچْ٭٭
 )615 ۴ یب ٭٭ ی۹ ہہ ہہو<٭ م٭٭ 996 ۳۹ ۳ ۱

 ڑ3 49. ۱۹۶1۶517۰5 ۳۹ 5۳۰4 >۹ 58 ۱۰۹۰ ۳
 دج ۳ ہ٭ ہہ 'یتا م٣ ہچک ۹5 5, >۹ ۴۹۹۱ ۳. 7۴6
 ۹9١۳۰ ×5 6۹۰ دکان ۳۰۰ ہ5 ۳٣۳۹ دب ۳.۱٣۹ ج٭
 م××8 "ق۳ م٭٭6 ٭حر, 7. ۳۱۹ج, ۳۳۰۲۵۹ جج. ی۹

 ۲ ۹۲۲۳۱۱ ]۲۶۹ ۴1-19 تپ کہ۲۹۹ 6 ۴
 7 >۱۳۹۳ ہک <۱ ۴ 5 :ج ۳۳ا +۴

 7۹×5 ٢۱× نکل شو تم هو َمذ )۹579(  ڈا

 >1>5 51 ہ1۹ ۱ 575 5۹, 78۴ 51971 اتا ۰۹7۳7 ۴۳۳۴
 ہک ہ١ وم. ٥> کہ ٭ ہ۹ ہ۲ ٴہ۳ج ہیجات+
 ۹۲۳۹۹ ۸7۳ :ئ ء۴۶۶۳ ک٤۹ ک 37۰۴۹ 51۳ (۴۳ 7
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 ۔ےے 8591 ×۳۶ ۳۹ ۹۰۳۰٣۳۳۶ تے ہہ. ۷

 ھم. < ہک ہ٭٭ یک ہاکرج ید. جہ ہچ+
 0ج1 1735-7 7۳۱ 91۹ 57۹7۳5 سزب ۰ اساب ×8 ج7

 ےہ ۱651 "6 ٭قئآ ۱ 5۲ رض 6 ءارض ×۹ ۴۲ 5۱

 ۔ق م۳ ٣9۳۰ 9)8 وہ 3وک ہہ ہہ

 7 ۱ 7 1 1 ۷ (ع22)-ص ی ۳ ]
 ]ی۱ ۳۳ م۸ ۹8۷8ہ جر سزب ہ٠اسأب ×خب ج'وو

 ےہ 9 مت ی۹۹ رض ہ ءارس' ×۱۹ ×13) 7 ہ1 ج87۰
 (×۱٭ ۴۲87 ۱ ]۶۳ 777 7۲۳۹7 ٣۴×

 و٘بجد6م3: ۳ ےکع كی ھم می ہ8 "مج "بخت ٭
 - ۔عوا×6 ہت ۰ ت۹۹ ٣6 یو مم جہ وو مج ہہ٭
 جج. 5 391۴۲۶ ٭ہ., ۹ہ تہ یو مہ 1+
 ۱:۸8۸8 ا. ہ 30+ م5 ہ8 "م۳. ا874 >۴

 --]× ہا ۰۳ *[9۰۶) 2 ۱ ۳ج ہ3 1۹۳۳ 7۳ ۱
 اوقع یحےةنس ایا نامما پل ت ۶
 ا ا20 ہ0 ۰ ہم <1 187۸ 4 ۳

 اک ےس ےس ےن

 ٰ .. <۱ ٭٭ ةَنسَح ×۴ 3م ]جم یه ہ8, پآ <
 ٰ ق118۹ ۹)۹۰4 1 :۴بت- .×٣ [؟٭٭ ۳ ۹ *٭ہ٭>٭إ ۰7

 ۱97۳۷ 1۱ ارنعغ ×۴ ینع یڑڈ اڑچک ! یو یہ0 ۷ جج

 ےسی ---ى٦ؤو ھتعتس سے تک اھ



 8اس تننیزتگن لگی چا ھکاد
 نا ویک اک ےس پے کیتا ک0 د عرش اشک ہی را ا تاب یا تب دس ںیہ ا یم یو یہ او یو ٦+

 : 2 -ک ہہ ےہ
 : ۷ من نمو او نک ےہ مح عا < 07 ھڑا ےہ ےک سے وو مس و یو

 ہ1 اميمهن نا اب نک نا الو امکان دبا اتی انک انک اذ نال
 ٴ تر و

 : نا یقْلا نما نماوا6َنومِبَ: ه ھی ان ایب اتساپ ۱ 8۹. ٦" 5۹۰۲۳۶۶ ۹۹771 1 57 75 یجب

 1 لا یاوا6 یا و ضا دا اک ا مج )7 )ر۳ 2 1 971 ۰ 7۲5 ۹ ×۹3:

 گار ادا نب لو یاب اک 1٦ انی ۱ 77۰ 1 1 ۴ "3۳۴

 ہ4 دوم وا5 و فا لال ائ ئایالک اج ۱ ہد ہ3 3٭3٭٭٭*٭۳398337٭9٭٭٭٭٣'٣ ۲
 ٠ سو وصل ےسوڑپ ےس ےد ک

 1 اش ول عن .ااھٰيها عب نور عرالا نوٹرب نان 335۹ ×۱۳ ۳۹ ۱ “5775۴ ٥ ۲۹۳ >٭ چچہپ

 ےن ںیم اف مور ولد لع ممظن مودود لمس ا ہم پی ن۲ گم >*م وج میر وہ7
 : جھنديصَا عڑ ہچ

 2099ِ و ۲'9 ٰ 7٣ ۴۳۳ ۱3 5 ۰ ۲ ٠٢ ء۶۲ ۲ 57۳۴ ×۰۰ >۰. ِ

 ا ا ہی عر کاما دم لا نا ایک اتا ایرھل سر ٍِ ہت یہ797 "۳۰۳ 665 چا 5۳۳ ۶۲۰۹۴ *ہ7چ یچ

 27791-1719 11 079۳۶ >3 5 71 7 >8 چپ عوام منہ پک عا ۃببفِل کج آہیں ںیہ 1 ا سی سد رو سو بیوی ۰ ٍى ۹77۴ ٰ
 ج۰06 81.۲۳59 ٭ا۳۶۳)+) 7 *۳۶ ۱۰۳۴ 5۱۲۲۶ ٥۱٥۹7 ۹7ہ و.

 نین ومن لو یلوڈ مردہ نام ا. ۱ ۸۱
 >1 و 9 ثںدسٹہافاع نام ت ای ا و ٤ > مم م۱ ۰۱ 5 ڈیم ہن 7 ۲

 ِ. تن سس نی نوع یوم لاق ا ٠.٦ 77۳. ھ۳5۷ >۱۷۸۹ >777 *۲8 ڑ۷ “اتا ×× ۰٣۰۷
 ۵ طز ۱ ہمہہہ ج31۱ 18| 77۳7 ٭۰٠-.۳) ۹۹ ۳٣× *۳1۳٭ ۹7

 مدز ۶×۱ ہ تدصج ×27. 5۱7۳ ہ> سج سوچ >5 ہ (٤۹٭ "ہ۹ 1۹ ۱×۲ ۰۰۷ (۴۳ ۴۳ :ارج

 ج۴ 7< ۰۴ ۸)۰ ×× 2د 77.۸ و ہ۸۷ ہجہےوج ۱ ٥۹۳5 ا۳۰: م× وٛ٭ ٭٭ دوا٭ ۱۳۵ <۲ ۸۰۰۰
 چے مج ہج٭ر جج بو. ھو ہو جر جو. بج | 5ا8 م۶ 8×, ا۹6 ٭ہ* چو ب٭ہ٭) ٭م٭ پت |۱ ۵ 84+

 ای1۳۴ ہر9 جارج یر 7ہ ج۴ ])7)7ک ر؛ (یو) ی٭٭٭ 7ج 5۰۹ 8ق عو <۳: 75۹ 55 7 5۳ ٠۱
 یہ 7۳7 ۳777 ک۰7 785 ہہ د7 7 آ سچ حج ہم مج ہبجج؛ ہم ج٭ جو جب ہہ ج)ج ٭
 27 ۳)7 877 یہ ہ7 کہ9 ۷ ی7 7 77 ۳ جج ۰۳۳٣7 ۳٣ ۴٣ ۳ ]ج-٭٭ ہ٭ ہب ×ج ٭

 مندر ہ٭جج یی ج٭٭+ڈ57ہ+ ہ۹9 7 ۶ ۶ عج جج٭ ہہ ]۴
 ت۳ج ۳ 77 77 7۴ ہ× :×. ٭ت > د٭٭ جہج ۱ ۰۲۹۳۰ اتا 5 ۰ ہماخ (رسو ہجج ہ
 ٹوججیجج ×۱ یدر یروہ ۸5 ہوورچک ہرچیوجو دہ 5ج ۳۴917 7 87۸7 0ئ3) ۴۹۴ ×77 ہہ 6 7۴|
 ٭ج ہ٥۳ ج۶ چر×٭ ]یو نج ۔یروج ۸۸ج جہ! *ر< تاک 1۳۶۹ 51۴ ]171 ۶۴۹ ۶۲7 ۴۴ 7۳۴۲ 1 17۴

 ×7 ٭ ۲۶ج ٭ہ٭/ نیممر یو ہجسچج  یچو ہج()]ج ان۶۹ 775۹9 99*5۲ تا ۴071 73۹ ۴ 327۱

 جا دو ۵ دق و ج3 حج ترجمع ہربو ہمبب وہ ۱ “۹۰۳6 ٣۳١ جہ ب جہ ج قو
 *ججو جج مجور وہ آج مج یج عہچ ںہہ || اک ۹۳۴ ٭مجہ٥ ٴج ۶۹۱۳۳ م٣ >۲ 7 ٣×

 ۳٣5777۰7 5:7) ۳5ج یو نچہ× ڑ7 ۲۱ ینمدرر یوجچج7 ٭ ۷۳۹ ۳. 9 7 7۱7۹ ۴5 ۳٣۳-۰۳۷۹79
 بوجہ وج وو چ مہ بج بحوج موت وچرب بج | >ج اح 3و. رجب (7)۷٭ہ ٭ ہچبم مہ” م٢7 7

 658957 ہہو جچ ہو ھہ+ وو جس عر ر ڈر )چ ہی١1 م٣ >۲. مر عج پی و ی٭ج مفت ۷

 2۳9 یی ا چا ریہ وج -× یہ تو۳ ۱ ۔ہح ۔ج٭ ]7 ۳×. × ا >۳ ۰۳ ×۳۹ 7 <8
 58۹7 ٭ج ٭3 می ۱ یکہ٭> ہ٭چرچ ہہو ہیج ہچ ۱ 8۹

 ف7 11 خمدز ٭٢ یربوہ یر مرچ مج: ی7 ×× مج 15۳ 1ج ٣ہ >۱ 6-0 مج ×۷ ××
 ۲×٭٭۰٭×.٭٭ ڈ5 *ج٭ مج جج ہہچ وہ و 7 5 7)2۴۳ 7۳ ۰ 7 704 ١)

 77/7٦ر خمص) بی ٭ ۸8 فرو٭ جج ع٭ر٭ ہروڑوڑچ 9 51515۹ چا41 ۰۰۴ ٭ہک ہم ھم ٭۳۳م] ہ 5(۱ 8

 ۳۳۹)85۳ 5ج موج ہ .یرو -٭ ج7ر رو ہو فر ۱ ٭۔چ ہ وج وج٭× 9چ ہ ج3. >جج 0ا

 مھہہ٭ آق ڈٹ س: ہہ مہ ج یگ بر ۱ ویو وسوکج + بچ یج ہہ٭ہ٭ ج7۴
 7ر مر یم یہ ہہ ا ہہ کج مح دب دجصم ہد دو دو و4
 ۳7۳+7 7ج ہ۳۴ 777 77 ]5 8۰7 ]أیٛ× موج, مر ہ وع مج ۴<



 ء1۹

 3+ مم ٣م 3ہو ٦ ہ5ا ە ۹9۲۱ ہم ۶۶ ہ
 )۳5 5۳55 55 5۴5 >ح٭ 5-یر  ہ ہہو ر57018 ۱
 ۶٦٢ 5٥51 ۳٭٭ ھم٣ ٭٭٭ ہ۰۰ ہ٭٭ ہم. ٭٭

 ۔نچص 557 ۴ ۰ 7 )۶۳۴۳“ 7۳۴۶۰۹ ۲۱٦٦57
 ]۱.۴ م۳ 37۳۶ 9۶ 5۰۳1۱ ۱۴۳ ۱57۶ 5۲۹ 1۹7, ۹*5 ۰۹ 5

 ٦۷٣( 515 ک۹۰ ۴1۲9 515 (۲ ۱

 ها نی کكیع ضقن یزلا كہ ٣۳ ی۹۲۳۶ ء ابنا 8
 اب وع 5591۱55 ٣۹ م٣ ]مہک ۹۹۳ ۱ 5۰۹8. 6
 چ۴ ۳7 8۳۳ ۳۳ ۹57] 5۶7۲۹ ۹618۱ ۹9۲۳ نم ۴۳۶
 0× 35ہ ٭۲ کیچ ہہ .ہہق٭د "5۰. " ۹)
 5۲87 ۴۱ ٭7۳), ی5 ۳۴ 5, 898۰ ی۳۷۳۷ 5۱5181 7424

 بور ؟مہ0 59۹۷۲8157 ۹۱ ا٦ |١

 حر ×× *ہ< ناکام اولی مل مْنَلَج نَتَلَ

 لْیق نما ں5 اد ہاو تم ۹ ی۶ "۳ ٥5 ین 3 ٭ہ
 377۰ <۳ م۴ "×× 6+ (۳6ر۔۔ ٭٭٭ یک

 تک ×55 ۲۹ ۱ 7 ٭ 898 33 6 , ٠×
 ہہ ومؤۂأق << نطصاود8 +6 ہیچ 8ہ م ہ

 مہ. یجو٭ ہ۳۶ و.٭ 5 م5 ہہ ہ یا وک ی٭<؟
 2997, 9۹۴ ۹ 1 8۹۲79 ۳۹۰۴ 6 >5 کا۹ ٭۳۴ 5. "و
 ی۹ )ھ۳۲۰ تاک ھ۳ ٦× مے )وع 5۸1 9۹۹8 5

 1۹۷۹۳۹ ۳)۹ 7*۳ ہ5 ۱ ۱

 ۹ 5۲57 31 ۳71 7۲ 81 م۶ ہ۱ > ۹ ٭)٭٭
 3.3 ۳ ٭۱ 85۱ "۹2 ٠٣ ۲٣٣ ۰۹۱ (53ئر۔ہ۹٭
 5 9۶۶ "۴۳75 کا7۳ ۹۰۳۳۶ 5۲۲۰۵ 8۱ ف٦٥

 ف۳ ۰ 11۹۴ ۴۶7 ۲۹۷۰ ک5 ۶1۴ ۶۲ ہہ, ۳۳۳۳ 77 3٣۹۰
 موج٭ ×٥٭ :۱56 ۹۳۸ ہ۳۰ م٭ ×× ہہ )
 5۹ 77 جب 57 5 (کہ۶ر-یو >۶>۳ ” 3۳ج تاچ٭ ۹
 ٭٭٭ ہ ِوتيتتملَم ٭٭۹. ١۴ ہم ×× ٭:ہم

 ۔قے- ی5 ۹ ج۱ 08 ٢۸× مہ 5۲۳۰۰ ی 8356
 دوا 5551951 ۵ یمڈوت ۳" 5۴ ۴۹۰۱ :×٣
 571 ر525 ۴۳ ۹۹۴۹ 771۱

 و٭۲۰ ہ۹۴ ۹۹۴ "٭۹ج مہ ی ۹3۲ 5۴۹ ( 8

 ۰ ۹۱ <۴ ہم م۳ چک ۱ و٭ 1۷ ك9 ہ۲۶ 5۱۸1 5
 ۹۳۰ مج 51 1۹۰995 ۹ تب ۹28 ہہ. ۹
 ]عو ہے بج می ٹو ۰٠۱ ہا. ہہ ٭؟5ہ) <

 م٣٭ ٭. ٣ ہ۸ چ۱ ٭م< پی٣٣٣ یب ا٭
 تہ 4۶1-٣) <۰ ۹۶۶ 115:499 ی 718 8۶۲۸۱۹۰ 7

 ف۹9 ء۵۳ ۹77۳ 5۰01 ۱ چک ۹ 551۹۴ مہ "6
 +37٦5 75758 55] ت۲۰٥ ےب <م ک8 .١ ہ

 3 7۸۹ م٭ک ×۹ ۱ ۹و می ۹0
858۱ 3 51۹5۹ ۹11۹5 

 بیک ۹۱. نئ نکلا پلہ لتا عش كِلزک
 ۹. 75 5۲۳۰ ۹۹ ہ٭ ثبات "۹۱ ×5 ء۴۶

 ۳7 م۳۶٣ ہ ۶ ۳ 1 0۴9( 51015 ۲۹374 1٥3+۲۹
 75 >5 1 ۲۳۸ ۹۹۹۲7۶ ۹۳۰۱ ٦۹۶۶ ]٥٦0(

 38 ۹٣ ××.  َنَييلمْْ نَجَت نر ۹, 8

 ےس -- ۱ ۱ ۱ ٠

 ں۱ ا۷۳ ا1۳۹8 ہ ا 57 7 ہت ۹۹75 ۹
 ےہ ۹۳۳ ک۲ ۱۱ ی۱ ڈ1 1ج 6 50 6
 ےے پآ1< ہد کلا ہج ہر. ہ77 0 ی٤
 جج 858 ح3 7 رر ا ج4

 ےی "۳5 1۱ ۳۴ ۹ ×× 6 )58۳ ٥ ج٥ت ۶۳٣۰
 یم <۶ ٥× (۹595 جیو ج مچ ہ ہاوہڑھق)٭
 ج1۱8 ۹ ۲۳۹ 1۴۱ 5۴×۱ ۳ا۶7 ہ۴ م۱88 ۱
 یو مج. ہ7ا 5۷ 1۴ ۹۱ ]۱۳ ھہ 3۶۸9۹ ۱۹5 م۰۳ ید

 چک آ٠7. ےک. 1۰۴ ک >۳۳ ×٭٭۰٭ ×× .جک ۱

 رب رپ ال

 راتَتْول نااَهلُها مج نم ضرالا نور نی ىھیرلوا
 : و 8 ھر عاسرس

 ْمھَْوَنِی مھتیصا ا 505[ یده ؛یدہی ہ۲ 65۹۹ یڑ نہ

 ۱ چی ہ651۱ک۹۹۳9 ک٭ ۳ 6 ہ۱7. ٣× )١٥7۰۵( ۳-3 ت٭

 ح٭"۱ ۷۴۹. ×× ا5 "1.7 ×۳۲ ×2 ج۳١.
 ئم وج ۳ پہ ہ عجیب 35۹118 ج5

 و ۹۹ <۹ ۹١5ج ۶۴۳۹۲ "ہم ہ5. ۹67۹8)
 ۱× 76 ہہ پ۳۹) ۵:5۳ ۹۹۹ 4:0 7+
 وچ مہ ہہ کم. یے 8۰ مت
 ۹ ۵.386 5 05۱ ہ5۹ 5719 ۶ ۳۰ 78

 تھ ےسیو. ےک و ےہ -]--۔-۔پ یہ بس ہے 2-1

 و ۳ 55 9٣۳ ۰-3 ا 5۳5 ۰ ٠
5۱ > 

 ]رح ×۹۱ ٤× يَرَمَمَيِلْ فہم لَع ٌمَلَتَو

 ٣۳ ۹٦_ ,٠٦×  ۶۱۰۲۳۰۱۱ 5۴عبط >7 5۰ ۱۰۱ 5۰ تا5 ٰ
 ٠۶ ۹ 1۱۱۰۰ 8 ۶ ) ۶۳۳ہ8۱ یرصضم ماہ ہ.٭

 7۳ 515۹ 5۲9 ہ54 ف15 ×۳: 5ا۶1 ۱۸ 7چ 0-۳۰ ۱
 ١3 ××, (حج۱0) ي۱۰ ہہ مہ م٣ مر مہ د۳ <<

 ۰ .]م مہ 6 ہ۹ ہ6 ٭ ۶.۹ ی5ا ۹ ۱ ٣"
 5 ٠٠٠۹ ۰ 33. 86 ۳۰ ٭٭ ہ38 5
 جادو ۳ ۴۰۱٣۳" ۱| ب٣٭ ۳ ہہ ۱ا5 ہبہ *ئ)] ۶۲۳۰ 7
 -۔.ج× ۲۳ 81 7۲ ۳, 515۳۶ ۵ ۳ 87.77 >۳. ۰7
 3ک ما ۹ ×ہ.×۶ ×۳ ۳٣-5۳ ّ٭٭٭ ی۹ ۳۴ ج۰ نج
 ۸۷۶8 5۳ 1 ۷)۳ 5۳۳4 م01 ۴۳ 68۹8۸, 5ا
 8۳۳... *ا7۳۶ 3۴ ۲۱۰ ۱۰۰۲۴ ٠۱۰ 53 × ×× ہ5

 ۸ک 6۴ ہ۳. ۳٣ ۴ ی۰ 2 6 ×7 2
 ۳٣) ٠۹۰ ہی م۱ ۹ ۳۹5ہ م7۲۳ نار ٭ہ۹۹

 ۹۱5۳5 ×× مم ۵5م ]۹۲ أٗی جہ ی .چ٭
 "۹۹۳۷ ٣)۳۲۲۳ ء۰٣ 5۲7۹ 85 5۲7۳ عبط ۹<

 ٥7 ۷۹177 ۹۹ 7775 ۱ف ٥5۸

 490۲ 2587 مہ مہ م1 ۲۲976 ۶۱۹8۹۳ ہلا 0-5
 1 8ج۳ ج7 ۰۰ ہ۴5 ہما ٭٭ م۳

 ٭٦تا5٦ب ج719 ٭٭۱ ۱ ۳م. 9چ ٭ہ.و ۹ ۷

 نیست چک “یہ ہ٢٣ ×۷ ]ہ۷ 38:1 88-86
 ہە×جہج3 ً ہم ٭ وے  َںَْْمْيِل-+ت بب ہ30

 5 ٢۱ بج م1۹۹9 5۲8ا یڑ٭ ہہ یک ۱۲۲ (۳۳۳) 8۳۹۲ <۹ ۳۹1 )٥×

 7۹ م5..-×۱ ہ۸0 ۱.۰۰5 ]م7۳3 م5۱ م۶٣ ت۰
 5××  ہہ ٔح٭ یہ نت ۱ >۹ دا مج >۳۰)

 ےھت جہ



 کال یت _۔ھًجھ ےوےسپ

 7977 تن زہ اک تا تر تت7 ڑزتےجیس

 ]5 ہا 12۳ ۶7
 و ۶155 1۹۰ 57-۱:4ک (ل72)-۴ 1۹575 1>.

 ايمماشیسشہمش سر مشت
۱ ۹1 517۴ 915۴۹ 

 یر 7 ۵ 715ہ ڈہ ڈو ٦٦-٢ 3ں

 5۰ ٭٭ ۲ ٭چكچ؛ فوج جج تچچ

 تشیمسششسساسحنسس یش

 ہی 7 ا ۹ × .۹:8۳۰۳ ×5 ×ج سہ
 تین

 یو 251 1۹-۴ ۹5۹ 575 1 ٣> ٥ >٭٭٭

 ہ۵۵ ہ۹<-۳) 7 ۰ ×-×٭. < ×۶ ×× جوہ
 ۳۵9۱۰۰ ۹ ۰8۹8 ہک 80857 ۳ :)ز >عص

 تہ إتد جا یّدرم٘ج ۳۳ 8۰6 ۳۲۳٣ ×۹ ہووچچ

 چ5 ہح >تج قا ہ85 ء٣ 3۸ چ

 1176 8+ ۱ ۹۷٦۳571 اڈاڈ >-٭٭ 77-۹. ح٭٭ سچ

 پس (5 3۰ی جم ٭ ہاتسوب _.× ہک جت سو
 ف5 18515 ۹۲۰۲۹ا ۶5ج ۱3 ہو 5 ہ یبتچ-٭-٭

۱ ۴۹ 

 تیشش سم تند سش عشر نما

 ٦ 85-555 ۵ ۳۳۹۹ (3ا8)-ی؟ ۱9۳۰ 818 ہ >.جچ

 ٦ 958 تک جا (ح)-٭ ہ۳ 8۰۴ ہم وو

 8+ دت "0978۱:۶۳۴6 : ہہ٭٭۰ ].]٘)۳۴ "9.3 جو

 5195155 97154 لک ا ۴۲ ۳۰ ٢× یییر۔و

 7ُ ۷۳7.6 ×5 ۶۲۴۱ "۰۳۲ ” چ.؛ 'ہھجے3+٭٭ ےہ عج

 7807 ٥5۹۱" 7< ج١ (3)۔-ہ٭ >۳ ہ مت جي)

 ۶× 'ماج' م5 ات و٭ م×۱ ×× ے(چوت3))

 اَمِياْولَل - ہہ ہہ ×× ہو ہہ ۹ ۰68۱-8 ۰ و
 7 ۹۱ ۱۹۳۰۳۳٣ >5 جب 7 8 ۰ ۸٣۴۱

 .71۳۰٣۳ د؛اذ ٴ ]ج٭٭ ×۴× ہت ہہ ۷ 7,۹”

 ۳٣۰ م٭ ٠× ہ۵۱ ہوحج٭م وج8 جم چ

 51 قو ہ٭٭ می یم ٭ہہ "8

 ہ۹ ۳۰۰۱ ۴۳۰. 8-.ہ. عج >×٭٭ ٭ م3

 1۹77۳۰۳ 55 7ج چہ 7ک  >×ت7٭ ×۰. 8۰3 و ۱

 ٭:٭5 ×۹۱ ×7٭ , َنْنيشكلاڈتصاَم ناک کت ْکلرناَپ ۸
 0 ٥1۷ <], "۹ ۳-۱۴ 873۳۳. ۴۴ ء۰۴ +۹۳846

 ۳1 ہ5. ہ۲۳ ×× ہے٭ *8 ۴ م جو ]مج
 تج ۳۳۳: 1جو۰.

 51۲79 ۰۲)8[5ج 0آ <

۶ 85۳۹ 51153۴ 

 >3 5۳۳ ۳۹ ٭×ہای ہہ جم ح .٭) ہ٭

,871 ۱ 7۹ 57۴8 777۴ ۶۱۶۳ 1۹۴ 57 .195۳۶۳ 
 یا ہ1. 55 1 7 ی) 7 ۳× .77× )۶۹ 53 ۴٣

 دات ک ہہ ہم - بج ٭ ×× ج5 جم, 5.٭ ئ)

 تا ک77 د۴ ہہ ہر. ہہ *۰۳۳ ۱۳ م٣ : 7۴
 کا۳۶ ۹۰ت ہ57 ۹۳۱ ۴۳ج. ٭م مج موج

 ےغ یر سج ہم ےن یگ

 1آ ین ںی یخ لوھاڑ] ١

 5 ٭ 7 ےب رو ےک ۸١ھ و سل

 تاج تم نا لون نو ارسا یر یبم لیا نل نی 2
 ہو رح 19220 تو ورم ےک و ےس را

 ءاَصع لا9 نند شا نو تک ناپ تا ےس
 پ سرخ ع ےک کام جاو و

 آ2ا ضیب شا داق 6دین 0 پک نابش یہاداک
 ہل رح للاَد طلوع عوف نمک ملا لا یا
 1 نور مائ ا دام ملیشرا ندوک جر نا ورئرفلع ٠

 ٦ ہوئیں نیا دملا یف لیا ہا مو جاو
 ج1 اکا نوک نوعرف رعملا ءاعیو *رقالع جن یب ا
 ٦ ٥نژیزکنلا نیلا و معت لاق ہ لا نان نا اند

 ۔ا و نیللا نغ نوک نا شاو لت نا ا یس یم ا ولا
 1 فوق ساَو ںیاکلا عااورحسا ولا لو اودلا لاق 5

 ×1 3اصع قلا نا یلوم لااتتد اد ۵رظ رہنیپ دامت

 ١ ام لطبو یحلا مکوف 6 نوکیا بام تلک یادو
 >1 50 نیرغط ا اش ناد آل مااکف ثنا

 ٦۵ بلطلا ثراکما و05 6 نی رت لا قل ا
 ے۴.

 مومءر ہچرچ٭ ہہج ہج٭ ہ ٭.ر یس ے ہرج ہر کج /چ جب جچچ

 7۰77 58 7ر 7۸ قم ٭+ جمووںووج مہ ×× چپ

 ہ5۱ ج۰ پ7 ]5 وجیںوج چہ وہ بوجہ ہ١٥

 ممدر یم ھب ہ٥ پک میرج 5ج5 جچرو یس نوچ یچج پف٭
 اتماچ مو ٭۶ چک رو5 جج ہجر نمہر ہجج 78 مہوو

 ۳۹7 7757 ٭۱0۷7۲ یجب یو یہ چوچرچ یچ پچوچ

 37375 ٭” ہ5۱ نمد>) جب ہہ جج 7جج رى یج یہ جج

 حج ۳۳7 ھر ط۳7 تچ7 جج 5ر یمجر ہو

 7۶2 ۴ ہ۸ ۸ج ہ_ر٭7 7جآ / ندمر چ
 ہم٭777ہ+ ططتہأج م مج نہج جو مج جچر سی وچ

 م1777 7۶ 57 نحددز ٴہ۳۲ مج ۰۸ یرج ٭ ِيرچج ہچچ

 جج وج "جہ یجب جج ےہ مرج وج جڑ ہ مرچ

 77۳۳ ۳۴٣9 ات 0-77نرد) ۳۰ ہر ہور ۵7ج 85 ہہ ہہ7]٭

 ط1 ۳۷۳ ٭یر قحجد)ز مل ر۳77 ید موجو چچ

 تا ]۹:۱ )7 ٣٭٭ ×۳۳ جر ۸ مج زومہہج ہہو
 ٭٭ 7 ہ٭ جج ٭58۶ یریر یم عوچ رر یچب چچوہچ

 ہ5۸ 7 5۳77 مج جج ہج  نمدءر ہو جج, یوسہ

 ج پ٭ 7ج۰) ج+ بج ہبوو ۳۳۰۱ ×5 مہر 8:وہ

 متووج ہم جی  ]ج یرو مو جعوج ہج مچیہرچ

 “ا٭87 1 کہ 5ے-چجچ مج چج٭ ہج  مچوہچ ب75
 ۴۶۱ ۵د۹) ہ۹9 77 ہ۳ ر۳ 75 یچرچ 7۸ج چچ

 م17 70۷7۱ ۱ جہ7 7ج ]ج ”_ یہ 7.7۳۰ 77۳۰ ر

 577 775755 ۳۲ ۳٣۳۱ ند ×3۰ باہ ٭ ۴× جج مچ جج
 77 م٭ چہ د55 يہ” ہج 7چ ہہ ۔مق3ر نردر جہ
 577 ۹7 ہ7 جج ]۶ یجب ہجق)+ جہ ولی جج ر ٰیدمر یج<

 77۳77 تہ7٭ج ٭جب جم نیححرر وج جج جج ج٭ج چ
8:7 ۹۹711۱ 
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 ۔]×372۱ بات 5 ۱185 ۶۱ 5 ۱27] 5۹ 9۹۹۶5 ×۹
 555 5: ۹۹:۹۶ 8٣ 18 مہ ٭× ۹٢ ہ٥ ء۹8 ٭
 ڈک ہ 33 ۱ٛ 5×1 85 ۴۳88: 58 <8
 ۹ 8: 977 ا516 9699+ 8 ۳۲۹ ۴۱۲۴ ۹۶۹ ۴۳۱۱
 و5 255 5۶ ہہ ۳٣ (ک۳ر ۳ ۶۳۳ بات 7۷۷۳۶ 8ہ

>۰ "٥7 ۳۶۶ 185 ۳۴۳۴ 9۱ 

 لال اد - الم ×8 بج جج مم ×>×٭۰٭ ء8
 م۹ ۹58۸۸۷۰ 51۱ ۹۹ ×× ٭ ہہ ۴۹۳۷۹ -++ٔػَٛ 0
 مہہو355 0ا5 ب۴ و۰۳8 ۱۳۹ ہ۲۳ >۳۳۳۲٭ :۴ جج

 55, ۹ م ٭ ٭۲۷۷۶]) (1)م۶ ۱ ٭3۹ 57ا۶۹ ۴8
 ۳ م0571 ۹7۰77 7 ۹١۶۱ ۳ 559۹77 ہہ 8(۶
 چود ہ !! ے۴ ۷ یب (٭ "ہہ مو ہ٥
 ہ۳ 71191 ۹۴۳۴ <۳ 7 م7 ی ۹۹ 78+
 ہم1 ۲۹ ۳ ۱ ۴٣۲5 51۹ ک5٠ 1۹77۹ ۹۰۹ ۴
 *× یھ ج ۸ ۰3۸۱ ]م٣ ء۳۰ ہہ یتا ك1 1۱6

 51819 ۹8۲۳۷ رحاس ی٦ >۹) میلع ١5× 0791 ۴۹ یب ۴9) 8۱۴۱
 7ہ .7 ج۳ (>ی) - ی٭ و)] >۴ .٣۳" ۲۳۳۴ و
 ۔جو5 ]58 م, ۹ ۳15 17۸9 (!!ص.×٭9 م٭ ء٭ 5
 ہے ہ٭ ہ4۱ م۰ 3م م9 ہ6۴ "ہہ 5۳۹ 98 5

08. 
 5۱۹ ۱٦5۶5 ۶1۹۹ ۱ :835 : ہ5 ۹۱ >6 ۴)

 779۰۴ 7×٣٣ .×۲٭ ۹*۹ 98۳ 8۶۳ 6۸08 8, ٤
 ×8 ]م۳۰ عج ]مج ہنی ہی8. ہک ۰۱ ۳

 ۲۱ ۹ ۲19 7۳۹۷ ب ۶۱۹۰۹۹) 51 ۹۲715 لک ۹13۱ ۹۳7۶]
 ×۰۰: ۹۶۰. ہ ۹۳ہ ۸ چج ٭۲۳۱۰۹۳ ٭

 ۹۹۹75 ۳< ہ٭) می ہ۲۳ 6ہ ہے ہتآ مہ ١
 ہ۴7 *۴۹۱ ہ ٭(۹ہ5را 7 ۸۹) و29۰ >5۳۰ 7۱
 ۴ ب۹9 ف51 ۶8۹۶۹ ۶۲۹۰۹۳ ہہ ہل ۹۴ ۷۰۲۳۸ 7

 1۱ ۲1۴۰۹۹ ۶۶( ۴178 ۶۹ ۸)٦1۹

 جج ۹35۳۳۱ 5۲۳۰۳ ہ 5 ۱٣۳ ہم" ۹۹] ۳۳۰
5 [۶۲۹۹ ۹۶۱ 5 ۰۹73 ۹7۰۳۳۳۴7 +۹17 7۳۹[ 

 یکایک جہ ہہ 5951 19 ۳۳۹ ۱۳۹۷ ٤ 7> 7* 2٤۴۳۱
 ×05 ۱ ۳3 م۲۹ مہ یم 5ر۳ م۳ ۴

 ڈا 2۳۶ 7 *۴۹۳۴)۳۳۴۱۰ +17 ۸ ۱1577 ٠9۳۳٣۳۶
 ٹ5 می .٣> ج۹ ۰ ۹٠٦ ٭؛ ۹۳۴ 8۴
 114 چ۹ ۱ م۹ ×۳ د 1۹۰6 "۴

 71 ٣× ×-.٭ ٭٭ 8ٔ ×۹. شدلاََْلَو - ۴
 ا1 557 6 38 ۴۴۰۱ ۱

 یک "ہ۵۰ ٣ ہہ 15 ہ١۹ 0. بات ۹ک ہم <ہ
 [۹۶81582] ۱۹۱۹۱ ا5۹5 51۲۳۹ ۴۲5 یا58 8 678 7
6 ,۶ ۳9 7 51 ۴5 ۳۳× ۶1۷9 015۱5۹ ۳9 
 5 591 یا 851817 جج 78 7۳_ ی۳ 0۱ ۳۴

 ۳ ۶۳۶ ۲۳۹ ۳۶ 4٥6 ٢٢۳ ۵۸۰۳۱ 5)١ ٤ئ ۱

 >9 ك١ مہ (م۹۳۰۹ ۰۳۳۳۹ 7ن نہ (898)۔ی۹
 ۹+ ۹۳۳۳7 ×7۳ م۳۳۴۱ ہت (٭چ۳ا 8 7
 ۳ج5 ۱ ہر. ی٭٭؛ ۹٭ہ ۱| 2885 ہی یہ ٭ج 8656

1 
 پک ا اک یو عد ون ا او اس و ا تاج وقف یھت یم کس و ای وک و یک ےن ںیہ و روس اچ کا و رشمھچ ام سوا م یسک یے نہی نت مک یا ا یا ا نس

 ےک ہی تھ تپ ںیہ وم کی یز اف یر خک اح ےس مع صدر ہال ا تی کو یو ڈبے 2 : 2 ٦

۴۷ 7 77571 ۲977 <7 <×7۳( <۹ [۳۳٣۹ 71 
 یو <۱ ۱811۱ ْلَنألََبَرْي ْوَتِيميََُدُد

  ناکوکیکم دہلعم ہک -٭ ہہ ۸ ۰۱۳۰ 1 58
 سر ںیئنئا یک الگ میر جنس تینکگنسلک
 ٰ ]یجب ی7ج آ7چ۹ آ۰ ہم ۳ ۳ ۶, 987
 ]1-79-11 7۳7 ۳77 ٢۳× ٣۳۲ وزن ۴۲۳ 7
 (ج 8 ۲١۱ ۹۰5 ٹ3 ہر مد م٭٭ ۳ م8 ہ1۰:

 ۳× 8۹۷۹۴ ۶۹) ×7 ۶۳۰۶ د۹۹ 7۴۳5. وا َثْيَکلَےِ

 قرض ن میت ۹. (38٭ت (8 _٭ ٭
 ۱ ۳ ک۳ ۲, ج1 ا ۱ ۳ ۱٦ چی 7

 وچ۔5 5 ۳ ۱

 جی< و. (33) 5 ۶۱۹) ٗممآ ۱۹۳ 7)3 ۶۱۱۹۰۷۱۳۷۱ 710۳6
 چ.۔ <5 ٭٭8 ٭؛ و٭ 83۳ یم 8۰ 6

 نم نام یاداب 1! ۱۳ ۹۱ ج۹0۳ ۰۴ ۴
 3 ۹۹7 نب ی81) ×۴ ڈچ٭ ٭ ۳ ہ۲۱ 5 ۶
 ۵85۳۱ 5 ۱٥9551 ف۳٣ (ت۶ ۹8۰۷ ت۶ ۲۲ ۹۹ 7
 لو <5 ۳ ۱5, )۱ ما  أمیپ مہ می ہ٭[64 ے
 7۸9۰۰ 1 ٣۴۳۶ ۹۱ یک ١۹۰ ۱۲۴۱ ۳(۱ ۰" ۰1۴۳٣۹ ك

 جا ۹05 5 8۲6۳۲ ۴۹۹۳, 71۱

 ػمم مہ باد( 7+ 3ت 7 33۹ 5۲۹ (3۰)
 ١۳ 5 6۲, 715 51558 م۹7 21 1۹۷۳۹ 51 ۴ ۰)777 ١×

 1۹7 م7۰۳ تب ۶۱۲۳۳۳ ٭۳ج 7ت7 ج٣ا (39:)ر-ف۹ ]۳۴
 ۴ 7 77117 ۳۴ م٭ ہہ مور. 55 ب ۱- (ھ۴)۵۶۸ -

(۳]8 
7۴۶ ۹۹۰۰ ,77 ۹7۶۶۹ ۴۴ ۳۹ :۲97 ۳[ >5 88 

 88 87 505 ۳۲۹ کتا ۰ 5> 5 ,۹۳۰7 ٣۳×
 ہ۹۱ 5> 3۰57 ٭ م۳ 0۷۰۹ ۳ ہ5۱ ٭٭
 7139 ۹5 7 ۶۳۹ ۶1, 91 779۴-۹ 7 ہ6 ٭

 ہ٦3 وک ٭ مد < 1ی × بیت *۶ ہہ ک٣۳
 ٭مم× د۶٣ ×7 وے ٭5 جہ حج ھیقرم ة6

 7۹ 55 ہ۰5 ؟تبچچ٭٭ [+. ہ3)٭م ٭٭ ہی م٣
۱ 88 

 5:95 ۹۱ ہہ -- َرطْلل زس شاَذاَف ٤ دی عرنُو
 -عرئا یس ےمہ)ر بہ ےع مد یہات جیب ہہ! ھا 5
 بد تہج ]٣ا ۹9 8۱۹۲۳۰۶۸ ۲۳۷ ہہ م۶۱۱ 8۹۹ ۶5
 5٢ا0 ۵ مج مج٣۳ہ ۱ ٭٭× ۶۰۳. ہمد×٭ مج مہ ٭"٭٭
 ا5ا ۹ ٭ ي5۱ ۴۲ ہہ. ء۱ مہ 3چآ (عی١ ی٭

 38 ۹7۰37 8 ۹5۹ 1۷۹1 ۹۹۱۲۳۴ 37 ۹ 8٣۹ ۵٣۲۳۳
 1555 نل نج ۳ ہم ٭٭5 ہ5۹ ۰9 ۰۶

 ٦٦٦ ہد ہج مج مج ہہ” دہ 77 ×٥ ہ۷ ہک
۹۱۴۳۱ 5 ۵818 ۴× ۳× 95۳5 

 ا59 موت ۱۹۳ 577 -ّ×آ (39۰) 5 8 <7

 ٴ پے ےس اتا صا ام سما یا

 ےب ١ -٭ ۳ہ. ہ۳۱ +٭
 یو۳ ۳۳ ہص××٭ ہ ۱55ق ٠۰ مج پچ (۰۴۱
 رس ۰۳۳ ۳۹ تک5 مد ا۷۳ یا ۶*3 و 7

 ۔ے۔ےت دل سو عد کاٹا ےہوچڑو بب ۔_ تہسر



 تن ست رش جسش پا

 د09 تا ا ہ) یک ۱۶ 05) .  چ پ

 ےک 100 0 0 0 روپ

 7 ۳ کی ×× ×۷۳ 8877 85۹١ جپ

 ١ 9 ۹7۳9۹ ہ۹۷ ۵. 7 ×7۳ >× دج2.

 2ت ء۳۰۱٣۳۳ ج×٭) جںرزو .۔۔ یو جا نایزجا ند نر نا

 نيلعلا پر لعالا ۹۹۹. ۳۱ ٦57> ٣ 53 ہت×٭٭ ٭

 یک. ہجسج کج مہ ہد 0۳۳ ہد٭ جج چو

 2167 ۴۳] ۴5 ۱۱ ×۹۰ ہ٭ دت 1 5۱۹35 ٥8 جچچ

 تک ہ8. ا 7۳٣ ہ۰. ہت ٠>

 کاج مم ہے ۱ ×× ×× ہک پ

 15519 ۴۹۲۳ہ<۹ یی مچ

 دا6 7۳۰ ص١ ۱۹5ہ ۲ك ہد +ج جج” وچ

 حج یدور۔عس >۷ ہوا5 ٠ط ہ ×× ×× ۸جج

 تہہ. وم 8ت ۳٣٣) یو: یج ت٭۹۰ ۶7 جن

 اج >يم دانر 7ہ >:٭ ××. *٭ ہہ 0”

 ڈایاو-

 و ا ا اہ مکر ھمععمامحرع و اک و و یاس ےہ یس تم تے ا یا یی شی ا0 ۵ او فر

 2 تپ ٦272ه سس دق ات ا او خو جاب ےہ تیس اساس ہولناک

 کو ٠ج دل: ۔... حج

 یش الا نآو 2تا بوب کلو م لا

 ٹ٦ ہ۰٣ ہد <۳ عت ہہ و >ہ مو

 7۰75 ٠۹۰> نجد ج یو ×× ]آگ مہ ۶[

 ہ55 اتءاڈ 77 ۶ ۳, 5 ہم۱ ٣ہ ×× ]ت٭ ہ۸

 51. 09 7 ی5 ۴ 7 ہ, ×۴ 32 مت 8چ

 ۶ ۷۱۱۳۲۳۴ ۹۳۱۳۰۲۳۷۹ >٭77ہ7 ہم ×5 3 ۰ ٥إ

 575 ۲۶ وک ہ۹ کی ج۱۹ ہا دم۳ ہ.۰٭ جم

 3877 م۶٣۷ >۳ ہد٭ ہ55 چہ وج ]ج مے

 3۳55, چ3

 تلاش نوک نا تاو یت نشا ینا
 ی۹ ءاتلا یب ہہ 8۳۰٣ >۲ إ ج۹, تا51۶۳ 7۳۴

 ۱ 517 ×55 8 -- ہمہ٭ ہہ ×× 4

 5. یت "۳۶۴۹ عی 89ی جج جج چو ٭

 ۰۰7٣ہ جج یب ق وس. و جج( ۳

 557+ 8۳ہ ہہ ہو ٭- جیو جو م و

 50555 ما٭ *۹۳ ہ53 ی د۰ چور وچ ج8ر

 51 ۹۳۶ ×۲۳ 872۳۰ >م٭ک ہہ. ۱ ہہ 78

 ک9۰ 5۸۷٦ 5۴ ے5 ۲ ×۳ د۳ ]وچ ہت 5

 اچ ×۳۶۳7ہ) د×٭٭٭ 3ہ: دجج٭ حج (ھب۔ جہ جے٭

 ۳۳۴ ", 898 ۱۶8 ہ٭ 58٣] ہ-٭ جج ١

 ید جج یدر ہ۶ مر مچ جج 8ج ۴
 ہ۸ >۰ ٣۳۴ <8: ×× :×ب ھ237 تہ7ہ٭

 5۳ .۱۹۰٣٣ ارنلا كا, ہج”چ دت عج٭+

 ٭7ہتہصم م5 ٭ یہ م وو چ٣

 . ے2,

 ھ. ہإ ٭٭“< ےل

 و ےى و خ يہ وج ھ

 ےن ےس اش ےہ ےہ ھم
 سالن

 77۳۶. 7۳779 ٦× ۲ ۳۳۳٣۳٣ ×7 ٭٭ رو” ر

 تر مات اداش وکضرا وک رب ناوبر با یب ھو
 ک۳۶ 35] ۶۱ ہم7 -) ہجص حج جج مو یو

 8, ہ55 1۴ *إ])۳۲آ ۵۰

 ک 513159515 7ا (33)-ی5 9۶۶ م۱3. جو وی

 ہہ مبتتتک ۳۹۳ ہ5 ۰( )-ہج دبج٭ ہ٭٭؛آ ء0٭ ۴

 تاک م۵۴ >۳ ×× ”۱۱ 7٭۱ *(۰- ہہ ہ× ید جد. :ہج

 5۳۴ 5ک 576. ۰۷۳ *ر>>7 : جہ ہ×۱ ×٣× :ہ×َ-٭ وو

 ۹51 اٹ. 8ب ہم چی. ہم ہ :قب جی مج

 3تک >ک<5۱ یہ یت ۰۰ ہ> و5 8(. حج ییورہ

 5*5 5 8۳ ہہ, ۹ج ۷۹57 مج مج مرہ جج

 ۳۳ ۹۰ ا97 88٢۳ 719۳۳ ۲7*27 37۳۷ )3۹ ہ ×ج٭ چو چو

 2875 ۳۳۳ ۱8ہ و موجحتہ ج ۷چ >۹

 9)۳٥19 ا5اڈ ۴5 ۱۹۶۶ ہ, 55 ۱+ ۹ (م×٭ صو × قرج جر

 59آ ہتا۹٣۸۲۲ ہ۰۱ ؟ ]جج ہی موك5ج م 2جج مچا

 5155 ہ710113 ۹۹ بد 7۶ جور جچع+ر

 575۳7 >۳ ب۳۰۱ ۱ 7 95, نیلآرہاکَر ڈی

 رحم لب زئی نیر نیا دملااذ یک 5)3 09 ہجرا ڈے

 اجرا تاج انچ 0ی 7 مہ 88] جم و: جج و

 ۶31۱18 نئادم ٭٣[5 ةنیدم یو ڈچوچ ۷ ی١ نب ×چعویے

 91 55 | نیرشٰح ×8 رشاح بت 787ج ×ج ہہ >7 تت7.

 ۹5۹ 7575 ۱۳۳۳۴۳ ×۶ خ۳. ×۳۲ ہہ. 8اتچ ود مج

 ١7۰٣۳ چک ی7 م٭3ق٭ ٭ہ ١

 ک1۳ ا 7اا یہ ۴× ۳۳۳7 ۲) >*7۰۰ ۶

 55 ٦× ×1×. ×5 مح ٭٭ جج جج ہہ” م  ّ٭

 ٭. 7۳, 56 اڈاڈ ہ1۹5- ۳ج ہم ہت ہجج جو

 5۱9" ٥۳۶ 6۳۳9 ہ5 ٭ج جی ہاڈ٭ رج٭ وع حج ہہجج

 کج ا5ا 2ک ۴۴ ہ1 ۱ ۳٣۳۰ ا٭3 ح7. ہ×ج 85ج

 ×ط 87 ٥٣۱ ہ۶ >× ×× ہصج یھ مج عج
 5ا

 لا5 ۴7۹ ۶ ی5 ہہ حج ]ہ۶ ۱5 ×٭٣ 835 ید

 7559 "5۰ اک <-)5۳۳۰ جج د٭× 38۱ ہم

 (ہا)۔ہمە 8 صد تچج ۔٭٭ ہ×٭ ہد ہہ وچ

 ٦ 1۳۹۳۶ 78 کا8 ت7 ا71 7 ی۰ و ہ۳ ٣۳٭

 7 ۶۹۳۳ 7۱۹5 ۱۹ ۹۳ ۰۲۳ 380 ×7× 533757 ۱٣۳۲۴

 اک ڈ۱ :ی٭ حج٭ 5قعحعہ-ہ ہق ہ حج. وچ

 7831 2۹۹۰5 دہ. ٘.٭ ہ٦ ]جیپ يہ جہ

 (ہئر-س7 جہ 7× 7 ہ 32۶ ۶85 8ت. ہجچ دج<

 2 ۶۷۳ اہ ہڈچ ٘٭ نہ. "مم عون جوە

 ای. جم مم مص پسد×ل- جج جم مد. ود

 ۴37 حرم جج ٣۰× 18+ +چم؛٘ مج ]مچ

 95۲۳۱۴ ۱۳۹ 64 ۹۹۳57۱ اب جو× یوم ]چی

 جج ٥٢ ×8 مج ٭ج ہہی مچ 53۹-2157

 ۳۰۴ ج5 *۳ ۱

 جا 3ان)ر۔ی٭ ۲۹۷ 5تو۳ 3ہ >0 م٭ مج یر



 ٣ٴ1
١ ٠. 

 یم مہ. حمص یم و تح سسصحاصصرسسوجمو وفاق گ2 سہہ ہےاس یوچس مور وو یم تص+ جہ2: 5 کال کو اک یک یم ا ریس

 موم ہت ہہ <ہ >6 وہی مح 9. ٭×٭
 حج ۵ ۳ ٹا ۲3۹ ۶۳۴ ۱ 535 758 ۰۱٥5۴

77۱ 65 119 8 

 اف لات غم اکا عرس
 اکا ۲۳71 ۳۹۳ 59 ۶1 ۹۳۳۰۱ 16× ٣۶1:۵

۱ )۹۰۹۴ |189 

 دہ ج1 "7 ×۳ ھہ ک۳ ١< 38 یہ 85
 ۔جج٭5) ××. ٭_۳م٭ ۲۷۳ ×7 ۱۰ ہ, ی5219 ۲۹ )1٢۶

 جہ ب۱ ہ۷۲ د٭٭٭٭ ہ۵ 87 ۷ 6 ۶8 ٥×"
 ہ82, 5۳ 55 ۱ یا یس 2 7)۳۲5 8 7

 ]۱ ٥ ن8[ ۱ 5( 18١

 3چ ہ3 م ہم. 30× 5 ۰. مہ 5-۹
 275 ۵۹۰ ٣ا ١ ۶۹۱ ۲۲ ۹875۹ ۹۹۶ ٠٥۸ ٦

 ہ۰۱. 7۳7 ×۱ ر7ت ۴۳ ھ۴ ۹۹ 9۰5 ۰)3 ۹
 وے ء۶ 1ة ۰ ۹۳۲۳ 8١۱ 5ا۹6 9| 5 4
 ل5 جی. مم. ی٭0: (ہ09 اج 5۱ م۹۹
 جمریححح ٭مچ مج ۱ ہم, ٭ ۴ہ ×۳۷ ۱۲۶ (۲۷ص۰ ۴
 *٭×٭ 7ہ ۴۰۰5 ۱۸9 ,٣۳× ۳۰ ۳۶]۱۱ ۹۱۹۷۹ 5 ا971

 ۴< ماظآ ×3 ۱ ب٭۴7+ ×7 ۴+ 1۱

 نوک ایام تقلد ییاداو لاصع قلا نا یوم لالتدحواو
 ا ہ5 ہک 1 )- 8۳ 57 ہہ ہلاک4 ۱۱

 جب ٠ ٭ ٭ہ. ٭جب٭٭ ٭٭ج ٭ب ۹١١ ٭ی 8
 97+ 9۰ معلم ں× مج ]۱1۳۶۸۶۸۱ ×٢)ک و۶

 ۱ 35 8٢۰۴۱

 بک ۹51 7 6, 5158 ]55 11 71742
 ۱8 ہ۰ ج0 ۳۰۳ >۳۶) ×۳ ۸۵۳۰ ۱۶5, 98۷۹ >33
 >٭ ہ6 ہ۴ ید -.-.٭ ۳(". ۲٢۲۷۶ بج ٔچ< 3۴

 77225۱6 حج (<م)۔أ۹٤ ۱18 ۳۹۹ ۳۶ ۹ 7۹
 ٣91 977۴5 ۳ ی۶ 5۹ ٠۴" ۳٢ہ ۳ 7۹981۴ 7٦

 م۶۱

۴7 7 ۹78۳۴ 
 وج <3 ۲1 ہہ ڈچ٭پ 859 ہم "بہ 85
 +9 7۰7٣۴ *۳۳۲ ہ7ہ×3) رکا (>512)۔ی۹ ۶۲۹ تا ۴(5)
 جج بہ ہ٭ وج مج م مج جب و ؟ ٭!یاقک
 ہم ہ5۳۶۴ہ ۹۳۳ *ہ٭ ي۰ مج ہا مات هو ٭

 جہ جآ (ی:)۔ی ۶۰ ۶۰۰۹ ۹۲۳ ی١

 912157۴ ۱۹۳ ×۱" ہہ 7۷-٣٣ >۴٭ ي۴۰ 5
 ہ۳۰ "۴ "ہ٭٭٘ موج 7, 2 ٹا٭ چا

 (ہہور۔ہ و ٥ 3 ۳ ۶ ك۹۹] 81۹۴۲ ۶۱

 یو ہ7 ۵ 5۴۶ *ڑ۳۰ ہ51 777 "جا 6 7775 (518) ک
 1 مو٭٭٭ ۳)۹. ۱1 ۵5 ۰۲۹ ۰۹۳ ٭٭ ۶

 می ٭ہ٭ >٭٭٭٭ 827 ۱۳۳ .۱8۴۵) 5۶ ی۹۰ 5۹ ۹

 ۷۷ ہالہلا لاق
 یک اپ یس سٹ دی دیک ےس 2ت ۔

 ہت سک ح- و  3ج۱ ٤
 ہک خیرئنما نوعرب لاقو نو ھو یوم تر
 ارم عا ةنیودلا قو ومن وک یرکملا دم نا کل ندا

 2ےک مے جے ےدور و
 فنا مو چو نوبلقنم

 لا کک یورک نوعمر یف نال
 0 نرانبا ںینس لاڈ كم اردو الا
 ال ین لو 6 نوری مت فنا شرف یکسنو
 اب سلا اد صا ار اون سا دو
 ام ود ةقاعلاَو ہدابح نواب نماھڈ روپ
 ام سب نیو ان یات نا مک نمی او لا
 ا یر ِدَتيَو کر وت نا یکتر یل لا
 ۸۰۳۸ ہ۸ ر۸۸۸ ۸خ ۸ ۸۸ ۸ ۸رذ ۸ ۸ ۸ ۸ ر۸ ۸ ۸ نر ہر ےرہ ۸ے رخ را |010 نَحَا نَتَلَو ٥ َنْولِمعَت َتيَرقنيَف ضتالا

 25 چک
 ۱ ۔!ك گر ر7 ریپ کلا رس ںز 5یم ےس ٠و نا اک 7

 ال ]نوک ںی ول علا تیرا نم ںو غلو نایاپ نوعرف ٦ 7 ٦ يا َ, -.۰ ٴ ۔ ٌٌ

 نمو 88 ج٣ ہ ٭٭ ہ۹٭7ومہ7/ نیدمز) جو 7
 ہہ مور ۔٭ باخ ہو ہ5 ۶, ک۳ جج .٣۴

 1 اتر لان ]ولا5 6 ای جا اکی ص ال الخ نو
 اگ اں تیایاکما نال

 ال لاثرؤ نیلم اوون ءارص انیلع عرف اب ام ءاَح

 تب ہی۹ ہم7 ی جے یہ چک97 ر تو کب
 ت7 پ7 دی ہر چہ ہہ 77 7)۶ ۱7 ء7
 2ت ۳ 7× ۱ مدیر ہججر٭ ہک ہت مہ ہ7٤ جی <
 ہ8۰ 7ہ پر _روعہ ہمروج٭ دچ٭ ”ھ)ہک 7
 ۳! مءےر ٭ مہ جج یہ می و ٭ ئ۶
 ج7۳۳ 7 5+ ہ۲۳ 70۹ / (ن:اب) 757 77 8
 ہ7 ×۲ ہہ < جو5 ہبہ ٭٭ ۷۸ ہت 76
 ج٣7 75۳۴۴ 9ص. ھ۳۷ 7 7707۳7 7 1

 58۳۳۳ ۶۶77۳۳77. 77۳۶ 777 ۳۷۳۷۶ چاک ۳۹۳ 79
 ہ7 ہہ ئمو+ میت !"  ٭٭٢ (مد۹) .(.۶
 "ہ7 77 ٭٭٭. وج ئ ی5 ھج ہہ ٣ ٭ ٭
 07۳ر سہ حجت چو و ہ یھ ہیر ۳ ۹۴ ک۶
 ہے۹ 0ج جج مو جہ  ہ ٭(×, ×58 ی۸ جی( ے٭

 7 ت٦ ٭) خنجر ع (٭۳ہ+ رو مج ےک 77
 ٦ ۔چ-٭ 877 بج ×× ہ۔٭٭ ٭ج٭ کم75 5)9۹4

 57 ]وہ بہ بج > ہہ ۶757876 ۸۳ ہہ یم ٣
 ۳۷ >)ح٭٭ 077ج 6577 77۳۴۱ ید۸ن) 3797 ۹۹7 7

 ٣۶ 85 ہہ وج ہک یہ موج ×7۰ ٭ج 7 58
 7۳ہ چو ۷ہ اج ہی7 ×7 بہ م6 7
 ۱۹ قر ہو م+٭ ہ80 "جہ ٭وہ٭۱7 روک ہ7۷ ۵+

 3ہ جج ججچ چ۶ یدںر یی کہہ ٥
 ہ7۳ ہی72 بج ہ-<٭ کج و. بج جج ۶

 |  ۳ 7 3777 2۳۳۹ 7ج ۳77



 نک اتر لا ۹. 8 ۱8 ۰۸۰ >) ٭- ۰

 اینُڈلا ریا ززط نقتامتِا ناک ام ںیئا 7
 تواس نون واش دوم تلور

 ہہ ہج ایج ہد >۹ ۳87۳ >۳ *×7 مج نوچ
 ھ۳ ۳9 ۹ ۳ 7٥6 ۴7 ۳٣ ۶7 ۱۴۹۰۴ >٭٭ نج
 7٦ 9 7ا و 9١ ۳ ۹ ۵۵ج و پ

 7 ۳ ہک ا ۱ 1 91 31 ھ7, ۵377 ج۷ مچ
 ۱ ہھج مت ۱۹5۱ 571. 5۳5 7 ۶ جچ یپ

 ۶۲5 5۲۴ چور ہک ک٭٭ ۲۹ ×۲۰ 3153, ۳۳٣۳۵۰ قر

 ٹ5 ید ۹ہ ہ. .٭ ۶پ ہد ۃجس چہ إ
 5 8ہ مال ٦ ی۹ <۳ م٭ج میوہ ٰ

 ۳5. ا ا۔327. ہہ. 7, جج چچ
 جہا ك۳ چجزا4ک “۹۹۳۰ہ بج م5 ی٭ ہ, ى۹5 جم و
 1۹۰ ہ م٣× ہج ہص-٭6 50۹۱ ×8 ۹۳ ×5 قر جم

 ک7۳ 5,5 5 أ5 ہہ 5ا1 ۰ 2۰۹ ۶۳۰۴۰ 1۹755 ام عچ

 097 ٦ا٦ گ٦ ۳۴7) ٠٠٦۹۹۳۳ 77 ۹۰ 8٢۳۴( بہ >7 ج7. چ
 ہ, ف۷ )7 :۱۰۰۰۳٭ 3۴ 7۳۴ ۱ ۰۴ .٠

 ہ ص۸ ٠ ید ہہو ×5 ہم آ٭ ××
 5۶ ۲۸۷ ×5 جج 9ج 7 ۹۹۰ ۳ 7: 5۳۶ 777 >7 ہ ٭٭"

 ہ۳ ھ۲۳۲ عجم مہ 3یہ ہ 88۱م مج

 ٹ5 876 ہہ ٭×3 8ہ ہم" ۷۰ :۳× ۰ ××.

 ٭٭5.. . تما ك امت اتم ٰ
 آب -- ک۳۴ 77 ۶8۰۰ 719 ,۶1۳۳۳٣

 ۳ ی۹۹77 ۹7۹7 977179۲۰ ہےز ۳۳ ۶ ۱

 یک م8 ×1۰ ۹ د۳ 20 3 , 7 7

 ت5 ۹۶ 7157 ہ !۳ ا3 ۳۳۹ ۴ ۱۹۴۰۲ ۶۵٥۹
 5 م۶ ۱)۵٥۰۳ م7 ہ۱ ۰۳ یک ٥٥٥ا ہ۳۳ >7 8
 ٦1۸ ۴۶, ہ0۹ مچ ۰۳ مج و ء۲۰۹۳ 4 7<
 ان۶, 1۳5 571 5۷۳ *۳۶62 ۱ ۴۶]. ۳7 6 ۲۳ ۳ 7

 )7 59 ت۰۴ >٭ د۳٥ ۴۳۰ ٭
5۱ ۶۲ 

 7۳٦×۷7×٭ ۶7۸ ا57 :.56۹-< جآ ہ” رم ہک
 ۲۹۱ ۶ ۶8571۶۶ 8, ۰)378: ×۳۰۳۴) ھ3۹ ج9۷ 777۴

 ہے. 536 ہ وتاخ ید چک ہى ٭ 18 << ٣×
 2۱ >۳ ہت” موجو ع گہ <۴
 ہ2 ١ ٭٭ ہہ ٭ج٭ ٭. پیج *+8(ہ8
 جج ۳٭۰ چک ہو ہ ج-×× ۱5۳ ۶-۶7۰۰

 5۹9۹-5 فاہ۳57+ ۶۲6:۰ 5+ یہ< ×8 9۰ ۹
 5٦5۶۱ ۳ ×٭ ٦ ّمرم٭ ہ5 ا 2۱۵ <۴

 مگ55 5۶ ۱ 8۶.7۱ ×۰× ۰۳۱ ٥5۳۱

 ٹ۹۲۶۰+ ۶۹ ج575 و7: ٭ 7 (ہ:ر-۔ی 77 ٰ

 ک

 88 ی7 ) ]۳7 ء7
 ات بت ا تک7 جہ 22-2722 ن2وص31 ت۳ ہ72جسٌجٰںس2صضاأ!زتص مست جبتہمہقق_"تق_ا2تّعہس۔۔ُ_-< تسنت یکم صوتتجوژجتپووووچجمصسعصیو تلہ تھ ہجہججتحہتجوتو+ !ہچ٭ 27 ج٢ لوح

 مچ ۳1۴ 7118199. 51 7۹ و۳۷ 7 1۹77 77 77,
 ×1 م۹5۳ ۱ ۳ ۰۱٥٥۳۳

 أ۷ 1۱٥9۳9 7 1ن7 ہ 9۳35 ۳ *۳ ۲ ک٤
 5۰٭ ا5 ٠ ۳6 ہ ٭٭ ہ۰۸ می ہم5 چک ہہ 86

 ٭59+٭ 55 دو ۴٣ی۰. 5-5 8۹7ج۳

 51۲9۰۹ ۴۹۶ 5ق, ہک( ۶ا (7)838ر-و| >۲8۷8 |ی۶۹ جج]يق ٭٭ ف

 مات (٢مئو ج ہ ڈچجخج ٭ح93و مم ہم "ا

 تیرا ند وتر مرکملا دم نا ہک. یطا ی1 ×۳. ٭
 ہک5575] 2۳5۳۳۹ 7۲5 ۹۱۳۶ ۳۴ ×6 ہح٭٭ 8۳-۷

 رکل ندا نا لیک خیرفتما ۹۹۷۹. ہ55۶۱ ۹ ہج× جج رے
 2 ہ۳۹ ۴ہ م×٭ ۱ ×۳1 6+ ی۶:"م5 ]ہ5 88 ظ× ہ

 93۹۳۱۹ ×7 <۳ 7۳ ۳ 7 7٣٣7۴
 ۳5 ۴75 م2آ 576 ہہ, -5۳۳۹4 ۴۳ 5 ہہ حج گقا-و۱رىو

 >7 9ج ھ7 015 27+37 ۹ 3۴ ۰ 1 7
 5576 5+ ہ۹ مم ۳٣٣٣۰ ١۲ ۳×× مڑ 5

 ۔ق 1۴ مج٭ ۱۳۰ ہکا۷] ا5۲۶۶ ۴۹۳۴ ی٭٭ دب× 3۱۹۰۴۳

 37-1۳۹ ی۳ ) 777137 ۳۶ 7۳ تا۶

 ہ5 ما ۳ ی٭5 ھم. ٭مےہ حج ییر۔ہ

 و5 ٭٭+ ٭٭.٥ ٭ہ5ج یھت( م٭ج 71ج

 ہ۳ ٭ ۹5۳3ہ مہ جج بن "جر ہیوئوچ

 *57 5+ ۳)۳ م75 ی3 ہہ, -چ یقات)۔ہم۳ +۳۰۱ ×۷

 ۷۳7۳7 75۳ 5۱۰۹ ب35 م50. 3 7
 می وج "و ٛ ہ5 قع ہہوا ہ ج7 +ك<ج
 ۲۰۹ 6۳۴ ما مہ 88 ےہ وت 757۰ ہ 31877ج ]ہ

 ؟۹۹ مج >3ہ٭٭ ×٭ ال ام اَزجْنْمي ہا ,ب ہمہ :١ ٭
 5 ۹ 5 م۹5 مہ :ہکاک۱ 9۳۴ ہ۷٣ ےداو عی5 ]مج وہ

 ہ٣٣ ۹ا81 ۳۰ج ون۰ یعًٍ 8ع" جہ ج۱ ی5
64 ۴ 7۳17 ۹۹۰ 75 1۹۲7۹ 3-5 735 ۶5 ۰۴۶1475 

 5)3 87 م77 ۰ ۲٢١۳7۳۳ 5 ۶ "٭ ۳ج۱

 او ہہ ۹۹. َںولََتوَن "تك (*, ہ٣٣ مم چ

 ٭۳۳۳, (ہ57]ا ک۳۳ ۳۹۲۳ ۶۲۳۳ | ا۳٣":+5 ۱51 ۶۱۰7۳ 7

 نیمجا کل وت تفالخ نم کل فر او لیا قعطخ ال
 51 57۲ 7۹7 8۰36 65ج. یہ مات مر. >ہی٭

 8 ۷ ۱۴۹۰۹ ۳5۳۰7 ۴51 ۳٣× 6 8۳ ج۸. ۲ ۰۲۱۱ ۰

 ت60۳1۳ 7)9۹9 767 7 +۴ ۱

 ممج٭۰ ٤۹ٛ 7 5۰5 ۹53۹ ہہ ]م٭٭ ہہ ۲۲.۳۰
 ؟ە]77۹1آ ۹ (۹7چ۳) ×۳7 7۳ ٣٣3 ر۹ ۶۰7

 57 ہک توفااّطص.7٭ ×۳ ۲۰ ہ ×5 5۶ج ہی  ّ×بيہ٭

۶۱ ۲۳۷۹۶ 5 1۹5) ۶۳ 

 ا36 375 ٥ 5 یدر۹٭ ی٭ تھک ×٭۳ج مہ ٭٭٭ ٭ یم

 5۷۰۰۲ 5ف 55 1, ٭٭ 0× >۳. 83) ہ ہ٭ 07
 ان م۹۲۴۴ ۱ 7 7 )٥5َ 7۹ 7۶1]81٦5(

 ۷ ٦٥۲۶۶۹۱ ۴۲۲ ۳۴۳۱ 1۲۰۰۹ :ج 77 ۳ہ ہ۲۳ ×
 ۳+ د۹۰ ٣۳٥ ی5 ہ5 8× ۰ ]مم سک

 ۳۶-۰ ۳۳۰ ٭۶۶۰ ×۳ >×٭ ہ۳۲ مر م ہج جہعم



 ٰ ے'سسسس-<: جاتڑ جت تیرا ےہ دڑووج تم لات وک ےئل کاظم الن او ت7 ۱ تہ ت7 0207 رب 0009ی 2196 ہ9 وس بھ کلممسدمعجک سلم ااوک یھ بے می میان یا مت ھکمسسود تم

 ' "ھ٤۰ ر م7۴ :ح ھ۷ ×۰۳ ×۶ ×× ×۳7 ی۰ ۷ ۰ ×5 | ا53۰ ۶۷ ہ78 ور 2 او یز قر
 ٦ کک1 ۰ 7 ا رم >۰ ای 7 نںیگنلل دقاعلاو ہدابج نزاع نم ۔اب سو و۸ ہجڈا
 مز ا ہا ھ7 ۰ ہد ×. ×۳ 5۳۷ یم م٣ ہ58 )د۰1 ج۴ ۳۲۳۰ ۳٣ 6 اھم دا نشست 0 ٢۲ج 2ز ہ5 و۶5 551819, ہ8۴ ۳۹۲۹۹ ۱۹ ۹7
 ×7 جس ×× 88:٤ تتسک ٭٭ ۱ ۹9۷۷۸ 8۳ ۹ 7ہ ہہ ہ5ا ۲ ۹۹۴۰۰ 7
 سش و دلا کک شا مج ×7 5 ء۹٥ ٣۰× ۹۹٥ ۱۰۰۹. 5۸۷7 5 ۳ ٭
 دق دید ران از فوق یلوند دت تے آہ چہ. 1 2. 3 ۰× ۰×× ہ3 ×7×

 یی پک یر ہین دس یم جج ہک جیپ میسیپ وچ ہو ج8۰ ١
 ںنیتتففحسسسمششحہاوخ ج-. < حجم ہو×٭ وو ؛ دب٭ ھو

 3و2. ×۳ 325 ۹ ہت 77 ۹۱۹2.18۳۳ "۷ ۳۳۷۹.۳77۴
 و 73۳ ×۳ م۹۸ ۱۰× : یگننو رشَماَتبا لت جج ۰ !؛ج ٭و تہ 57ہ : ]۳× ہ5 ٭ج٭ ہک
 7 اھٹ مھكوف نو مھءاش ۴. 5 8ہ ٰ”٭حہ مج یم | 5۰ <ر481, ٭! "۰۹ وک 8ی ٦ ک4۰ 13 (5٢۹۳۴۹ اون

 ٰ یا7371 75) ٠۳۳ ٠× ×۳ دت ×× ہ۰ ہ. ×× ×9 7806۱ ی5 0.۳ ہ۰۹ ہی کچ ۹م ۳
 ٣ 73 ۳۷2۴ ۴۶۲۳ "۰7ج 77 7ہ... 3--7۳۴ 251 ۱ ک55 ۶ یف <4 ا ۵۰۱۷۶۴ ۴۹81 7 ٣۳

 ×× )م۱۲۴ ٠۷× 7۳77 ٣۶ ہ۳٠ ۱ ج۷. ۹۳. 55 ۳ >۹ ۴۹۳ >7. 1۴ ٭٭ ۴ ۰۳۱5
 ]۹ 57193 918 713) ۱۲۴ 519 7۹ ۹۹۰۳۳۹ (,1۱ 5 کچ ا کا۱

 ۷ 5۲۳ ۶ ہک ۳۳۶ ۶8۰۹ ×× ×۰. :, × 8 58 ٠۴ ×× ہ جج جہ مہ ٭×٭ >٭ ٭×
 (ج ۳7۹۱9۹1 5۷۹۶9 (31 97758 ۳ ۶۱۹1 ۱ ی۹ ]۳۰۱ ۹۷۳ 5 9۰۴ +3 ےک ۴۱

 ۔وتج ۳۰۰٭۰ ۳ج ہ :مج-٭ ۔ن موج | کک م۴۳۳۷ عد ×3 ۔ْ٭ ہہ ۳ ۳۳
 ح. ہم -٭٭ ج ہہ" ۹55۰ 9)3 55154 ۶1557 21۹81 7۲ ۶۰۲ ۶۲۴۶ ۱۹۲۳۹۴۰[ 517 ×ك
 وو بی ٭ہ ہہ 396 بہ ہ6 یر | ۱ یے 5۳ ا ج٭ << ی7 ر897 ۴"

 تک 0۱۳9 5 جج ء۴۴ 7× ۱ 8 ۱۰۹5۰۴ .8× 7۹× 77 57٦۱
 یرر۔ ہ یک و ٢×] ہ۹۰ ٭ *3٭۲ ۹۹ او57 ٣" با, '؟٭٭ ی  (ر٭٭)۱ ۹۳5۰۸ 8
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 ۲۴۳۷۴ ہو ہ76 ا ا1 1۰1797 کے7 ۲۳۴ لمق (ھم۴۰۶) ١
 لمق 5 ات 5۷1 55, 1 ۹۲۹۹ ار۶ ۹1 ۳“)۴ج 7۳۰ ۹۳۴ ۹٤

 ٥۳ مر ب 2106۹ ۱51 35,1 (۴۳۰ (5۶۴۲ 7۳۳۳ ٭۳×)1] *!۲۳
 ۹1۹ :5*٣۷۳۹> 7٦۳ ۹ ی٭٭ (م3) ء۳۳۹٢ ۴۶۲۱ 55۱ ۴۳۲۳۶ ک۹

 ہکآ٘پ ٹکٹ  ہکخئئئ  ڈشجن قع

 دمہ ہعب تپ  ۃۂکب ہۃےجژب '٭ب پھح۹ ےہ 5 شب ثا ہل تب ےہ

 ے ا

 ہہ  تکآ



 ہی چہ ویي ےہ جب ھب .ھِےہ ےہ ۔ےہب ےہ

 ت١ج تلقظش'ت چا مہهءتچ

 ََقياَمَم ا۶ قرشم ک5 58558 |5 براغم 5:55 برف
 15 ۱۹ ٥ ۶-3 ۹۴ہ (۔چہ٭ ہے ×× 3وج

 5۳ ۲ہ ہ)ٌجح ۹۹۷۷۷۶ ۳۱۳۰ 577۳ 5) :”۷ ج8

 وج د.) ۳+ +1 ۳ ہر17 ۴۶7 555۱ 7 ج3

 775 5 ۴ ۱)۹۳۳ ٣۰۶۳۰۷۳۴ ×۴ ۳ ×7: ھق
 ۳۰ وھی. جس مج بيع - مع ہچچ *۷

 مم٣” ہ٭و ٭ع (م٭اچتب ۳ت چپ ٦

 ۹.77. تاتال٘ع  م5اقطہ 7 بصع ×× گرو ٠
7985۱ 

 بح جج ید ]مک ٭٭ ×× ۳۰ ××ہج رہ
 ۔قاعص1 ہہ 56 ہ5 ۶۳١ہ ہ, ×7 ×7)--٭
 2:51 ۴۱ ھ۹۰ ک۴ ۳ 7۲۹ 1۹۶۳۴۳ ہ۳۰ جچ

 ےود۰-و ۱۹٦6۱ ٭ ۳۳ 7ق ید) "١< ہو
 ۳ 3 ۹ 7 ہہ ×5 55 بد ۴ ػ۳ ]٣۱7٭چ
 داتو ک1 >3۵ 5. 0+ داذم ]۴۱ 55 ۳×× 5و
 5 ہ مج چیم5] ہ ۳۶۲۲۳۰5 >137 ۶۳ ۶ 5۳ ہ۷٭
 ٭٦ ۴ ۰ 755 ۴۵و۲۱ 8 م٣. ٭٭ م٣ وچ بچ مو

 )اڈ٭ تمقا× ٣١ ہ1 ۹۹)] 3ف +5 ۲۳۲۳ +۰ اں و
 ۲89۹ 1٥۳۸ ۳(7 581 56, 58 571۴۳ 5۲۰۳۴) 3۲۳ ٭٭

 5ج. ۳۷۳79 3ہ مج ب١ ہہ مہ جج ہہ و

 ے۔چمجج۴۰ ھیزر٭ ہ1 ء۲۷ ٹاڈ م۴ ۳۱۳ ۹.۳۴ ۲ ۱۰۴۳۰ 6

 مح ”ہا٭ ۳۳۶]۱۳ ات ف۳۳ "۰۹۶1 ٥٢۶ ×۱ ×۹6 ہ٦٠ ہجو
 75۳ 8765 ×8 مہ. کچ 2۰ ک7 ۰ ۰۹

81 

 ۳ م× "ج ۱ و3 7۳۰۵ہ ۱۷ ۳۰ >۳
 تاک ی5 "۳ م0896 ہہ 55 ×۰ ت۶ 57. جص
 2309 ا۶ ۶٣۳۰۳۳۰1 ۶ 7۳۹۹. ہ3۹ ×۹۹×۱) (ّج-13))ھ

- ۴31215 27151 9154 2-15۹ 

 ضا ِ موقخت یل ِتلضلا اول ع 5 2لت اوم نل لا دعو

 75۷۹) (د3ا2)۔ْ] ۳5-2 55 م7۵ ۴۶ہ "۷ 7
 دہ م8 72 ۹۳۹ 5۴ ×۳۶ ہ ٭قی 7۳۴ ج

(98۶[۴6) -5۲1۰۱ 

 ]×۱ بات ×آآت لا۴ ۳۱ ۴۲ (ج۰۱ 8۳۳۳۳ ق7 57 *ر.٭
 ای بس ہ٭ ہہچاک ×٭5۲۹)جہ رجر قر ۹۱ ۱

 77گ ۴٭ ح7 3ہچ٭ ٭ِ"جج ہ. ہہ ٭ثتچ

 ۱×ش ۱۴۳ ہا . ۲۰ ہ۰٣ >ہ وڈ ہہ ع
 ٦00551 ۱۱۶۹ ۹7۹139 5191 ۹۲۴۹ ۴ ب۳۴ *۰37 18

 جآ2اک 5۲۹9 5۲۲۳۶ 3ہاک ة8 >٭جي ج۱ 3ج ہہ

 5)4715 ۳ ۱ )۶ ۹۱5۹18 *ا5)3) ۹9 ۲۹۴۷۳ ۶:77 ۹۲[ 7
 5۳۶ ۳٣× مو 5خ راگ 58 5۸ ۱۴ 5۳ >۳ 51
 575 کا , 5ا91 ۹۴. وو, ۳-5 ۹ ۹۹۳۰۳۰ جج
 نج یر ۶5۹۲۳۳۷8 [90۳٣ ہ۹ <ا!نج یب۰ سر” ہی

 مگ55 ۶۳15 ۹۱۳۶ ۰۹۰۳ 35۱۱۷ )5۱ تہ.

 وضع اک تاک ا نر
 ضرالا یراغم نومعضتیاون اک نیلا موغلا درود

 اما مر ییا یب راَکَمو .ااح - ہہ 18 ۳3 ۴
 ۳3ا ×5. 517+ 5185 7۸7 588 ۹ ۹۳83۳ 85

 1۱ ۹ 33 4٠۳۹5" ۹78 ٣۲٣٦5 .۶۲56 ۹1٦

 51511۶ ۰۳۳] ۶۳۴۳] ۳.6 ہإ )ہ0, مج ۶ہ 8۱۳ی
 م505 78۳۳ ک5 ٭ 7)3 ۳ +ما82' ۹ ×۳ ۱ی

 ۱9۱ 98 ہہب ۶ہ ×۱ ×۶ ہ37 88۳ یب 38 ]ج ہی
 ہہ, 511 55۱ ہ 515۶8 >5روکا7 ۹3۳۲ د۲چ٭٭۴٣

 مل. و5 55 ۰۱۱٢۷۳۹ مباح ×۳ 5۲۳ ا5ج ْہج ٠أ٭
 ۳1 5۲۳ ۵٣ ۳ج ×× یب: 5ا کل ۹6 ۳۲۳٣

 ×۱ ڑ6 ٣| <8( مک ۱۹5 ۹۳ 7 ہ, 5818 ہا

 کک ۹3 8۶ ۱)7 ۰)7. ت٢ ×۳ "6 ۳۷۳ >۳
 ٭ھ0-8

 5۲۹ ۱975 ۱8۰ ۱186 ہ7 ہم انَاَو ١5× وہ 6ہ
 ۹۳۳ ,٥ 5۴۹۲۴ 13::5591189) ۹16۱۷۳ 355 *) ٭×ہ"<٭

 . ۳'۶ ۹۱85918518) (۳۷۳ ۴ 8۹۳8۹ ٭زک در 8۴۹ ×-٣.٭
 3+8 5 ہ۹۰ ۴۴ 1۹۰ 755 ی۳ ہہ ۳(۴ 6

 يہ *+56 ہو مجسمہ ئ6 ہو *٭۳۵ ٭8یک

 ہہ٭۶م ٭چچج ٭٣ جج. ٭ڈىچہمچں << میچ
 مح مجویسو طججحہہو ۱)1838



۹ 
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 ےب ات کس

 رحبلا لی وارسإییاتز وجد ۔۔|َںب ۹ 98ی3 7+

 >5 ا9 ٭جج ہ۱ مہ >۲ ((
 19۹7۳۳۹-۹۹ ہ| )1۹ پیچ( ہ ۳۷۵۰ ۶۲۳ 55, 85
 ہ ء5۵۳5 ×× ۱ ۱۷۸۰: دو ۳۸ 5 8
 ٭٭ہ 37 ٣٣٣ ×ت >ی< ٭یج ١۱ م۰, "ہو٥٭ ہم ۱۹۱۲۳۳۷۰ 8

 تج٭ <5 ۴ 6۱

 ۹5 <۳ ۹5 ہہ کک 81 ]ا (3)-ھک5 8٥آ 6 ۴
 مااْثد >75۴ “6 ۶5 کا1۹6 ی٭ مانا م۹0 7
 >5 ایک 5 ۳ ٭٭٭ ہ۹ 852, 1۴6 ہ۱ ×۹ یھچ
 3ہ 6ہ 5۲ ید یب ×٢× ہا و٣چڑروو ۶۳ ہ۳
 وووجح ]مج 1۹ ()( و59 ؟٭ ۴ج 88۱ 5 ۹
515-77 ۱ 5۶ 5 ۶۳ 3(1 -3(5۰ 1 5۲79 ۹۹-71198696 
 تیاتور یو ہ0 ۲۹۰ ج۳, ب>٭ ۹ہ” مح ۹ج ۶[

 كہ, 5۲۰۳۹۸ ۰٣ 8:۹ ی×٦ :و]ہ. ما× یجت[آ ت۶۳
 ١۹.۴ ]مج 8 ٭ہہثت ہہو جگ” ع ٭3یيجج ٭ ٣"

 و 1-0 71 +7 ۰118: 971 781 1۱ 1 ٥3178

 ما ۶587 355 ۹519, نوے می قوم ۹۳۹۹ - (۴
 یو م5 ٠دا 2:5۱۹۲۷۷۹ 8۳5-3155 (ہ577] ۶۹۱۳۳۳ ۴7 ۶
 جج ۳ 7ہ ٥۹۸۶ ہ و۹۳ ٭ک ہ۱٤ ۹3۱ ۹7۳91 58 ا
 <7 ىب×ہ 5< 35۹-35 ت1۶ ۳5 2651 ہک ۳9 “۴ 375
 -ک۱ دا5[ ۹ ۲ی 5 ۴ ہ۹ 51 ہ٣ م٦۱ 2ء7
 ۹1۳ 1۹۶۰ ہ۹۴ ٥۴ ہت۰٣۷۳ ء۳1۹۹ ت۴۴ 1۹۳ا ۴۳
 م55۱ ہ۹۹_ <۹<٭8۸] ۶)878. ےج او ہ٣۳. ۱

 م9. .5٭٭ ٦× حرم 328 .7 ,۹۳۷۴۶ 5٦ ۱٢
 ہ7. م۵1۴ ہی ج7) مو ەثپ ہ 3×

 یم ۹4۹.3۹5۳۰۲۳ 5٣۲۳۰۴ [۹۶۰۰ جو ۰۴
 مج و٭ ہہ م۹9]و متی ٭٭ک ہ3 ۹ک ۲۳۳۰۵۲ ٭

 7۳ 9 م5۳۰ ہ٣٣۳۳۰ 57 ۴ ۳۰)۱3
 مہ ×× م8۳3) 1۳۳ و835 3:7۳۱ ہ۲۰ 3> (ئ5)ر۔ھ٭

 3ق ص١ کا ۲۳۳ 55 ہ۳۳ ہم! ۲٣ بج وڑج
 5م ۱ ک37 ٭م.۰5 ٠۹ ۳۴ ی5 ج05 356 ہہ ہم. ہی
 ٭۰--۴3۳ ۳۷ 1ا۰9 6۰7 <۳ 9۳ہ 69

 ۹۲ ۱۹۳۷ 5إ 5ر7 ۱۹۹ ٥۲۳۴( ۱5947] ۴و |

 یہ اتنَےدو ×55 عر (ھڑم٣) ہا٦۳٦۱ 3چ 6 785
 ۰۴ ۹ یو ہہ م5 ہہ! م٦ 8۹ج ہ”۱۹ ہر۰

 25۳ ۴ )٥ ھ), کا577 55 >ج٭ ۳۳۴ ہ۱

 مک 5۳75 5۲۰۴: ہ٦ (تات)ز-ہو٭ ۰: <۰ ۴ 7
 ]وو 9۶ +38 ف38۹ م5۰٥) ٢٣× 5۹۲۹۴ ۴۹187 ”), 5ا
 تہجو)ز 3۰ *113 ر5 ۳۴ ی5ج ۹ ہ۷7 ک۳۳۴۴٠۹۱-ے 7

 وہ85 م٭ ۱ می >۶ ك5 ۵۰۰۱ 3ا3۹ 2۴8 ۹۹۸۵۹ 8 ٣

۱ 3 ۱۳ 31 

 ات ںعوو ×۴ا2] درج جج ٠ج ہجص آ3 0] ×) د۳٥
 ۶ ۳1۱۹۰۲۹ کا1۹ ۴۶ 94715 182 83۲۴( ۴> 5-۰٣۳3

 یس سس ا ا ےن اھ فافحن

 ,نارلا ۷۸ ہالہل لاق الی اج
 ار ۷ ا ا ےس اک اج و کمار وم و ںیہ کپ دوا و رخ تک ےل

 7 7 یا نل نت عبا و
 او ابی ولا 0تت
 سار ول وم نا ٥ نںواھب یک کتا لاک کیلا
 سی ْ بب

 "لا نيوکنیِجا داو ٥ نلحَلا لعل صف وه
 ل

 ۔ رول روک ہہوڑاسدےڑ و

 اتا نولیف پ پا نعْلاَءوُس ںوموسل نور

5 
 ار ند یک ہظتت آ و "۶2

 وم ےس ا ام دوا تد٥

 ےئل یک ےم لاق و ڈو ۴ سج 2آ یا ک رگ

 یس رم فو شاد 2ف 7. تک

 ا وی شر ہظاہر 7
 مت قر و تا ڈ۰

 ہضم چپ کو0 ِ

26 

 : ہو وا ںیم اب اچ یہ ےس 2۲ ترے نر ےھت ھوگی ےس ےس

-- 

 چپ دھچ وے وچ وس وا
 جب یج بج -ج7ہ٭ ٭مچ 8ج ہقڈع.,  ٭× ۹۹۳۷
 7*5 578 75)/ ہہ ٭_جحک وے. ے ج۷۲ ۱ "و7
 ج۳. ۴779 ہ77 تو جج یس و 7ک 5 "و 7۸7+
 7658 ہ777)7 ×ح7 ج77 ک7 ٭وقی ۱ یددز)ز یوب ھ8

 ٣557٭گ ۰۷ :٭٠× ٭ہ یہ٭ ×7 5چ یٛ)7 ٭٣ج ۲ ہہ چ٢ ؛
 نومر 35 چہ ہرچ٭ 7ج تہورچچ ڈی مروہ 5+ چہ

 ہم تر بو جو بج 585ج ہو 0و 7
 تاج ہہ جج ر نمکر ڈبو أ ]و ہہر ہبجر ہو جہ 5
 ہم[7)کبب یبوتوو ھجہو ڈو مج ل۶ 5ك ہو
 ہ”وج مج چچو وجوب یوں ٰیدکژہ+یو بج مججج
  ھہچجو جو وم بج یو وہ ھو
 737۷ہ 797 *3)٭ جنجر/ نمدر جہ جل پری
 5۳ 5و7 8× وڑھوو بج  ہموروح-٭ ٭ جر جج ہ
 ٦٦٦ ؟ہج ب1 ×× ]<7 مو٭ 7ج نوچ ہ٭زو جج فرج

 ۹۴) ہ7+ ٭ح۷٭٭ جو نج یب رو 79+906 ۶۱۳۷ ۳77
 آ٦٦ خمدز) رویہ پچ + بجو بات جہ ہ٭) ی جز کنچ
 ٠۳ ب٭ یرو ح۳ قرح ہچہورو رو ٭] ٭])ٌ+9ح "ی٭٭ 5
 7۳ ت جج ھچ ہمد٭ )وج وج ہمہ. ھج وک
 ہ5٭7ہج+ مہ وجر ۶۶ مہم وج ہہم پووہ
 ٥۷۷۳۴ ۷)]۶ہ 7 ی٭ پجب دہ<رہب٭ 7؟ہج ٭. ٭-چ ھر اآ ×۶ چک
 آ۶7 جے یہ پو وج مح جر ود مج فرچ
 ا77۰7 ہ7 تو ا ڈر 777 ج7 ڑی
 آ×٭ جی چو سج جآ بج پب بج ہہر ڈنی٭مج وہ
 ات ھرہ ہہ یس جہ < عج ؛ ھ٭ ×× ء8۰. ہجد٭

 ٣5 7٦7 ہوجہ جوج بج: ہو52 کوہ چود و 7۱

 ےہ ےہ

 ک۳ تهچ دہ ۔تقى رح

 ل“مترآ ۃ>۶۰ظط تک -لػیى ھطۓىي دق

 تب َۃ7ہہت ک8 ظھخكک حب ٭ب ہتگث بچ

 ھے ہیچ پ٘س< ےگ

 تلظ ہت



 جدو دس تپ اتم دانش وم ا. .
 ٭حرقح مج ۳۳ تحشہ اش رسشر ٭ ا

 81 7 ١

 تفوو دور ھو وافر ھ افش ا کک
 نئی جس ساساجرشسششمس 5 ١

 >1 ر23۱ ۶۶6 پچ *57 یے ۷١ 8۶:۱3 وو ےہ اگ
 5۲9۹ 5۳٦ ۶14711۴115۹ ۹9۱ ک۲ ت٣ ٭٭ چچ ْ

 ٥٥5ا ۳3 ت٦ ئ5 ×۱8. ہہ 88ی جو ۹ ٭
 ۳ ہ91 اک تا ۴۰ ۸1 ×5 چہ :
 ٠ 1۱ ۹ 6 ٠33 جگ

 ۹< تد٦ >۶ 37١ ٭ ٠۹ جہ ے
 ت۰٣ ۹۱۳۳۳۳۴ × ہر57 54 ۳ 87 :××3 ےہ ا5

 8۰۳5-۹ ×37 ۱8۷ ۸ :×آ ×× ×> ہد یہ ا

 3۴ 55 35 ی۹۹ 58 ٥1٥515 51899 ۹) ہہ ہہ (وووپ
 78۱877۷۸) ٣5 15 ۱5 ہ1 759:۶7 3785 ہد جہ

 ہم8 ٠۹۹ 5۱8۲9 ۹۴۳ 7× ۹۳۶ 7 ۴۱ 7ہ 1

 313131-531 131۳5 چت و3) 3 ۴۹158 ٥ب سمشلا باس

 1 ۱ 9۳7--3 771 171۹ 7۶ 97 1 1 ١ كسانملل رمقلا باسحو عقانملل 8۹۹ب - ۳۶ 877 :٭۰ 8 |؛
 م ×5۰ 34)مر٥ی 5۳۳۳ .3 55 3.5

  3۰۴ 7۳7۴٭۷7ت) ۷ ک٥۹۰۳۳ ۳75 ۹3 1 15۶ک ٣۷ا
 ( ایا7 ہ۱ ۱ ہی صت ]م۳۰ ہہ جیک ح۲ 35

 ک19 910011 7 ۴11 م۹189 ۴۳ ۱- (چ]۹)

 <5 ٠د 7۹ ۹۳۳۴ 5۱۹۰۳۴ ؛ یک ۹ 7
 خلآ 1 95793۹ ۹۹9 7 ۶۳ ٠۰ 71۳٣۷۴

 )ی۷ 27۱ اج ۳)075 27757۹ (72) ۹۰7۳۲۳ ۱ 7
 80 ۴ ۴2۹555 ٦> ہ3۰ ب5۳۳ ۴, ۴5 ۴

 5۲:55 ٥ ی۲ ۹۴1۷۱1 ۶۱۹15 م۹ 1۹ ۱- (3۴۰۰٭)

71+74 ۹ 817-71 3118 7< 8 ۳5۹[ 
 51575 اڑا 25185 55 مہ وچ رک ٭مو×٭ تہ 0
 ٭×٭ ۹85 ۳ي ہ۱ ك۰ 51 3)٭-8575 >۹ +7

7 517181۰ ۲[ ۱۳۴۱۹ 3(5 515515 511۰۷ 591 75181 

۱ 1۹ ۶15۶۳ 

 +5۷ ٭ ۰ 5۳۰۳] ث× مہ. جر ًمٛا بے 7
 تد۳ 5 11۳9 >×× ۴۹۴ مج ہ ۶7755 ۱ہ ۴۰

 دہ ہ7 ٣۳۴* ہہ ت37 ]×× 8۰۰ 7+8۹
 وہ 865 >6 8 5۶.۱۱۱۱۷۷۹, 6 ٭۳×٭٭

 اک مہک وچ می حج 7× ی۱ ×۳ ۲ ۱۳۹۰ >7 78
 ۹ ۹۳۳۲ *5۶۹ ×٦× 8٭ و ہہہ٭ ۲ج 8ہ ۰۶٤۹

 ما 73ا دت م۴ وم 865۴-6۳ ٠ر 7
 >1 ۴۹ ۱ (578575 ×حا (تا۰:)۔ہمب دەج ۷ ۹۴ ۳)۳ ۷

 "5×1۶ ۸۹۴ ۴1 ×7 ۱ 7۰3 ۱ 5٢٣۰4
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1 

 ح-ى - ےس -ک دہ سے یس. دا دا

 80 ی3 151۴ (77

 دن. ٭٭ حج ییر مج *ج عج مچ٭ہ وج یعء

 ' 5511۶ 21181 ۲)۱۹۴ ات نو و ۹1 ۹۴ اَن نَعِمَِو ۹۹1 ۱

 9 )1۳۰ م۷0 ڑ5 ۹ 6 ۳۶ جج ۱

 ہو۰ 5ا1٠ 115 .' ×5۳ ۳۳۷ ۱۷۰۳ 5۳۰5۹ 37۱ 7,

 59۹ ٠8 (۳۰) ٛ.× *٣ئ +۳۲ و75 مچ 69× جر ہ۳ ۰۶

 یا5 ×او ۱57 ْ'5٭ ۳× 9یم ۶ہ 8< ۴م ماڈ ۰۶
 ہچرک ہجوم 3ے 93 مج ٣8۴ہ ؛ دچ“ ہ۶٣ ××

 یو اچ اڑ ]91۹۶۳۴ ۱ 7×7 ۱۰5٦

 7 جو3 ۹9 ×۴ ہہ ھ۹ 1۳7 5۱۰۶۴ 7۶ ۰۳۷۳
 ا ۹٦۱۳٣۳۷ ب٭ مج ]مچ ڈ3 ۳۴ ]مم ×۵ ہہ

 تو اکر د۹ با 7> ہ7 1 ٣< ہ2 ۹۰ ×۹۳ 1 71

 ۶۱[51 ۴ ا١۶۱۳ ا3, 51۳5 ۴ 1 ۴۹۲۳ ۶5۴ 51 ٥175۲8
 ہک م1 |٣۳۴ ۴و] |

 ۔جتو يوْچصس ہ۹ 9۱× ہ ود ٣۳× ہ
 )5 ػ5 ج ۶۶) ۲59) ت0٣۳ ہہ, مت ۱۶ م۱ أ5
 ٣۳۲۲۶۶ ٠٣" .٦> ٭ا؛ ۹۳ت. "6 ہ٭) ٭” جی ہم !۴ ٠ج
 ۸5 ۳80 5ا ۳-7 مو 1۳ 5ک 56 5۲۳۳ 5۲۳6 >۳

 ہ0 او۹۰ ۱ ۳٣ہ, ×× حر مج ۱۲۹ ×ےج - ۳٢ اہ ہ

 ۳1) ۶۲ 2۳[ 157 51 ٣۹۷ ٭ز ۴ 238, 5۹۹ 788 8 ٢)

 ۹15 7155۱۰۳۳۳6, ك5 ۳۰ 9و18 88۰ 09 ٣*7

 9٥٦۹ ٥۴ ڈاج٭ +57 5۱ ] ك5, ۹۳۰ آ2 ٛد'ہی٭

 ح٥ 5 جج صر ١٣۳۰.۰3 3" "ہ۹ "ہ٣ 6

 ٦ م٣ يقعحا و قو 3۱۱۲۹۴۰ ٥٣۲۱ أ۳ ]و *ج پچ

 ج9 چو 1۳۶ ۹85 و ۶۰۳ ۱ا59 :ٌ.ح مج مج مج

 ۹51 55۱ مہ 6۳8۷7 8 ہصص ہي ۹۳۳ یک ووچ× دو ]وو
 (۹۳۰٣5 ۳1۳۴ ١آ ہ77, 91 5۷18 55۶ 8۰ 1 ۱۰۳
 ۳6 ۲۴18 مہ ۴ مج ہ٦ ۰5 ج ٭. 8۰۲ ؛ 8 ۵9

 ۰۱۶۳ 87 53186 7 ہ۹5 ۹۹۶ 8 ۱

 بج م٦ ٭مروجمجج یھی 8چک ا۴ ہ, ۴

 875 ۶ا۹ 57 ۳٣٣ (31۰) ہ۳ مج مم1, چج

 تب<-٭+ يو << ص8 81758۱ ہد” م۳. ”ي ۲ ”
 536۲۳۳۲۳۹٣۶ ۶آ ہہ×ہ+ م۸1 5۳7 ۹1055 ۱ ۴۰۱۹۰. د٭۳. 
 "647175۶ تب >٭٭ ٠٥٢" ج577: ب۹٣ ٭ہ ۲٣+۶ ہہ ک

 <۰ آآ 7۰۲1۳ ۳۰۲-۹ (2)۔-ھ3ج 71 >۱۰۰۹ :8۳ ×۱
 ۰7۱ ج٣ !یدرع۱ ۹اک ی ۲9۳5 8ہ ]م۳ ×5۳

 55 ہ. "ا٦٦ >-ج مم9 مج ٭حج جج 3چ ×3وچ
 3ج7 ×۱ ٣۹۰۹ یر م] ×37 ہ3. جج یو

 مج 6۶ 5۳6 ج۱٢۶ ۷۳٥" ٭*٭*يے ٢× ]۸ ذ86

 51۲۳ 238ر - یو یو90۷9 9چک ] 3۰۴ ۳۳۹۲5۱٠۳۶

 ٦95 ھے, 5۲5 9۹۴۹۶ (35) 1811583 ۰ مایصلا لئاصخ ریخ
 كارسلا ۹4 ۹_ 68۲۲۰٣٣5 >٭× مج حج ٰیجت)٭ ]عج یو
 قيقعص ہت ہہ ے٦ح-جچت)ج 3چت ۳ہ, ٘ب۳۳۴ “ر۴9 ۹۹ -.۰٭

 554 :٤ ک۹ 843101157 ھ187 ۹۴۳1 ۶] ×7 ہہ, 77 ٭"آ

 یا۶ر ٭٭٭٭ ۹۳۲۳ >5 ٣۴۹5 >ج٭ موم. "٭٭٭ ہ چ5

 ے۳ ۴7۰7 "ج1۲6 0۱۳17۹ ۴۳ ۶۱1۲۰18 ب۰ ۴ہ ×٭]3)٭

 ۹۳۶۲۴ ہ ابصئات مات وس نابود اتا انا تن



 ۹801 ۴۳ م۹۹ ۹۹۰ >3۲۴ ػق ۰ہ ۰۶۱۳۶۳ | 'ا۳٭5:>إ ۴
 ی7 585 7 یار ق5 :1۹۶۲ مجوہ۹ ہہ 55 (5۲۵۳) 77

 ٭۹ہ ۹ہ ۱

 یہ ج یّرج[ج ہی ۲ مچ ممے مج ۳۳ وج
 ۳٭ تا55, 11۹ ہ۹7 یب۹۰ 8۳89۲7 ×7 8ہ ورتآآ

 |7 ۴1 21٥٦
-۸ 

 یت نل(. ۹۱۰8 ۳۳٣۴ ء۳۹۳۴ *۱7۳7 ×] ) ۰۳ 5<
 م6 <8 م۱۳۱۴ ]6 ہک 4 8. 4چ 713 21۳5 7۲1۹

 ۴ ۳۰۹۹ 7ا (3ا) ۳۴ ۳۹ 51 75 ۳7 ء۲۰۳۰ ٥۱

 د۳9 ۰ 8 )7794 71 1, 515 یف یَل 7 1

 ٭٭, یرانل “ےہ ۳ ہک ٢× ٣ ب(83×3))

 یک د5۹ 7 ہہ 4۱75۳55 ۹۶1۴ *]۱93) ہاوردک3 ۴

 ۱۳ ۲۶6 >۹. ۳۴ 55۵ یک یو ے58 ۳۹۳1 7<

 ہہ ہاد۱ -.۹ یتا کہ. ہ۳۱ ا5۷۶ چاک ×۳ ہہ ک
 اکا "اک 585۶ ۱ ۳ ہ۰ و557 ج۹ ۸۹6

 ×03 1 >6 ×۱ ہج” 3 ۶ ۱3۳۳. ۱77
 ا5[ تویم یتح بر مکنم دحا یری نل ا ٭ “ہ9۳۳۹ 6

 من ورک ز۴۹ 5 ۱14515۲۳۹۰ ٠۰ 1× ۰۶۳ ٠۹۷۳(

 لَا لِاَرْظَنا اہ ٣٣ ٦ ×9) ×× ہہ ۰۰۳ ہت
 بد درچ 5 ۳۰۳ ٭ج مہ ء۶۳ ٭ 3ک. ہںچیر چو

 ڈ.ت ٣٣× 281 ۹۰2۹ ٭ ٭۹] ہہ" "5 ٹّ, 56 ہ۴٣ ٭٣ی۳
 >5 ۴91 734۰5 ×۶ : ×۳7 ہما ۹۶5 7776 ×7 ۸ 5 ۴

 ٭ 5 1۹۲۶+

 ڑ0 ج1۱7 >۳۰۳۹ ۶555 'ہ5)' ۴5) ۴
 ۹. مج [٭)چ ٠٣ ج١ ھم مج 42+
 ٦٥7 ہ۹۱ قی۱ ہ٣۰ ہ56 ۳۳ ۴۱ ٭۲ ٢۱ ۹۰ ف
 155 55 >8 ہک ہہ کا۸ 5: ۳۰۳۴۴ ۹

161۱ 1 3691۴ 311۹7۶5 (51818 513 3۹ 

 ج٦ ہ۷ 380 <٭ ج٭×. × ۳۳ یاتر|]
 تچآذ 303۹9 ۳7 ہ, 1۹ ۳۹3ج (7۷) ک ۹۲۹۰۳ت 7

 مج 5۹ ۳ ال7 ۹ 0۹6 "٭ 3× مم ہ
 دا 5--779 باک ۳1 ہہ 4٥۳۰ م۹1 5۳715۶, 15
 *٘مڑًَ 56 عچاذچ ٭×ک ہ۹۱ ی٣ ىح أہا۵) ہمہ 775 5×
 ۹۹۹ ]9 ٢ک 3۳۹ 51 ۹۳۰۹5۴ 5, 15۰ *۳7۹)۲3 ۲۲ ۰۰۳۷

 ۔وج ہا٭6) ۹35 ا52 ہم ٭_اتق يص×) تا۹ ہک
 ۹و5۳ ١

 حیتجى جحآ (:ہا::ر- ٭ج ٭٭ہہاگب ٭ ٢۰] ٭
 ۹۱514458 : یک ۹۹915 ہما م۳۷۷۳ 7۷۹ 5 ۳۰۴ ۰٤٤۶

 ہہ ہو5۷ 5۰۳۲ ×× جج یز ۔ی۹ >۳ >۹۳۷053 ٭٭
 ۹۰5 ۴۲87۱۰۹ ۴57۶5 ٣۳٦۳ 3ق :ب8ب”2 "م۳۴ ۴۳ ٦×

 ق٭ ۱۱۱۰۷۹ ×55 ۱۷١۴ ا3د” مہ. م٭٭. ۲ ہ٭٭
 ۷۲9 7۳5 ۹۹۰ 315 ۹7515۹۷1 ک 571۳7 ۹1 318 775
 ×۰۴ ج۹1 5۹185 ٭<ہ× ہہ ا3۰ ا۶ ۳۴۳ ۹۱ ر887

 ںر ہال ا ۳ج ا ا 77 9
 وم ہک اک انس ےہ ہ5 و ہم مہ
 -ي 581 ۹۱ 53, 5۷ یو۱ ۴۲8۲ "ہم8 ۴.
 ےک م٭ ۳+ ہ چکا (ک۰) ہک ۴۸۳۸۹ 5ر9 0 ۱ ۰۹

 ےے۹0 ۴۳ ۳۲۳۱ ۸۸آ۹۹ ۴ "۰۷5 355۱58 ۴۴
 ےہ ہ0 کک 5 0+ 19 “اج '۔ید ہر> .ک وج
 لک م5۱91 ٦۴۳ 271-7 ص۹۰۹ ۹۳. ٣+ )ج3ا <
 ںییجص ۹50 م×ە 5 یہ 8۹5 جم ھ۲۱-

 چچا)
 ۰ : وڈ ۵۰۲۹۹ !: دوج أجت جا
 ںی ہا 5 ۳ ۱۰ نم “۰ ہی" )
 "صہ۱5۶ ۱۳۳٣ ۰۷۳ 77 ×3) ××7٭ ×× (ط×)) ہ٭

 ےس نئ لن جب ہ٭٭٭ ہہ ٭ 6
 بق ہہ ۳۰۳٣۳ ہہ ات ۵ 8۰ ہ85

 '۔ وو یص 3۱85 ہہ ۱۵ ثم "ر7 م٦ ٠م ]۱8
 واک ۹0 5۹ 8۲0185۲818 م1۹۹ )ہک 2:6 یہ 5۹6

 چ۳ ۰7 ۳۴ ۵۹۲۰ ۹۲۳۳۷۶۱ ۴۳۴ 771 ۰37 ١

 وقبم د۳ 5 ہہ جت٭ م5۰ م77۰ ). و
 ہ3 ۲۲۹۹, 5٭ ۹ك٭ م٣ م٭٭ و٭ت[٥چج ۹| 78

7۱ ۴۹ 86 

 ×× ۳۹۲ ہ:)ر-ہ٭ 1۹۰۹ 315ت یک 2 ہمہ مج٭
 2١ ۹۳۶ 5م ہصح ہم ٭ 58 م3 ء۸8 مج
 '-5× ×۱ ۳۹ 55 ہتبجح ہ۵, ک5: ی٥ر بج ۹3۳۱۹۷

 [ ء88 ۴۹۳۴۹ ۳۸۹ <۰ ی۹ ]۹< 0< 5۹
 '-دج یصر۔٭ہ ک٭ ہک ح١ ہ8۵ 8خ -<
 اک ×3 یو۔ہ 5 فتح 8< ٭٭م 655 3ص

 ت۱ ۔ جوا
 ---ج) (ئان)ز 77 (یا2)--ہ :.-) وع مج. -.٭×) ہی
 ۳۳آ ک۳۰ ۳ ×۳ ۱ ۳)5. >۰۳ ×7 ہہ ۳۳× ۰۶
 ۸-۰ ۰۱9۶7ج د٭۰ 8۳ ]۱ 3--۳۰۱ 7۶۹ ہم وی

 ..۸۳۴۰۷۱ 7)۶۳۲۳ ×۳7 2٦ 8۳۴15 ۂٰیحآَو و۹ ٌہْيَحآ
 ۰:۳۱۵ '!۴ ڈہ٭ ۱98 ہہ مج ْہء۴۸ ۱۳۰۲۳۴ :) *
 ک5 ا ×5 ہہ ۳۰۹ ×5 م7۰ د٭۲ >×گٹ ×ی 3|
 ہنسی سا ییا تن ہنس سز زئی

 ۳۳۴۱ اڑت3× ھ7 ہہ ×٭) ہ3 ہ َُْ ْحَْم مِكَتلِر
7۲۱۹۰۰۰۴ ۱۴۹۳۰ 777۹۱ (۳* ۳27(7 ۷ 

 ٦۶ (ج85) و ہ”ہاو 138,88 ۴ *ى ٭×۰

 1575 م۴ 3×۳ 88 ۱۱5 ہ5 ہد 5 3٣

 5 ہ, د۷5 .×۲ ۴۳۳۷ >8373۳. م۳ ×۳...
891 

 7511 777 517 (373) ٭۱٭ ۲< ۰> 57 .۳۷۹٣"

 ۹ 5۳۳ ت۳۰ رج ×۳. ک۱۳ 57 ۴۳۳ ۳٦× '؟اچص٭' ٭]
 ا٦7 ہ۶ .ہ 3ہ ٭٭ کج >.۰۳ ہہ ہی مج

 سن دشت اکی دھسمپ اسدی ے-+ ھکپب دو ۔'سی ٴسو یہ

 ۔ےے جہ تب سس



 حج 7 ۳ ۳ جج 7 97ا ہ3 ہت یی ا

 ۳۳۱۳۴ 5۰۶۳۴۴ ۱۹۴ 51 ٦076 ۴ ٥۴۰۴ *مہ٭ ے 6

 اوج اج ہک ×۳ >۷ ×1۱ ۳۳ ہ٠٠ 77×3 ۔چس '"' ْ

 ×0 0ک وج هر >مروردا ؛م ٭نیچ 55. ے

 شدہ اریواسوسف ہموفشوشس ک

 7ر ٦× ۳۳× :٣۳9-7 ×5 2× ہب و چہچ ْ

 د7۳ دا ہج ھ1 ۵۰ ۳7 ۱5۳5 51 3> ول

 ك7 ۰۰1 *اجا5 ؟اکہ) 3(۱ .ہ83۳)7]۳) ۱

 َكَتلاَاَدمَنرداس - ۹ َیيقْلاراَد ۹3 ۲۹:
 کد ×۱ جان 5. ۶3 ×۱ 1 9871: ۰. جپ

 جج ٰیصر مد اک ہ7 را 7 ہ5 د٦٠ ×ج :].

 ۳ ۵ 2 ۱ ا2۴ 5712۳ “5 ۴۱۳۰۶۳۳ ×) *جد۔ق3ق ١

 ک۹1 79 7 ۶ 21 775۷ )٣۶۳ >>ت3.٠

 ۹۹+۹ د٥ 15 ہ۹۰ ہر -_.< ۱۰ 2 ٭ح×>

 ہو -٭× 87 5۶ ۰۰5×۳۳۳ "۳٠١ج۸ ۱ ہد ےو ٦

 جب[ م ثب. 3م. 6۲ 0۳۴ 5ا *55۱ 5چ چ

 اڈاٹ << دیک ہہ ات ×٣×+- چٌ| وچ و

 0۹7۰5۳91 97 ۶7 8۳88 ۴۴۰۰۱۰ ۱8 7 چو چ

 ٭+ ب٭ ۳۶ ×85 ۹87 داتض) ۳ک وہ ہہ جب

 نیلا یملامرواد ک5 نائا ۳۳6 *۱٭31 ×× ×8 8> وو

 ہجرف۶] 7 آ *×د ہد٭۰۹0), ٠× ہات 88حج عو

 5۵ دآتالت 55 ۱ ہ٣ ہ ہہ یمْلارَ جو

 گدا ہ۱ ۳۹75 ۹۰۳۹ 5 ×5۱ 8۰ ×5 ×۹ د3 8۰۳۳

 ۹٦ ۳۲۳۳ لا۳, 515۳7 57 ے3 م٭خق جحچ-ر جج. ۱

 7۷19+ 5ا72 ۰۰:

 ماؤلا ہلا, حد دب3 ×٭ ہہ ہک 7|
 5471۳57 ۶۲۱ ۹۱ 5٭3) 7ج >۷ (38۰)-ہم ۱ )۱

 ا571 1 ×32 1753.25 “ت۳7 ۱

 إ7 ہ15 ۹۹, کت ہہ, ۰ا ہ7 ۳۰۴۳۴۰۴ ۴

 م۳۳ ما٭ب (؟.7ہ ×۱ 1٠۳ م3٭1 .۱ 8۹۳5 ۳ ۴7
 ٭حج٭ 1, ۰3*۹۹”

 *]7 “ہ1 ٦> ۹۲۰۳۰ ×۳۷ ت3٣ 7ج ۳ج و 57

 ہہ ٦5 <×3۳۰7 ہ۱۴ د؛اجسچیچج 6 ۳۲

 ۲۳۷۴۷۳۳۱ ۴ا۴, ک۳۶ 51۱ ۹5 2157 70۴+1 17۴ 8۳ 8

 211ت 35 5175۱17۳6, 2177 5۳۴ ٭<_ "٭٭٭٭.3ہ٭٭

 دہجسمجسجموق ۲  دص |]! یء ہہترووجر

 ٭٭٭ا ۹ ×7 ٭ زر داد ہ 73) یب تی 3۴
 ہ٭ : ۹٢-سم٭م7۳)3 ٭۔٭ حج 5×ٌ×٭. مج وک ٭

 ہا جد ہ۲ ٘< عل ہہ صو ہحج وچ ,۸۹٣

 جہ5 0۵۲۰۹۱ 3۶2۶۷ "55 ْ٭٭ ہ3 چ1 ج:٣٣. 1

 --×ہ ہ دد٭٭ چک ک۱ 53۱۳۰۴۶ أ۹ “تو 1۹۴

 23ش وو و٭3ۃ٭ و ؿؾو وو و و ثا

 آؤ

 یی لسرپ ساٹلا لع كقطصا یا یل لاک ٠
 اج) ایکو 6ہی کشا ناپ و كم ام لحد د یرالیپ [<

 دل شا دایصتنو هظعوم یک یت نمرحاو لا قل اب
 >1 ًاھتحاياوادےأَي تاموقر م15 ۃوغ ان" یت اب

 جآ تنولا ینا نع فو صاس ہ ناوسلارا پروا ا
 اک ھ

 >آ ایا لق اورب نو یحلاراعب ضوالا ق نورالعی اک مح جج
 21 یونی دلیشیلا لیساورکںاو'اهِياَوُْؤْنل ا

 اوہ یک نین و 6 قلےغ اھت ادا اتا اک ا
 _نومْجُيلَمِمِهلامعَا تطح را مال انا ا
 1 ندہیمبا ندیم یم وق ںیاو نیلا وتام مالا اہ

 اد مسئلہ0 اوور ملااوع ہلا دجال مول
 2١ الو د شلظاونافو ہو ںی الی دھن ںھد الو
 سا مج نيلاوَلاک وضو اول اوروہ یا طق ا

 ممد)ز یوەویوبرور وو.ح٭ ید( ہ٭ہب ہو حج "۰ك

 درژجمڑہ بج ]۰ر ۹ہو ور ہر چتوج 327و وج ٭مڑ5ر
 ہہو ×ز 7چ 5/5 ہہ ٭ج مد دو جو یجج جی٭ ٛجر
 معءر ہو بہرہ ہکرو جہ مج 5ج موت دکز]و یو  ہ
 ہجو9راوکہ 5 ڑڑچور ہیوم یبوجورجچ مە+ وج0 چچ یچب

 ٭درژہچج وج رو رچووہج رسو ×۳ وہ77 ۸5ہ جور
 وج ہہ ہو آ×دج ہج ود ٭جچە٭؛ ٰیمیدر 85
 ۔7آرو ہبصسجب چپ .رڈویب ھڑوچچ وو ٭و وع
 777 7چ رر تہ دا ۳ ای7 ہہ رت. و۵
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 می م۳5 59۹1 ۹ ڈی-01 6 ×۳۵ ء۲۴۰۳ ۴

 بد یر ٭ہ ہ<ہ٭ ۳ہ ہہ
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 ×96 ۱ 5۲5۳۰ ۹) ٭ہ_ ہ۳۹ م۳ مم. "۳ 7
 جج 5ک ہم مچ ہک جب ۰١٤۹ ھم گ3 ۲۴ ۷
 داج٭3 53981 ۴ ۴۳ ی3٦۹×× 7 ۳ >7 ۹3 جا
۴7 ۴ ۴ ۷ ,۹ ۳ 8۳ ۶< 7۴ 31 5۷5۴ 5۲8۶ 

 1 ۹ 6۲۹۹۱۹۷۱۲ 7191 51۹1 (3۹ ۶۹۱۰۴۱ ٭7 ۹۲۹۸, 7
 51 ۵۲۲۶ 5081 ۴7 (75) ب۹۴۳ ۹ ١

 ق7 7. ۹۹۱ ×× ہہ 77× ح۲ (×٭ی)۔ی۰و ٣۴

 2۳۴۳ 55, ہ٭٭ وا5 م× )آ۲ ہمچم_چو

 د7 اچ ۹۲۶۰ ۱ 71 ۱9۴ 7: 4 +8 ۳ ٠7
 '5۰م۹]' ج۳ 6 375 ۹ ۱

 ا تب لاتا یش ئل ین تام
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 تا57 2۱۶ 2191 ۹. 7۴59 ۹775 75۹۰۰ (3- * ۱

 8چآ
 ہ )۳۴-7۳۷۲ 517:65: 51۴۳7 ٥5٦ ٠ہ ×۱ وچ
 ۳۴ ۱671 ہج٭ ہ ہج٭٭ ۰۸7۸ یب نوچ,
 تعا ۰۲۹13 ۳۳۶-۵ ۱۴ >5 ۹7] ہی

۱ ۶۹3۹ 

 ۹ 5 5۲5۹5 ۶۱5۳ "۹ ×۳5 ہ, 3ڈ.
 ٦۴ *ز3۹13) ۶51 3 ۰۲۳۹ ۱۹۹۲ 57775, ۹۹1 ٭7٭ مچ

 ۸ ۹-۵ ]سد جس. ہد< ہہ ہد: ےہ اج
 ۔ج+۱۹ :ج ۱۹۹ ت0ر و ٭ی٭٥ 8۳۰ ]وچ پ .

 (۳۳٣-7۳۳۳۴۷ ھےچ× ۴ی ا٭4 تک 5۰۷۳ ۹۴۲ ۱۱ ۹۷۷ چوہچ ١
 8 ۹ 7157۳۳ ڈا 79 ۹ 1726 8۳۳ ہہ جچ
 و ت29 جج ہ۶6 ۴7 ۰ 1۳۳۰ 7 ج8 چ

 7× ×87 ۵ ج5 77 - ۳1717۹۱۰4 5)۹۹۴ 3۰۳۰7

 یا یا لویلا ی۳ 5 (38)-ی۹ ۹۰ ہ۱ پہ
 ہ ۹18۲ - ی >۹ ۲۹ ہلاو یا0 ق۳۸) 5-2 ۔ید٭ جچ
 8۹۱ ]ک۱ یما قعقر ×ہ. ہ۹ 5 ۹۹۴5۱ ہ مچ
 مم۸ 5 1۱ ۶۱۹۱۹۹ 5۹۹۳۰۹۲۳ ٥1 717۳5 (617 نبہا
 چيچہہ) × ۹3 جہ و<× ہاتاتن ٭٭ ہہ ۳ج
 كم ××٥٥ ۰١× ن13 ٭٭ ۶۱۰۷۷ 52 11۹۸۹۴5 3077 چ
 ×ح.×٭ د٭7 ۹۰۹ط<.<]. 9۹ مات 8۹ ٠ت ۱۴۹5 جڑ!
 ٣3۲ (3:)ز-ی۹ ٭ج+ہ۹., 5۹ہ ٭٭  ٭٭۹55 ی۹: جج
 وء۹۳۵٥ر ہ ہو+٭ ٭حچم 3طٛ 2.7۱ ک٦ ۰۲۳۴ 8۹۳ "ج٠
 ہیچ ۰9۹۰ ۱ م۹9۹. ۰.۳۳۴۳۳, 55 < ]ن۶

 +8۸۳۷۳ ×5 ب٦ م۰۶ 8۳۱ ]۳۳ہ ۳۴ا ۴
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 ج1 شوال سی یو صا قادع لاد کیلا دم اج

 :ا نودونو ںوفکی نینالایبیداص یئلق تعیمد
 2آ نی نا ۂ نون تتيارمش داد ہول ا
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 ن0 تک اف

 ء۹ ۳ ۲ ی٭٭ ی×٭ ۹7. ×7” ]م8۱۰۲ ۳
 5.۱ کج ہ۶ م۳ 5۰۳۷۸ ہت ×× ۱۳۷۵ ۴۳٣

 تک ۱75 کا 55 ہ5 ٣ ×× ۱ ۲۰6 ہ٭ وک وہ
 جج ٠۹۰۱ ہ ٭٭ق جی بے نو 8> 5۱ ہی ہی
 +9 1جج یج (5]3 >م٭ہ ے(یرو٭) ج٭ ؟!]ہ۷رچوہ'

 5۹133 ۱۹ ۳ “تک373 ۹۹15 ات ۴۹ا ×.٭۱'

 ے23 8 یدرر 5 7× ٠۱۰۰۹۰ 5777 (ج:) جج اچ
 ۔یقےہ مہ ذ۳ 1۹۸ 5ہ 85۲ 5۲۳7۰ یر حا

 تا عا
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 مہ می یب: چيچچ ۹۹۱۲۹ 8۳ ۴۴ 83 ۹۲ ,٣5

 تقما5 گا و ج۹ ٭ی ۳ (5۸7) ۱ ۹۳ چ ہى
 و787 |۱ ۷۹[. ۳-۹۳ 7 ۹۹۹۹۳77 5 7
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 یق7ی ہت ہوم جج جہ ص جر
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 ول ل1 کے دی وج رح یم ترس یجح دص چرس سروس کٛود دہ ےس“ نرم سچ ہجر سیم۲ رو تم

 ےہ مج )۷ × 7۶۳۴ ۰۲*۰۹ 7 ٣۰
 ۴ ہ3 ہ 58 ۹×٣ پیر ٭یىيہ ٭ہ

 ےک ہ-ص ١ج < ا159 1 ۹ ۳.
 ا0 و 00 000 -”پب ( 7
 ۔وج1 ٥ 398274 م9] ۹۳۴۰5۹ 30٭: 7 ۴ا۰۹ 5 <ہ

 فول اج وج. 356 ۳۳ ۱ ۹
 ینہشوک اا۸ تکمسا 1881 '5٦

 جو35 5۸۳۳7 ۳< ۳۳ <0 5 وج٦ (371) ۱ ی5
 جہ ۳۹ کک ۴۳ < ٣۳۶٣ ٭ا)۰)ک ۳۴۲۰ 187
 ]ہ54 77 915 ۶ ۶1۹۳. ۲۳آ --.8) ہ ×× "7
 ج7۳۳ 077 ۶75 ۳779 7۹ ۱ ک 1۹۹۲۹7971 ۶

 جو ۹ 3ق)۶ 7۹ ۹۳5 ۱

 ]یواک ٭ 88 ٭چجچ 5 یا؛:ر۔ ہک -۹وخمر ٭
 چہ6۱. ۶۶ 547 ۵ 5)38 ۷ہ ۱۹۳ ہ (0
 ج۳ 8۷۰۰ ] ٭۰۴٠ ۱ (۴۴6 ٥> 9٢ ی و1 ٭×8 ی٣.
 ی۷ 77 ۱ ۹۱۳7 ہ7. ۳۳۰ ۹)۱, ہہ ہہ ہ۶
 یر - ی3 ۱5۳ ۰۲۹7ا ۲۱ 7۳ یک 87706 ہہر٭ ۴ ہ
 '-۔]رم× ۷۳ ۱ مدح ٭م<٭٭ مہ ۷ 3۷ ہنےچ8ر ہ
 ع٭۳ ٴ4ل7 ہ 58 8ک” ٭ یھت 1۰ ::]ا3۹]

 837, ۰۳۰ ” ]۰۴ 5ھا ہ ۹7۰۶ ٭7۳٭ 7.۳.
 مہ ب٭ 8۹۹۳ ۹ ےہج نے حج نہ ہتڈِ٭و

 جج 38: >1 م5 ۳*۶ ھ, ۹, 54۹
 مہ ۱۹۲ ۔-5كہ) یز ےہ 8 ۹8۱۹ ] ٢۶۹

 198 ۹1 1۳7151 (۴1751۲79 ک ۹۲۹۰۷۹ ۹۰۴ م۳ ۳
 !نخ۱ ك5ا8 ی051۹ 8۰ ہم 5٭٭۳ہ ٭ہ3ہک <×

 ٣۹۳ (یہ8رصسضص ١-:۹۳7٤ر <۹ مہ (۷
 ۳۱۰۰۷۱ 1۹77۴ 122, 7۳ 5:5۱۹ 1 ×× 6-۰)3٭۰۱

 ٣۳ 1۹۳۴ 7۱( ١۲577۲53 :38) (م3)-۔ہ٭ م×٭ -:ء3٥٥
 ہ7 6.58 ۴۴۳۴۹ 5۶ ہ9۲7۶7 اچ ۹۲۲۶۰] ۶47۳ ٭

 8۳ تپ ۴ م1۳ ۳۳۵ :7) ×7×. ۱۰۰۴ ۶77
 ٢ ۲۹31۹۳۰۰ تپ 5 ا7۹۳ ۴۹ا 7۳5, ۹1 ۶ ٭

 88٦ ۹۳ 7" *٭7۳٭۲ "۲۳۰۰۳۳ ک*٭۰ 5 ×7۳
 (30)- ک٭× 51۶55 ۹۳ +۳۷5 1۹۰۹۳ 55187 ۱

 ۸ 7 یر, ۳۳.77 ۱ تہ ۳۱
 ١۴٣ ي۶۳ 258 5۳۳ 713) +37 (یا:)۔- یو ہ×٭ ۴

 ۹55735 5۳ 5 ۶۶7۴ 535 (35) 57 ۹۴ 57 ۴۰ 7٣

 ٦ ء۴۸۱۰۹۸ بم ہ٥ ۶۱ ہ٭ ]۶ ۴ اہ

 ' 597۳7 ہن۶7 ۳7۱ . ج”٭) "۰۰ : ہم 73 ۶
 ھ۰ م٭٭ 5 مہ ]0× >]م٭ 88 پ یو. 86

 ۰9۳ ۱158 ۳085, اچ ۰۰ 3477۳ 7 ۳ ۹ ھ2۶
 |۰ ٣٣۳۷ ٠۹8۷۷۷: مج ۰۱5 8۰ ۰ +6 ۹ ۳۴

 ٰ ا ہج مد, ج جج 5۵ ی.ە۹, ید ف7” ؟) چ
 ۰.۹٥۱۶۳۰ ۹۲51 ۹۰5 7۶۶۰) ک3۰ 77 37۴٣۴۳۰

 ۱ہک ہر ہو ہرک >۳ ۴ہ اچ ڈ٭ ٭٭ ۴
 ۳ ہل ج× ہد کج تھک ]ج۱۰۰ 7 7۳

 5)2 مد یص۔ ج ج۶۰ و٭٭ ہ ی٭۲ ک
 ۳۳٣۳۱ مچر٭ 5 یر "۴۴۳ ×۰۰ 7.۴178

 ےس ئ٢ دزڑػب لت دشآب و ےس

 ھبپ ھ ۃۓت ھےخ قت حج ھت ھٹچ ےچے

 ہہج ۃ:حل یکآ تب ۹ رہ ہ٭ ھت “ا

 ٭* ۔٭ہ “عت ےس

 دے0 دخل "سہ ۃۂۃٌَمَ ہمل تے کەےکب ےہ ےہ

 ےک ۲



 ۸9٤ی
 ھا تو یک او کپ کب ہیچ

 7۹۰۷۹5 دت ۰87۰ ج۳87  یوچ ید

 تتیانشاشداس لپ سہ دیا ٦

 575 ا۹۲ ۴۳ ٠۹۱۶ ۳جج ي مے وچ ی

 ا ں3 ل0 0 )ہ03 ]3ک

1ک ١× 7ہ. ۲۸ ج7۳. دہزص ا5ا ہچچ ۶
 ا ٹا 

 -1 58 ہ۱ ۵) ×۶ >۰. ۹ ۹۳7 ہ>× ×3.

 ت8 نوح یَا ابا ہے جے تچ ڈی اہ

 ہہوج-٭٭ چچ ۶۱۹۴۳1 “ۃ3 اک
 ا1۶۳۳ ۴۶۰۱ ٥ ہی ی×<

 ا ا ا ۱19 55 9۳۴ ۹ ج98

 ۳۵ دت ہ۹۴ 0. 9٭99چپ
 ای 9

 ۶۹5 ٭ 8 ۳۰۶۔۔ںنو )[)۸ ٦×

 2ک ٠ک ہ۳7 فی و 3 7> ٥69777

 ے۲ ةچخچ<٭ ةچہ ]ج "وے ر ۸۹ ہد

 ٢۲5۹۶7۹۹ 1۹57 جج ۃچک جج ر

 ٹی ےک ۳۳ ھتػ٠ک۹ تڈ) ہ هو جو

۹ 8ہ۔7۰. ج.- ۳٦۳ 8ج. چ
 53-9 ہ۹۰ ۳۴۳

 ۹٥ ٭7 تک۱ ہکک یعیج ید وجج ہ

 تیس سر یر

 'اک(ا5۳)

 7773) 2٭۷۳٭٭ ×۹ ىچو)ر ڈو وو ہہ” و جچڑچ 7

 776 اک 85 7 ہ :نح-×٭ 2ت۰ڑژذ٭ ہد جج 0

 5 ۳276 ٣.٦ د٭7 ہ 53× :< د٭2.

 8< کل ۰ >:5۳3 حر ۔ جج ہوو٭ و مچ "7

 2ا٦ 7٣7 د57 ×ط٭ : ھ 32: >ہ -.× :2.٭ ْ

| 
 7)۳]2157 ٭ی |

 ا٦ ہدج٭ .وک- ہود ]قید مو - ہج مو

 تھا سس دنہش سش

 97 اٹ ۷۸۳۳ 5 ھ7 777۰ ہ۷٠ ۲۶۹ج ہر وج3

 د۳ جی ہی جی جج منوورچ
۹ 1 

 5ا8ا5 55 1 فورعماب رما خ٭ چٹ 5۳ ہم "ا

 رکنلا نع یھت (نر۳۲ ٣ مت ج3۰ 70یو جہ وچ

 1٦ ٠٥57 775۳7 ب٣۳ ۹:۹)ہ . جہ

 ا37 ٭۰۶ "۰× -×٭ ہہ د5 مور دج+جچ٭

 553 <٭ ٠ج3ج يہی ٭٣ ج٭ 9ج

 یس ہی ]مہ جب جج جج 7

 ×7٠ ۱۸۳۳۰ ۹ت -..>5٭ جہ ج× جج ہت ۱

 ہن ہآ× مر ہعص ج.٭ ہہ عجب وو ٭ ہسشخگ

 ا1۱ ۱× ہک دق ہہ دججصج ' دہہ۰ج

 دور ہرجج دب یک دس ۵ ۳/۰۸

 یک ۳5 ۳۳۷۱.۳۳ ہد ۸. یو ۱5ہ

 ٣5 :5 ٥ ہ۹, ۳۵ >×٭ ہج× بچ بیچ یو ہف تنا

 یک 9 55 ۳ جج جن ہو۷ یہ ےویو- ۱۹
 م۷75. -و37 ٣" م٦ :37 جم ۔عج ہ ےہ |٭× مج

 ۹ا۳7 ج7 جج اتار >×٭٭

9.۲ ”900 

َ 

 3 مطح-٭طحصصحع جہ تجھیموجھدی ا وج و با تی و ا یا یہ تو دت ہجوم ا اس فی م کے ا اک کی ا

 2۳۰ ٭

ی1 ۳۰۳ ٠۳ د۶۱ 89 ہد ×3 چے
 

 '-ت٭٭ (85) *ج٭٭ یج  عيمہجچ 4175 7× .۶۴7 ٥

 9۹1۹1٦۱ ا77 ۹۳۳۳ہ ۰ ہہ. کج 6 ہہ ]جج

5۳ ×17 بد 787 ہ× ×× . جج
 555۷۴ 55۳5 

 9۹ا5۹ ۲۹۳ 5۲۳ ہم5 ہج٭ ہ 5۹6١ ×5 ی7 جزو

...۶۰ ۱۳× ۳۳۳۴۳ ۶ .۳۴۴ 

 ڈک >٦ا٦٦ .٣ ٥ ٭×-٭ یر جج. جج و

 ا37۷ یو) 8۹۳۳ 777 ×5۳ اتچد ٭ہ< ہہ دج٭ :دچ

 .٠ ۸ 5 قصد حج م٭ یر ۔ یچ ود ۔

 3٥3ر × ۳ب ّٰ !

۲ ت۰ ×× ×) ×× ج ۃ.ق٭ *.> 8× .٭ ۰+9
19815 

 ٣ت ×ےوج,و3 ور ٹاک ۰۲۷۶ ہ٭٭٭ چے مچ

 ۹ا3۱ 8 >۰ جج و ج 9۲۸ < تا59 3دو جوق

 ٦٦٣ا 7۳۶ ×٠ ۳۳ جج 5۱۰8 >7۸۰۳۳س ×7 >۱

 5141 1۹ ک۹5 ۴ 571 ×7 جت جج در 86806 ۴

 (>[2)۔-ہ٭ .×٥× ]جج ۱ا7 7۳۳ ×7 ہ8۳ ۳۰

5 ×۹ < ×× ]۷:.٭ دد٭٭. -٭
 ک6 +۳

 ۹ ۰۶۶۹۲7[ 77ہ” ال 77 ج5 37 >7 جر ہجرج

 اٹچد ٭مجج , 7۴ 87۰ 9۳ یہ يئ جي یس

 رخ "1.58 ہہ -٭٭ جب ےہ وچ

 ٭صققاد٭ ہہ جج ثبجقم 85ہ 8

 ۳۳9 صص× 577ہ جب ج..٭٭ جہ موج

 58 198۱ ۰۴8 ہ×٭ ×× ہ > ہہ ہروچ دو

-7 2۳۷۴۱۹۰۱۶۱۴ ا۵ج ہج ×۰ :] دم” ٭
 کی

3۰ ہہ ×ہج دا-×٭ وج وو وس
 -×تج٭٭ ۳۳۸۰

 6 7: 5۹۹55۲ ۳ج ہ۱ ہچ< ہہ ہ۳ *مج یرس

 اوہ ھک× دب ۸×5 ہہ یج مس ٭٭ جج مو جم

 ٦٥۹۶۱ ف۷۳۰ ]"6٭٭ ج ہچ لالا جج × ج جہ

 ا ھکچ - دت ×۰ 7 ×۴ ×× ×۲ ×5 ھ× ند

 0 1اتج > ہم ×ہ ×× ھد جج مج چ

 155۴77 ۹۳۹ ہ0. ۳۰

 ک55 :وموو یک ڑچ گہ <1 7 ×۲ 7۹ ہ×٭ ٭ہ٭

 5۳7 (38) ٥٢٣٣ 0۷5 ×3۰ ۃ :ج 7ہی

ا٭۳۳ ج۳ 5> ہ٭٭ >.٭ > ٭ یو
 2ک 2اد 

75 ٹ× ×۳٣۳×--.۰×٭ ج. 7آ". 7
5576 ۸1۳۳527۳ 

 “کا75 -5) ۷۳۳ ۱٢× (ہ-ہ)-ہ- :؛ ہک ×7٭ جس

 6 ۳۳۶ ا۲ ۹۳5ہ >۹ ہیچ. وج وج دو
 ہ5, <٤

 15۳۳ ۱۰۳۹ ٦ دت ۰ ہ8 ]۳ >] یہ ھ5 جوسو

 ٠۳8 575 ۳7۳ ۱8-۱ ڈج ےس جم ہد

 )7. -.٭ یہ. ×ت>.٭) ,-5
 ۹ ا716 ۱ 3۳ اج ٠

 57۳+ ہ ]8 جج چج جج عوچ و ل3ا ۱3۰۰7۳۴

 ا7“ د7۰ 77 2ج >۰ 5 ×× ×78 × جو



 ےس ا

 5 ہہ ء۳ ہ۹۱ 6 رح (5۷-)
 رہ 6۴۲۲ ٣ ریزمت ٣بج چ7 ۱ ریزعت 8 اور ٣۴ ٭چ٭
 3۹۹ ۹)۳۴۰ 3۳۴] ×) ۱ 77 ۰۸۳7۱۹ 77 77۳ (38) وََزَع
 (3۳597) - ك۹ ۹۳۴۴ ۴715 ۱۹۱ ۹ 7۳۰۳ ۴5 7

 مہ 355] ۰7۷ ۹:۶, ۳۳×٣ ۹۹ 5 ریزعت (۱)5)31۰

 ٥ ۱۳8 ۳۸۳ 7٤د (3:)۔ہ۹ )۱573 ٣۳۱ 5 7
 ۹٤٦ ۹818۱۳۴۹ )17یک 756 ۳۹6> ٥  <[887گڈ 9>

  ۹:7۴1 ۱۰۹( 77چ۴ )39* ۹ 9715 .77 ]757
  65>×43].۱ج] م٭ ۳۹۴ ۴ ۹۹۲ ک 7٣۶ <5۳[ ۹ ۲یو ک٭

 ۴ ٤  5۷۳ ۶۴ 5٢1 ×۹ ۳۳۰٭ح٭ ۱ 136 ٭پ یر۹
27 ۶۱ 7۳-۰۰۹ 1 ۱,۹( <1-۱۹۱۹۳ ۱ 

 ک تالا ۴77 ۳)۳13 “نج” ]۳۴ 585 ۴۹آ
 585 ۳7۰۹ كے مہ کو3 ٭ ہمررکو مج 87 ۴675 7آ (

 مم ۶۳-۹۷7 ۶۰ ہتہب ٭٭ مہ ۴۳۳۹ (۳۳۰
 ت5۳. ہ58 ما× م3۰۰ ۳۹5 ہچاڑ5ک8 ۳۳۲ ٭
 مو ج077 دب ےھہ و×٭٭ یھ ت-ہ ۹! (] 7+
 ٭× 5 ی>٭٭ 5557 71۶17 ۹15]*)ک 7 8۹۹۳6. 48

 1×3 3۶۹۱۴۹۰ ٭٭ ۹۹۰ ۶۹۹ ٭٭ ٭؟ ۱ یاتآا
 719+۱۹۹ 31157 ۴ 6٤۱+

 ہو9 بق ہہ (ك53 اچ ےہ 8ٹ ٴ؟ 7

۱ ۹7 ۹۹۲۶۳ ۶[19۹۱۲۳ 11 ۹ 

 3ت7: ۹ 7۲۹ ۶:1:2) 7رچ)57 ۰۱۹۹6 ۴۹۳ 7 ۹ ٣

 و. ۹× وے ٌٹالیَبلا لْوُلَبلا َنوعغيَکی -  یو 5

 م٦ ۱×۹۹ ٭ہ٭- ةيملَْأَیِنَلاَروتلاوعبَتا َ - ک8 ۳۲
 “2 1۹7۰ ہ۳۹ ٛد٭٭ *× 8۳) م۱۹۹۳۹ 8

1 ) 86۷1۳۱ 

 ح5 27 ۴ 0۳ ہک ۳۰٣۶ ا ما ہ چک
 ت7 ۱۰ ۶0 669۱۹۴8۹, ۳ 1۹۹ ۹ 7

 78ا10 7۹9۴ 1۰775 34 ۲5 ۰۱

 وچ ہ9 ٭۹ 0< :۹١ وکج٭ 67 ث0ز دت ۳
 د۰٦ 9 ۹)۲ ۴٣ : چ3 7 ج7 ×۷۱ و رَعَو
 ںیرصتو 91 7٦٦1۶9 ٥ 1٦ ۳۹ 386 ۴۹ ×٭۲٭ 1, 8
 تجسس وج کے ہا
 ہ۳7: 57۴ ۲۳٣۳٣۳٣۰۳× <٭ا7ک۳۰۳۱۲۴ م٣ 5۱۴۲
 )77۰۹ ۴۹۹۳ ی۸ >۷ ٭ 2۷۳۰۲ ×۱ ٭ 5 ۷ ٭
 )۹7 ۳۳۳٣ ۱ ۰۰۹, ۰۲۳5۳ 5 ۹۶× (7:۱ر-ی٭۹ ××

 ۹. ٭۴ا یک اہ ء97۳۰ ہلال 7ہ 8 ٤8 ٣
 ۹18-1901۳5 ۹77۳ ١1٥1 7 5۱ م۰. ا ٣ک
 (5 3و71 >۷ 8ا5 (و× ۱ ک۰ ہہ 50 جم "8)
 ××. ٭جي یہ. پس ہ-٭٭ ٠٢ و3: 86 ۴

 ئ۷, 5۴ 3 88 ۱

 ورجا٭ ٴ]مم ت7 م3۲ ینرز ہک م۲٣ ٭ کم56 6

  2ت٦

 ۔وسرہ٘ن دس سیا

 ا عا یا لاقلاد بک 8 0ور ۳ .٭٭ ہم
 جا ۹)17۳ 8 ء۴۲ ٦۲٦ 3ئ ۱

 7 یکم ص٦
 ےہ ۱×۴ ٣۷۳ للغا (ہج)۳.) لغ یو (مجص٭ ۱ ۶:۹۰۲۰
 ج۳ 951 5 ۲۹۴۸۱ 785۹)۷۴ 5 51۹ ۹۲۳۷۶ >۳ (:8

 یجب مم ی1 ۹۶ ۲ ۱
 وما یدور ہ لالغا (٭5۲) ۱۰آ ۹. ۳۳7 ۱۰۱ ۴ ۰۳۳]
 اک ا ا سم سس یس
 ےس 65۱ ۳5۰۳ ۱۳۴ 3۸۶۲ 18۶ 1, 1 ۹۹-۶
 ےہ 5۰5 ۳۳۷ >۲ 37۳ ۲۸۰ ]6۳ ت۱ ۴
 کا اک درج اح دات رد تت۸ 5
 ےہ وم ہ 5۸۰ ہہ و150 ۹۰8۰ ۴ "۰۰ ہوک ہت
 ےہ چ7 ۳۳ ۰ ۴۱×۰۱ ۰۴ 3۷8] ×7۰ ×۲۹ ء7
 ڈو ء۰ ہ ×۶ *۸٭٭ ہہ, ٭ :۹-.7۰۳٭ ۲ ۳٭
 ےہ ۳۳۰ م۳ یکاٹ 5۲85 ہک ٠ ٣٭
 اچ 76۱ ۹۰۳ 7۹ ۳۳۳ مہ ہ7 مہ یم ۶.7۱
 'چج ہہ و31 ٦۳۴ ۰۲۳۰۱ +۳۳ ×کا8د ×5 ہ۳, ہ٠ ا ہت
 ہع۱.89(۹ ہ۳! "۹8۹۱ ۳۲) ××, 5 ےڑھچد ھ٭ ٭

 تا۴۴۴. ات ۹۳۵ 253+ 2 * 98۸
 زم ×9۳ ء۴ 71۱

 “ یج ۳( ہ ہ5 81۰- -× قحص>5 8
 عقوو5٭ 5ہ م٣۳۳۲ ہ٭٭ 1 'ع٭.٭'٭ ٭ ۶3۷۳۰۴۳۴۰ ۹

 7 ۰۹۹ 71۳۰5 7 ×5 ھہب ]57ہ ۴7× (ج: 7 .١×
 8ج. 8۹۰۹ ما , ہہ وعئ من ہ٭چ٭ جچ

71۱ 88-6880 

 ا( یب ٍقح م۹ ٹر ۔ ا58 مہ ہہ رہ
 ٢ ۱ مہ ب5 :×ے× ہ ×۱3 ×37 6+3 دات
 ۱ ہی ہہ م۴ ٭9۹۸5. 755*۰1۰ ۴۳ 8۱

 وُمَرمِإ موئَع مضر و پس

 تب ٭ب 8 رس

 ج ےک

 8م یم 5:8۳ ی۳ ۳ 5۳75, رسی نیدلا تا ۲ 7 ۱

 ۱ م۸ ۳۹ہ ٣ <<. رُک نی مزلا فرم لَعَجاَمَر
 ٢آ ہیب جچچ ہہ ہہ ۱۷ مج >9

 نکلا

 ٦٣  ۳٣۶۰٣۰٥یی) ۔یو ۳۳ ہ ۰)۶۹۰ ۹ہ۱ت۹ ۴ر۹ )14 528 8

 ٭5 ۴۹۲ 77ج ٤ 3 اوُھََكاَو كورصتو ابو سوعو هب داونما يا

 كا ۂعَم لتا ینا ے۹. ہت 388 ١ ك امر َكِْ

 3 و دب و سرک مو ہ تیس وو ه وع
 8,551 57۰۴۳۸۴ ٥٥۹ 3 3۲۹5 ک۹۰ 1۴۹7 571 8 7
 55۰۳. +۰۳۹ ٭٭ہ ×۱۱ ۹۱۴۳ہ داذ ×9 أقٛصعسعک<٭ے

 ا۸1 (51911715 5۳۹139 ۴77۹, ۱51515 5 ۴۳7۰1 ۱

 ۹9۷۲۸.۳۳۹: 5 ۳۴5 ٣× 5۶۱ ٭٭۱ ۱
 تو مم8 یر ۔ہ دات ۹۸۳ ک۰ ٭ 5۸۳ ۳
 اڑڈا٭؛ ہر ہخ ]. ہ >-ہ ]ج چ5س ہم ۳ -ہ



 (مرص)
 تزفھف تراش شش یا

 5۸8 م۴ ا2 5 771 ۹۳( 15۶ 1۱۰۷ 7۰ج و اک
 ہہ ا یو ھا ہک ا 079 21573 77 ۱۳ جج یس ٠
 ہ۴ 51 (0:ر-ی ہا۔۹ ٣۴-۱ ج8 چمہ . أ

 تاج ۱۱ ۳ >0 ی ۳ 9۴۲7 6, 518 ٠ہ نچ یس
 ہز 5ت تا۹8 (۱

 سس 5:50 ي٭ ہ۰ یر ×٠ ہہ ٦
 ۴ ہ8 ۳ ڈی ا (3۳) >3 چچ. ٛ
 ۳۳٣ >۱. (ج0) ڈا 7۳ ھ۷ ہچ> ۱5۳۰۳: ۹7 88 نچ ۔صچ ×۹5 ۰۰۸6 ہی × ×۱ ہو 880 "یز ا

 7۰ (م جا٭ ۱
 397 3 ×۳ ۱5071 699 ۹۴5۳ >.٭

 ا. ٣ 7 >5 1 57 ۹ (30)۔چ
 جوس ہآت ید ]۷ 8۳۳۷ ۹ ہہ٭٭ ء۶۱ ہ, 5۰ ۶ہ چپ
 ٣۶ : “۷ ہ۳ ہ ۴77۰۲ ۲۹۹٢٢۰ ہ۷٠ بج وچ

 ہہ ہو ہم0 ہتاغب ید ہ۸۸ م۱۹۸۹ 186۱ ۰7 جیپ

 یو م٦۳۰۷ ۶۹ 5۲۳۹ 0۰7۰۶٣ 83) 3ت ۱۳۰×۰۳۴

 ۔ہ٭ہ۴٭ ولا 2. "۳۹ یورص 1۴۹ 3× ڈچو چ
 ہہ 58 56۳ (56ر ۱۹۹ ۹5۹ ي۹ ۹۱۰ ٭٭0ہہ

 ٹچ ۹۱5 تعا >۳ ت٣۲ >541۲ مج٭ ےہ ج
 ۳7. ٥ 8۳ 08۱۷ 5۰× 7۳× )٣۱ ۱٢۹۲ ۳ ج۳

 مج ١ ٤ ۰ ٣۹"(

 51۹ (31:)۔ی٭ 3310178 ۶۱۹۵ ۶5۱۹۲7 م۲۰ 9

 127 ہہ ہہ م٣ مج ۴۹۱ ۹۹۲۱ ہم جج ٭۷(
 گئ ۹15 ۹۹۱ 6 ۹۹۲۰ 2:7 :3ی ۹: ۶۳۳ ۲7
 ہہ<٭ ×5۹ یا :ر-م× یب× ہہ ۶7 ہہ. ۳۷۳۷ مچ
 ۳7۳ یر مع ء8۰ ۱× اتچو مہ ٭٭٭ ۴ج جہ

 ی5: 35 8۲8 ۶۲۶5۹ ۱

 9۳7۲۷۰-51-57 68 کا01 ۳ ٣)۹
 ۹۳٣ 55911875 ٭× م٣ “٭٣۹87 ی۰٤۵۹ ۹۴5 ۳
 ۹۶814 ی +7۰ کا٭77+ 5٦ا (3ا:) - ی۹ ۹ 87

1 8۴6 

 ٥ ہہ 0ہ و۹ ٭<گکا٭ ۹۹۹۵ہ 9۹
 یو یہا ت عیچودک 5+ ہم: ×8ع ,

 75755 (ہ:۰)-ہہ "مہ ×× و۶7 >٭ ۳ ۴
 ی9 ت75 ۶۳ 795 91۲79 ۰11۳۹ 5۰۲ ۹7٭۱۳ ١

۷ 187۶5۹ 86-(:<) ×(۳۹ 7۳ 5:55 ۹ 
 ”- ۶۳ ہہ يع ہہ ہ۳8 ×مٔم×<>٭ مأ 8ہ ہ ٭
 ہہ۷۶٣۳ٗ >:۹۹ دت 1۹7۳ا تاک ۰8 ۱۹۰۰۲۹ 34 1

 ي2۳ 8: 75:۰۰ مم ب× 8۹م ]ا ۷۳ ٠۰

 پآک 59441 م٣ ۲۳  >مہ. ہت جج م6 -ہ ۴
 0. ۹۳7 5 6. ۰:8 م۲ ہ ×5 ی۹۹ ۳ 7۴

 7 ۶8۹719 5۱ 5 ۳۲8۶7* 77۰۳۶ ۰۲ +٠77۹
 85۳ ج۶۹ بک 7 ج۰ چو ١

 80 یر8 ٭۲[5مج 2+
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 78 مم٭ا0 ہ5 ی٭ "۹ہ. ہہ! <یج ہہ 8

 (×ورہ٭ ۳3۳-3 یب 357۹7 ۴۹1 7)7۲۶, ۰: اا۹ ٭چ٭ ٤
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 ۳۳۹ 8 <69<ک 7 ۹۱٭) 75 79ہ ۰ ٢۴ ہ۹ ۴
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 7۴۴ م۲ م1. ھ۳۳ 5۲59 ہ1۹ >۳<. <۹, 5 7
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 مچ 9؛آ م۹۱ 1۴1۶ 51۹1 0۲۹۲ ٭٭, ۱۱۴۹ یک و
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 ۳ 7۳۶9 7 ×1 1 ہا ا ۲۴۱ ۳۶۶۶ 7۳7 نو
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 ے۳ و ۹۹۹۰ ۲۹ ١51۱۹7۹ (51:)۔-ک٭3 578۴۹ 2, ۴۲
 3491 ۹ 5851۹ 71۶ ۹۳711 5ا1 95 ۳۴ ۹7۳۲ 7۶
 ×۳۰ ۳۳۳4 ۳۱ ۹-ج.۰۸0۳ یکڑ ۰ر ٭ .".۶

 تچ6 م15 ۶)۲ 1:1131
 و8 ٭ ٭9۳8 3 3 ہ 5× ۴۶ ھ5) د٭۰ ف

 د۳ ب٭ 828)5) تک ۴۹7 ہہ ک 77۳۳5 ۹17 ۰1 (
 ت٣1 ۰۱ ۹ت. ہ1ہ۷8), <۰ 3) ×7 دہجاذ
 م۳ <4 < ہ۳۹ ت٭ >ج ؟+8۶ ۱۰۹۸1
 ٭یت ہ۹٦ ٣٣٣ یماظ ہک ا58 ٢ ۲م ۶
 م۰×<۴ ہ×اظ٭ << "۷آ ٭٭885 ب 6 ءء۹

 ]۶۱ ۱1۳1۲۴ ک۳7 (8۳ >6 (۴۲۴ ا (۳) *ز141۳۳



 یت ام یم وو ام و جم ا

 تم

 51977 5771۳59 497 577۳ ۹ ہ٦ (30:)-ہ۹ 7
 +853 8ب م٭" ٭٭ وچ ےچسج قیقرمع٭

 م٭٭۶ د٥ ۰۳ہ ب٭٭ ×۲۳. 7۴ *۹۹۳٥ك]٭ ۴۴۱ ۳۴ ۱دک
 55627134 97 ×15 ی3: ہہ ہ([)۰۳ك۰ دہ ۹۹۷

515۱ ۴۹ 

 رو ہو5 ہہ ا6 ۰۲. ۱۸۱ ب ×× ×۱ ر9۹۳
 575 ۶۹ 5:51۶ 5715۱۹۷۰ 51 75 ے چک: مو ہ<٭

 ت16715 95757 91۲۳۹ 6 یدہک مم ہرن ی۳ 51۶۲۲۳ ۳۳
 ۳۳ہ, ہ ہہب "م5۸ ×1 5ی و یع بدرجہ ٭

 5ا77 55 ۹۰۱ ج7۰ .٭ قی ۹ی "۰۹8 29
 ج53. کک ختنہ *چ ئی ہ مقا ہتثچچ ٭(]١
 +5۳01 237938) 13۹ م۹ یک ۹۴ی یہ >۳< ×ہ

 ٦ ۶۲٥۹ مہ :١۹ [؟ٹ[ >٭ ہک بی5 9۲۳۹ 5آ 5

 ہےہآ۔م٭(۳۳۴ 55۸6 373198۲ ۹1۶ ,۶751 5۰۱۹۰( ۳۳ ۰۰۳۴ ٦

 75۱ ٤۳ یدآ 3۳۳۴ ء15۰5 31۳۳1 ہ "۳۹1۹ ی6
 ]ہو8 +۳۳۲ ۹۹ 55۹8 یب0 315 ×5 ۱ ۹۹۲م (۲)
 تب ہجة5 وع ہک  ەچمب ہہ ٭٭٭۲۱ ۰5 قہ ٭

 ۲11۱ 7 یب ۳۵ 5۳ 75۳7 ۳۱ ۴٭ م6 ہ۴.
 ہ۱ 20157 ۹ ۹۳۶ ۶۲۳1 ٠٢۴ ال٣٭ (۲۳ ۱

 تالا
 کے ناقدین اجے یک ےک سک را ےہ داہ اش رم کر ہہی ورک جم ہک ترک وشام ےک ات ییوھک ربا ایچ یکجا ہو چہل جیو کیک ےہ جج

 تشاز

 ٠ تے سچ عرش ا ۶۴
 ےس ست صلطع (ةموق ةشتساِذِإ یل
 ںی لے صلَ ہو

 یی اھتا ران
  2رسو رام بان تی

 لْقَو نْوُمِلْقب ہه سا ود اک ندل د ابوملظام
 ۓحاھنِم!ؤاکَو ةيرَشلا از نٰهاوتکس اھل

  1كا نَکُم بابَلاوخداَو ایک لک ا لیڈی شی

 | تن م یس صحت
 وُهَل لَيِق َنِدَناَرلَع ترس اوملظ نیلا

 :  200700یتا امی ءاَبملا نم
 " ُتاَق یگ ادَرَتلا نب ےک

 مات دت يا نند دا ولا رضا ًَ

 وس مھتس موی مھٹاتیچ
 ال نوک فلم لَا کش

2002-37 
 یھ ہیر کیا و ا ہی یم ہم یم و سک جم کل ٠و

 دی 7توا را شپ یش رضی ۸ ط ۰

 م۴

 اح تب <<. ترے ث ۔<۔.×ےو۔- وت؟س و تیوس 2۱ 2

 ا000 0019 37-0000020 00

 و ا ا ا ا یک ےن رو ھر ۸ را ھپ ھ مے ا مے ث ھ رخ

 ںیہ کا یم واری اہ ام دو تی ہے دیم ا یی ٹا دی ۹

2 

 ج> یج مس ظن پوش رس
 ںی جر سا آخر جا

 قے تی سنن یکے دن

 ہت ےب رے

 ]نی وج ؟وت و مہ. یجب مریم وہوزج وجہہ جج ہرچ

 م۴867 >-ج×7 ۱ر۰ رتی ہہ ٭ا٭ ×8 جو ہک ب۳ م۴۳ ف

 ۳۷۳. ت۰ ۱| ہہر ز٭ یھ جی مج ج۶ مج ٭ہ ٭وزت ھججو ؛

 286 تزج 7 5ہ 75ج 5ت پور بج پیج عو و چورب

 ا77 207 مہ ٭٭ یج  یرہ٭ہ ج7 تبجقزک ج]وچجج نج <ہ

 جہ۰ ہ وجمجو مج 95وجہ+ آ5 ہجوم 7ہ ٭پ

 مہ یر بچجج ہم جر ڈ۰ ہو ہجہو مہ ا۰٘ ہیر و٭

 ٭ج ہو ہ7ہ5و7ہ)7) ر مدجر ہو !۷۰7٘و یر ہن 8۳۴ ج مہ

 ہ577 بہ ):ج وج جج وج ۸و یہ مح موج مج ٭چ

 کج ٭ ۳/۳۳۶۲ مہ "ہر ہو بج 7ہ ہ۲۹ "ہو ہبہ

 جیر3ر ٴہ٭ ہی جب "قی مہ٭ یر وو ہیودچر جر <5

 +٭۳٭)ر چہ 9ج ؟ مر مدوجر ہ55 8۲57777 ی١ 7۲

 ۷ 77 77 طو ہوکر رہ یر7 ۳7 ٭/88| 77۹ 7

 ا717۴ نت جج 0ہ ہویجوود مو یرہہو مروہ "وجہ,

 6ہ) ہچ یرجو "جج ی چپ حو پو ]حج جو چو ٭

 577ج ق بھی جہ ×5۰ 7+ 57۳ (ہأ] 7)7 تجہ

 7۸ج ةہچ ج٭ ہ7 آ8۳. جج ٭ جج ج٣ ہہ چ٭ 8۸
 ت7 4ی باہر چ۹ یو 77 ۳ ز

 رک سوچ جیپ سرچ رس مل حل پہ تودپ تہ دہ اھ رت راس یس را ریا سام ×× طرح رنز نی پس دیسی ددرآ در ین فیروز دی



 88 ے7 ا 7 7ی ء7

 ([۲جرسۃۃرعسویتبپس ہہ یر

 اتا نے ہوندا تا ذا
 اکو رر لا رن ماولاقا دی ابا عدم
 نک یو: ندی ایاز اما وت

 اج وک کس

 ۱ ×× ك5 ز9۹ 5۳7۳۳ 77 7۱ ۱ظ ُث

 د۳۴ ر077 و 7 ھ۶۱۷ 7:9 ۰ ہ5: ہ0۷
 ھ۳ 1۳ 9۳۴ 7۳۳77 ۳٣٣۳ ×۰۰ >38  ںیپنس
 اما یا د٦ ۱9 35 انمطت ×۳7 عیطفت ٦× توپ
 ۷ 59-۲ 7 ہ7 ۱9 5 یب ۰ 1 ہ3 09۷ پ

 1 ت7 صر ۱ تا 1 ۱۹ ×۹ جج و
 ۹19 5۹۲۷) ۳م9 ٣ ۱ ٹا

 و5 پل ہ٥ ہ. م٣ ۰۱58۰۳ ٭× ہ جم ےہ اگ
 )۹ 9 ۵ >9 9191 9 7۹ 5۶7 د۶۳ مچ
 : ۳ 977 ا5] 7 8۳9 ہ ۹۵3 7 ج ھچ

 ف3ا ۴ ۱۳۰۰۳٣ :18 515 ہ 61۳5 .×7× ٦>
 تہ دون اگ یش دیش سا اس سچ

 م0 70۹ 519 د۹5 ی1 >۳ ×۳ ؟×ج ۃحر عپ ۱٦
 تج د 5۰ ً× ہہ دت ٠ <۳ ہب5۳۴5 یس عو

 25 85 25 ۳۴۱ ر27] ۰۱۳۳۳. 7۰7۳۵ ء3.
 و. ٠۰۸ ہت ہہ ماہ 10۱ ×× 83ہو

 >×٭5 858] ہ×٭ 88: ١<<< ×]"٭ ۳8-۹۱:۳ مج ۱4

 نب ا و نا ای ا اچ

 اوزار : 2

 اوناک اس ںی پاپا ںمباولط نان لا

 لامياع ناعبيا كر ناپ ڈا 38 نئی ضد
 نرس كر عبا ںعلا ہوم وم ےک نم فلا وک
 ان الا نام نکل پاکیلا
 تار نواب |كِذ ند ھھٹوو نوخلضلا هم
7-9 
 1ف وا یاد صرع ںی با
 نانا دعا و حر لب سرعت نا
 رانا ات دو ینا ولا عا ولا ا پا
 نیکیاں او نوا انافا نوا نا ئل

 ا ا رک یا عر ینا وع یگ 7 ین تم لاج

 تان تی ]3:۲ تر چو 9 و 2 ج8 اس سج تجج ج ,۷

 رم را واک لک تر یک یی ب۲ تف ھو یک لام یس

 لم ےب دید یب ضس اف رس/ ین فض ع0

 ا کک ى 0 یر دو

 ےس ۱ ۱ لک 1
 ا وال ا وا ایس یر رک 01 1ک 9 7 7 671۱ 1

 مە) ج.٭ جج بج ہ! مج ںج جے وج مج م م+ ق5 مج 553۳.8 یہات ۱۰۰ 5۲۳ >× ج٭. 7

 مہ ×۳ ہہ  !م٭.ب وہ ھ< جو 5< رہ ھچ ٤< ۳ا37 ۳۰5۹ 5ا5 رہ *۶ 556 ک ۱ ۰۳ ]0۳گ د

 سشست یلبسس ےتےکےے تک ۹۴۴ 5۳۶ ٣> 931 ت۶ ۰8۳۱ ۴7۳ >۳ ٭٭ |7
 ہ٦ چ7٭٭ ج7 یجب یھ ہم ہر ا٭5 ×5 / نیدعر ڈیم” 3. میر 8۳ .٭

 ٠ 2)۔-ک7 58 ہہ ۹×۳7 ٭۴ 5| ط×
 ٦۷۳ تا ہہ [9٭7 چ×٭ ہھ٭ ×۲ 7777۳ )۰:۳۷ ہ77 یج×

 0 ہم جہ وج ہہ مج وہ ٭ جج ھج مہ | 9اک ×۱ × ٭ھ×٭ >3 یر ٭3۹ مہ >٭ 3ط |۶
 ۳7۱ ا5۷۳ ۳9 ڈ8 ق7 ۳ 577 ہ۳۳ ٣۷× ×7۳ ×٭ہ ٢٢× ْہ٭۰ 55 388۳ی >9 ہو٭ مج ہووڑ | ان

 6 ہتبوسقفج مس ید دہ ہ۳۹ ید ہ55 ہجح ۱ نیر جر ي وع دتج :ہ٭ ءق "و,
 7 ج7 ہا ا 7 ۹ 3 77 ۳ ۰×9 ××× ×× ۱5و ×× ہ ×× ۰۶ 58 ×3: ۱۰۷

 7×77 ھ ہر7 79” )وج جج ہر مدو)ر جج ہہ بو مو اس ۰ تپ نو

 جہ جج ہد جج. جج جج مم ٹرچ ۳۸۹ اگ ہج ۳۰ ۹۶۸) ۰ہ ےھت ×۴ ہت ج ۱
 بجبجج و مج ڈور وج یج مہرج :رڑہہج بج مچ کوک 9۰ م5. ہ۱ می 3٘ یج)ر۔ہمہ و ×٭٭٭٭ ۱

 تر7 7ک 7 ۳+ جو ۳+ ر 5۴ ہمردج٭ *رہآ٭٭کژ 581715 ٢٣۰٣٣ ۱ 73۳۳ >۳۷۳ ڈچ << 761۹ 1ً ٦۹5>

 و آج ناک اح سیر مدح ہک ہ5 ۱ ےہ د یو یہ جج ہجس+ 8ہ >× ۰ × 
 ت17 79ج سہ ر7جہ 8۸ہ ہجا)ہک ہہ !م×ب ھچج ۹۱ 8 709 8٥*7۰

 ٭٭ ٭, ہ7 ڑچ بج ٴع۹مو ؛ جج ہ5۶ بہب) وج 20 0 ۰ - فذ 1
 ٭٭ت ہ٦ ہ< .ب۳ص7 +۳٣) حج ہو جج چہ ر (6مدد) وچ م1۳۷ ۹۳59 ۶۹ (3۲٭ 2 ۱ ۹×۲ ۱۳۳۳ ۳۹× ٣۳۰٣۰8

 ا77 یی ی۴ج رک ۳77 7 737 جہ۳ 77۹ کہ5291 ۳ 5۳۳ 5755 5ج یی)۔یو جہ 878۷ ۴۹1 ۱ .)

 تے رک سس ×۱۱ وے ووجسب ہد روھح ×× ّ"م٭٭ ٭ہم5٭×8 آ
 ۳ج ہم 7 ۱ مچ: ہ۸ وہ جم (5 برروہ وج

 7711 29 7 5۳۹ ا چ7 ۳+ ) ت7 اج ہہ 77+ 00 - 09 یس سل :

 ۔ثقرجوجح ہج ]75 ہ دچژچ آ۶ جہ عج 8پ عبع ۱ ہج 2359 5۲٣۹ ۳ * ہ 3× جج د۱ ویب ہا س ٠۳۴

 7 مج رخ 3 7 ص7. 7ج ×٭×-٭ ١ یجب طس جج د٭٭ ×ہص ×× >٭ 05 جم ٦٤
 ہہ ت77 7 جت - مم ۹ ہ۲ ہ۹۳ 7۰۶ یومر جو مج ۱ ٦ نت ۰٠

 مج دہ ڑ).یرو< جج نۓتج بج و۔دجج ہو مہ ]۳۳۳۴ ۰۰۹ <8 ۷ 8 (038
 ۳7۳5 ۹75 7577 چہ ۲ ہ7۳ ×۹7 ر 8+7 ماہ رآخ یج وج2 4 یصع قر  ہ×حى ء۲

 م۹9۹ 8( ہہ ۹۳5ج 2ہ ج.٭ جہت ٤



 م۶

 2ینغآ نغ رم هللا نإاولاَد 7 ۴۳× ۴× )٦٦9۸۷( .٦٦۸۴۹

 ک3 5۲۰۷71 ۱)۸ 5۲۶ 5۱۳۳۴ ۲۹ ×([۹8] ۹ ۳۱) 1۳771 ۳٣۶

 جج یہ ٭٭ ]"]<٭ ٭وج ٭ج : ُهلْْعَمْلادَيْدْيَمَلا ِاَثِد

 ک۹. کا جا ۹چ( 7 ء1۱

 542 ۹58 : ک 51۳574 و131 ۹۹7] ۹۹7. ہما ک53 ۳] ۹
 ہے م٣ ہہ یم ٭١ ہ١۲ 5۲۶۰۶۴۳ ہم۳٭ ی۰ 8

 ۹ا ہچجک  ٭ (85مد 9 یب٭ت+ ٠۳۰٢“ اچڈاەعع 8+
 کہ7۳۱۰ ۹۰۰-۹۲۳۳ ب081 درس ب۹() *ق)رکم.
 ۹5ہ 5۲۳٣۶ ۲٠۳٣ ۱۴5 ,۶٣۹ 5ج ٭ 5ہ 758

 *39 ۳۱ "57 55۱ ک٭٣٣7 ہہ چ+ج٭ ”٭٢ ہم یب1 ج5۳۱ ٭

 *8 ٦7٣٣ ۹۰ *38۱ ہم٣ یب٭م۳ ۹۲۳۴ 6

 ×٭3) <ہ 32ج >م م٦ م۰۹ م١ نس و۰۳
1۱ 70× 

 3٠1آ ہ75 تما ت د5٥ ہہ ہرک کت دجچسچو
7+7 ۹۹۳۳۴۰ ۹۹-3۹1۶ :1۹۳۳۳ ۲× 7۳× ۶(1 
 0من تج موج مچ مم ×55 ہہ یک بو وچ

 ؟۹5 1۴۰ہ: 1۹۳۲ 51۲۹ 7۹۹ ہ٦ ک٭٭ >ہزر ہ >8< ۹۸

 5 ۰۱357131٣ ھ17۰ ہ٦۳ ئ۴ ۹۹9 ۱)9۹۳۴ ۴ 78+

 فو 3۹9۲ ۹ّ 3وا9پ ٭<ع 88 ہہ ۹.8

 54151 1۹4۲۰-1۹18. ۶۱۹۹۰1 ۹× ز۹۰ ۶۱۲۳۴۹ ت٣ 86

 ہ٦ ۰)719 7 ۹159۲۳۱ ۹۰۹ 571151157 ۹27 ۹37515 7

 ۹035 2۶۳٣ 857 ٭٭  ٭"”"مع ہہ ۹ہی ٭

 ے15 ید ہ۴-لم (7] 917 1131 ,۹3۲71 7۳169 ٣۶۰

 38-98-۳ 5۹ 71۲۹ ۶١۹۰ ک۰٣ ۱۹“](م۴۳ 777 >۴ 76

 ۳۳ا ٭٭٭٭ت ٭.می۱ ہ٣ 5)۱۹3 ×6 ہ5غ ممے” إ 8
 موجہ]و٭و ےہہچگ ہم نج -ڈآ ود ہ۵۹ 1٥5۷۹" [۹ہج ٭جچ

 ۹ 3151 ۹۲۲١۹ >:ء۱۷۹ ۳۱ م۵ ×31 7۹ ۹ ]۳۳۳. 3-٭

 مو 5۲۳5 ۳7 ۹:۶۹ ۷۳×۰ ٭ ۳۳۳ ۹۱۳ 17

۱ 515 ۹۰۶ 31929 

 ۹ ہبرو>٭ مہ5 ×3۲ ہ ہا ٭آ ۹۳۰( 3ہی ۱ ت3: وک

 ہہ ۳۹ .م< بہ5 ہہ ۰۹5 ت۳۳ 5 ۹۹۱۳۶۷۶: 37۰٦
 ٣7.۱۷۴ک*, 5.4715 ۱۳7 ک۹ 75 ۶۳ ,)٥ ک٦٥ 8×7 6])

 ۹5 ا۳[ ۱ ۳۳۳, ا547, ۰۱ ( < ۶)383 ,٣۹57

 ا7975 ک 515۳ہ 71 "۴۷۸ ہ۲۰ ہب .ہاو] ۳۳ی
 ک5 5۲۳۹ 6 :>7۳7۰. >۳۹ ہ5 ٭٭ 75۴1۶ ۲۳۰ م۲۴ ہک
 ب۱۹ ۴۳۳ج. ہ۴ 3بہ ]مج < ٭ی م٥. ہ5 9۳ <ہ

 1۳۰۲۷۹۱ ×5۰ ي <۱ ہہ فی م5 کی۹۲۳ ۹
 ے٭چ٭٭ نانی ۱ ہ٣ جج ۳7 >۷ *18+ء5۲۴ ×1 ۱ ۳٤

 5و 7 ۹18-88۷۲ ۳۸۶۰ ۱

 اے سس تو ھے جرم ہہ یھوشدلارموو ۳

 "ھ (ھ 9۹94+ +۶ 7+

 مے ہ۹ ٭ ہق؛ ہت ہایکاک ک٭٭ ہب٣۳آ٭ >5۳۴
 مر اک لاک ھا -۳۶ ا ہل 5 7× ۴

 "ھی م6 ہ55 ی 558 "۴۴ ۴۳5 ۴۴ 1 (7
 ۱ 7 11 7۳۰۳۴ م7575 >۴ ۹۰۲۴ 4 8ج۳ ہ
 ع۹۳ ۹۲۳۹ ء5۰97 ۹7 | ×× 77۳5

 ْإ مم وس ےس یک ےس

 ' ےس 77 ۹ ہ۳ ہہ كرںذاَت ذو

 ںا نیلا وس هم وک نما فو لارحوباع ناعبیُب "5
 ےس ۳۴ہ ۱۹۹ ٭×ج 3إ ۴ ۹۳۲۰ ہہ مآ٭٭ 5
 و جج ہد ہ٭ ×× ۱۶۳ ہہ × ہ٭ہ٭ وچ

 - وج ۹۴ ۰۳۳۰ ۴۳۹۱ مم٭, 7۹ ۹6 ٠۹
 ٰ یہ لاک ۹--۷5۳ ہ1 ی١ 1 ۹ 97

 ںی ست ۳, 5۱5 )۳٦ 7 ۴۳۳ ا۳۳۴٣ ۲7 ۹
 وہ أ۳ 5۱۳۶۷۳۴ 6 :-۶۱۳۴۴۶ ۶۳۷۰ 385۳7 18۴ م7آ

 ہ59 1315 ۹۱۳ا8 58 یڈ یم َنْوَحْلضلا موم

 ےک 'ھتو ۳ ۳۴ ۵۳ ×"٣.>ہ9٭ص7۰ 77 ہ۳ 77× ۰ 7×۶
 جج ۔یوہ ۳ 7 یا مرہ ۴۳۹ 1۱ 7 5۳۳۰ ١)۳53

 ]۴× 1)7 7۳7 7۹ ۳ "۹۳ م۴٣ ×8. ا ۶۹4 ۹۱۹
 کم۳۴ ۳۴۰.8١1 543۳5۹9 ج١ ہ39 ۹)۹۳۳۹ ہک
 بج ٭- ہ5۶ مے ہ۶۹ ہد. اک مہدچمئ ۳۴

 ۴۹, 95 ۹] ۹۱ ۹۰۳۳۰ 1۹۳5۹ ۵ 7۰7:۰71 3 ]]٦(

 کچعرجا کاک 51514 2۴۳6 5 ۶۲۲۹۹. ×۲5 ء۳177 ۹3
 65 ٠5 ک۴ ہو ۹۷۹۳۶۰ می ہ۹۰ (ہ]]أٴژوا5

 , رم 3۶۹ 360 |۲۲ ۱ ۹۶۹۴ *8ى یک >٭ہ٭ مر٭

7۴ 1 8 171 3(1 ۳ ۳15(5 57۳۳ 7| 

۰6 8 88۳ 978 1 1۷ 59 ۳۶.1۳7- ۱ 
 سم یووووھہسىٌٌٔج

 5۳ )5۷۳۱ ۳۲۳ ×5 ۰۰ ےل کار ہزار
 ۔ے۔ٹڑآ جس

 نوجی ھی 550۹.918 -ہ۴6-.۳ ے۹ ع3 "۲۳۳ ہ3

 :-۵ ہک ہ3 7۴ ہت ہ.--٭٭ ہہج ۴۳ "×۱
 ۰۔۰٠ ۸ عو×۳0 ھ7 ۰ ہ۳۲ ی5 ہہ د۰7 ]۴آ--٭
 : 2۴۹ ہمت 7۳۳ 39۴۹ ۳۸۱ ×× ۳۰٣ ٣ ٭×

 ۴۳۰۰۷7۸ ہ ۹ ٦٦× 1 دا 47۹ 9۳۳۰۶ ات او
 ۱٠گچژ رو۱ مچ مبو مہ ہا] ۶و ہہ پت ٭

 _۔ھک ۱ک۷٢کرج, ۰۶×70 ہا ہہ ×۳× تو ہ۰ ۹ ڈ۵
 28ا ]09 55 د۳1 ۱۱۶۱۳۳۶ 7۰ 277ت ×× :ہ×

 آ5 383) >7 یت *[7۳ ۳. ہ٭٭×۰٭.×٭

 ۰۱۳ط دجک ہہ ۳ی, ہے ہ7 ۳ص .٭×٭ ہی

ْ 
 ٍْإ

 ےہ يرہسے ۔_۰۔ہ ےچ ہم ہہ

 رٰ|ٛ جہ - تہ دجب سپین ہہ ہس ہ

 تب دب ہبہ ہمت ہعب ٹےہپجع

 ہلا تھک ۃوت >5 ثفتق کت

 ےہ

 ے 9ك ھے کب



 جقجب :ہ۹۔ (ہ 9 ہ3 ہ ک۹ ہد[ *٭
 ا55 ۳۷۱ ۴۷ 5 575 5411۳57 8:01-88 وچچ
 25. ۳۳ ۴۲۱ ۵19۴۴ ٥8٣ ۹9۹۹۴ 86[5 سش

 م28 م۰ 55 م6 م۹۱ <۱ کی 535 چپ ہہ. ٢
 7 ۹5۹۶ 518-۹8۳7۳7 ۲٣ ۳17 ٭ ١> 0۸پ

 ا ۷ ۱۰18 ۰ ۹1 یقآآ ۹۰۳۰ تا ےگ
 ۹۳۴5 ۳۹۱ ک35 ۸۳۳ 57 ٠ ,7٦ ج-٭ ]”چ :۴٢5

 ج۴ ھا ۳۳۱۷ ۳۳1909 7:5 ہ۲ چ ٌ

 77 ×× ہہ ۲ئ۱ ۰۰ <٭ ۶۳ ×× جہ اگ
 77۰-۳ 7, 55 ۶۱ <5> :8۴-8 ۱۶٣٣۳

 71۱ ×5 50 7-7٣ (>2)د٦ ۰۹۳۰۳ ت8ت ٭تچ
 5 پ۰ 58, ۲۴ 3۶ 5۴ 3ا7 35 ×ہہ< ٹگنما

 ۔+ جاتے "دے مہ ۰٣ داذآ ہ٭٭_ ہو و
 ۹:۰6 می. ہم ہ۶1 ۳۶ 377٭٭ ۹۳۰ ۴ہ 58ہ.

 ہ ×٭××. ٭٭×٭ پلی َكْتيرَلَ ه٭ ٭د رٹ
 ّولَگلا 55 ۹ ۳۹۸5 ۳5 ہ٦۹ ہک ہہ ۳ >۳ چچپ

 ہو3 بد دو یتا ہا م۱ ۲ ہ -وچو

 مج ت7 ہ۰۳ 7 7۹۳ 77۳7۲ 5۳۳۲ ۴ ۱۰۰۳ ہ۱ -..3
 79111 مات می ہہ ×۳ ×۹ ہ35 ہجر (,ج

 )17-171 7 ٦ م٦ )71۹7 ۹77 ۱ 13 ×5 د۹

 55 ٦٦ ۔م.-ج×۳۰ 7 556 55 م٣ ۹×ی وچ
 ینا

 819 019۲۹ 3707۹41: ٣ :!اجاو ت۳١ ×× ۹ جوژ
 ٭.-.٭ 3وو ؛: ب۰٠ یمات ۹۰۳ :۱۴۰۷۷۳ہہ ۲ ہہ جو

 ×× *8ہ ہ×٭ ×ہ< ہ بلا ہارآَ ہو
 0۰9۰ م٦ 5758 ۹ م۷: ہت ۱۹ 57ے

 ۹71۹ 78 25 ۹18۰0 ۴7] ٣ہک ۶۱۲۹۱۳۷۷۹۲ 786
 ك5 077 ۹+ ہ٥ (م ہم چہ مو ]مقو ٭

51۱ ۴۹۱ ۹۱۴(۲ ۶۹۴ ۹-99 

 آ5 ××. ب٭ت 79] ۳۶ج 1)۶۱۰۳ >۵ ×7 ت1 ٣۳۴
 ے77 27 935۳ (۹)۳۱۰ ۳۹7 ۱۳۲ و ۹۴
 آج چ۱ 7 22) ھ 73-۳۶ ] ۹۹ 7
 555 ٣۳ 5٦ 57 ۹7۴7ہ مہک ڈتو٭ مہ ٭ہ٭× ۴

 55 ۶ 5۹79) *٭) ×٭ ی٭ ہ۹ ۰۳5۹۳۳ ۴
 ہ۲ ٭۷۷ ۸ 8 8۷۸۳ یک (٭ و39۷ ×۰ 8

۹35۱ 

 -یجا

7 

 - ہنھ ھسٍىت صیي ہ-ثیخح رچٹ

 جم

 جا

01715۴ 2 )۹8[ 
 “59-7: 8:۰۹ ۹۳۹۹ ٣ ک 37
 د۳٥, <٭ د:۷۰۰۳۵٢ہ ۴9] 577ا ۴] >5 ۹7۱7: 4+
 ٦۳ ۹6 8:۳۶ ۱۳۳۸ ہ۷. جتہاتح, ۱۹ ی5 ۱ 2 5

 ت1 ]آ5 57675۱۹۲۳۴ ۹۹1 5 لزا دھع و  تسلا دھع

 ہ۹ 1113 5۸3۹ >×. ۹۳7 351 < ۲۱
 ی۳۶۶۶ )۳۰ ۳۹7) 719 8 75× ١5۳۶ 7٠۳۶

 اوم ۱ ۳۴5 ی>×٭٭ ۱9۳۴ ۱۰۷۱ 5 3۶۰ 1 ۴
 51۶ ٭۹, 51۹ 1۹1 ۹:۱۴۳ *۳۹ ٹ× ماجہ مہچجو ۳

 ہد ۲ ہکا ھض ہل ھتغ

 >1 *2حعب ماو يا اظ زا منھم وم لب
 ٢ و0 ںوھننکلعا وا ماوواد او نھی فنبتا اماودح 1>

 ٌُ  5سس ۔ و9< ےس ٭ ووڈ ٭ ےک ہھ ٢ور ےس
 ورھہی یدمفروھط نومد یبا كرذخآ ذا ای ٦

009-2 
 ات ا ا

 یس و یخ

 |۷ ڈیم دا دب ند داماد لب نم نواب ا ےلرشا ا
 >1 مولعََود تالا لصقن كِإ نک و6 نولطيملا لعفامپ
 )۸مان انويا ةنیئا یل ب مویلع لئاوہ نومعرپ ٠

 ٠ن اتفواو ںیملا نو ايک نسیم ة بتا امن
 | هم عماد ضرالا لا ںوخآ کوا اھ ڈتصفرآ ا
 ۔] 'ٹیایدڈئ9انوآ ٹو لی يلع دیک نا پالا یش مک اب

صوصقاک انی یاپ اون یک نٹرلا وفا لکم َكِلذ
 ا3 

 ٦ شیئریئلا التماس و ںوراککیرھٹیل صصقلا ١
 1 ها دت نم نور ا وتاو ھو نا داتچ اپ اوڑانک
 :]  ُلضي نمو ائ رت" لا وم

 ھمھرمھم ػ۸ ھر ۸ر ۸ خر ررہپ

 مدح یی إ٭ج د9 پچ ودو پو ج یہ۳ ہ٭ 2 ا دو درچ
 ہت ی< یرور یو موہ 735 یر أو یڑیہو یءڑچ ییہ یپپ
 0ٹ ممجو ہہ ٭ ثب ہو ہ+ 9ن2 ]معمہ وج دوجہ
 ء2۳۷۰ × ہ۳۷ 3ک ھر ہک5ڑ769] “)5ک ۹۳39 / خممحز و
 یوو ہے7 ہ۹ چوےج وج  قیجج قيب ہوووج ہجر
 7 یوج 5کہ تعین چچ یررکت ا237 ہ7 ٥چ را
 یو +کہ 557 یروب چوڑی <ہدجبمچ وج ہو7
 ٭ہ+٭ہ بوج ٦ موہ یو 7۲ وچ وچ جو مے ہو 7
 7۷775 577 757 ۲٢] مودہر بو ممہح وجہ ج٭ م )7وہ
 ہی یر ہر ہ7 727+۳۰ تچ۹ ى7 ہہ ۳۹4ر ہہ
 ہ۔٭آہو بہ یو ہورکجقآ تر 85ر یرچ 7 مہ ]م
 چ7 تا7۳ ہو م۹7 ٭ج۲ ۰۳۷337 مج ۶ خکع)ر عی

 کہہ ہر ر7 7 7 ۳۰7 اک: ری ا 77۳ 71
 موعر و ہ۰۸ یرہوچچ ہ5 رہ ہہ مہریچو وجوب  نچ
 ہر 5 6 ر7۶ ۴ ۷ "ورک و ہبص یم یب :آووو |چ
 مہمزم7 ت۱١ ۳٣٭ 5ہ یو مج ٭(ی ظ5 قي بجو

 حج 3ن ہوجڈڈت نیددر جہ ٭ 5 5چ ]ی5 ”٭
 جج ہمججب ہہ ٭ج+ ہہأہیہ مروںیر عو مہ چ
 ۔!ی وج بج 5ك ڑووج درد ج 25ہر ج5۹۲ یرچ جج

 5 جپہ<٭ ہک ٭۶ یربچ یر ج7 یک ۲۹)×]2 5۷۶ 7۶ ہچہچ ۵۷٥
 ہد 7+ ر ی  ی٭ مربجچ توچوغ و 5۹) /-ج
 ۔حبچ آو ڑچ_<ںوموچی+ہر ڈبو پہ چچی چوبہ ی7
 ج77 7 57.73175۱ میمە) ٴہ٭ 5۸۰۳+37 وچ
 +٭ 21157] ہ1 ہہو ہبحم٭٭ بج: یڑو) 7:5۲17 2
 ہج جوچچر میوہ ۔) دہر حع فچرچ ہل جسم. !یچج تو ہر

 دو دہ ۸5رہ ہہو3ج ہو... م۲ +7 557,



 شہ ہہ شہ ید و ۹ هو ام یس سم ید 85 15 اتا ٌ پل 7 ظ۲

 ء81 تم ]ہم5 ہ و5۳
 یو9 ۳ج ہہ ہی (٭۹۳٭ می ہجت ٭نہۃہحعوع ۹

 5و (۶۳) جت ہ )35 5۱ ی×۴ <٭) ۰۳۹۰۵۹ 3ہ٭ 5
 ٭حح مت ۲83۰۲ ٦ 5 : ۹ >۹ مہ مع ((ہ١

 -5۳۰۳ ۲۹۴ ؟۸۱٠"٭۱×۳] 57 ٤۴ ×٭ ہم -چ<٭ ۴8
 0۷× |۳ ید کی ]چ5 39۷ ]۹ 5آ ٣۶ ×۲۵ 8۹۹9 ۹ر

 558 ۶إ ہم3 ہ5 یک 589 ۳۹۹. 5 5۳5 :1۶ ۲۲٢
 م8 ۱ ۶۲۴ 5 2 )33: ۹۰۲۰ 5 ×٣

 کج دت ×8۹ 2 ۹۳ ]۱5۳5 ۶۳5۹-۲۳5 ۳ ٭
 مج٭ مم جو۹: جت ١ م5٣. 5۹ ہ٤ [۳مص) ٹپ
 ۔نتچجبہوحہ ہ ×۲۳ ۹7۰ ي9 می ہ۳۴ "8:۲ یبات
 0٣۶۸۰۹ ۹۱۴3 ی٭۰ 5١ 5130۹ 8٥ ۹۹ یف. 5
 م5 ۴۳ ۳۳ہ 9۴8 ٠۹7 ۹57۹ 3ء۹ 7

۱ 5 755 ۳9 

 فق٭) ی ر۹7 197 59 ۸۳ج ۱-7.۴ ۶۱۳۳۷۰ 7۴
 ٭٭ ۶۱۳۳7 ×۸ ۱:×۶۳۰۳۳ ۳ت ۹ بک مج مہ

 ٭ جج ہہ ۹. ہ٣۳ مر ی٭. >۳ 5۳۲ م۹۳۳
| 6۲۹۲57 ۴15 8:9118 

 و5٭ ٌی.٭) ر303 ب٭01 0ج ع8 ٴمكرجہات "8ک ٭

 ۔عج٭تہم ہہ نعت 5۳ ٭۹9+٭ یی ۹۲۹ -8٭5
 ١۰+ مج:  ٭م٭.٭ مم 85۶.( ٭۶۳٭۹ ہ١ ٭ ہ٭1

 5۲۳۳ <٭ ×3۶ >×٭٭ ٭5, ٭(۳ ہ ۳۲۴ ۶۹۹ یب
 0۹ ۴ * ا97۰ 5 ر۳ ۳8 ہ۹۴ 6 یدج٭

 0۷۷ چ۶ م۲ 1۱ مہ ۹۴ ۳ 65-1 5× :۴5 ۷۹۳٣

 558 م۹ ۱×× 7)3 ۱۳۳ چ5 1۱۴ ۹۹۲۱ ۰:

 َنْوریِمالَدا ضا قو ناول كا ضا قو _ ]۹ 81

 1701 ہ۳۷ ٭ 9۹۳۰ "5۳ہ ۹۳۴ *ي١ ٭ ٭٭٭
 ہک 755 ۰۲۹۸9 ۹۰۳۳۰۶۳ ٭ہہ۔ ۱۹3۶۲۰۵۹ 1۴ ہم٣ ۹۱

7 

 5 1 ۹۳۳۳۰ )۳٣> 5٣۳۳ ۴38 8۰۲ ب۹۰ >7
 ۲1۳85 ۴۹5 5 ×۹۶ 7۶۹ ب15 :ر٭) کت4 75157 ہہ
 نا, ٣۳۹- ۹ "5یو م٭ مم (55)ہ ۰ ۹ہ 75
 13-777۹۰۲ ۰٠× : دات. "۳ج ٭ج ہہہہ٭

 ہ۹ ہ1ا۹ 77آ 27 71۱

 مج ۲۹۳۶ بم[ ہمہ 6 د58 :۳۳۰۳ك۹ ۹
 5۲۲۰۱ 7 ٭×ہہ. ×۱ 69و ۹ <۹ >۳۸]۳ م)٭ ×۴۴ 8
 مم ١ ہ7 ۰ ٭٭ ٭×ت ١ ۹4-وہ مچ مچ
 ٦٦٦ 2/٥٥۳۶۳ ×5, 51۹ا ۳۳ 55 55518 ٭*۴٣۳ ٣۳۹۰ د۹(

 م7 م87. بدر ٭ تم فم۴ ۹۱ ہک م۶۱۰
 ہہ ہاک ]۲۷۶ ہ۳۳ ١ <0. م۹ 7 5۲۳۶ ٣٣

 5۲575 ۱ 57۱ 5758 ک53 ۶۱۹3 ۲۹ ۹5۷ہ ی3 ٥۳۰.۹
 ہ9 2.۳ بق ۱ ق٭۳ہ٭٭ ۹۹) ف]۰٣ ۰۳

 7٥8۲۶9 >٭ا۹چ م۹۹6 ۴۲۹ ۴:7 ۱|

 ×۸5 در٭ 7ک ٥ 7)13۹ ت-۶۹.٣ م٭ م٥٤ د۳٥
 ہ۱ 7۳7۳5 5, 5۸۷۹ 1۹ ٣۸۴ ۹ج۶. ۱۹۳۳ ۹۹۹ 51۱

 جو ہ6 ۳۳۰ صد ہہ. ۹۰۰۳۳۳ یج٭٭ 3
 ےس ہ د٭0 م6 مہ ی8 ٥5 ی٭×5تا 188

 پے ہ۹ 88۳ ہ۹ا3 ۱۹469 7 5۷۶ 7۹ ٦
 ا ۹8 9 ۲8۱ 5۷8 515 ۹98۳ 587 5۱5 ١
 ٰ ےس سس0

 !ج×آ 856۰59) ۹۹۰۸8۳ ×۲ ہ3 77 ") ۴
 6ج مک 19 تک ۹ ا۳٣۹۳ تا5 ٭

 ےہ ل6 ٭ ہک ی<< ھے 275 >۳ گڑ ۳ 6 ۵۷
 یر م!ےہہس( مم م5 ہ۶ عم مو درک (م۳۰۱
 ۔ق 1 ۳۳۷ ٣۶" ہم ا۹۴۰۳ ۹۳۹۴۳۱ 1
 مم ہت مو <7 ہ٭٭ ہ١ د٭۹. ہہ

 قو اک ۴5۳ م۴ ۲۹۷۳۰۹۰3 2 ۱

 چو 50551 ۹۳۳۳ 5۳855 ٣۶۶۶ ک 4)3 ۴۹۴۴ تب ۴
 مہ -أ٭۰ ٣× ٭*٠ مہ ٭ جج .٭ ٢ ہم 8+
 جو ہا ھ79 ی۱ کب )2 71[ 2187 ۴۹ 84

 3ق 7۳۴ ک۰٠ ک7 ×77, 1۹ 7 ۹۲۵9۹ ۹۳۴ 85)
 2018 ۴ ک۹۹ ۹۲۴ 0۹095 ×۱۳8۲۳۰7 ۲ 61۱

 ۔ م؟-..فاخا0 ۳. ۳ 5 ۱510 ۳ ۹۰ ھ6 1۳7

 ست م۰ ۹۳۰ م۴ ۶ہ ۱ ×۰۱ ×× : ظالت

 ڈی بیتنۃیدلالا ل٤ نم ۹, ۶٦× "۰۳ ٭) >8 ۷

 -۔دج ج۰ ×× ×× . ہچچ ٭< ہج قح

 ٣× 7> ۱ ۶(۱ 8518 ۱×۳٣" ٭×٭٭ ۰ ریَِاِریَْم کر

 رن ہما, جوح-. ءاتآت ہجم م× 385. میا

 کک ۳۰ 5۳۳۳ ۰۳۹5۲9۹ 75 ۴ ۰۹ ۷۳٣
 ۹۰ ہر ۳ "أ۹ 7۹1 27ہ ۱۴ 6 ۶۲۶۱ 3)۰۱3 ۴

 ۳ ۳-۱ ۰۳۹۱۷۳ ۱8 ۹۲۰۴۴ ء۷ 5ا3) 58 1 85
6۱ 98 

 یا ] ۹51۲۹ ۹)۳۹۳۹ ۳ 37۶۹ ]7۳ )۴۶5 8, ۳7٦
 ط7. ما. و دم 9ت ٭م٭ گ۱ م٣ ۴ك

 ۱)۵ 9971 71 ۱۱۹) 7۴ 5۳۷ ا5155 ٤ 5٥5۴-۰۶۱
 ۳-27 ة٣ ی١ ہم یز ۱۵ ۹ 3۳۳۴ 7۳۳] 715۴9۱ ۴۹, 7۹, ۴7
 ۲۹ ۹۹ 5۳۹۳۰ ہ۲ ک ]۴ ۴ ۳ ۱ ۴3۴ 77

 ۰ ۳۳ ود 3آ جہ م٭ ۱ یو٭ ہہ 7

 7۸ د5-دچ م۹ ۶ھ ی7 7 مہ 3 1
 ۔ 5813 چ0.

 755 مج. ہک 058575 79۳ ۹ 1 5 96

 ٦5 5۲ ۲۶5 جن ہی 8< ہ۱٥ >قخ ہ ہ5 ہو

 "٭ 8. "5ب و دم حج -يج ہہ د۔ا٭
7۱ ۰ 1116 131177 

 ۹55 5 ] >871۹۰ 5۶179 ۶ ہہ ۴۲۳۶ ۹7+
 ٥۳۹۸ ود 8۷۳ 3ہ٣ یس ؟81ے”-ی٭ہج پہ ٭

١ 

 تہآ که بہ دخل ۃۂہل تحل٘ه ×۰ ےچ

 ھآب ۔ےو ھ ڑی

 *ے٭ ےہ

 دح حب۔ ۔چچپب ہعب حس ےس

 سس رح ھب وت

 ےب ۔عےک :كى

 ھہ ھ٭ تب ےب ھٹ[

 ةَ آ مہ 9



 یعمش ںوٹنآ دری یل ڈ مھروھظ ندرمدا یبا نم كي
 ْدهينَأ ۹ 575715977 ۳۵5 3۷۹5 ×7 ترز پپ |

 رح ۹ بح . 5 ۳۵۸۵ 5:۶۴ ہں ںہ

 یہ ار یوتہر مج 105۱5۲۸ ۹۹۳ ہ5 چہ

 ٭3 مج٭ .) ی ٣× پ ۹۵ ٠۹55 3۱ ے

 دت لھیانارد سر 8۲5۱ ۴۱۲8 587٭۹۰۔یچ ٭٢آ
 ل77 5 ٦5۱۹ ×5 ج51 9× >7: ۶٤* ہ ہ3 یہ

 ہیچ "وج. >۳ ہ ۳785 ×۶ ٠۷۳۳۰ (ک5)--: ×0 ٰ

 ٭]ا۹۹ 9197 7 1۱۱

 218۳9 بہہ ك٤ ٣۶" 7۰۳ہ )ہ6 ۹ 868
:۹۲:۰ [5[1]517۶ 

  داھج, دی ہا51, 9)57) ۹ 3× ۰۹۳۳ (5) جڈ
 5۰٦ 9۳۶5 79 انچ م7 ہا م۳۳ ۹۳ جج

 × یاترصست 5۴۳ ی ×57 ×× ۳۳ ۳7۳ 58ج"

 7< ہہر عصج ۳۲ و ہد-داتج ××۷ 5۳ ]7 دن3
 ڈاک ۴15.1 2:53 918 5118:5159 یڈڑس

 “تو71 971 ت۰۳ ۳ (317)-ہ٭7 زظ *٭ج]  ہچ.

 ۳۲55 جہ۶ ۲ک ۲۷۳ ٹ3 ۶۲۵ و۶۳ 5۳۳. ۰۷۳۰ نج ڈچ
 ہی ک05 555۶ 5 551 75 ہ8 ۱۱۰۰۹ 68 ججز
 ۹7۲ 578 5۳۶ ۰ ×5 ۳ ہے٥ یہ1 ×])ہ-×. ۲

 ۴٦۹ ۱ 7535)۰ 1۹377۹7 5اک ۶۲۵ ج777 575 3.۶ | د٭3
 ک6 -حى٭ ة8 ہ3]ىأج ×۶ 523, ہہ ہہ ج
 5۴۳۸ ك٦۹ٛ ۹55۹, ۹۲۹۳۴ 57157 1۹9 7-5 8 م3۴ ج

 ک5[ 7۲۰ ا1۳ ٭ ما ٭٭٭۱٢۱ >5ر3۰۲۰۰ مز یو
 ۹۷ +7۳5. تا 7ہی ۹5 ۷ +3 ہ ۳

 <5 ہ۱ 5, 5٭٭ 5۷5 5۲۰۳ ۳5۲۳۰ ۵< ۳ ۰(3٭: چ
 (5ا51)ر 5۹, '۱۹۰۳ ہو 5۳۳۰۲ ا5ج مہ. 7

 ۳. 99۹ ہ جج. ۹۳. م55 م0 وج ٭یر ج۹
 جی ب٦ م۹ ہمد٭ہ٭3 3 ٭ "7۳۰۹۸٣"

 5۳ ۱۹ مک ہ۳۷ 67 ہ) ٭۹. ٭٭٭ "ھم ۹۷

 865 م٣۳ 5۳ ۳۱ ×۰ 57 8 ٣ ٥
۱ ۳ 1175377 ,57 7187515 

 ۹۹. )75 ۲۹۰ ۲5 ٦× ہہ, ہہ م۰٣ ہک,
 ہت ٢۷جو >5, ۶۳۳ ہ 3ہجحج یہ م۰۳3 رو 1

 <۳ م٣, ۴ ب۳ ٣۳ م۳۴ 7)۴ 7
7۱ 5۶ 51۲115 

 57 5۰۰۳ (385ر-ی۶ 4717 ک ۹۹۹157 7. 7
 یورم) ا3واک٭کد ۹۹:1 ٭٭۱ یک ہہ ۷ہ 8

 (چجیئر ی5 4× ہ×>٭ ہا۹٥ج |8۶ 593 87 م٭+.-٭"-

 ۴ ]5< ۱١۰۰۸۱ <٭۳ 8×57 ×۸۱ 18۰8, ۶8
۹۹ (5۱5[31۱۹3 0۷0۹۴-۰۲۲۲[ 

 ٭× 5783-م یھت 8۰ :]ی< ہ5 م۰ 4
 یەچ یی 8چک ٭۹۲ 8یع بيت یہ موہ وج ہہ

 جو ٣ت >۳ ۹)5577 ۹۰٣۶۰۳ ٣٦ ٦5× ہ18 6,
 2۱۶۲۶ ب1 ۱ 8887 .193۳ 8۳١۳

 ۃلت  ے - وک تدج وُسک

 کل 5د ےس یب يج صھھ چیع ت ۔ وو یو چیف ہی

 ےہ ے ےس.

 دج٭٭٭ ہا ہم ٭ا<گقاع ۹۳می ۳! ہی یبج ۹۳۹( پك۴؟

 م1۱92 >-_(۳۶۳ مو 5 ۹7 ٭زک ×۰ ہ ]۷ہر ٭ جو ۹
 ےہ مج ہزو+ مق عی ہت ۱

 و١2 ۲5۳۶کو ×۳۳ بت <7> ونجچ٭1 دہ ي۲۹
 تہ تت ×۲ ۹٭٭×٭ رجب موہ یںی) ے جو

 -قحم ٣ مع مج ہم ں ہہ ڈو 'ەیمجص-.,۲
 ٭55 ۲٥8۹۳" (ا:)۔۔ پہ“ ج۱ ی۹ ]۹ ×۳

 ۶۲۹۹. گا 7 ۹۳ ]×+97۶1 ۱۱1۹ ۹۹۹ ]7-- ٣
 تالا

 جت بی نانی مل نیلا تاکْيِم للاَدَحَأذَِو

 ۹ :-٭٭ اد فہ55+5٭ ف۹ ہج٭ ٭6 6
 ہو<ڑ1 ه۹ ۹۴۴۱ ۹۹9۳۶ ٣-30 5 ہ5 ھم, ×۳ 5
 7 79791. 29155 ۹۳. ہور چک ]ہ×. ہ7.
 5 1. ب۹ دم ] ۳ >۴ م۳ "۹۶

۱ 7۰۹ 817۶ 5131 ۴ ۹۶15۳۳ 719519 

 ۹۹15 55۳۰۰ 5۴۰۴ ۱ 77۶+1۹ ب۹۰ 9۲19 97 )]٥5۴:٠۱

 ۹ :۹]2۳991۴]2۳۰ >۳۹؛ ۴ہ و2۳۳ ہ۲ 31۳5 د8 385 6

 و<٭ ك۷ 31575 )7۰۳ ۱۹۰ ۹× ٭3٭ ىعیرم 88ج

 ٭.53۰۳ یعرم 85 نم ووج٭ عج قی5۱ مہ

 ٭ج55.٭ ٣ن “ *!ّ.۰7ہک-قوججٰج]ہیج م7 مبچوجحج

 ]ا *91 ×ت٭۱۹۱۳) ×7۰ نما طا یغرسا

 را تیغ یل عی ہا ۹۳۷۹. 51۹ 91۳۳۶۶ 3-5 ×87

۱ ۹۹ ۳( ۹۲۴۶7۶ 3(7 ۹1157 ۹۳۳۴ 31 

  ۱871 ۳۰۲۶1۹۶۲۳۴۴ ۱۱71۳۶ ۶۲٣۳۴۱۰۹ ۶8٭ز۲۷ 15537
٦37۹ ۶115۶52 ۹ ۱ 

 ٠۴ 411]۱1۹ ۹77 ہہص+ 7ہ 6 >۰۳۳× ۱۹۹5 ۲۰۰۳ 7ہ
 ہ2 ×۰۱ ×۰6 ٭٭ ۳۰٣+ مم قد ہ5ا ۹(
 314 7 ۹ ۹× 0۹-۹77 ۹۹۹ ۶197511 8۲۳ 8976 (٭87
 097+ ہات+٭-5 ب< ہجچ ہ عی [ہحت٭ ہ 38۸

 ہہ].۴۱ 5۸ ہ ٣۳5 یصم 1۹۳۰ مق× یے ۱ ی×٭ ×۳
 <17514 بج (ص ط× یب ٭٭ ۶۱3757 ۹۲۳۳1۷) ۱۹۲8۴ ۴

 7ج1 6 7۳۳ر ]۳ ۴۹۲ ۶7 ۱ ۹۲۳7۳5۶7 51۹۶۳۴ ۶۱77 ×۴

 ٦ح یچوم - 8 چہ ہ| مہ ک۶۹ * وجہ "6
 711955 5۳ 6 ۳ ۷ 256۳ 77 ٥ا٥ ہہہ ء۴۳ ۴
 5 ۳5 "۲۹ ہ7ہ<٭ لا 6 ۲م ۴ (۰) مور جس.

 ب1 پک 6ہ 9 یک ڑ9 عرض ہ) بات )و ×۱ ۹٤

 ک۹5 اھ ۳1۹1 7 8:۹۳۹۹ ف جو +۴۳77 ۱3۹۰
 3۹ ۱۹۷۲۰۲۹7 ک۲۶ 7571۹۶۲۳ ۴7 ۱

 قا 3۲۰'51 ۰۰ "7ہ. ہ :+ہ كہ

 ۳7٣ہ ٭ے٭ل.٭1۹ ٭٭ قع ج +٭+ مع نجج ہہو

 60:۳-9۹ ہی5758 ۰ ۱9 ]و با
 5 مان 18۷۰857 25۳۰۳۰۰ :۴۳٭) ۳۴۱۳) م٭۱ < ۲ ہ٭

 575۹ ما جہ ب٤ وتغکو× ہ۳9 << ٭اتک کہ "

 519185 ۱۹] 711756 95۳7 تسلا دمع (38۳-۳8) ×۹ 6



 ِ ۱ 2سے وہ تا ار وج سک عج ا ری بس رب شی یت تب دیش دس ید سم یم رر رہ تیر یکم سست س و وسوسہ م وت یھت

 یوو 7)۱1۳۹ ک٭ تہہ فی ٣۹ <5 ہد یوم ۔ہہ ]٭ | ._چ ۳٠ہم جووجو مو 3ہو جو مو, مم۰ ۹٭
 م٭ ٭)يپ و م55 ہہ, ۳" ×۴ 6 ٭۱ 5رب

 ۳3۹۱ ۶۳۴۲۲ ى53 5٥2ر ۴75: ک ۶۱۹۹۳ 8۹ 8 7٤
۱ ۹ 55 

 ہو ج۲ ہہ ہت ما وج ببعع م٥ "نى

 55۳ (31:) ۲5۴ 27 5۳۶> 7> ۱۶57۶0 5۴ ۳٣۳۶
 513) < ×۲ یمیز ہ یەچ یک 89د ۴ ہ55 ٰ٭ ہ
 یج ہک ی0ج و )5. .۹۰۳۴ ۲۳۰ (3):)۔-(تب جہ۳

 تی ۹853۲ 8 ہہ 5۱۳5 ی 8وت ۳۰۰۰+ و1۳ت
 ۶716 ۹ - ) +3737 ]۶7 ۳)۹13۴ 7۹ 77 65 ٭

 1اک 2 1ج ٢-(۲)337-٭3]۲۷5))

 م5 او57 ×ت) ہ 8 -ہچ۹ آ2 ۴ یوم جت اچ
 ۷3۹ ۶۷ 1 506, 61 م۴۳ ۴ 3۹۲۲۹ 5, 9۲7۳ۃ (7 <9
 9آ ۹76 7 ی۰ ۳۹7۲5 91۲171۴ 6)2 5۲7 ۴
 ۹7×۷۰ ,٥ ٭٢ 5ا9 تو ۴ جج ؛ یو 3ة 59 ف5 ہہ ٭
 ۹۷۶1 ڈاک 991 ٭٭57 >۴. ×ح××٭ و+آت 8 7

 8-ہ5. ۹ 831-۴ 5۳۳7۳۳ 5 )۶/ ۶۲۹۲7 58۷۳ ٠۳۳۴
 مسو-سڑچح ہہ ۶ ۰ مس 8+ "۶۹ 83۶۱ ہو بہہ
 74 25 ہات ہو چ_ ہو ×1 ہ5 ۰ج5 ۹۸8۹۶۸ ۹ ۳۲
 7)۹ 68ہ مچ ۹68:2۸۱ 5 ٣> ٣٣× ٭چ 5

 ہہو ۱

 5۰ 7 ۲ ل71 ۶۱۰7۶۴ ×5 ۹ ج۹ ۰
 تہ ۹۳۰م 8 ہی ٭مہ  م مج 0٣٥+

 مہ ہ قو ؟[969 مح مہ ڈی ۹ي ۹١۱
 م181 ہ7۴-

 نوازش ایل صالاوم ۹۰
 ۹۹ 1۰۳ ۰۲ ۹ ا۹۹ "ہ8 5۹۴۶ 8: ۴
 71۲11515 ۹۹۹ 57۲۴5 ۶57 ×۹4 (۴۳۷۴ *×ہہ8), ٭و٭ ۶۴

7۰7 ) 86 

 ۹۷۷ ۳ت7 51۸ ۰۱ <ہ ٥“ ہہ ك5 ۹ ہ۳۰۳٢

 (ججچ٭ ۔]موەو) -٭٭ 8۳ ہ ہرج می٭ مل ٭6
 م8۲5 ہمز ہہ: 85۲-7۹5 ہ”, ک 9۹9۹۰۳ ۹۱۴۶ ۶۹ ی ٠1٥5

 01913749۹1 ۹1۲0 ۱۰5 7۰7 13011 ۰٠1٥۰۶۳۰5۳

  51۳٣۴ ۶۹٦کا٭ (), ک۲۴ (ہ5] کا8 157197۲76 ٭(۳۳7] 559 ۹8۹

 1۰٥ ٭”ق 3٢١ کم۹۲ 3م ٭88گ8 ھ ۹۲۲۲۷۲۷۰ ی5

 ہم۰( م۲ ۱ - "۱ 59 و7 ۳۹ یە)
 ]87 وک ك(٥ت۳۳۰۳۰٭ ۹۹ 55 ٦ 1 ۹۹۹ ۹٣۳۳۹

 يق×٥ 955۱ 55 ۳ ہما ٴب٥٣ ۹گ]عتج ھم ۳ یق

 3۳1۲۰ 1۳1 5۹) 53, 5۹۳ 515715 5۳۳۰۶۴۳۰۴ +3] 61۹ ء1

 ڑ5 ٥ 9)۳۹ ۲۰ >۹ ۹۰۲۴۱۳ ب۶ ٭)) 5۴۶۲8 ۹1827۲ ہ٣, ۶۴
 ھ۲۰۳۶ ۹۹71 ۹۶۱35 ۹7 ۱۰۴۱۲۴ 71813۰ ۴۲۲۴۶ 4188 7
 5م -5-56 ۹۳۳ 7516 415)0۳8 (ج 25 ۳۲۲۳۴ ا7, 31
 ہ۹1 5۹1 ۴ ٭۱ 3 وجہ ۹۹ی "ج36 !۔]جج٭])]) ٭
 و۳۰. ہہ 5ا5 9۳ [(۹ہج ٭ہ٭3۱ و5 ہت -<ت۳۷ ك۹
 ۰چم س5۱ جج +5۹4 ار ٭0 5 <

 یر. ر۱ جج ھم ید ہک ود م٭ ڈو
 ۔۔ے]ح ]۳۳. ٠۳× '٭8-٭- ٭٭8٭80

 جم( 15۴8 ۴۹۱ ۹9, ی۱ ہہ تو38 >877 ۵ ہب
 ےس (ه۰)-ی۹ ۶۵ ہلاک ہ۳7 5 ۴7 7ہ. 0 88

 رہ (علور-کک 27۳ 525۰ ۳۹۴ 5۶ ۱ 53+ تاج 7۳۰۳٤
 ںیم ہلج 7۳۱-۳ یکاک ہک ہفد٭ یہ 9۹۳
 چ0 7۹۶ آ69, 7۹ 1585 5۳7۴ ۳۳٣۰ ج۳ (ج

 م1 ا
 *وتچہ. ۲۸ >٭م5ی وج یر۔وو ہو٭ مج ػہج
 ]پچ ہہ یک ہہ ۳ مج کو 6۳8, ہی او یک

 1۱ 7 1)7 7)0 77114 57 2 7٢

 مما ×۳۳ ۳٣× 7۳۳۳. م٭ جج ہ 4۱م
 بى  ڈچ٭ 8کأیع ہد 9ک 0ہ 05 ہہ فکے

 7۔۳. ۷7 5۹۹ )۳۰ م۳ مہ م9۱ 588,
 وہ وک ا2ک 1۲ ۹۰ دہ. ۵ 7 ب×٭ یب ٭1 >۳ ۶<
 3ج. ۹ .٠< ج٭ ہا ٭ 588۱ ۴۹

 7 41. ۹71 ی۹ 7-۶ ٠۳: ہ)) ×۷
 م5 ۳۹۱ ہ, (ہ9۹۷۰۳ ہ<ہ ہ۹ >٭۳چ۶ ۹۲۲ ک٭٭ )۲۳۴ یو

 وم مم ہہ کہ گڑاک ےک ک۱ 5 ۹۱ ۳۳
 - ]1۱75 ۱ .] ھ۳ ہ۳. مج <۔مج یج٭ ٭٭٭<٭ 18۱.7

 و. وک ْجک ہہ ×× ×۳ ہد ۰7ہ بچ مج× جج
 --]× ۰۰1 5۳۳۶ ۶۶۳۳۷۳۷۰ 3187 ۱۰۳ ×۳×. 5۲۳۰6 ع۲ ۴×
7 ۴ ۱۳۴ ۱1 71۱۹3 88 8۱۳73 5۹۳۰۵۸8 91 

 ۳۹م ۰۱۹۲۰۹۴ >7۲۳5 ×۴۴ 9 +تتو9ڑ39 سج جو وج

 ق9 ۹۰بی ۹٭ بج ٭٭٭ ہی ہم ہمہ ہ۴ 7+5

 -۔۔]۲ 7۳۳٣ ×ط” د٦٠ 58۰ تہ ٭ہ ××]٭ جم ۹۰۶
 ۱ ۷. 775 5۳۶۰ عقا:رص ۹6 ۳ کی ۳۳۵۰ ۹۳

 ۳ ما 5۹ کم ک۳۳ 5٣۰*۳۳۹ أ۳ ج
 ۳۹ 8, 7۹97 ۹۲5۷. د۹ 8 ۴ 1 82 ٢۶۹۹۳۹×

 ٢۹۳ ۰۶۴۱ 5۹۰ 5 51 535 چہ ۴۴م ۲۷۱ ۳٣
 3۳ مکہ ڈچکٹو '  ہہ م٦ ۲۴٢ ۲۹" ۳۷۳٣۳> فو
 713 م٣ :ہ٭ 8ہ ٭٭٭ ٢ 5ئت می ہم یبع چپ

 یا .0.۰-. ۳ ب51 ۴كی. ہ۴ہ ثم

 ۳۳۴ ۲< ۴۴ ۱۹۶۸۹۰ ہکآ یک. ×۴ ہ۱ل “۰۲01 )7.ہ
 7× ہا7ا ص9 در. ۱ ۳ ۱۳7۳ 8
 ٦۶ م٦8 یب می ب٭اخ ہي 55 ۳۰۳ "۲ 1۱
 ۳ دا ×۱ ×7۰ یک )ج7 ۹ دات ہہم+5] ××
 795 ۳7۰ ۹۴ چک ہم ہال ۱۳ م۳ ۹۳۰ ک

 الا 5۳5 (57 5[ 5 ٠٦۶

 5ا5 ہن مج مہ ہی ج6 ہو ہ ہز٭ 8ں ۱ی
 ۹٦ ہ5۰ م٭ جم ج5 :مقہ 8۳ نہ ر دبصجمود

 ۹5 2۶+9 م۳ ب۹۰ ۴ ہہ 711۰1

 اتکا75: ک ٭ق-٭ ۳۷ بہ ٭ ہہ وو ہہ فپ

 5ا15 مج ]مج ×× ٭٭ ٭8 8 ۲۹ یک

 ۔-۔<۔< ۔ےہ سیہ -

 دب - ےہ ےہےہ ہجم ات وہ

 دح تب 'کتجچب __ہ ہ17 “رگجا

 َ٭لآا اا۶ ٭“پ ۃکشآ حس ٌھۃحاعق تك ۃکل ہکقفف _ھجچ ۃ:ھہآ٭

 ت6



(7 ۶ ۴ 7 7 ۴ ۰۹77 ××. 

 ۔قرحح جت ہج٭٭ ٣× انبار اتا

 َنْولِطْبَما لمٹامہ الو فا مل دور ند ةیزد اکو لیک نِ
 1۹. ۹ 93775 5 ی ×4 ۴۰۰ ہ58, 5ج

 بج ۳٣ ہد ہد "ے۵ مج ×× ہب ھچپ
 ی۲5۴۳ ما! <۳ "۳۳۰۲ مم۲ عج ٦٦5

 ک97 091 1881 ۱911 ۶7 ۱9175 1۰ ۱۰۶۴ا ]٥5 1چ

 تھی ساس ال سیا سش پی
 ۹۲۳19 5ج ۳ار ہا 7۳٣۶ ۰۱۳ 5۰۳۰۰ ہچ چ

 1  ڈ5اچاک 3٥5 5٥5۷۱۶۱ ۳۳۲ہ ػم", ۹۲۰ہ

 ہ× <۸ ۹۹ ۰ ہ۷۸ ×۰ 8× ۴ ٥
 ۴۱ 539. )8 19۶ ×7 ۰۹۳۲7 ۹۹۳ ب× جج و
 ۳۰۳5 ۹47 "۰۰ ۴ ہ× جہ5اتک ۳٣ ×× 5: جہ

 و7 ۹77 وع٭ ۶ مج ٭3۹۸ 9۶۰ ۲ ہ ۹75 ۲۹١"
 8095+ 577ا ۹۳۶ 6 ×۴ ب۴ 1۴۰۷۹| ×75 8چ

 ۳۰1 م۴ ×۳× دچآا537 م٣ ی+54 ×۴ >۳, ۲۳۳ مچ
 ا1۹۶5 251 < ٠۱× ٥۳۰7۳ ہ7 1۴۱ وا7 3.7 ٠

ٰ ۱ ۳۹۲5 

 چت ۳۰۰ ی×٭ ۰۳ ۴۰۳۲ 5١ ہ3 ×۳ نر

 َنْوُمِحْتَب وُهلَعلَو تالا ست ۹. ×۱8 ی×۶٣ہ "ہہ

 +٣۰۳9 ×8 ۹: مج +8, مم ےہ ۹

 م۹ ٠ ۳۰ ہ× ۴۳ ہ٢۱ ۱ ہ۴۰, ہدچی 8چ

 مک وج جج ٭ج٣ جم 3" ٭ہمج یم مچ وق

 دہ. ۳ 57۳ ہت ۶ 17×5 ۲۱ ,٥۳*

 ۹. یھ. ہمہ ٭چ٭ ا ۶3۳ >۷
 077 ا ۳ ۴ ۳ یب۰ 9 ۱۴۶7 ۱۹ ۹-87

۴۱ 5۳۹۰8318۱ [8۲۰ 

 دعا وط_ دل قا ںیسو ےک --- اگ -_ - ۔مف ےس مس دام ےس ہہ

 انچ <۰ 57-۹ 8. 7 ۱× ہ 87
 5+ ہ٭ہ ٭ہ مہ رم 8ہ ےچعچم +8 1| (۰

 ہ5۷ ۴ ۲٠۰۰۳ یکات ہ7 ۰ا ۹۰ 7

 1۹۹ ۲۳۲۴۱۳۹ 5۰ ۴ ۴۳۹. (۰ و

 13 <۰ >۳۹ ی ۹7ہ ہ53 و ہہ ۴
 5۷7۲597 ہ۹ ھ۳۷۳7 7)5۲۰ ۰ 7
 5: 7۳67 -. <۳۳.٭٭ ہہ ہب٭٭< *و٭3 ۲۳ا
 ۹۳۳ >7 ۳-8 ہ55 8] 8۷ہ "ج5۰

 ٭٭ ×۰ ۴۲۰۱ ۸ 388098 ۰۰۴۳.
 2758757 <۶ مہ د۰٥ ۳۳٣ ٭٭٭٭
 د5)اخذ و م۱ ہم. ہت ہر878 یز
 ہ[93۲5 157178 *)۴ 5ا۹ ۹7۹5۹۹ 37) ٭٭) ×7. 1
 9ج 7)۳ ۹ ٣۔7۹ ۴ ۹ ۳ج ۹ ۴ ۴
 5  >ہر ۹) ہ۹٥ ۰ مج٭ )۹6 ]یو یر یز

 1۹۹ 7. 5۹۹ ہہ ء۱۴۷۳ ٭ہ م<٭ ظ× 1ت ۴
 ک5۹ ا57 7۹۹7 77۲ 1۹76 ۹ج ١

 ہللا ا کل کل کف -جپپ ہیبت" جب ہہےبی يےيج ھل ہحق  ھق ےس

 600 چو 1۳7۶ ء7۶

 ہء5٠--65+ ۹-۳۵ 385 ٠۰۴ می 8م ہ١ چہ ٭

 5ہ56 ۹7۴۹۹ ۴154 5۶) ×۱۳ ۱۴, ×۱ ۹:۱۳ ۱ ×7  37
 ےس ٤م ا۹5 ہو57 ۱۱۹۸۹ یصڈا ھہج ہد ععج او
 ۹۳× یے ٤.- ۲۰+۹ ہہ٭5 مر٭ ۱ ×3 ف8( ××

 8.5 (م۴ 51 ۶۱5۳۶ ٦5 تر ٭۱ ۰ م۱٣٣ 5

 م5 <7 ٦۳۳ 8۳ 8۳ ہک 8 ٭ 9

 ۳758 ۰۶ ×5 ہ۱ ی٭٭ ٥ہت] *۰ +4 ۰

 5۹ 9, 559 کاج >8 7۴ ×۳ ×۰ مات جوع ہج”٭٭
 5, اگاو ۴۳٣۲ ہ ا5ا ہہ مچ نج ہہ ج)
 در ۹۱ مت نج مم ےچق]حجم مد ]نی <۹ 5
 تا55 ۹ 5 >۰3-۳۳۴ہ۳ ۳٣ ٭ج ہج ہم عہچ

 پ5 ,٦ 5۲۹ 5ا >3 ۴۹۱۱ ۲۹۱۹1۹) ج۰ر ی۹۳۳۰ مج لک

 ۃرطفلا یلع دلوی دولوم ت٢۴ ٣۴۲ ۴6۲۳ ٭۳ ةلملا ہذُه یلع

 (ہ۰۰۸).,۔ ٭×5.8) ٭<٭, ٥۶ ۱جج مج” ےب ۰.

 ا 3 91 ۱۰7 57 ۶۳۶-5۳1 51 ۳7۴ ٥ ٣× ٭٭) ت-٭

 می ہم٭ ۱×× ×۴۶ ب٭ 5۳ ۴ ۱775 (۹۰) 7
 : 1۴۳-55 ہ, <۸ ہ7 ۹۹7۳۰۳ “75ج ' ۳8ب جج
 دج ۹۸ہ۷ ×5 ۳5٭۱ ۳:۶5 ×7۳ ہہ6 ہم

 6۲ ہ۷۰ 1٦" 5۱١۹۲۳۳ 3٦] ×3 ٭8٠ ھ۰۴ 3 ×5 ۴(۴

 و۷ 0۳3:۳5 ٢× ۰٥9 د(ت۳۳۳۰ ۱ ۲ ٠8
 ٭ا٦ک. 8۱۹ ۹۳ ہ 13ج (37)۔ہ۹ ۴۳۶۴ +7 ×۱٥

 5۱ 7197۶ اک ہہثک۰تا ٭جک قید ۱ ×۰ ]6 ۹
 ٭ا ۱۹ ۱1۷۹۳۱۳ ٣ہ٣: [۳6 ہہ م٣ ہم٭ہ۶٭ (8:ہہ ٭چ٭

 ۳ ٣۴5] یب ٭ ۲۱۰۳ 1ت7 2117 87۳ 5ہ ْ

 ت1ا۰: 5 پ56 507۴5 ۶۳۹ ۲۹ 5 3۹ 7 7
 5۹ ۹ ۴۲۹۰ ی۴ ۹ 55۹+ مو ہم وچدا  ×٭ ود.
 5۳ ۵۹٤١ (ت۳ہہ. *ج٭ --جب ح8 8: ء8.

 ہیچ ۱)۶۰۶ ی۳ :۳٠)٭ ۰۰ ا3ت ج۷ ٦× م3۰ 7ج 7۴
 ۶ا۹ >۲7۶۹9 ۹۲۳ ٦ رہ 5ا5 ۴۳۹ [<٭ ۴٭) <1 ×88.( "چہ

 ک5۹ ی۳001 51۹۶۴ ۹3۲5۱۲۱۹ 515 یے ہہ. یصعجچ "مر ہہ

 دات ×۳5 .ج مج م۳٣۳ ۳۰ و ]۳ 3

 ۹ 1۹, 53۱۰۶۷۰7۳ ى۹5 ۱٥۵٣ ۴ ۴7 نج مہ 3ي

 05۳ <۹ ۷۴۳ مم ۳ ۹ 3157۳ ہ٣ 86 جہ ٭:ج

 56 ٢٣٣ ۴م پ.×٭٣ جب ہہ: ٣×] "8ج ٹچ
 ۹57ب 5651+ ,93]۴ ۹137۶۱ ۴۴۴(( ]7۴ 8۹ ۴7۱ 7٠٦

 551 511 ۹1 5۲۳۲۶ ۰٥٥۶۵۰ م7 ہم٭ہ7 ہ ۴۰۳۶۳

 55, 5ا۹8 5۱۹۶۳۴ 55 ہما ی5: ہہ یہ۰۹ ۳۰: یل (۴

 ات 591 ۳ ۳۳ 7 ہ۳۶ ۱ ۳ ہک ×
551 

 ہ×٭×٭ ×٭٭ "×۰۰ ٢× :×٭ : ہبلاَدَر رتن نا

 ناظفغادم نام اَن ٦ص 48۶ ٭.58 ص ٭٭٭ و۹

 م58 ٥۹۳۶7( ٣٣۱کہ ٣٢ ۶۳ یج٭٭] ۹0ج 7۲ ۹ ہہ 7

 ہا ک 57۶۲۲۹۰ 5 ۱×82 ہہ ٭5٭ مج یہ م ہ ۴

 2ا۲5 (ہ57511۳7 ۹۲۹۹ ۴۳. ۳۴× ی×٭ و۶ 8 ہک

 ہہ >۳ یت 5۴-۰ ]55.5 "م٣۳ *ہ ویب ۔.٭×



َ 7-7 ۹۸ 

 ۹ 7۹-7 7678۹ 313 ۹5۶۸ ػ۹ ہ۹ 5", ۹۸۰۹۴8 ب5
 ۔ق ۸۱" 97۷-۷ 5۸ ھ7۸۸ 5 88.۱

 جب مہ ۱ ہہوم2 ہ٦ -ی 38× جب ٭مہج ٣۳۰۰
 ۳ج ہ5ا3 *۹۳۰ مچ ۱ ص٭٭ -قو ×٭مڑ8٭ م۳۱٣ ی٭< ۰۰۲۳۳۳۰

 5 ت5 ٭ی ۳۲ ٭۰ج ہم ج٦ یىر ب۰ ۹-7٤
۹۰۴ 31151 7 ۹6 ۱ 

 مم ےہ 76 ×۳ :ج٭ بہ ہہ 7۰. ہم مج چا
 یروور ہ ف89 ۳۳۲۳۳۶ ۹۶٭ ۹۲۰۱ ۳)۳ ۶ ہ مم ٭ك

 <٭ ۱19۱ 5۷ ۱۹3 2۴ ۴۴ اڑ, و 7 ۹۳٣۳۳٣۰
 7١۹ا ٭۹8۱ ۹۹'۱۴, كا ۹۰۰۹ ت5۳ ہ--٭8+

۱ 7۷۴7 ۹۹51۳ ۵۹ 185 

 ]م5 ڈاک 8 ۹5 ہہ یف >6 یو 3ء8 ٭بث× 118 2:75
 ۹۳1:19 ×۲ 29 یڈ ہہ 55 2 ہ8 ی۲ چ7 ٭
 ۳-80 ؟ث5۱ ی٭ؿ یہ ۹ج ٭*ہہكچج .ہ, جج ہ
 ٣٣ ۹> ٣۳-۷ جہ ۹5۱۷۴ 671 ۹ 11۱
 5 ہ1 مما+ ۰ یھنا 5۷ ]۱۱۸ ۶۰, 75 ج31 ہ۴٢5] رت

 (دہ:ر۔یک٭ 87ہ 53 ٭ ۱

 555 تل: ہم۸ ہم۰ ر3 8۳۰۷۳ ٭167ہ
 ۹91۹90 (۰۷۴ 7۱۳۹: ۶۲7 :۱٭ | ٣۳× ی٭٭ 3۶ ج
 وج <۹ ہہ. ۹ 55۳ہ م۱۳۶٥ ٭٭ >۳ مے  (چ
 ہ٭ 55, 5۴51 5٣۱ ٥۸۹ ۳۳ 5 م۳ 8 881 ۶۹ ۲ 8۱
 ی1 157. 3۳٦ ۹ )0۳۱, 553 ہلا 31 ک5ا ک 7۹7 7+
 589 565 ء۲۶۳۹ ۱۳۹۰۳ 577 ۹7 ر57۹ 757 ۹۹۰ ۶
 ۶ ۱۹ ٭ ہ۳۰ می <۳ 95 ۹ ہ ہجری
 285 25, ہ "جہ جو (۰ ۹ہ حی ٣5 ڈی

۶۲5۱ 

 ۹5۷1:7 یک ی۰٣٣۳ 55 ف۹٥ مج *. ٭٭8٭ یزع
 مد ٭ہ٭ ٭٭×× ۱۹۹ج5 7 ہجوم 1ر5 و
 0۳5 ۳۳۳ ٭ی ہد یہ ۲ یم ر ہہ ہک و ہج
 3 م٭یہ ۱ [۳6 ہ 9ہی ٭ ہن و. ی٣ 70م ۴ ا

| ]9 

 م]× 5ح9 5جی7) !حو٭ مہ یو ء5 ۴۸ ۱ ہ۰٣ یج

 0 >۹ ۶ 35) رو ۸ ۱'۷ ہ۴ ہم ھ
 بم << 8. ک5, د٢ ی١ ٭ >۳۰۳ 8ہ۵۰ کی92: ہ٭
 ق-09۸1 کرا 6 ۳۳ ۳9 ۳. ×۳ 7
 ۴7۶۱ ۳۳٣ 9٥5۶۸ ک1۰ 571 7818 5018 ۹ ۱ 5٭۹٥ ػ٣ ت۹۱ ہ۴

|8 

 بج٭٭ ×× ججو5ع "۰ج ٭ یس, اھُْنِمَرلََماَت
 تک ک0 کا ۳۳۳ج یو. و 8 ٭۹ 5 ہم

 م٭٭ !٭ م855, )۳6 ہ ٭٢ ح۳ "88 أ5۱خ السنا

 عبوج وںر ×۳ دجح:٭ *+ہہ٭٭ ہہ٭ی٭ مو م٣ 3
 9۹4 ي8 ہ۹ ہ٣ 58 ۹۴ م۴۲ ۹۹۱ ۱ 9۵۹
 5۹ 57 یا5 م۰۳٣ ٭۱ م۹. >۳ چک. مہ ۹۱
 ٭.٭. ہہ یک ہا٭ات ۹876-5۹ ہہ یف ٭٭۰9٭ 7

 ع۱8 ۳7ج ٭٭٭٭۹7۲ ۲۰ ۷587+
 ۹591 : ک ۲۹۲5917۳ 7ج5 (73)-ی۹ ۹۱1 ۴

 رب ×× ہ 9۳۱۴ ٭۳۰ 5م ہ ل٦ 8+ 51
 چ0 ۵۳9۰ ۹۹۲ ۰۲۴۰ ہ 5۳7۳. ب۹٦ 577 ٭چ
 یہ ۲۳۳5 5 ہا5ا م5 ×65 ]×۱ مہ 96
 وج ص:۰1۰۹ ×× 58 م5. *<٭ - یب

 ۲ <۹ ۶۹ 8۹۹ ٭7۳"٭ ہ۳”, ٭٢۱ ۹ 5١۲

 ےہ ہ60 <٭ >۱۳6 ۳١ ۹۹8 55 أ۳ ۹۹ 6 7
 - جے ۴۳۲۳۰ ×۳۰ ۱

 مج ×۳ مہ "م١۶٣ 7 ٭؛ م٣ ۶8م 3ہچ٭
 - قر ہت7د۸ >۵ ۹ ہہ ×× ہح× ہ ×× ۹۴ط.
 جہ ڈ53.4 ۱ ہہ. مىر ٭مج 5ج ٴہ٦
 3۳۳۱ 9 ۴۳7 15۶۳۰7 "تہ 6 ٭.٭

 ۴)7 (311)ر بج ہم 7 -.٭ یعرر
 ۹ ۱9 ۴۶۱ ٭×ہ مہ ہ م٭0٭ 0× ۹ ۰ 7
 جو۱1 م 887+ مچ م٣۴۳۳ (۹٭٥٭3آ1 ((
 قت ہ۱ ٭٭ و٭ ہمہ. وہ ہ 3
 ]م8 م1۴ 25۱1858 ج7 ما 155۲۰۶ ب۰٣ 1 7۱

 ]33ر <۷ م٭٭٭ ٭۹ہ ہ اھیُدِتَیِيَلا ٢×]
 ےھت

 --5 55 ہ۲ ی۳۰۰۴ ۶:555 7356 ۰آ ۱

 مو5-×٭ جہ. ہ ۳۳ ۹5.۹ ٭٭ ہم. ]یج جت
 وو ہد 3.ج-ج۳+57۳۰۳ ۰ ×۰× 87 ہج×
 --۔ج وج 6 ×× ۶7۹۰ -×]ط77 ×× ہ٣ "ح۲ (519)
 ےہ قحعمت٭ 'یق..م ےجع مچ مج
 - 705۲۳۳ م۹9۹ 7ت۳ 7-77 ۲۳ ×۱۹ م٭) رک مع
 ۳۰ ۳۳۱ 22. -.۰٭ ۳۰ 7 ۶۱۳۱ >5 ۹۴ ۳
 7 715'۲ ۴۲ 77۳ 7ہ 7۴, ۹۷ا (378) ×× م57 م٭
 ]۳ 87 >×.٭ م۰٣٣۳ *۳ ا۹ >۹ 5۱08 ۹ک
 ۳7۳ 5ج ہم مج م 3جج مج 8۹۱ ء۶
 30 5۳ 5 ۶۹۰۴۶ ۹۰۶ ت۳ ٭٭٭. ٭۰ 6
 7۳ ۳٣۳۳۰۲ ہہ بج 9ہ ہ۱ (×.٭٭ 76
 7ج ۳ ۳۳۳۴-77 ص۹۹ 5 ۳ ٭×۳7٣ ہ٠ ہہ×) .٭

 ۹3۳1۰۰ 55, ۲۳5 “۹51۲۶5 ا38. ہکا :٣ ہآ٭ ۹٭ ء6

 ۳۰ ۷7 ۱ ۱.۱25 ٠۳۰> ×× ×چ ۴چ ۰۳۳۰۱ 7

 ۹)۸8۰۳ ۱7 8 ۱۹۰۵ ۲۴ ہ79 7 ۴, 5۳ 7۶
 - ۰۰۳ ۴> ٣۳۰۳-7۳۳

 +7٦8۶ د:۹٥٭۰) م7۱ *ا٤7 ۳ج مہک وو٭ہ 7
 5. ا۳. 58 51 ۹ ۹*۶. 87ج قہ ہق یف

 ۸ 61 +8 ہہ 1۰۱ ہ 5 ۴1۰) 7۴ 
 5۴5 5 یہ41 1ہ ۳ (۳ 7 ۹ ۱ ۰۳۰ 3۹۰۰۰
 ڈ۶ ٭] مج چع ہم ہہ بج مج جہ م6 ہ۹

 7۳9۳ ۴ 7٤۴٤ 77 )۴ ۱۹۹۱ 77۳۳۴ ۳۳- 1.۹۳۳۳٣

 775 ا57 ہہ یت ۳37 3:7۳ >۳ م7 | درجہ ٭٭
 7۵ د٭ہ ہہ بص می د5 و٭ ٭م. 6

 دحج ےجحس تب ےہ

 چپ ۔ےے تی دعب

 رات ۃہخٹ :ةقل ےک

 اہ ہو ۃہب ھت



 ےہ ےن ےہ ےس جو ےس ےہ جرح ۔یسو -- ےس

 ےس ںیم ہد ےگ

 ٭+چج آہ یہ وو چچچ٭ ہ۲ ہہ ٦٦٦ ۹٭

 2۳۳٣-7 477-۰ 71۳17 1851 ۹ ۴۳ ہڈچ چپ
 ج۷ جہ ۱9۳7۳7 17 677 ۹77 0)۳ ص

 کچ ۱ 1 ھا اج جب ۳ 7)1 1. دا0چ
 ہہ ۲۹۹1 51 1 (م)) 9۶۲۳۳۰۶ >۰۹ 7۱

 ب٭٭ ۹× مہ ماج+ چو ×۷ -ػ ٭]7٭٭ ے
 ٠۹ ہاوا٭ک 8۲۳ ہبہ م58 جعق ٭ہ وف "ا۹ ٭

 تاح ۱ ۰5 7 ہ5 ۶ہ ج٭ ۶۸ (سح *حج٭
 ہ۳6 ہ1 ۳< چی ۰٠٥۱١۲۳ ۳٣ ہ3 ہچ

 ہ۶ کم ×.×( 5۹3۰۳5 5۴۳ ٠

 ت8 5502716 77۳۴ ہہ ہج..

 طا: 1 ۶۲۶ج (۹:7 1977-3 ۹۹۰ ی7)۹ت-.×٭7

 779 ۹۰ ۳5) ت50 7 ٣۴۶٣۳۰ ۳۳× .2۴۱۳٣۹ د۹۰ 8:35یہ

 صد ہقآ ٭ ۱۱۱ ہہ 6ی ۷×۲۷× ۸۳ ا5ج -جچ
 یی 9ا ۹ ۷ ج57 :۳۱۱۲۰۱۰۷۸) 6 5۳ وج

 ۹ ا15 ۴۹۹۲۲۹ ۹:1۹۳ 7 ک۹۹ 55 ۴5 5۹71 *) .٭1

 135111 ف۹۰۳ *18۳۳۴ 4 ۴۲۳۰۹۲۰۱ ہ۳٢ج یت ×× جو.

 ٦٦ 3 آ7 0آ +.+ 0۰) (۲۳۰۱۴۹۳ جہ موجو
 ہ >م 858 9۶۹75 مک ہ٤ ہہ ۶6۹۶ !٠۷ ]تے

73۴3۷۰۳۱ 
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 51 717 )او پ١۶ 3٤آ ۱1۹۴۴. .-ہ7ک "0آ ۳ 7
 ۹۷۳۳. ت9 ۹ ۱۰۹-7 ت5ت 01 ×۰ ۴7 ۶
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 تو+قجمداچہ ہد <٭ >٭×> ]راتع پہ× ہال )۳۳ہ
 789 ۳۶ 96۹ ت۷ ت0 ۴ہ. ہہ "( 3۳٣
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 ۱ ییلیپ ینزئاوام ای ووطاَ یضارا مے قاوو اک

 ا اک لم نک نوا صاف ام نویسی سا
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 ا00 کو ٰ
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 ری وعداو سرا بیا دیت ہت 8ر >۹ تو9 >٭

 ٭] ۰۹85 ٤۱۴۳ ١( ہم۰ آ۲۴ 7۳۴ 7٦73 ٭ج
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 و( ۹۱ ۳۳ 58.۸ 2 د٭7 7 :73۳ ۱×: ٦×
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 وج یبم٭ ڑ۹ ٭ ٭6 ھم ٭٭ا م۲ ۷*۶,
 8ڈ 8] 6 ۹۹9۹-7 ت۹ت 0ئ۱۹ 2۲87۹ 7۳۹۳۹۸۵ (۷۳۹]
 1:8] ۹ ۰۲۲۹۹ >-٭ )۹۴5 ۱۹۹9719 ۲۰۴۳۳ ۹1 ۴۲۳ ۴
 2: ۹۹4۰ ۹۹۹۰ ہا 5٣۹ ح۶ ی٭ج 5۱۰517 ۹

 نواخ هم را عنوان لاقولا نا ریا کحَی ۹9۹ی

 ے6 ×۱ ی۳ ۱'۳ ۹ 5۹۴ ,٥15۹9
 ٭ مہ بہ َنْمْمْناَلأََج' ہا ۱ یہ5
 ۔چجمرتہ-ہ٭ج 88: 6 ٭9۳۰ لت سہ ہ "۳م 7
 مچ ہوس مہ ۰٣5 756 ا52, ہ ۳۰۳ ۶۷۸۶۹ 8ے چج7
 ٭آآ ےس پ وچ ہ۹٢ م5 5۸۹1 5۹, 5۷۲۳۹ ۱۹: 1 65

 ہو دے. بم ہی ٭ 5۲۱۹ .-٭ ہےمچی ہ۸1 ٤
 جب5۱ ہ ×8× ]مج ہواخ-ہ_. 8 6 م٭٭ ٦ب
 78 6 5۳57۴6 5۸ ۳5 ۱۹ ٣۳۲۰ موج × مبڈص ف۹۰ ا7
 اے ا2 7 )ہک 9 ہ۹ ٭ ٦ ج3, 1۳ج یک ۹ أمات <
 ٠3۹۹ 7۳۱. 58 6ئ 87+ اچ ۱ ۲۳۹۴ 33, ×۳ < 86۶9
 5 <۳ 5 ہ۶۱ ۴ م٣ <۰ "چہاوغج

 ۱٤۰ص 5۲7۳ 5۳٣۶ ےن, ۳۰ <٭ )٭۹۳ ۲)۳۴7

 ٭٭7ے ۱ 30۳[ یک یہ ہ۲۰ ×) 80 8۱ >5 ] 356 7
7 ۱۹ ,0۳۹8 5 51 85 56 ۰۱:۷۸ ,۳0 5۱ 59 

 م۳۱37 88 5۱5: ٤ 18۹۷5 .3۹ ۹× ۲۶ ۱ ۱٠۸"
 م7, 7۹5 82ہ >8176 ٭ہ-5٭6۹ ۶۴۲۶ 8۴۷٣" ء۲ ٭

7۱ ۹۴ ,58-۵5۷۱ 1175 ,.(۳۱ 

 9 ر٭ 33۹5 5۸۳5۶ ۳۰۰۱۲۰۳ ی>٭ م٭ *×ح۴

 ج٭- رثتلاک كي ا۹, ید ×۳× 5۰7۳-8 ×ک
 ہجک ۰36 55۳ ۳۱5۳۴ 5۸۹۳ ۴۲۳8۱۰۷۳ 5۳۴۲ 5

 ۳۸۱ 5۲7۶ ٥55 >1 "۹۱ ٣ک: ء۹ ۹۹: ٤< ُلَاْهلب

 ۳. 51 ۳۱۳ 71۹7-71 (م176 ۹2 ۱ 71۹۰۹ ۰۴
 3+ ۹1 ×7۲۶)۱۹ ۴۳۳۲۷۰۶-۹18 ہ۱ "9ہجج ۴-۲۳۹ 7
 م× ٭٭ے٭ ۳ 1۴۰۷ ؟ے2ھ.5] م53 ۱٣۳۳٣۳ ۳ ۲۴ ہ5
 37 87×6 م2۳ )56 ×۳۳ 5۹5 ۲۰ ۱۴۹۰ ×۳7 ہ٭
 چ1 ٭پ 37۴5 ۳۴ 5۱۰۲ 57 5۲۳ ٭٭ ۴۰۲ 6
 یم مج ہ۱ م٣ ی>٭ ۹۰۰۰ ۹۲٣۳٣ ج۷×ر - ۶۱۳
 .. ×7۹ می م 86إےے٭و مو” 0< ہ۹۷, ۱ ہا5ا
 577-3 ۳۶. دا ہ ۱۴ہ ہع !ؤ ء۳۰ ج۱
 *۳م]7۰ بج-٭ ۱ت رو٭ ۳(1 ٭٭ ۱۶۹ ء۹

 ہہ: ٭6ت ٭7ہک٭ یگ ۱ م ۴۸۴ ہ۲۱ ہ۳۲ ۳٤۶



 یو
 اٹ و یہا کک حد کھرب۶۹ و اک تیس دب و6 زم ےک اے ہجر کاما ۔ ےک تک اکہ وا دو یب کہو ایج اھ مج ہا انب بوم ا اہ ا اےس

 ۲87 ٭., "م٦ 8ہ مج وج ج.٭ ج ہی
 55 ہ۱ : م۳۴ 7رآت٭ 75 ۱ ۹۰۰۸ )۱ , ۳ ہ

 275 5۱۴۹ 7 ,587 ٥:٥۹ 1378 ۱ 5۲555 515 ٦
×5۶ )5٦ ۶۱1۹۹5۹ ۱ 

 _٭٭ *>۹٭ :ح٭ وے -٭٭۵ ٭]٭_٭ جے َْیَلاَوَتَم

 نانا نی ا نذیر ۰ م۰ ھ۹۳
 ۴۹) جڑ, 61 515 97514 17۲7-7۳۹116 ۹7۰ ۴16
 بص. ۳5۱ ٭ ہہ ح٭ كا8 ء۳۰٥٥ ہم +۹۱
 85۷ )75 داحلا (یجج۳) ۳٭ت ہاج) ی۰ .×۳۳.-+) ۴

 >غ ا ۱ك ۹)۳ :۹) ج٭٭ہ دخ ۹: 7جج | ٭ 3۰, 5۲۲76 ۷)۳
 ×× قی. 9 ۹۱۰ 55۱۹۰۰۳۶ * 8ج :اخ ا ۲ ٭
 ب7۰ ٭7٭ ہک ہجج ہد یب5+ موجو ۱٭- (۳۰

 چپ ہ۱

 ۹ ہا ۹7-95 یمر۔ہے می ہ۲ 8
 ۹۳10 ی۱ >۹ م6 <8 مک عو می موم, ۲۱

 5۳۴5 9۹۳۲ 877+ 7۴۲۲7 ×× ۹۹. ۹۳۶۹7۰۳ ٭
 5٭|[۹۲75۹ 37 |

 ٭555 1٭ ۲۹م ٭8۲۹۰۹ ۹۲۹۷2: ی۹: <۹ ٭مہ8
 5+ : 555 ٢۰ ۹۰۰7 < ۴۹5۶۰ میت *ہ3 ہہ

 ۶۲۳5۱5۷۴5 ٥٥75 ص ۹7715 1۴۹ ۶-1٣۰ 6ق ۱

 2۱۹۷: 5715 5575 ۴۰ ٣×۹ م۴ ×۳ :رو٭ ۱ ٭
 "ج87۴ ۹۱ ۳۴ <۹ ۹۶۳۴ 9> ۱ ×۱ ۷٥

 و. ہہ .55 ٥ ۳٦ ۹۰۷5 7۴5 ٭ 5 ی×٭ ۴
 ووطصے ٥" ھم ہر ×۲ . ۷ ۹۳۹۰ 1۴٢ ہ ٠-۹ گجر 8

 ن4۰ 76۱ ہا. ہ >۰ ×۰۴ د۰۱ م5 ۳٭ ٦×
 م157 ٭ ×چ٭ 515 5۹۶۶ ۳ 1۴۹۱ ٭۹٭ 7+
 تچ1 و۹۱ ہ٣: × 35+ ۶م)۰' ۹۹ 7, 1۳۴6 “۰ ۹
 “5 ۹۹1 ۲5 71۱۰.۰ 75.1 ,٢٣× 6×5 8ا7۴ ۹ ۱

1۹ ۹۹1۹۲۹ ۶51۹-۳۶ 5۹۹'۰۹۱ 1۳۴ .۱۹ 90 ۱۱۳۰ 
 5 0)989 ×1]۳۳۹۳ ت١ :×۲۳۳۰۳ >٭×۰٭ ×4 ب7۰۳

386۱ 

 21۹ 8۲ ۳7+ ا397 +8 ۴۱ 5355 ۹ ۳
 م5 ۷-ر8 7 ان۰۳ 3۲ 76217 7۰۶7 77۲ ۶۰( ]٣۲٣۷

 : ۹٥۹(۹م5 ۳ ۹۱ 39ھ م٭؛! یصک ” 11ی۹ و ٣
۹1 2۰۴ 3۹۲ 7۱ 

 کا  م[٭۰ج ہہاواک 5۳۶1۹ ۶۲ ۱۹۹۱۳۹ ۴۰* ۹٣۰
 *٭٭۹[ ۲۲75 -٭ ؛ ہ37 ۶8۱ ×5۱ <5 6 ۹۰18 ۲۳

 گ٣ ػمہ۹ جن |<1٭ ٭ج۹۱۱ 56 یے ك٭ 7٥0 ۹ی هٛا

 ۳7-7۳۳7 ٣٢٢ اک "۳ ی۳ ٢ج ہ٭۴: ۰
 م٭ ٭ <8 ۳ م۹ ٭٭ "7٭٭ہ ۴ 87
 آے 1 15 9۳) !اکاک 5۷5 03 ۳ ۹ 7
 37۹157 ۴۹5 7۳ ٥۴ ماس8 ہ۵۱ م٭ 1× ٗہہج

 "م5۴ ۶ 7۰4 5 ۹1۹21۹ ۴: ۷۳۳ ۶۲۷۷۰۱۳۰۳, 7)558, 5
 ت6. .٦931 9 د5۱ ۰۳۳9 58ا5 ۵۲۳۱ ۹۶۳۴

۲۱۴-7۳۳ 
 زہ یھت ر۶ و ہک ادب تاکہ ےس ھتگرک کہو < جم دن یب اہ جج ےب 83 ےک جیش کج راج جاہ اک وہم وک کر او وید کرم ے رنج ا

 ]7۸ ۳آ ۰آ 37 7007 71

 >٭ ہ3١ < چ8. یص٭ ٭5 50۱ یز ہ٭
 وج٭ ۳ ہہ ]ل٭-ج ا۰ (ہ0ر ی۳۳۰۳ ]م۸ ۷۴
 ]م5 ۹۳ (× 7۱ ہ 0ا5 ید ہہ. ج
 مم ہ موہ ٠٠۹ ٭٭٭ ۱ ہ۹ ((7]ہ مو ۷ ہہ

 میچ 4 5۳× (35) 7۱۹9:8 ۱۰۴۱ ۶۱

 یے 8٦5 ۴ 3 مہ 8ہ٭ر٭ ٭ہ٭ ء] ج
 ری ھس ےہ عم

 01۷۱ ۳1 7 ۱۰۱۹ 7۹۰ 6371 ۰۳۳ - وک بتا نْوُمم
 مہ ہ59 77 ۴ 7, 919 ۹71 ٥5۳۶ ۹۹۰5 ×.8چ

 حل ..٭۲ 6۴ ۴۹۷ 0:1 ۹۱ ۹۰۳۳۳۶ ۳) ٦٦"
 چہ مص ۹81 ک۱۴ ہ8 ۱۱5 (م۱۹۰ ٦ (ئ ۶7 ۹1 ۹۱ ۹۲۳٣۲۱

 ی١ 7 ۹۳ ۹۱ ۹۲7 7 5 ۰ ٠۱٥۹۷۳
 ع ہ۰۱ م۰ م×٭ ٭5۶٭ 3۹۹ ہ۹۱ 56۶8 ك0 ۴
 جی 8۱ ۵5 ہہ, 5۴۱| مہ یکات ی۹۹۷۳ جو 55 ۶+

 ×۹۰ 99۷۹1 ۹ 5 7 ۱ )7)5 ج9 کہ خم ءاعدلا

 :دابعنا ہ۹. 6۳1 55 ی۹۴۳۹ >9 ۱ 1 ٢۳× 3۳۴ ۲٣

 قب۱ ×× 855 مہ 9۰۰50 ۴۴ 5 ۱5۱ ۹۴۴ ( ۴
 جم ي۵ ×× ہہ ہ ۹۹۰0: :۱۹۹7۱۹) (۹٭ہ ۳۳-۲ 9۹

 ۳١5,51 ۳۳۴*51۹ ۳.7۹7 7ہ ۲ ہ35 837 ہ۰
 مج ٭ب ۳ہ 385 ہہ ١ ٭م 8ہن بم ۶ك ہ

 م۴۴۹۱ ۷۲ 518175 5۴۳ ہ >۹ ٣٥7٣ )"و م۲۱
 ۰-7 ۷۹۷۳۱ ۵3 0۱۹٦ 511 551۶575 81ہ 0۲۳۶ ٣5۹۰ ٭
 85 و۹ ۰۳ ۵5۰ 5۲ >7 ۰۲٥۹۹ پ+ جو ء75 ۹۵4

۱ 8> 7۹5 25 

 ہ×”7٭3 "٭۹, و5. ہ5۸ ہ "-×>٭ "5ق 1<

 ۹× ہہ ۱7585 (78) ا۹۹۲۳ م۹53, ہ 7۸۸۴ ۴8-۳
 م3۰۷۸ ا٭۰۱ مد” ٭6. ۹ی ٭یح ي ٭م

 5085 19771 ٭۶آ 555۱ 5۲۰ 5> 08۱" .٣>
 7۹۱۹۱691211 ک۳ ۔۔- |

 شرعسلا بر هللا الا هلا ال - میلحلا میظعلا ہللا الا هلاال

 شرعلا برو ضرالاو تاوٰمسلا بر ہللا الا هٰلا ال - میظعلا

 ۔ :ےسيا

 “75۳۰۳ ۴ ۹۹ ۹7 (8ا:)- ی۹ ڈچآت٭
 7ج ہہ عوح--ج3× یک م۰) جت +۳ :٣ (33۰))۔ہ

 577 6375071 7 ۹۳ (ی٭۰ م٭٣ک ۲× ]مجہہ) ہ6

 ٦٦ 9 : ہہ ت5 ۹96 ید ہہ >ہج-٭7× ہ٭ "م۹ حج
-0۳ 

 یناش یل حلصا ثیغتسا كتمحرب مویقای یحای

 نیع ةفرط یسفن یٰلا ینلکتالو ەلک

 ۹ ہ0ا5 <6 بو  ہ ہری تج وچ ہو آب
 ۶۹87۱۶۰۹۱ ×7 ی3 ہہ ن8 ۳۹ یک ٣ جہ

 ٣٢ ہہج جج ء۱ ہ8 ٭ ۵ م مج جہ

 ساز ےیل دہلپ سسارشریرروپوففسا تے رسوجع٢مسپجيچچادجودپ فی ےہ تسسسفجم بس سچوجمسرمووا

 رعتلت ریہ دن ہہ ۔ج يہ هحپہ ہے _ - :*صدبی حب عج

 ہہس طخ -  پل کک کۃسبںغ جب گل يتثإ :ۃٹكکبي کلب

 و ھہ ھبہً عل [٢ ہت ےک

 بحج _'ے ×تيیت٘ ےہ ییہ چپ

 ہھب رح کھ



 ۔۔_۔_۔_-۔۔-.

 المال ×6 ةیلجت 8۷۳۳ ۹5 ۱45915۳95 دج؛ سی

 کب ید ) ٦ ٭٭۱ عج چا>8۳) ٭ ہ
 ہ٣۳قا× 345 5۱۹۳ (عا:۱) .٣٣× ) ہ 58۹>

 وہ5 ی٦ مہم “<۳ ۹۲ ہہ ٥ 38إ ٭7 8ج"
 ء9۳ ۱997 771 ۴ ۹۳ ۱ ۱

 ۹0182 ۹51۳5۹ ٣× ۴۶۴ کگ٭ ےہ ک51 57*51 ۹۹۲ چرچ

 ]اک یا ا )7 ۷ 7 ۱97>: ۱51:7۳7 ٠ ۹ ىس
 1۳۳۰5 ۱ دیصح ۰ ٠۶۰۳۰ 7۳۳5۱ ک *77>7 پ
 تی ×9 5 ہ٭ ید  -(٭ -ج٭ مت ہ٭٭ *جچ و
 26×۹ ×× ۳. ا جج ۹. 1ت۳ ×۰ چ5 ہو

 8٥۶۳ ٦ می ہ۹۱ یہ "م۳ ×۱۳. ۳ ۱
 700 ۳ ۹ ۳5۳۶ ا779 ۱٠7۳ ١ ۰7ا *777 | ہ3۷

 ی۳۲۶۱ ای ×۳ اناج ۹۳۳۴ ۱۳۶۹7۰ ۶۷ 57155 ۹57 ٣>

 7ک ا ھ۱ )اج 47 1 177۴1 ۱۰91 >7 777 ×7۱ 3ص

 9 8۹ 8< ہہ تم د١ ۱۳ ×8۰ ج۲ ہچ
 اوس 6765-20 ج۳۰ م۳ <۱ 5 ]۲ چچ

 وک

 ہنلرَیَنَل کب ہج٭ ہم×٭ 8۹3 ہ٭ہحی
 ی۳ ء۳73۱

 ہ٭۹ < 8 8 یسک ۴ تھکا: یورو
 یمڈوأ7دج٭ اًوچک ٭٭ ]ہہ مہ 7 ۳۹۰۳ ہی) ہج٣"|و

 ف۳۱ ص ھ7 ۹۳67۳ ہ۴۳5٣۳۷ 3۳ ما +۶ ۹( جگ
 5 85 ۹۱۳۳۴, 6 (3895) یک ۹۹۹5 >)٭ مج٭ ج3

 7 ۵۹8 ۲٣ تب۳ ہ٦ ۱٠۹۱ ٭ ھ٭ 55 2587 ج× وج
 ۲۹ ۲۳۴ ۹۹5۴ ب۹۳ ۱٭۱۹۰۹ 51 5)715 ۴7۳ ۹۱۹۳ 7: ۷٤

 جب٭٭ ہد ۹ 1۹۱ مٌ ہ۶( لاڑج+ ہم جج
 ٭ہ..-. نج حب |8 ]ہو 53 مج ہ5. ی ۱

 ہت ۹ي يا ۹۳۲ "م۳۱ ہ٭٭ چھ ہمہ. ی۱ ۳۷ "8
 م۳ 7 ×۳۳ ×۰. ۰ ۹۷۸)

 بم ا7۶ 01۳ ×× "۹۹ ٭ ٭ہ٣۷.۳۲ 7۰۷
 ہ۶۳ 5 ٢۳٣٢ 85۲ ٭٭ء 88ح. 8عہ ء

 بمجووبوہجا ہ. ۹أ ۱×٭ ۳یر٭٭ ۹۳8, 6

7۶ 7 91۹۰۳۴ 6 377 82(5 ۲879 7319118 2740 ۹۹۹ 
 ۹ہ ہما ی۳ 6۰۳۳۷ 8۰ و٭٭٭ ٭ہ 85م ۹ ۷
 !۔۱37 م5 ہہ ۳3 اب۳. ہ۰0 ۷)8۷۸
 >7. ۴۹ ٦٠ 87۳-20 7۰ ۰۲۰ ہ۹۰ ہ٥ 6

۴۱ 18 81857 

 م51 جج 6 ۹۲۷۷ 51۱۹۴ 513 5118 ۱ +7
 065 39۷ ×7. 5۳۴ ٦5 5۹ ہ۹۹ >۰۴۶ -7"
 ۲۰۱۷۶ ی 5975 7)۳ ۷۳1۷27۰1 ۰۳۳۴ ۹۹ 7 7

 <8 م٣٣٣۳ 8۱ ت7۰ تاج 9۱75 فی 5
 5 ہہ م۴ یہ۳57 م٣ ×۸ ۸0ہ. ۹ا۹ ۰۲
 -٭م٭٭ جج یی تي ہ۰ ہہ >٭جم ہمت مز ت-٭

 7۳٦-۴ 77 ۷۳۲۶ 9۴۳۰ ہ۳) 777 7 .7× ۶× ۱٦۳
 ےے87 ہ۳ ۹۳7177 ×۳۰ اہ مم ےوچوصمك ہا
 م77 < ک-٭ 8 ×۳ ہد مج ڈی ٭6 ٤آ

 601م یم 4)2 55۳۹۶۶ ھ7
 ا یی کاج ا سم عی وج و اج جج 9 ےنیس ۳ پے تو ضد عام ۳ ںی"

 باک کاج55 ۰۲ ۱۹۳۶ ۱ 5٣ ج5] ۹۳۰۲ ۴۲۱ ۶۳۲ - ۴

 0157 م×5 ت9 'ہ 57۰ .-. 37ہ ٠۷۳> ہہ ۹ٛ
 575-1 ٭ 515۳۱ ہ٣. ٭*٭۳۳. 5*7. ۳.

5۱ 7 :1۳۳۰ 
 اک یج .۹۳۷ ۳7 ۱5 ا ۳۴ ۴1 ۶
 ماح٦ 5 ۹۹۲۰۷۶ 5۹5ی 55 م, ٭۲۳ ی۶ ×۳ 3 ۶۰

 ]6| <6 5۲ 17 ۳(۹ [٭٭۰۹) 2۳1۴ 1 51578 ,7 )77 7۳٦

 مز پ۰۱ ۲۶ (؟۰۳ ۲۴ 5۱۰ ٢ 553, ہ50 ۹۳۰۳۰۰
 5 ٣ ۹7۳5 ٦× ٭اتً٭ ×۳۳. ۰۴۳۳. 3 7 ٠

 3 ما ۳۳, 55 ۱ ٣:۳۰ جہ7 ××, ۳6 م۹ ج٭ ۰٭
 77 ۴1 ۴13ہ ۱ ۴۳۴ ۲۰۳١

 ڈاک ٭٭٭ ×1۹ <٭ ہ5 ہہ 5٣۲۳۰۰ :ط۶۹) <۷
77 727 ,۴.7۴۱ ۱ 7 7۱ ۳۶۰ ۲ 18 1 ۹(5(3 815 7 
 و 3-“ 5)۹ ہ ٭٭٭8) ہا أك۴ ہم 87 6٭ 81486
 85156۱۱ ٥350 ۳۹-۱ م۲۹ | فو ےتء رو ہ۶ جج ہوم

 م5 ٭ک ؟!:۱ ک۳۲ ۴58 ۳ ٦٦× ٢× 7۴۰ 59 یو6

 ہ77 ۱ یک ٹاک م٣ ج۰ م5۱ -.۰۰ 586 مج جا
 چ8!

 یر5 ۹۳۳۳۳957۰ ٣٣× 55 ؟-۰ 83۶ نت وج٭"ک<
 یر 3۳۱ یيتر ب۳۱ یٰد) ہ۰۰ ۱ ۲۳۰ ك5 85

 ۹۹۹8 5ہ ٭ ٭7٭م 58۱ ہ٭ئ3 م٣ یم ٭

 "م٣۳ [٭ ×3۲ .ہ×٭ ٭8٭٭ ۹۲۶۶ کا
 ات چ۹ ۲۳9077775  7۳ ۲٥۳۳ ×7۴ ۳۴ت٣ ۳۰۴ ۴۰٦

 ۹ جج ۹5 ۹۹7۱ ۹۶1 118۳۴ ؟7 8۳۷۳ ی5 7

 1 152 ۱ 7 37× 371۹ ×37 (ھہر) یے

 ہ7 ی5 775 ۳۲۰۳ (ع:ر۔۔٭ مەج-٭ چت ٭م55 ہ
 75۹ (۳۱۹7۰۸۱ 5 5۲۳۳ (تا1٥)-ی١ ۹۹7 231 < 8۰

 آے 7 ۱۰۰. م۳ ۳۳۳۰ >۹ 8۳ ×]×٭ .
 79۲ 5)3 ٠٠۰۳ مج واك.- 1ء۹۰٣ ۲5 ۹۹۴۰۸ >ہ)

 ]۳ 9. 7۳ 71 1 77۴ ۹۱۰ 5ج ج5 ہہ 8 ۱
 5195۴ ف۹: 9۲51۳9 ×۲۳ ہ7 م >م 8۷ہم "ہ٭

 9)084 55۱ ۹ 08 ۹ "5۰ 878 ۱۱۰8 ]م۳ ٭

 75. 5۹ ہ1٣ ۹۳7 ۹ ۶۶۳ ۱ ۱ 7)۹77 7 155 ٥۰٥۵7

 تالا نئ[ می ۱

 ۹۹٦ تاچا ةعاس ×5 ۳۸۹ ) ہ٥ -×۰۳ >۳ ٭
 یا ۹۱ 5۱9۰1675۲ ×3 م٦ 8۷۰ *8تہ

 ٥ :55٥٭ ہہ مرب580 *[ہچج7( 3وم ہ 8ہ م8٭ہ

 ۳ک۷ بر ٣بج ۹۹1 ×5 ةعاس (5ہ7), 016 3:88 ۹71 7

 کام ٭٭۲۱ "۱ م۰ *ئہچم٭ ۹ہ ×۰8 مم حج

 5۳۷۶ 5 7٭ت ٭ .٦ - ہہ و مر7ہ٭
 م۳۰۲۰ :5] 7 ٠× ×7×٭ج 7ت ز۰3 38 ×۳

 ۰57 ۲۰۹۳ 8+5 ۴۱ نآَّإ حتسد0) م۱

 بیرم (عوہ7) 155 ۹:۰۱ 1۰5 71۱



۵ً: 

 ۶ 8955 ٭ ٣٣٥.۴۱ ب25 ا5ا8ہ ہ۹۲ ہ5 تہہ
 5197 مہ مہ ٣۹۰۹ (ق)۔کہ ہ۴ ی >۳ 8۰۴
 ہت م15۹ یتا ڈ5 ۱-1۹ دوا مت ماتوکودز

 5۶۳۹۷۹ 57۲۶۳۶7 5۶۱ ۹ا۳5 ھ), ک 7٦× 803۴۲ ٠5۳۳ ٭ ۱

 >359 55 ی2 ہہ 5151 یک 1:3۹ د٣ 3٭۰] م6 "رہ ہ5

 ہل×. ۹۲۹ ٭ ×5 ۱ ×۲ ٭۱ 1۹37. 3۱۹۶۳ ٭ ۳۴ ق٣

 9۲۲۹ 51۹ ۹۳98۹7535 3577 6 ۶ ۱ 5 ١۹8

 5 ڈا ۳۹۹ یرر۔ہ مہ”۔-٭٭ ا3ج 8۴۳۰۳۸ ہ
 ےک 51 ہ٣ م_: یگ ۱ ٭ ٭5 ہ5 مہ ید ا

 15۱+0 ۹ ۹۹۹۳ ۱٭8 یہ) 8 (3٭ ٭*85حجت و

 * 79۹ ۰۳۱ ۶۹ 8۲57 ۱ ٹک ٭×۳۰ ٣۶× ہہ ۴

 ہ3۰ مو ص5۹ ۳۳ ۳. ۳ ۶۳۰۷ ۳۴ )ہ١3 ٣
 ہ7 ۔.۔(69۵5)

 ٦ ۲ ۳٭۷) ۹۹) ×۳7, 51 77 ۹۳7 (3ہ50)۔-ہ٭۹ 7 ٠٢×

 ٭۹۹ 51 37558) 5901 ھدجح٭ ہجج ہمب جج ١

 پد× (1۹+ 19۰۰ ہ۴۴ ۷۳۹۰ ۳× ۹337 7
 ۳ ]۱۴ 655 ۴ ۹ ۴ ۰۳٣۰ م۴۴۳۱ مزو٭ ]ہ5 ۹

 7 8۹” ہم ۵5 5۳77+ >۲۷۳ ی چ۰ ۳۹۳۹۳ ھ٭
 ۹:3۱۱ 7 ٠ ۹×  ہەو[|ہج.ل< ہي ْق+٭ م۹

 یط٭ ہ.×٭ +ہر٭ پ یم مہ ۹5م مو. ٭
 ۱۹۹ ہرا م5 ۳۲۳ ×× ٭٭ ؟ہ*- ۹87۰4 87۳ ×:م×
 1۹55 ی۹ 5157 7)2 ۳× (ی۱) ٭ ج-بجیج حر مچ یے

 م۹89 ہہ ک3( اتے >7 ہکر٭۳۳ 575۸۹ ب٣ ,

 یق٭ م181 ۴۹۲۳۶۹ ؟ا[۲ ی٭تا >۱ م٢٣۳ یجع ہ مات ہ٭

 ٦5 ۶۹۲۶ ہہ 5۰ (58-ی٭ ۳١ہ ۶۱93۱) ڑج٣٭ ی٭ <6 ۔٭

 ج5 ہ۰ م3۱ مہ می <۳ جہ ]× وہ
 ۹5۶ ۷۳-6 ا۹۳۳۳, آ47 88۴7 ×۴ ×(٭ مہ ٥7
 ۳1 5 ٦ 5 8+ 3 د3 کا0 7ج و377

 اکَع یفَح كيا تو ت٦ د0 9 ی ہج٭ ہر

 ےیہ ۴5 ۷۴۹ ہ۰ ۱۶۳۱ ٣×) ]م4 8۷۰7ہ ہ جج
 ٥۴۳۶ ۱۷۳ .۷۴۳٣ ۹7۳۴ ۴ ×× 071 35 ۴ ہہ ۴
 ےجم۲۳۴ ۳٣× ۱۹۳ ۱۳۹۰ 5 مج می عو ]مج "مج 5

 ۔ےئ[ت <۱ ہ۲ یر ×(ج ۱3۱ ي يہ جج×

 ق ۴٣ ۰٣×٣ ہ ۳۹۰٣ 8 3آ جہ۳ ]م۳ "و٭۳ وج

 یجب ک1 717 ۷۶۷۳ ۳۳ ]88 مج 9 ی٭٭٭
 ےہ جوا, (۸088۳ 5۹۲۰۹ 5۹ ۱)۹۴۹

 ۴۳7 ۴۳۲۳۰ ز77 5ا۳ ت0۰ 8ہ ٭ج

 ٹا

 یہ نوچ ۹۳آ ۲۳ 755 3 5۹ ۱1۳۰۳ و ۳

 و7 91689, ۰۴ج ہ جو می بچع 3ہ ء۱
 وو٭ 6×2 ہہ کک ہہ ب ہت یص×٭ ۳۴ہ ہ٭
 م02۱٣ ۰۳۳۳ 5۸۰7 ۲۹۱  یج ۳(6 ٭ہ
 ]قع ہہاّڈکت ہ م5. ۶ ڈک ٭ ج-٭3 ء٥ چک
 ۳۹۳57 5۲۰1۳۳۰ 5< ٭ج ہم جہ ججچ ]جم یہ:

 - |۷ ۹ہی 7)0 ہا 3۰ ]۱۰ ۸) ×۱

 ٦< ۹5 1831 2۲۳ ت٣۰ ۹۹ 9۳ یھ ٭٭ ہ٣8 ہہ

 ْ () ۹7. "م۳۳. 5189 ہ میچ مک بو یہ
 ]ی۳ اچ 9 ۹۳ت تج ہ (۹۳٭۳۷ ب×ر٭ 858 -] ہت مچ

 85۸. ۶۹ 5۳ مج ۹۳۰ ٭م٭أ مج ٭ ۹۹۹ہ نرچمچ

 7۰ ۱٢۴ ہ55 ۶۳ ٭٭؛ ک٭ ہج ٭مج٭ مہ برتہذ

 م3۶۹ ۶)4۰۹ 5۳ 5 ۶7۱۹  :ہ٭ ڈ٭٭ ی۳ جچچہچ

 نومایدل ںیاکلاراکا نوا ڈا دلی لم ۳۹۹

 مما × ۹ہ مہ ءعج..ہج جہ. ٭جج ۹

 -..۳ ٣ ڈٹ. ٭چ5  ہ٭ مم مچجى جچجچ

 7۶۹۴-۲۹ 6 5۱ 13۱18 ی ۹۹۰ ہ٭۶5٭مہ ×آ ہہ ٭

 5 555 5 ۹۲8۹ ۳۰3 >۰ ٢ ٣" م٣ مم
 ۱”5 ×۹ 7.5 *×5 ۶۳۳ ۶۲۳۹۰۳ ×۱ر ×7× ۴۹۳7 :٣۰-۳٣

 ۳٣ ٦ ہہ يجج ہٰغ۲-ہ۳۰ ہ9 ۲[ ہہ 3 چن

 رہ ...اےکرژ 6ے سے رش جسے استھکجچچیڈگڈ سس سو0 وین0ی00007



 71ا۳۴ 5۹7 7۶7

 9 21ج ۳ ۱ 71ا ۳ 715375 3:773 ٭-
 م٭) ×7 ٦۱۱ ۳۳۳-7 7۳1 ۱۱۳۴ ×7۰ ہ. ٠×

 1713 ۳٣۰ ۳۰۶ 77۰۱ 9۳۴ ۶۶ >۷ >3 :چ

 ۹۳۳ ہ۳8 <۹ ۹578 د۰٦ تا 87۳-
 5ج۱ ۲۳ تل] ۳7۹۱ ۳× ۹:771 7 777 7 ۹۹7۳ چ.٭

 ]م۲516 511193351۲5 ۱|

 ۹ 5815 51018 یڈ ۲۲۹۹) 8)511 ۹39 ماہ۴ ٭

 ہب ب٭٣۳-۶۲۷۴۳ ج٤ 753 ۹۳ تا٥ ۹۰۰7۰۴5 )×× یر

 ہا5اک کا1 9۱9۶5 75۱ کتا 5935 1۹۳۳۲ )٥3٥ | یج

 ہما 7 ۴)۳ ۳7 ۴7. 5٦ (۴۳۳۰۰ ھ٣ ۱۳ ۷

 37×. ہج ٥۷4۹" یہ۰ 5۳۷۷۴۶۱ ہ٭65 بڈوچ

 و. ۳۱ ×5 ۳۳۳5 "۲۶۳ 6716 ب۳577 ڈچج

 5157515 ۹*۹ ۱ ٣ م5۳ ۳فآ 7۶ ۴374 ۳۰۲۳) , ج7چ

 ک5 ٠۳×> ۶۸۳ 8 5۴ ۲ 1٦4" م٣ ہق٭چہر

 ٣۲۳۳ 9ط م7 75 م۳ ۹۹3۰ ×۳۳ ہ۰٠ )7×
 مو (723)-ی 5181۹ ا۱

 5ا5۶ 5)۳ 515 5۳۳۰۰7 5۲77۰۳5 ۹ 7۲ ۰5 دجتہچ

 ۹۳۳۴ ۳۴55۱ ک٭۲۳"۹ 7ہ. 8.6 ۹7۰۴ ۹۹۰ ۹۹۰۰٣۰۴

 ہ۳ <5 ہم اک ٭9مے ٠۳ ہ. ٭ ہ-×ت چپ

 5577 فیجح *ٴ٥ ی1 1۹۰ جم. ٭ہگ لے3

 تر ے۳7 ۰]× 7۳۳۰-۳ >۴ ×۳ *+ع-ح٭ ہچچ

 ×× ٭۶۹۱ ہک اوز ہچ۰) ۳ ما ۳۲۴ ×]٭ ]
 م۱

 ک 5ا5 ۱5۹۹) (ییر۔ہ٭ہ 8۳۴۳ )و ور 8

 جج 5۹ہ مہ ٭٠ ٣٤" جی. جخوە ٭ثيمم : جج
 ۴ج۷ ہما ۰۱) ٤۹

 ۹”۵ ڈک ہہ وج٭ًہم مچں جی مہ مم

 ۳۳۰-۰۰ 15 ھ١۱۱۳ ۰ تک 5۹5۰ ۹۳۳) ۹۰۸۳۴ ۱

 دب ۸ ×5 ء۱۹ "۳ك نج و٭ ۲8 ء۴

 ج55 م٭5 9و78 ٭مج 8ہی م٣ یھ ج۳۵ ۴

 کن 55 ۲۰ ۱1۱۹7۹ د55 مکہ وچ مم ٭ 7ہ
 و۳۷٢ ۱ ۲۹×۳ (م 5 5 8-ہم ف۳ ۴"
 9۱۱ ۹۷۳۳۲ ہ55 1۹۹7۶ "م۳55 ۹19۹ ۹۱ ۹8 8 7

 ٭ہ5 ۳3۰ (7[:) <5 مہ<٭ مہ ۹6 ٭۱ ۴< ٣۳٣٣
 ا5ج عم چوم 3جے 1 ہے  ہہیعیجچ٭٭ ۰ب 0 8۹
 ۳7. ۴ ۳۳ ٭۴ 5۲ ۲55 ×7 ×88 7
 >5. 83 (یکا۰) یڈی ۰ ے1 ۹۳-ہم. >۳ ۲ 1,
 ت۳ ےہ 37۳ +۰ ٥ 0, ۴۴ م3۰ ×۰۳ ۳
 17۹1 9791 ۴7 ۱98۳9 ٦9۹> ۳ک *:]۹: >۹5۳ج ی3 ۴
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 ×۱5 ٭ ہ٭5٭ چک ٣۴۳۹ یىیٴ:رز چت ٭۹٭
 ۰۰۰۲۳٣۰۳ ×7 *7-75 م5۲ ]* ۹" 8 ۴ ۱١

 ۹ 2:۳15 98۰ 37:871 75۰۹) (>)7)--۹ )7ہ ×8

 5ج ف>-٣۳×۰٭ لک ٣۳۳ہ 39ب٭-×رم < مہ و۶ ۴۹ ٣١

 دس

 ُ 2... < کس نوف
 2 ہم ےس ا ےل ا
 اس ات و دا ںیھن نیمکلخ اک
  وس ےہ و سے یو ےک وس ھم ١ص اہے پے ےک اےس ہا ۰

 2 انا می و نامی ص اتا نامور دللااوعُد اک
 توپ< هللا ج ےو ےس یا دلعج اصا٠ و ا 2

 | تھم رومھروگ ا
 ہوم رن وھلن 24420104 ھ

 2 نامہ
 زم مہیش قع ا
 2 5 ند َنِم وع دب سزلا ن9٥ ںوتماصعانا ما 4
 ة تے ےہ کل نیک یک ےھرغ اف 0ا تا اابج اک

 ے1 نوٹ وی یا ہا ےس نئ لجرا ملا ؟ناتیص اب
 2 نما ام ا محال 1

 2 ہ ۔ نو تاک ید وک ایرش ا وغدا

 مد-حر ٭. ۸ ٭.٭ 71 تظ ووع ےو ش او یک
 تر۳ ۳ ہ87 +ج وج ٭ ڑچتچ رر+ / ہہو )۳ 7
 11ہ ب7 ہ77 ر7 ہ7۹ 77 چک ہ7 رےہ ى75
 ہو ) 7: ت7۴ ہ7 77 م۰۰٣۷ ٭ہی 7 ×7ر )7۳ ہ37
 ہیجج بجج+ 9وج وج چوم یمروجو ور

 مصر ۸55 سہ ٭م) 58 یہ۶ ٭7 ]چوں یجھڑڑ ۲ب
 موہ كو ہو وم ہؤ4) ج707 ہم ہہ ٭ہک ہزو مج

 ٭ق !٭ ٭)ج ر بتیمج جہ ]ہہ )۳ ہرجچ و مچوہ یہ
 7ہکہق) ۱ 7ت ×77 ٣ر مہ یر رھ_ہچ ج۳۳7 ہ7۳ ۹ز
 یر پ<۔ و ٭ ہو7 جہ نس, یس چہونجت ہذ]جرچ+٭ ہ۲ ٭٭ ۸5

 ہ77 +۰7۳7 مر یہ 77 77۳ 7چ ٠ 77 ہ7 سہ ٢
 ہ77 ہمآ٭ نجاوو أجور٭ جج ر یندمز بحر ی7 دوج م(×
 7چ < 5 ]۳ أو جہ یو ہو۳ ڑ7 فرج جص5) وچ ہم و)
 ۔!۔چجلچ مر مت نپرورچ پررہو ٭4)جچ رو چ "مچ ہچج چ
 30 مدد)ز روآ ۸ یچ+ چو ہوڑچ در چچ چو مم یو
 73. ×7 ٭×۸ 5< ی١ 79 ج7 ٭<×٭ ۱ مد٭۰) 0 7۲
 ت71 ہ77 ب۳ 7. 77 7۸57 د۳7 ت۳ 8)۶ / (یدذمر
 7 ہ۲۷ ]7 ہم. ہ٣ تہ 9 ر7. یہ 7
 ہ115]5]5 )77ہ 77 >۹ ٦٦× یہ7۳ 7)577۹ ۶77۲7 7
 47۹ ۹۱۹) 3777 حر زہ جہ :٭٭ر نحمر ہورپچ ۶ ڑچ
 یو ہبہ نیر یڑوب ۹ک یڑکٹی+و یخ ور بعومچ

 مکیوچ ۷!×ہ یرججہوجچ .یبج یی. ی]ٛ 777 مج یب ہمہ
 وج ج٭ !٭) تجحج ہمروو 5رو]5) ج7 وج 7 یحےر )ہ7

 4 ۶7 ہہ. 7)۳ 7)5 77۳9 ا ر۹ ترو٭ ۶ ۳۰ ہہ
 76و27 577 4ئ / ۷( تہہ ۶ مز ٭٭ حج ]×۲ ص۹7 ہ۷۳ ٭)چ
 +7 تیڑہہو 7ج جر! ہر چو یزوز 0۳۰ 7)۶ ۶ 306 ۹۰ ,
 ترس ہیرو ٭ برج ج پو٭+ج وج وو جج یچ

 ت7۳ ج7۰ ۶9 ×7 ز



 24 77 م۴۰ یسوج ہم مک ہ8۱ ا٭ ہہ ۹۴6 ہللا لاق
 1۹ 9۶ ۴۳ >7< ہق ×× < ۶۰ ول, ٥۴6 ہوم
 گانا )83٦۳7 2 ٭ >۳ ۱)۱۹۱3 کا27۳۹ ×7×. 7 ۴
 ت۳۹ یے ٣ ×10 ک۹۹ م۳ 8815ص *ٹ ×۰۱ ×7 ہہ

 ١۳" ۹1۹٠۹7۹۹ ٭:۷۰۵ ٭ ج۳ ہربہقٛو ٭8٭38۱
 318081-250 55511 ۹۳7 >7۰>7٭۱ >۳ :۸۳) ہ8.

 ۹ا۱1 9) 275 ٦] ۳ ×37 ۹ ۹ج+ ۶۹۳ ۱

 ۹ د5 یجوم ہ۔چ جج 8یچ ھم 3 1۴٭
 ج4 1× ی3: ہک -*۷۲۹۹4 ×9 75, 193: ۹ا71 ۴ ٭

 ۲۳19 ت۷ج ۹۳5۹ ٭٢۳ ۹۱۴ج7 ۴ئ۴۱

 جی جج ہجئآ *وچہب نت ٭ نم. ج٣ ػہج چپ

 ک59 17 51 51۳۹ ۱۶۹ :۳] 777 91 77: 2)7 >۷:
 25۲7 5۰ہ ٭ع ق۱ 83ت( مج ہہ وج

 5جور۔ہ ہو ر13 6 :۳۳۰] ×× آ27 ء97۲۴ 5 ۲۴ )

 <۱ ک۰۹, 77 ۹.۳۶۳۳۳ 5 ۰37۴ 58 ۳۴ مو ××
 3۰”؛ >]]۳7  5۳5 م7۹ (85۰ "تآ ۳ 871785 ۴٣ ۱٢

 یے ۳۳ 5۳ ہ۷ا 6 یک ہ۴۳ 8 +7
 ×5۴ 85ج. >٭٭ ہہ جج رو سچ
 7183179-781 89۹4۳۳ ×۹1 ت5۴ ۴ ۱۴۳۳ ۴۰۹ ہج×

 ۹ئ ہہ و5 م۹۰۲ (5ئ)ر۔-ب جج "وج :(ئ8) (۸ہ۰ ۲ 6

 م3۱ 5785 ۱ 1۳6 ى٣٣ م۹5۲۳ <7 ک۳۳ ۹۱۰ :3]
 ۹۱۱۴۴۲5 ۹72815 (۹35)۔۔5 11+ “کہ .(3۹٭ ]6۱ ہی

۹۱ 9 

8 85۹ 159 

 َیِحْیَشلا لو ود بلا لون ینئا دلا قد ٹا

 ف۹ ٠ہک۰ ہ× ۶3×3 >7 13) ۱ ۳ “(3۹) "۹
 ما ۱ >757٭ 5۳۹ ×ج. 3 ۲۳۴۸۳ یئریو ہ۹۳

 >٭ ہ5ا٭, "۹ا ٭اتا ۳ ٠ہ ماہ ٭ "مچ ٣ ب5

 ق5 عج نج مج ٭:3 ٭ا ×۴ *.5
 ڈی

 73: 511715۹1 9۹۹۹ 55 ک3. 7, 5111۳۹ 818518 ×× ]٠(

 577 ک ۴7۷3 ہ3 ہہ ٭.٢۰ و۶۳۹ ٭< ر٭38 ۳ 7
 5ا8 6 1 تما ١ م1 7۳۴ +1۱

 ک۹۲ 551۳5 5۲۳۶ >-. ٭۹۹٠٭3)ہ ٭حج ۹٣
 مہم ٦< "7ہ ہ٢۹ 3۹ج م۱ ×7 ۰۲آ ہہ ہہ

 م”۲ 5۲55 ٠اا 6 ۱۹۲911855 ۹۹۰۳18۹ 5 ۹۲5 513 ۴1۹۹ جج٭

 "رہ 5۲۹ ہت5۲۳ج مج حہ] ٥۳ مت یج  مووعرجو ٭8

 ۳+ م85۱ ٭(۲٣ 8۴ ہم6 ٭تہج مے 8 یج

 575 ۹ 715751 < 2۴٣۷۳ .۳م ۱)3 جدو ×× 8
817 

 5۳57۶5 5۲75۹ ٣" :7١ت:5 ی5 ۷۹۹ 69ہ

 ہم ہی ڈژۃ مہ, (۹ک۳۶۰ ۱(۳ ہم جج 8ص. ۳چ ٭<

 7971۳. 4 ہ5 >5 ہہ 3٭۳38۱۱۶۰ق ہ۲۷ ٭38ْٛر7

 1 |0 قی َ 5:
 ال را نیا تال ود نم نو غ نک ئلاد
 1 ۲ 5 ھ2 وھ-2أذہ ہیرو ےکو ےٹ

 ٥ ےس ےک

 ا رشووٹعلادخانوڑ بال مد كي نون ماند
 : عم نا راتا دم ڈیل یخ خو قا
2-027 
 سا
 عَنَأ

 ۱ ت37 تی اپ ےس ق۲ د9 ےہ

 0ن ْوُرِمَبُم ا ا و

2 ---9 2 
 ا ا
 اولین ک نار لا قا او ند لت
 7 . یر َكررٹ داود نومعرترئلعلاوتئاد ہل
 _ و شلاب لوتلا نرفعلا نو دوا یک ۴ قی ا بو یا یک

2710 
 مہ نوادجم مد آ اودبوخنیفوبدایغاع ھے نع نوری

 وو ہہ ےک رے م۸۸ ۸۸۸۸ ے۸ ۸ رش رھپ یش یا

 مدم) 0779 ×٭× كہ ۸+ ہڈوزچ 858 7+ ۳ق ۱ر
 جج 585ج دو منج) ٭ببق)و ءطوج]ج ر یحدر ۳۳ ہی
 بج و۶ ڑ7 ٭رحووجج یرج ییہ ۲ ہحرکحج مہ ہ٭ی موج
 ہو. ۳ 557 ہ55 مچ !ہزوہ٭/ نجد×ر ہو عیب 7
 ہ7 7۹۷ 7/1 2 ک۹ ت77 97 7 07 ٣۱ ٣ہ 8

 م۷۲5 ء75 1| (نذر 51۹ہ م٭7 "موہ یرک ہی ہک 3 مج]+

 80۳ ؟< یچ اج ہہ 39ط7ہ جج یو مو ٭جج وزچ ر یممروبو 7

 7 8۸۰ ×ج۳(). 9ر۸. خمیمدر 7 ٣۷۲ ہ٭ ہت 7
 چو ×جیرج+٭7 ٹمر٭ہ٭ ہترج ہ۷ >آہج5٭ یڑوب ٭یوک جہ ٭چ یج<
 ہج أو 8۷/؟ک تیر جج قر یودر ہج.پ وج 7ہ

 د5 ہر1۳۰ ہی 7ک ۹577 7ج مہ حجر بی 7 ۳ک
 ٭ ج٭ چو ٦ خممردەز وچ ٭سسہ ہو ہرسہ 7ئت جج
 5۳ 5ع ج وہ یوج یر ڈی ہی ۸5 کم7۹ ہہ چچچ بہ
 7 5ج ہو ۴ .٭× ۳۳5 ٭کم 7کہ ہ5 ہم ی ممی
 >5 ب چب وج ہت حج برج ودجوج.جر چ مر
 ہت ہزو٭. 7ت ہمیرب و ہجہوروج]]۳ہ<+ جج مچچ بج  ی)چج”

 ٠< جیت ٔج مہر یچو جو ٭ْو ہہ  ہبص) یرمر بی
 مجبجعحج ٌ چپ بی یوج ہہی ١7] ۱05 2۲۷ یچج ڑ5 نج
 ۳ قی 3وچ وچ ”" یمےر ہڑچ -چچ٭ چو ی ورج ٭و
 د77 3 ا2۶۶ اہ ی7 و قی. بہ جےرچ یہ یہ٭ 7
 × آج ۔چج ٭ن ہ٭ جج ۳ج ہ ٭رچ ر جج ےہہچ
 ہ8 جر ممدر ]ہلی5 ٭٭ ہی۶۶ ۶۹7۳ہ 1
 ہت ہو رو جہ ۲-07 577 ہہ >7 یچ٭ دڑ٭ ھ7

 اتا ہ۰ ]ہ٭ ہہزو قرصصت ج7 جوہر

 یا ول رش رپ شپ شپ شی رھا رپ ھا پل رش شا شپ ھا شوٹ رش ول ملا را رھا ٹپ اپ شپ را شپ شپ اپ ھا رش شپ ا روش را رش اپ لپ رک
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 5۲۹۹ ی٭ 647175 55 د ت7 2105 55 نی
 ۹۳۶۶. ۲1۹ ۲۳ ٠۳× ۹۰۶۲۳۶-۹۳۶ 77)ہ
 ۹77 ۹ ۴ 71۹7 ۴۹۲۴) ۴۲۰:۴ ۱۰۲ 1۴5٠ھ, جج
 5 79۳۳ 7 91 1 ۰۳۴۳ ۵۹5 ۴۰۰ یہ٠3

 )9۳۳9 2۷۰۰۴ ۴ 87۳ ج۰۳۴
1 15 ,01۹75 34 5۹115 33۹5 ,655 25 

 31۳7 5۳) د۹۹ 95157 توص × ۳7 ڈو ول
6)4)8۶۱ 21413 

 وفع یب 5۴ 5۷۹۴ ۴٦ ۴1 ک۹٦ ۴715ہ ٥٦٥6 جہ وچ
 م33 ۷۳۰ وج ۹ ہمت < ۲۶۴ 57ی پ
 >8 م8 یڈ ھر ۷۳6 4۳5-4 ۹۰۳۷ ج٭ چپ

 سس

 ۷۳۶ 7× ۹--377 (عمدرر 8ب ۴ہ ہو
 ٭ہ٭ات جہ -08٭ ٭ےہ یه ۹١× ىجیز ٹچ

 79-1511877 بج ۳ جہ ق١ ہ55: جچ چچ

 5۹155 ٭۰ 5 5۲۹۵۶ ۹7۲ تن "8ہ ۴ی مر٭

 (510)-ت 5۳۳ ہ مات (۴ ۳۴۳ہ د۳ ۹557-۳٣٣ جچ

 5۹ 57۰۹ کج رس و 5۱ ۳ 57۶7+ ۳3 3 7۱۰7> ”٭)٭7
 1918 ۴۳ رم ی۹ ۲ 5۷7۶۹1 ×0 ۹۴ 3ج ۳ ۶8 ہچ

 >[[83:6 (۲1٥5۳[ك۴ *٭٭٭ |

 ۹ ١١۳۹7 3 ٥ یەبر >۰ ہ6 ہ٭× یمرہم
 ہ471757 اتا ۳ )1 ۵5۳۷۶-5۳9۳۳ >٭5 7 ٣۹۳

 58)۔ی 51 5< 5۳۳۰ یئر۔ے 8١× "۲۱5۰ وی۰ ہہ

 ×5 ث9 3٣× ٭”میعججعج مت "٭ 8ئ
 یہ۰17 ۹۱۹ م۱ 2ی ۹ ۶۹ ۴ )358( )٣5۶۲۹

 ہہ "م۳٣ أ۲ ۹۹۳۶۳ ۱۲۳۹۲ 7)7, یت)۔ی٭ >۳
 575۹9۹ م7 577 5۹ >۹ 8۲7ہ ۶۲۹ ی ×۷8 ۲۹ 7چ

 د5۱ ہ25 تھ اپ ہ۰ ٭۹۳۰ < ید یحح
 حقیر 5 ہ۱ ٭3 ھ, کتا ۹۰۳۹ ۳۳٣۳۳٣۳ جج ۹

 59۶11۹ 71777۹ ات ۹195) 3:51 ۹۴۳1 ۹ ۹۳۹757 1۱

 نسلی رَماَو - فورعم (٣٣ فرع 7۹۲ و ٣ ۴ ۴ ٭
 د۳۸ م7۱ ٥ ٭], ہہ. قہ ٭”وءو|ق ٭ح م ٭

 تگ" ۱۰۹ ٭ج. ۹۰۰8 ہ۱۳ ہت ×< ٥۳۷۰۰
 ۹3 71: 5۹۰ 5۳۳۹۷۳ ۴: ۳ ۳۹۱ ا ہ3 ھ۳ ۴
 ٠.٣۹ ء۰٣۳٣ ٣5ہ. ؛ہچہ١ <٭,ب ٭×م٭٣.ة ۳۷

 755939 ۹۹۰ ۳57151814 5۳77 5 ۹۷ 7 3×۱۳ 71٦957
۱ ۴ 7 718771 5115[ 

 نیلا عسعَلَو ۔یو ٭ہ٤ ۹ یک ہہ ×۳۱ ۳۲ ×٣
 5۳ ٭× ہ۳ ۹۶۰۰۴ جج >٭ج. ]ہ۱ م× 35 ہہ ۵
 577777 ۶:۳۰۳۷ ×۱ 7 ٴ٭:ہ ×]٭ ]._۔چ) ہو قوم
 ر123 م۰ ی٭. یم[ (515151۹]5 >۲۳۷ 5۱۳۹۲۳ ٭ز 1
 5۰ ۱٥۳ ۴۰۱۳  چ؟ ی۹ وج 1(۱ ۹ 85
 57577۳ ٠ئ1۹ 55 1۰: 595۰ یب ۲۶۹74 517: ج۹7 ۹
 ۹115113 2ا۹5 55۱۹۰۷۳۳ 81۹۲7۹ 16۲۷۹ 11۹1 ۹۴۴ 9 7۹

 ] م5 م١۱ ×۲ ×ى5ا 51۲19 5571۹4 م5 ۰ ۱
 رہ ۳ ×7× ی 193۳553 ہ7۳ ×ج. 3-5 823) ٭
 23۱ ہ5 0۳ م9٦ بم ۹۳۳۴ 5۱۹۰۳۴۴ ۴ا3۳ 5۱۹۴۴۴

 ٦۳ ۳ 7118 ہ5, 51 ۹۹ د۷ ت۳ج "۱7 ۹7۳۳ 7

 ٦٠9۹1 118۴ ۴۴1 ×۴6 ج٣7۳ 1 3ہ ۹۳۴ 7
 ۹۱ م09. ×0 07 ھ70 ۴۳۴ ×7 5 77
 595 ت۳ ۹۳۹۳ ۱ ڈ7 )7۹ ۴۰ ۱ ۴۲۳ 5: ۴
 م1 م۱۳۰ ۶۱۳۰ہ مچ” 53, 1۹۳۹۴ 5 << ۷۳

 ہٹماک 5ا7 ۳۴۰ 5. ح۴ نہ ود ۱ 5تی ٗاتاڈ
 +٭ہر19 ۳51 |

 ب551 ماہی و۹ ك0 ۴+7 ء8۴۷5 ۹۰۳
 575971 م75۹ ہ٤ ہہ وج مں ٭ہ |"٭
 م۶۲۰۷ ۹۶۱ ۹۶ ٠٦× ہ7 ×١ (×5:)۔م ۳۹۰ ہ٦
 ٭ج نج *ج3[ ہ *ہوج٭3۲ ×٭٭ 5و ۱۹ ۳ ء۴

 تک5۲۹ ای5 ۴۹ا ۱

 1 ک7 7 317 ]7317 .7-7۶ ۳۳ ۱٣×
 ۹ 758835 ۹177ا۹5 ۶۳۲ 7۲57ہ کت. ۹11153981۳5 65

 3۰4) 5۱7۹) (جئ)ر۔ن٭ >7 ۲۴۷ ہد ہم 53

 × م۰۶ (م وے ہبصص مم فرخ 5 مہ۷|
 م557 رنئع (ی ٣ب7 )یو ۳۲ ب18۰ 7 ۶۲۴ ف۹۰ ف۹۴۲ 7

 ام ہل ھ۷7 7۳ ۶11۶۱ 71 717٭ ×۹ 86
 85( ٭ ۹۳( ۹ و×٭ ہے ۱۳8۳۷ "یہمتروجچ ہ ہ<

 ۲۹5[ 55۶ یک ہہ رفع ٭۹ ٭٭ یی ہہیرک6 می, ٭١

 5۳5 5۱۹ ۹۱7 777 )ت7 >۱. ۳ ۶۲۴۱۳ 77
 < تہ ہ٭ ہہ ۴۱8 یہ ۹6 3. مہ 8, ۰۱ ××

 ۳٣ مہ ۶۲٠> ؛ ۳۹۹. ×۲)3د 8۲۴8ی ۳م 2
 ۰1 ۷79 ۳ م۴ و8 -۱۹) ۴۳ہ ×ج ۰ ۶
 عج مہ ۰۹7۴۰ 5۳ م۳ ۶۲٣ ۶۷۴ 5 ۱3۰ م ۳۱
 قم. ۰۱۰۷۳۳. دال ۹۹ .]( یک ہہ ۹۳۳ >۰ وک مچ
 ۹3 6 ک۱۹ 5 50۶8 *۳٣۲۳۳٭ >7 ٭۳ 4٥ ء7
 ّ ج٦٢ ہہ ٭-چ 9 ۶× ہ ۱)٤۹* ٭_ہج ۳٭ 3

 ۰۳۲۰۳.۰۴ م۲ ×۶5 ٠۳× *7ر9 گال ۶۹۹۳5 >5 8 "۳۴
 ۱ 9٘ م م٦ 3۳ہ ٭اہ٭ ٭٭٭٭ ۹۶۸3۳ ٭
 ۔ے ہم مج ۱ ۵ ہ 8یم یک. 3آمت.چان <

 7۳۲۹181۹ 9۲۹5۹, 51 7۲ ۶۳۴۲۰ 715737 +78 ۹۸8 ۲٠×
 ہا57٭ ہم0 5 ۹515 1۶7 ۱۶۸۹ ×95 ک9۹ ۴۲۳۰ 5
 ۹۹ ٦٢ وہ, ۹.577 ]۳ م۹۷ (یج۷۰)-ہم٭ ۴) ہن
 ۹5 69۳6 م۳۴۴ ما م۴ یہ ٭ راج 968 ء5

 ۴۹۲۹۹(: 585۹ 6998 5ا91 75۲ 6 ۹۳۲۳۴ ۱۳۰ ]م۲
 55 59 5 ۴۹۱ 5۹۹5 ,8 ,٣٣ ٣۳۳۴ی ۳٣۳۲

 ۹53٤۲ 71879 1۰۰-۲۶18 ہ ×۳ 7-۰ ×37. 865
 ۔ےور جی 31 ۶8۰۔۹ م۳ م۶ ۶۲ 7, ۹۲۲۳۰۳ ۴

 پج ہے ٭جپی ٭ی ہ ٭ة 7 ۱ 5 ۳۲٣
۶] ۱| 

 78 )٥۷۷۷3 ۰۸۲۳۵۹ 777< 75 77 7۹77 (ج8)-ہ_٭
 تچ5 ۰ 7ج5 (3۷) ×۰ 3795 ۳ 6
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 5۳ چو ہے ہ ٭٭ ھ۳ ×۶ یوم
 3تی ۹۹۳ "م85۱ ۹. بج ۹۲۰ 8518. ٭۲

 تہ 5۳۴ ق۹ (3ج0) ۹۹. ٣_ ی٭ات 31۳) 515, ۱8 ی

 5ماجان ہہ (1۳) ہ۹۹ +3, 5۷۰۹ ہ3  ت2ج5 >۳ 7<

 ٦٦٦ 518:5 88۹۴, 8)۴ ×8۹ یک نطیشلا نم ہّللاب ذوعا

 مجرلا - م٦ ھا چيىي یورو 8۹۳۲ "٣ہ 5 ×ى "5

 ج559 ۴1 ۱ ا51۳۹ 71۳۹) 71۹) "51۹ "817۶ 2۳۱۳۳ ×حآ ۹۱

 وت نیر صب اتم ہار یک مو ہد×٭ *مووج
 095 ۴ ت۲ج ہ٣۰ 84: ق۰ع ہ ١+ يج
 >5]13 ۱ ک۳ 7-77 ۶۳7 ۴۹7 ی٭٭) 1۹۰۳ ٣" 7ہ ےج٭٣٭ آج

 ۹: ہہ )5 ۱۴۷۳ 01۹۸ ۴۶ ۱ ۳۶ ء5۸ ×25 م۳ ہک ۱
 ۔ہدو در ورش ات ےد ے یس وہ

 5٢52 11 ۹۹۱ <8 ۔ َنوُنمْؤَل ِموکِۂمحر ینهد ہ4 8پ یک

 ۴ 5۲۳ ہ1 و٭ ہ ہ۳ *٭ ے6 ہ۹
! 511۶14۹0 

 ا135 577 ۳٣ 5ت۴ ہت, ۴۱۹۶ ۴8۰۲۳۹ 5۳ و>×ک۱
 ا٭6 ی5 و5۰7 ۳۶7 ۶57۱۹ >7 ہہ مت ۰ک ہ ٥

 7, ۱۱7۳7۸۳ >۳. ٠٦۳ ب٭۰ ۱.١١ مج ٌیئاَالَر
 ارہےئل ٭

 ےناد ہل وعید نآرغلا تا۹٣ 3 مہ ٭رج ج) 5"

 58 ہ5۷ 7۹8 518 211 ۴1 ۶1۹5 ۰۰ ۶۱

 ک 5۹۸۲5۶ .۳٣× دس. 8ج "ہ57 3۳5, ۹
 چ٭×۳ ٦ ,8> ۶۲۵ ٣5م 1۳7 ٥۳ م٣ (8۹-۰ كی
 85۹7۶ ۶۲۵55 71۰۷۳7, ۲۹ >۳۰۰۲7 م7۴ *۴۵٠ج مم7
 5ا ۲۳۳٣5 ھر٭ ہ٭٭ ہہ "ہم م٣ جععج ھمر٭ ۱ ہم۳

 ك۰۶)۳۱۳۰۸ ×7۳ یت ۱۹۱۳۳ 1, 7 ۰۳۵۳) ہ۳۳ *71+۴,
 ي٢ ی5 ے0 "7۳۱ ماّ>ج 885۹ و | مج 3

 م۷۳۳۲ ۹۰۹7 (م1۳ *۵٥ہ ممی و۹۳۳ مچ

 مہ ٭5۳۴۴ <۳ ١٠8٢۳۹۰ ٣5٣۰۲ ی 5 ۴۲ ۴

 5 ہہ ۸ا۸ أ۳ ۳۳ :ائا ×۳× وص5۰۰.
 ٹج5 ٭ج ۹۲۷ 5۱۰۶۳۳۴ ہح٭ مر٭٭) -۲5٭
 3775 ٥۳" ۳۳ ٭5۱ ۲ ہصە) یز +۲ *رئ مو٭ 8
 ۹۳87, 5ا۴۶ 7۲74 ۰ ۰ہ مم, ٭5۲٣ ۶۳۲۴۵ ٭ا

 23179 (۴۹157۹ ۴٣ ٭٭ ہ١۱

 5557 5۶ ٤ 8۰ 6 یے مہ فوس_ ج3

 ۲۹ 5۰ 85 >۱ ۳م ٭8یکع ہہ ٭ح ٭ہک ے

 ۳۰ (م1۲7]3'1 ۹۲۲۳ 6 ۳۴٣۳۲× ۳۳۴۴-7 م5. جت جم یم
 ک5 ۰۹ 5755 5۹۲5 ۲۹ ۱۱۹ (۴31 917۹ ۹۴ 7۰ 57۴1 ك5

 ۳٦ 5۱ ۹۵ ۴7 ک9 ہد 7ج ]م٭ "5ج 6۷۷
۹8۳۱ 

 م17۴ ٭19 ۴7٢ ٠۹۰۹۱ ہ۰٦ ٭٭ جہ. ۳۰7 ٭
 5 68آ +۹1 35653 ۴۳ ۱۳۳ *٭.٭ جج٭٭ ےئ× 3 ٭

 ھر ہد ہع ْتَتَم ہ٭ ٭ ]ج٢ "×× ہ
 ماک5۳5 85 مہ( ة3چا٭+٭ ہ)]ہہ”< بت ہہدوچ 5

 ج۳6 5۳995۰ ]۹۳17 کا چ۴ 8ہ
 وت ہ5 052 ۹۳۵۰ م7 ج ]م۰ ہ۳۰ قج جج >ج

 تک

 یجت)ج×۰ 3×× <حج-ج3.7 یر ٭].. ہہ جج
 ےب پک ۳54 ت53 ۱۳۴ 5)775 ۹1 ۴] ۱ ک71 ک۳۴ ۹3۰757 ہک
 ےسج یا۴5 ۹)۳ ٣۴۴ منی ]ہ۱ مو یتا ب٣ ٭

 ے۱ 1چ ک۹ 2۳111 ھ7۶ز 5 |

 8ہ ہ9 ک۳ی موجد 9.5 5ہ ۲۳۸۳ ید)
 مم 1۳ ك6 ۹۳۳ اتا ۳٭) ×ت٭ ہہ. ×7 ۴۳ 7۶
 ںیرص. :!ب×٭ ۳ 59575 27 57۸۰ ہ٭×× ٭87٭<
 ےب ک۴ ٭3)× ہار ي7۹ مہ. "5۰۳۰ ×۱ جہ
 ]و 2۳ ہا ۳۷5 1۹ ہ۳. ۹۹۳۹ *.۲ 7< ۳ج
 ۔ یارک 8۳ 59 ہتحرکا مچ حم+ر: 399575 7

 وو بيح جب وئ ہم ہک مے و837 بمب٭ 8
 ١8 مو ۷× 55 کا9 ]۳۹ ا٭۳5. ۹۴7] >×× 8٤ کہ۳۲

 ۔]٭ت.-۳ا57 (35) ۴۴ ۹۹× (3ا2)۔ہ٭۹ 8۴۲۴8۳
 مک ۱5| 5980۷ ۹۷۳۳۴۹ ]۳ ×۴۳ م9 3

 888866١

 86 59172711 ۴۰۳ 5۹۳۳ (یطر ّ٭ ۳۴۹۹۴ 3ء88 5

 ۰آ ۳چ ہ٣ا7 5 ہ3 م۳۷3[ 3٭ت 8۳۴۴ ھے

 ۹۳۹1۴ ۰۹ 5۹ ۹۹1۰1۳۴ ۹۴۲۹ ۹1. ,511۹۹7 07> ۷۳۰۷1۳۷۹ ٥۰۰۳
 و 6 311۳۳۴۹ ۹1۲5۹۹ ۴۴ 7)7 +7۳ ۳۲×: یىیای) کو ۴

 ح٭! 9 ۳ب ٭]ک 3327 ٭” 33ہم ۴۳۲ مہ...

 ۔تاطسص-07. “”کک ڈ۷ 7۳۳ ۱۶73 :۳- رَرَیهَملاَلُخ
 نیلا یس َغاء حلب جج ہو ۵ہ حج وم

 ۵ج ہا77570 .۳۴۹۳۲۹ 71۳ ]۳۹ 7ت3 ۳٣٣ ۰۳×5 (3ا))۔۔ >۰

 35ا ۲٠۹ 77 "۴ ×۰: 5ج مباح [5چت ۹۹۶۳ ٣۱× حم٭٭ اج

 ٭× یر ۴۲ 5ج 858 ػ”ى هللا باتک دنع افاقو ناک

 لجوزع ت۴۴ چا ٥۴ 1۴. چہ >۷ 886 7

|۱ 5۴53۴ 

 روس ڈیتسکزت يا عم كر اتا
 ۳× ہ۷۳ 57۲ ۹آ ×77 <۳ ہجہ ,مرک "ہ۲ ×۳
 )75 م5 ×۲۷ >۲ تلا۹ 5۳۹۴7۹ ۳۳۳ ۹۳۳ 0

 ۴۹7۹ ۱۴۹۴ :ز1۹13), ۶۱۱

 و۰ ی ہواکدآت 1 3) ۳15۶ 2۰۳53 ۱۹۴۳۴, ٤۶
 تلاکتک ہج و ٭عتعے٭ ہہ ۱ا١ رمی ج٭قی_ مج ی۰

 7× 175 ر838 ہی ہ۳۰ چا5 ہر ٭قی ۱6
 5 9938 ۲۳ وع ۳ ٦۱× ک ٥۰۰۳6 ×۳ >8 5]٭ ہم

 ٣۔ا, مٌبر 8چجںیتج وج *87ہہ >+. وو ہم

 71۶۹ ×۴ 3۳115 ۳۹ ا۰۰ د5 ۴7 ]۸+۱

 91 5.75 ہاو+تا 5۷ 3۰۳۰ ہ5۱ 7775 ہہ ۰ یٗ ۱ ہریرہک
 87۳۳ پی5 ةْیح ] ×, 5۳۹ 1۹۳۳ ×7۲: *> ہجرت

 ۳۵ دہہ٭ بو. ہد دبآذہ× :ہ ہار ۴۰۲ ٭مہصاد٭ ×
 750 د۳۷ م1۱

ٰ 

 َ ۔-ے- --س سس ےہ سس



 اھ هەھپ فقب ھ ثا

 حقح جے تب دل ظح

 ےس یی دمشق ._ ضثھنآ ریھصت_

 3| 17۳۰7۳۴ >]۹۹ ۴ ٢× 8۹٥55 ۱ کك2۱۹ ٠ا5 ظ×رزو
 یر اھ ×) م۲۶ 517۶۷۱۴ 7۳5 ٠۷۶۷“ (۴) ٭ دویح

 وے جہ 1ج -“حجو پ_3ق' ((8۱۲ ۲۹<) ۹1
 ۴۴۶ م) ۹ 1 یڈر ہہ چود ٭۷ جج ےہ

 نج چہ ۲-۳ ٣۳۱۳981 5ا7۹ ۴۰36۱ ک۵تاق چ
 ×0. ہ 3چودو 3۶۰ ہے ء۱۹۹۹ ۴۹ ۳٣ ج5 ی
 جوجووچ 3:۶۶8 ۳ج ہ۹۹ 519 ۶٦) ۹5 ٠۱1155 ججچ ےچ
 ج٭4 61 5129 ۴۱ ۴1۹. ۹1۳ 51587 71٦ 3٭٭ 8چپ
 ۳۳ا7 ۱۳ ۱ ۰۱9۴9014 ]7آ ا577۳ 771 377 ۹ 155157 >چ ٭زج'
 ج9 بو ۱۳ 518 ۶1 53, 9۳۷ 5۲39 12 ×۳ جہ
 جو -م؟؟9]ہ ی5 ۵ے ہک 9۲۳۹ ۳۷ ۱۳۰۶۰ 5۶], ۹۳۵57۳75 51 آ

۹۹۹9۹۱ 

 ہی 3× *ڈ ۹ ہ- ۹٭۱ ×5. نے رو
 لیا با, در ح٭ ہاتس × م۱١ ۴ ہ ہ۴
 ۔ی <8 5۳. ]م۳ درج >۳ ۳7 ۰)۳ ۹۳۹۰۴۴ 3تہ×: از
 5 ۳ 5 د5: <٭ "0 2< ۴ 179 ۴۳ ور
 ٦ح۰1 ۷۹75 ۴۳ ۹7۳5 ۹۹۴۰ ک۹۳ ۳۹۶۳۹۸۹۶ *!آت ٭
 ڈب را 25:۹ 7 ۱ 7٥× +7۳۰ ک۳۳. ۹۱۹ د۴.
 حج مہ ٦× ت۷ 779 م9۹1 ہ5. 5ا5 ۱۹۶۳۹۱۸ ۹5 ء۶۳
 5ج >۳. ۹ ۳۴۳۱ ۹۰۰ ۶۴ ۴ 3۰ ۹7۶۴ ۹۳۳, 8 7
 3ہک1 7915 ا ۳ 2:5: ۳9۹۱ ۱۹۴5 ۹115 1۳

 ۔ح× ۷۳ 5ج مزجر ۹۹) (۴1۹971۳9 ۱× ٥5۰16012
 حی ا717۹ 7۳۳۹ ٭اج) 7. 5۷+ ہ1۶ :۳۹۴] 3۲41 +۰۹) 7

 3۱5۳718۶6 53۳م (68) 2:7۹ ۹1 71۱

 -حیج٭ ہر ہہ یک ٭9-٭ جاتا ×5 <۰ 8 (
 یددو۔٭ ۴ *مت ٭۹ 8: جہ ہ۱ ٭٭٭×
 جم. مل. ما×_- ×۳۲ یم. ججوو بء۷٣٣ 6 3۴8 6

 ×× 57ہ و9 ۱3 >۹ 875 >۳۳0+ ٠٭۳۴۶۴ ٢5
 چت: ہ 3۳ج ہ”ہ٭بج تو جبسروا3 >۷ ۳۹ ۰16 7
 چو مج 36 ۴ 5 1, ۳۰۳٢٢۹ ۲۰" 8۱۰۳۴٣۳۲ ۴ظ
 -جمج ہچج ۱:3 َكِتَتِنَكََرَثِْء ۔ھ "يا ٭
 وقہو *ٌ٭م5 5 5 38 ہ3 تءااوخ ہ5۳ ۴ ۴۲
 حی اج "٣ہ :ہ یص١ مرک٭ ج۳ ۰۹۹ 03۱1

 ۔جآتو بر ۹۳۹ ×۱3 ۶ 8+ -  7 ۹۰8 ۱٣1
 حچحو وے. جم ہ جب "و ۱ 8می۹ ۹ +8
 لَا َنمَيَحْلا تّددَد جور حج د٭۱ ہ٣٣ ×٭
 وج ہہد٭ 87۵ج 8-۰ 8-7۰ ٣ ]) ×× ره
 لیس كلذ ییزقت اد ام تال تنکس - 7
 مور جج د۶ 8۳ ۴7ہ ہ8, ٦٦× ء۳۷٣۳ ٣ج٣ ۴

 جج ہ9۱ ۶) ×8 ك۰ ۹۴۴۹۱۴ 37۴۲ ۴۴ 3 7٣6
 مک ۱019۹1 ]۱477 ۹۹۹۰۴ 1۱

 ۱١۳7۶ 71۳۷ ء۱٣ (ت77:5 -]تہ-_ ۴ ××۹) (ہط) 775
 ہچج+ج جج یىیچ) << جود ٭یج ےب (یرہ٭ <4

7938۱ 7 

 دج ی2 ٢۹۹1۰۶(< ء٤۳
 یہ فش پا وت انب ےک پ ہہ توا اس یا و در قو وج دت تہ ات تے نئ تند سش قسم تک 2202۷2۷2۳22-۳۴ 222۷۳22۷2۷۱۷ ۷۵1:2: 17:01:17 بت سس شھن0202000ا 0

۱ 5۹2 

 یہ  ہم؟ہج٭٭ >٭ ۹۹ مج ہ١٢ 8۱×٭٭ ٭٭١
 حج ہی5١ +3 ۱۳ : ۳× ۹۳5 ×۳۶ ہہ اب

 ے١بسو سج ٭م]ج ٭-٭ ہ وس ۹*۶ ہم ۰ ٭
 مق۶۶۹ 9318513) 5 ۱

 ١۳۳ ×۳ 515775 5+ ۴۴ ۶۰۳۰ -۰۳۹ ۳۰۶ 1ة
 )ہت پء-٭ ×8 ٭۳ 8 ی5.ا 56 ہہ 8

 ے15 ۴ا۳۲ ی۶۰۳۵ ۹۲۳ 55 8, 5 ۹۹۴۹1۹ 9۲۳۰٣
 ؟ج ہ۲ ہ., 3 5۴۹ 773110 ۹73 3315 ۱۰۲۳۶۹ *۲۳۴م ھ۴
 -۔یح ہم م6 ی۰ ۳۳۴۷۳۶ ۴۲ ۰۴۷۱۲۳۳ ۳ 5۱

 !٢ ۴ -٭ --٭٭ بد اگ ك٤ 5 14
 موہ یای) ۹۳۳5 مہ ک۹8 ۹7۴۲۳۹۰ ک2۰۲۴ 5315 ٤ جرخ اذا

 مالک الو ۃٰولصالف ةبطخلل مامالا 7 8 ۹ 8۴ ,٣٥
 یہ 2+ 7. 9 7 7757۴ ٭ج۳۹, 7۱ (۶۰ [٭7چ ۴۹ ۱

 ےب وج "×× 18. مع ٭٭٭ م٦ ػم"٭ ۰۳ ٭
 ج۳ م77 37۳ ی۰۰۰۵ ۹۶۳۰ ×۷ ہہ. “جا ×7 ۷ (3٭۴7 ۴
 ]م5 9 ۳ ۴91 ۴7 ہر, 5157. 41 8
 یج وہ جہ. ہ۹... م۳۰ (۴۹۹۱ 7

51۱ 818 2۹۲5 
 مج 55۳۳۰ ۱م ہہ, 7'۰ ×× ہہ ۹۰

 8ہ دہچانلو ک5 پ9 ہ5۱ ۳۹۹. ٭٭ >۰۹۳۰۳۰ 748
۱ ۹۴ 3(۹ 

 آس 1 ہ7۹ ×۱1 5)773 7187۹9 7 ہماج 1 6
 ح م۲۶ 3۶67۲5 757 ۹۴7۱۰1۲۴ 5۴ ,۹۳۳ ٣۳۳

 ٭8ص-ھ-۳۰37. ٭×)۱ "85 35 ۰ 1۰۹ ×۰۰ ۰۳*٢5
 جحع؛ مہ مہ قت یم. ۴۴ 81۳ ٗ؟

 و ہ۹8 ۱(۹ 51 ک٭ 1۹۶۲۹۹۴ ۰*۰ ۰ ۹ 8
 ہم م57 ہج٭ < ×۱× ۸5 (ہ مجہجٛ ۲ئ6
 ٭* )۳ ۳7 ۹۳×, 775 85575 ۴۱۹4 ۶۴ 85
 بججدج ٭+ئ ٭٭٭ ہم ی5 ۹7ہ ٴ۹٭۰؟ ٢ ہ16 ٴ٭
 کد 2757۹ (۹7۴]5 ۶3 ۴۹۳ہ, 51۳ ۴۲۰ 7۱

 ' مر۳×7>-.-۹7٣۳)۰' ت۳۹۳ق ۹139 515 6۹ ۱

 8ڑجپ مج مہ ۳۶ ۹۳۳٣۹ ۴یہ3 ہ ۴۳ 2۹۳ ؟
 حرص] تاکک ہہ 7۳6 5۰۳۸5 ہ76. 8087۷۷ ۳٣۳۷۳۶۳ ا5۳۴

 بما م5955 ۴۴] 57۱ 7:278 2۹×۹7 ۹ ۸۳۲۳۰ ,٥۳۶
 چ جج مھج 8ج ہم یہ٥٭ مچ ]۴( ,٢۳+

 حج م× ب٭ وو ۴۳ 8ج مہ ۹۳۹۹۵.
 بج بہو ہہ ٌوخ م8 ۱5۳ ۹۳۴۳ 5۱3۹ ۵۹٥۳۲ 3٠۳١۱

 جت ۹×0 ہ5 ۴۳۳, ×3)< د 85 5:87۶ ج۹۱ 8 ٠15
 ہہ عب> ۷۳ ئ۶) ×۹ 215 ۳5 77۹ ء5177 51

 جج ى۹٠ ۷۳۲۳6-555515 9۷۴ ۹۱۴۳۹۶ ٣۳۰۳۶
 ۔ح٭ 3535 113764 ا555 (35)-ی٭ ۹475 ۸۳ (۱

 3ج ٭ >×۹٭ 8م] 68-138 : ی ٢۳ ء۴ 7
 ۴-5 حا جو >۷ 8٭ کم× 8۴۸۰ ۹8۰ 1

 ڈہپ چیچچ یک و پی : كان َكَِررَْد 8٤۹"



 تہ ا٭37

 ےسسسسمأدفتح۔ حتصعکجط آہ تعصاوعمم وج یوم ھھنفھجھُٛککھھجسممجتےحص-دصحصتص-جشفمشعیعدسسدسمج عھھچچجمج جج صھدب0بج]آچ.س+ ٤ص۱صحصوجحمکمووس تت7 7 ا اچ تہجد طا

 ۷۱ ۴ا9, ہک ۳۳۳ جات م٭ مج ج ہو ٭ج. وچچ

 55751 ہ57 ٠٦ ۳۶ 3) 15 ہہ ہص٭ وہ5 ہجحح جہ

 8 ٢٢١

 ہ٭0 ۹۹۳۳. ×7۹٭ ۹7ہ ئیع)۔ہ۔ہ ×]٭ صر  جوچ ہ<٭

 1 ×۹ 7 (3ا5)۔-ک9 23 ۲۹ >۳۹ ۳ج 5 مچہ ںجچ

 ۲۲۶۹ ٣ہ ب8684٦۹ یھچ جو )۱

 ×8۴ 7 7 ٭٭ ہد ٭× ىییرہ ہہدب”٭٭٭

 ٹچ ۹ ٭×٭ ہہ و7 ×٠3 یر) ک 23717 +3087, ۹۴۳ ٭)چ

 1۹395579717 >8 (77٭3 ہہ یي جے م جو

 05515 5-۹ ۴۲۳5-۱ ہد. "م۳ ہ٭ جود ج ہت

 مج ہاک2۹۳7 ۴۰۳ | ا۰۳5 5! ۳×× ×× ×۲۷ ×× َّ..٭ر

 ٦ ۹۹5 ×5 مہ ہو م٣8۳ 837ہ "مج یر قر

 55 35× مہ و. "5ہ ۱۱3 یعیر۔ہج م< 5ج

 ۹7۳ ہ7 مج٭ ج ٔققج گہ  م٭ حج چ3 جج

 )٣۶۹۸ ×5 "۳7۹ ہت مق چ |

 ا75 ہم ہ٭ ۸ ہو ہم جن مد چو ھچ ہود

 5)5 ۴۳ ۶آ ۹۱ہ ہہ. جع> ہ٭ جج یہ

 تک7109 57۹ 71۳9۳ ہہ.  ٭م٭٭ 1ح ہ ۱

 ٭ی 5۷ 31۳۴ ۰۲۲ 55۱ ی٭ م۳ ہ 5یا5 5 رم ||

 8ج 55 ۱3+ جہ" ۸ (, (3ا31)-ک3 ہہ ج٭ج٭

 انچ 3 ہ۳ 0۷۳ ×۷. م٣ م5٭ی جج

 69 اک5٣[529 (38۳۲۴ ہ58! >۳ ×0. -٭٭ ×چج”م ٭ہہ

 ۴۳ *۲۴۳ 5 ہے 5 ہہ ٥ ۲59۹] ۷۳۳٣ ہم٥

>8( ×× :1377 59 ۴۳ .۴71 ۳۳۳۴ 51 5 5 ۳ 

 55 1 29 ہ۳۴ ہہ 7. .76 918 3 ×۰
 ۳8 ۹۴۲۹۷۲۰۷۶ 137۳1 ×۶ 35ج

 چ| )×۴ >8

 6ڈ

 خج < ا135 ھ7 ڈ3+ ہوے ہہ دوٗج وص وو

 یرور م۴ 31۳5 ٠۶ ہ٠ ماہ ید ہججرو٭ہ٭ 258+ یور۔ہ

 (ئ 8 ہ٭. 8 15 *جہ ۱ ۰ج ٴہج٭ جے و

 آب ×۳8 ۴۱7۳ ہ٠د ۳.۳  ر×٭× 35 جج”

 أرزر 1۹۳ هلا٭ ×× ہچ ۳× یر وج 2 8ہ مج

 28 ۲ ٣۳۹۲7 5۶14775 9٥5۶۹5 |ر ہہک٭× ہدہہ٭ ۱×× -٭

 2 ۹1۳۶۷ (73)۔-ی١7 ہہی 5*3 52ہ ٭ہج 88 جج

 خ7 75۸7 ئی.رج جج ]یي وم بل مو مو

 ×5 ۸5۳ ۳٣۳ م٣ ۹۳۲۸ ا 9۰ ہجوم مچ

 -- مظلک ۳۹ا55 ۱ ۰7 5۳۰ 9م ٭ یجر ۰ جج

 - ور ×7: ہ >۳ ×× ہص×× ۳.۲٣ ۰-3 ج6 مرد

 حج ما ×5 جم ۴۰: ہ۳د ٭ ج۔٭ مم

 _ یررج جب ٭غ5 ي یور (.0٭3٭ي, آہ ١ي عت7ووپ

 '- ٴھکت55 ۳557۰ ۱۰۹8 8۳ جج جم جج ×جم موم

 جج ٥ 5 ٣3ں اہ, ۳٣× چ ہى ٦ ٭۰ج یہ

 7 ۳۹ ٣۳۳۴ 5۳۰ ۶15۳ 7۳ ۱ ۳57۶۹ ہ8 ۴۳7 )2

 7۳۳۷1 ۴ 5۳۳۱۵۴ >۶ ۶۹۳ج ٭ یرر۔ہ چے

 م۰ ۹۹ ۰7 ۶ا7۳ ۲۳ (یاتر۔-بج ہ71 ۲٣× ہح٭٭7۴
 ڈ1 ۹۶۳۶۹ ٠.۔ (37۹3--87]7)

 776 ی۰ ۸۰× ۴۰× ۶ ×۳۲ < ۳۹۳٣

 ۵۹۶۳5۶5 ۳ تا ہ؟ یڈچہو مر چو مو ٭جچ٭ وو

 ٠۷× ۱۳۳۲۳ 7۳۳٣۳ ہ×2 +۴ ۰-۹" ہت و

 تچ5 ۶ ۱۴ وے ھہ ہم بج ھرج جج جو

 حرص ۴8۳۰ 8 م مہم جب س جج "ود

 ×۲٣ ۳۹ ٣۳۶- ۱۲ >3 ہ٭ *۲8  -ہ٭٭ >٭× چور ٭

 ۱ 715۳6 ×5 ۹7 ٠٠٦ م۰۴ مج یم مج ہم

 88 ج۳ 85۳5۱ ہد چت. ] جج

 ۷۳۳ 9۱۵ ۹ >8. ×× ۰3۰ مقیم وے ]قی

 58 ٭+ ہتو٭ ٭قاصح× ہہ ہقج قو ہج٭) جہ



 7 ۱ 499 )ہل. ک72 57 ۹31۰:

 *کثآ 3آ ۹۱۹ ٠× (3۵۳۸۵) ب رس
 ×5 اکہ: ک9 ہے ۳-۳۰ ٠5۲> ہ×>×0 ےہ

 ں۹ 18۹:79 ۱۹ 7۱

 یر یم سل اشیا ریشتیسسپ ے٠
 ہمہ ا. جاو ٠.۷۳۳۳۰ ۳۴۵ ۶8:8. نچ
 ؟ا ]۳5 ۵ تہہ ۹۰ 5۳۳۰.  "7)1۲۶ ×٭.چ
 ےہو- ہت !| 6-٭٭ 5 اک ہماچ چپ ےہ

0103۹ ۶ 1821 5177 6 2115:۳11۴ ١ 

 × ہیچ یے پک ہ۳۵ >ہ05ہ جج مچ چ
 ہ۳ 6. ۰۳۳۰۹۳ ۵. 555 ٭ × وچ
 ا ا ۳. مچ 22ا1 ۶۰1195 51ہ, ۳رچ
 ۹۹۹ 5757 ہ۳7 88+ <٭ ہ۱ ہ5 8۰۰ ج٭ م

5 

 ا

 71ا 1177۴

 9ہ ے7 ہم وک :تاتد ما ۹75 >۲ :م. می
 ۳۹ 1۹9 8- ٭٭+ رک ہ<٭87 8۴۷ جج و

1871۱ 1 7 ۱< ۹ 9(1 

 .٤" ٠۱۹7 7۹۹ 7×7  ۹۳۳ ۹.2۶۳۴یہ 9 9016
 ٭ر7٭ 8 ہ۱ ہ٭٭ 3ج ۱۹۷۳.۰ ×:83ہ-* +7 .7۶1۳

 ہی جم 5٣ػ- ۹٣۳۰ ۹۳ <(5۹۳ج۳ ید, ٭٭۷7 "ہہ97ج
 یب۳ ی٭ ۹7۰] ×۲۲ ×1 5۹۳۴ ]. ۹۹۶۳ ہ ک-٭ ہ3 اجوو

 >٭.٭ودر٭د <۹ 52 1, ۱ تام ۶5۹ ۳۴-ػك۳۷ یڈورع ۹>
 ٭۹ 5۳۰ 8 ۹٥٣> ٣٣٢  ۱5۳۱ 5۶۰۱ہاتآ 8۳ ہ٭٭

 ٭٣٭٣>  ۳۳.۴م۴ ی5 5:94 ہ۹۰ ۳۰× .2 ,56 71
  >۹ ۲۳۳717۴ 01 768)٣٭ک ب۹۰ |]8۹:۷۷5 ٥ ۳] ۹5۲

 ۵ ۹۹5 ۹٢۳۴۲۳ 7 ۱ت

 9 ۹0113 ۹91195 ۹۹۹۴۱ ۱۹۶ ×ج٭ 3]۹۹۳۴۳) 77 7۳7
 جر مہ ۳۔+.٭ ۳۳٣ ہ۹. 3۹۰۰8 .)٥١88

 ]ج۳7۳ 21۹5 ہ۳۳ ک5۰1۳۹ 2 37۲5 1, 777
 32 ٭ج٭ یىیاہر۔ی۹ ۹(8 م٭ بج ٭۔رآ× وہ 3
 ٠ےہ ×۷7 ۱ہ 18-7 ۳۹ 188 ۹۹۴. “۹ 8

 ت7۳ اک ۱۹۹ 3۲5 4 5 :7)۳٣29)
 9۱155 58۱۷۰98۰۹16 129 ہ5 1, 8۷۹ ۱ 6-7
7۳۴ 3 ۶1717 7 ۹3۴] 5< 77151777 :311184 5۲511۹ ۹79۹ 
 ۹55 ۱9ا <0 ٭٭ ۳(1 ۳۰۷۰۱ ۳ ۱ ۴)5۲۹ ک 8
 ٦٦7 ۹۹77 >م٭ 57 ۹۳۳ ٭)<٭ ]٣ج ۳ 7
 م3 (38)-أہ٭۹ ۱۳۲ ۰۱۰۴ مہ ۱ ۲۰۸ 77× م3٭ (3) 68

 ے3]2۶6]۶) >4)۹ ]۲٦ 711۹۳ "7۹۶7) ۳1 ج8 ۳ '٢

 5-7 5۶ كہ ۳ ×× ۱۳7۱ ×۰5 ۳)7
 یمورمع 5۹9 ہ۸" ہ5 ی۹ 3507.5 ٣٢× جج ۰۹
 ے5 515۶ ۱۳۹ ×۳۳ ؟3 5 ٭مج "جو, <7 ۹۶
 ہ۹۹ ٠١۳ ہ٣ ۹ہ 3ي ٭ج١ اج مج

 ۔1___ ۔ےام میا جواس _ ط۱
 07-02 ار ڈش

9-27 
 ات تلبم هللارکڈ ادا یسزلا نون تا نا اہ
 1 لعئ ات اما ن66داز 4ما متاع تیا دا هم ا
 ےہ امت شا نووی یرئاک نوک وتر ا

 آ رو اح نوید مم كيا نوع یہ تر
 رطعس' کہ ےس رظ ےہ یس رخ لک .ؤىج ےہ

 < اکہ ٌميرکت شر ٤ رقعمو ده زر دنچ تیرد " ٠

 >] نا لا نامور ٹ نو قحل اپ كر نم كنر ثاحرخا اب
  ںوفاسا ناک یبا اس ینا کیوایم ورک ا
 ×1 یدعارففا وک ںییذاو تنورظنیھد توملا ا
 آ 2ک وملا تادذریع نا نوڈون ہوکلاھکا نیتقہاظلا
 )1 راد عش تب یا یک نا دا ںی رد و کل ںوت
 1 انومرتَملا ورک ولد لاطایا لمد یسلا دی ںیردکا

 ہہ ۸ٹ ھر ہہ خرم ہ ھجرخ خس ہرا رٹ ھو ےپ رخ ہر ہہ خرد رم رک

 چ1 ۱1-7
>۰ ,9815 : ۹3۹ 87 

 ویب جوہ۔ج و مقألب ورک ہور ۲ج ہ۱
 مر .× ]می چہ33 ڈو ہقزج دو عجب 6 77 فزج ]7
 حج 2× ہجچج بج عز ہجر بتوو٭ ہٰربڑر ہچرچ ہو مج
 ی وک 5 چجوہور د۳ بج ۸ ر ہہ ہک یہ یز 777
 ےچب در مو - وز+ جوسوو ۔_و ہڑج ر مر وو 5۰7۹ 7

 یب ہم جج چچب ج٭ و 9 ہج لب چی وج
 ق5 ر بج +٠۰] یو ×۷× ٭(رڈ مو جی "م۳۴۳ ی۷
 +ہج مج ٭ح× مج و ٭ڑو ہھووروج ]ہہ ہو ہ7۶ یو ر۳۰
 جج ؛ مر یہ جج مرچ ڈوب ہہجہچ٭ تو چو یجب 5
 یہ وہ مہ مز وو رج نہ مجج "وہ ٭ےج یر یرورک ٭× ×ترجج
 ج4ر 77 7ہ <۴ رو جہ۳ 5ی 7۳ چ7
 بج جہ جو 7 ٛمر یيہہ مج مموں مبہچ
 +3777 اہ ۷۰۰ ھچ”ج م۔عیج ٭ج ہ ٭٭ہہج 7 جر وج
 ے77 20۶+ ی۳ 77 (ی] ۱ 77777 (ّر) 57 ہ77 ۹
 1+ جو جج ٭ رہ ۰ی, دم۶" .عورج ٤چ یروج ہہ

 حج 77٭ -.6 پچ بی میر مر ہچ جج چرچ
 ہح+ یڈڑہ ۳)7۳۰ یر ہو 7غ ہورہ ]مئی مم 7

 ۔!ڑچ مہ کیچ ا3۳۳۳ 7۳11 7ج ۷ ہا /چ ہ7 7چ
 ےہ ہو ہ77 د77 77 بہ یچ+ ہہوا ج7 جی
 جج 7 یر حج ہو +6 ٭ یر یج  جورببچ 58۰رہ دن ×چ

 ٭٭ م٭. ×۷ :ذ)ہب بچت ٭ ر



 ھر

 517 ۳-2۰ (3ا۰) ہج ہ بات 3وم ٭مو "وج
 عہہےجا5)) دا3 رول م۰ ہ ٠۳۲ ۰۳۳ ج۲ ۴8+

 ۹۳۲۳۶ ۴۳۳۰ "8۸۳۳ 5۱ ۹ "م۳ ٭ م:4 8۳

 5مت  ۱۳ 5 و ٭.م- ×8 ہ۷۸, ×37

 ×5 5۹575 33--.۰ یر ہجج یب ب٥ چچت

 ۲۹۲۴۱ 2٤5۶1۴ ک ×5]۳۴ ×1۰ ۳77۰) تہ ۹٣٣۷٣ ر۹

 5 ٢۳۱ ۹ م۳ 5578 ہ۱٤ 2ع: و 5 ۷1 ٭

 ۶۳۴۶۷۰۱ 55 ہاتاتب ×۱ 3۰× ہ٭اہ ہ5۰ یو) ۴۶
 ا1 ج ۶55 ٭ہ٭-< تچ٭ م٣ ہہ ×٭ج 8

 ق5 م۳ ۹۱ :) ٭ ْج٭.٭ ہ۶7 ہ5 ت٣.

 ک5ا ک٭ ۹۳ ۳٢ ہہ جج ہ ×7. ۲×٢٢×- ہر٭ ×78.

 ۲۴9 اج 08٣۲ 7ک ۴1 چ7. 7197 ۰۰77۲۷۶ 7۰7
  5 1۱ك٣۹۳ 5 ٣۹ہ 5۲۴۱۴۰۲ 18۱ 7۹

 ت1۹ 51۳5 3-5 ]۶: 2۱۳ ,۴۳ ۹۷۳ ۴.-.-۴ ۳٣

 ک95, 5ج5 ٛ٭۹ 57۳5۱ 5۳5 ۳۲ ی٭* ہہ ف۹79 ع5

 ۱)٦۶۴۳ 557 ×85 ۱5۸ ٛہ۹۰ دہ +۹ ہ8)

 519515 <ر۰۱۴۱]19 15 59۳ 5۲۹۶ ۱)۴۳۳ ہمہ ٭٭

 7۶7۴1 ۳-۹۲۹۱ 71۶ 82م٭71۴)۵ |

 م55 575 5< 3٭--٭۳۳٠.,. 787 (ج8) ٭٭
 جج اکح ہ رک یدر بوص٭ ×6۰ بج 8وت ٭× 6
 5جم۴۱ ۴۹۰۸ ہہ.  ۷ا0 69 2۳5۳۰۶ ۰۵۹۳ ۹۴.

 ٣٣۰--۳ 5۹۳5۹ ٦× ۹6صجخ-٭ )۰۲۳ م۴ ۱5ہ ٢×1

 55۱۹۲۳ 5 ۳× جچ ۹ 8۷55 ۷۶ ۴۱ف

 مم 5ہ 38ٛ×٣ 8۰8 ۱۱۳۳٣۰١ ۱٢57 یىی”مرہ

 ۹۳77-۳٦ ٭٭٭ جب ہ۱ ×.ػ]َ-٭۱ 88 م٭ ے2 ہ٭

 ۹ر12إ 5۹5 ۶۱۲۹۹۱۹۰. ۶۹۹73 1۱۱۹918-6 81۴8-۴۲ ٣

 5ا5 ۹ ہ])۱ ہہ ہہ ]ہ9 م٭ ٠ک ۹0۳۳۴ ۹ج ۴

 تاک ك۳٦ ۰۱)5 1۳71۰1۶۷ 718719۴ 7۱۰7۳۳۳۶ 81۳7187 7
 >+٭٭ت ٭ج7ی ۷ ۹٦٤۰ :ز4) ج٭ ٥< ۳۳ 8((+-۹[3۱ ا5۴

 557 ×۳3 5۱8۳۲۰۶ ٠٢ 5 ۳ی مج ج١
 7.5 99185 8۹۹۹ آ7 5۹ و۱ >۷ (9

 71971-۹۴۱ 71 ۳۰۳۳۲۶ ۳۶۲) 7 7× +7777 ٠۱۳
 7ت۱ ×8۹ م× بج 5ت ]جج ہ ۷ كی مہ
 ٦ج..٣۴۳٭3' ۹۳۹۹. 518 19۶۹۹٦ 3857:3) ہت, 6۹۰۲ <٣ ٭

 ۹۳۳۳۴۴ ۶۲۹۳ ٠٦× ۱ >جا ×۰× ۱ 5 ×٠۹ ۹۴۳٣۶۳

 5: ہ5 ۹۳۰۳۲۳ 577۳5 535 ۹۳۳۰ 7) ×۴۱ ۳۰

 م1 ۳7-5۳۳ ۹۰۳ ٭ی؛ ٣× 8ج قی ٭ا
 ہت و37 ۳3× (73)-ہ۹ ۹۴۹7٣ ۱۹ 889 85)<٭

 1۹۳۰۱ ہ5 ہہ ٭× و مج ہ۵۱ ہم مج

 5۹۶ ا55 198 ۱۹. تب۴ ۹3 77۳8 -

 “د14 و75 ٦× ا7ج 57۳۳ ,٠۴ 5۱ 977۶۱ ۶ و>: جز ہو٠

 ۹13۴ ۴۴, 8٣۲۰ 9٦ ۷)۹ وج '

 ۹ ۱۶٢ج5 وا تت۹ ص× ہہ 8۳ی. ۹5
 8گقاح ]ج یہ ٠۳×  55۰*×٭.-  ۶٦7۴ ×۱م۳

 چجچ  یہ >۰ ہجوو ۴۳ 38 ×5 ٦ ٦ 55 61 7 1۶775ج]

 ٭ک 57:۱ 8ہ لافنا یز ]۲ جی ہہ
 رہ < ی8 م3 (۹۳۳ دروس×ہ× ہ۲ تر ررچ..< 711131511
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 چا ۴1 ۳ 591 <7 ۳ ۳ ×۲ *8٭) وچ
 می ۳۴٣۳۷۶ *ا۹ہ× ڈ۳. ۱5× ×8. ۱:
 ےہ ۷۶ ا ھ۹٥ ۳ ۳۹× (7:)۔ی5 ٭۲۳۷۱ ک۳ ٭ 7,
 ز۶۶ ۳)7 9۹۳۱ (۶۳ )7 ۲5.۶۱۹) (>:2)۔۔و١ 3-۴ ۴×8
 931۶۲۹۱١۹5 ۰۴ >۹۱8 ۱٭۱۹ ۹۳۴۰ وچ یہ ٠3ہی5و
 يسجو 1 ۹۷۳۶ ۱۱۳۰۴ >×کت× ٭مگاتہ کو0 می
 جو بج ہ ک 25 ۱565 یں |ک ۷8] >ہ٭ میئر 65

 :-89 ۶۱۲۰۷۶۹ 5جا ۹۳۴5 ۴176 5۰1 15:۱۲۳ 141 ×ئ۶ ۰۰۳۰77
 ' جد 8۶ 9ا۹1 ۴۹۳۳۳۴, ۹9۳” ہ٦٣ ), "5× ۰۰۲۳٣

 ع03 ۱7۹9۰ ۹۰۳ ہکآ ۰٣× ۰× 8 ہہ٭ ج

 وع م8 ۳ ۰5۱ ۰5ا5 )31 ۹۹۸۹ یى)ر۔و]چ

 جہ ۸۹۰۰ ک5 ١ >3. ہم٣ ×۲۳ ہہ. جج
 ورم ۳5 5۳۰ ہج٭٭٭ "آج ڈیچرک ٭چپ چ5

 ح١ (ہ8)۔ہ1 ہجہ×٭ 8۳1۴ ا3ھ ۱ جت.× ۲۳۹ ٭

 75515 ۴۹۳ (3اہرممع یب. م5٣ جي یز 6

 م۳ 5 ۹ 5آ ۹۰ 53۱ بصص٭ ۶8م ی مم ہ

 ی۹ 7919751 1171 5797۶74: ۹:۴۶1 5115 73 ک۹7 ۴آ ۳۴
 ١8 ×۱ 3+۹۸) ہت ہو ّج ہجج 3 از 3× حجط) ×
7 7-۴ 7۶13۶7 71 3(1( 7 1 7 

 ی۳7۳۹ 3)5 (۳)815 5۹1171136۹ ×۲۳۹) >۳ ۹77ہ

 مہم عوحجحجصق3ور کہ۱ ۱۹5 "چہ ]7 3 5۶

 5:١ 18آ 57 ۲٢٦ ی٭٭ ×5 ۱5× ×۳ج ہرژئدوچ ہووسرجہ+

 ×1۶ ہ *88) 36 :7ٛ ہ0۳ ×32 ۱

 _ لافتا ×۴ لنن یو 5ي ر راج "5.۲ "تا. :-۶۳ ۹.3-7.۱

 ٢۳۴ 15۷۳۳, 418, >۳۳) دہ٠ا۰٭ ی مج 'ہج٭' 5٣) جج ہج

 ۹921 5171 ا ا1 ۳1۳۴ ک٦ ہ 18۴ہ 5 ۱ ×31 ٭؛ ٭ک
 8۳5۶ *ا575 ۴ ۹۲۳۱ م٣۹ 6 چ5 ۰۱885۳۳ ۶۳۹ ۹
 ۳۱٣۶٣٣ 777۲ 1 ۹.7 ۹۳٣۴ 68۳۸ ۶7۰7 *ر٭- 5, ×)

 ۳٣× ٣۴۳۳7۳٭ ٢٥ج ×7× ٭ج چ۱ ٭ج م٭٭
 ۱۳۶ 5 ×۳۴ 7)775 ۴7. ٭ہ7۴- یز ×٣× ح) 3<

 (ہ) ۴5 ۱ لافنا ×۶۳ ہت ک ۹۱3۳55 37۳8۱ 8 ةمینغ ی۲5۳می)

 ٦٦ ۹۹۰15 1۹175۹ ک 75311 ک٣۶ [۴۲۹ 575715 ۹7۶۳ 5)۱ ئن

 ۹1۰ 38 ×77 ×۱ ×۳ +9 .. ھیراکااب یچ جب
 کا 56 ٠۴ ۴ مم” سج 8ہچ وج١
 937 ٥ 718139 *7)1۹۳ ۴۲۴ ٣ہ. حج ب5 8٣× ہو

 ت7 ا ا59 ۹۴۰ ۳۰۵ 7۹7 م۹) 3 ر لافناہ۳8×)5)

 9 1 61 ۶71 ا. 7 7-۳۳۶۴ ۱۱× 81 ۴

 ۳۲ ٥۷۴۳ )8:۴۹ 7 ۱۲5 ین (ج37) 751 ×7 >1 7۴ ٭) 7
 1۳ ج۹35 71 7 ]5 ۱ 7۱7 1971* ٥8۳۴۳ ۴۴ ۴٣۳۳۹۳۳۴۴

 ۲5 م۲۴71 *18655 ,٣۲۳۳۰ ۳۰۳۳۱ 358 ۴۶ہ ۴۳ :ق) م۱

 5ا5 لنن 6 لاننا (ج۳۳ -ہ ہ٣۳ ) ×۴۰ ۱۴۰۳۹ >×-٭ بہ

 ٦ جچ٭٭ جم وچ. دب ٣٣٢ ہج×٭ ہو جج چ٭ی

 تا ×× نتح٭ 7-86 ۳-8 3 د×٭ج ×
 ٭اک58٭ وج × ۳ہ م١ ہمت ع3۵ وچ -×٭



 ہک ۔-آ ھخژإ٘ي بی مس وہ ھب 7 --. 7 -ج --

 5۲ 77 ۹۹۰ ×۰5] ×7 ۹۰5۳ ]ا8 ×5 ت۳ ۹ )۷

 7× ۳۳۰ -ےو٥ : ذ۷5 8 ٭
 وو و م٭ ٭ یگ ×8 داات ود]63 ]چپ ٠
 ت5۱ ہک 5 ۱ ۴ ہہ ۰:8 و1۶ ہک :ھج

 55103 ۹۴ ۶۳۰۴۲۳۰ ۴۳ "۷, 5ة 07
 نہ۷ ۱۹۳۳ ۹۱۳۳, 55 1)5 5۰۳۶ ٭٭8و

 ۔٭5 ہہ 58 ہ٭ و36 ١1۹۵ ۹۹5٥5 ۳۳ | جج یچ
 ک 9815 ۳7 (۵۴ ب17 ۹ 55 ۲۹] ۶1 ۹ا۲7, 15۹۹۱ وجپ
 ا یہ ا ہک 1 ۳۹ ۴15 ۱۳۹) 37ج :ے

 ۳۹ ہ5۹ ۱۲۱۶۳ ۱ 7۱ ۹۹٥۹۹۹

 تدج تت1 ])15۶ 57 : 57۳5 )٠9: ٠:۹5 د>٭ ج

 ےہ مموں ہلاک دا نل 9 575 757

 ک8. ۶۶1 ۶1 9۹۹ 51۳۶ ۳۶ 5۴ بر جل

 577 57 55۰ ٣٣ج ۵٢ ٥ ۵ہدہ5 ۲ ۹۹ 8 چو

 85۱ م1۹97 8-۹ ٭ ی٭ ۹۳ 575 5۲۸ہ

 نیہ تآد×ا۰۳٣ ز٥ ہہم <٭حص ۹۹ ہ8 رظط

 منو تالا ال نزلا خلا 1۹. (53). ج٭پ
 76 ۳۰ یہ ×8 ۹۹). م۹۰٣۳ ػ6 ۹۲٣۲۳۰۶ ,۳۰٣٣ جہ

 ت3. ۴۴ تا5, ۹۹ 5۳۹ 7 ۹87 7٦

 577 7 ۹7137 ۹۲۴۳۶۰] ۹ ۳7۳۰ ھ71 ٣۳۲ ہ٭٥آ
 )٭ 338 ۴۹: 2۲715 51 7 55 6 31۶ ۱۰۲۹ ۹۳۴۰۳ 5
 ڈچا5 55ہ ی ٭ 0٥74 ۹۹۹۲ ۹۹۱ ×۲۳ ہ, ۹۲۳۰ ٭

 *٭×.چ٭ج ٭ت << ےہے نیل نانا پچ
 ہ87 ۶۳۶ 1715 ۳۹ ۶۱۲8 ۶1 ۴77, 2۳ 7 ۱

 ک5 88۷7 ×5 5, 5۹۲۳ ہ٦ 55 ۹7 ۴ 5۱5۹ ٥
 31 7 ۳۰۳۰۲ ۹۹۰ ۹31۹ ۶۱۹۶8) ہہ, (0۸ 857 8۹-۳۴

 ٣۰۴ ۷۲۴۹ 55 ۳١× ×۳7 5 ٭ج "۷۹'۹۱

 ج۳ 5۸۳ 2ج ہ٭ ۱ م٣ ×۳۱ م75۶ ک۹۳ ُِّب
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 طادافا

 گز جہ ھب طھسػجب ےہ و را ھر ےہ چہ. ھمیہ ہ<و۔ھبت ہم

 ہ١

 چکا

 داد جی ع ہ چو 7ء8۱ ہہ ة3تہج٭××. ج.ر٭ ۶ -ہ
 ج٣٣ ۹77 ک٭< 88۸-1۹18 1۴ ٭۴ ۱۳ ×× (٭

 ۴× ×18 نچوڑ 1 ۹۹5 5۸ ۳ہ 5۱ ۰۶ 8:۰۶ "5
 م017 ہ ٭ج ہ٣ "نہ ث.تیقصح "مع ٭ 5(8
 ما د8 59 ۳۴۱ *۴]ا77۴ ]7۰۳) >۳۴ت ج۴

 >4 ۹۲۹5 7۱ ۰ ٥71۹

 ۳۔۹6۳ 1 1۳۴ 5 7× ×۳٣ ۹۳۳ 5۲۳۶۴۷٣
 3× (3:)۔ہ٭" ہمہ 89۳۳۱ ۹ 5۳۰ ۱۹٥6

 ۳. ۲۸ تک رک 875+ : مج ۱ ۹ 8۰8 6
 مج ۲١ ب3 م3ّ٭ یسج٭ ×۳ >۰ ۴یع 7

۱ 1۴۲ ۹150914 

 ×5 ××٭ ٭× ×:ہہ< كی. َکك أ] جج وہ
 اک ید بت 7۳ ۱۳۴) 7 2 9۴77 ۰ 275۹9 1× ۲> ٦×

 55۱ 5۹۹. 8577 78 ۹77 ھ, ک۹۳ (7۴ 3۳۹ ۱۴۳۰ ۳
 ۹ 7)5۱9۳ ۱۹131۹ یہ 81] ۹۳۷۰ ۴۲ ۱ ٢۶

17۱ 388873771 
 یق٭ : ی5 ک9 ت٣۷ یک مہ "ک۹ ۹ ح۴ ٥

 ۹۹۷۳۹ ۱۶5۴ ۱۰7ہ ۴78 7 >551 م3 (35)۔-ی
 ہیوج-٭(9ہ 3ت1 588 5588 ى۹۰: ۹۲ ۹8 ٤۶

 7۳۰۳ 5۸5۲۹7 >7۹۱3 )٣۹۷۹ (33)-ہ۹ 2ت۷ ۴7 ۰ ۰۱1٥
 5٤ اگاک 58 ہ ہ< 6۹57۰۴ ٣ ء۳, 7985 ک
 55۲۷5 ٠۲۹۳5 5)ا ہ۳۴ ح۳۶ 5۱ ا۹۰۲۳ ۴1 779 ٭۳۰ ۴۶+
 77577 ۹۰۳ 1)1 ۳٣د7 ۳۰ ۴ و۰ 7)۰ 7
 ہ تو *ا(۹۰۳۰ ہہ :۴۱صك ۹۳۰۳۳۰۰ ۴3ا ٥ 55۹۴ ک٭

 ہ۳ ۳ ۴9 ۴۱ اکا 7۴31۲16-71 یک ۹۳۰ج
۱> )) 9518678 

 8: ک9۴ 7831۹164 ۳ ۶1۳ 1,1: ۳۳۴ 7
 ]۳۳۰۶۴ ۴۰۲ 5۲۳۷٣٣۳ اج ۹× ۰> < ×5 .۳٣۳٣

 ٦۳ تا۷۴۳٥ (۳۳) 7575 ۱ ۱5+۲1 ک۹ ]7۰77 ۲
 ٣۳۹۰ ]2٥۶ 918] ۹57 7 ۳۱ ×7 ہہ 7
 2۳۳۶۳5 1179 ۷7 (0م18 ٭5 ×۱, ۱۹ ۹ 1 7

 جج عی ج8 ہ 5۳۰۲ ہ ہا5)+خ ءدآ٭ .ج ہي
 حج ۶۳۳ 7۴ مج ی۰ ۴۰ یب۰ ۰ ۹۳ ×ج ہہہ ی ۹93-7
 ٹکا 77۱ ]۱5565 ۳۴ ہ5۹۶57 ۹۳۹۷۰۳۳5 ] 0<

 ۳ر ۹9۹1509 ۹ ۱- (چوی3)

 آہ ؛ یب. >8۲۳ *٭ی ۹١ ۔چےت7س× یھر
 ۳۱۰3۲۳۶ ات ناچ ۹77 ۰۳ ۶۰ ہہ ۹ ××. ے87
 ب٥ ٠۶75 ہ5 ۰ک ہ7 88 ٠ یب م57 8۱۰۵ ف

 تب3۹ ×5. ک٦3 55۴ 3۲٭ ہہ ×7 ھ۴ ×۱ .ھ

 م۳01 ۲۹ ۹ 5۴۷۳۶ ۹7۰17 ہےڑڑو ]مچ 8۳۷ (٭٭<
 ۷5 مہ ص7 6857 >3 58. ۳٣

 ۹7۳۲ م58۱ 555 ۳ م5 ۹ ٴ٭ م× یھڑج ×۰ جو
 ٭ ١۱۷۶۶" ٭5ا< ٭یج ۹ ۸ ۲۳۳ ٭*۳ "ہ۴ ہ



 “ھ۹

 ہر 2۳ 8 5758۱ دہاخ ہ٘کہ ہ۳۹ 0 مات, ۰ "ہ۹
 ہ8 >8 مقا ۱+87 ٭3٭: و,7]7ص7” ۳۹۰ (555۱)۔ی و ۳
 دب ٭ ٭٭ یجا5 3093 ہل 5۲5 ۱ ۰91 18۹۰۰ ×5ہ7٭ ۴5
 ]55 6 5 1) (55) ۱٣۹۴ 8ہ (35)-ی۹ ۹۲۲۲ ها ۴۶
 ؟۴]) 5۸۸۳]). 99۳ 571 ۹۹۹. 3. 55 ۹۱۴۹ 7
 ت9 8. ۴۳۴ ۶8۹۳ 1 ےن ۱۹× ۱ ۰۰× ×ھہہ]۶
 ہ8۳ ۶۳۴ ج۰ ج7۹ ہ۳٣ : 7, ہ٦۶٢5 5۷۰۷۴۶ 5ہک ہق

 ۴ ,٠ ۱5 ۶1788 7۰ 79717 5۲۹7۲7 ۱ 7 ,١
 696 ×9 ہم۰ ۹ ۹ ۱ ×7۰ ۴۲8۴ ۰۱۴۱ا 57

 ×54, (7):)۔-٥ ٭۲ 507 7۱

 ب31 5929 ۹۰7 و “ہہ ٭ ہہ. ےب یک
 0نا "م٣۳ ۴۲۳۶٣7 ہہ" 7۹ 7۳۰۳ ۹ ۰55 7۶5 ہ
 9 ۳۹× جور ہہ ی ۳۳۳ ۳ م۴5 : 58 یک
 ۳۴۴۹7 1۲۹۰ | لہ 20۲ ]۶17 7) ۳۹۹ 1۱
 )0۷۳.۸. م۲۳۰۰ ما 5377 ث٣8. ۹*5 ۴۲۳۳۹ < مکم٭
 ٭آآ٭ ۳۷× 3. ہج٭ چج م٭۶ "۷۸۸۱ ۹۹, 0 ۶۴
 ٦٦۱ ×5٣يآ 5 ی۹ ۰۶ :5) ×7 ہہ ہہ م5 ج:۲3 33ہ

 جب ۱۸9 1)5 وص777 5۳۳۰ ی ۹۹۳١ ت5 ۳۴۹ ۹,
 1)۳۳۷ - م۴7 ۴۱ ۹)7۳۲۴ ×۰۹ 81۱

 )جج 2۹ ہ۹6 ہ5۱۶۶ ۹۳۰۳ 315 )۰13 ۰
 ہجججچ جب ٭ہ ہم ڈۃ٭ی جمج٭ مت وی ٥ئ8۹

 م۴77 77ہ ؟)ان>× تچہج "مم ید 7 7 ۶۳٥۰
 ۶۶ (۶۳ ۶۱ ك۴ 98۸ ہ۲۶ ما 9۰۳۶ عمے٭| گم ٢"
 ۹5 ١5۲7 ی۶ ای 5, 5۷۹ ٢۶٦ ×۹۱ ء۹۹ یک چن ٭ج]

 مچ, ×× ×× ٭٭ 395۱۶۳ م8۷٦1 ۱۳۹۷۷۷۰۶ 775 3۹ ۰٦
 ہ۶5 ۱۳۳ ی چ6 ہ۶ ۹۹5, ۰.8۳85 ا9۹ ۳.8 ۱ ۰ 7
 م × +5۲۹ ۲۹۷)۳۰ 32, 5۱۹1 <۰. ٭م3ٌ٭ ۲۹ چ55۹[75ج جج

 ۴۶۹ 5) ت5٥ ۴6 ۱ ف۰7۹ ×1۹ 9 18۳. ۳۷٣ >٭٭ م۶
 ۱88) ۶۹۰۰ 7۳7-78۷ ۹۳ ۲٤ہ ۰ ۱( 57۹ ۶٥55

 55 ٢۸٦ 7۶ د جج 1۳×0 ]ج7 ۴. 5۳۰۲۳۳ 7
 55 )۴< ہک ی١ 7۰×۰. >٭۳۴٣ ۴ ۲ م(<)

 ۳355 ۹ ۴۹۳۴۲ "۳ 5۴1 ۹۳۰۳۰ ج٭ ۴5۴ ٤5
 ۳ ۱۰۰۱۱ 2:۰۲7۳ ج××۶ 12:5 یب >۹ ۴۴ 5807]۹۳

 چو 377 ۳7۳ ,۴۹8۰ ۹۰۹۸ ٣۹۳۰ ۰۰۹ ٦<
 یو. ٭(غ ۳۴ "۲۳5 ۹٭ "م۶١ ۶ج ٭٭ ]۱ ہہ ۹
 7.۰۳۳۳۰ دج -<م.]×٘ ء۳۰۰۹ ٭م ہ۲۹ وہ
 ہ27۳۰) 3117 )۴7197۱ ک ۶۰۹ 7)5۳۳ 6۳11۷۹ ٭۲۰] +:8)
 حجم <۶ ہہ ۱٭٭ یاہر د۹۰ ہہ 5۲۲۶۰۶ و5 رک
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 ٭ی.ی+. ۹۰ >٭ ۶8۴ ی٭ ۹88)ح ۹ب 5.۲55 86۴6,
 ×۱ ہمہ ج۱۰ ۳ یھ >۸ 15آ 8۳ . 6
 1۳731775 1۹ مات 3 55 ۱۶۱۳7 718 7 7۴7

 "7 ب۔۲۶ م۹ 30 8)83۹ 3إ ۱

 ۰ 777 ۳۹× (>:) داد ۰" ۱۱۴ج 7
 م1۰5۱ ۴۳7۴5 ہہ :وات (٥ :دق ((×۶ 7 ۱۸١۴

 55:1۹1 مج 01 5 ید ہی٭ -.موھ ہ5 م8٥3 <٭

 مو ۸ ×۱ ۶۳ ا2ک ٦× ×× >۴ ی 1۱۱ 8 ۱٥۳87
 ہو (5۳ 518 ٦ 7۲۵ ,ئ8۱۴٣ 77۹1 ۶87۹ )٢٢٣

 ےہ ہہ ٭٭" ۹۸۰ہ 55۱ یے م٭٭ ہم
 چک 27 7 1 چی آر )۰۳۱ 77 7+
 یر وو ب ہ٭٭ ٭<ا5ا ×5۹ "86 ۳+ ۹ ۹ ۴
 ےک ہک 5 2. ھکچ تاج ہد ہاتا ہال ۴۱ 1 ۳۷

 ئل 7۱۱ 977 59 ۶7 7. ۹۹۰ 26 ۰۳۲۰ 8
 0ج۳ 1 77 ۰ ]197۳ ہ5 ۰۵ 7۳ ٭۶۹ ث5) ج٭
 ]۱۵۹۷777۴ ۳۳7 79۰ یاب ہ٣7 ہ7 >7
 پے م٣717 و. ہ۵ >۸ ۵5 ۳۹ ۴65۶۱ ی5 73۳)8٥5 557 ےب

 ےع ہک ۱۴۹۳ ۲۳۳۰ 7 گٹا1۰۲۳۰۰ ی٭مات 7

 تسزعلا
 7 ۲۳۳ (35) ۲٥ ہ٭٭ہہ ×× ۱۹3 جز 38

 ]حج ہہ ی5 ۳۰۳۳۰ تث-ج٭ 5 م۳۰۳۷ ۰
 م5۴5 ۰ہ ۱۳ ۱٣ 5×. 5وک ۹۳۴, ۱۹۳۰ 7
 0۳9 ۹۳۳۰۳۲۹ 5٥۷۷۶۲ ۱ ا5ا5۳آ ۹۹۴۹۲۰۹ 7315 5 ہر
 جم ك3 ۱٥ د۹۰ ۹957+ یک <5 89 ×۹ ۴
 تے یوک 595 51۹1 87 ٥3۰ (7311) ہ کرو >38۰<
 جیب ۴ ٢۳٢ جج ہہ ۱7۷ ۴۲58۶ ۱۰۳ ۴۱۹۳ 85۹ (>8)
 0۷۰ 589 ٣ یا٭ 5۲1۶۶ 15۶۹ 51518 ۰5۲۴ ۰۳۴۳ ۴ 6
 وہ ٭٣٣ ہہ ى۷۹. ٭۲۳۶۰ "۸۳۴۲۹۹۱ ۴8 (( ۶

 ]ہد مج موج جج ۱8×71 5۹5۰ 5۹۲۰۶7 ۱۳۷
 5 ۳۳۳۰ ۴5۶۰۱ ٭٭ 5۶5 ۴ ۹4 ٦٦ ۳۲۳٣۶

 :طملوات 98۸۰۰۱۱۰۳۶ مات مت ×٭ے ہ م۰۴ ×۳۰ ۵9
 ۳× ل71 (11۶7217] ۶)217۳ ۱۹۹ 77 (۶]5)-4 ۴

 5 ۹ (7]35 ۷۳۳۰ م۹ ۱۰8۳۴ ۹۱ ۹۳01۴
 ×76 ۴ ×۲ ۹۰ 5۴ 85 م556. ۲۳۳۶ ۴۲۴ 7

 (1۹] 7۳1۳5,5171 1۹ 977۴۶ ۳۷ ٣۳۳ ۱۱۶۰۳۰ ۴۹ ٣1
 :۳٣57 ہ۳٢ ؟٭-. مج ۱۶×۲ ×۶ جج ہہ ٭چ٭ 8
 56 ہ۴ 3 5۶ ا ہ۹۳. 5ا31 07 ہ۳٣ +3
 ۹۸۳ ۰۶۹ ٭×٭ ۰۶۰۴ہ ۷5 ۱8۳. ۳۴6 ی3ا ۹۰×
 ۳. .,× ۳. 8*6 ت۶ 1۱۰ ۱)۳۴۳ 6. 11۶ ۹۳ ی یجہک
 79 ت۶ ×7 ی۹۰ 53877 ہ5 ۶۳, 58 5۹8 ۴۱

 188 ×۱ >6713) 5787 ہ۹۴ ٣ی >7 ۹۹۴ 7۶۱ ۳۲ ہہ
 (357)رص ۲۹ ہہ 9۱02۳۷5 ۱۳9 ۳۰۷5 0ئ3 ۰ ۴۱
 3: 191 کج ۶ 15)۹1:٭۹ 71۳۸ 3715 38, 8 04
 اک, 5 ك5, ۱5۹۹ (38:)) ف۳۹ ۹۰۷8 ] 7311 ۴۰ ] 7
 ٠٢× 5۴ 91571 ۱ ۹:۹8 7۹7 ۹۶55 ۹٦ ک ۴۹۹۲۰۴۴ 85 ہ
 48-01 0197 ۲۹ ,٦3× ۴۶ 7)۹183 15 ء7
 558 8 85۳ ۳3× (ہی)ر ی<٭ تاج 5)۱ ج × ق) >۴

 ٦7 ج6 ×۹ ہہ جد ہ۱ ہ5
 ۹-755۳. ک٭ ۹۹5 071 ۶ ۹۹۰۰۹ ۱

 5۶۹ جہ ۶8۰ہ وس  م وک فہ ]×× مہ
 ×٠× ٦" (یما:)۔" ×۳ ×۳ ×7 8۳ ہ"٭ ×۰۰ 58 ٭

 85٦ 88 8 3۰۷ ہم 7۹ ۱۰۳۴ ۱۰۱۰۰) (ج5ز ک ۹
 ۳ 7 .۹٣۳۳۲ ۰57۳7 ۳7 >1:٭714 3 7 ۱۴ ۳×"
 55۱ چو < چیچہ ۱۳۴ ۳۱ ۲5۳ م۳٣۹۰ ۳۹

 ٰچجر تےچ شی دۓاجچپ جہ رتن ہک ہ  ہحج ہت ر_ھککگ+ _چعب

 ۶" حچ ےہ _ ہل رک ریپ

 ھپ ےہ

 ےک ثب

 ہک

 تھ ھ1

 دم بہ. دب ہ۷

 ہے



 60 یہ 717۳7 ء7
 ورد یر ح یجب وج ےس دی ہددرسعح ددررم رسم جس 8ه 9-20 صصص 090 ٍ-2 7 9 00

 ہو سجی نب بجے ہو جتج5×7٭ ہت تمام ھجتکاحجگکمھْوسمصعوکوحجسجمتماکفزرکا تھا ضا جم ھتتاّوماطا5احموحس کدی

 5[ ۹۹۲۶۹,2] |1۹٭5']۷۳۹۷7 2317 775'57 (318) ۹۹۳:

 کج چپ ا7091 97۰773 29 5 ۹11 ھ5۹ >8
 ٠5 ہ, 90۶6 51 1۹ج 6 51 5] ۱۷۰۶ا ک ۹1٥5

 ہہ ہ م٦ ہ۴ ۷۳۳۳۳ ا ہا5] ۳٣۹۱ 5و نم
 ج5۴ ۳ ھقج مہ ج۳ ×7 57. 9۱ 58 ۴7 ۹57۱ص
 جہ ٭٭ہ ۹ چہ 5۳ ٠97۲,3۱ ق

 7۰ ٭5 ۴۹۳ ۱۴, 5۳۰ ۶ا ۹۴۴۰۲
 ڈ9 ۳۹ ۱ ۹۳۲۳۶ ٣۳× ×× م٦ ی٭آت "۲۳۰ ہدم٭كیچ

 مگاج 7 ۸ ۴)71۱۰ 3 ۴۶ 7۳۰۲۳۳۴ ٢۳× ×-)3. ج-
 01, 5۹9 ۹۰۲۳۶۶ ٣۳ بالایک ۹۶ ۹۳۴۲۹ 1۱۰: ٣× جچ

 1 7511 975۶۴ 1 1977 ک2 ۹75 ٠577 773ج
 8۳۹ 5۳.7۴ 7۱۰۱ ائ ۳۲٣۹۱ 517 ۶۳ 5۹۹۶۰۳ چ٭٣آ
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 ۹ي ہ5 ]ہ(_15 ج٥ر ٭ہیر٭< نک ۷ہ وج ٭
 +۰۰ 87 7۳5 5اا ٥۳|۹ ٦٦ 118۱7۳۷ >۳ پ
 75۳۵ ۴۰۱۳۲۲۳۰۳ ہہ 5۲۰۲۳۰۶ 5۹6۴۷ ×ا8۶ ۹۴۸۸ "ہو
 می. ہہ ی 5 ۲۶۴ ۲٣٣ یا0: 5۶۴5 ۹۰۲۳۶ (3۹ جر
 15 ٭ ]م, ی٭آت < ہہ ×۰۰ ۱۹5+ م۳۳: ہ٭
 بجات < ×۱ مج یہ ت۱ ہت >5 38 یجچ

 ]۹.5۷157 ۴7, 57 ہ۱۹ ج۹۳۴ ۹7۳ ۱٠0۹

 ےم >7 >7: ہ٭7ہ ٴيص--7 ی۹۹۰۹ ۲۹۹ چ

 اڑچک از

 َنْوُمرِکَل نیلا نئانیڈ نار .١۹ .×٭٣٣۶٣ ۰ ٭
 یی مح+ م5۸ مح ڑ6 مج ہم ہا ۱ 88ہ, ×

 ]۳۷۳۲۲۳ ٣۶۱۴۳۳-ہ٭٭.ج ۰,۴۹ 886( ٣٢٢ ۹٣
 ںی ھ۳ یا2. 1 تل 7 1۱

 ہ1 ہ 775 ۰۳۰ 0رہ ×× 7آ یں وو

 ورم تال نشا نیا یز قئا
 ے۷۹. ک81 51۶1 7۲۹ 71۲577 117*371 1۹7۹۴ 6 18 ۴
 ۷7 ڈق<٭ 8 م۴ ۹ ۱۱471 ۳5, 9۱ 5۹ا ۹۴ 7

 شکنی

 0۴-۹ 06 مہ ]مہ ۳۳ 6 ۹۱ , ٠۳۴7۸
 ہ۳١ 5 157 ۱×۲۶ ۵ ۳)3 ۰۳ ۶۴

 ہہ ×7۳ ۴)۴ ۳۳۳۳ ک۲ ۹)٠۲5۴ ٦5" 5۱۲۴۴ 7تا ۶٤۲
 مگ5۳ ۱5۳*5۸5 1 7 777 1 ۴ ۶٣۴

 نشان

 اد ےک رسم ری ھر ےس یی سم ہہ صا فجر عیٌ٘ع وسیم ےک وم یک وج < ےک یگ

 ٣۰ <1۹(۹۴ 51۴ ۹۳ 75 م7 ب7 أ۳ 62|
2١5 ۴۲ ۹۲۶ 777 ۰۱1377 ٠۹ .)5۸۷75[3(( 

 ۳۰۴۰۶ 77۴ ک۳ 5۳۱۲۳۹ ہ, 5اک 2۹.
 ×(]37 ۴5 ۹۲ ج۴ أ٣ 183 9۱۹ ٠ج ہ۲5
 م۹ ۱ ۹٥8۱۷٣۷ (5]31۹1:8) ا19[(5 ۹۹۰۰۲۹۰ < ۷۶
 ٭٭ ۰7۶۱ ۴55 ٭ ×٭ م”×٭ ی٭ ۱36 ب٭ یب 5

 ۲ ۹٥۱۲ ٭۸۴٭ ئ۹ چ:87)

 7 7۳ ۱۴۰۱۰۷۰۳" ۰۱۳۰۳ ۳۳] 7)۳79" ۹.71٦۳ .٠۰۹7
 حجوہ) ) 3۰×7 >۹ ہم٣[ ۳٠م٭. ہہ ×۴ ً )7+
 >۰ 6 م۴۱ 55 18 ٦٠ 7< ۸ ہتورک ×۳۰ ۰ 7+
 م۰15 >3 ۴۸۰ م٣. ہ۳۳ م۹۶۱ مو نم اج

 ۹۷۲۳۰ ہ3۱ 57 5۲5۴] ب×٣ ء٥ ۴ 6 1874 3۴۳٣7
 جج 57+ ہ٣ یم) 3ن 5ا۹١ ۹ب۰ ص26

 ج۹۹ 7 ۹۳۲ ۱۹۲۷۰. ۴۹ ۱۱۶۱۹۶5 777 ۳۱۹۲۳ 7
 یيچئ) 3:2 8ئ۲۳ ك۵.۰ ہ۹6 ۹۳۳ *۲۴۳ ہ ق7 ج۳
 دچتتچ م٭ ء۳۳ می. ۱ جیدو9 مج٭+ یر 3(

 ٭6,

 ےہو ر5 51 ۴ 88۳ 5۲۴۱ 1۴۹۳ ۴۹۲۳۹۳
 ۹ ہ69 ہ7 ۳8, 51 ۹۲۰۳۴ >۷ *٭8۱١ چہ ۴

 دا1 ۲ ید. وو ہم ٭, ٭ ۹--83۸

 جج ح یرر۔ہ۱ "8۱ ۱۹88 : اتإالباتَن َكْلَرَم سا ْبهْذاَف
 ندُدِحناَتُفٰم كا ×۴ 9۳8 ہ ہہ. ٭ م۳ ۳+

 |2 م۳. ۹۰۷۲ ہ٠ا ّ ۲۳٣۹ق 7< و. 6 ,3 ۹)5 ۱٥٣

 ۔ردجج - بج جب >*۴۳ہہ ۹۶۴۸ ۶ ۴
7۶ 777 5۹8 ,7۹ ۹۲ ۲۹ 7 ۶3۳۷197۶ ۹196 

١1۹8 7+٦ 5۶۴1 7119 7۴۱ 

 -.×3) یز جج. ہم7 م٭ ۱ ٦6 5٣)٭ ۲۳۴۳ ۹
 ف۰٤5 (671 ۴۲۹۳ ۱ 77 5۷۹8 5171۹9۴۹ ٭ 7 - 8٤٤(

 جٹب] >5 ۶۲۹51 ٢٥٢۲ح ٠٠ 55 ى٢٣ ی5: 785۱۹۹8 89 ھ
 3۹۲ 5۲5۹7 (535)-ی۹ ۲۹8 5۷۸1۹۰1۰۶ ہہ ]کج
 )<6 کہ885 مچ ہا ۶9 ۱518 ہ۹۹۶ مہ. ہیچ
۱۱۴ 18:۶۹ 31879 371۰1 7157-717 ۹13۴ 775۶5 5791 
 73×۱ (8جج8) >9۳۳+ 5 ]مج مہ ۹, ہک ۶
 ہ۳۳ ۳۱۹ ہہ, 5۹۷7۱ کت (5]8385 ۹۹۳ 351 ۳ ۰۲۶

 یے ۱۱۹.٭×٭ ۹ ×× 83۳ ۹۳۰۰۱ ×۹. ۹۰ہ
 م55 3۸۰۹) (3:) 8ہ قا :)ر۔ف٭ 3۰۰ ل5 ء۴
 ہ7. ا 77755 ۹۱۴۷۰۴ (1۴ ۹۳۰ 15۳۳ + ۰+
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 7آ 5۳٣۲۶ ە٭ج تم٭ ہک ہ٢ ۴۲ ہہ ٭م

 م5551 ۹۲۶۳۰٣ ۲۹۰ ٭١۱ 5۴5 یے ۳٣۷٣ ت٥ 6
 5۲5۱ ۳۰۶-۹157۳۳ ۹۳7۰6516 " :۳۸5 ٭ی٭ت ۱

 0919-719 (17۹ ٥۹۰۳۶ 5:113 51 5153 5و 8۲۱۴ ۴۹
 <٭٭ 55 دت 55 یک و 6 و۶٣۱۲۶۲ ۷× ۹1 ۹٢×

 كر كر یک ۰ 8ہ ١" چ3ّ٭ ہم٭ ٭

 مج .×3 ×× >3. ×7× ہ77. × لان ه٭٭
 ٭)٭ ہلاک۱ <8 پ7 ہ۹ ہ۶ ×و ہ 58

 و1۱ ہہ ہ0 ہ۳ ٭ ٭ہک ُرْلَرَْمْيِسَتْذِا
 م۱ ڈا ٭ ہہ. تاثد ("٭ ہک 6
 551171 ۱ 9۳ 7۳۳۶ 7 ۳ت ۳4 ۴9۳ ۹۹۱ 81۱

 ی1 5 3)4 ت9۹ 5۶1 7۲۳۶ 571۹ 7 ۹١9 3118-19 ۶٠۶
 7ھ << اھ ×9 ۹٭ ۳۳٣ 5۲۳۶۹ 87 ۶۲۳۰ ٭ر]٭)

 مو ی۹۹ و, ا0ا 5۹ ۳ >۳ 717 ×۳۰۲۳۴ ا5777 ۰)۴
 ۴ج ۱

 ۹ 5:54 ۹9155 ۹۹۹۹ ی3 مہ چ۹ ۹ 2۳ >۴ ھ۹۳ ہ5
 >مج×5 ۱. ۹۰91۹ << *اتج.ہ 5۸ ٣58 م۲۴۶ ۹١8۸۱

 "م۰ فم٤ ۳۳ ى٭× ۱۹۱۷ ۹۹۳ ۹۳ ػ۰ ۲۱ ۶۶۳۳۹
 15۶۱۶۰۲۴۹ 58 9۰ ۴۳۲۱ ۳ہ ۱5۹۹ (35۱) < ۴
 گو "۹ ۹۳۴۳ ٭77٭ ٣۹ ۹۶ ۳م۳×٭ 5 ۹۰9۱

 ٹ5 ۳۹۰ ی٭ و٭٭.۹ 1۰۰۲ ک ر2۶ ۹71۰۰۰ 7

 ید 8پ ٭۔چی -۔ ْنْسلايُمْعَواَيڈل ِةَرََلايرتَسَاذِا یچ
 یرقلا ×8 ۹۰۷۹3 1

 8ہ فكےک5 ۶۴ ٭]۳ م۹ (5اور 8۱9۹ 5۲۴۹۳ ۹
 ہ وہ5 ۹۳۹ 856 بک م۰ 3۹ م۶۶۰ (3:) ۷
 7.۶ ۴۰ ہ1 ۹9 ۹۹۳] ۴۴ ۹۳۹۳ ۳7۶ہ. 2 7757۰۱

 7| 5859710 ۹۱۶8 ۹159۹ ۴:3۲87, ۱۴ ۹۴۴ 5 ۴٤
 7۷۳۱ 35۴ 56, 5۲۳۰ ۹۰۳۲۳۶ اج ۹۹7۸ م۱1 ۹۹۳۹۸ ہ5
 ٦8× ہ55 ٣٦ 5۲٥6۶ 6 ۳777 ۴۶7۴۹ 1۹۳۹۰۰ (ء1/.
 جچ ہ۳۹ یىیز ]][. ٭ہ.] کتا ٭<٭ج53 9۲۴۳ ج: ص5
 :۱۹۱۰ 9 ۳۹1 ۲۹*۳۳ ۱۳۰۰۷۳ 531۹۴ ے3 ×۶۶ (38) ۴
 3]ق٭.. ٭< ۹۸ مج |۹۳ ہی ۹۱ ٭ڑہة 7

 00789 بہت ۶۱۹۰۹۹ 3۱۹ ہہ 35۱١ 5۳ ۴5 8 6٥
 ×5۹ یز ڈ١ ی 5۳۳۴ :3۰۹ مہ یب  ہ۹۰٢۷۲ ف۹ ب۶
 جدو م٭ ۱ جج ہہ ۱ جات ل35 ۹۵ی ہ۲ ]1٥* بج جہ

| 5۲۶۴) 

 9و8۳ 8۳۴ہ عی *+٭ ج]ہک٭٭ ۰× 33ہ م۴ ا8ز
 ۰۰ ٭مے٭,. 23 ۳75۴۱ 5۲5۱ 5۷۲۶۳۳ 7 ب١٣ ی5
 7جا وک ب<ات 18۳ 18 85۴ ۱۱ ۹۷۹ی پ 6

 ہ3۶ 5۹۲۹ ی۰٣ ۹]9۱۰ 7471396 ۹۱۴۹۱۹ 8 1۱

 و3 7۴ ی5: ۳1 ۳۳ 1۹۰٭ ہمہ م7٭ | <٭ ×۴ 8
 ٣1۳۰۲۳ ۹ ۹۳۰ جہ۹, 5۳۰ ہا یڈاڈ 9۷۰0۱ ۹۹ ۳۴

 ےل ایمی اس شور 020 ۱

 ال للا ہلعج اب و0 نا دم انی
 سد نِمالاَرَعَتلا مون پ 2

 اپ نا وصی یا
 : ا ںیہ ےک کیک ےس 2

 0َى یہ ٢۲ تی ےہ لا ےس ٣

 5 کہ ےس ہ نا لا اویرَصاَو قاتعللا ا

 8ل نال هللا ققاذپ نمو 2تت 7
 7 یرقان وقف دديذ ٥ پآاتيلا ںییَع ہللا ۳

 ےل ینئارنیلا دااوما لا اھت اپ ہراکلا باادع اب
 ٰ ساڈے ےس رخ جج رح ناو شک 2

 9آ نو میل و پٹ نمو را بدلا مھ اون الف ادحتاو ھک ا
 و آ ازْبَحَتَمِدَأ لات وا زتمال یب :

 ۰ اس ولا نِف صف

 ھی کڈبیدم کچ رسو موسی
 7+۳ أ۹ 5 ہمرہ7٭ م77۳ ×چ3 ہہ چ..+ ہہ 5

 !٦۳۳ (خہز) 57۹ ہہ ہک وع 77 77 تب77 )7ک 2777
 7 ۱ ۲ ۶7 | )وک 77 اچ چی دا م۹ قا 7 7
 وج مچ يہ جج جر مزجوج جچچچ مجوہجو 0۹
 بر ۳۲ر نر م۸( م8 پو ٭+٭+ ڈںج یو ہہ یو

 ت7857 75:37 جہ مج٭ ہم +ج ھ۳۰97 جہ7 ی۰

 جہ بج نج یک ٭ قیعچ پو چچ مج ٭۶
 ۹۱ جج نت مج و٭ "جو 5ک رح یاڈوڈہإ٭
 یر ۴7۴×7 بج یک ہے درج :می٭ 756 ء۲7 ء۶۳
 ؟۲ ۹781 ندز ج٭ 5م ()ج ٹیی+ہ می 7 ہم

 ۹3ل777]5 ھ ٣ ٭7ہ ٭ع]ق٭ ہک +7 >٭5۹
 77777 7+ )وہ ]ملے ")×۷ر ہہ ٭مگجوہڈو مج
 ڈ7 ٭٭رج ھچ مر ">5 ہو یو وج چ٦ یج
 ا17۳ 7 چریو مہ ٭ر یم)ز ہیچ ہو ۹۸۲ ۴
 ہیچاج یجب فرج ء77 7ہ یب 757۳۱ ]چیر ہ مرچ ٭جچ ہ
 77. مو ي ہۓج٭-ے جچچ ہہ جو "7جج  یمر

 اچ ۳۰۷7 ا یب ا ہی27 177۶77 ہت ج7۹ یہ( 72۷۷
 م00 ہہ 3ج 07۳۷ 5٣۳۷/۹ / (۵۶) ہى ۶1۷9۷ 7
 7۳۴ ڈ۳ ۳۳ 3 9. ۰ ا۴۰۰۳ ہہ جر
 (ۂ) ہا ہ یرچج مہ یرچہو قیچحچ مروج ڈوجچ بجو چج
 ]57 پیو ہہویصجس چو می ہوے یورو جج وچ

 5" جج ہ متعمس٭جو ںچچ عج ۳۷ ج
 577ر ہجچج ٴہزج 9ج-) ٭ +ہحر)٭ ر جب ہت ٭× 7۸۰7 جہ٭7]

 ٰ ٠ انا

 ال ہیرع ای 3 و
 7 ۰ نت راج تک یأ

 دعس دےہ ۔- ےس وو دعسو اس

 ۔ہعحہ دچج ٗ۔ہحجح  ھجچ



 او

 و جہ ہو۱۰۴137۷7191 21 51587, ۴

 یر ہ >5۳۳ ۵۹ ۳۲۴ ۳۹۱8۳۶۳. ٥۱۹۳ ا٭٢ جچ

 تچ3 ہ٦ د جت ہ۸7 ۶۰ 7۹۱ :۳5۲5۱06) أچ

 جج ۹78۳ ۱۴۷ 715 8: :71 75578 ۴9۱۷۶۹ ۴۹, 6

 ۳١٣:۳۳۴ 57 ا7771 77 (3579 9۴ ۶۱۴ ۹۹۴۱ 87. ً]
 یم ۹8 ٭ج "۹ ی.٭ مہ ہی۹٥٣۲ ۹ ۵ ٥8(

 نیو حج می ہ۱۳ مح ہم۰ ۳ص ٭قب ۴۰۸
 ہمم۳77٭ ۹۲۳۰۳ 7۱

 53 ۳ *٭٭ ہ۶٣ 3او٭ +۶ ۳. ۹ "6
 ۳ ×۳۰ 7)۳ ٤۱ 9 کہ 4 7 7

 -مسچے جج ]جم گیے ٭. ہم٣ >٭٭ ×8
 چہل >۴ ۳۴ م7۳ 8۱۰۱۷ ۹2 . 7
 یہج دم. می 65ب می: ہم۱ 5۲5۳۳۶۰ ۰۶ ۳۴

 ے۱۹ 1 17 8۹[51 کرا 69 1۲۹ 1٣١۱۱

 وہ٭ مبجحم ہ٭ ك5 ء۶7 5ج ۴۴ ۳ ج۱
 ج1 )۳۳۰ >7 7 ۳۱ بت 4۳ ۲۳۳۳۳۰٣۹

 7777 ٦> "حی ۰8ص ۴7 ۰۹۹۴ ۴ 7
 ×٭ 37 5 ۳5۴ ۲٦۰۷٣۹ ۳۶ ٭*۴ ۹۰۹۹ ۹۳ ٣۷,(

 2۳ 7۳7 ۱۳٣۳۳٣7 7×× جت ۴۶ ۳۰× ١
 چپ ج۱ <١ ةم٭٭ >*٭ ج59۲ 186 ۶۹۴ ۴ ۹
 جییم5۰۴ ۳5 ج٭ ۹۷۰۳259 ۴7۸ ۵۰۹۹ 5 1۶
748 ۰۹۴۹۰ 777 17(۲۶7. ۹ 777(1 ۱ ۴۹۶ ۰۱9[ 
 یجج م7۰۰ ن3 ! ہ5 .0٭٭ ۳۷ 7 ۱ 1

 ]۳1 2۰1۶7 51۳۴ >7 4۹ ۸+ ۱۱۹۵ ٠۹۱ ٥
 بحص ۳ا۰ ۳7 ۱ 77: 817 >۴ ۴۰ 7
 5ج. 3ہ × ×× ×یعج وج ہ ۱۷۰ 84
 3 ہلی۱ ٭٣٭ م٣ ى ٭-۴ >57۲ 79

 1چ 7-2 ۹۰9 ۹۳7 ۴ 1۱
 ۳ 37 ۴ ۹۹۱ ×۳ ہہ << :٤4.1

 ۔۔ے۔ دب ۷۱۳۷ ۰۷۷۳ ۶۶ ۴۳۰ 7 چہ ٭٭٭ ۰
 نج ×× ۰۱+8 5 ہ ”"٭ ٰہجچ5٭ ہ ث٥ ۴

 وج. ]جج ہ” ہہ ہ٥ 7 ہ۹ ۰۳۹۳

 ےہ پو رہ

 دی سہ ہہ ۔ہےہ بج ہيج یبہ یب هے مےہپ ىٍ حج _-"ہچ جضخپت شپ ھے

 -ت ےس ےہ او

 سج ×۲7 ہ ۱۳ ۳۳۹, 9۰۷۴ 5۳۹۶ 755 ٣ت ۹5 ×ج٭
 ممچ میہج ے یو+چ87)

 چ8 ی۴ ہ11 77۳۳۴ 657518 ۰۱۲۴۲ ۲۹۱ 7۰
 ]ص5 ہہ اح بہ 3 جج جج تاک ۵۹۰ 7) ×.ڈ چپ
 ۳ج ٭٭ ٥۹۰ ۶۲۲۶۱۶۱۳۰۶3 ۳۳ ۲۶۹ 3۲۶: ۹١ >8)ہچ3

 ٭٭ :ہ 8> ج١ ا ی۹۹ ۳۴۱ )ج۳٢۱ >ہ<
 38 53ہ رزم٭ رت ۱ ۱ 1( ۴ ١۹۳۳۰۴

 ہ.) 5, ۳ 6۲۵: ۱۳7 ۳-۱ >7 ک۹۰ ]1576 رٹ
 نج مج مہ >× ×5 ٭9] ز- پلک ۶ا٦ ۰5, 5۹۰5۸ 7چ
 چو ہ8 وو ج64 ۳۷۳۳ ہ ہ(۳۳< ٣۰ 1٠ ہہ ْج
 ×یح بہ ہ5 مے ٭ چح-ہ+ ۰[ ٭ ×۳۰ چپ

 کنگ

 ی5 3۳۳۰۰ 9 ہ< ۱۴۳ 7" ٥٥۳

 مج ٣- ا7 ا5 ۲۶۷ 7 ا 7 1, 5 7 7
 3ق. >۸ کی ہ >۰ 5۸۳ م۶۹٣ 8 ۳۶
 ہ8. 3731 ۲۹.8745 3 ٥۲5۸۱ ۴ا59, 5۲۹۸ 81ا5۹

 یوم جم 8۸ 35۰ 5ا3) ک۹۰ 9۹۰۳1۹ 11۹ 7۹7۲57 ٤۰
 توم ہ۳۰ ×قص٭ بج ً.× مہ ہ۱۴ ۰8۳ا ۳
 مچ ٭أح٭ >۳ ث۱ ٢× ی٭؛ 85۱1۹ (8, ۹۹۹۹۲۳۳ ك۶
84 ۱۹۳۹ 9۳5 .۹ ۳5 ]۴ ۳۴ ۲۷ 1837: 7× 
 مچ ۔ہ٭ 7۱۴۰۹ ۱8 ۹ ۹۱15 5۸۱ ۰ 8۶

 -نہ1 ×3۱ یو ہم ہ3 35۵5 ٣ ٤٥ت ٣۰5
 -حچ>و وج. قی وج سز! مو 7۳5 0۱) 7۲۹ (۱۹ ۱
 ”٭.×٭× یىجرور د۹١ .58 ۳۴۰ (3۷) ۴9۱ ۹8 ء7

 یجچج. ہ٭-ج یىیربر فط م۲٣ 6۰ 5۶۹۹
7۱ - 51۳۶۳ 7۹85 

 ج. ء٭٭ و5۱ 5۳۲ ہک ۳ (۸۰۳۳ م۲۴۶ ٥۳۳۱"
 جج چہ ] -٠٭۹ د۰ ٭ ۴۰ ھ7 ۹ 87

 -٭ح۱ 5گ 3ج7 ج16۰ ۳7۶ ۲۷۷۳ ۱ ۰۳۴۳7 ,٥۳
 9 )۳7۳ ک7ا ۳ 77۳9 3 1م ۴ 64
 ۔م جم ٭م ہ5 ١۸× ہ سج۳ كا ۱۹۸5 ×۱ ۶

 مح ٭ ث ×5 ی5 11319 585 ۴:588 ,٥
 چہ رہ 3تو5 :ء585 ۸(۹ ۱۱۹ ۴۳۴ ۵۹۰۹ ۹۰۰۳۵ ۳

 ١ج >۷ 9چ 77۳ 71 9 77۱ 7۹7 7۹777 7٤
 *-ی ہمہ×٭ 35+× 85) یب٦ 5۶ ۹۹۹ ۲۴۱ ۴ 7۴
 ج5 ۲-5۰ ×۰۳ 7 ی۴ 7۹۳۳ ۴۴ 7 7
 7۱.۳ ۱۲۳۴ ۴۶ ت۳ ۹۱۳ ۹۱.3 ×۳۲ +۷ ۶

171۱ ۹۹ 
 ہ۳ )ر77۳ ت7 ا ا ٣ ہہ 6 )ک۹
 یور (أی ۵ جی ى3 ۰(8 م5 ھ5 7, ہ 8۱×۹
 جڑ 5۰ یار >8۱ م۰ ّم ٣ كم ما ۴5 ۶

۱> ۹716 ۹ 
 جےجصق9۹م 8.٭ مم پ ٭مم٭× ہ جًٌ- 7۲
 یر ہ جج ۱×× ہ۰۸ “<٭ر×٭ ہہ 8_ 157۳5 5۰ 7

 حم×٭ ۴8ہ. 8ئ ٭٭٭ 9۳ ؟ أم٠٭۷ ٭۳ 5آ
 ہی چچ نہ >ى 58 پہ آب ۰ ٠۵ ۳۳, ےک
 ]7۴ ۳٣٣×۲×۱7 >7 کہہ 77 (2311) 7:7:۹ 7

 چہ ر یجوو ]ہ6 مم 38 را وو ما ررھس
 ے١جہمجج جب ہم 250ج6 5١ص "م8 ۸۱ 1۶
 ۔|لی مہم ھچ ×جح٭8× 5۲۳ 55 1164 <6 ۶۳۰۰۱۳۴۲۳۹۴ ۹
 دقح 0ح ١ م٦ بج یمەو.”٭ ٭٭ ہ. 8 +۴
 عج ہہ چچو ٭م٭ ُ ×۱ مج <۰ یتآ 4
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 ۱ ۱۴۲۷۰۱ ۹۳1 ۹۳۰۳۰ ۴11۶۱۴۲ _۳5۴* )59 ٦7

 5×2 ۲ 3 یر '۔توے]چ×” ہ ۷۰۶ ٭ وچجچچ<
 ١3 3وج ج7 یر < ٭تیع ہ٣۳ ۲۹۷۳۲ یعر جج
 تیدواجت-جر جد ۴5 ہآ,ب ۷ک ×١3 (ہ5) ۹ٌ, ہ5
 55۳ م۴ ۳۴۶ ؟ج-٭ *0ت!9٥ ۳۲۳ ۳۰۹ ×ح..٭ ظر
 51۹7۴۱ +7 1.55۳٦ <1 ٭٭ ہٹمط ٭٭٭و 5۹ 55 ہہ ہہ
 ۳۲۳۹ ک7۳ >۳۳۴ اس کج ج1 )7)۶ 1 7

 >6 515 3۳1 1۰. 5۹ 5ا79 ۴ >۹2 8 (۴۴۱

 دو7 < ہج ×57 ہجاخ جج 09ہ. د0 انتچد وو
 ہأ”. 5 5۳۳۴ (385) گاک کج 51۳ 1( 8 ۱۳ ,٥۹

 ء3 مہر جج ].ج٭ وہ 8 ہ5 ہ ہجچ :
 ٣5519۲۳۳ 1۲۳۴6 ۴تر ۹]5 ہ۷۹۷ج۳ دج د7۴ ۰1۶۹۴ ۴۳ ۶

 25 1ک 15۹ ١> ا2ع 37۶۳۴ 77 ۱18 ۴۱

 3< ہقہ٭ ڈجج. ص نت 3 یعرمہ
 ندوآجدجہ انوچد وج ہے 5ک "م39× یہدرز (طصص

 دہ مٌ 23)٭۳۷۱3) ۰۹تا۲۹ ۰۰۴ 7ط] 5۳۲ ءج؟٭

 ینا دزاورٹڈ ڈاو ا
 رو كرصتی مکا 2ئ ا -.۔.۰_,و ے یس

 اونما ندا اھت اج نورکشد لعل تالا نو :
 ےس یکدم 4 اودھ نو لو یک ھا :

 اکا ھللا نا ةَتتْفِمکصِذِلزَاَهوكلاَما
 للااوقَتَن ھم رسا نون یشن اکا جو

 وت: 7+ 2 را تی و
 ا ا مح

 5 دیک ن20 کا1 م 1 3ت2 ٌ
 ٠ راہملا نم ةراَي

 رام یت جاتا ت دن یاوش ا ٥س
 ١ 6ت او ۷٣نعیل ہما نا امو ہونا پآڈ نعباَتَوَقا وا وا ا

 ۳غ 6 نور یو مد مو تم و و ملا ناکام ہو ےل :

 یب جج وہ مچ ×7 یر وو ہہ بس: ہورآجچ جبجوجچ
 :٠ وچچہ٭ہ مو قےصسرج٭ 8ہ ہہ ہمسوو77 ٦ صر لعب ہج
 (5۷75ر 5ہ۶ 7 7 ہیرو بج ریو 39وہ موڑ وڑو
 7۳77۰ ۲ ہیر ۳و۳ رر و+ "ج0 وہ ہاووپ جب
 ال ۳۷۳۳ ہر7 057 جور و مور یدر ھے ۴
 ..م۳كص×۷۷ 7۰۳[۳] 7777 777۳۷ :٭ ×77 ]۳۷ ہج+ مہک +7
 ۸5۷۶9 ۹7+ ہ۳ ہہر نیر ہد مہ وک
 یر بجججوجب و ڑروجرو[ت جو وج ؛وچہہرور چچی
 ی7 577 ویق٤ ۳7 ج6۸5 / یجز چڑ )۹ ر ہم ٭5
 ٭جچاج٭ ہ٭ مچ وج ْج یوں مر ]۔وچأْ عی یچچآ

 یب+ ہیرو مجج چیک و دم ٭و مأ٭+ یچب تو17

 یس ]م)]دوج؛ر جد ہوتجج ہج بر<٭ بر یمر ہچ
 جج چ جب ہیزجرآ جو بد ۳ق ہو جر جیرچ

 ڑ7 رچ7 ہ۳7 یہ بہ م7۳ 77. 7۹ ز7 ہجہ٭ ج٣
 م7 ہم7 جہ ج٦ ج_-ی+ر جج چرچ عج 5۹]یٔج
 ڈور مہر ہج مج ہک یو  ڑج پچ یجب ہر
 ۳ 5۳ 7. 777 ۱۳/7 7 ۳7 ہ۸۰ یدجج جے٭ ٭ررژ
 ۹ ہہ وبتآ ت7تجور چو جج چت ] ر مر ہہ پچ[ ہروج ۳۴٭+

 ]5 جوچ مچ ہ جج ہچچج بج ۷ یرکژو مج یرچ
 ا3۷۰ جہ ور چہ وہ <٭ ٭ہو ہہ تدزو ہجرصر ہیچ نو

 تم

 . ۳۴ جہ رہ وچ ت وج مجووجج 7و زہ جور (ممر

 ۹۲ لا ۹7ج 77 جہ ]۴ 7ر اہل جا
 ۹۳۷5 ہ77 7 ۳77 ن۲7 / ا27 ا577 )27 ۳۳ ٦ تک

 7۲5 )۳۳۳ تاج چ ج4 ی7ج یہ ا۹7 7۳۲ 7,



 ےس _ںےپ ےہ ہجوم وک ٦

 ك۸

 ٭ ا 6 9197 ٣۶5" 5ا5۹ 55۱ دن
 ۔نوح ہ۳۳ ]5> 5۶ 1996 1۹۰۹ ڈ۷ :)٭)
 پیس ۴ 3 ہہ ۰ہ +جمح<3 ۳۲ ۴۳ ی چہ

 ۹505 ہ5 یہا ٠ع ہ >0 ۵× 5> ۳ ٠٦
 ۳۳۶ ۴ ہ37 ک۹۰ ٹ5 اہ-1 6 215 578 چآ

 سج و٭٭ 09۶13 5۲۳۲۹ 71۹ 55۱۰7 ۳۲۳
 ریفعرج ا 5تی <ہللا ند اب ی ۴۹۷۲۰ ہ٢ "٭ |پ ۹
 یرج ہووچ ہ گاڈ ]۶+ ہ۳۸ <5 ۱۹۳۲ جم پ
 ۔._. ۹٦ ۹۹۹ ٠5۳55 ۶۳۳ 9۹۳۶ 5۸×٣] ۴۹۳ جج چی

 1ک 1۹۶7 7 ۲7:۴ ۱۴7۶1 ٠115771۱
 ہ3ا ہ0 ید ۹۰۶۰ ٣۶۷۶۳۱ ×5 ہ. ×گ١ہ جچ
 :ےےجب ہ مج[ بیمات م۹۳۳٣ ۱۷۹۹ ۹971 ٭٭
 3)3 8۳۴۱ ۴۴, ۰۰۳۴۳ 55 ٦7× ھ5 ۱۹۳5 ۰۳7 ××)7٭آ
 جج <۰ ۷٣ہ  ئ :؟۶٣٠٠ ٭ث :٭با ٭ یھ
 -]مرہ0۸9 ہر7 ۹۹) 5 5ا5۰ ک٠" ۱5ا 593302۰ چو

 قرج 291۱ ۹۰ 1۳5۹( ٥8

 ۲۳۳ ۹ ہ۳۳77۳.. د٭5 ہ ۱۹۹۶۸5 ۶۶۳۴۶ ۱ ص
 3مآ ڈ8 ہم۴ ۹۳۷ ۹۶]5 2۶۶ ٤٤ ۶۰٦۹۶ ك۹ *قو]
 ]نیا ۹ ۴ ی١ کا کا77 ۹ ×۰. ××(.

 جج وم ج۔ےہموج م7۲۴ 95 ۹5۲58 ١
 ح ےہ ہ [٭ 8۴ہ 5۸8 )۴۱0 ۰ ٥١٥٥٥٥۹

 بو۴, (ح) ٴ۲۳۴۴ ٠1۷۸٤6 (د) ۹575 ۹1۶۹۹۴۱
 ناقرف ہ قرف "ا8 ا5 >8 ۱ ۹81811515 ناقرن

 (جبو5) ×۴ ۹ ۲:8 ۹۱ 877۳۴ ۱۹۱ 71 6
 مج ہ جو رت مم ہم]۱ ہ۰5 "م8 1۹۳۰

 یںبوج+ج ۱.۱۳۰۱ -٭۰۴, 3ہ جم ہ چج٭ ۱۳۱۹ ۰۰۳
 جج ج8۱ ہا5ا 5ا5 ۱ ۹۹۱ ۴31۹1 1806 5٥5۴۶۹

 م36. یو 31319 >۳ *7۶7)3 ۹۴7 ک۹۰ 51۴7 5 ٥9۰۴۴
 کک ۹77 ×۳۳ >5] ٠۷۰۳* ۰۳۴ ٠ ٭-۴ ۲ 7۶٥

 قر م۱۳ ۳)3 ؟7--.۰7٭ “تا۶7۴ ۷
8:1 ۴ 511۹71185 391 8 ۳7576 

 ٠ ×7 ۱ “دم۲ ۰۱۳۳۴ ۰1 ۶ (۴۰۱۳
 ن1 جیو م۲ ہ0م۳۱ و۳۷۹ ×۳٭ ۹ , 71

 د۶ 511 ۳۴ 5 ۹۰ ۹۴ 7127۳7-751 5٣571
 مح ۱ مم۴ ×۳ 5۳7 ۶78۴ ۴۹۳ ۰۱۰ ۱ 57

 و1 77۶۶7 ۶1 ۰۹7۱

 ہبہ و (۴5 :٭ ہ رک 1 7
 و ×× یہ) ٭٭ 3 "8۹۹-“88 17
 چی ہمےہٰسچج عج ہ88, ٭؛ ۸*۹ ا5ت مٹ ۰۹

 ۔6ہ 9۳ م٣۳ ٭ 7 ۷ 5۰۲4 ٠۳۰۰۳۷۳۴۳۳
 و .۱×.٭ و جہ. ]۹ 8ج ×8 ہ۱ یہ “۳
 ںےج.ج ہ٭ >جہٹب-يت >٭٭٭ ؟اواک 5۲۹۴۳۶ ج۳ص٣

 قد۱ م٣ مد ×۳۰ ۱۴۳۳٣ ہ ی ہ۸۸
 ح ×× ہ۳ ]ترک ج٣۳ :۳7] ×۴ ۲۴ 7-]۱٣2> ۱٦7۳

 ہو مک ×۷ <۰ ]ہ۶۱ >۳ .؟ہ ×۱× ۱ ہہتص٣. 17

 مو ےہ ٭ ۴۹۷۱ ۱79 ۴۹۱ 5ہ, "۲۳۶۷5 ۹۳۹۳۴ جچ

 6د

 تیرجدب جص مم رى ۱۳6 9م ہہ ہہہ۹٭ ہک
 ۔سدو× بق ۹۸5۱:۳ می ×, ہو2 تک5 5515۹ ۴
 بجو حور٭ ہجںصو ٭ ×< ا5ت دلا وہ ۹ 3۶5
 ہ3 ہعو 3تا 23 ٥۲ئ۳ ۰:3۷۳ *18 ۲ ا5
 جہ 9-3 61۳1 +3 ٭7۹ ۴ج 7)3 7۵1821 ۶۱۳ ۹1
 بم مرے جب 8ہ ]قی 8جی مہ مز ۰15 ×ہ<
 جمع وج م۱۳۶6 3ء55 611591 ک٤۲ ۴1۱8 (9 ۹ 8
 +1 عد .مت5ت ہہ ہاتا 785 1ظ اچ 168
 ۳ 2 817۳21 7: چک 777, 5۷ 3۴5 ۴1۲۳۹۱۹ 375

 ٭8 1!
 ٔجبجچپ ِیسدبمە٭ 8مثہم جج ٭٭و8+ ×۹۸ ۹

 ححجج م۹ 5 عن ی3 ہعم م.جہ ہک ۳ ۷ ٭<ے
 ۔ںےچجہ 8۳ و ہ بے مج وہ !<٭ ٭.< جے و10

 ائ
 یجترج 3×۱۳ 3و1 ٭و.٭ ہ “<٭ ۹۴ 8۰
 ےہوج 0۔2۰ ]و۱ 8۳۷ می بب ]×× (ہئیہرک م۱۳۴ 8۹6 ۹۱۳
 ےن توجہ ہا وج۳ ۴۴ ۹۳۴ 181۹۴ 748
 اے >۷۴ ہ۳×۰ >۱, 2 ۴۳۴۳۳ 55 ى١٥ ۰
 توہین یڈأ]ہہ ہو دو 5985 2 5155۱۹۱۹۴.
 ےجج ہْوود 1و]|××م ۰391 وی مہ” (:ل٭٭+1ا98۳ ا:او5 5
 2× -م× ×8. 6. 8-2 ۳ ٭ات۶۱ ۰1۳۴7۳۶ 1۹۲۰۸ 9
 نر, ۳. و ٭ 77 ۱۹ 7۴۴ ۰۰۴ 6 78
 ۳دو( ہا. وج -جک و٭(9 ۳ط ۱*۴ 8

 “رو ہک <۹ ۰1۳۹ (۴۱

 ہم ہتج ٭چچک ٭ ح٣ قی ک ۳۴ ۳۹ مک
 و3 ہہ ۳۱ہ ۳ ×.مو٭×>. -8.ح٭ (؟٭ہ۳٥٭ <
 محو حچ ' عو وج ٭۔ےچ مہ ےہ نی٭ مورو 580۳)

 ٭٭٭٭  اهّنِمهْذِا قآَرَهتَنَمصِرِلرا او کمار
 تمعرحَ ہیرے مچ یھ ہم مہ يہ ہ

 رت -×خ (511 ۳۰] (۶۴۱

 ےہ ہو ۷ک 19گ۱ک ےب 9۹۹1۹ ۹۲۳۷۳۹6 35 ۱ اکاگڑ5ا
 یبہ ۹۷۰ہ بہ م1 55 ۹۱ ۹۲۰۲۲۷۶ ٭۱۹۴ <9 ۴۱)
 یيبود×ج ]3× 8کہ جمود ے٤ ٢ ٭مكه٭. مہا ۹
 ]ک۹ ×ہ"٭۱ :يج ۷۷۰ توا. ×9 ]۳7۳ 3 (۴
 بج نو سج ہ٥ ہ6 ص5 657 ]۳)39۹ 5 2۴1 ×۲۴ 5

 جج ب مروص-_رو جبر ۳ ٭ “1۴8 .8 ۳× ۶6 (۰٠
 جج *م وت 3165+ وج بم ہ ۱ج. -7
 ×۲ ہم۶ *ا2۴۱ +5 5ہل< ۹۴19 9۳۰:۲, 15

 ک7 ۱۶. 217۴ 1 ۴ ۱ ۱۹۳5 ۰۲ ,317۳۴۷۰۴ ]9 75 1)٥5۷9
 کو ہ 3و پے. ہ 5 0ک ہہ جج-× <7
 -جیم ٭ْبع 98ب ٢× ہچچ ٢ ٭کتت مج 5 ہی ك٤
 جسجس- + ہ ہ -ورخ نت ہ51 87 ۹۹۳۴ 3۹ 11171
 ےہ مہ “1۵ ۳5 ب×٭ ×6 ×جب٭ ۳اظعو (). ۳۳ ےہ
 حج ہو ص× و۶7۳ ہہ ۱ ہ7۳ ۹ 5۳-9 5:
 ]نیہ جد وج می مرکز ب۳۷۷ ہارو٭رک ہہ ہہ عج-رسر×
 12 ہک ت٣۳ ا. 1 ]0 1۹2۰1 1 7



 ۹۳٣ ۹۳۴ 5نو ت۹ ٭ہ٦ ہ٭٭< ]7ْ ٭ ہنر ٭

 2177 "×45 ×۲۹ ٹمزر٭۲۹:۹ ث۳ ہ رہو دج.
 515-1593 ۴۶ا 353۱۰۹۹7۳ ٭ت٭ ۱۹۹) یىیاحر۔ہ 8 جو

۱ |53 

 ا٭6 8۹۰-1۹ ؟۹۹) ×۳۰ مہ یو جے ۲
 مج ۹۱ ۱۶ ٭×٭٭ ۲۹۹۹8 (جئ) ہ۶٢ *3۳۳۰

 ]۹57 جے ۴ ہہ ۳3× (72)-م ۹8 ۳ی ی7

7 ۹۰× 85۳۷ ۹۲۶ ۹۴1۳ 3۲5 9185۳ ,۹ ۸ ۹317 
 7٦٦ ۷۷5 55۶۱ ۴۳۷۳۴ ۹1 ہہ٭ 577 ۰)۳ 7)۹ 7

 ات 4ت ۱

 ہ5 ہو۲ ہی12 م353, 5۳۰۵ا >5آ ہہ٭
 ج513 ۲۴۰ )3٤8( - یڈ 8)9 ۳۹۱٣ می ۴۱
 3 (دار ۳۹865 :× مج ہبج "و) یدر۔ہ 8۳

 ہہ 5 ۹۹۰ ۴5۹۹ 1۱۳ 3118 ۹8۹ 51۹۱۹ 5 81٤5
 7۳۹ یک 6 ۹۳ ۶۳۳ ہہ ید 1187+ )آتد ۰۰ ×

 ۹*8 ×۳۱ ا573 ۶ت ۴۹۳ 1

 ٭د٭بہس ہ8۱ یر ثم ٭ (كی مح مہ. یج

 ×5137 (7:)۔ہ٭× 88 77 9 *۱۰۶۳ ۱ آ7۴ >××1 ء۷۱ 7
 5.8575 (315)ر ٴ3 9۳۹۳۷ ت8 ۳ج ٥6:٤۹ بج مج ؛ ]5ح

 ٭۰٦ 51815 5۹۱ ب۹۴ ٥8۶5 ۳0 ی 5۷۳]ا ۹ 1 7
 ہ۱ ۷5 ۹5 ہہ ×55 ۶۲۳٣ ×۰۹)۱5) (ئا5) ہم ×فا
 ٭رح5 ۹ 3:55 108 ۹:۲۶۳ فی۹۰ ۹۹۷۰۱۹91 5ا۹ ۹7۰
 ۳۶ ۱--1۶115 211 ت91, ۱918 59 ۶۴ ۴۰ ۱۲۹۰۹ ۹115 5۲

 5۳۰ ۷۴ص مجیب یو جج میہچ٭ جج مرال٭
 7 87 ۱۴۰ ماتق کا ہ۹ ۹98 : ۳۹۳ 6 65

 ۱۲۳١ ۲۶ 6۴۹۱۹" 5٦۳ 48 ۲۹ 15× ٦5× *5 ب۱1 ی٭
 تط5 یب۱ ۶۹۷13۲۳۰7 م۲۰ ا87 مہ, ہ5۲ 7
 جم اب" ۰۴۶ 5:۱ 5۳۳, جی-۲ (ہص)ر۔- ہ٭ ۱

 ہے۔۳۳15 ۹۹۰۹ ۴ک ٭ج ٭اہج ٭ِب 3٢ ی[.-٭0۳ مح٭
 754 97157 ۹۹۰ 71۹16 777 5 ۱۱۹ ۰٠۱5۴7 ٥51931۳

 527 ۱ ٠٭۳ 51 >5 ۲ ٠۳× ۴7× ۴۳ 8۲۰ ٭
۱ 3115 3۲81 

 ےح ڈا یر ۱۹ (ہ2۰ر- ۶7۴ 88۳5 ٦
 ۹۲311193121 5ا3 ۶۱۳۱ ٥۴۳۱۳ 518 ۳۷۷ 1۹۶*5۹۳, 156 ر۳
 ٹىئر) ۹۱ م۲5 کا 531 گرا +7 8873) 3851 1 ۴
 ہ3 ہ۳581 ۴ 5)۹3۱8 ٭ا5 ک31 د٣3 ٭] ۶۳ج ۱
 ک55 ک۹۰ ک۳ ۴)7 ۴37 (352)۔-ہ۹ 6 ۴۹۶+ ۶۳ چج
 ٭7-٭٭3+ م9٥ 8۰16 ہي. ٭) یمر۔ ی۹ ۲۳۷ (قئ3٥رب

 چا

 ہم5ا52) ۱۹١7 *۹۳۷۳۷ ۱۱ ۶8) (31:)۔یو ۳٣×۰ ہہ 7
 ہ ن۹۶ ۹۹5 ×73 ۰۳۴ ۹ 5۳۰ ۷

 ہہ ۱|۹ ×ہہہ -. اسم ِزتَِنل ادرمکييَلا كي رکِضتذَِو
 وما ت٣ا٭ .م >۳۳6 ۳۳×7, ۰۰۹ج ہ۳7. 7۶۰ج

 ٹر وینا ین رظنتشسا 5ا15 557 ۰ 7

 ۷س7 ۱ 1۳آ 7 17 >۴ 7.۳٣ >7 ہت

 فا
 جعقروص ہ۹ ۹۴۳۶۳۴ ×۲ ۶ 5, 58 ۹۲۰۸ 1۱
 ےل 85876 <-]ل جج !٭ ما خہوک ہ٭ |"
 مر٭۶13 ٠)۳۱۹ ۳ج *رو: ۴ (85) 2 ۱ ٤۳۰۹؟
 ےہ آ۱ ۳۰۶ 1)037 ۱ کج ×۱ ۶-87
 چپ جب ۳ ٭۳۶۱ 5۳7۳8 ٥۱1۹ تا7 ہ 56۸8 ٭۴

 ]31آ 71 ہ7 ۹ ]7)153 ۶1۲۰ 7۲ 1۱
 اکی

 جس م۰۰۳۷ :×) ہے را َََِلارْذ لاَ ا<ي
 مج ہ۱ 7ج 3 ۹ ۰٣۳ ۱ ہ٣ 295 ۳ ء7
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 ٣ من ۲ جج ٭جر :٭ہ ہہ٭9٭ ×7 "یر ھئچ پیج
 ۵707+ ہ۹ 5۴1/9 3 تن)75 ۱ (دد) 7 57 77۳۷ ۴ ۳۳
  جوجوج و را مج جی چ ہجج ہورعم دی عیچجو ت5ج
 ×۱۱ ڑ۰ ۲۷۶ .آ - بج و ہہ ٭ہچچ
 ۳۷86 ا 7+ (یمز ہہر یر 37 >7 7 9۳۹ ہہ و3

 ۱ مروہ ہو وج یجب جیت ہ ۷۳۹۰ب ),ز

 دحسج حےیج ےہ دحجحب ھے ہہ ۔یپ سے حج ےہ

 مم ےہ جج - .تیحجح حب ہحچ ۔ےج سج



 ۹:9 ٥ا۹۷ م۹ ام 5۸1۹7 ی ۳۹ 2

 تمہ یسسلوسشسدشاسشس یگ ۱
 نشست یتیمسشسشہ سس عدسشاال رک

 ا. ا 0ج ۶ ۱ 7۳ 7 77 ا
 ×5۱ ١٥۹٢ ۴۲۲۳۴۶ 57575 1۴ ٥۰۹۱۹۶۷۰17۲ ٭ یہ

 2۷ئ۲ ۹۹5 5۲5۹ ۹۹ 1ر٭ ۲۰8۶۱۳۲۶ جج
 ۲۹ ۳۹ ۰ 75 7776 1۹2ڑ51 ۳7۱۴1 ۹ 9۹۴۰۳ ×3.

 3ج8۷88)
 ۳ج. ٣٣ ۳۷۹۳ +٭ 8ج

 ۔ہدوہوڑ مس ےہ م۲ یس

 ہم <<٭٭۱×٭٭ <٭<٭  َنْرَشَِتج لوک تثدلاَو چپ |7
۹77 1۳۳۶. 51۹۸1۰۴ 7۲ ۳۹ ۴ ۱ 

 تچ3 ہ۳۴ >7 ا٦ ۰۳۳٣ 711 ۳٣۳۴ جج

 جب بوس 6۹۶. ۳۹۱ ]م۱ ڈی ہہ ]یک مچ مچ
 م۳4 ہیوچ> ۱۳۱ ×٦ ٣۱۰۳ ۰۱۳۳۳ ا۹75 ٭۷۲۳۳ یچ
 5۲8۲75 7871 6 ۱118 ۱۰5۹۲۷ ت1۹ 357 ۴7۳ ۴۳7 دہ
 11 77۶97. 7۳۶۳ ک3۰ 7۳-*57]۲ 1۳7 77 ۴7 وچ

 یا1551 ہہ× و85 و576 ید ہہ ۱۸ وچ
 ۹١۱ 7)١۹48 ٭ ۳*۹. ۴ >×٣ے٣٣٣٠ ×ت ہ ہور

 ۹75 ۸۳ 5۹۰۴۸۴ م78 3۳٣ معمسج وج مج چ
 ہک 5957 ۹37۰ 511 ۰۹ مم٣ ۴ ۱۰۰۳۰۰ ہم" چہ

 ٦ ہہ ی۹ 898 *[۰۹(7 بب. ہرآ ]جج >×ہمہ چمچ
 ت6 7۲ 6 ۳۹۴ ہ٢٢ ۱ ْ

 ہک 5 تچ9 5۹۰ ا٭چ ۳۴٣٣ ٣ہ جچ
 55-5۲۴ ۰۲۰۹-7 یڈ. ہم 5۳۹.1 ۵۳۴ ×۱۳ .۳٭
7+08 +۹ 6 7 9777 71 ۶۱۲۴ ۹1۹ ۴71۴ 3745(1 ۹7۲6 

 ۶ 7-9 ٣چ ہ۴. 97۳ ۴ا 72708545 َتْييثا ار

 پنلقا نم ہ۹۹. 5 5۲۰۶۱ ۲۳۰ ۳-۴ ۰۱۹۳ 8

 ؟إ 5: 5۲ ۶۹۴۳] ۶۴٤۹ا 717 ٥ | بیط ٥ ثیبخ 0
 ×۶۱ ثیبخ ×5 5۴۹5, ۶۱۳۹ 6 515۲ ۹3۲۴ ("1۲۰ ۴
 5۱95 بیط 55 ۳)8۰3 *8, ۰۳۴۹-۶۹۹۰۰ ہچہب 7۲7

 قے ہ۹۰ ۹۲۱ 5۱ ۹۷۲ ی ۹۱١ ۳٢ ۰٢
 ۳۲۳۲۳۷۹ ۹۱۰۹3 ص۳۳۳ ی3: )7۴۰۲۰7 ۶۱8 ۶۳۰۳ ۷

 78) ہہ ۶۲۳۳۱ ی۰۰۹7 ی٭ ×۲ ٭ ٤
 ۹2 ےہ ہ37 7 1 12 ۹۹۶۹5 ۴ 7
 ہ٦ ہے ۶9175 5ا۶۰ ی2 ہ, 5۳ ۲۶۹۰ أ۴ 81

 ۴۶ ۴ ٣٣ ۳ ۶۱× 5)۹۶8 5 ۵٥۴۱۰۳۷۳۹
 ٭٭ مہ 5چ م ×٭٭ (۶ :8.ص٥ م۴ ۱۴۳۴ ۹ة ۷۶
 88۹ ۵5 ۳ ۹۹۰ ۳٦ >۳ ۹۳۳٭ 0:6 7

77۷ 157 ۱۹۰۹۴ ۰۳ ۰: 
 ےس ج۱۱۳ سم وہ ےس رس ےس ےس“-. 7 ےس سا یر اپ رس ےس ور ےس وہ ےس ور ےس ےہ روم

 قذلعجیٹ اعی ۔ةهَرۂَف ںضب یلع ۂضعب تیَحلا لعجی و

 ےک وو ےک وج ہم

 ۹. ے5 ہ۳٣ ص-۔ ۶3۰۰ یو بہ ۹
 ۹۹:۹ 0۹ 88ہ جب تب: ہر۱۱۳ ٭ م ٭*.]مق 7

 رو

 7)5۶۱۶ ۴ 1 ۱۳۳7۳۰-۳۰ 5۸471٥و) ۲۷۳ 5ک

 × ہ5ا۱ 87۳ ۹۱۴8 ۴7آ ٣۳۰۱ ہ۳۶ ق۹ 7 ہ
 ج۰7۳. م6۱ م۳ ج۰۰۶ ۱۰۰۳۸ ۴ ہ۰7 را٤
 >۱: ہ×ق×:۱ مد ھ ٭××3× ًانَاِْرَاَِْ رو ہم
 جت ۳ج :ت ×۸ ۹۴ 7157٭ ٭ج ی5 ۹۹ ۳ج ہ

 قر 9) ہارجاک و۱۲۰ 013 ۳ت ۱

 ی5 5533 ۹۱۹7۳۳ 1515 51۰5۶ ×۴۴ ى3 5٢۳ ہہ, 1
 ×37 < چ5 ۱۷۳۳ 57۲7۳ مج ××. ہت 5 ۹
 14) ۴5, 5191 745 8)987۹) ب۹۰ ×7۶: ہ۳7 7۳. 7

 3۲8۲ 5٦ ۴۹, 5۴51 (988) ۱۴ ا ۱

 5۳ پچت7 ۳۴۸ یڈ ہہ 9٣۰ ۱0 چہ ہہ ")۸
 ہ۰۱ ہما ات, ۳۰ "م۶۸٣۳ >۱۹۳۹ ×× ۳۳ ٭
 مم ۹<. 35۱ ۴ا۰۴, ۹۹۱ ۹۳۳۳.,+ م مہ” ہ۳۷
 ٦٦٦ ہا مت, <۱ ۷۷ 3 ۶۳ ہم ١< <۵ ا3 8

 ۹35۳۱ ا5ا 5۴5 1چ 1۹۱۹5۴8۶7, 18۵ 77 ٦٦٦
 م۹٥ ی7 :5م۴٭۳٣۹۰ فی٭٭ ۴ہ: 8 ہا ج٭ 8,۹
 >5 م٣ 1۹7 ۳۰۰۹ ]قم *۲۷۶ ٠۱: ۳٣۳٭ "۳+
 م٣۳٣ ]۲)۴ ٭ي نام باَهفلااوتوَُم ۹
 ہ5۳. ج۳۹) ۹ ۹۳۴۸1181۹ ۶۱8۹۳ ۵5 ہہ, ک۹۹ 78 ۴۶
 57 915۴1 ۴ ۱ 775 ۳ ک۹۳ ۹۹۲۹:75۶7 ۹7۲۹ 7 ۶

 ۹35۹ ۶119۹5 ۹۲1۹9 7۲5 ۰۹ 7 ۹۹۶8 ۳۴ ٠٦9 ٦
۱ 2۶18 517۴5 

 ۹ 7175 ۹1۹۴ ۳-7 3× 3.۳ (3:)۔-ی۹ ۴۲ <7 .٣٣×
 موو×:د ٭8حہبٹ ٭ یر بج چپ ٭*(١

 777-1471. <۹ ٭7 ۴۳۳ 637 ۱۹ 1
 ۲۱ ۲57 ۹ 5)۰, 9۰۰ ۲۲٣۳۳ ۶.-*رک ب5٣ 87 7
 5 1۳۳ج ۳۳۴ 0۸7 ہہ 287. م۰ 3۶۰ 7×
 قے: 5 ہہ ۷ ہما 5۲7۸, ک 5اٹ ۹۹6رہ 74
 م5۳٣ ٭٭ ہک. ٥۹ ہ۰ ٭٢٢٭۲۳ ۹ج ا۶
+77 7 :۹ .715 ,75 ۱۳۲ ۳× 7 
 ہ٭ مح ہ۳ ڑجاج 715۴ ۴۳۹۱ ھر ۳ 9۳۰۸ 87
 ×۰۳ ۳۴ ی> د۷۷ ۴۴ م7۳ ۹۲۴ ۱)۱ ک ۳ ء۴
 ۳۳ ۲١۹۰۰ ید 85۳ ۳. ثجچ 8ص مج ×× ٭٭ ہہ و.
 2۱۳۳۶ 57۹ 5۰ 655 ۲۴ 7< ۴ ی٭٭ 9۰۵ ۳ 86
 د3۲. ي۱ ۳ *5۰)۶۹ و۵٭ ٭ ٭٭ ۴ ۹۰۹

 ٥1۹9 ٭ ۹۳5۴۱ (۰ 1۱

 م15 53۳ و ہ۳ ی ۹077 ر15 ہ2ا (3ا0)-ہ٭
 یو ہو ح۶ ہ۳8 6ج 75۱۹۷۶۱ 55, ۲۹۱ ۴,

 ۳۲۹۲9۹ ؛مبحجس۳ ہہ 3۰ ۳۳×۹ ×ج×٣×٭٣ 1۰۳۶ ۴7۳ ۴
 نو می ۱ جی ہ۳ ۹8۰ ٭ و مہ 8
 جہ۳ 7 5 ۴۳ ی5۱۰۹ ۶۲۳7 ک ۹7۳7 777 5۲۶7 '۳7٭ا

 ی۱ 8٦ مزو ٭(کج 5۲07۲۳ ۶۹57 ]۰۳۴۰ جم 5۹ ۱ 88وک؛
 08۲-٣077 3+ ہ٭ 8چ ٭*۹ محہج جی ٭
 م66۴۴ ک۹۹ ۶۲ ۱۷ *[۹۱۳۳ ۳85, 5۹ ۰۹۱85۲۷۸ ۱۹۰ ۴۳
۰7۴ 5:۷ ۹ ۲77۰۱ ۷۳1937 5 677 1۹۴ 5۹ 7۳ 

 تکناکل



 و

 ا ہال. ای١ 9)7 ۹ ۹۶۴۱۶۹۹ 11, ۹ 7
 ہوتا ۶.۳1 چ۱ >7۳۴ ا ہہ 7۹917 7۴۹: ٭
 5 ۲ <۹ م76۳ ۱ تاک اچ 9۳۳۹ ۹۹۳۰ ۶
 تصج ہم۱ جبہ ٭جت > مج ہ۲۴۶۱ ہ0۴ ۹ 6 77

 ت75 م9, 598۴ 57 ج۰۳٠ ۶۳۰۰۹۹ ۴۰ 4< 557 5۱۲٣۶
 ٹو ج٭ ےہ ب٭٭ 5١+ فوڈ 8ہ ہت 7

[9 1۹77 ۶۲۴۹ 1271-70 2۳۱ "۳5 ۹۳ ١ 

 ہ۴ ۶3۰ ×۲۲ 7 ( ۱۹ ۹7 ٥ ۹)۶ 77 51٦
 ٭7٭0 58 ی5 مج 1۰۴۲۴ ۹7۳7۲۳۰۹ ۹7 ت۴ ہم8

 ٭ ہ5 () ہکو), ۴1-7 ۷۳79 51 ۱× ۳۰٣٣
 تم ائ حج مہ >-٭؟ ہ١ ہ.ی٭ ہہ۰٭ ۳

 یاور--. ۳ ۹۲ ج۰6 ک 715"۱]5 ۹۲۹51 815۱۶5۶ کے ےہ
 ہے 2۳۰۲۳۰۳ تج٭ ۴ 37 5ا۶ (5ا1)۔ی٭ ۹۰ ۴

 ۱ 27 چت 9آ 71۳۳۰ 7 ی۹ 2۰۲۳۴ 7٤
 اتا ۳9 ]9۳۰۳ 9۶777 7 ٭ ۳, 9۹۹ ۹ ھ7
 7+ 57۴5 3 "۹۹ یور - ی۹ ۴۹۴۲ 3ء85 8 ۴7۲
 ۳7۹ ہہ, ی۳ چ۳۳۹ ہ ۱5 1۹۶۳۰۰ >:۱۹8., 8 6۴
 ۳85 ۹۲۹۱ 5۳۹۰۲ 5۱۸۰ ہ5 ہ۹۹ 2۹ ۹5۹۶ درک, 6

 بمحججح- 1 بک میٔب وجہہ جی ]ڑيیہ ٠5
 ۶89 ہ5 مج٭ >8 م75۹ م۰ ۴ *۳

 ۳۳ ×1: 7.۹ 5 3۹36 677 (313) ۴1۶۳, 5ا3 31۹۹ ك5

 5 کک 51 ۴ ج7۳۹ 7۰ 93۴ 8.۳ 8
 م557۱ 5۰۳ ٣ ہی م۹. ۰۴ 1۴ "م۳۲۷۶ ک

 ہ55 ٢ چن نصف وت لی َمْولَتاَقَو 5۹. <5

 ہ7 اڑ. ۳۳۴| 7۲ ۴۰.۴۳۲۳ 59) ۶7۳-]7751 ۹۲ ۱ 7۴
 75 77 ۵7 (عاڑ) ۴۶ہ. ۴۰73 6 ۹۱۶ ۹۲۷ ۹ ٤"

 ی٤ ی۹ 2۶5 5۲56 58 ۱۲۷۶۲ ۹ 5:1۳۹ 7 5٣۳
 ۹+ <٭ ہ7 "5 ج۳۷ ×۲ ہج× ×× جہ ۳3.77۷
 ۹57 7ک <۹۱ ۴۳ ہما <5 7 >6 ۹۶۹ 5۳

 ۳۳1 ۹5۰ ×75 ت٠, 51714 7 ,( 5ٛ 8 ۴۳۲ 71۱١۴
 ٠ٴ ہی جہ اج جہ ف×

 ہہ 0-00 ف 09 ۹۰5 ۱) 5۳۶۱ ۴۹۴ یب ٭٭۹ ۹۹8
 8۱155 ہ۰ می م مج ہ6 ک (۹٢۱

 ہجو--( ےک ہم ٭ی وچ مج ۹.۳۲ ج١ ٭
 7777 ہا وسوت ۹۹۳-۷ می ۹۰۹ ہئر۔ ی<
 تا7 25ی3 م5 ۹< (٭:٭) مرکا5 5ب١) رآ٭ ۲۶×

981 

 ی ۹155۴ 7177۳ یت ہ۳. 797۳۴ ا91 ۹ 7
 5+.٭ ہ۳۹ ٭م٭ و_۔م٭ ہ75 ۹3۱۰ "91184, ۴7
 ×۴۳ ے5 <۹ ٣-۴ م۹ 89
 5 یھ ]5۳۷ >۲ ہ۹۹ >۳. 0 تو ۳ 7
 )5 5۱5 ی۱ ۳۳: م۶ (۹4507] ۴ئ 7<
 5۹ ک۹۰ 7 717۰ ا7۳ >3 (35775 57 ۳7175 6 7۹9

8۱ 

 +7٤ ٥  “۱۹۰۴۰۳۳(۹7٭ ×و٭--۲۳ ۱۳۳۳۶ 9
  85ہ٣۰۳۲ غ بی :ٴ٢٢ بت: ك8 ہہ 5ا

 ۵< 0تو سجاویلوووگ

 یے ودو× )×۳× ہا. ×7×.
 ےہ 83۳ ہہ ج ھ۳ ۳۴۹ می یز٭<
 ۔! 8۳ اك2 ڈبہ ۳ ہر. ہہ
 ک8 جج وا۶, ہک ب۸ت ٭مع8جہہ مم۹ ٭

 عی ٣۲٥۹ ک81 ۳۴۴۱ ٭یجچ ۱ مات ۳۳ ما ہ۳٣
 ےچج٭ ا۹۹ وجمات ہ۰ م×٭ رد ہہ مہ ہ۴۹
 ور یا6 ۱0 ۳۰5 ام ۰)۲ ۴ (7 ۹۳۹۰ ی٤

 یس ی١ ۱ >۱. 9 مح ہاذاج 1ً ۶
 رج 01 27۳ ل۴ ت71 ۳ ۹ ۳ج
 07 ۳-۳ یہ ید -.. 085971 7

 وچ 1 ۹ |

 یوجآ ی۹۹۳۷ 511 5553131۹7 5)8 ثیبخ ہ بیط ک۹ 2۴8
 ےب برص ۱۰۰ ۹ ۰ ۲۵ج ×× مم۳ ۹۰ ۰>
 ]7۴1 1 ۳ ۰ ۹7 ۳۰ ٠8۳۳۳7 ۱ ہ٣ا۳ 7 ×۴۴
 ح۱۴. 9 ۹ 7 181 97۶7 ۹۴83: 58
 1 ۹ .۳۳۷. ٣ ہ۷۹ م86 ,٭٭ 6 ۹<
 ]۳ 7 7 ۲۶ ج۳ >5 چاک, ۱5755 3۱

 نام ا1 1 19 217 7] با ۰۹۶ 7
 ج9 ×۱ ک۳۶ 3<” ٭×”٭ ک۹۰ 4)5 3718۱.37۴ ک

 0۲۳۳۳ ہہ ۰5 1)5 ۰ >۳۳ چ۰ ۶۲ ی۹۰۰۹ ۵3. جج ٠
 ی97٤3 ۱۹) 571۳۳۴, 59,57 *ڑ1 7 ۶۲۱۰۱ 7۱ )7۳۹( 78 ۴۲٦

 جج 2۳ 2۲۹ ک57 ", 5۹آ ×5 ی٢ج ہ۳ا۳ (۱٭ (۹7 ۱7,
 ۱۹ 5175 (8۸۴۹ 3۱۹] 355 6,51۶ ۰ 5ا15 591۶ ×7
 ك 555 ۵۴۰ ۲۰گ ×5۹ ۴ 5۱۹ 155۸] ۶57 5 7۱

 )۰ ۴۲۶۴ ۴۳7۳. 8ج ہ ۲07 77 ( ۳۴ ٥8۳
 ڑ8 ھ۱۹۰۸ ۳ ×۳ ۱ ۹۷۰۹,۱۹۹۳ 5۹1 726 × ہ٤

۱ 97 ۲1۲۹7 5)9 771 4۹۹8۷7۳5 

 ك5 5۶۷۱ ×2 5۷۰۳۲۶. 5ا٣۳. ۱ ۳۳
5|۹۰۴۴(۱ 8۳۳ 

 م) م۷ یز 3۰۱۰۰۳۹ ×5× ج7 ۰ ٠] یب 9<
۱ 7 7۹75 ۳۹ 

 2۳-۹ 29۹ 7-۴ ٥ 5۹7ہ ۸
 ہ8 _۰۲۸ ات ہک تپ م7 ۱ ح) ء۳۹۰۱ ہ۲۹ چک” ہ وہ
 55 مر و ٣٣۰۱ ٣۰ جہ<٭ ہي 2 ۹۹۳ (313)
 ہ85 ہک 0۰ج 6۴ ہک رک یک ہ38 0

 ۳ ۹ ۹ ہا مر چ9 ۲1 1 ۹٣۴
 ٦ ك مج ہک کی ۱۹ ہ٦ ۰ ۹:۰۰۳ :

 درک وکاج ہت یجح ۳× ×1 ۲ ہ۴۸ ×۳۳ ۱7. 358- ×
 د۹ مج یک ۹۳۳ ویھجع 543 مد ۱۹۹۹3۳ 7

 ۳-8. ) 7۳۴777 7× 7×3٣ 3۶۱ ک۳۰ 7> 71

 ٢8 ۴ م۳ :۴ 77۳ہ ×× ہہ چہ... ۴۰۲ ٭
 ۳۲۳۹7 ۱ 5۹ *ز9)1۹9۹ ک7 7۶7 ۳ ۵ 7 ×٣۳

 ٥۰ ہم ہو۱ مہ مجحجعح م3 ٣ ٭۳ ہ٭؛
 7 3۳7 ۹× 1۶۰ یھ

 کت اچکو ہت × د٭ ہ۱۳ 3. ہ۰5 (یادر دچ×
 7٥٦۹۳ ۳ح مد ہچخہ٭ ۴۰ ٰیع ےہ یڈ ھم یه

۱ 



 ۔ر].ھجص مج ہص < ×<ے ٭ .-٭د ےہ ْ
 یک ٠۱ہ بب *ہہ, ۳۰۱ ۴۳ 5 بے

 ے۹۶( 73 ج۶ ۳۴ ۴8 711774 7 1۱ نج

 اکو یس. یے م۵ 2 >۱ >ج لپ
 م5۰57 آہ )×۱ ۷۰ ۵5 تک ۳× جج چپ

+618 

 رٹ ِصَب ولا ہلا ناف اْوَھَکُنا

 51۹ا 51 1 ۹7 ۳7 5, 575 515 ۳ ×1۹٭
۱ 7 ۹۹۲717 ۹15۹[ 

118۴ 747 7 

 ی7. !): ۹۳۷۲۹ ۱:5۰58 511 6< ۹٥۴۸ ۹5۳۶ 5157 ۹

 ت۱ 8۱'۹۳ ي ہ ×۳6 ]١-تہ×٭ وچ
 ہ۲ مج ہک <۱ ۰۹۳۳۰ ۰855 ×5 ہہ ×٭<گ|ک
 1۳۳ ۳ ک۹۴ ۹۹۹187۳۴ ٣ ٦۳ ۹۶۰۶ کت چ
 ہم3 ۹۹۱ 7 ۶:۸ ۱ 5۴ ×۱ اج 9.۰ ×5
 ہ8 کا8 2. 09. :.87591 ۹, ۹-۹ تدہ5ات ۔۔ ہآ

 5ا <۹ 'م5 ۱ ۴۱۰۹ ۴۹۳ یک ۰۳۳ 3( ٠۳۷
 و8۳ ہک مچ یو7 ھ7 ٢ ×٣× ۰٦۶۱۰۲۶۶

 ۹8-۹8۶ 7(3۰] 5) 3۹1۱۰۹۰۴۳ 71 ۹۹7:5. ٣۳۴۳٣۳۳
7۳ ۴5 ۹۳۰۰۶۰۱۹۰۳ ۲۳۶ ۱ 55 175 7 

 ا

 فی ×۳ >1 ب۰5 ۹ک. ٥۳۳ ۳۳ 3۷۳ 7 ء۰

 موج ۱5۳۰ "ج3 ×× ۹۳۰۳-۴۳ 16۶
 59 ۰ ۶۹95 6 یک ٭٭ ات ۴۲8 ۱۷۹۳۳ ۴ ۳
 8چ ۱۴۶۳۱ :ا5 م۹ ب٭اظ ×۹ *) 3131:8۱11 7 8
 ٭۰ 55 5551 ۹37 ۲25 ×۱ م۳ ٭]8< ٠٣ م5
 ٦۳۳ >6 مج ہ۹۱ ہہ. ×× 533۳ چہ ۲
 55۳۹ا ٠٥5 "۱ ہک -- ؛یو؛ ۴ ہہ 8 68
 آج-٣۳ ۹۰5 8ب ٭جچ ٭٭٭ (ی٠)ز 8 ٭
 86878 ٦6× ٭×ممم ۲ ×۹۹. ۹؟"۶٣۳ 5۳1 ۹ ہہ ۹

 17 ا ]21 777۴ ۹9۴1 1 7

 جمأم ہت م۰ و5 <۶ ۹ ( ۹ ٥
 ہہ .ب چ۰ < ۳۳۷ 886 ٭ ٭ہ, ٭٭٭ 1 ۴

 5 >××۳. 3-۳ 37 ١575 ہ (۹۹۴ ۰۱۹۳۳ ۹٤۹(
 جی51 ۹ ۷۷۷) ۱۲۳ ×۳٣رت×۹ ٠51 ا 3, 57
۲ 1 8۰۲۸ ۳۴۳۱ ۲ 5151 5۷515 5 ۴77 5855 

 ی3 ہہ ی869۳ ہ٭. >٭٭٭ ۴ مج ٥"
 5 ھ۳5 759۶ 31 ۶۲5۹۳ 71 ۰ ((۴
 5١۹ 013۱۹۹۰ 5١۹5 :ح-.× ×*٭ج]٭ ہہ ٭۴ 87

 مہ تی١ ی2 ہ59 م7 ۷۷۳×۷۲۴ ۰
 8. 8٣× ٭ہ٣م٭ ١ عہ ہ8 ی٣ ٢

 55:515 78715 ۹ ٢۴۱"

1995677 68 

 ہلاتتالا ۸۳ ۰ اوملعاو

 ا 1خ ولا یش نشین ميَع الم
 نئ نس لاو دیا الا ینا و لعل ا
 میاں ع لانا ڈی کما نا ںی
 ہّري ید یک کل لب او نیلا یتا وت نا ملا
 و یرشقلا قو دلا شام لا و علی کتا ڈا
 نتفلَْشَِا مت نا وَ ول رکنِم لفسا لا
 ( تو او طا ایل
 نو٣ ےن نم نم یعنی ےن عن
 اليلَق ثبات قا بادل ےل
 | رھا نتُغراتسِاَو تل سلا مکر اؤلو
 |5 ہرْدذْضلا تا نی دْملع ها ہکس هللا کِس
 4 کلا دل َو لب اس ا او تيفا دا رم وما
7707 >. 
 21 ةکنرٹیلاَدِاونما نین تان 8ز و مالا مت

 ںی

 جو ج م۔ووژوردا ھ۶ ہہ ےک ےہ و۶2 سو9 ىرس

 جمع رر رہن بہ رس سس ہم رک

 یل یا و و

 ںی ا یا ا ا کا یی ۔ے-ت-تژشٰرو|”7 ۰۱و بچ 7

 ای ںی و

 اب کین اک اک یم پن آ . و سل ںی ا یا ریو کے یاد تپ جو بیگم ٹو ےیااو نج

 ےن

 مس سس وت پونڈ ششسٗویرمڈسیسسسوسومکووسمھچ
2 

 مد) ×٭٭ ی م۰٣ ج+ ٭ ہہ مج چجچویرج مر مج٭ ٭
 ہچ میر فںرہ× 27 رج+ہ یڑو یچ ہ(وووأأ یی ہجچرچ
 ے۱ ج7+ جہ. فرج کج ہہی اچ وج یہ قہ ہے
 ۔ ]7ج ہ7. 7۶ ہم۳ 77۳ج )۳۳ ہیچ ۶ یل ھ7
 ہ17 تو × ×8 ہجسجج ۳ ہت ًو٭١3 ٭ہج 7
 7۳ج. "مج ٭.ی٭)ہ جج وج وج مج٭٭ ر ہجر ہورچ ٭٭ چی
 نت روک چ+5)6 ر (6د) ہ7 ۹۷ ہ7 7876 7777۲77 ف ۴
 ۔چ ہہ 7+ أػ ھ_جچ بج ]یہ یر مج 4ج ہہ
 5ہ[ج۱؛ یوڑچوےورو ر۳ مروج وج-؟ 7ج ب)٭رو٭٭ ×۴۳ 7۳
 گم بج 7ج مہ ٭وہ ٴ7وج جی رجم ٭ر خج ہجچچ
 ۴ ہا یر یا جہ مم ا اچ ]5 7 7
 _۔- رح ہ >٭ مرچ 5ب جعووجو 726ہ ہہ٭ ہ3وچ ہو یج٭

 7۳7 ٭77+ 77, 5ڑ ۸۴ ہ۳ تا٭ ترک رہ ہہ ر ہہ ر۹ ج
 یہ ×× ۹۹۸ 8ج) یدرز چرچ م۷ ہمویچ چچٰ مچ

 ۳:7 جبجج٭ ]مج ہہ یہ  ٭ہجج یہود 777 ×ج جومو ر کچ
 جج 77 7۴7۱ 5۸ 7۸ 39075۳7 77۳ ٦× 7ج

 3وج یر کہجچ مس ید ہو ہ٭ہ9+ یک یں ٣ج

 م3۶77 >7 517۳7۲ م)ہ٭ بہ: وجہ ہمہ “7
 7۳17 م۳ بب ×× آج یہ ہہ ےہ 7۳ی 7)۰
 7ہک5 ہو ٭ ]بج پورہ 75بج ۸وج غےقر]٭ر یعر چ
 س7۶7۳. ہر7 ۳۹7 ہ۰۰ 7)094 >7۳۷ ×7۳ 7 >۰. ٭آ
 7 نج ںی  ےہجیچچج ہ5ج 7 دوج+ ھ7 ]0۳۳ ہسچ/

 تچ۱ یبا 7ر اب چپ ی چ ر
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 ہ٭- ۳۰ پیج۴ ۶ >7 ب۹٠7 ء۰7 7٭ ؛

 29 7 ک7 کا71 17۶7 ۰۱7۰۰۰۹۴ جج ی<۰ ×7
 615۹۹۶۸ 5 یب5 ۹۳۳ مہ۱۳۲۰) 7۴7 ,۴۳۲5 ۶۳٢

 ۰ ۶۱8۹ )۹+ جو۳ ب3۰ ء۱۹۰۳ 1۴۳ ۹7 7۱

 21۹77 ح7 ہا. ۰۰۰۳۴۴ ج7۴ ۵ 8۹5 :ج٭
 تنا

 ت۹7 ٦۳7 ۶ ۹*۳. ۳ ٣۳ہ ۴7: < "33-س۱٭ ۱
 ۹ ب51 ٥ >۳ ہ83 3تو5 یج جج ء۱ و ٭

 ×× ۴۴۳۳٣۷ >5 جہ. 3۶۰۶۹ ٭.٭ ٛ<۰ 837 ء٥٥ ٤8

 ۳۲۹۲۳ کچ ب3٣ تہ 8۹۳ج نجچ ہ٭ ٭]ج وقيب ۱ ہ۳۹
 ۰× م۳۲۳۳ م۴ ۳۳8 ہ۶۳٥ ہ3 ہہ ×۰ [7+

 ۹۹۹ >5 ہ55 م۹٣ ہہ ٭ چ << م٭ہو ج1۱

 ۹ ۳71۰7 7۳ ات ]چمچ ۹۴ ], ء۱

 ا3275: ×7۶ 8۳م : ہت ہ3 8۳۷ مج
 15515 1۹ 719 ۳1۰۹ 273 7177۹ 83) ۲۰٭ ۱7×.

 ؟۹۹ جہ "جنر ٭م- ×۰. ہ۳۷( ٭.ج--مو٭×٭ <
 اچ ۹-7. 9ج 777 797 ی١ ۹195 ہا 7۷ 7

 ٭۹۰)ك ہا ہ١ ×۳× ۳777+ ٥ ۰۲۴ ی راج
 م۶ 1)5 ۳855 ہ ۱ ہم م۳۰ ی٭ ہہ یو
 7۳۳۳۷۱۱ ك5 6۳۳۳۳۲ ہ۰ ہہ ۴۳ ہ٭٭ ہہ م× ج8

 7 715ا جہ. ۶۲۳۳ ہ6 ×٣ج ہ یو8
 98 ۱۹۹۳۶ 5 *۲۶7۳۴ ۱ 57))۰۷ ۳ ۴۹۰۲۳ ہہ 7ج۰. <٭
 ۴۶7۹ 5۳75 91 ہلا ۱۹۳ 5, 57۰8 ہ8ہم یم 7

 7 61,۳5 ۴776 ۹۹ ما ۰۹۱۳۳۳ ا رو ہت ر ہچیچیج

 7۳ ۵۶ا ب۹۰ 5۳ ۹۴۹۳ 38۲ ی۹ وج ۹.۰ ۳ج ہ۲ ی٭

 7۳55 ۳۳۳۳٣ *57ج7 ۰٠۳ ہہ٭٭٭۳ 7ہ 8_ < ٭ہج
 ہ5۱ ۹۰۳ مع م5 مج ج مہ چو و٭ مہ جم

 97۴ تا7 ہ٦ ی٭< ××. ۱ص. ۹8۵ ہ مچ
 ا٭7 ۱

 م75. ٭۹٭ ہہ ٭٭٭ک۲ 8س پ×٭7ہ٭
 ت1۳ 757۹ ۴77 ۳۳۰۴۱ 77:5. 4)3 ۹۰ ۹۱18۹ ۱۰۳۷ ۰"

5۹7۱ ۹5 

 7۶*۹9 ی 8۹7۰54 جم مہ >۹ مہ ڈوچج ہج

 )ق5 ۳ م٣ و×××5 ہ< ۷۹۳ ۰37۳ ۳77 ہہ

 تچ٭ ۵۱ ۴۴ ہ5 ہہ ہ٭اچا5 8۳ہ ) د×٭ ب)٭ ٢×

 ٭اظ ی۳ یہ ہا ؛ ہم مہ 8۷ئ جم وو جج ج

۶ 7 77۳ ۱۰۳.۲ ۴۴) ۴۲7 ۴۴ ۹۳7 72۸1 ۹۹8۳  
 55 ۶-۱۳ 35 یب ۰× ہہ. مج جج ہم

 ج7 ک۳٣ م۳ 1۳7۳۳۳ ]. 6 7۰۹ 875 ما ٣٣۳
 ۹.٥ (5م۹5799) 3671 ھ5 ت م7 6773 11۲٭) +8۱۳ ء۴

 ×05 ٭ م۳ ۲ ہچ ×۹, ۹۹۱ ہو 9اا آہ, ۰ 5

 5۲۰ ] 55۲۰ ×۹ ٭7 ۶۲۴۱ ہ5 ۹ج٥ ۱8 ڑ٭ہ

 ۷51 ۳۳۰۳۴ 8777 چچ و ××, × 858 8۰ ]3و5
 ڈاچ٭ ۳ ہ ٭”٭ 3۳۰ ہو ٭ ھ۱ ما چے

 ۔اتدھاو ٦ ۸۳۴

 شمیم مج
 یک وک وج

 0 بر

0007 . 
 ںی وہ یہ و

 و ںیانلا 2اي و او ھر اَبد نو اوجح نا
 مل ات ای او دلا نک ئع و
 /رکل باغ لا و ھا معا نانا ول نر او

 | شکل ِترت تالا او ںیاتلا نیوی
 |00 یرا اکو یرب یا لاق و یقع لع
 ٹی دإ َة باتيلا ُدْيِیَش ہلال مج فا

 1 ایک ےس یے

 -۰ : نوری ڈالنا یک ٌق کی ڈا یی

 ق تے 7 ےک ہووو
 اس ےہ تک

 یے ےس یت ا ٰ
 ا... ےک ہےتجہچٹچٹویوم ہہم مہ گ

 لئ 3777 ۰۳۳7 97۷ 7۰۳۰7۰ ھ-×۷ ط× 777.7۰۱ ×۳

 ۳۳۳ ٭طتح 807 50 قم ہر ۹ یب مچ ۹

 7و7 7 +7 ہ٭٭ ہج77]ۃ جے >جہ ٢] ر ہہ چہ ہ۳۷

 ؟ ںیہ ںچر ۴وج ہوچچ ۴ ۳7 707- 7۴)ب٭ ]۱۷ یز

 ۷ ا7 5777 ۳ 7 ہ77 ×7 -×)۹) ہ77 7۳ج وج ہیچ
 36+ یج ہر جج بو”وو تجٛ× ر جج جج. ۷ ہ٭
 ٠ ۴ 75 7< ۱ کت: ہہ ج٭ 77٭ 7×× ہ ×ج ہ٢۲
 ۳۵۱ قر بج جج ج+ چو جج ٭چیرج .یربوچ مقجج یرررچ

 ۳-7-7۳۳۳ یہ ۳۴ ہہ تج٭ہ٭٭ 7۳ ھج "ہو. ہجوہہ٭

 ء۶ ۸868 چ ہو ٦ جب ہ58 ۔ٴووج ہد. ہم

 ڈی ج۷ >7 ×۹) ]۴ ڈ٭ ۲8 حق یہ ہبہ سج ہرج

 71 7:09 نج جج جج٭ ہک ہجوجوو ہہ چ5
 7۹5 :۳٣۷-۰ جج ×  ×-ٌح ہبہ ہ5 جچجچج+ر جج جچچ
 ٦١ ۹57۳ ۳07ر مدر ×۷ ہج ×× جج جج ںجب وچ
 3 ہ5 یو کہہ ا نوج 8ئ ر جج سج وچ جج

 ٠٣ ہڑچچ تہوو جب ہجڈ+و مج ج ہ68 ورج5ر5

 8× عمر ہج٭ ۶ پ5 ہہ جج ہج_-سج ہر رہ
 : 5۳٣ ×ج ھچج جج یب۳. ٭ ہ۷ ہہہ××٭ 9۳۳۳۳۳ ہہ ج5

 :اج 7۳۰ اچ ٭+7 7ر یرر یک جہ یىی جج 85۰ ج

 ا۳ ہکر)جو جج ٭ہ3)ہ)ہ) 5ہج٭ وہ ر جب بڑو جر ہ
 5ج5 جج چ5 چہ مم ٭ر یدر مج 848 جج
 7۳۴ 577۳7 ی۳ 7۳۳ ۰۰۳۰ 7 77 7777 ]×× ہآ
 427 اچ 57۷7 277 7)3 07۰۰7 0 بچ ن7 ہ)رج

 ا577 ۳7۲ ]7۳۰ 7(۳ ہ75 ہبہ٣٭ جر 8رچ
 اچ جج !ہ-٭-٭- 3ر ٭ج. ۱

 اک

7 

٠ 

 ا اپر و فل وا کک

 تا ۸ تشیرشتخ تیس رشیأف



 : ۱ وس ٦ و ٦ ا وہ ےہ الگ ےہ 0 :

 ےہسرب ےس ۔۔ے. رو_<-۔ -ك رو۳ _ ھا ویک الا ھے انا گال ےہ ںیہ ۔و--۔_ و. ےہ-و روبی ےس دا الا گال ریگخ۔ ات اھ ےس و ..گاگآ ہلاکت ۔ڈًےی1كنث ؟چس -

 ت۳[ 53۶ ت۶3۹٥ میم ہ”واتد, و337 -.
 ۳95ب ۱ ۴1 213 771۹ ۶7۳ 79۳7 ک۹۰ اہ فذ اج ّ

 اتشورکھک ارسال سچ تن

 داب ہ١۳ ک۹۰ ۱۹157۹ .٣> 7+2 یب5 ۹۲1۹7۴ م1 <
 صا اس کری 5)۱۳۳ ) کا 9۴5 ۴ ×3

 "۹۹۰ ۹)۱5۶۸ ک ۴9۱ ۹15 51 ۹۹٦۹ 3۱۶۹ ۳٢8ج مچ ع
 +2. ۴ج ۶-91 اپ 7 ×۳ ۰ج چ۷.
 ہما ٹک اا5 ر5 ۴9) “ا527 ٥۳۹۶۱۹۳ 558 95 ص7: 3چ
 تیسلششسدسرسشسمسشسش سہ
 ۶81 1۱ ہ۳۳ جر < د٭5 ×7ت× جہ

۱ 7 5 ۶۹ 

 ٠7۰ ہہ ص۳ م۶٢ 9× اڑلڈر 5۳× 7779 ٠ ۹۹۷
 ک۴۱ ۹8. ۹9+ اہے ت٭ ۹< مم وچ

 ء۷۳[ [۴۹| 5٢ 37۳ م۹ ۹۷, 9۴۱۲۳ جج
 :۱٭.وج ٥۷ ۴۰ات ٦۳۳۳۳7" ۳۳۳۳ ۳۶ ۸۳5۶ 77۹ 2۳۹

 5۱ 5 ا۹۹7 ٥ 1۹77۱ ۷۰ تا75 35 ہ1 9۹۴۱ ۱۲٣۳ مو
 سے3 - اًزرْماَو ٣× ٭ر٭ مج یو م۳ “و
 کو ٭ ۹25 2۶119518 ۴91 791 یو ۶۰ا ۶ ۴۰۴۹ 8۹

 َتنرضلارعَم دلانا ( ٦١ 558 ۱ ۴۴:۱۶۷ ٣ج چ

 575 7 37۲57 از كأ6 ×۳ ب٭٭ ٭×۲5۶۳۰۲ ہ] .۔ *چچچچ
 ٭1۹3] ۳-۳ ک٭ ۲۳5۹۹8 71۱

 ڈ× 58 ہ۹ ہہ ٣۳)قا٭ 3 5 ییرھ
 یەڈج٭ م٭× نچک ]یے ہہ ×55 م۹۷۳۷۷ 88

۳ 5۲۳ ۰۰۹۷۹ ,527 ۹347۳1 [2۹۳۳ 51۳5[۲۹۶1[۶ 7۲۹8 7۶9۲۴۷۹ 

 ×۳۲ ک۴ 5۲۳۴) 69 85 ,”٥ ۹۲۴۶ 5٥۰1ہ. ٭جج محو
 5۳۷ ×۳ 5۷۷۷۴۷ ۶۶۳۳۳٣٣ ۶۳۹ ٴ٭ م٣ ئ٢ ۶
 ]۳۷۰۱ کانت ×۳ 6175 1 97۹15 5171۳۶ 7×0 ی١ ۱-07
 ا۶8 7571 7 ۲ ۱751۹ ۹1۰۴۰۲ ۲] ۹۹ 7 1
 5۹7۹ ہ۳۳ دون ٣ک و56 ع۳ ہ1٥ 486 8.۳۲7

 6 ١> ک 5۹۳ 5۲۲۳۴6 ۶۲۷ ہہ ٭٭ 3938| 6
 ×75 71516] 31 ٭۴] 3۲۰) ۹۰۰۳1 7×7 ۹۹۳۳

 ×53 مہ کا5 <۲ (ت یت 5۳۱ ×۲5 5ا۹ 1
 'فئجچڈمہ ہبجاآ و ج٢ یو 3ہ 1ئ 683 ہم ۹9

 ۹3۲ ہ٦7٭ 35 >۱ ۴5۱۹1۳۳۳۲۳۹ 3٦ 5ا03 ۰ ۳۲
 155۱۳ ک1۳ ٥٣۳٣ م٣۳٣۹ (ہ۱۱77۹ 1:13۴ 7 ۶
 5۴ ۳5 55 ی۹. 5-۱ ہ۳۴ 985 ۱ ۴

 ںیاتلا نممْعلا کل بات ہل. ۴ 8 ی۳ ٤۹
 73| 357۲69 ے۶5 چ_'ہ٭ مک +۱۱ ص۹ ۷ ۶ 20۳۳٣٣

 وھ×٭ ہم ہ. 8 ہمد٭7 ءء۴ موم مع آ
 و3: ہم۳ ×۳ ××[ ہ 7×ز ہہ مہ. م۳, ۴
 5۲75 ک 57۴۳ >۱. (۳71 8۳. مہ ہ۱۷ ۳۲۴ ۴
 0 ہت "۱۰۶ ۳۷ہ ۰ ہم۰ ہم٭٭× 83 ٭

 موہ, ٣٣× مات ۱

 چت رٹئاَجَْد پا ب عد چا ہ۲ ۲
 516 ۲۳ ” (٣7٣٣ م۳۹] ۹۲۴ ہم, ہ57 ۹۴ 7
 -5) ۱۷۶ جج :××. دہ وص56۰ 715 ۶۰ 8. ہمہ سا

 5٤ا5 یتا )517۶ ٦ ک
 اد وک کم لپ کک و سو اتم اکے در شہر : دس جت ت7 7 227۳تا22۷۳ ۳)27 2227٣۳2۶377 75+277777 توپ دم ےک 8 ٠

 ۔قہ٭ ۹۹۱ 55 ۷۹۰-1۱ 510 8 ۹۱.0۰ م۲ ہا.

 کا7 7 2 )1 ۱ ہم ×۹٭ ہ7 ہہ ٭
 5 ک5 ۰۰۳۳۷۲۹۱ )۷13]٣۰ +7۴ ×۳آ کا5 7۰۳۳ ٭ >8 7
 × ہ۹ا5 ک١۵ ۱۲۴۶ م۱ ہ۳ *۲۲۳۱ ۳۳۳ , 7
 بەوج 3و٭ "وے “۔_ح.× |آٹڈتہ ورم ی5

 ۔۔ج٭ ۱ ۴۴. " ۲۶ ٭5 ٥۳۲ 188: ےہ
 ٠.6 5ا5 6 کا ٭ 98, ڈاک 5۱۳۰۷ >۳ ۷۹8 75

 95ج 3:031 71۴1۱

 ۹ 515+ ہ8۴ ۶۱37۳۴ >ر3۹ ۴ 5)۹۳۳ 7۵
 *ا8ر ہک و× 8. 6ہ یھت ٭٭ 585ص ہ3( ٭٭ ٭
 ٦ 55 ۲۲ کت2 ۱ ۹ ۶19۳۷1۷7 55. ۰۱۹۰۴ ۹53 ۴6
 كتآ ب٭ ۹7۰۶ "33ر ہہ 5۲ ]م٭4 مم *(؟۰×8ہ ہما 25
 >2, 1۹8 ف۳۰ یتا د٭٭ ہوکوح ٥1 ×(آا٭ یہ ی0 ہروچ
 35 طڈج5 5 ۲۳ ۲۳۶۹]٣۳× ۱)٣ م٣٣ ۱8۶ 57 7 ۱
 ت۳ ی5۹64 جہ۹ ۹۴ 21151 7 ۹۱۳۴ ۱5۲۳ 7
 ہہ م٦ بتا ٭5ر ۴گ "مہ مم. ما محو ٭م0٭
 195 :ات٦٦ ٣ 5ہک ا۶۰۱ ز۰٤ م3۳ ۳۲
 7151۰۰۳ 57 یہ5 اج ہہ ر۹۰۴ 8۳7۲ ]5۹1 2۶۱۳۱1۹1

 <۰ ۱7 ۳۳۳٣۵ ہ۳ م××۱(۷۳ ×) وچ ُمصَأَ
 َنْوُحِلْنَت مک ب ہم۱ ۲۶ ٦× ہ۰٠ ×٭ 8۳

 57آ >۹۹ ۹8 ی٭. جی 9831, >۲۴۲) م6, 5۳۹ 8ج ٭

 و51 ہ5۹: ۱

 یے. مان ۷۶ ہما ۶۱ 5ا, ۱ ۱۷۹۰: ء۰۳
 ۹)5۳۹ ج۴۲۶ ١٦٦٦ *٭۹: ×5۱ یڈڑجا 5۷۴ 5۱۰۷۳۴ ۴

 7۷ ت٥ ×۹ ٣ 8)) - ید ہہ ۱
 8ط 5 51۴۳ 7)3 ۹76 ۹۰۳۴ ۳۳) (۳]

 ١× هَلْوُمَرَ هلاارکیلوآ د۹ “ا05 ۹ 5 ۳)7 8۰7٣٭
 ۰9 ۶٣۳۰ م۴۰۰۱ م۴, چے <۳-۳۰۳۰۴۸ چ٤
 ڈاک ۶79 11 ۳۳ ۴71 ۳۳ ۶17 ۱۶۲۳۳۴۱ *۶۴۳۳۰۲ ٭4
 ت21 ٣1 5۶ ×57 ۵ ۹۱1. ۳۹ جہ وہ

 ہ51 ۶ 5۰ م۸ 69 11 ٥5۰۳ 2٣٣۳۰
 5 ۲5۱۱| 5 ا5 ا. کا۶ 9. ہ۹ ہ۰ ۱ ۳۴

 اڈرہُصاَو رْکَشر بَهتَو اول مسا ور ال ۳× جان۹ )٭

 9515 ۰۹ ۳۳۰۲۰ ۳ج 51 ہ۲۳ ثم ۳۳۳۳ ۳۴۳) )ہا
 ھ27۶

 *تی٭۱ ٭ج |۱١ ]نج اْرَتَمَلَر چے مو ہو-ع8چ

 9۶۰۹5۲۴-۹۹۳۰ 9۱۹9 5ا ۶1۱! 585 ہک۹۲۳9 ۲۳۷ >7727
 ۹57 ۶8 ۴۹ہ ی۰ (3771115 ۰٦۰ ہ5 ,۹71٦۹ ہ5۴ 277

 4۲9 ا۹۱

 8۳۴ انرْصاَر 38۳٣٣( من ٭ ن٣٣ *٭ ز 7

 ۹۰17۷115 ٥٥3971 37 ہہ, ک۹٤ ۹۹۳-9۰۴۳ 88 ۲ ۴
 کے م۷6 711 ٥۸۹۱ ۹٦59 5۲۹۲5۱۵۹۶ ۹۳۴۳۴ ك5 , (۴
 ج۶ 5 ۹ 3۲۰۳۰ ہک یر٭ ور٭ ١م اچ واک ۳
 ود. چ3 3ر ]ر3 چچچو وج ۷ ہر۱ چبا ("



"(۳ 

 -.٭ ]۳۳۳۷ ۷۳۶*۰۳۴ |7۳ ت9۳ ۱۶ ۰.۸۳۰ ×7
 ٠تو. 7) 08 ۶۳ '-ی ۱۹۹۰ ۰۹95 ۳۴

 مج یب ہم ٭۰3 ہے حت 5تت ۱ ٥
 ]ح۳۳ ۱-۳۳۳ 7۳1 39 571 ٢77۳ یک ۴۹۳۴ 5۴۶ ۴۶
 7 ہہ مہ ِ٭ج مہ ۰5۱ ہ5 ۳۳ 5 717

 ج ہ7۳ 96 ۴۹ 558 ۳۳۳ ٦" 5۲ ۳ ۹٦
 رح جہ *٭ج وہ ۴ ٣< ہ ب154 ۶۱۰۰ ٭

 م٭ ۲5۴۶ ۲5 1۳5 ۱

 ۔یجہ ہت ٭٭ ۵جج "جم ٭ث 8, 909 ۷*٠
: ۹۹۹8۴ 

 مز ہج.٭ مج چو ہ٭ مہ ٭”م ۴ 4 ٥
 ل۲ 89 25, 513 ۴1۹۹ 88۳۹ 9۹1 ما کڈ٭ 8۲7 ۹۲۴ ہر
 ج0 ہ۳ ۳۹۳7 ر۳ ۰۱۸۰ <۰ ۰۳۰ 7
 دہج۷ ]جج ہہ مج 0ج ہ مر ی١ دجٌ 5
 مبہج ۶5 ہہ ۱۰۱ ۴۲۲۰ ۹۳۰7 717 ۹۹ 87
 جحح جج وج مج ٣ ٣)8 0 ٣ ٭8٥٥٥ 7
 ےس ٭ج ۰۱ (۰۰ ۴ہ يآ 2 ۱۱ 8
 بو۱ 133 یدظ 7 >۱۲۳ ۱۹۰۳ ہ5 ۶ 8۸۳ 7
 ۔١ ۱13 ]۷ ۰7۳۰ ٠۴۶178 ۴ 21:51 ۶۲۳۴١ - یصنا مھللا

 نسیتنئاطلا یدھا - 8۳, 50 5515. 5 ۲۶ 7 ١
 ٭+ہق) <5 >۳ ۴1 51 ۰ ۲٢ ۴1 ۱ ک* ٣۳ ء۶
 ]7۳ د۶۹۰۹۰۴٥ >۰ ۲59 ۹:۲17۳ 518۰۴ (3"-289
 وج ×٭2) ۹ ۲۳ مج ۱۷ *۰)8۰ ۴۹۵ا ٭< کا5۸ 7۷"
65 6)) ۴7.۴ 7۳۳۴ ۹ 715777 ۶71۳15 20714 9۴۲7۹ 
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 ی523٥ ۹ ا ا. ۱۴ ۰ 7 77
 5 ہر >1 ×۷ ت37. ۳۹ +۳۰۴ 37 ۱۹۴ ۹ ١

 ےحرحماج 27 5۳ ×۹۳ ۱۰ ۹)۱۸۹۳ و۳٣ ٭
 ۴ 7 ۴ 9 ۰ ای تب 6+

 0 بب میٹ مہ ۹۱ 1885۱١۱ ص٭ ہک ملی لوهَرَع
 بک ۹٣] ×× وڑس×٭ ہ٭ م٣٣ ہ ۹ہ

 ×ج۳۷12) ۹)313 ۰ ۴٢۴۳ ب١٠. ا5ا ك3 ۹81111616 5
 1 ھ۴ ء۴ ہ7 ٭٭ ى۶ ا7ا ۶19۲7۴۱۰1۴ 5777
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 می مہ ۰۱۰1۴ ۹ ۳۴۳ 55 ۱۱۴۱۹۹, 5:18 515۱ 4
 چو ٹچ مس_۸5۱ * 7 ت٣ ۰۳۸ >5 و5
 37 ہ6 ×۱ ۱ ×۳۴٭۴ دت ہہ ہ٦. د8 ۳ج ہ مو ہک ۷ ؟٭

 ہل. ی۹۰ 55 3۰۴ 8کہ م۱۴۷ ہ3 م۴۴ ×[ج
 ہی۳٭ م٣ مج مع ہ ٭ج ہ ق8ہ 398 5۶
 ۹۴ 5۶۶۲ ×۳5 ٦٦ ]ا ت5 3+5 ۹ <۹ ۶۷75 8*)۹)

 6۴۳۴۲۲۹ ۹1۳۱ 7٦٦

 "۳۹ >7 9< ۳۹" ۰۳× ۰٣۰۴۰× )]٦"
 برج 87۴-۹ ۳۶ ٭ج--صچآ 7۳۳۶۷۰ ۰۲۳۳ ۰۴ ۳ ۱
 ا ی7 ×۳× ×8 چج کا۹ ۶89گ 3 65۹۳۱ ۴, 7

 اھت اجایسشڈ سش

 م١۱۹ 9 ۹۹ 18 ہ ہہ ہ۶ درک
 یے 18۱1185-55 ۲۹7 ۴۱۹۱۹13 151 15115 ۳ 7

 حصہ اص ؟س س

 ہہ. ٣٭× ۳۳٭ ×)ہ.٭ ۳6 8
 یس جہ8 52:۳۳ <8 1 65
 ج. 59. 5 ہ 3۱۳5 یر ہ٭
7 5 6939 37 ۶۰۶۳۱۳ ۰8 ,31823 ۹ 
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 ج۳۲ 57 ہ۰ دب م3۳ :ہ٭ ۱7۴ 7۴ ۴
 5۱۶۳ >۳ ہ٦ 5ا۹ ٭ہک ۱9ا66 8 ۶۲۳۲۳ ا55۱

 ڑ0 و۳ ج مم د ٢ ٗم ؛ ٴ٭ ہ چج٭ ہج
 ا٭۰ < 7 می 8 ی٭۰ ۹۲۶ ۹88 ۴۳ 7
 نر د8 5۳ "۴5 .--]۳ مج ]م., ے ۲ 85

 مج وو ہم <] 8ہ, ۲۵ ہم۰ ۱۱۰۰ <٤
 رب چی )۱۴۳۴ د۳ ١ 7۴۱ ۰ ×۱۴ ھ۳

 ھ85 وس

 چرچ دو عج لاَ ال تالا نا ان
 ان1 ۲ ہ5۳ ٣> حج. جآنج ہ7 ہو 2 ×]۱85۱۰۳۴۴]
 'جچ5 ید 78. ٭ 1 ہہ "٭ بد. ۰8 ۱۱۹۰۹
 'ج یم ۱3 ۱ہ " ہہ. ۰ ۴۴۱۴ ھ۴

 چہ7۳ ۴ ۴ 5۱
 وھچ ۰ م٭ ۱83 ہ۳۳ ۳۱ ۵۰۹ ۲ ( 7۴
 جہ۳ ہلاک 2 ٠ و3 ہہ ی۶٦ 5۸ ۶3۴8 چکا

 5 55 ۳ ۶7 آ۴ تو مو فجر ا
 ڑ۳ ۴:7 7 ہہ ۳.7 م8۸ ]۶ ۱ )7 8 ۴
 ہ ہدجچچ+ ]می ہ5. ٣۸×0 می جم  (٭

 8۳۲۱ ۹8 ۱١ ہہ ٭×٭ 4 ۲۱۷۱8۲۶ ۱8۴۱۰۳۴,
 ہج ہجچرک ہ5۳ <(37۰ .ج< ..۹) ×۱ ×7×: ۹۰۹ 7
9 ۴۳) ۴۹7 ۹1 9 ۹787 .۹9 .97192 7۳.۶ 15 
5 ۴ ۴۹ 57 5(1 5۲۳7۶57" ۹ 77۴ ۹۱۱۰۲۹ ۶13 ۳5 
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+86-8 ۰۹۹( ٢۷۰ ۹316(8 2۶۰(1 ٣ 9157 ۹315 
 : ۹۰ 8۳ >۰عچ٭ ج]15 ات٦

 () ×۳5 ×٭ ××, 5۷9 ۴ >15 5ر ۷
 7ہ. ۳۷-7 7-۹:7۴ 7۳7 ہ۳۳ <۹ 1۹4] ۰:
 م۱ مہ مج ہم. ؟صو ×۰ ">٭1] ×آڈ +۰ ۰۳۳

 ا55, 5۹۳۴۴ ۰۳[ 7711517۹ ۱ 1٥1 ۹۳۰٣

 حج ×70 51۹۰۱۶1 ۴۳۰1 ۶۳۴ ۴۹7 ہ٭ (ء]



 آج55 ک۳ ۳۲۳٣۳۰۳٣۷ ×۳ ۴ ۴) جہ ۱ ۱

 ہ۳۴ مہ 5757 وا9 >۰۲۳9 5 1554۷7 چپ

 ٦یئ

 دبا ِہجم سپ سچ

 پک ےہجچت ييَت ےک صسچپ پے رت جہت _سگ

 ناچ ۴۹] 51۴۱۰۱۰۳۴ 7 کا ہ. ۱٠۱۳ 97۲ ہددج]٭
 7 ۳۳1 1 2 1 7 1 55 ڈ5 3 جپ

 ]ا ۳ اچ ا ۹ ۰۰ >۳

 قو ہ8۳ ۴۴۱ 8ج ہہ ۳۵۸ ٠ج جے

 5555 ک۳ "چہ 3چ ہہ ۹۹ 455 955 ہ3
 >۷ 3915۹ ", ۴ و ے۰۳ ×7 دوچز_

 اے ٭ ۹۴ م۹ 5۳۶۳ 57۹ ۹7 ک5۴ ۹ 8خ
 ۹77 ہ٢ ہ8۱" 8 جیت ]٭ "جہ5 پچ

 5ا57 7 ج7 ۹ جہ >۰. ۶۴۳ ۶7 ہت:

 5ج ۹ 51 >۹ 5 ۴ 1۱۰۰5 ۹89 ت3.

 ےب 7ج. *35۱ چڑ ۳78 5٣۰۳ عت٭ ہ مچ
 >٭ج5۳.5 م564 3۱۳ 1۱ 7ا 577۳۳ تا جج
 ا5557 577 ۴5ا5 6)۳۹۵ ۱۴۹۴۱۰۹۴۲7۹ ٣٭٭ چ
 ا ٭۱ ۳9۳ ۹ >۰ 3ج ہ۸۰ ]8 ۳ج ہہ ہ٭ مچ
 یک م055 ۴۴ ہ۹ ٭إ 5۷ ۹۲۴۰ ہ۴۷ جو

 د5 5۹۶۶ 318 59 5ٛ ۹9۹۳56 9۲۴ ڈ3*+ج چچ

 ۳ 5۲۳ -۰8 ۹۲۳۷۲4 757 ۷ ۳8 .ہ ×× | جج
 ٭٭٭٭ - رمھلیَف نِءْيِزَاَو عو لا پآرک - باد - ۴۹ 8 محالرس ےس رس ےس

 577۱ ۴. مہ 7۹۷8) د۹۵ 8٠۳ ک3 1۱۰
 اچ ھ۶۳ ۹7۰ 5ا5 5 3158 ۱٣۴ ہ3 جب

 ٭۳.٭ "ہ٭ ہہ ۵6 ہمہ ہ” +. ٴ٭ب ٭؟
 2٥9۶-251 675[1 757 و۹۳ ۴5۳ہ ۹5۰ 5۴ *×3آ ۹+

 >5. ٭اچ 7جج 8+ جان و 7. ۴ہ 8 ٭]
 85[19۲ ۱۹۶۳۰۳ 8۰٤

 موٹا نَتلَت طا اوَمَم ×۹ 8
 5555 5175 < ۳۰+ 3301 د!6۰٥ ۴ ۹

 5951 5۲۳7 *ج ×۰ ۴۰۰ ×۱ ید هلاؤا
 يتٍیلادْيیَم دہ 8٭ ہہ ×۰-۳۰), ما ۰ ۴
 8 ۹۹ گڑ و 7۹ ہ۷۷ مر< م۳ ۹۲۳ 7

77۱ ۲5 ۱۵ 5511511 

 تاج
 تھ جچ أو ےس ووو

 ک۲ 51۲ 585 ۹۴8 ۱

 7)۶ 117۳ ڑ1 ۳ 1۴۹۷۳ 317
 د١۷ یف: م× 7 >×5٭7٭ ۲۲۴۱۳۳ ۴۱ 7٤× ۱ ٭

 >3۱ ۳۹3۲ (جا:ر-٭ >*حيچ ١ ٭مج .٭۲ کي ہہ ۲ 6

 ہ۳۳۴۰۰۰۴ ۳۱۳۳۰۳۶ >و٭ مہ٭ م08۹ 5۰ چپ ۶

 15۳ ۴۹887 ب۹ ۱5118:21 81, ۹7 7)7 ۹۹۳ ۳ 7۴

 م6 ۲ ۴ 1۴ یف ٣> ہ7٥ جچ مہ, ہ٭٭ ]۴ وج
 ہوا4 9(۷ (۲۳۳۶)۶ 1

 )۳۰ ۷۰۳ مت مت و (۳ ہم

 ×7۳ "۲۳۰۰ ×3 ٭ہمات23 ۹۰ 5اواک
 ×۰۰ >5×٭ ٭ مج 83 ۱۵ہ 8ب8: ۱ز
 ہ۴ ک٠ 5۳۳ ×۴ یا ہر 7۶۳ ج٭ ہہ ×۹ +ہ۳٭ >۶ 82 7×

 5۳۶ چ۰ ۳۴۳۰۲۰۲۳۰۶ ۳ +5 "۳> 577+۳ 55۱۶١
 ٦ 577 آ مے م٣ 8+ مج ہ]×٭ ۶۲۰ مصت مج
 5۳ 57 ۴۹8 5۴ ہ1۹ ۳۳ 5۱۳۷۳۰ 5۸۳۳ ۴7

 7ح۶1 77 771۹ 8875۳ ۱

  8۰77٣۳+46)ہ۰۳ ×۲۰ 7×× د7 7۳
 < ۹ا211 959۹ ۳ 9۳۶ 77 7۵ ک۳ 79
 ی5 1,09 (۵۳ ۴1۳۴۹ ر1۹۹ ا, 9۹ ۲۰۲ مب" 5

  ۴5۱۰۲۰۴۳ 65ا۴۲۰ ۶ ٥ 0٤ج  <5 55٭٭ ×× م58
  ۰ 7مەدجا ۱۴۳ ہہ ت”, گا7 5۳۰ ۹۹7۳ ×۱ز

 ہجحچ  ۲۰٣۳۳۱ ۶[۲۳۳7۳ 57۲ ۴71 77 ۱1۹اج اچا51 ۹۲۳ ۹۴۱
  91۹ 7۲۹8 <7. ۹1۹۰ ۳۹ ۴۹٣۹ 7٤یک ]7۹ ۹ک

  ۳۷۰ ۳ہی. ۴5 کچ ۹۹1۹ 1791 م1۲۹ ۹۹۱1 1۳۰۳ ۳
81 

 م1505 7 ۳37 (×7:)-ي ×]ہ× ٭ ۱۶5۱ ×ہ

 5۰8 ۳۷۳ہ. 5٢٦ ٭ج٭3 جج بج مچ "م۲۰۹۱ ۳ ء۷

 جج ہہ غیرت “۹.5۴ ق۰ ہہ ب عرو و جج

 ۹۱۳۴۱۱8 51 718131۹ ۴8۷ 5 7 ۳۳)۲5× ۴۱۰۲۳۰۳۴ ٦1۱
 7 د۹۰ 8۳8 "۳. م٭ ہم” 7۷۳ 87
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 رک ںیہ اچ جم را یل بکس ط٣ حج ید ںیمایےچ ےہ چرس چت یھک ری ط× جی دیک ریپ بد وس سرد بجسم یس درج ےہ رس ورم ہرسچ
 ا اب قام ےہ کال لاعح وچ سام دب جن ید ارد یھ کن یش بک ںی یاب وس ہوا یب یتیم ا ھا دیک فنا جم رر ےک فا

 ےد 1۰5 5۹8۴ 31۶ ۹۴ ٹک ہہ
 تہ ٤ 5۱ ۹775 3۳۴ ٭آ ٛب<ات و۹۳ ۹۰۱۸ ہ۱

 ک4۴ کج.

 ۔ہںیروس و حی ے وہ و ے۲ص+يس+ھڑس ے ےہ ےےہ سو ا رسک ےٌس
 اماورایپ یخِوت ٣ اہعتا ةمعیا رتم ُكَ ملهللا اب َكِلذ

 ٭ھ ا7ج

 وھچهیتاپ

 ے۹, ۹15 ۹۴ ٦٠۹( 5ج م م80 ۳۴

 و يو٭ ٭مچ ١۰۴ ہ), ہم ٭م؟5 ×7۲ ہ۲ ×۳ ۴۲ (ئ

 ہ۲1 < 6۳۹۱۰۹۱ ۹7 (۱

 ۹۲ د9 ۶۳۳ مہ, ×۷ ہ۳ ۳۴ م5 ۰ ۳۴٣۲

 718۹۱ ۹۹9)] 7۰٦ ۴ ۱۳۲ ۴٦۹ (جرہ ]۳۲ :۳٠ر+(۳۹۰ 6 ٣۳×

 5۴ م۰۹۱ م!٭ ١ مہ ٭ومہ٭٭ 8یچ <ی ( 

 6٥۲95٦۱ 35 ٭)٭۰ ۳ تب٣ 8ب 9۳۹ ٭8٭٭ ث٣

 م٭٭ن٭ م”م٭یو ٭مہ× ٭٭۲۳۰" يبے-ج3قج[85). ٤

 م٣ ہہ 75 ہ٠ م١٣ 58, ,۹۲۷۲۹ 6۶5 ٦× ٣۳۷۹۰۰۹
 5511۹ (3 ]175 ۹1 م7۹۰۲ |

 م5 :۴۳ 5 5۲۶۶ ہم۳د ٭ہ مر ح-+ہ٭ۃ ,۶
1۱ ۱۴۳ 17۹3[ ۹:717 ۰۳۳ ,۱۱۱۳ |5۲۴۴ 7۹۰۳ 

 7591٤ 5181 5117577 (1۹۰۳5 6 31575 1581 ا515 711 ۹ ۴)
 ٹاک ۱8 ۹۶3 ہ ×ا7)۸713)57 ٠۰ د۳ ۱۴۰۴ ۱ ۳
 ک >5 ۶ ا5۰ ۴ ف71 ۹3 ۹۱ ۰۹۰۳۰ ۳

 ۹ 5/515 یا515 91 ۳۲ 57, ۴ 1 5515 5۳ ٦

 ك۳ ۶٠٢ م9, 55۳۷ *۳ 13۹ 6 ۷۷۰۳ 51۴ 5177 5٦
 1)۴۴۲ ], 8 ۹۳۰۳5 ۸1 551 ۹۲818 ۹۲8۲7١۹ 5۲۹1 ٭ +۴٭٭۰۳

 *([۹9۹۲ت ۴ج 511 5۰71571 ۹۹7۹۳۳۴ ۹1 ۶ ۰۱

 ہ٭) ۰٦۶۹ہ ۰۳ ×× 5 ٭ >۹ ٣۳٣ < مہ *(۹۳

 ٭۳ ک۲۹ 6 ۹6۳۲۹7۰. 77۳+ ۴7 ۰ ۴۰۹۲۱ 75 707
 م157۲ 5۹۶۲۳۷5 >5۴ ۴۱٣۳ ۶۲۶۰۱ ١ ٣۳ .×7 ٥٦ 8۶ ہ٣

 21189 ۶۱۹ ا55 مہ 187 ۳ ٭ ۳۴ 8ہ 25 ۶ج ۱

 ف52 ۹۳5۴ و۹۱ ۹:۴۹۹ 88 5۱۶ ۲, 1۹۹ ۹۹۰
 جم ۱م ٭۳>۲ہ۹ ۹۲۲۶۲۹۱ ۴۱ ٭:۹٭ ۹۹۰۹, ھ۴۹

 تا23 ۴1۴7ا ک۹٠ (1۶۹۲۰.) >7 7 یف 5:۹۳5۹ 8۳ 7۴۶

 ٢> ۹ م9 مم, ی1 1۹ ہاچاک 5۱۹۳۳ ۳ [)
 ح۹ ی٦ م٦٣ ہ8 ٭٭٭3٭ 5۶5 یب ۹5 8ؿج ٥

 ]9.۰ 1 152118۹ ۶5 ک31 ۹۲۲۳ ۴ 5۳۹ 6 ۱۹]۳٣۳×

 )۲11۹5 7155 152۰ (۹) ٭ءو ۴۴ ۱

 تا575 ٭"×ہ٭ ٭8ج٭ہ 7 مم *٭٣
 یر 1-3 ق٦ ۹۹7 ۴ ٦۹ ×7 7 (37)۔-_٭ ۲۳۴۴٢

 ۹ 1۹۳557۰ دا 5۱۰۱ 2 57۶ *زکآ ۹۱۰7۳۰ ۹۰7۳
 15۹۱ ب53٥ 51۹ ۹۲۰ ۳م ہہو

 اس کنت ترس لت ھھچ رک رم اس دت وا ےس رر تھ خد ںیہ یب ھم عش ھے

 رخ

 ۸۵ !وملعاو
 اف ےک“ 0 دی 0

 ئ9 سے

 .یکووف ارم كي کلا تاب علذ ا و25
 -لآ پآ اح دا او ہم قام

 ٴ"م عیبلظاوپ اف ہو نوعرف لا فرغآو میپ وند ا
 ا 6 ائ موداد رفت نئیلاوڈا دت تاو کلر منا ا
 ہک نرم جع نزد اک نیخ ا
 ال وت ما فو ہنر مو وا
 لگ روک نم نا اتاَو نل ٰم لعل ہے نم ا
 ہا 2 کام لعن ئی ا
 اگ 6نور می[ اوس و مک نل عاص ا
 ال لنکا ایاز وک وک نکلا اقہلاذ ا
 الا ہادنوڈ نم رخ اد کد عو دطا5 ع ہی نوبت ا
 ال لیپاز یک نیاوٹومایرھلمی دلا یتا ١
 ا الاودَتَج نار نیلا نوری فول ٠
 الل مالا ۂیی کوم نکا طا لع یک اھل من ا

 7 5 0 ۶ 1 ےپ ا اپ اب یک 7 ٠ ےب ےس جج

 ےہ ج١
 ٦

  9ی٦

 مر طط ]۳۳ یک ھی ہ۳ ۳۷۹ 7یہ "ىنچہ ٦ ہہ ٭
 وج ۱1۱.158 مج ںیتج وہ نیو وہ ممج_ ۳ قم چ5
 ]ریہ ہوکہ جو یب کو ور ٤ک//[وج ا ر چيعک چرچ
 ×۹9 7)٣۹۷3 (م6م) ہ۳7 726 7)3 موروٹ ہو بسم یچب دو

 م3۸3 ہہپجچر بیج٭+و٭ بب یرچووچ بج می 5]وع رہ
 ۔ ک7 وج یجب پوجہج ہہز٭ ہواتصو سو ج ر ردووج یو
 ]۹ 6 ]جر یےر ج٭٭ *رہ٭ ح چرچ٭ ک۳۲ رو5
 ت7 کہو د٭7 زر ہ0 2 ۹ 7777 57
 (مدر ×ہہ٭ د۳۷ چک جآع ]ےچچ ہر !ر موج بج ھآخکجچہ
 37 ۳5۲۳7 7 ج7 777 جہ یہ و تہ ×) ر (ےدر 2۸ 7
 7)۳۷۳ 5ہ ج7۴ ید ہہ 5۹ ا2۳7 ہباجہ ×7 7۸9. ھ٦
 7 ت5777 ہ7 ہ۷ ہ75 ۔-> فرج >٭ ہج وو ع۱
 (م( نب ھج حیوجو قلرج ٹو )یب ٭۴ یہ پہ
 ۷۳۳۴ 5 ہ77 جج تہ 71۳ چرا م97 7۳9 یر7 ۳
 ٠6 ٦ 35771 ۹ 5777 ×۳ر 77577 7ک ء7 ییہ چ
 ک٢ جوج )٠ر یدز ہہو "ہو)9 ھر یچووج و ۲ جج ٛم یو
 ۹7 ن٭ تہہ یو ہر 7چ” جج )5ہ 1ر (خممر جچ
 2ج7 م7 ی7۳77 77۳ ج۲77 ا7 ۲ج رہ دہ و رو 7
 ہا ہر٥ ر٭ جب مج یج رک مج مجے٭٭ مہ وج ہج
 ڑ7 ۷یچ قعز یڑ+ ہیرو × یو یو تو یبہ وہ جزا
 س7۶ ج7 7 ی7 7)7 ھ7. 7چ ۱۲۴7۹ (۴ ۱

 جج "و چچج یرج ٭ج مج٭ جچچ 8 ہہ
 ۷775+ 5ك جج ہم ہمروج-7 ہج جب ب7 جچ٭

 (ہذ)ز وچ و۶ روز ×8 ہی ہور ۳× ]مح ہٛڈٛ. وو ج
 5٦ ج3قچ جو وج جج جج وہ ور چو ۸

77 88 



 ںیہ ئاہرپ رفع وم

 ییچ تو ۱

 وج -. حج -تبت.۹تدوبحچی.حجشسشسسٰااجوج

 ہےہ

 7۲ × 7 : ٠ے 5

 ہ-۔ وے جھت ِےىي ہح دق ہخک ۹ ۴ ۔تجتحج إًک ۂۓثلٹ يا ةژ ٤<

 دو ہی ہے_۴۰ بج ريضحب جت ہى _ئى اچ ٭ی _٭ة نا ہک

 ۹8ہ

 8ا

 5. 5۲۳7 ۵1٥۵۶۳۴ ک ۴9آ 5۸۷7 ×5 چن
 >5 51۷ 55۰۶۴: اگاو ہك٣٣٣ ی٭ 6۳ مہ

 9. ٥۹٥59 5۳5۴1 ۹1 55 ۱۱ 515 8757 >5, 13۴ ہ5

 *۹ ۱۲9 ٦ ۳۸۲3۹ ہ۴ ٭۱ مو تار. چچ

 ۳۹۳۶ “ا01۳۷ ۳۲ ۳۲۰ ۴۹۳ )٠ ۸) >ہق جہ

 ہ7 ٣ ٭٭ تے تَِسماياَر ۰
 08< 5۳۳۹ 5٥۹ت ۳۹۳۷۳ ۹5۲ 577 >٭٭ جے١ ۲

 ۳۴۳۳۳۶۱ 5۰۳۳۱ دات 7 7 877 م٣ چہ
 ھلگ

 تا. 8 ۰ہہ٭ -حر د۳. قہ 7٦5۲٭ چ

 ×5۳ 2 ہک ×75, ا ب۱۶ ۹۷۲۳ ۹۰۲3 ۹۰٣۰۶ :×.٭

 اوقت سنا ولا دن تاو للارش 8 ی5 بارد ٣+ ةباد -چ

 ۳5۰ ۱ ۹۹ ہ۰ 0+ ۰ ے۳ (8۰3۹۴) ۱ ×5×777 >٭ 3
 ٭٭ 85۷9 ۳ج ×5 ْج ہہ” ۱۰۳ ۷7۹ 57ب جج
 ۹۳۴ می ۴۴ ۳9 ہ۰ و٭٭ ×× ۱ ہہ ۰
 نے53۳۸ (٭ ٣ہ ہمب جو چہ ٭:ع٭-مو
 ۹ 37 ہ٦ 5۳52, ۳٣ ٭۰۰٣٠ ہ۸۳ 5ج
 ×۳ ]01 ۳۹) ×7۳× ۱ ۷۳۳7 ۴-۳۰7 ہ >۰ ۷×:
 70۳5 ٣۶× ۵35 ۱۹0۶ 87۶7۱ ۳+ ۳۳۰۳۳ ػ٤

 نیلم ۳ یو 30 ۰۳۲ >۱ ×۰×؟ جب ١×
 تاواک 51۲۰۰۳۰۱ 5ا50۳٢ مع مترڈا ۳ ۳ق 1۰ػ۶9٭

 ۱۷ج ×۱5 م٣۳٭ ٦٦ ج.٭۴ 3۳۰۰۳ 7۹+
 85۹-78 ۹7 >۹ 6 ۶۳۳۳ 3×× 777٭ ۴ ۳

۱ ۹7) 57۳ ۶۳۰۹ 1 ۴۲8 
 ]7 775٦ 2۹۹ 5۹5۴ (311) ۹۹5۸ ہہ <ء +8
 959۹-۳ ج۹ ڈ6 ۳. ۹3 7۴ 71 7 7
 51 ز1۲ ۹۳ ۴5۳ ۶ك ہہ 2۱ ×× +۷ ۳5

931 
 پ7 سس  ررس ھر سم وس ھ7257 ےہ ود ہک

 مشق رم لک رم َتَهَع نور مامی نما
 نیل - ی ۹8 ۱878 373) ب۰ × ہروو٭۲ ہ ]8

8+7 ۰ 5۸۳90۶7 5> 6۴۱ 189[ 
 ۹ 2۰۷ ۰۱۰۳۳۰۰ ×۲۳ دجچڑک ہ۳۲ <۴ ۶۲

 ۹59 "۲۶۰۰ ب8: ہرک3 جہ... مج 1 ٠
 ٦8۳۶ ۴۴۷۱ ۶5۱ ۹ ×5 ہ ۳۰ :.)٭ 5۴

 ۲۰۴ 6  ۴۳٣٭٣٭×٭ج ۹< 12777 7515 ۱۱٦
 ۹۹5 57 د58 ×1 ت۳ج 2ج۳ ×5۲ ٭ 771: 8
 5ک ی٤ ۳50 6۹ ×۳ >۰ ×۳۲ ۴
 ]ب35 م7 ۱ ۶ 7 8 یا 87 353 ۱۹ ۴7
 ۰ ٭چ ہم مہ 8> *>0ّحج و٭ ×
 ہی8 0879 355۳ ب ۹ہ مج ہہ" )ہ ۴ 7

 ٗ ۸80 "ےے02 "ك“,"7۳
 تج تا ا شپ سج ج جہت ا ا شش تک یس یک دب و دیت مس یوم اھ تم یہ یہ تک ہی کر ےہ یی رک تک ٤:8

 7ج 5٥ر ۹7۰ ۴ج ۹۱۰۷۷ 5۲5 5۲۹۰۴۹ ث7 ہم×٭٭ ۴ 9)1 99 ۴ ]آ7 ۳۳) 7...

 ۹۰۶1٭۳ ٭ ×۳3 ۹۹ ۹۱ م۰۷۴5 ×5 م3۰

 ]516 35+ ہ مہ ا5ت, ۶۴ 5 7۷ ۳۷۳ ۰ ×۳ ڑچچ
 ٦37 مہ. ٭۹٭ ٭٭ہ ت5 ہک 7۸

 ہک 2۳71۳1. ۳۳. ہ۳. ت58 دآف ×۰۷ دوات
 ڈ۶ 77777 1271۱7115 ۱57۲ ۰۰۳۳۳ 7 31-۴

 ۹۳57185 ؟۹٭) ×× ۶۳-3 ٢۴+7۹۹ 5۰7 ۳.٣

 تواک ہ۴۰ ۳یہ۱ ہہ بج م۱ 8ہ م۳۲ ۸

 ہبتخح× مح ہ۲ یس مم ×ےموموجو 88۰ ہ 7٣

 511+ 3197 7۳۴> ۳ ×7۹ ی1 1921۹۲۲۴ ۴1۲7۹ 7 ۴7
5۲75۱ 

 57 ۳۶ 7+ 7ہ م ]مم۳ 57 ۶۴ ۴7) ۳۷

 ۹م م٣ حا تح-ے.٭ ج8۱ ہہ٭٭ ۲ چی ٭

 ۳5)۱3 ۴۳۲۷۴ 7× 13( (ى") ہ۹۰ ہ۲۳ ۹٢× 3 ٭×

 1ک 5۱۶7 71)٭ 725 م17 )7 ۱

 6 ک31 15۲771۹ 5157 1۰۰ ۶۳۴ ہ ہہووےج ۳۰۲ 7
 577 مہ. ک۹ ۹1۰ ۳۳۱ ۴ یو ب81۹ ۱۳۰ ۹۳۳6

 ہ٢٭1 11۳۷ م۹ *8۹۳ ۲۳۰ مہ ہی *ہكچ حج

 ×۱ ہ6۴ صد5 ء۹5 مج )×۶× 5۳ ۱۱477 ۹۳۰۳ 7
 دجرحمع 1 ۴۳۴ ۱× مکہ 7 تقج ۴۳ "86 ٭٭

5 7۱7-۰۰۲5[ ۳۲۳۴ 191۳۷* 997۰13 ۹ 

 7 214۳ *۳۳۹۹ ۹31۳ ۳۳ 7 8٣۲۳۱ ک۶7 87 ہ۳۴ ججوچا

 ٦ م۹۳ ۳۲۹. *ا9175تد مے ب885 | یو3 ۳۴۰۳۳

 5ا1 51 گا5 ۰۳۳ہ 1۹۶۱۲۱۰۳ ۰٣ ٥ >)*٭۱٭

 مج ہ۱۳ یہ۴۰۵١ ٣ج ]يى ہے ہم >ہ وا ٭

 5۲۹۹51 5۰ *وا 9 ۴ ۲۳۳۳ 7× ۲۶۸٦
 کا3593 ل31 ۹۲۲۳۹ ×حمز ٭ ۰8× ۲3۰۹ 8۴۱

 تچ۹ ۳۶۱ ×5 , ۶ 2 5.1 6 )5 ۳× ىمہر۔ہج
 ۹۳۹ 7)۳ کت7 ٭ز× ۶5 87 ۱٥۱۹۴ دبوج ہہجچ
 ۰-9187 6 367 1 19776 ۰۹۰ 7۰۰٣٣۰75۳ د۹

 ٣۹ ہہ ٭ ٥٣8" <۲ ×× :٭ 88۱6 ۴

 ۶۲۲۳۶ >۳۳۳ 5۳۳۳ ×۳۳ ہ۴ ا0911 271 77 ۱۹ ۰< 77
 7 ہ91 15۶۴ ۴۷۴ 377 933 ۱۲8 57۹ 7 ۲٣۴ ٭
 55۴5 '٭1177 ۳۹۱ × پب×ہ×بي) >7 ٭٭٭٭ ۳6 7۹

 1951 ک۹۰ 357۲5۹ ۲٣ 757۹۰1 515 ,٥1 ۳۰۳۰ ():))--۔ 57

 5۱ اگاک ۳۳۰۹ ٭ ہ0۳۰) ۴۳۱ ۹۳ ج۰ ۹۱۰۰۳۸ 7۶85
 ہا٭ ثا١ >۰ 3۳ ۹۳ × 5ا م٣ ہم مک ×۲۱
 .ن)1۹) یاىز >۴ ہو ۹ت۹ م8. ٭ 8069 6

 +85 ×۳۳ و۹5 85ہ 5۹87۱ ۹۰ *م۶ : یہ مج
 3٦ [۳۶۹ ×58 3)8 7۰ ۹۶۶۹ ر٭) ۴۹ ۱ ۹۰×۰ و

 !995 7۹×۱ یر مج و۱٠۱ *چم بيی-م مم 8ہر ہک

۶8۹ ۴۴۲۰۳۲۳۰ ,۷ ۶۲۳ 11۳6 ۶۲ ۹۹۳۳6 51 35[75 



۵٤ 

 ہ51 ہ جج "0 مج ۲۰۴۱ 97584 ۳۰۹۸۳۰ ۳۴
 چہ : تیل مت د٤ یا۱ ٭×٭ ۴ 1۱ ۵۹ ۳۴ ید ہک

 ۳ ہہ, ۹ >٭557٭ا ہہجکچ وآک2۶7 ھ6 7 5۳3۰۹۰ ٥ ٦-۶
 ٭ ۳۹ .٣× ٭٭٭ہ.٭ ہم ٥٭ت ہ۱٠ .٣۳٣٥8 ک5ا
 ۹٢٢ 5 5 ۹۲7۳ ۳۰٣.۳77۹ یا5 جآ ک٭ 5۳۳ ۹۱۳۰ ٥ہ, ۶7
 قی۱5 ہ جج م) م۰. ہہ ٭ *6۰۱۸ 8۹5
 <٭٭ ہ۰ ۹31 8۳۲۰۹ ۱1۳۶) 6 ۷51 1۹۰ ۴1 17۰8 57

881+ 

 رم ×۱. ۴7۶ ۷ ۹۴۴ ”۴۳ ۱۳۹ +٣
 ]5 ×۲ ا33۰6 مادز ۱×۲ 1۹ 1۹۳۹ 74 ٣۶

 ےہ ٣.۳ ((ت مہ یب١ :۱۹۳۶ 358۳ہ مہٹ٭.)۶ا ۶ا
 اک:اکا

 یورک نب مھلعَل مھفلخ نم عبد برح ا ق ھے تاماو
 یے مھسشسہت ×0۹ ہک, 56 5[ ۴5۳1 ۶ ۹۴۹1۱۲1۹ رش

 ج× ×× ٣ دیرشت ػ۶ ا55 ×۴۱ ک3 ت۳ ۹۹ [۹917۳5 ۴۹
 عو ]یی م3۱۱ ہیک ٭, 97۳. ۳ 5 ہہ, “۰۴ 5 7
 ع 5٣۰ ات او م۳ 7۳ >۹ ۳۴ ۹-76 5۲54 ک۹
 * فرج ×۱۱ ۸ ×1 5۳77۹ 774 1 17 ۲1۹ ۱۰ ۱5۲۳۶ ۶۰۳۶

 1 5۲۲۳۰ >7-1)5 ۶٤۶ 168 ۹۹۳۰ 7۲۰١ ۱۳7 7۳۰ ٥
 ی٭ ت۳ ۳5 ہج ہ ہ٭٘ ا۶ ۴ ۹۴ 515
 م7۹۱ ۹ ٣× ی5 ہہ ۳۹٣ ی7۴۷۹ ×۳5 م۳ 55 55, 5۱

 مو و” ]جج ہ ٥9۹ ٦76>-× ×× ۳۳۳٣
 کو <۰ 5475 71991۴ 111۹11۹1 571 7157 11۱

 ۔۔ںج-٭ مم َنزَِيَرْیَلت ٭٭ ا ۳ ٣
 3۔وہ. ہہ 5< ۱| دص٭ ہہ ہک سا27 ۳57۳ 5۲

 دہج ج٣۷۳ 7٤ ۴× 591 51951 ۰1187 11 59 ۳٣۷*
 و. 5۳ ۰۴۴ ہ ۳ ٢۱× ۰۳۹۹ 561 ہ۳۹ ×٠ 5چ
 "×× 37ہ *۲۳۰ ۰۰۰ ۳۳ہ ح<٭×٭ ج۰. ×58 7

۹۱) 8 ۳۲۷۰ 
 >× جوڑ ٥۶ ]مما٭ 3:8 ۱ ہہم٭5 ہہ )۳ ۳

 میج”ور-٭ چ ہ ×57 ہ7۴ ہ۲5 07۰ر 7)8
 نہر وہ٭ (۳ عا چ3. یہ كہ مج ([1۷ ۳م
 ٠ک رپ 1۳ 7)۳۱۴ 37 1157, ۱9۹ 0 ۹17107۴

 ج2۳۷ 09ا9۷ 7ج ۱ ا۴ جہت لی ک۹ 1 7 ٤9
 ہ۹ 5۳۹ 3۹5 "م۳ ۰۲۳۲۴۳۰۱ 9358 ۴6 5۳۴۴ ۹17۱۹۹۰ ۴
 395 چ5: ی3 ہم, ۳۷ ×۲۴ ۰8۳۲۲۳ 8 ۴
 ۔بح× ک ۱+ ہ5 ۳ ۳ہ م5 ہہ ہ۷. ج۶۳1 ٭
 8377۰ 858 ×۰ ۲ ت۴۰ ٭×ہ ٭*ہ٭ :
 ہ5۳1۲7 5۹-5751 ا۳۳ >۱. 6۴ ۲۳ .](۴5. 5

 1 1912 یب چت ۶ ]17 ۳۴۹ 7 7 7 ٥5169
 ۳۹ ۹۳۴۳ ہم, ہ5۳۱ 5۹۹۳۳۶ ۹۰۴ 5۱ ۴۲5 ]3 ١×

 7157 ۴۹97ا 7۶ ۰٤

 بیل لا نس عر ۂھیاانئاَف ا جوش نم ناَاَاَو

 رم تے

 ١
 ےپ ۹۰ یہ) اوج ج 5۳۰ ہہ ٭٭ <

 م3 ج :١3ہ م5۰6 ٭) ۹ہ ۱(۹ 39 8۵٥
 رہ 1 27ج ×۳ یا 7چ ہ7 7 ۱

 عہ۵ 3۳1 ۲ ×ز 7× (ما۱) 5ا7 ۳ 5
 ]70091۹1 >۵ ×× ×58 مج ۱ و <

 ےہ ×۸ ہ 3+ <ہ×٭8٭ ہ6٭
 ید ہ٦ ×× چت ہ3 داتا ی۱ و۳ <
 ےہ 3ج ہا ہاعتع 9 مم ہم۱ <٭٭ ی
 ۴۔۴. 77 ھا چپ ا 71 7 7۱9 (۹19189 چ
 یم ٢ ٭ہق× مع ٭ی8 مج 8+ ۱
 یہ ×۲۹ 77۳۶ >۳۳9 6 ۹7-۳۳ ہہی سی

 ںیینکسلا
 چہ >۰ تق وڑئ ؛ 585ہ. ہ۹ "ہ۰۱ ٭٭
 و ہ۰ 5۸ آ5۱ مر ۹ ۳۳, ۴
 ےہ ثق] ۱ ہ۹ ٭٭کی ۴ م×523 بد. مر ۴
 ' تیا( <8) ہد ہو۶۰٣۰۱۰۳۶۰۳۰ ۰)2158 ۱ ک۳۶ 15 7
 ھس ×۳۷ یک جآچچ م٣۳٣ ۴۰ ہک ی٭۹ ک۵ 55
 2 ۰۱53۹ ۴۷۷ 55 ۱ کا جج 2۳ 5757 8۰۹ا ۶ 8
 8 ی۴ 779. 777 ٥ 951817177 ۶۶ 51۲۸۱۰ا 1۱
 ئ۰ رک ۱ اش بی۶ 771 ھ07۰ 2 ۹
 375۴۰ تک ۱۴ ۴۴۴5 *م٭ ۱ ٭ی>؛ ي۰ 8+
 میا. ۹۰۱ 62 کا ہہ ۹5 09۴) 777۳۶ 6 64
 ۔۔]چ ہ۳ 1۹ |1۶۳ ->]1۳۴7 7+۴ 7۰1۱ 1۹۰ ک٭1 7۹۹ 7۳۹ 77

 ۔۔ےرجو جج ک5 یک ۰ ۱۹۲۳۷۰ ۶7 6 ۳×٣۳"
 ۔حعْ,8×٭ 5۴ <۳ می ہ۹ ]ہ. وک. ۰ .5<8
 ل۳۰ جج ۹ یو م۴ ۱۰۰۳۹7 75
 ۳۴ >۳ کا٦ 75, 5۹ ک5۶ 5 0759
 ہ5 ہ 815 ء۹ ۴ 3۲9 ۹۹۰ 51۹1 ۱5۰۹) (318)-ی٭۹ 7۶

 ١ا6 تہ "ہ۹ ؟۴ م۹ ہہ ک۹۲ 5۷۷۲۳۳۶ چ۶ 5۳ ہا ٣م. ٤7
 7۳۳۷۳ ×۱ ٭٭ 57, ہ0 ۴ ہ۰٣ 7×٣ جت 7۴7

۴۹۹7۱ 

 3×۲ ی"ہر ]۴ :18 :٭۱ ٭ ×۵۶ تا۶۳ ×۷
 ٹاپ 7 7 ۹۰79 977 ۶۳۷ جنت ۸7۹۹ ۴ ۰۴

 98آ 8۳۳۳ مم ٭ح٭ مج ۹ہ ۵ 6٥٥٥۸٢۹ ١۱

 دس ینییئیئیئننیگیگیوووووٹوووھیشٹٹننشیسسووےەووویسویگےچووو سشسشٹسنففویسجسسوسکُحمسسمعمفجججممہھجھومممٌمٌمجٌجمتٗمجمھٌٌُمکممجمممگجنمممحمحمصمحصم

 8 بوس میشس9سےہِْيَسَّْح٭وسسصتیتَسص٥سيص٭مس

 ۳۷۳۳۷ ۷5×۱ *)۳۲ ہ۵ ۴25 3۵77 ۴8 57۳ ۹
 5۲7۳۹ >5 يقج ٭ ی٭۰ <۹ >8 ٭ 84 7۳7
۴6 .۰۰۱۰۳ ۹۳ 23 9۰(۰* ۱۳7 8 817 ۶55 
 اا۴ مج ڈو رک ٭ << ہ80 ہہ ہہ ۳۹۳ 7

85۲۴۹ 2 7۱ 

  <۹ ۲۱ 5171 ۳ ۴٤جآنج 327117) 5۳۴ 15 )45
 ۴۱ ۳757 7۳۳ ف55 5 7 چک ۱۳۰ ۳۰) تا۹
 ٢ ۲7 ج١ ۹۳.۰ ۱۹ ]ہ۱ ]ہک ہہ, 5۱ ×× 6
 5, (م٭ ٭٭ "۳۸ جج م۰۳۷۰ می ۹۳. 1۳5 ك٤

 ےس ہة5یب تب رھی ہہ <_ھیِر ہحعب تن. _دبر تہح ےچ ھ٦ ۔مج وج رج ےہ یہ ہہ ہےج _ہ

 ۔ھنت٣ ےھ

 ےل 3ل تہ ٤۹

۱ 



 9اھت سکج ھتصأ جہ .عصوع فا بس تحصحصاصس ::۰ت-ےمم و

| ۹۳۹۸185 ۶1 ۹:0 

 ۹ تل7 3ر می 6 ےب م۳ ۹۶۳۸) :رق قچ
 ۹۹1۰۳ ۵ ٭ج عج ورک م5 ×۱  51۹۴7۹ ۲۶ دمچج و

 5۹۰۹ ٭× ۰0 ۶7 ۳۳, 5۳۳ 55 ك5 ۷ ے

 ۳۱۳۱ ھ7 ا ا ا ی۱ 1777۶ 5۶75 ۴ج مج
 98, یکم سم سا سم فش

 ا 55 ۶۳۳۳۴ 7)5۳۳ ۲۶ ۳ )٥ ×تر>٭3 چپ
*۹!5)89۱ 

 85۲۹۲ ۴۲ ج۰۱۳ ۰۹ ٭ ×٣٭ توا ج۱ جہ ,
 *ج٭3) 8 7م *٭ج ۵٥4ج1 ٭ ۳۲۳۰

 ہا۶۳۰) ۴75 ۴ د5٥. ۹۸۵ ٠۱۴۳ ۱ ۱۳) چپ

 متحطتسا ا2 مهلا لو ۹ ۴۳۴۹۲۳۹ 8۹۴۴ ج٭ج)٭ ہچ

 5 ٦۳۹ ہ01 ک7 ۶۲۳۳ >6 ۱ ک۳۰ ٣٣۹ ۴۰۰ >5 جچ

 8 ممطساات ی۹ ٥7۰ ٦× ۳ج 58 ]ج۲ جم

 ہت. -7م× 5۶7 8ہ یتا ۹۳۷۹5۴ ۳ ہے, ہد

 ات. ٥۸۳۰۲ ہ -..٭ ہ١ 9۶۰۳ 0ہم  جچ
 ہک 7۲۴9 7ک 0 9 7 ۹ 7۰7 8۶۴ ٠

 ایا۹ قا جب ۳× *5) 55 8ت۴ ۳ ,٥۹ 5۳ مچچ٭
 ]۱یا5 71557 ۹ 7171 571 7 ٥317۹

 تی۰ ہ| ایج و. ام ۹۳۴۰ یب۹ ٭٭ چپ
 مہ رم ےگ ےس ںر

 وف نم ےب م۳ ہ58 ۳ >٭. م١ ی٭ جچ

 ]97 ۱۱7 تہہ اخ ہہ ک۹۹ ۰1ہ
 >5 ۹)ا ۳ م6 چے ۱ م3۹ ١۳۹۲۰ ۹۱۳۰ ہجچ

 215155 ہ٣۳. (م× ے8ج٭ ۴35, ۱۹۰ :٭ج ٣۹۹ہ۷٭ ٭×
 م5 رر۹ ۳ج چ9 68. ۳ تھ ہہو ۳۰ ۳۳
 بی3 (۹٥5 ٴ(×٭ ہک *0ی ۱ ہ۹×۹] مح. بہ. ج]

 3-5555, ۳٣ ت8۱ 5۰ ٣۳ت ما٭چ عج "٠
 5997 ک9۰ 59115 5۳1. 5۳۳۰ چ۱ '۰۳۰' >۶۳ ہ ××

 ۹۶۴۱779۹۰ ۵ "5 7 ٥ ۳*۳ ۶ج۱ +7
 ہ۳ ×۴ یک ۳٣ہ 5 ےہ 55 ۱۳۴۳ ۴ ٭< ,٤7٤

 ×۳۰ تت5 57] ک۹۹ ۹۶1۲۴7۲7۹ ۹۹]]81۰5]ا 7آ 7, 7۸
8531۷ 

 <1 نا. ]م70۴ (3:) ٤7۳٣۰۳۳۰۱ >×۷ہز× ج۱ ٭
 7971 *7]5<7 م77 م۳-7×ہ ہ۸۶ ۴۳۹ 8۹ ,٥۹

71۱ [۹ ۹۲۴ 5۶(57 ۶1۳۶5 57× ۹ 

 ٣۴ < تب٭ ن٣ ہے 80۳ ٭< 5۰7 5۹
 ٥577۴1۹ ۹7۹ <۳ 6< 31۴۳6 2د۳ت]۷۷۴] ک۹۰

  7ہیچ ہورکواک (58) ی٭٣× مجیکِے۔ “ح337
 ) ۱7:3آ1 ہ.(وجہ موج جج ۰.۔ یو ہ55

 کی 5575 و۹1 "ہ۰ ٭-٭ٍ مہ ہ ہا. م
 ۳۳۳۶ 77 5 ١8ج ہ۱ل (م] ثم ]مج و <۹

 ۹ا5۱ 5ا5۶ ۳۹۳۵ ×٣٭٭ ہم ۱ ۹( << ٣.7
 ۹7+٭ م۳۶ ہ ××. جی بھ ہہ" 8م 7<
 2:1178 ۹ ۴۱ ×۰× ]٣۶ ×7۹ ہا ×۴ ۴-57

 55۲۳۳۷ 5٭٭ ۱

 ء8۹
 ہککعجہسکجھجچپدبجوصچحجسمجدڈ چ٠س ججکسولسمصم-فمبوچص٦توووچجوعح.ع

 ے۹]. ۴۳٣۶ 7 (۴1 ج۳۶۹ 7۳9715 177*77۱ جآنت ۴
 ۳۱ ×5, 59 5۷۶ جج 979 77۴ ب۰. 58ج جج
 مح 5۲۴۳۶۱ ی5۹؟ 5ا1 >۳ >۳ 8ي ٣۱ م۳. وچ

۱ ۴ ۶۲۹۶۳ .08۳55193۴ 

 ۰9. ہن 821۳79 ۹ م ×87 ۷۴-7 ]6 ہم, ٭
 م1۴۰۶ ما وج ×7×[ ٣۲۴۰۱* ہ٣ہ<. ۱ ٭
 1ک 11519۲57۰۳ ۶۴ ۳ ۴×1۱ ہ منورو٭ی مج

 ۳١× 7۳۷6 5۵۱ ہل, 5ص 5 5 7۱ ۳۹۳٣٣ )7 8۰٣ج
 تصج جج 5 5۳۷ ×رآگ دص. ہ۹ یہ۳ ؛ ہک ۰۲۴۰ ہہ
 57۳ 5۳٤2ہ٭ ۳۴٣۴۶ ×7. ہمت مج ہہ ہ
 ۳1۸ ۸۳۱ ۹ ج7 ۴ ۹۱۳۰۰ ۲۲۱ 7 "7۳۴۲ 57

 ہی 5 ب۹ پ5۰ 6 ۳1۹۰۳۴ ی٦ >۳ 77 5۱۰۰۷۹۹.
 ۰۳۳۴ 1)۷۳۹ 7 7)ا ۴1 1 7 ھ), ی5 ھ۰, ۹ >۰ درک

 ہ5٭ 5۲۶ ۹۰ ۸75۰۶۱ +7۳۰ :٥٥ات ۶۳ ہ8 ص۹۰ ہ8
 75 مک +7 ج۳ ہوا ۹ *۲۸ 1۱ 5۸۰: 8 "مچ

 تا۹ ۹ 3, 51 ۹57 ۳۴1 >ت4۳۴ ۲۳ "۹

 جاک٭ ۹ ج۱ ہ7 ہ٥٣ (۹ہو٭٭ ۹۰۱ : ہے
 ہ5. .۳ک709). -۳). 3 ۳ 3 ج۹ یەرز ہچ
 7۰ 3۹۳ '٭*اا۳۶ د٭ بہ7 3چک م×ہ۲ ہہ ۶

 وج >۷ 8 5 >7 ہ'-٭55٣ا ((15) ہ٭٭ 8٠ ٴ٭ ×۰.٭٭

 >۷ ب٭ <5 جت ۶۱ 7< ۰۷۹71 (ج:) 3آ

 ہہ یک ج1 ۳777۳ 0۳۳< ن7۴. ٭ ××٣٭۶ 7:7777
 ہ٥ >5 ۰ ما 5 ۹۳ ۱۹. ٭٭ عاڈو م٣۳ ۰
 57 7۳ >11935 ۰١× 5+3 ۹79 *ج .5۱ 19۳6 (3٭ ×۴

 7ج5 ہ۴۷ ۹78 ت٣ ۲۴ ہہ *٭ہو) 9ح "۰
 ك۹ جا ہ۴٥ ”ا5ا7 ه٦ وک 35:36 ۱7 1+ 7

 6”( اردغالءافو ربکا هللا ربکا هللا تا( 3'3 "ہے3 ٭

 15+ ۹۹۳۰, ۱۳9 جج *زج٭ ٭ 8۰۴۴۴۹ ۱۰۹ ۳٣

 تا5۹ ۱ ۹ہک۹ (315) ۱٠۰٢ ہہ مہ ماتم ۹

 ۶ ۱5 ٭ م۹ جج 7ء۲۳ جہ ہ۶٥, 5 83 ۳
 م5 ۱)8۶۷ ۲۹۹۱ 31۲۰ 555 "۱ 87" <×> .×٦×

 1۹7۷8 ۰۴۸۳۲ ۶1۱ (۱۳۹) ٭۱۹ ۳۰۶۱ 8۴8 1 7

 >5 5< ٭٭٭۲ 7 ٭ہچ٭" یر  م ""٭
 بد٭٭ 8 "85+ جج ٭ہ٭ ۶۷۰۳ 8+ 8ج. ٭ی

 17×7 ۵ ہ۳ 3۳۴۳۴ 77× ۴۳۳۲ ۴۳۳٣٣۰۳٣*
 قو ۳ ٣ ٭ج یو ٭م3))

 تڈجچا٭7 7۳۰۳۴7 ۰٣٣٣٣ ۹× ××-<٭ ہ× >۳ مج×٣ہ٭۰

 ۹75 ۹۲۳۰۲ ۴7ا *5 ۲۳۱ ۳۴۴۲۰ چچ ۳٭ ق۹

 تہ "م۴٥ ۳۹۹۱ ۹۹۷ ۴76 *۱8۳ ۹۳ ۶۱۹۹ ۹۱ 77
 ]حج .٭۱ ڈی چ م یز ہہ ی5 ۲۰۲ ۱ حی ہہ 85ج

 55 5۹5۳۱ تج ہاڈ ۱۴۳۰, <7 جآت م۳۰۳۳. ہہ مر
 89۱۹35) 5۲5۱ ك8 ٣۲۳5۰۹ ؛۷ب ےييح ص ٭ج ہمت

 <۱ ۹8 ×۹۱ ×× تتَْْحِْلَل دتا جب یو 8:3۴۴

 ۹419۲۴ 813۳5 518:۹, 5۹۹ ک۹1 ک٭ ۰'۶ >713۲ ۰۱۲۳ ۲۱ 77

 ۹1 8۹5 ک51 91 ٭ج ٥۲۳ 7*۶, ۶۱77 ۹۰۳۹۹۳ ہ٠ا ۴



ٛ۳٣۳ 

 ہہ م5 15 78 ٣8م ٭م2) 83, 5 ہیجػمى ۴۳۲۴۶ ک
 8۰۴ 805 ہ5 مو 0 5۱1۳۹ ۴۶7۴۳ ۳ ۳۶.

| ۹۲۲۹ ۳۹ 88 51315 

 ۹ہ ًٌهمتَج نو یو ٭ك 5۲۹۴۱ ۴۹۲ ۹۷ 8. 38

 و مہک یىی ۱٭٭ می ہہو ہی چی ٭8ج ہت ۴

 ہ۳ ) ۳ڑ ]51۹ 121 7 01 97 ج۰۱۰ 711 71
 ۔محّ ب 55۹ کا5 5۱۲۳۹ ت1 2۴۴۳۴ ۰۱۹۱۰۰۳۴ ۴۴ ف5۳ ء۴
 ۹359 59۹ 5 1, 277۰۱۰۴۰ ۹۴۴ 7 *!تج : ۴

 2۷۶ 8۹1۴8589 1-5 ب۳75 78 551 5۳۰۲ (۴م۱۹۱ ۶1 6۹۰ ۶۸۱ 77
 5 م۴ 5۰1۶۱۳۶۳۷۶ ×75 718۹ 5۴7۴۲ 8 ۱

 رو ]8 یو حج قع -چج ٭<٭ 6۳ یب1 ھ۴

 ]3٣7> ۹۶77 ۹۳۳۴ كہ 5ا اہ۰۴۰۷۳۲۰7۳ 31۲۹1 [؟۳ت, ۳9۹۰۲
 مج 5ڑا<٭ ہ۳۴ ۳ ۷×. "۳۰۲ 5۲۸5۳5۹ ۳۳۳۳۰

 3× (م)۔ہ ہمج-٭ ٭× مج ]تہ ہہ كا وند
 ظلحلاۂنکاوخ بر 8 9وج 9×× جج

 مج٭+۱ م۹. 517 ×٭٭. ×".٭3). ٭+؟و*٭ہ*-۲۱ ۴ ۶

 حمہ0 7۴۰ یكب۹۰ 51۳۰۹ ×۲۳ "م۲۴۳ 3ج7 ۶۱۲0۹۱۴

 ٭7ہ ٭ہ٭٭. مج حت مج ۹۳۷۴ ۹ب 7
 ۔۳_ج۔۹۹ ج۴۹ ۴ ۶ ۹۲ ٦٦ 38۹ ۶7 ٥8|7

 1۹59121 51175 ت۶ا1 جج ۱

  ۱۹۰۴ ۳7 7٤ا۳ا ۹۰۷۳ :۱۹۹10 ۲۳ 3]*
  8311۹18 1 1:13۹1 5۲5 717, 7886 56ہہ, '“کک ۳5۲5 ۹۹91
 کی۱4۰ ۹۳۴۳۴۲۴ 77۶ ب917 ء81۹7 ٣۳۳ ۹۱7۰1 ١5 5۹76 5۲۳۶ 9

 5 5اوا۴ ٦٢ 7 ۰۹1 ۶36ک 5. 5و2 ۹۰۳۴۱۴ م۳۴
 رہ ہچ ×۳۳ ۲۴۳۷۶۰ ٭ ۳۶۱( ۴ ۶۳7

 ٦۱ 93 ۹۳۵ ۹51 ۹۶ذ ٤ *وہجح٭٭ م۳۴٣ ٭أی×ىع
 حج 5ڑ < ٭ < 5۳۰ ۹۸۴۳۶ 3۱ ,۳3 1>

 5۳۳( 5۲۶۳18 ×57 .5 57۹3 17+5 ۹۰٣۰٣۶٣٣ر۱
 تہہ م95 ی۸ ×۰۱ 8 "57ر ء۳۹۳۱ ٭زکو× ۳ ہجج<

 ہ م۷۳۶, 8 ۹ ہ ح5٭59 :۱78)ج ءم9٭ی +8-
  1۳ ۹۲۳۰۹ ××. 8114-1475٤8م38, [3۰ 73۹4517

 37 1 91۶7 715(77 79۱ا

7717-۳۴۴ 

 ۔ےیس 1ک ۴۹ ۳ ۹۰ ۹۳۴ 46 ی511۹ ۹ا

 ے رٹؤنعو ہلا دع ہی تدورت چاپ چ۱ ۳۳۳ >۴
 ےہ جب اسے وے اکھ× مما ہو بی ہ ۰

 ۔۔ ےس ہ96 ۴ ۹1۱1 :۴۹۳۷) جل ۹ 79 ۴۳٣۳۳
 ےب 15۱ 9۳۵5 ۹۳ -٭٭ یوم ہ6٥ ۱ فلک

 "و ہو22 2115875 ۴21 +۳ ١

 ےیمچ ا ×ت>_ وک ہ٥۰ ۹۳] ۳8٥ت ۹1۳191۴
 ےہ چار ۱1 اچ 121 171 1 15 71 7 ٤

 7 |۔؛] چ۳ 771۳ ۳۳ 0۳۳۳51 ۶7۴.۱ ۹ ا5714 ڑ۹
 ۔آ ۔ ےتپہہ٭ ۷۳۹ ۴۷۳۵۱ 5۲۳ ۰۲ ۱ ک1 ۳۰۴ 7 771 7
 ےہ < انک, ×۷ دہ ×۳9 )۳۳7 77 ۴
 بم ہلاک ٠۳96 15 5۳۳ ۰۰۲۱ 579۳ -۰۶)۴۹ ی

  ۔ےرٗئک جہ ہم" ہہی ہہ ۰۰۳۳۴ ۱7 ۴۳۳. ٣۶+2
 ےہ م۲٭15 2188 ہ٣, 5٦ کک 51 ہ(9ھہ ×جو 6و5
 ژ3 19۹-7 291187 ۴۳۹ “اہ 94 ۔[ئ[۹ ۱ ۹82
 ج6 ہا ہء2۸۳۷۱۹۳۸-8۳۳۷۳۳ 5۷۰۷ ک51 ۹15 *318ہک <

 8ء85 515 5 |
 ]۴۳۰۳ 9 می 517 ۹۹۹ 7 ۰85۴۳ 1 64
 5 2.۹۱۰ )۹9 ہت. وک ٠۳۰۹ ج315 ک۹) 71
 جب ك۱ ہ1۹ ٭. ۳۳۲۴۳ چا5 ٭5٤ ۳ ٭٭
 ےب وج مج و8 ٭م0تہک ٰ یو م۸۷۶۳ +857
 مم ۹۴۱ 5طھ ہہ ک ٠۲۳۹ ہ551 )ا5 15ج 275 32۳ 515 7

 917 ہک ۳۴۰7۳ 75 .۳5۱ ۴۳ ۵۳ >5 ۳۰۳٤
71 9۹۲۹۹15 5 ۶۱ ,15 5۴۹] 3۶21 ۹ ۹۲۳۳1۲۰ ۶13< 8۹×۲5 

 ہما 8۹85 335۱۹۹۹1821, 0116598 ×۱

 وڈقحو ہ5 55+ 9۳۴۹9۳ یب مہ ۷0و ۱۳۲۱

 ۴ اھ تاب رلميلوعَتتناَر - ملس 5 9 0 ۹ ()
  دجہلس 3ط ج5 ۰)3 ہد ح ز >٭٭ ۳۰×3 ×۳ ×8

 ٣۳۰ 88۱۱3۶ ۹۲۳۰ ۳۴ اب9 کت ہہ ۹۹ ۹۳۴۹) (۴
 ' ]ج5[ رخ +ہم52) 5: 5۳۹ ۲۳۴۳۹ 55 *۱ 58 ۱ ۴
 ۱ 0۳٣ <۴ ج71 ۹۳۷۳۳۴ 7۰۲ 4)374 ۴1 3۳915۱۰۳۰۳۲ 57



 ۔ود ہ۳۶ ۰٢. ۱ ا5اکڑوآ کاک 46 ٭:537 چپ : یہ "0۷ ۱ ہہ. ×۴9 ۹8۸۳ ۶۱۹۰۳اا97 >۳.۳ ×3 ا ۔!۔ہج--.٭ہ 9۴-۳ 913 36 9.7۳901538 ہچچ جج س
 حج. کچ ۱ 2۱٢۳ ۶۷ 5191 5۹۳۳۷87 ۹ 7512 55۸۳5 تاب ےچچ وج ہدە× دصمتد ۷۷۳۱ 35 ۶۶ ۱۵ ۳و جر

 ۔تآ
 جج جو ہ ء۳ت"3)و ۹235 01۳1۲۹۸ ۶۲ ۷5۷ ٭ ×× چپ إلا ے و ںالح9 7۷۳۷ ج۵۱ ۹ 3۳٣7 ۰۶۴ ۰۲ ةج

  <ی-ووحو ہا م6 ہہو ہد ×۱ ۰۳۰ ڈا جو. ہ جہ۶ ×× ١- ہک ۶ 7۶۱ ٰ ٣۳۳۳ ۔عس یک ود ہاتک 5 1۱ ک۷ 7۴ 5۳8 ا ۹83) ۹ ۔|ح ٢> ہ8 5 ہہ 8۳۴۳13 6 ۱58+ )چپ سس ےہ ۱< ٭ عت 9ہ ہد 8× و جود اڑا تر٭, ہ ×8× ۱۳۹۰۷۲ ٭ .٦> ۴۳۱ ۴ ت يچ یس یہ مج: مد اچ وم ۰15 1۱ 155 ےج وچ 6
 چہ .اتُتَلَِاَعَيَحِشا ںْیَعَِرْمْعَرم یک" ہم
 ۔ےچھسعجم ہ جص ہم 353 <۷ ۱۲۳۳ ٭ 535 ۹

 وج مس[ مج 8۲ *ت 9۱ ١ 9 ۹۰۳۹ ٦٤۱ ٥3 ۔ج ت۶ ۱5۱۰۳ 7 مح د65ہج |
 ۔ںتر ورج حج ا59 ج۰۳۷ ٭۳۲ک ک ۹۱۴۳5 58 3 ۳ ْ

 ےہ ۔ہآ عو]چہوبجہ ہ (5ص۵ ۵۴ 55 ۹ا۹۷
 0۔7۳ 2. ۲۹ 79 19 ۳1 11

 وگگھار و

 وس مہ5ا ۳96 31 ۹ا: 1 7:۰ مەانا

 ٦5 8 1۱[9ا1

 ... نئ نا یزیناداآ جو6 ہہ ۰۹. 1۰.4
 نہ درج مع جی بہ2 ۳8 ]65 ۴۰۱

 ٭ عصحح ہبت-۰۷×3 ۹ر 59۰ :×) ا۴5۱
 نج ہت ہہ ×× ووڈ 2 مہ ×٭+ ۱
 ی7ج ہ۹ ×۷. ۱ ۰۹7٣۹ ہ۳۶ ٣> اچ 0
 یہ ح5 ]۰ مد ۰۹3 3۱۳۱۳۴ ك٥ 7
 و 8جی -(.۴ ×ی ي .٭ ۳ +ہک٭ ۹ ۔ےجآ

 ےہ مو ید ہ٦) ۷+ ۷ ]م۱ 4 ۱٢۰۲
 ۔ج ]ج ح] ہ۳ ×۳۷ م۶ ×٠ ×.×< ×× ہہنآغ ۱
 -3ی ممتا ہ تم ہکحدس 5 ×× ۴

 ج1 یننیم الا كيح او 2غ جم نا ٹرک تایش ا
 2 نیب او نیزوڈ لاید اوم دیا ا
 ٦< ہن ولد وڈ نیر تلا2 اتیح لا قم اب
 ا یدابا عجم ئڈلا یتا ہو وع ارم وب فلا ا

 ے١ تب ورم نور محرم ناک نل اتا ا7
 2آ نئوئا یتا ناف کد سم اج
 ۔ل رک ہلا یخ نا 9نو قرال وف داد ا

 اد ناپ ولا ای فلا ناکام یم ا 2 اویرئورل ستم ناک و اتم کیف نعم
 ح یزسا ال نون : 2ن یو نا نیلم
 نر ہو ائاڑلا ضرخ ند فرح را و ںضکی اب

 اوداببطاللح ٰ ڈنیاکر اف کت نانا مر ییسوطدا نشانی دوا ہدیعت وع ةلطاو ہرا
 ے٤ 5

 مے رہ ےک رض رھا رب

 ج ٹر یدَح ہللا عا ہلااوعنا

 پا

 ےک

7 

 72 7 3 3 ھ 3
 0 2 3 ےن ےس ہک

 یھ لن رک
 یر یک ےخپ کہ ےک رم ےک مچ پ

 ۔۔ےیہہو نور وز+ ہم | بہ۷ ج5٦7 7 5۴ ۶
 ]ج۷۳۱ 77۴1 ۰۳ ہ7 77 ۳۱ 7ب اج یی 7 ےہ یس ہموصج سج بج 58 ہجص ہ۳ ہہ ۶ درج ہھزرج٭ و ٭<؟< 77۱ مموو بج م۳۷۱ 7)۳ ح "٭ڑج یہ ×۳ درج ۱7 )7 ہا 7 ا27 ۳ 8جج ےہ ب5 جہ ٭٭ ہہ. 7 5 ء77 جہ. ےہ بوس م1 ہم مم ]7 1ہ جج ۲ حب چو ہبچر5 ×7: (م)ر ہک ج:۳۸ 20۴ چہ عج ج7 یہ م7 ہہ یا 2 7ج ھ مج جنم ۰+ 28 3ب ٭۳×٭٭٣) وہ ؤ6) | خیمر بچ مج ھ5 بو ڈی روح 1۱ 66 ہاچڈ 517 ۴ ہ7 پک ہر وچ مو مت ہک و 5چ ہ-. ج٭ *ر نصر (ںمر ہجو ھکت دم1 ۴1۲۷7 ۰۱۳۶ ۱ جر ہوجچ ۲تا موج مج ۹۳۴ 5-2 37 779

 ہ37 ۶۲57 ۳۴ 371آ تہہ مہ ٭ج وج۸ 61ا جج نمک ب25 "م۳ 1 ممد)ز مق)و ۳× 375 5 >. ہہ بو ج ہر( ٥ ۲ ج7
 مس ےہ ھوزج ب٭ ۳۲ 9)۵ک۰(۱) ییہ مور و ق۳م جج بب اپ چہ اچ آ۷ ھ7۳9۳ توجہ ہتجو7) ×] 27۷ ٭ ۔ںوہ پو وہجہ۳برغ) ج591 مر ×ز یت 7 مو وچ ۔۔ہ وہأہ مم بع ٭چتچ 7 ۷77 ٤

 '۔مرجہ ےہ جوہے و٭ 81[ ؟وب ×× 7+040 جہ مو ہ ٴ٭وج ٭ ۹ ٣6 ٭٭ مج ۶4 ٠



۵ً ٤٤ 

 ×۰7٭ ×۳۳ 3× ×× جدر ہج٭ < )32( 5۳۴۳ 7 578 1٦75
 ی۷ ]9۸ہ ۱وج گی  ۹8۱ ۳۹۰٣.ہ٣ ۹ 5+

 م۹5 ۹۳ ×5 ۳ میہ+۱ ہہ وخ 88 یے ہم یہ

 م57 ×٭ ہ"٭ہ٭٭ ٭7ہج ہ *مي جج
 ہبہ ج۳۳۴ ×ج٭۳۰ جج ٢۴× ۴۳۳۳٣۱" 7> )815۴۳۴۱8
 5ا۴۹ 3۹× ×× م٭٭ 1۹۳8 یھ وج جم[ ر چچ ۹
 ک51 ج٣۰۳ 87ج ہ7۰ ہ٭٭٭؛۱ ء۸ 9۹ 5
۲۹ )1 4318 2۲۳۱ 

 مح ہ۹۳ ٹ[ر 88 و۶8 "۳ق یی "بہ

 ۳5۳٦ ۹5۰ ٣۹۶۳۳٭ م77 ×۱۷ ا5-)7 858 ××.

 م379 ٣۳٣ ت ۴× ×7 مہ ہہ ۰۶ا55 ×۶ مج 8۳۹۰. (ی

 ۱۹۷۳۶ 7۰7 <٣ ٭ہ< جج :×٭×؛ :ر779 بج ]۹۳ہ چو

 تک >5 ۱ ۳۹, و۳۶۰۳۰۸ 887۳ ٭7٭ ٭× مہ ہ(۶
 ا5 -٭ ہ مج جے یر جج جج )جج

 امکتفلاخ ام انتتتتارٹ اے ماہ ہ6 ۹8 جج چی

 ی× کہ ہیک ۹ی ۹و5 ہم٣ 8یہ” جم ٭ر

 تج8<8) نا ٭ہے 8ہی مچ ]85ہ 8خ ٭جچو ء٭

 ۴ 58 1آ. درآت ڈاک ۳۳۲ ہ ج×٭ ا٭۳ ۱ ×ہہ٭ ۱

 5175 5135 ۹۹ +7۰ :جج ×۹ ۱3 ہمدد٭ 7وج چہ

۱ 7۹۹175 ۹۹1 ۶15۷۳5۹ 7199 

 انڈا رح نؤ نت ۳۳۰ ہہ >۰. >٭٭+٭ ×۳ ]چ

 تے ٣٠۳۱ وو+ +۶ 8۴ہ ]8ق جج مچ ٭مج ج

 5٦۳۱ د۰٦ ۱۹۱ ×× ہہ ہم٦ ٠7× :َرہج جج ویک

 5۳۰ ۳۳ م8۱ 5۹۰. ×۰7 ۳۴۰ *!ہجج *جە "وج

 ٴٹ ہ ہم چک ٭ج 8. ٭وّجچجو یے ےہ چھ

 ۳۰۰۳ 7 و3 1۰۴ جج ٭م83ق× ہم مد 8ع. مج
۱ 2 ۲۹ 

 ۹ ۹۳ شَََلاْي نت یَح جج جو چ چپ ناخٹا یو
 5)۹150 ج۴ جج مج ٭ج ہ جج مج جہ جہ

 ۳۵٣۶7 ر+٭ ہہ  ہ ×× "×۶× ہہ٭ج ج یششالزذ

 ۶)11٦۳ 91791۱ ک5۶ 715۹ ×5 یک مز ×× ؟مجچ جسم چچ

۱ 

 ب٣ ×۹۱ ووج* ہی ]5 مج مج مج جج

 558۳6 9٥۲۳۳ ہ مم 5٢ہ 8۶م ہم٭ قو ہ٭٭ہ

 1۰۰۱ اہ عك<۹ب ا د۱۹ د× "۳ .].×٭٭ ی ٭(.ج

 )۳٣ ۳؟۳ ہ1 ×× ".۲۹٭×۷8< م7 بجو 8ج (٭ ہ

 کک ۴ 5۷۹ 7 4ج 9 ر۳ یب ]۹ ۱ ت۳٣ ۹)7 ہ۴8.

 ٹ5 75۳8 '٭ج' ٭×؛ ہ۹٦ 57۰ 0× ہ-]٭ 1٭مح٭

 ت5ا ٥ 5ک ۲۱ ۳٣۳ ×97 ہہ ۵×7٭ :.ہ×× _×

 (7)ر ک3 5۹۱۹۷ ک5۹ 5×٢۳ 2ج م٭ 9, ]۳۳ )۹

 ۳ م۳57 ھہجد ہک تہب ہد سج وورس٭ ہ

 7-7۳۴ 5۲ 387 >7)573 ہ27۴۹ یج جج ۲۳۶۲ ]۳ ٭مر جج

 55ر کا۶ا ہ مک 3ئ913. ×۲ وہ. یرچ ٣چ ہیچ

 8. ۹۳7 +7: ×3۱ ۵ 6ہ٭ >57 مج م مج

 3۰7۶7 77٭ ۴۳ج ۹۹گ ٭×ػ]معچ : ایل لا ضوغ نو نیب
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 تاج ت0 تجھ تک تمص حنا تقلید اخعدصتم سک ےس ھامسک تحرصع جوکسجعچج تنسحصحصصودأست

 ۔ے ور ک۳۳ م66 ۳ ی۹ *ماق ھ۳ مہ م

 ڈک ×57 ؟ز-۶ >۳ 55 1۹۳۳ ہ”7"۱۰ج8۱ ہودہ” ہہ

 رک یم اھ رک ا س٢ف یم بی تی ھو ا تک وکی تحت یس جس با ٹو ے× ےہ روپ ہر یر ہی یر
 یت کا ےک یاد ا اس یت رر یو ا دیا رو تاک دس ۔تس دت ماھا اف وان لک

 :۔!ےےئھت ها 21۴۹۲۷۹ ہت دہ د3زہم۹٭ ]×8 جج

 گپ چ2 ]ر۴ ۱۱ .٣ 7 ٭>) ۰۶ >×. ×۱ >٭۱
 ھی 5 8۳۳۳ ی یی جج یوم عہہوچج جی"
 یی ہدا 5۳۷ 1تک, ۰ ×7× ]ہو ×. -م× بج ج٭٭

 ع۴! 5۳۲۹) (36:)۔ہ٭ ت3: × مج ہل 3٭ جو8 ر صو

 یمو ۱× ×۰ ہ٭ 88ت جو+ پ ہ ا61 7

 7 -٭ 8۱3ج ٣۱٣۰۱ 3۰ !٭ مج ر

 ا 56 م5 <<. ٭ ۵4۳ 8۰ ج0 ٭
 ڈک ک ۹۰ٛ 55۹ ٭ج ٭8 >۹ 56 ۴)8 ۳۰۳٣ ۷٣۹>

 1 5۱۱۹6 ید ۹۳۶ چ؟ص؛ >--٭ مہ ہک

 م7 75۹7 (57۰78 د۱5 ی۳۹ہ دات ہ۳۳. رو جج.

 عطصز ×9۹ 5۱ ہ57 ۹ ۹555 یک ہڑرو وہ و<
 خ پک ے8۳ مہ ںوچدب وو بو

 ح۳۰ ہہ! ت52 ۱ 86 دق ×۹ یک 88یہ ٭ج

 جو. ہہ 1۹۹0۹ و٣ ۴۷ نر ہجچرے ×۴7 87ج یجق

 وقت دو 30 ۳57 ۱ 55, ج۹ ص3 ×5ع

 ×۳ 9٭۲ ہہ ہت ٭عح. ہے تہ ییر۔ہ
 ع55 تاک ۴ا ×55 ہہ ی >۳ :ہہ7٭ ۹۸۳۰.7
 ۳۳ ۳۹۳ (53)-ہ٭ ۴۳۶ ہہہ۳ مج ہ٭ چو و و ۶

 م۳۸۳۳ ہب 5۲۳۹۳5 55۳۳ ثب-جج وخ ەی م مج یجق
 2٘ 65 1۳5 ۳۳ م۱ ہ3 ب85 ميں یچ مچ یڑڈ

 اڈا56 ۶1 ک5 ہہ مہ ور-۰۳ 88۳ہ جج ہہ

 ت7 ۹5. 57۴ ۳ 8۴7ہ جہ ممرکد

 75۴ ہ ۵۹ ٦۶ 157۰ 0۳3) ٭٭ ×× ی8 :م--٭

 ۳۴ ×5× بہ مج ]5 جج وج .٭-٭ 5(8 مچ

 4 511۱ک۰ 55 ١٦۹۶ 7×ا ہہ ×5 ب٭٭ >5۳۳ مو وہ

 ۴ ہج <5 ہ ہد ×۸۳. ہج ٭و جںی جچتجو جو

 588 5۹1 55155 ×5۰ ۴۳۰۳۴۶ ۹8۰ 3ہن٭٭ ٭م٭

 ۳5 1۹ 38 877 5۶ ہر ی ۶۰۶ ہجچ٭٭ 8۹ 3ج

 1۱۳9. یم 0آ د۶ ہک. ۳ یو ۰ >7 ۴۹ ×۳۴
517۱ 819۹185 

 71557 م۶ 777 ٤ط ۹۳۰ مج اج حی ج.٤ج
 ٥۳ ڈا ٭5 ہہ یص×ہ ۷5 وہ 8 مج م) 9۰:

 اتاھآ 45ا 7515 ۹۹۰ ہ٣۳ مت ہت م× جج وم

 15۱15۶ ٥٤۰۴ ہ55 5 ہم۳ 3٣٣ ہ × ۰٘ 8٭

 ! ک5۳ 8۴1 551 8 ہ۲ ید "چ۰ ج۹

 ٦اک حج ی یم چچب ج٭ یي ہم ہہ: ہہ ہ8

 55۳۴ تو67 بم -|ی٭ جہ *ی ۱ قج مج

 1۳۰۷۳۴ ×2۹ 37۳ ۱ ھج٭-۳× ہد ب۳۱ 8-رکد )7<

 آ١ ہ- مجبد جت ہ١ س٭ جج ہہ جب
 555 جہ) ہ ی٠ ا۱ ×× می ہ مت ہ٭
 ۳۴ ہ ]۰۳ 2۰× 87 جج ×۳ ہہر ہجر دبجصد

 الل جت کب دشت تک گاخآ ای

 ےد+١٘۹ ےتج+ ےچ ×دبت ۔-ہح یب ۔ےحچ عبي ۔عب



 رکن ھا× ول ةکیللت ×. ہد تے

 +۱ د7 لک اج ا 7 ۳٣۹۰ ٦ ج03 جس ۲
 ۹ ۷ اج 91 ۳۹۳۶۶ )۹۰٣ ت) ٍ

 ×<ہ اچت× م۸۰1 ۴۰ ہ٠ تاج ٭ ۳۶ا 38۱ ہو جون
 ]۹۱ ہ7 ہ74 9 8:55 ۶۹3ا ×3 و :
 ۴-۹ ر۳7 ۳9 ج٣ اج ۶۲۹۹ ٠۳۴ 68. چپ :

 215۳۳97 75 ۱ 4۹7۸ ی 1۹7504 ×۶7 ہ. د 55۳ دو

 ]7۰ 7 ۹ 1 ۴37 (58) ۱ ٦8۷ و ٤

 7 جب. 9 اج 7 7 :٥7 ددجپ ١
 ٹا و۳8 ۱۳ ۱۶77 ×2۰ ۱۳ >7>×ج جچ ڑ١
 ]ی+.+ مج ہ 7٥اتق ×9۹ ٭ ۳۴۰۳, ۶٢٢۲ہ پو |5
 >٭٭ ٭ 1715+ | 89

 ٭ م×  ريََِْنَع هشاَر ٴ× ×93 ۱ و اؤ

 ہ5 ہ ۔٭”ہ. ٭٭ہ 8ہ ٭٭ ٭ن٭ ۶:۰3 جپا
 1)۶ ا7 7ے. 6)۹ 7 ۴۱ ۶

 وج× ہ 3× ۱۴۱×× ×:ہ< ٣۳+ ہ>٭ 185 ج
 << ہوا ۳۶ دات 5۱ ء۰۰ ۳ہ 5 ْی× وو غ6

 ج حج ہم ۔ٹعبع۱ 6 ہہ ہہ ہى ہ۔و
 711۳۰۴ م۳ اچ ۳.۸ م75 ۱ 7۹۶

 8۸ 5 11۱ 1 515۰ ء۹۰ 37۳5 7۳77)۹۸ ۱۶۰۶ >3 ]٣:
 )۳ ۰۹۳ مج ہہ ×۱ ٣۰١ ]مس -- اتر

 رامرخ ۳۹. ۹۹۸۳۹ 86 7 ۰۳ ٥57 157 7 ٦
 ۹۰مرہ ٭ 7۲9۶] (79[5] ۱۲۳ ۶۹۰۳۴  ۰۱1٦٤ 8۰ ۹)١۹۹

 ح ہ٭ ۹۹۱86 ہ5 ج۹ ہد ×5 ×۔_ہج ×× ما أ'
 ٭ج ہہ ۹س.٭ ×× ×7 7 ۶۵ ہہ ۰ ۶17۱۹

 ہک مہ ۰ 7:2 ۳ ۸۱ ٍ ۷۳ 77 5٥57
 جج جس مج ٭ مج وج *ہ  ہچعوچ ہو ا
 بَطالَح ي ہ ح مج٭ و و ہ5

 × ۲88 د35 -5 ×۹× ×× ×:-- ۱× ٣|
 ك۱ 5 1, 1۳۴6 ۹ى۷ ٣۷۸ ۹۹۰۳ہ ۰ ۴
 ج٦ ی٠ ہ۳۰ 9۷۷ >3)۹9)ک 9 ۹۶8۱

 ××: :؛ ۰۳ وے ہممچ ہ٭۴ 8۰ + ۱
 ھ۶]2۷۴۳۰۳۳۹] ۱)۱١١ 77۶1 یت 0.0۹۳ (م۷ ۰۱.۰۳ ,۶۳۲۰۰۲۰۳۰ 5٥48

 م× 17.5 ۹٤۹1۹ 8۷۳۶ ۹7 ×۱ 7۷7۳ ” ×۲٠۳
  *۳۲۴۰ 5۱۰ ۰۱٥۰ ۹۱۳۴ ×( ۸ر13 5 ١×"

1۱۹851043۶55 ۰6 8 7 1۱ 

11119 ۹7 7 

 ٦٦٦٦ ×٭ہہ ۳۹۳۰۷ ۶۰۰ ۴ہ ہجج ×× ۴۱۳
 ٭چ.-۔-×.٭ ہہ ×× ×۳۱ ہہ ]۴ عج ج١ 17٭۷(
 ]مج م5 مج ہ5 موت ]ہت مو و ه١"

 ہ۳ 2۴۷ ×7۳... 77۳ ۳٣× .٣×
 ٦ 7۶ ٭5 ہہ 7۴ 8 8 ۹87 2۰ ×٣×

 تپ نشا لک نشان 65
 ۔إ وع لاورفاشنورک ےب دا ایا ح کیو رک رول ا
 21 بق نم هللااواَح مت كا اد یت ند تل ان
 ا اتم امداد تما لا اک ا و ةلواو عون ااخ ا7

 ہ1 طا نزلاو ہا لیپ قمع تنا مولاوایاھدھجو
 1 اونما سنلاو ضع؛ ۶ابو ا موضعی كہا وااورصتد ا٦
 ہ1 انداھن یس یک ںی ھتیال نوک لام اورہ ھٹلد ا

 ہل یک لعل کلا اک نئزلا یک ناز ا

93: 

 ١ ںراو ںی ولا ول او یتیم یورو ا
 إ شا نو نانا فلا ںیہ دا اوا مچ تو رک ا
 ۔] 3اد دی جواد جام و او ما نیئاو او اج

 1 نجماَن اما نیزئاو دمنرک یڑرڈ ۃوعَتمهقح
 ےل ماما واک كباواف کت ما توا رجاقو اج

 ممر) ج۹ یہ 3.6 ٭<٭, ×٭٭7 ہمر۳7٭ ہ۰ ۳۳) یہ ہ7ج
 ہہ ہ٭چبج ر7۷ یویو بجو مج وجہ جہ/55/ ووجچ

 ا٭۰ ۲۳ ہا)آ 77۳7۳ ہ)7 یھ ۔یوہ مّ "وھ٭ چ_چ+ ٭
 رہو وج مج ج5]+ہ مو نس ر جج ہو57 5
 مہر جو جج ر جو ڈچچ مہق) ج|روور مرر ہرو٭چ 75

 2 ج7۰ ہ7 ہہ 7 ہ۳7 ۹478 771
 ۔-ج نق×٭ 7۹ ۶9" 7۰6)ر یدر یجح مہ د۳
 مت یم ٣× 5ج ہبہ م۲ ی۱٭ ٭ھہجہ] ڑڑو ج7 ٭ ×× عج
 )جت 0ی مچ میڈ یج ]2 ہ7 ہت 7 ٭ >۳
 775+37 5ہ 7 ب٢۳  چہ7۱ ہ۷ 97 ۴+ ۴
 ر73 77.7۳ ت5 ای7 جج ک۳7 ھ7777 ۸7 7 7
 7 م۳777 چے بسر 7 ی7 3 377۶7777 97۳/777 77
 ]۳7 ج3 :9۳+ 1۳1 77 ۳7 ہک ۳ ۳۹] / 77 ۶7۶
 ۔حئ واہ ےک 7-ج 7 757۰۳ 7ہ )۳۳7 ہ۳۳ 577 5 /
 جج ہیرو ٭ ڑڑچ ھ]) ْہجورچ ٔمصروخ م+ر ید) بو
 ]۳۰7 ہز روس وج ق7 چک ر زرہ ۳ یر ٭ر٭ ٭7
 تہ ہ۳7 77 777 ےہ یجب رہ ہ7 "7 7+
 جج ممر بو و ظ+ یس _ 87کم مچ مج سج
 قر 8ہج ھچ+ ٭یيج یب ٭).1 یہ7 ہ7 57

 ۔نیدر-.- ]مںوآ< ہورج یہ7 ×۰ر چو چ۶ / 777
 ٭ترہ. ا. - >×_ہہ+ 7ہ >ء.) / مےر کج و 77 ید *7)
 ہو. یو  قیصحدرق) جج چ یجد أس وو 7× ×76 جج موج

 75۷7 ہ٭ ہو ہبج-٭ج مز دہو ر موج چرچ وہ5و 5جآ
 1ً٭٭



“۷ 

 مہ یے بج :ا 8 ۹5 ]×× مم ۱٢:۱۶۴ 5۳ ٭٭
 ج)|جہجاے وچ موی×حص٭ 9)م٣ 2 د۱۶ 8۶۱۲۴ ۴
 سچ تو ×× 5۴ 145 71-127 2۳ ۹۳۴ ۴۳9
765 51 59۹ ۳۶۱۰۹۴۲87755 7731 717951 ۹ 
 ٠٦۳۳۰ 72752315 (4)35 ک 30۱٭17 ۶71 ۴۲5 اچ 2۳۳ ۴
 3چ جیو ہک ہ06 ۱۹ یر (م۳ جم ہچح
 . << ۱87. ۳ ہ۳3 ہو٣ ] ۴7 ۱۹۶۹۱ (۹۳)

 ےب یر ۶۳٣ 7. ۰۳ 8 ک ۳۰ ۹ 71۱
 ۔ہ٭٭٭٭ ×٣* (ی٥ر ی٭ ی ٣> "۳۹۶۰۴۹۲۰۰۴ 2ت

 ج3٭ یىور 3و ڈ”م << ( ٹ5 ۹۹۹54 ٠١۶"
 ۹ 87 ہہ, 50۰۴6 ۲ )×۴ 5 ۶۰۳۳ ۹۲۳۰ ۹۰ ٤۹
 6۳7۳-2 77۴ ی۵ ۹۲۳۳.۰ 5۰۳۳ 7۴ ۰۶۰۶ ۹۶۴ ق۴:

 2۳5 "۱ 27۰ ہ٣. ۸۳ (عا:ر ۳ ۹ ٢۳۶۸
 د75 5 ×۹ 58 ما م ہہ ۹۰۳۴ 3ہ )مج.
 ہیر م٭5۱ م۳۰۹. ۲. 8۲ مج ووک٭× (۹9 1۴ 8ا
 ہ8۲ ہم 5ا۸۱ جم بب ہ۴۰ ۰۶۳ ہ۳۰ (ی۰7۳)

 88ج 9۰ 5۳۰ 7۹ ۹8 ٣٤ ک۹۰ 5۲۲۳۹
 )75 8۳ 5 ہ7<× مج جج ۱ ہود( جگ 5
 ۹3۲ ۶۲۱۴ ١:۱777 ء۹۱۰4 ۹ ۹۳۰۴ ۴ 57
 بو 8ج یج بج یر 366 مم >۷۳۰ ۱۷53۶ 75

 حج +8 ی ن۶1 ۹۶5 35 7۳۹ 7 ۱

 757ہ 53ج ہہ ]مہ م٣٣۳ ٢× ۹۴0ا ٭7٭۱ 5۶ ہ
 ےچ ۵۹1 75. 7۶۳۴ ۶۳7 ۹۹7 3787 << ۹٥۶۱۳۲ ۳۴ ٠۴×

 ہح ی۳ م۳ ۱ ۴ 5آل ۶۷ 8۱76 7 ۱۶۰۱۹۹ 9
 ہ5 55 ک ٭57116 ک55 1ت ۶۱ ۴۲۳۶ ۶

 ہلاَومَهَنِم صا لبق نِ ہللااواخ ںیم كَسأَاَد دیت ند
 و یللع

 ۰... 5۴۹ >7 م۳ م۹ >۳"( 51۹1 ۴ک
 جی ٭٭ <۰ بم ٭ا33 >5 ٭ ۹۱۱ ک5ا ہک (۴
 مرجع, ×۱۹ 35: ہو55 >۹ 95 ۴۸۲5۱ 9۹۹۴.
 جج ہا ۰۳۰۳ ٭١)7 ۰۶۷۸۳ 5۹ 1۹۰۳ص 787
 و٣ ہ ڈ5جج٭ ہہ میاتع 3۹3۳۲۳ 55 8185ا
 جہ. ہے٭ "38۱ج ہ۰۹ 2 ہ۰٠ 6۲۹ (۴
 نتآرج ہو د۷۳ 7۴۱ ۳۳ ۰۳ 5۹! ۳۷۳۳۳9, ۶۳۹۰۴۰

 وت ہ <۹) 7 1۶5۰" ۳٦8 5٥۹۹۴1 5115 :۰۱٣
 مہ ہم (م ۱۴ م٭ ر٣7۳, ھ۰۱

 ٭39 18 51 ۹۱۴75 ۹1۳5 دا6 5,۰١ 5اواڑ5
 ںیہجہ بہر ۱ہ مہ ۱۳۹۵ م۱۹۰۶ ۳ |۹۳۴ 7۴7
 ےج× ہن٭٭ مج ب۱ رک ۱۳۰ہ 9<
 ]ق7 ی٣ج 3ہ. ۱8 557 3۳۴ 21٥8 ۹۹۰۳۴ ۴ا

 ×5۱" ۹۶ <۳ 7 ٠۰۳ 3 ٠١۹
 ۔ک٭ مج أم3٭ کی مہ 5۲ ۰۱۳۷۳ ہ <روا3٭ ػ۴ 35

 ے٭ 8 <6 3179 1۹8 ک۹۱

 ے01 ۳[5--ک |1

 ے۰ یہی یسشسسشپ سس
 ےہ ۷۶ ک۰۴ ا 1۹ ا اج مج ۴ 2ر

 ب سدا

 ٠ چہ ہلاک 191977 9 م۲53۹8) "6 ١۹1 قہ ک7. 2119۹
 ےپ م1 77 9 ہہ 2 ا 6 6 38 ڑ٭
 ےہ. 9515 ۱ تا1۹۴ 5۹55 ۹۹۱۳۴ 55
 ۴۱ ۲5 ف٭٭7 1ےہ5 م٦ ءقمج ۲۴

 پہ ا ۶ ۱5پ 0ج۹ ا مچ ال ا ا 7
 یہ 76 05۶9 77 71۳ ۱ 727 ہ3۳ 73 ۶۲۰۵ 7
 ےہ 07۳ ا یخ ےہحک ×× ہ8۸ ۱ ۳۰۹, ر۶٣ 8

 یس ۳۹۳ ۵ ۱1 9۰۷ ۵۴ >۷ ۳ 7 ٠
 سجا راج یاس ہیلی سمت دیئگن
 می ۲۹۱ ۹۹۷۳٣ ي می ہم >۹ <۰ ہہ
 چرس سچا تہ جا ناخن تاک
 ی٭ م1 ھ2 ۱۱۹۷۸۳۷۰ >3 ۱۴ ۳۱ ہ٤۹

 حب ۹78 71 ۳۴*2۴ ہ. 5۳۶ ۷۳ 1 ٠٠۳
 ]8۴۶۷ 9171 71 ۶7 9 ) ی۹ اج 7 77

 0۲۴ +10 7)9 یا ۳ج د1 تی 0 7اا[
 ں۱ 01 ]۶۶۹ 7۲۰۳) 785979 70 6 ۹787 1۱

 ۔۔یج سس ہ08 ۴ ہہ ی ۲۹۳5 ۱ ۶۰۹) (۹3)-یک7
 ج6 7 ۳۳ (32) ۳-۶ 1)۹۹3 78۴۰۰۹ 86
 ]مہ ×۱ بج 8۳۱ ۵ہ م٭ بج ووض٭٭ كا

 ]0۶۱۹ ۳۰ 2۸ ب۶7 58 53ْ ہ۱۹ 0۳ 8
 ]67۴ ۳۳1 ۴۴, 9۳ ۴۲۳۴۶ م۳7۹ 77 71 715 ا5۳
 7۳۳۲-۴ 1 ۳۹ ۹۳۴ 3ا51 ۳:57 ۱1۹۹6 1)۶19 7

 8۹8 ۳19۹ ہ۶۸ 5 7۱

 ٢۷٦ 7۰۴ ہ۸ >6 ہہ ٭٭ 38 ۹ہ 7
 میرج ۹٭٭ 8ہ ]جہ ج٭ ٭مى ٭ہ ٭

 8م 7 و۰ 2۰۴ ۹< :-٭٭آ ھرج ۱ ہہ یار
 8۴.1 6 >۴ ۹۱۱8 ج۳37 5۳7۹ ۶۳۴ (۹۳5 ک۱۴
 ۹ہ چہ 5ی ۱ہ 8۰ ہے 5 ۳

 ٰ 7۴ ج۳ 7۹ 761921 3115 ۱۰۲۳۹ 7۲۹8 ا95 ی5۹۱۹ ۹51517 6٢
 ۹۴۳۴ 3 ہ1 ک4 1۹-1 9۳۹ ی۰ 7

 ۴ 7۰۳۵ ۰۰۲ ۶9۳۰۱۴ م7 ۲۹ ۱ ۰۲7۳۴ (5ا۶)
 87۳ ہہ, ۳۷۴ تا۹ ×۲ یت ۹۹9 ۰871۴ ۹۳۹۰7 ۶
 7٦ 3)۴, 5۹ <۴ م۱۰۳۶ ج۱۶ و 5۳ +3۳ 5
 وچ ےہ م8.( ہی 11۱۲۹ (6اثر ۹۹5. م۹

 ٣0, 5,۱ ۹۸۴ ×۴۱ ۰٢۴ 77× ۶ئ مج 8۳۳ ۳۳

  ۰٣٣۶۶ ۹۳۲ ۸۲۹ 1۲۶تی )3- ۹۹۴۳۰ 8157 1975
 77۳ ۳ یاح) ۹618, ۹۲۴۰۴ ” ٭٭۱ :1۰ ۴٣۰

 8 ہ جہ چ, ٛدک.٭ ہ۳۳ 08۶1, 7×۹7 -3۳ 7
 ٠۔۳۰۵ ۳کیا ھم ہی. 37 "۴۳ ھ۳5 ۳۰۰ ۰۱
 لگ دب 8. ہ 5۳5 5۳۷۳۶ ء۰۹45515:15 ۴+
 - 38. جت جہ  ہم٭٭ ٴہ 5۳ًْ 5۲5۳ (8عت)۔۔؟

 ٣-۳ (ججىج دمہ مرا د٭٣ *ئ9۰(ک 37۷
 1ک ۲۱ <٭چج ۹5 ۲۲۰۸۵ 58 ۳ ٢× 55 (3:)۔ی۹ ت۴
 آج 8۹۴ چپ مد ۰ × < >×× ٭×٭”٭ ۰٠۹۶۱ جج ٭

 تب حجت جج بحت دحج ھی ےہًہ ۔ہ۔ہے-ے یس ےہ

 ہ×دگ٘ط ےہ ےع

 ےھت

 ےک اتر یی چی -ق جب  ِىبہ ڑ3 ےب ٭8ت

 ےک 38 ا×لااى ٤" 3 ھ۴ ےک



 سن

 ا ےک ھ: ۱ 4: : ٦ یت : 2٤ رح وج ہچاوپ اچ ےک اج وو 3 8 9 :

8 

 ۹ 2ہ 6 ٭×١ +۰۳ ج۳۰۴ ۳)8 ۱۱۹ >۰ 0 ی
8 
٦ 
۹ 

 و۱ ۹۳۳-۷ 2۳817 ×۶ ہ۱ ٠۶ 7 مہ ا٣
 ہد ×۱ >۳ >ہ× ہ ہ۸ ٭×<× ×۸ ےہ او
 ج۳۴ ۴ 77+ >۳۳) ھ۳۰۳. 7 7۶۲ ہ۷ا ×۶ ×5. ۴
 ۰ 51 ۰۴۶ 5777 ۵ ھ۰۱٣ ۱۴۶ ۴ہ >:>ہ ےن ۰
 جج !ن٭ ٭ ص ہہ 3:۸ ہ۲ ہ]) تج جہ اج

 جم. مد ×3. و ٭×٭ ردْنيتْهناَنرنَب زہ

 می م6 جو ۳۹ ۳٤۰۱ 7ک"٭۰ ”×اک ۳۳٣ ة3 آ

 ۔-2تتوآ اگ چ7 سستے. سچ ۔.)..72722].7۔2ا7 7 - ۶ ۶ ۶_ _ ۶ 7 ۳۳۱71۶7777770777 ۴ ہ-ت.۔ےہس ےک _؟-؟۹وو٤ووڑےسھچچچجکاکاسوتمسسددسد ---ت.ھ

 ک٣ 9 ]۹۹۶ ۹ ٣٣8> ×5--)4 8 53ں

 وان

 ید 9 ۱۷ ے92. 59 ۳۹۳۴۰۱ ۴ ٥
 ]۹3 ہہ 9۴1 257 ۳۰۳ ۴ ی 2 ۳۴ مہ ج۰ ×۲ 77۶۲ ۰۶۸37 ۳. >37٭ ..٭پ یدع ت_رص ×۳ ×8. 85 >5 ۹۱۶۰1 ۱۶۶۶۱۱ ۳۱ ۷

 ۔۔بررےح ×۳۳ ٭ ٭ 88۰8۹۰. ×۰× ۶۹ 8۳۰۹ ۴
 <٭”××۱ 5 797) ×7 ۱8775 ٦ک ہ۹۱ 5ا4۹
 ییہ ٭ ×٭ ی۷۶٣۳ ۴7 ۶۳ ۹×۵ ۶۱۹8۲574 3۹ ہک
 ہ] مم ۰۶۰۳۶۰۴ 1 9۳۶۶ 71۳1 5 01575 19719 ۴1

 ۲ط ہہ یصع ہ0۹ ×8۴ ]5< ۱(9 م۹ ۱ ک۹
 7ہ ج۳۳۳ ۰۱878 5۱ 5 ۶۰۰ 7×۳۰ ۶۱٢٢۰

 بب ی و3 1| ہہ م۴ :93) ۱۱ 67۰۳۳ 9 ۳ ۴.
 ]0-0 ۹87 7 <×٭٭۳ 3۶۴ 5۸۳۳۳ 7

0-8.1+ 
 ج١ ۳ ۰ ۳۱8۳ 7< ہ٠ ہ۷

 حج. ہ7 9٤ 5618۴7۹8 ٣۳۶7۲۳ ۰۰٣و ٦× ۳٣٣۲
 ۔مچ ۱ ہہ ء۹۳ ٭٭٭٭ <4 ۳۰۳٣۹"

۹1۴ 511517116 71115 55115 
 یہ 8۷۳-99 ×) اہ. 717۳7 ك5 ہ, 6
 ہبہ و ×3 ۹886:7 یا5 5۳1 ۰ 9۷
 3ج : چ].۳ ۹ ۳٣٣۱ ہ07 پ۰۳ .صح× اک

 آس یر عیب ۰: ۱۱ ت7 ۴×× ×۹ ھ۳۳ ۶ ۴٢×
 -ع+۔. یہ عم مج م۱ ھ) 31 (۴۴ ۰1: 768

 ن۰۱ ٠١ ٥٣۳۴ ٣5۳75 ۴1۹۳۴ ۴۴( ۳٣
 ہںید چہ ثہ٭ل”و٭ >. ۴ ہو >ج×۲ م۳۳۷۰
 وہ 35۱ <!۳ج۳. ٠۱۷٣ .٣×3 ٭رح؟ ہ× 588 ہ. رگ
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 ×۱8 ×5۳ م۲31۰ 7)۹ م٦ ید (یر۔جہ ۹
 ء٣ ۹۰× "جر +6 ٭۳۰ ٢> ھ۴٣۳۴ 58 3۱ ۹

 م7 898 ہ3 “7٭×سہ.٠٠٭۹'٭ ۹۹۳۱ ×8٣٭. ۱ ٣
 قی م۷۳۹ >۲۹ 5۳۰7۴7 ۳٢6 ٥۲٥33 7< م۱
 تر۳5375-7 ہہ >×ے ٭ت57 ٭٭ أ٥ ×9: یہ 18۶ (ھ, (ء7۴
 *٭قج م٭ جعجہ ۴۹۱۳۰٣ ٦× ػ۸۴۳7]] 3٭] ٭6 ی7

 9۹۰5-53 ہ2۴ (88)-ی 85 5 5۹ >75) ۹۲۶۹۱۷ ٥۶
 -ح.ى ٠ ق5 تاک ترک واک (58)-ی* ۹۹۰ ۹-۴۹ 4
 بجچء[8] ۴(: ۹۹5 35 ۱۵ 188 ۹۱۰۴ ۹۲۷۴۲ ۹۹1 ک
 می ٭ ٭٭۰. ٣× م×٭ ى ا. ٭٭ ٦ م5
 ۳)7۹۳3 ۶357 ۴7 ۱۲١ ۱اک 71 31۳ 11515 ا51۶ (۹۹۰۹ ک
 3ج :۳) ×5۱ ٭۹۹_ ٦۹۶ ۴1] ت۹٥ 5۰۴ 3۱ ۲۳۳

 ٭8577٭ 7۳ ۳۰۳۴ 1۱

 9 و۶ 5 ۹ ۶8+653۹۳۱. ۹)253 تہ (3۹8)
 7< ٣×؟.. *ہ78] ۴۷ ۴۴ 207۳۷ "۴] ×3۴ ۹۴ ۴۳۹3۹ ۹۰
 7 مم ید مج 8 ب۹۶ ۷۹۳ا 55 ۳۱صف

 ۶ ۳۰ ہم ٭۳ م۰٣ جآ> >7 ۶۰۰ ۱
 یک 8-۳۴ ۱7 ۹۹۹15 5 ک۹۴ ٭۲5 ۹-7 "٥ا۹ 1

 م۲۳'۱۳۱ ۶۱] ۹۴5 8۰۹۶۷۹ ,66 58 ۱۳ 2۴۶۴]617( ۱ 5٢۶۳
 ]تہ مارم ٭ہہ٭ ]گم ٭78 ۵-۰ ۱ ٣

 7 8۸71 ۹8 8۹۹۸۹ ت5 ۴٣۴ ×:٭٭ "8۳۴ 77
 د٣ "ھ7۳۳ ۹۹۳۴ 8ج ]ےہ >۳ ۴ق ۱ 817
 مم7 ×) ہم1۹4×73 3.5۰ ۴ ۴8۶۱۷۹۰ (۴75

 ×8: .۲۶ 5۳7 1, ۱۳5 172 ٠۳۴ ۱577۴ )1 ۹,8 3۱۹7 جت |
 ہ5 785۴ (>3)-۰7 75 ۹۹-۷۸۳۱ 5“
 9379۹ ٹا ٭٭ ھف ہ۱۱ ذ56 م۹۰۳۳ جڑ <۳ 7۳

 ك۲ 5۷ (۹۶٭ ١٦۰٠ ×٭3 71۱ ۰٥5۴
 ٥5۳*085 6 ۲۴7 ارج٭ ج۰۰۶ ۰۱۱۲۸۹) 715۰ 7
 چ۶ مج × ٭۔م 3 کی ب82۱ 3:8 جج
 ہ۹7 ۲۰۰۲۴ ×77 و٣۰۶ از ۱۱587 ۲۳۳ ہجج ۱
 ج۶ یا ×۳ ۳7 ۶۲۴ (۵7 877 ۹۰ *1۹۱7۹) 7 4
 ۳۱ 77۴1 ۹ج5 5 ۱۰۸ 551 3187 ۲7 1۹ ]۳7۱۰۳ ۹۹]
 ہم6د 9 ج- ۱77 ت۹ .؟ہ۱۰۳۷ 1۵۳ پ۲۰ <
 دچات3 تہ مج ۹ہ 5ا جم ٭ہ ٭ا م٥ ۶7

 3۷۹ ۴7) "1ہ جنم چی 71۹۹ 7 ۱
 ۔ں ×× 57ج ٭:ہص ب بد تر × اڈ
 ۰۳۴٦ ۴۳. ۳۰ 1858 ×7۶ ٭ہ ۹٭۴۲×7 15۹۳ ۴
 ٦ج. ×۲۳ ث۱ 7 (ھ:)۔ی ۳× جات ۱۴5۹ 3187 ۶۳۷
 من٭۱ 85 ۱×۹ ۱۹ ٠۳۳" ک3 ہ ٠:۰:8۰ 7)۹۰۷8 ا3
 ۔حعدو ۳ ۳:۱ 0۲ مج ١) ۴۰ ہا 7 ۴5
 ۲ح ۴ہ ۳۴ 5۲۳۳۳. 53 بہ۶ ٣5۳۳ ×5 ڈ5 ہے چااگ

 اگ ۔ےہوہ جہ-ہ ٭۱٭ ':۸۲ ۱۷ ۶5 ۹۳۳ ٥7

 کت و ×98.( 88۱ 5 ۱۱ ۶۴

 ہہ د 8۸۳۴5 کا 9777 ہر ۴۶ 7

 7َ ۹ 9 15۶5 ۶ ٭[۹٭., ق1 58518 ۹0157:91 ۹۶

 تپ ا 1ا1 ۱۳ ۳۱ 287 777 1)8 56 7
 726901711 (1 ۹ 381 1518515 لاوط عبس 97 5:
 1 ۶77 چ۹ 1)7 ۱9471 ۹۲ ہ31 ۹/18 ×۳ ۴

 وی 0993 ۹509۷۶۴ ۴۹1 15 ۱۹۹ 1 71

 پے ۹ ۹ (318) ۴(( 77,6 ۴۹۱971 ,٠٠۶۳۴
 ہو ہور 9. ۱۲۹'51 575 آ3۹ ۱۹۰۱۹, 115:5 75 7587

 ڈی ہوا ×7 ۰ ۳۳٣۳ ۰۱۳) ا. ۹ ۳۴۳٣)
 ےہ آ5 721 ۷۹3۳ 5 ۱5۰4118 ۹۹1715357113 971۰۹1 85

 ج۳ 702 70779 191 7 ۰3417 ۹ ,(, 7۴
 ئ۷ 25 ۶1۱ 5)5 ۴96 >8 ہ۲, 8)8 318771 کک 5

 ( ۴ (۴۳ 5۳۹1۳۰ 76۱۲۱5 7۴۶۴ ۹۹۳۱ ٤۹

 وج م۶ ۳ ۴ < >جآ 3451 55 71 ۰٦ 5 ا
 ا عد دی8 ہج صر > ھت
 وہ ,۹ 8۷۳ ۲۶۳ ۴۳ ۷ ۹75ج1 ۶۹) (58 5. 6"0كم۴آ

 ١٣6 ٣  8588 ۰۱۰ا 7۲ ےج م] ہ۲ ۳8 1 3
 را د5 ×1 ۱۱ ۷٢۰ج ہم٭97۳۳ ۴ مج, .۴۹۹) _٭ ٣
  ۲۶۹۱۰۳۴ ۹ 5ہ (۹5ج15 ۴ 5776 0۳۳ 7۹

 بچت <۹ ہدہ× +۰ مہ م55 875ج5 ٭
  ۸ 7ک ۲۳۴۱ 'اچ۶ ۱ ٭(۳۴٣۹., ی چک1۹ 515ا 1۳۶5 75۱ 55
 875 81 ۵ (۱ج5 ی3 چ7 رانلا نم ہّللاب ذوعا 9 ٤
4۳ ۵۳۲۴ 5۹5 )7۶( ٥ 95 71۹۳۳7 ۴۹۳ ٠1۳۶ ۶۹1471 7 

 ا

 ٤75 ٤ء (جاہ) ۳ ہ٭٭ ۷) (ھا۰) ۳ 7۹ ×]].--
  ۰455 57 ۹۹۰5۴7٭کا  1۳ ۲٣۰۱ ۳١مەجہ< 7

  1۳۸۳۳٣۳۰ 5۲8 ۲ 7ہہ ×  ۳۰۷ ۳۲۳۳٣۱م5
 ہا, 36 جج ہہ مج ٭. “ا ٭ ۹۳۳8ا

  ×× 77ی٭ ۹74 ۱۴۰۷۰۳۰ 53 ]19 ۴۹ 717 ]۶۶
١۳۳٣ ۶۰8( 75۱۲۶۱ 61۹۹ 5, 341 6 ۹۳۳۴ ٣ 5 

  ۹ 7ڈا, 971 7116 چے ب۶17 ١ ۶3۹5ا ٠955 73آ
  <5'ا؟٥۱ 5 ۹۰۳ ۹57۹ء ۴ 777 +63۰5 ۲۴۳۳۶]
 ا3٦

 < ۳ 7او ۳٣× ٣۳۳۲۳ 5151792717 ۰7 59475 75٦
 ٠٠ئ( 51 2۹ ,75 7155 )۰57 7۳۳ 7)٦٦٤

 ۷۳۳۳ ۹7-1417716 1۹۹۹۹ )۹1 ۱]٭ | ب۹: ۰۲۳5۲٭إ

 (6) ×5 ہ5 >۰ +۶5 وک. 5 ۰5×۹ ۹۳۶۰۲۳۷۹) ۹۰ ک
 کک ۹۷٣ 8757| اج -7 ۱۵ 71۳1 ۹۹۴۷ 31715۱۳۶۸
 35 7 ہ۶٥٥ >۳٭ ح٭ ×۳٭ جن ۱11۶۹۹, ۲5۱ ۹۴,

 5کہ ہ ہے < عولذ ۱ک ۴ ۵۰۳ ×7 ۹ ×۶ ٣٣٣
 آ53 ×-٭ : 6 ہج٭ہ و جوق ×فماک جج ہ۶



 آٹو بسم تاج 617 95 7٦۹ ۳ جج ۲
 ۳۹ج 95۸۳ ہ5۱ 7 ) ی2۳۷6 96 07 8 ڈ2 ۲
 دیا یسشش سس لسی ٰ

 7 د ہ۳7 ۰۳۷۶۳۴ 9۹۳۳۳۱ 51 55۱۴ جت.
 ہم جت ×26, 1۴۹۱ ۲۲٣۶۶ ۲۹ ۴۳ ہ۱۹ جات جچ -. اج
 تہ یا حا 2 جب )1< 77 719 77۱ چ3 .
 ۳ 7۳ ہ91 3ج ۱ ۳٣۳9 ک۹ 0٦ ر۹81 5 ہ7 قح ً

 ۳۶7. ۹ 7۳۳ ٣ 771 ا9 ۴ 9۰ ہ۳ ہزچ
 ۷ ی2 ۳۶۳۴ ات۳) اچ, 7)997 57 ا چ ٢
 ×۳ ×× ٠۸× 7۲- 3۷۳۳٣۳۳ 85 ×7 ××, پ ٰ
 1ج ہجوچ د:اآ5آ۳۱۷۳۳۳ 75, ۱5۲ 51۲7۹ ۹۴] و
 واک 8۲۶۶۹ ۱۹۹۱۰57 5۳ ٢5 ,557 )٥۳۹ 5۳ ×۳7٭] -
: 1۱ 1 1.1 ۶27 ۹.715۳7 

 -٭ ٭ہ×٭٭ +۹7۰۰ "×۰ ٭٭؛ عد ٣,١

 د۳7 ۶ 5 ہ۰٢ ۱:۱۶ 2 ہہ م۸ 8۰8۰8773 ۹۴
 -٭مردج 3۹ 5۴ہ ۲, 5۹ ۰۱۳۲۹۰۱, 7555 55 )جہ

 ے5 ۴۳۱ 771 ر7۶۰۲۳ 81۱

 857 : م۷ ۹۷5۲ 37۶17۶8 7 597 6 5۹۹۹) 077ہ
 ا۶آ 7 ]۰۴ ,۴٣7171 55 ک1 7)۳ ۹ 6 57 ۴7.
 38 5۲۳9 ۳*٠ 68۱۲۳ 38ج ۴۹ ۹۱ 5۲ ۴۷
 وو | یھت ج-.چ و3 ۴: ک ا 2157 7 9۹ 6۴
 5 ۴۴۳۰ ۳۰۲۳٣ ٭ 375۶ ۹1۲۹۹۰5 515 8۳ 3۱ ا

 مم ن۳م رو -۹8] د5] 5۳7 1 ۹۲۳۳ 7, 7٤7
 )×5۰ ۰< و2۰ ٠۳7۳۹٣۰ 7+۹ ت۶۹ ۱۹۰۸۴ ۱ 7×

 2 ۳۳ ۷ہک 01 4۳ ۱

 3آ 318 ہ۹۹7۰۰۰ 558+ ×۶ "7585 ہ۱
 38٤

 ۔قب٭ ۲۱ 1۹۳) بی77 ۲۱۳۷۶ ۱۳۹ 5۹۹۸۰۳ ۳ 7۳
 مہ, -.۳۹۰+ 8۴ 7 9۳ 7)۳ ۳۹۶ ٣>

 ۹1۱۹5۹9. ک۹ 5۲۳ 5۰ ٣ : ٭٭٭۳۰ 2 78
 ت٣۳ ۹۱ ×٭ ہ ہاوس یَح ہ٭٭۹.ٴ 6 ۴

 اکی 775 ۳۱۹, 71۳5 ک21 517 ۹۴۶1 ۹7۲5 ۱۱

 ٠ ہ ٭محوج و جب  ×۳٣؛ پ8 ٠یہ
  ۹ 7 ۳ہک (م) 7۳ 77۳ ۰
 8 ۳ ۹۱۹۷۱ ۹۹ 7 7ک 1558189 55 ۳5۴ 8۲۹89
9۹۸1“1 91] 21577۴ ۱ 

 جا

 ۴ ےہ

 -۰ یس -- ے۰ ےسوہپ ےھ ےسںم

]. 

 ج51 ۱

 “قہوو'٭ ہ “۰---ےج3۰ یو ۱۹۹, ۱م ڈ٭ ر۱س 7
 (یج3) ×× 838533۹ ۰ ]۱۳۷۰۴۹ 51171 م۹7 یب ۹۰۲۴ 25)
 ۹ ×٭؛ ہ9 8:0۳۰ ۱8۳1 57۰9 مج. ۶۹۳۳ ۱5 ۹۳

51۱ 

 ح٭ ےک مح گل اَب وچرو مج
7۳ ۰۹۰ ۹7۴ 77 ۹3۱ 7378 7[ 2779۰۹ 
 یار. ٣9ہ" ×5 ۴۳ ی.ر. <۳؟ق٭ ۹۰ ×۹ (ی٥ر ی<؟

 5× ۸ ×× ٭.وچہ ٭٭8۸ ۶۸ : رگلا لا وی ۹
 ٦۔1۹۴۲ ۱ ۰)ا (۱0) 3787 8۳۴ ٣۳

 ۳87 | ۃنرع جلا '۔چچ جہ ہ۸۶ ۳7 )7 -- (3033۷۳) 7۶
 مت ۹, ك۹ ہ۴٣ م9)1۹۹8 ۶۸ ۹ ۱

 ے٭٭ ×ز >۹ (جڈ)ر ٴی<۹ ۹۰۸۴۳ 883۰۴ صف
 ج6 >۹ ۷7 ت۳۱ ۹۰۹. ہ۹ ے1 ۶۹۹ ۴7 8 ۴

 ۳۹۱ یک 5۳ 7 87:8۱۹ ۴۰۸۰9۲۶16 3)۵۱5۹۸"( ٥
 مل (۳۹) ×۳ ۹۳۹۳۹ ۱۸۹ 7)593 14۳۴ ۴۱ 85
 9۳ 7۳5 ۳۶ :×٭٭ ۶7۳ ناواا ور ۳۱ ۹8 7
 <<. ۱ ۹۹۲۹ ×5 ی-وج٭ ]۲)۰ :رەج٭+ 5۱ ہ۹ 68
 895۴5 15 ۱۱ ثاعب موی رحآ موی ھا ک6۹ 8

 ۹3۹۴ ۹۰ (77۹7-) ی 5 7 ۹۱ ۲۶۳٢

 3جج 37 ۹۹۳۴۴5 17۳ ×9 چ۹ ٭۱ 5)8 ۱۹5

 سپہ یی عج ٭٭6 ٭ی ۹۹۱ وی يع-وەد ۹ ۹۹ے ٭
 ج۱ <ہ٭آ مہ ۹8ہ ح ہ5 ٭٭ک  ٭پ
 ۔تقچ--.٭۶ ۴۲ ۲۹ ۱ ۱۰۹9۹ "81۳7 ہہ ×۹ مج, ہ( 6
 5ئ۳. 5 چ ہەہجی. ہہ "ہ۹ ٭چي ٭

 ے۔چ ہ95۴۶-۳۹1۹ ی5 1991 ا۶ ۱۰ ٹال ۴۹ 857 575
 جے جیر-ہھج ۹۳۳ <مچ 3۲5۶۹ ۶۲ ۹5۹7 ت 65

 ہے2 | می: یہ می اوج :ا)۷)٭ 5ء8 ۱ 7٤5 ۰۹٣
 3۳۴ ١1× 871 35 ۴۹۱ ۲ ۲۱۰۲۹ ۹۹۳۶ہ ۴آ

 7۲ تاک 113913 (5ہ >۹ ۱

 7797.ج “آ3 بے٭٭' ٭ أو ۳. مج ی۱
 ہ ٭ ہہ <5 8۹9۳۳ *٭۹؛ ۷۶۸ ۹۱ ۴۴۴ 1۱ ۲٢٢

 مم7 ۳× صو ۹۸9:51+ ×ہ۔--.۹۲۹۹ 3۲۳ ۹۳8

 +6 یہ۹۳۰ 88 2ج ہ۰ ۱۹۱8858 ۶۹ 7۶5 4 ) ٦8۹
 ہ۱ ک٣ .× 37 ۳۳-۶ ۶۱۳۹ 8
 ۷۲×. ۹7۰ 5۹ 5۱۰ ٠٢۳" جج < ج7



 71 7-7۴ ے0

 ]ا۹ ت7 ۴

 ) ۳ )۹۹5 8٢۴۲۹ )۴۴٭ا51۹1ب ۹۹۹ ۹۹5 991 91۱۲59
 ٢ بہہ ٣ و۳۳۳. ہ۹7 ٭جی ھم ٭٠ج؟ 06

 ۳ مت مح 5۹35 "76 ا۹8 ۹1۳77 ]۱۹۰۳۶۲۵ 5 ۹٦
 ہ5 55 ا ٭ ہ۳ ق5 ۱ ہ۳٣, ۰۲7۷ت[ر ۳+ جا
 ۹4 ×55 جہ9: +۸۲۴۱۳۱۳۶۱۹۳5: ی*۶۹7٣ 8518-۹15 ہ۹
 ۹ 1۱۳۹۲۷۳۱ ×5 ۰۳۵۹ ٭×تج وع ہہ 73) ۳۳ ی٭٭ 7

 ج ۳۷ہ ×۹۱ 88 م۹۴٦ مارشادُسْلاَنعَیْتدمح ِسَزلااَل

 ۔یق٭ وم ہو عج ٭ی ہم” ۹9 عجم وم( م66, ی٤
 5۲۳۰ "×۱ 7 ہہ ×تہو٭ جآ>ت:ہ 53 ×۹۰ دان 1
 7 ی۶۹١۲ 7۲۹ ہ557۴] ا۷91 ۴ا1 7 5۹8 ک51 75 ء7,
 د٥ 738 ہ۵ ج5 2۶۹ ۹8۲۶ لا[۴, ٥77۸16 317۶ دا۳ 7
 8و۱ ہ۳9 تا ہ۴۱ ۹۳۳۰ ی7 0 7۹ ۱۱۷۰ 7۶+
 مم ہي تہہ ۹٭ت ہل ٭٭؛ ۱ ٥۹۰۹ "۲ ٭ ؛
 نوٹیف مَا “ی۹ ۹87۳ دا5ت د٭٭ 3٠۰ 8ا۹.
 یہ9 م5 ۹چ رک 5ا56 ھم جو 398 ا۹5 )5

 ۱۱۹6 ۹71۹65 5 574 ٭ج7+ ۱ 78 ۰× ۰۳۱۳٣٣
 +7 یت 7۳ ۶1995 7 ۴318۱۹۶ 1575 2٥ے ْجَب الَو
 ول نما حر کا ٠“ ۹ ×۳. ہم مچ

 ۲ 55۳۶ 05 ۹] 7۹' ح(۸۲۳۳۳۴)

 ک37 ۹ 57۳ [۹٭۳۰+ ۳۹1۹ ۳۹۳٣ ۳5۹۳] ٭
 ۹5۲8۹ ×0۴ ۴۹۹ 3ہ ۳م 5۱۲۳۶ 2۶۳۳۶ ہم۱ ٭ج ہم

 ہ۹ ۹۱۰-م+ ۱ مج 8۴۰ 89٭ ٭ج ہ٢
 7ج۶ 1779 6۶7۹ ۹1 5 ہہ ہ۹ ہہ 57۳ 89 ۹۰۳۳٣

 5. ۹۸۳ ۱ ۹۳۶۲ ا7۱5 ہ7. ٭)< -ہی "۴ ۱۳ 5
 195ر دو. ...(٣)6۹۹ "8 ف۰ ہہچ جج
 تپ٭۱ ا5 ی٦ ک57 ۹۳۰۲۷ ) ٭ 7۳ وس و0 1۰

 ۳ ۹۱۰۲٣ ۹ ٭ت٣ جب5 چہ ١

 ٣) 7 ب۲۶ 5977 55518585 ۹۱ ہ۹۱ 5۱ نوا
 ةَكِذلَ تا سوم ہت وے٭٭ چ۳ ٭ ہ وبا ۸ظ

 1۹۳۳7 ۵ م38٣ ۳۴۳۱ ٭ج ٭, 51 5۹: 57
 مم م×٭۳. ۲۹ ۳۷ ًہ>٭ م7٭ ۳ ٣۳۹۰۳۹

(08 

 019 ات اہ ۷۰ م9۸ تا ×۰۰
 و7۹ ۲۹ جو۹ ۴77-۳ مج ہ۹5 7ہ ۱۴۳۰۱]۹٭ 6 ۱
 م0 ہہ ۳۴ہ وج )ہ> ج7ت 7 ۳۴ ۳ ۶

 *×××××٭ (٭٭٭ ہہ: ةوکولاوتاَوَةْوَصلا اوُماَتَاَواَولاَت ناف
 نشیلا ینا می - ک۹ 581 5 971 ۴, ۳ ۳

 مح ۹ ]1۳۲۰ 516 ۴, 5۳۹ 5171 7< 58٠ ۹)3 ٥7975
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 7111 1 5179 اا۹ 71۰۱

 ۳91 ۰۱۰۰۱۱٣۹ )ج۶۲۳ ۶ ت٣٦. ا 1 7
 059۹ 7۹ ہر× ۳ ۱ ا37, 3۱۰ 7۶7۰۴ ۲ 75
 5ی >٭ہہہ٭ مج 3 کیک 5تک. أ۳ ٭ ٭ے

 نیسنادسم رییحسار “ہ۸ لوک ہم 08۲ جج م
79۳ ۹ ۱۶۱ 5 ۴15۴ 2۹15۴۱ ۳ 1١ 

 575 ٭ :٭,) 5۳75 ۴ : ۲۴۳۳۰ ۳<
 تھک ×٭٭ دم - بھ ہہ ۰٣ وچ ہ ۱۰۸ 9۱
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 ےہ. ما ٣5 ۹ 5۹ 1 ۳۳آ +٠٭٣ہم٭ ؟تدج م۶ ٭3-۱1)حجو ×۰

 ۹۳ إ 5۲55 ٭ --

 لاک خو نیناں نکالا نکا
 ۷1. کا 19۴۱. 9۹ 3 ۹۴ ۴۹ 7

  ۹ ۴ان ٠م 8171۸ ٥5۳7 571 ,7 ۴81 8۴۹7
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 6۹×۹7 ۹۳۲ 5۲۲۳۱۲۹ *إ٢؟ ت۰٣ << 5۴5۳۰ 5
 ]77-7۳ ۵.۳٣۳ >7 8ہ7+ ۹۱۳8 ء٣۳ ٤"
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 اناگناکگ
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 م7 ہم ۳7 ہو ٭-. ا3 ود ہہو) ہ ور۰ء۰٭
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 رت رو تی - ےس

 ١ رشوت یس یم دظذیئاوءاخ ْ
 ٠ ہن نوا دھ تک وک

 ۱ے
 ےہ ےک یک و ۲ یداڈ یھ کو کا جو وک

 کی من یک یک ہہ یک
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 2۹+ 585 5۲۳۲۶ 9ا ٭ ٭٭ ہہ ھر٭ مچ۶۳۰۳۲ ×× ہ×ص
 ك5ما۰ ۶77۳۹ ۴5۱۰۳ ۳۲۳۰۰ م1 پآ(ا)9+ ۱ہ ۰٣×] ہ
 ٣ ۹7× ٠۷۴ ۸٣× ۹٭7×۲٣٣٣ "۲۰۳ 1۰ص

 +74 38۴ ×3 1۱.۳۲۳۴ 1۹“ ۴7 7 ۳٣۳۱
 8557۸ ۳٣٣ ×۳7. ٭8٭٣۷۳٭٣۰ ہ <8 ۵

 77۹7177 و7 >۳ )۱ ات م ×× ×ط ہد ہج
 قد, ت  ہہد٭ ماہ م۳۰۲ ہد ہ8 ہے

| 518:519 

 ٭ہ×٭٭ ٭× ×× ٠× نشا مْوَعْلا ںیویالثلل و “ ق8
 لک ۲٢٦۶ 51۹۷7 چ٣ ۳ج ٣٠۰ ٭٭,51 ٣
 57۳۶ 331 4 7۳5 ی775٤ ۱٣۱۲۳ 5۷۲۳۳۷۳ ب٭٭< ہجر (7
 55۳ ہ6 ۹8۳ ۶15 >7< م۱۳ تچ3 ۲۸۳ ) 1
 تک۳٠ 3۳۰ 5 58ء یجا٭ ہ9 -٭م٭۰۱۱ 1۹ ہ5 ۶۳۴
 م۳۲۳ م۳ ہ٭ 3| ۳ !ت ۳ق ٦ ۹۰ج 5۷ ۶

 م۳۸۳۱ 7۹ *ج ہ۹۶ ۹۴ 7۱

 3۳7 ۳< ×۶ ٠-حج ٭٭٭ >3. ٭5٭
 '8۱ 759 یک 7٥01 ۵5۱۵۰۳۰۲۶ 55 اززَجاَمَو ازنسا طر

 .... وللا ِلِْسَقِاوُديجَو 1181 335 کا۳٣, ء۴ 1
 ک٤۹ 5715 311551 6:87 1۹۳ 1 ۴. 577 717

 57 8ج ۳۳۱ ۹۰۹ 5315 ×۰ ۱ ۰۳۴۳ 7 7٦
 آ39مہ۔٭ "مہ جم ٭ہچ5٭ ٭ مج ۱ << 8۶
 ×7۰ ہ7۳. 6×. ہ5 ×۰۹ 8

 -1] 7۹75 ۲۷۴۱ 318 ۰ 1۱ )۹۹۹ ۴٣51۹

 ینا ۳5آ ء۶
 ھتجسموسصیتکھسصا+ب سس ہج ہکاگکتننسسک2 00۳ت کت 7 ا رت 2 ہہ... .-×-ت ح.۳.20ت772ج نت نوڑوصتھکاڈ25-----ک ہی ہم جکڑ

4)6 

 3کا 5 ۱ ۱۶ د35, 5115 ۲78ہ ہ۳۳ م۴ م0):]

 <١ ات اہ نو ٭8۳-.ہ ہمج٭ ثو۱ یو عچچ
 ہ50 ×5 ھا ہق+ ہم. ہ8٭م جو ہ
 ۳71۶7 7177 ۹۲1۳۳ ۲۳ 8۴۲ ہہ :ر 7> ہہ 377

 بے. ۳۱ ۷۳, 1۴٠۷۲ ۳۳) :٣ت7 57۳۷۰ ۱۳ (””×٭
 می ہ5ا5 م۳۰5 وج ج653 ۳× 6ق می۱ ]955 ٭
 ۹ہ --۹×۹۱)ج 1۴5 5۲۴۰: 777 ۳)× (ہج۰) ×× )ہ5

 م× ”رآک>ج ہ771)5 ۰۷7۳ 2+: ہک ۳۷, ہ5 1. 7۴7
 55 7۳ 7۴۹۱۳۰, >۸ ۶۳:۰ امام

 ٹاپ ماما “ہا3ا ۴۳9۲ 397 ۴ 51 ,
 ٣ ییا ۹171185911915815 38571

  >5٭ ۴. 5۳ ہے ۹ ۳۹× یی) ٥۸ہ
71۲75 

 ۶ق لک د6. ۹787 ۰59 7-۹5 5 7
 ہک یب5 110 دو. مج ۱۳ بق 71۰۳ +۸ یچ)

 م8 1۹ : 7ہک۹ (ک5) ۹۳۲۳ ۴7۳87 “۳۳ )

 ٹ7ت. ٭ح٭ مر -یجہ8 5958, 8938.3 ٭

 4]۹5) >3 ہۃہ557)

 <8 1755 1۶۰۸ (میر ج]٭ )5٦7._ ب.-رىہ ج۰

 مم قگپگج مة3ہج *؟۹۰۲ ٭9أ۰ 8ہ ہ١۳

 7۳۷۳۱ تب. ۱۳۳ تب8. ۳۰۱۹, ۳۳۰, ۳ 7

 75۳. 1)7511 ۴۹1 ۶۲3, ۴۹۳-۹۳۰7 ہ ج 7ہ ×چ

 7۔7 713 ت۳۰. 0 ۱ - (238۳53))

 >> مج دح ۳۹ ۹۴ ح٭آت <0 یب5 ۹۳۷۴ ۹070 ۳۷

 مچ ۱ ہ۲ یے ]55 ہہ٭ ا9 ۷۳×۱ ۲۳۲۷۹ ×۴

 رچ1 51۷7۹15 ۴ ۹۱۳۳ ۱ یو ت۶ ہ۳٣ ۴1: ۴: ٣۳ مڈ٭
 ۶1۹۷19 5 ۶1 )33( 7۳ 77۳ )577۴ 5157۰۹ 7٦۱۶۶75

 م٭ ٭ ۹9آ ہ ہ٭. فرج ب6 ۱0۳۹۳۰۹۰ تاج ۱8 "٭
 تہ 1 1)5 ۹۲۳۱ ۱۹8:۶3 71۲۹ 339, ۹۲۴8 یک 7 77۲7۹ ٠۰×

 تے ۹۱۹۳ و۰ ۱۷8۸ک 6 ۱۳, ہ٢5 ×7 ٭ 83ہ
 (مك"ہ)۔م جب مہک ٭مچ مم ٭مج آے 136 ۳٥ہ ہما

 7< ۰7 ٠۴۰۲۳۷۰ ٭ ق۳ ۶۰۲۴ >۶

 مج و۳۱ ۹۲۲۳۹ ٦> 5۳5 ۴1۹1 ۹۲۰۴ ٭گی ۶ء۲ ٦١

 ×3 ےةمجمج,( جج ہجع دیو .٭٭جي تہ چمچ
۱ 5171537757 

 جاو)رم٭ 37۶۴۰ 5۲۰ ۶5 55 ۹۹ ×۳. 757۹7 ۹ ٭

 ٭٭۹ 578) (88)-۹۹ 87 95777 ۶۶ | 7775 31۶5 ۴,
 ا7 "۳ ۶7۳ 9۱ ہما "5۱۰۳ “۹۳۳۰ ۴ ۴۶+
 ۳5۱ 3ج ۳۳ مم٭۹80 7876 3187۱۰۰ ٭۰٣ 6۱

 7۳۱ )8 .۱۹۰۳ ۴73۳۹ ۹۰ .]۳٣۳ ۳۳× ...٣۴۳۰
 (عاڑ) ۰٦ ۶۲1۹ ۹۲۲] ,۹۹۲5۹ ٣5۷۶1۹ ۹۹9577 3۶۰5 (57۳۶ ي٭
 ٠۲ بر: ہ 9ج چاڈو 5۲8 >5 مت ی ۳ ۳
 ق7 ۳۳۴ ۴ ۳7 ۲۶ 78 ہ۹۹ ۹ہک۱ ۲۹ <4



 719+ ت۹(

 ح+ ہت ہی. ہ٤ ۱۹ م۲۴۲۶ زچک۹ ٭
 نسہڈزہ ×3 ۰۶۷ وہ ×× >۰ هَمََرْہمَْرْزْعرَنَب

 3| آ ہ۳۳ ۹۹۴ ۳)5, )3: ۱٠31:۴ 83۳ 5۶۴ ۴٥7(
 ۳۳ ہ۳۱ ۹۳۴ ٦۱۹۷ 15۶6. ۹5 5ا5 ۴ 68 97

 دزو--٢

 جے و 3چند ٭ہ مہ می ۹ ۱
 ںی و وتزم وہ چرچ ہ مح مج

 اں. 5۱۳ بات 5 ×7×۳۷ ۹71۲۴۶ ٭[۳۴ ۴ج ۴19ہ ۴۴۱۴
 >ححح ہ.ہ> ب٭٭ا0 >۲۳۹ ×ر۰رہاف٭ 9۶۹۳ہ ۱۳۳۱ ۶

 ر5ج5 ہ (59]35 15×3 ۹2آ ۱ ۳٣
 ۰× وظتاوعا د ابا و0 تا اوم نیدئاھباپ
 جہ۴. ہم۱ ۳۲۴ ۴۳( ٭ 518 ۹۳۹۴۹۳۲

 ]حوا 1, ۷8 51 3۳71۳ ۶ چ۳ ۱۹۶1۹1۳ ۱۹۹۸ (78
 ×7. ہہ ت۱۳ 37۷ 27 ۶9, 91۹15.27۹ 31۴۳۳۴۰۸۹) ٠٣
 >جم 9. ہ۳۴ _بح ہبہ ۴ ۹۳۷۹۳۴ ۹
 ۔ےہپ جج *وم ہہ ۴۲۹ ٭ج 575 ۹:8۱6
 ×5۰ 5۲۳۳۶ 57 37 ػ8, ت7 مس س۴ ج۳ 2)ا 5۷۴

 بج ی آب 1.٣۴] ی1 1-۶1. 913-0 6 7 ۹۹٥۹۸۳-۹۹

 بٹاصت وہ چور ہ ہم” ۷۳۴ دی ۱١ 13 ات: ۱
 بیج ہ پی۴9 >5 ۳۷آ ہ۳۹, ۲۵۱۹۳ '5اچ1۰ 6 کا<

 ۔۔مےدہج٭ ٭< 1 ۹۲۳۳+ ۱

 وہ ۳ہ ٢۴۰ ٥8 : ڈواجم *ماظ 0اک ہہ٭
 3۹30ی ا3ج 5۹ ۰۲آ ×5: ت۰٣ 7۳. ۹۳۳۴ 1۱
 ج83 ٭ہ ہہ ہعج ××. ٭ م۶ 1۱
 ۵۰۳.727 ٣۰۳۰ مک ك۰ ۳۳ ۳۲ "3۱۰۳ ٭اچا۳ ہکچ

 مجہ٭ -م ہمت ۵٥ (( ۴ ۳)۴ ٣٠۲۳۰
 ےہ ج ]منو ۰ ٭٭ ۳۴۷ ۹ ۴۳۷۷۹۹۴۱ ۹۹۳۳۴ <

 ےب ہر ]و 5 9ہ م6 ۳۱۲۳۹۳۰
۱ :5 1۹۹59 ۹31۳5 

 چھج ء ۱۲۰ ۹ <۳۱۶2۶5 ۴۶۳۶ ×۳7 ۹۳۹7 ۹ 1۹۳:۸۰1
 ٭چچب 5۱ ×۳ ۴۰سب ہہ دط1 چہ ۹۹ م5 ۹۱۳ ۱

 جہچ-م و ٭ و لا ََكَلا یھَرالْلللَو
 “-۔ععورک ہو۲ مد. ×۳7 ؟۳۹ د۰۴ مج ٭۰ ڈ۶ ۶+
 ج58 *نەور ]<۱ ہجص ٛ ۲)۹۰8 ۰٣ ۹ك 5۹1۳5 ۹۹۱ 8
 انار کک نجی قلات نز “ہتہ۷۱ ×۳ ہہو ہ ٭٭

 جج 88 نہج مج ٭ؿ ہہ ٭٭8أہ٭ ٤۹ ٢٢
 یبجر].-]]ہ) ٠.5۳.۳133 ۴۳ ۳۲۰ ۰:۳۳ 53, 7ک
 887-۳۹3 آج ۲۳ ۱ 5 ہ۲ .٣۳۳-۶ *۲۹۳) وت ۴
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 پھقچ : مج جہ ۹5 کا55. 98۱ ٥٣۴
 ےبجصج37+ ٣ہ ہود ت۱ ٭یمےب 1 7
 بج ×ر٭ ۱58 :۵و) ۱1 ۶1۱ ۰ ک۳۳ 8۹ 1, ۶
 فجڑججبیجو رو جج 3کم ج 13۰ ۷۳۷۷ہ 1۴۷۳۴ 86

 ہب وتلا علل + اوملعاو
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 ا +0
 واچ وکٹ مھٹ وک :

 ۔ دو ةلاَمْمَک

 یکن : ٥َ
 ایوان ان تام زاو رکا خا فرق واتراورففابا ا.

223 
 1126 ئای دلا قآر یقحاوصتراف لسی قواوج ا
 1 نال رک ل6 یایالا الا ییا ٦

 ا اپ الا يیلع تئاضد اتیَمَر مع نسراف ا:
 ا اکا لتا 26 نر روت ثب

 12ا نج نا ںنملا لحد ہل میر قع ا:
 ۱ ۹وک لا ہار كي دام نیلا تب قع آ7

 حس ۹9

 َكد و

 ۸ ۰ یس ٦ . 5 ۲ 5ك -

 مر ہہ جج 2ج ہد *ڈدوسجد وو وج ٭
 محو بج ہچرەع مو جج ہبصب ہہ و ٭ر یحر

 بج بج جہ ججاججہر جہ وچ ورچ م۲۴ 9:
 ڑیصسور؛ میدر ے وو ؛ یب 3وج ۶” ہ ںیم
 ٰیوجبو٭ جب ڈر ٭ ج5 ہو یہ پو ےچچہچ
 نسوچ ر دو یہاو 9آ ٴیربوچو وڑونبوچوج۔ چہ مج یڑو

 ج٭.() میر ]جج ہہ ہجع ٭۶ ہو 75
 ہر +6<-۔ ہو نب ہبہ ہوا ہیچ ٭ تک
 موج کج وےجمو یو نور ٭ چ ڈ]ب ہو ہ5
 مج بچہ یر نہیپج ہی یر چہ عی گکچ

 ڑ7.٭ تزج ہ.ر7ہج ہجہ ۔و ہہج ہبہ زوجہ و ی+ بجو أم2
 جر موہ وہ ہو ہو ہبیرچ ٭_-ترج ہرمصویچ یو

 مچ٭+ جر یےر ہوم یک ہو دہ]یكو "وع جج یک

 ج>ہچسو 8ج بک یر :وکاکمو یو جو ]او
 5چ نج یروربجو رجب مے ,یحرج یچ ]94) بہو جو دجوو
 ہجج بم جی نر بجو مو +۹ جب جی
 0ما ر یر ہبودج ہبورچ 0 ےہ ہبوو ۵ لو درچہ
 ٹچ و ہ ام ہہ سہہ بی اا7 یہ مری ہری
 ہجر بہو ہ5: بج ×ز رہ جوہ ٭مجج یو بج 77

 ]0ج و79۳

 5 یو4 ای ےک ےک ےد ایس ےہ وع ۔یوپ وا
 ال نیل پت ناوغر و ةنَمَو مر مھتر وھرشب ا

 ھے لمس

 ا ادا سک نومكَت ہراجَتَو اھ متفرق لاوسا ا: <5 سرج ےس ےس سک ھے کپ ١ےس ے دو ہ٣ےے 8ے

 دف9ََّٗ<۷۔_ت ےہ کچ تن ٹوک :-۔۔ےہ .

 ےہ دمتنت ہیک تٌ دب ہکب ہعب چپ

 وشآ

 دحجب ھهظ۸چَپ _اُٗٛو ھمبل ا٭

 ےً  ھ خ8 ٭چ٘ن ھب ٹح کھل

 ڈل ےہ ام

۰ 



 ارم کیس چیت

 ---ے_-_--.

 طط ہد يى مہ ۰< تہہ ۹۲۳۷۲ مو
81۱ 
 50۰۳ ڈ۳ حج ۳۲۰۹ ۳8٥۱ ۶7۰ "5ہ5 چہچ ٦

 ا 1 ۳7*1۳ 1ک ۵ ]۶ 5۳۲ ٤> تہ پپ

 یر [٭ دزز( )۷ ٭ہ)) ٭× .57۳۹) ۴ہک 7 ۱

 ک9 35 "118 ,٥ ۹۹۳ <۳ 9 ا5575 جج

 ٭٭۱ ہا. ڑ7 وک)ہج ہ77 ت7 ۳
 ت7 ٦ ۱۳ × : َناَتَْيَمَلا یوم زر “٭ 21رو _

 تاجر ۷)۳ -۳۰57۲ 2ئ۳۲9 ۴۳۹۹ ٠٣ ک۳5 51آ

 ہن اک 9 ۳ ۸ ]ج۹ ط×3 >--×۴٭ :ج)] جہ
 جاے. بج جس وج ×6 ×۳۲ ہ7 ھجج

 5۸571 و۳76 مج م٭ بج 7 بب ہجر د3 ج

 *٭اکا08- ۹7+5 ۹.۳ ۹۲۳۰-۴۳ <٭ ٥٢ ٥518 ۹۳( مج

 ۳ ۷۴. ا ڑ٦ 514 ب79۹ (775]55 51751 7۳۴ قؤزچ مچ
 ج -موح- 6 ہم جی ۹٢۶ ۳۲ جج چچا ۳ج

 داد ۲)2 ۳۳۳ ۶۳۳۳. ۰۳ *زو٭ جہ

 آت2۳59 5۶ ۰ .١“ ×7 ہ۰٠ 5×۱ ا؟ھتجد و
 ۴ ۹۴ 57۳, 9۹7 ۹ جج ۶۰۱۴۳ ہک کک 9×. ]وچ چ

 اج 5۴ 31 152 ۳۷۰۰۴ *٭7 736]۹۶ ۱ 15 ×ط] ۳۰٣×> وجآ

 حد اک < ہلا ۹۰5 15 9۳5 ۴٣۳ ۳۲ ہ.؛ ×۱ چ
 ک55 *5 ک ۹۲۳۳۹ 355 5۱۳۳ 8۷7۳۰۳ جج جج بچو
 ۴۹ ۴ہ ۳ گا ۹۷۳۳۷۲ 5۹۷ د××ت05) 36

 ۶۴ 7851 ٦ اک, 5۳۳6 ۹3۱۳ ٦:۰۳ 57۳۲ ۳ج۱
 عج ×آک ]جہ4 5۰ ۴77 |

 ا585 : 6۲۳۲۴ ٭ ۳۲٣٣۳۲ ہ ء٣۳ ٭×8۹٭. ہہ ہہ ]رب جو

 ۳۰۰۰۳۳۰۶ ۰1۳۳ 7۳ 2 5۳۲ -3تا>۰۱- (۹ اوہ
 ٭7 م5 ۹313) 9 ٭7)

 ڈا ٭ت >2۳8 >۴ *تج ہ٥” د۵

 ات جہ ۴ج۷ ۴961۶ *1۷۹ 867 ۴× ٣۴.7
 ہ۔ہاتو ]اوج درج 7ج یہ۳۳ 211ت ۷

 ٭ت٭ ہہ ہ۳ ۹ ٹاک ہ92 ۵۶۲۹۳٣۳٣۴ ب٣ تہ× 87٤

 85. : 55 ۳۴۲ ۴٣1 5۶۸۳ ۲ج ۳ )۱۶.۳۴
 5۴171 ۹ 3 5, ۱( ۹۸۳9 ٥1

 )ک2 535 ۶۱95 : ك5 ہ5۷3) < ۶ ۳۴
 39 :وو< وج× یىیجر ہہ (8. جج : ٌہڑوچچ ه)
 2۳۴۳ک ۳تا. ۴۴ ران 5۴ و )۳ک <۰ ) ۷ 7
 ا 5)5 ۶1۴ 9 ۳۳ -۳], >ححر+-87 ۹ 7×0 ۴ ۳

 ہمصج ہ۱ و :قص جج انہ <ہ 988 ×3۳
 یص) ہبص ۹8۰ ۰ ۰ “در ۳3)× (حئم٣) ك۳ 1٤۹
 )ات ۳ ٦۳ 5۳ "ت٣۰ دو ہہو" ہ٭., ××

 ہ| ہوا ۳. ۱۹۳۰۴ 7< ۳ی ۱ ہت مت ۴۴۲ ہر و۹ ٴ ۳
 اک ٭ت ہا 5۳6, ہ 6مو ×ج٭ *ئ-۰ک٭ی

 و ٭ ہ جج مح ہد جج ہے کوچہ ىئمرع
 5۴1۳1۳ ۹۳۰۳ 9۳۳۳۳ ۴۴ رآ ہور یہ ۴ ۴

 دڑ.5 ہت... ۰ ۳ بک ۳ 7
۶۱ 

 ٣ ہت ۱ :م×3 یر مم بسم وجہ

 ا

 ا یل ابال قی و ںی اھل اھ یا ا ا ا ا ا ا ا دی حی چہ تچ ںیپ وس درہ اب وار کو

 - ریا "یھ

 ئی 53:3 ُنَمَِراَاَزْقِوَییل

 3 ےہ ۔--دی

 5 65995 ۱ج1 ۰۳ وجد

 اأَبَع ×٢٦:“ وا5 ۶3۳ا جو *7 ہہد×٭٭ جج وو چ
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 ہ3 ×۱ یم 38 ٭اا3) ہت ہے ہب× 33۹۳. ٭أم
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 اکا وس

 م× : ہات م+اآت ہج].× ()ہ  ہد٭ب رقص ہک چپ

 -م ->م ہک جو ہچ  ہ دردو تر جو ی

 87. کےپ 7)7 (۹) 1۶7 ہہو >۴ بر- 8ج6

 2۱ ۳۶ ہر ۰٣۰۹۰ >-7-. بج ہ 58ی ہم

 ٭ *وت×٭ 9ا۶9 ۹ 57۶۲ 6 م3۹۱ گا ×7۰ -ممجوع

 ۹-1 7779 7۳۲۶ 25 ۴ئ8۶۱

 5اڈ 9 ×۹. ۹۳۴ (ح3). ہ۲ .يقویە مہ8ْچب

 (9۹7۳۶,)845 087+ >۴۰۳ ىيد). 3. مج.3ن٭ ہہ ٭

 ۳11379 1ت5 5۳۹۰۰۱۰۳ ۹7۴ 728۳ ہ۳ 955 ہ 803 ٭)٭

 ۶إ 6 :زک ۹5۰ 5ا5 ہ6 ہاتحم ×۰ ۳. :٭۹ ۱85088:.
 ی527۴ ۹< 2 ۱

 7کآ 9457 >۶ 35176 ۱ر8 5 حج ہ9 ۹۰٣

 اک ۳ج ۹69۲۴۲۳ 1" ٹپ 8چت ]ق١ ۶

 ہد ٭--٣۳ *جح59حجحتِ_ -٭قہاووچ ٭ہ چعجح -٭
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 57] ٭771 3× (ػ1) مج 8۴۳۰ ہہ مے پ8 ہزڑجہچ چجچ

 1٦ : “ 5 ہم٣ 8۳ مم جم | ہم ]٥و :٭ہ

 تا759 دات ہک *3, ہم٣ ہم ہ3ا م ورک

 .۔ےت-۔ج ہت ۳۲۳۰ ٭*ر۱×5 ٭۱ ٭ع 9ی 9وہووج ڈہ حج بج

 ہتا۶(57 ۹۱۳ 31 ہت( ط١ م3, ہ×وک گو 8 ہ کرو
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۳۲ 

 ک 51915 511 55۹۴۱ 1۹7 ت٦ ٭م× قد جو ہ

 ٭ ہک. ٣۳۶) ے۳ جہ ×8× یھ)
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 ۳ 29, 91 ٣)1518 5ہ ×6 ٹو وو.سو ]کج

 اج 6. 91٣9 ۹۶1*۳۳۶ 17 -]ہ×۳۳ ۱ ××. ×7۷× 8۶۴

 5 5۷ ك۹ ۱۳5 1۳77۳1۱ 77ا۳5 -٭ ٣۴6٭٭ ھ77 ٭٭ 85
 ہم( 5۱7۹ (م۳ ہ۲۴ ۲۳5 ×ز ز

 لہ ۶۳ "۹ یر ٭۳ ہ.صج 8وہ ج أچچ
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 مح اک و7 مورو م7۱ ۰۳ج یىی توپ جر ي
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 ۹ 5۲57۳ ہ3ا 18۳ ×۲۳ 7ہ ڈا ۳ ۱ ۷۹۳۳۲ *۰ 65
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 ٢-۱] 86۶ ي *٭٭٭ 5۹ ت۹۹ ا 98 ۲۱
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 چپ 7 7)1111 1 9979 797 "۹۴ 1 7 ئ
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 ے1۱. ۹۹+ ۹۹۰۹ ۹3 777 (۴ 5ج 157-۳7۹
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 مم۱ 6 ی ہہ جم ٭۲ ۱ مو )۰۳۶۰ ×۰
 مج ر7 مج ہا 8۷۶. 8۳ 76
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 8, 5ا55 ت۶ ٢2ی ×۱
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 88584106 5ا75 ۹۹۰1519 3751۹ 91۶417713 ×-۴۴ ۹۱
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 4598 (۹۳۰۳۲7 3اچج٭ م۶ 5 ے78 چچی ۹۹۱۱ 5ا۴,
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 'ڈ۳ ×5ز ہ< ہ۱۹٭×ہ ۱.5) ک۹5 5۹57۹ ۹۱ 6۱
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 38۹ 1۹79 875 ٥ ٣۹ و75 215718 "ا٢ --٭۹٣ ا7
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 ج86١ 7۹۴ 8۳7۳8 6, 591 ۶ا۰11۹5۹-۹8۹13 ۹ >.٭۴ 7
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 ٦ ہ7 ×۷ 8۳۶ ×۳ ا8۳ ٣*۳ جو

 تکلا
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 ۱۳ ۱8 3۰18 ۱۶۶ 21۷ ۱۳ ۱۴7 51۲77 71 7چ تچق
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 تکل

 ت8 ۶7۸1 51۹7 39 571 ۱ ۴ +۴
 و۔٭ ۹7آ ہ77 ۰55 97 71۱۵۵5 8۰37۳۴ ج٭ ء۹
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 مج پ١۳. >٭×3 ب×۱ ہہ ٭<٭×؛ "۳ ٭ھکو1۷
 یرر۔ج "ہو ]مج ۶۱۴۱۹۷۵ 9۹18 9ہ ٦۹ ٹ۴ >ہ
 ۳٦9] 7 32۱ ک۴ 7757 9 ۶1۱۹۳۰۲۹۶ ۲٠٦۳" *ع 9۴ 7
 ییل٭ 6 2۳ ۷)6۰۷ ۹۳۰۷۱۳۷ 7۳577 7 *۶۲۰ 7۴

 نی ×۰ ی ×۷۱ ۱8۹۰۳: 777 (×5) ۴۲۴ ٤1۴
 ہ3 ہہ ہ۴ 8 جہ. ہ۳۳. ۰.۲۳ ۳۳ 77 ۴ 8١

 3× ہہ یىچرز ہ2. ہ۱ ك5 "۳ ٣ی
 تےح ٭ نج م۳٣ كر یھ وی ہک مہ ٴ۹۹99 یا5
 بوس ےہ ةچ ]ہیر م۰۱ ۳ہ و >۳ ۶3×۲ ۰:55 اکا 5 جاگ
 7. ب5: ہ0۰ 56 ۳ ۱۳۳۴, ×78, ك۳ ی٣ ۱ ۰۷۳
 ٹا ۶۳۷ "۷۳۴ 5ا١ ۱5 2ک 75۷۴ چم" ۹ 2۶8 3۲۹ 51۹ 67
 ]ج6 ۶ے 518۱ ک3 ہ۳٣ ×11 جج ۴ ۹ ۱۰۰ ۴
 وبق و١ !٭ ٹن 5 "ہ١٠, ٭۳ ٭ ۰٥۹ ہم گی
 یچر مم جج 28 ۱ 88۱4۶ 158 ۹۲۳ 7۸۹, 4
 ۹۴۷ ۱۹۳5 )5 ۶۹ ۱۰۰۰۲۹ 5۰۰۹۰ ک ۹۴] ,٥ 71۹۳57 (7ا)
 7ج ۰۶ 3 ۳.4 د5 ۱ 55 ۳۲۲۳۳٣۳٣۴ ۰ >×۴٭۳ج ۴
 < ۳8۱ ۳۲۳٣ 75 (7:) ۱57 25717۰5 ۴7 5ا1 ۳۶۳
 18. 53۱88 ہ۸8 ٣۳٣ "ہ٥٥ ى75 ب۶۳۰ ۴۳ ۴۴

 غیب ممے ×۳ 3م[-*7 ۹۳ ] 5373 5۷۳۴۰ ۱٦8۳۱۷۴
 ۲٠۳۰> ۳۰٣ ]کا25۱1 7 3ھ 65 ہک ۱۹۱ 7

 *٭[1 "۹۳۴ ۰۱

 9 0:۴ 9571 ۹5 ۹ 37 51۳77۴ ۶۳۹, 1569 ی ۳
 ھ13۸ 5877۱۳۹۴ ۱۱۹۹ 15 5۹ ۹۳3 51۹5۶7 (75)
 )۵187 م7۳۱ 7 ف۳۹ ×۶ ۸۴۳ ((+7۴8

1۱ 661 
 م8 7ا ×ت 7۹ 3ج۱ 77۹ 777 (3۷)۔گ ۰ 78
 “۔ت۔زہ۳ ۷ و ك۳ ]۸۳۹۷۳ ہ), ۹1751۴ (۳3) ْ٭< <۶
 23٦ 8۱ تہ ۶۲۳۱ ۳ م ۶ػ ۱۹۶۶۰۳۴ ۴۳۱ ۴۲۳ ہک
 حی ) ی5 . >۳ 55 58۱ ک۳۶ ۲٦۱ ک ز0۰ 85
 7 ۹18915 5۲ ۹۲۴ 57577 ۳۹ ۶۹۲۳۷ ۹۲۶ ×5, ج۹۰۳ ۱
 ک5 ۹۴, 9۲۳۲5 ہک م۳٣ ہر7٣ (۴ :۹۲۳۳) ۴:7 ۶ ۶۶۳, 5۴
 ووتحجرو ج۰3٣ ۱ 5:۰۱ ۹ہ 5۹1895 53 05 8۲ 7
 ۔ج ۱۷ي (38) ×٭ہ. ۰ ج.).۹ ۱ ۰ ۴۹۰, 57

 یے ×۰. ۱۷ 7-8 ۴ ۴3۱ ک۰۴ >۰۰۰۶۰ 61۹۳۱ ۱< ٠۳
 ج0ص ×٭×, و ہد ہچاج ۸ ۰۸۰۶ ۳۳۳

 >1 57] 7 57 5۰۳ تج ۴ ۱۲ ۱۹ ۴۲ ء٤7
 8ہ ۰-۳-5 وڑ× ۶۳۱ ×۳٭٭. س۴۰ "0 7
 حب ورص ف۲۴ ۹)۵ ک۳ ۳۱ ۹ >۰ ×× 75ا38 7



۳" 
 یا ا ا بین جو اح وج تی و

 ی٭ ۹۱۴۲۳۳۰5 یز ہہ ٭ےو ]مج عج ئ
 م5۶۱ ۰۴۷7۳ >3۰۳]15 5۴ ۳ ب۰٦٣ ۳۹ 7157۴ ٠۱۹7۶1

 38ج ع ٭ج ۹۱ 8+ ۹ >٭ہ تاواک ف١٣ 5
 یب×5 ۹1ہ م١ ب۰ چہ.  ہج ون 1, ۶

 م717 ۴۸۶۶ 6 ۰۱۹۹۶851 ۸5× 7.۳ ٠۰×
 57 1 ۳ ۶۱۶ 77 ۹۰ ا57۴ آ7۳ ۳]۳۶] ۱۴ا ۱ ۹3۴۲5 171
 ×۳۰ ۲۶۳ ا5۶ ۴۱۵ *ر٭ ۰۲6۹ 6۹ ۳۲۳۳۶ "۳31 ۴ 7۱
 ۔حئح٭ 2۰۳۲۷۰۶ ٭)ہ اج ۳۴ ہا ۱ 1ج ہلی7ا (7)

 کاج ×۳۰ 55۳۴ ۴۳5 ۴۳۱ ۴ ۳۰۲۲ ۳۶۰۷۳۳۳۰ 5
 ہ۳۴ 7۳۳ ۳7۶, ا55 575 و۳ ), ۴5۳) 575715 ال

 59 :3) 71۱ 1 ۶ ۹۹۰٥۴

 ۹۶] > ٭ حج << ۱8۳ كا6 ۳۶ 5 ۱ ٠۶١
 مم ۳٣" 8۳[۰01> 8۳۳۳۰۴ ٣۱" ت٥ہ]۰۳ ٢ت ۱

 ڑ۹. مح ×8 ہ5۳ ۴1۲۶ 671-84 71۱۶۳۰ 57۴٦
 راگ ہم۷ 5۰ >۴آ75 ۳5 ۱۴۰ 5۱۹۰1۶ ٥57٥۸۱ ف٦ 5

 ت25 ۱۲۳۶۶ 5118 71871 ۴5 8 ۲۴۴ ۴3۶ 1٥۶
 ۳۶۳۰۷۳۲۶۶ ۶5 ب۰ (۴3۳519 ک۱۳ ۳1۰091 (215۴ ۹75191
 ٭ج٭ ہم×۶ ء۰۱ 5۰ ہم۹ ٭۳٭ ٭م٭7 9 8

 8۳ ۱ 4 27 377۴ 1971۶٦ ۴2۹ ۹1821 51171187 5٣52۰5“
 ٣۰× ثم ' ؛ ۹ ٭٭ر و ٭.؟ 5 ےيواح ي 5
 ۰ ہہ ×۴ >5ز3) ۲۳۳ 1 57۳1 ۴7۳ ۹۳ 769
 کاکا 51153 *۴ ہ٦ 77۹71 ۴7 ۶315 ۶۱۰ ۹۹ ۹۹ 7 6
 ج7۴ 7 25815 (3) "7۴۴ ۶)۹۴۹ )۳7 1 7
 داآاذ 7۱ ہہ. ہ۰ ٭>:٭, 9ا (3ج >]م!٭ ۹۳۳ ۹7
 أ۹ ۱ ک۳ ۹۴۷۸ م۳۴ ہ)ہ ہا 78۳1 12۶ ر5 ۴۳۴۶۱۰۳

 ریو +۴۶۷. ×53 ۴ 5۶۲ ۹ )78( 3۲57 ٠٢۴۳
 3 ×× ڈ0 ہا ٭٭ جہ ۱۹ +٭۹ 5ع ہہ. 6 'ت:'
 ×۳ ۰۹8 7755 ۳۶1 ج۱ ۳۳. 2:۶ 7 6

 ناس اھ تار ۱

 ۔میم× ×۹۱ ×۰: اھ لاَمَْدْج َلَزَمَأَو یہ موج ۰ ۴
 "میم. 77۸ ہّ ء۱9۷۱ کاٹ 3۶ 1۹6 ھ17۳۴ ۹7۴۰۲۶۱
 نج مت "ئی. ۹× م۶ ہم” ہ ۹۴6 5۲ہ 5ا
 +7 ت7 ۳)727 ۱ ک ۳۰۳3 ۴ 1 7۰ بدو
 نرحسحلا اج كڈو او رمک نیلا 5 ۵ 866 6

 ہ۷ ص7 ٣۳ 9۰71.(* ۴۳۳۳7۳٣7) ک 7ت ۱۶۳ ۱۴۷ ۴٤
 ٭٭ *۰" ہ٭ 8 3ر ×۱ ٭-غىػ* د۳ ۶۲۱۹۳۶ ك۶
 ہ3 ×ںکی و بہ. ٭؟م.٭ ي۱١ ۶۹۹8۲ 556 87

 ان تا
 ٰم٭ 9 َمظَع هل اد واک عم یلص یا ڈیم انِم دلا بوت مت

 رہھچر رد وھع

 “ےیرءا) داواک ×۹ دہ( 3ھ 951 ۹۰ ۳۹۳۰۱ ۴
 ق -5٣٭٭3. *٭ ]ز5 دہ ہ0 5 کا 81

 ]۳۶۰۰۲۳ ]۳5 ۰5 ۹ 1۹1۴5 3۵31۹ ×7۳ ۹۹97 ۹۹۹ ٢۰5"
 ح3۱ ۳۰ ٭٭ج ہ۶٣ *مہ ٣۰" ا١ب یجم "مج
 6اک ۳ ہ۴ ٹ۱ ہہ ۹ ۱5۰8 ۹8۶5 ۹۹۹۴۰ "81

 ۲ نم لک ڈیڈ 20
 ْ ےہ ڈی

 رادلَصَت 2یک 2 یک 0 -. شش رہ 8

 ا

 ولا مَِّع ام نو لو ریال دا 5 اج

 :اگ نیَولا نم قحلا نی نوٹیدیالو هلَوَسر ا
 6 کک ھا یخ بولاقنا

 اگ نادر ڈ 0۳م. ةَنْیرِيٰم ا٢
 اگ دیت ای مهلوَم كِ ےہ ےس .

 ٤ رک ج تا وک ام ہے ۱

 ۷ ھم 2 ہما و 7: کر ُِْ ٰ یا وو ےہ ٣ی

 ئْؤاَثَح ةکْدْبُس جہ تو یت نو : .: تیا انک وو مو ت 2 7

 ہہ ےن تعا
 تہ بقرہ 7.1 اہ ۱ خر / نے ۷77۹۰ ج۰77
 مب .5ہر جیوب ہ م]و] ٭٭ ہزو) ھجبج !(×٭ر۳ رہ رت
 ٦ں ڈ7 ×7۶ مرہ 7/9صك7 ۷۷۳( ہ7 5۴۴ 5 7
 5 ]چو ہ3 ہمرو >7 بج می ہم+ر ی۳
 حج ×7 ج777 ۱ حجر 'ہج٭) جج م× چ۸ ہ۷۲ ف
 م۳ ۳)7 ×۳ 5ج ٭ ا٣ ×۰ ۶77ہ ۱.۳۷ ×)إ ھ7 <

 انچ و × ہ7 بج ج0ا 7 چہ تہ 7 یجب 7 و
 >چ ۳× ×!تنتدج+  ہوہ٭)ہ+ 577 7559 7 مر دمر 57
 ]۷۶ ت”رتم ج ہب ک۷٠ ۳797 ۲(1 ۶ رآ× ×77ج7٭۰ وت / ک
 تک ص7 جت. ۳۷ ) یہ: ٭۔! ہہ ا ت7 7۳7 1 چے
 یر بج جج ید مج وو یأی جج 55 7/ خیمد)ز و

 77× ۹٥ب <-٭أ]))موق 757ج م۲۳۳7 ۶7۹۰7۳۰ 7
 ح7 جب ق3 ہ٭٭ ×77 ب4 ۱ ۳۹۲ 517 ۷۶۶ 7
 ہ7 ہ7٣ یر۳ 77 ر 25 277 م7 جو7 ہ7۷ 7)2

 3+ ہ7 می. یل ۸۷۳۴ 8 1

 ١ اپ نون نال ارگ نوک ما 0 3 ےڑو 2 2ٔ

 ×ھتچ د>دحہ دحبی ہکب یب دعج تیج ےہ

 امہ ھب >:تب ھج ات رٛ

 دح صح دهھسيپ ۔ےہ ۃععصسصج ۃژضتب



 ہجتک 5۱ 5۷ 59۹ ت۷ 5 388۲7:55 ۶۳۹۰ ہجق
 ہ5 أ0 م۹ ۹۹۹ 8۴۱ ۱ 8٥

 چ٢ : و35 ×۶۳. ۰۷۲۰۹ ۹7۳۱ ۴551 3و
 ے78 "3۳7۳۹ 7۲ 5774 ۳۰ ۱

 تا137 ۵۲۳۴۳۳۶ 35× 215۲۰7 377ا ۴۳8۴۳۱ ۱

 مو >×3۳9 می ۴٣ "۲١ج ۰
 ٭ح٭ و8 57۱1۳۴ یف چ6

 ۳. 7ر. ہہ ج۱ ۹ ہطج ہ۳۳ ×۳ جج سہ
 ]5 ]1 مج 5ج 1۹۴ 9:۴۰1 ۴7۳ ۹۱5۹ ×1: >.80+
 ۹ ٦۹ مت ۹ ورڈ ٭۷٢ ٭ہ2 ١× مک جو

 ۹۰۶۴ 7)71۵ ۳)۶۴۳۰ [۹۴۰۹ ۰ ٦٥ج ٠۶× ہج جج. ١٢
 )ا۰ <× ہہ ٭” ہہ تلک ء۳ (ئ ےہ ١

 ۔۔ ۴ 2 7 >×٭٭ 8٦" ا" ۶ ٭ا٭ جم: إ٠
 ہ5 ہک ہ5 71۱ ۰ ×7۳ ٭٭-7ج7 ج٭ہ *هج ید ۲أ

 .... مرحادچسلاوب لال - ج3۱۹ 551 ۹ ۱۴:33 ٭چ ہچ
71۱ 1 51377- ۳187 

 ۶۳-7.7 7117951 ۲۳8۰۰ *ا755 ×۳۴

 1+ ۹۲3+ ×۲ 3 ج۸: ۰۱4۳۹۳5۱۳۰ ۴ ۷
 ۳)3 م۴ م۸ و 5۱ ×5 ٭زک .57٭ ۰۹۲۳ 5۲۹۰۵ ری چ

 - ٭نو٭ ]582 ہہ۱۷۴)۳۰7۹ 237٦ ۳725 ۴۰۸ جق٭
 ے58. ی:)۱ ہک. ہہ": 07× ٭×-٭۳۰ چا

۰ 1-7 ۹9۹ ۰۲۰(7 ۱ 
 ۲181 75۱۳۴. "3ہ ہ> 25 5ج ۲-3 ۸5 (88)ج
 کت. ۱۱87 ا7157 78۸ 1:5 ۹۹۱ ۳ج

 37 ا 7ہ ۳ 537 - ۰۹ 3۹ 7٤
 رارفدسلا ہج ۴ہ ہک د× ۰۸۴۱ ۳۴. ک۹۴
 ×٭ و1 5 'ہ ۹7۲۷ ٭ ×× 3۳۳۰ 38 3۲۷
 ج۳ ہم ۔۔ (33۳۳۴۳۴) ۱۴ ۲577۶ ۶7 ۰۳۳۳۰ ۹

71۱ 8 ۵8۹۰۱ 1-۱3۴ 

 6 ک تہ .٣۴۳ م٣٣ "×۳ ٭۱ ۴۳ 68۴+
 حّ: *٭ہع۱ تے ےہ. ۳ہ 88۸۱ << 7۳۷۶

 ہ۳۳ ۴ )۶( ۴3۰ )۱۹: ,5۰ ۱)8328 ××۱ 5 ۳٣×
 27ہ عی ہہ عدد 8 ۔٭ڈے ]ہم 6۸+ (ج1ر
 جج ۳-۳۰7 >٣٭ ×۴۴ ۳( ۹۳۴۲ 5۴, 5 ۴

 583 مہ٭ ۳ 8863 ۱ .×۳۳ 7۳ ۴6×٠
 ہچڈ م٭3٭ ۹8۲ ۱

 جو ہ٭ : 5ج3 ہم وج "×× 8 ۹
 ج۷9 ۱۲۹٠×؛ 885۹ ۴۹) ٭ج ۱ ۳۰ ۵
 ل۳۱ ت۹7 ۹ 858۰ 1۳۴ ہو باہ .77 ۳۰
 )۳ ××۴7.٭ م۹۰ اڑ 1 ہ7 ۲۹
 0۹7 91 ۰ ٣> 5, ×] 31 ×7چ ۹ 6577۴ 7 ۸44
 ۰×3 ۰ ہو آ|(۹<٭ 6۳۷. ۲ ۰۴ 87

 اپ 3 2 یش ھ0 ایڈ ا اھ ھو اھ 3ج

 شہ ور شہ اے بسا ہر ںیہ رر یس اج اچ ےس نی ا

 ےہ ےب یھچو یو

 سب مہ ھس ےي يھ هہًسب صل دب ےہ وو ىب ہی

 م75۸ ج5 2147۳ 6 7۹ ؟ہاا!]د۶ ۳ا۰ ×۹۰ 75
 ہت اچ ۶16 ۱5۱ 5۹۴ ۶165-۶8۹13 ۹۳۹۸۳۳ا 7

 8059ا 3731۹ 851۱

 با *۳۴8۳ ج۸ہ٭) <ہ ×6× ہا (جہ
۶۱319 ۱971 ۹۹ 27 1 ,5 71۴۷ 3۴ ۳۷۴[ 
 5۱ م۴ ۳۴٥“ 51۹7ا 57۳۶ ی٭ >5< آ۹۴ ۱
 ٭×٭ م23۷ (جج) 86۰-۰ ۴۹ <۳ ی5 تآ ۹۹8 8 ۱
 ہو ڑ۰. م۳ ۹۳۰ ۳ قو ۳)۹۳۳۰ ۹۱۱۴ ۱۱۹۰۴ >٭ ۴
 ۳ق 2718 ۶177 51۲۳۹ ۴11 18۶ ۱۱ 7151415 (۴۹۳ ۹۹,
 ات, 71 ۱۹۲۴۴ ۱۶1 77 ۱۱۹۴۴6 158 ۹۲۹۹ 777 7۶
 جج ۳۳۰٣ ۱ ۳7:۶3 757۳7 ء۴۹57 ۶۳۹ *ا۹۳۳آ ۴5 ھ۴

 م۳ ۳۴٥ ۸ 1 ۲۹۱۱8۱۹۳۱ ۹5۹ 37۳ 2٥5۳۰
 8۳8 551 ۹۲۹ 65751 57 6 ۲ ۶5 - 25717 ٦871 ۰٤۹

 ۱8۰ 8+ ۹)٣ ۶۶۰ 1 ج۳۳۳. ٣۶ ۹۹۰۳۰ ء۳۶
 چ۳ ۳م ج< ك5, 5۲۳۰۶۰ ۳۳ 7۲۰8 ٭*یرکا
 میرج مے بچ 873۲ 10 ج5 275 915۰۹ 6۹آ ۵۴

71۱ 61۴۰ 

۴۶۴ 2۳۲ ۹75955 2۹5 : ۶۱787 257[ 
 ا. ۰۳۳ "مہ جبہ ×![م--ہ۳٣×][ ٭ 7:٭0186)ہ 65

 ]27۳-7 ۱۲ 1 ا 7. ۳۰1 ۴ 91۶۶ 0۹ ۳۹7 

7۱ 11۹۳5 5371 991۹ 51133 ۹11۹76 

 ت5 چ *× ۹۴۰ -٭.+ت-جو× ہ یت ا؟٭ ۷
 م9 ٣۰۲۰۴ ٦)753 ۷ ۳۶۳۴. ۹۳۳7 جج٭ تک
 ۳۳۶ ۰7 ۴7۳ ۹۶۴ >7, 511۳8 1۹۳ 5ا5 ا2۳ ۴۴ ۷
 تی کی ؛ج].٭ م۱٣ د۳ 55۶ 7۸1۱۹۳5 ۴۲۶ ۹۴۳۳ 765
 ت۹ 5)5۱۹ ۹٦ ۴۲۴ 57ا 87۴۰۴ 1 75

 ]67 ۱15] ۶5۳ ء۶٥ ڈا ۰1 ک 7 7+1۱

 3۱ ٭ج٭ 8١۴۰۹ 1۱۰٣۶ 5858 ۱۹۹۰۳ ٭٦٢ ۱ ؛
 ا357 39ا۰ ×۱ ک3 ۹871 ٠۳۴( 7785 55, 52 ی٭ ہہ 777

 یىام) يط چ5 ۹ ۳٢۴ ۳۲۳٣۲٣۳۰۶ ۹۳۳ 57 ٥٥۰۳۰
 ]8-3 ۲8۶ 51 17۹7۴ 1۶ ص۹۰ ۴+5 ۶73 ت5ق
 8 ۶۷87 ۹۹۰ 5 ک ٥5۷۶۳ 3۴۹ ۴۲8۳ ۱۰۹۲, ک٦۴
 22 3185 ہ 75-59٥2 ۱ 5 5۴ ۴۲6 7۱۷۰8 5۲5۳ ۴ ہ۶۱
 چپ جب ٹچ :) ہ٢ م۰۶۱ ۹ہ *(يق ٠× ٭۷ ٭زإ

 ٭××۹]5۲۹ ۳۰۱

 پ31 : ہکزو)اک (ھ۰) ہ37 ۳۷۰۰٣٣ “7۳۳ ۹آ ۳۲۷
 جج وو م۴ ۹۹8, 504137۶۹3 ۹۳۹۳ 3 7۳۶
 56۳, 8۹۸۳ ۹۹ م1۹1۴ ]۰۰۳۰.۲ ۹۳۳ ۴ 57
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 وج×٭ مو. ر ہج جبہ ن2 ہی۰۰ ۱۳ ]5 ر ْکصححم ۳۴۲۶ .0) <

 38۳ ۰۴۳)1۹ چ5 رک ٭× درکڈ م ×7 < (×(+.+
 8ی. کک ہ۳۶, 5 مم ہ !چےموج. 5و

 ۹)ا 7578 ۴5 ۱

 ً+ہب٭ ٭ج×٭-<٭ ہت ڈ3 8۸8 ٭+
 97-ہ[91 59۳ چ3 تاج ہ ٥۰۷۶ 8۹۸9۷ *۲8۱ رابحا ۔
 ربح - یڑ[ ۹۹8 نابھر - بھار - ی۲ 88564 ا ےبح 388 78

 ے87 ی۰ بہار 31018 171867151۹۳ 1۱

 ۳ ک1 ۹۹ ہ۹. -871)3 5۲۳۴۴ ۹۳۳۳ ٥ ×ہ٭
 ك-۹ جج ٭[۹٤٭كک و5۳ ہ ]ہو ٭:٭٭ مج ہہ
 57۴ 775 771 (5:)-1۴۰ ٣۴ ۴۴۱ ٣٢× ٢۹۳× ۹۹ ک7
 ۲ م5 5ا ×۳ 3:۲۳۶۹ 17۹5 مما ۰۱8۸, 5۲۹ ۹۳ 6
 ×٭ كم۹+ ×77 1 م7۴ ہ15 مہ ہ8 ۴۹۱ 55, 515 7۴

 ا. 51 ۶۹89۴۳ 5757 ۲5 ٭×۹۳٦ 7۲ ۹۶۲۶6 *)۶ 7۹71۲7۶
 ےہ ۳٣۳۴ ت۵ ہو53 ۔عیس ہہ ٭”۱ ×٣ ہ8٭ ۳۳
 ات 7آ 71۳ ۱ ۳. 5191 4117 ۳ ۹)009 ۹۸۶7 ۴۹ 5:
 ۹ جن. می. ہہم ھجہ ٭٦ مت ہ ۹155

 ۹59 چہ ۹78) تان ہم 7 ۶ ۹.٣٣
 5۳۳۳ ٦7 7 75 7757 ۱۰۲۷5 ک15 9 ۱۴۴۲ 7 |

 27ج: ڈنج٭ رآ هہ ٢× ۹٣× کک کچ
 7۳۰7۰7 ۳ج ٭٠×7٣۴7٣٣۳٣۳٭ ٭--.٭٭ ٭.جح٭٭۹ ٭

 ]و ۰ ہک 1517 م۹ ۳.۴ ہ5۱ م89۹, 6
 )79. بہ۴ کے )۶7 7717 ۱ ۹7 51۹۶۳۴ 7ر

 2 9 117۶۰ کا27۹ ۹ 7۹۳8> ۳۳۰۰۴۳۰۰۳٣
 ۳ 53 ت۶۹ 5۲5 ۹ ۱ 5۷ 5۳8۹ ۶۲۳ 7
 ٭۔جحے ہک! ہج٭ 9م ٭ق ا ہم ہ٭ہمہ-ہوہ٭
 25518 ×× ہ5 ہ6 88 77۶7 ہہ 7

 2099 ۶۹۹۹ ۴71۱ ک5 ۶1۹۹) 58 م7 ۴۳۷۳۳.

 ×۳1 ×53 ۱ ۱ ہک ب×>×٣× 9٠۰ زا َلْسْيَلَکَت

 نوملالتت نل پا ہن ۹ ہجچ٭ ہ د-٭ سج
 ہہ مچ ۹ 9, ۱5:۹ ۹ 57۲7۲۷۹ ۴1۲۰ ۱۱ 8٥۰۳

 5 317751-357 ٭ا7ا۰ ۳ ی۹٭۰ 85 6
 تہآہ)۸۴0-0۷ -حمز|ک جہ ٭ق ۹۳۰5 ۲ یو ہع
 ×55 م۹ جج م (ی-كأ-٭ ؛( ۳ ہمہ, 5
 ۳۳۳٣ 9+ م٭؛ ج× 555 5۲۲۳ ۱ ۳:۶۹ ۹۹ ٭7., “ہ3 "3)
 ۰ مہ 00, ۱۴ 5۳7 5۳۳۳۰ 55 ی٭×اک اگا و ک۳

 5 کب <۹ 15۶ 5۹ م۹4) م۴۲ ج۶ عج ٭٭۹ ۴2۹۰

93153-59415 

 ۱| 77۳ 6م ۳٣ 5 م6 86 5 ہم یو < مہ ۴
 ۴ 9 حفبس۹ <8 ٭٭چ٭۹ ۶۹ 7
 ۰٣|0 579 75 237 79 090۴ ا۹ ۲ ۴
 ےہ ب۳ 975715 ا 7 ۹ ا ۶ 7 ۴۴ (3۶) ۴6+
 ]۹ ۴ ا۷۱ دا5, امام۹ 0 ۳۳ 8
 تا ]م81 مہ ؟یہ٭× یب٭٭ ٭ر٭] ورات٭ ہہ چ
 ہ۔ق ہواک ج8ك ×× ہی یج مد ۱ ہ6, >۳ ۶
 ۳۲آ ۹8 5 ٣۶ ۹۱ 31۔ی وا, 1. 55ا
 وچ یہ تک5579 ۳۰ یے 85 ۳< مچ

 ےو×2 17 5۱

 چپ و5 ۹۰۱ ۰۹۲۴ ۰ ۳ ٣" ۹۳۳ 5٥۲۲
 یررمہ ٭6۳ 8ت ہ ٭مى وہ ٭ےچب مہ

 مسج7٭8 ۱ ٢ <۱ بب ہ0٥) 8۰۹۸ ٥۹۹
 080۴کم 0 (م۱ 5۳۶۰ 1 1۹۹ 2۶۹ 7)7 ۴۳۹,

 ۳۱۔۴ )1 ۹75 ف ہ۴ <۳ ہہو مو٭ ۲-

 م×9)
 ۳۸ج ہہ. تا7 ٭۶ج م۳ یب٭ -×مع
 مو. ہہ ×۹۰ 3519۰ ۹۳۴. مہ ٭ر۹ 08 مچ ۹۴
 ہہ ۹۵ ×۳ 8ع ٭]| .٭۲ ۵م 6
 0187۷۶ ہہ ۶57۹7 ۴ 71 77۳ 7 ا1, ۱

 ۳۳۳۶ ک ۶۳۴۰ 5۲۲۳۳7؛ جہ ی7 15۲ ء۲۰ 9 ہ
7 7* ۴۹۱ 5۴۳ 51 ۳'1۹۹ ۹67۴ 27۳7۶' :28 8551 
 ہو مچ 897 ۱ 57۰ ی >۴ ۵ "۲ 5 ھم ۴۳
 797 ۹ ٥١۹ ج۹٣) ۹۰۰ ۱55 ۰ ہت ((۹ 7
 م178۰ م39, ی۹ ۳ م1 ک8. 1۲۳9 ۹۹۷۴ ۷۹ہ ت۳
 9 55۰ 3 ٭*ق ۳ "ہ5 ہہ <۱ ہ5
 ہ9... ۹۹ [۹۹۳ یو ہہ ۱-5 ۱۹۹۲۰8 7

 95551 5 ٠۶۱ ب٦5 755 ۹75 ۰7۱

 ۴ ۳ بیخ ×٭ ۳ وج ی١ ْنَخ ٭<
 ۹۹۳ م7۴, دب ی۳ ۱۳ ۹ ۱۹77۱۱5 187591 ہب× ٠۹

 27775 ٦> ٦ ڑ7: ۹۹۹ 51 7 37۶ 857 "۹ ۹۳ ٥6

 7 ط97 3۳۴۱ -- و. ×0۸'۲)) ۱ ی۹ ا۹]
 َنژرِيٰصٴَوَمَأ و 7١× یعی)۔یہ ہت پ3 ٥ ہک

 ج۴ 9.9 ھم ٣٣-9 ۳۰۰۹ ٭ہہب+جوہ ووکرج
 ١ہ ٭ہ5جہ حج مچ ہے یو×۷" ۸,

 ١)7558

 (٣۴۹ ہ" ٢۳ <۰ > ۹5 ۴۹۳  [۴ء ا 5
 8( ہہ۶7 >  2 )۳۰ 191) ۳۳ 5

 81157 ! 501 8۴۹-۴ یر٭ ٭ ہں م٭ ۱ 68 8٤8

 ۳۳× و )۳۰٭ جم ہہ ×× ہہ 5*8 ع٤
07۱ .. 

 چلا 7 >۰  ہ٭٭ ہہ٭ ۳۱ د۳ 06
 5755 ۶٣ ×7 ہہ ۳۰۴-٣۳ ج57 2 7۷٦
 ٦٦7٦3 ہ۳ ۹ 7۳7 ۶ك ۱5۱ ×7 ہہ 337 ××. ہ7
 اتار < 3777 7< >٭ (تیر۔ہ ہجچا٭ رک 16 ۱



 ےہ -ھ مس حج۔ے_ -ج.

 ۔ےہہپ رے ڈے

 رو4

 راتآ وعہ رکجح ےہ

 دل ےج

 38۳-85 ك۹ ٣۳* ۱٥ م۹ یس

 5:۹19 5۹7577 1۹۹2۹ ۴5٣ ۹ ٭5ہ7 ١ مج  پ
 ہو حر 0 0ج 0

 7 ا۴ 5ج ا را ھا 7۱ 0 ات
 ۱ ۳ 7 جج. چ7 وہ 8 3ج

 2۹۳ ك7 5۳۶ 8۳ ۱ ۹١ 5اا ۹۳5 ۳۳ |
 55 55 رت ہہ ےہ ۰ ۲۰۱ 59

 5۲۳۹ ۹ ×۹۷ ۳5 ۱۳۴۴53 ۴۹۹ ۰۲ ۰ ٢

 ۹597 ۵۰:١ 57۳71 >774 یکاڈ ہے ہچچ و

 77۳ م۶۳۳9 ۳۴ ۴۳۳۴ ى۱۹ ×× ۳۰× >>٭]٭

 ک5۳ ے۹۹ م۹. ٣٢٢ ۹۱۴۴ ×۳ ٭*۳ 3>٭×٭ ػپ

 555 ر5 5۱ ٠۳٣ 7736 ۳5۰ج ۳۰ مہ

 ۳ 7 ۷۶ ات ۱ ۳ 1۹57 ۶۳۶ ۰:۵۳۰۰ ]×.×]

 ×7 ۸×0 ڈچآ ہ٭ ہہ ۳۳٣۲ 7م چو
 ہ۰۰ 87+ >٠٭٭ ح٣. 87۰: جچ×
 م۳ ہ٣ ہ٣. ۶7۰۲ یومر مہ ٭8 قم

 ک85 (551)ر ك۹۳۲۳ ٭ق٦ ؛ ۳٣“ 5۳ ٭1 ہ *ر٭ و

 7۳ چا ۹۲۳۴ >۷: 7۳۳۷۰ 5 ۰۲۰۳۰ ۹۹ 7] : >.7]

 57 7۲۹8 ک۹۰ 11۶57۹ ۶1۶۰ 7۳9, ہ75 .۹> ٣۲۳۳

 6۹۲۹7 531 5 مک مہ یہ ]۳ ہک ]م٭٭ چ

 ×× 5٭ت ۹. وم. 86 87۰ (تآ ہہج٭ و,

 ۹۹5 ×7 ٣ ×7 ی5 د۰۵ ۷۳ج 17 ۱۰ ۴7 .)

 ر75 395 د7 ی٭ ۰ ۳ )۰ ۰٣ ہچ٭ ۹چ
۹8۴۱ 

 ٭٭ +×+٭ پ.ّ×٭7ہ_ت ×وہ.۔-٭ی 888-8

 182-9 یصج چت ]۹ ہہ ڈپى جہ ہہ
 ہ٭5 ×:٭ہج مس  ٭٢٠ ٭٭838:1-8ِ . ےب

 79۹71۶۹ 575 ۹ 2۲۹۰۳ ۳٣٣۳۷۳> 5۷۱ 553 ہ, ۷ 5٢۳۳

 پ ہ۹ مم ۷ <5 ۳ 58 388 4+ ء٤۳
 ہہزجص ی۹ مم۴ ]6۱ 5ج ہہ ہ۶۱ ا ٭چ×د م٣٣ <7

 51۷:۳۴8 ۳ 7× ×۰ ہ5 ×۹× ۱۹ ہ٭ ××. ۳
 نا

 ے٣٣ ۳۰۱ 2۔709۶ ۲۹ ک ۹۹: ء۳ 728
 7م >۹ ہ"ا۹) >7 ۴7 7 ۱۴۹۰ م۳ 7۳
 مج اریثک (ئ)م۲۷) ×۴ ت۰) ۴۲۴۱ 7 1 7۴7
 ۳۱ ہ5: ت۳۰ 581 ۳ئ ×۳ (8مم۹1۳۵ م×چ٭ ۶۹8

1 981 

 ا55 د3 5 >۲ 5۷ ۹۹ 68. بج 7
 )۶۳ 547۶ ۴۳۶۴ہ ×۱ ۶۳ ۴۱ ۶ 7

 9۳2۹ ۶۷۷۳-۹8 ہ0 ٣ ق۳٭ ۱)۴ 5۱۳ 1×7 377

 5 ۰ ہہا۱٭7۸27 وچک+٭× ۹۹۰ ہ۱۱ ×۳۳ ۴ ۹ػ۹
 ہہ, 581 ۹۳575 ہو د35 ہ۹۰ ۱+۳ 87
 1۹51۰ 36754 ۴۹ ٭×ہ 717۳1۱ ۳۳۳, ۷۷۰۷۴ ۹۴4َٗ

 1. ۳97 ۶)۹773 >7 75۲۳7 >٭٭)0 7 ]۱۴ 7

 : اروناوٹفطن نا تو اںیرپ اى
 <1 وه ٥نو سلا کلو رونے نل هللا اب

 ہند ار اش کوا نل عا
 1 تو ایل نا بْهولا ہرابحتلا ناک نِاودما اس
 لا لمس نَع تْدتَشَرَو لطابلاپ ںیاگلا او ار

 قابو مفت اللَو هوا و به لا نون نیئزالاد
 ا ایام یے تیا پا مزمل لم انہ
 4 مشروھٹورژیبوجدرحشھابچاھپ یو6 رکھ رات یر ا

 ا وع و ےب ےص ھر ےس ْ ےہ ےہ ۶خ

 ا اغنم سرا توا قلم تول پک اج

 یر رر ور یئایہ

 0و7

۷۳۷۷ 

 > اوُنِلْظَتاَلَم ةرَکلا نیلا كي رم تا ا
 اے عام ا یے و >1 7یک ےک رےہ ہ ےک و ےہ ےھت ے وہ ا
 ناَقَفلا عم هللا ئااَوملع او“ ةفاك اناَقی ا

 ے8
4 

 میز ا5727 577 ج٭7٭ :ج ہہ ہہ ہہ 75 جم ۱

 ۴ ہ۲7 ×۳ ٭۔جر ہر 55ج مج ]وو وجدەج وووج

 تج×٭٭ ٭ہ ٭ خ٭ دہی ھ ب جج بیورو عو چو

 ہری می ہ۰٥ و وم یہ جت 7نجو جج ۔مچر (مممر ے

 777۳۱ ۶۸ ٭ ×ت)ہ/770 77ج ہ7۳ مم۳ 777

 ۳77+ ئ۳ ۳۳ >7۳۴ یو  ہدہیرچہ+ :٭ ہوجج مرجوج ری

 3۷6۱ 57 لو ٠آ ہ "7۳۰۰۲ چہ "قی ورتچ یچج یہ ہں ھو >

 77 ۶۳۷, 57۳7 ۳۵ج ۳۳۳۳.۲ ×۳ ۹۸ج 77ر (مہر جم
 77 5577 707 ×۲ 3ج ٭ :ج٭ یجب ٗہہہ جر 777۳ ×7

 +۰ لم جج چ0 <۳ (م5ہ جج چ) ,3۳٘ ۲ ہو

 57ہکجہ) مم جہ م87 ج57۰ یص بہ بو۳ وجہ چچ جو

 مج 9نو | یدر 5ووپ چچرچ 8ہ ہ وچ ںو وو

 دآ777+ ک04 7/0 75ج مم ر درج حرج کئ ر یرڑچ

 ج78۸. ہ+ہ جج: ہج ]مر ہے٭ ہج٭ 3 جج

 مج ۲۱ ۹7 و7 ۳ ہمزجچ جچ مج ]٣یہ ہأآ

 51714 م5777 77۹9 چہ "٭ ہہ ۷777+ ر7 7۳ (ھ8۳۷)

 7چ )77 ) 7) 7)۲77 ر



 ئالدسادسٹسدیگ ےقمد

 ×۳ 5۸01 1:1516 ۶۹۱۳[ یی ۶×۳ ) ۹)۴ ۴۲۱ ۴۳1 ۱

 ۹3:68 ہللا پک حج -٭ ٭ دہ ہہ 88 ۴
 کے و بج 5 ظ۰ ۱ 5
 ْضرَلاَو توا یلَکَموَی ,  ٢ج 88 ٦ ء۶

 5۲7۳ ک ۹7۳1:7 ۴5 ہا ۴۰ ۲۳9۸۵ 8:١:٦
 8۸1۹5 55۱۷۳۰۱۳ ہ4 ۱۹۸۳ را *ج٭3) ووہکا

 ٭8٭٭ ٣۱× تے ئرظکااحلمڈپ ×۲۴ ۴ ۳ 5 ھووال 2ے
 ۶۹5۱ تاکچ ک 5۹ ۹۹56-٣ ٦٦ ۰۲۳5 5147 ۱۰۰۴ 8, ی5
 97 ۴ >۱۸) ہ۳ ۵۶۷1 33۹ 1777۴ ۱ ۹۳5 7۶7

 +55 559۰ و5 ۶5۱ تا ۹٭ ۲ مہ ہم جت... ٭!
 87 855۱۰١" ا37۲ ۹۴۴ ٣ک ۲۲۳۹ ٭ ×٣× ۵۰۸ ی٭

 و517 ۲7۶ 7۴8 ×15 3۲۹769 ۹۹ <۱

 ۹+ چ7 >5 ۸| ۶298 6 ۷٠۷۹ :۸۹) ۳۹۲ (7ج8)

 )7ج ۱097ہ مات مہ ٭ى]. 'ہ5ہاٹ ٭.٢
 ١ج8 7- 77. ۳7جج ہ ۱5۹7ہ. ۹۰75 ۹۹

7۶ 3 ۹113۹ 3۲708۱۹۴75۶ 1۹ 1۹۹(۶۶ 7.۴ +3 
4> (71167-۸ ۴8 3۱5۹ 11۹7۳ ۰1۰۶ ×7 ۱۹۹ 7 2 
 ۸٦۰۹۴ )81>( ×۳3 )۱1۹ ۱۱۴ 6× ۳531 ٣۳× ۹1۹ ء۶

 35۹ ۹۹١۹6 ٠۳۹ ۱۹۹۳ ) ۳ج ۱١

 ملا نیَيلا تذ “ہاٹ8 ×۹ ہدرھبات اہ 8۷۴۰۳ ج۹
 ۹۶ج 1۳١ج۲ 8۹۴۹ ہ >۸ *073٭ہ7[ہ ٣× مچ
 ۔ہت٭٭۴ہ۳ )تہ د۳۰ *۲۳۰۴۶۰ یہ18 ۹۹۶ 8 7
 05 5 چہ چ-. ۰۱ ۹ہ ثم ×حمہ.٭ مم 6
 ۹۹: ؟۹۰ -٭٭8 ت٦ ہی 3یم ہ ۳. 5+

 تدلن

 ابنا یو اوملظتاَلَت ہے۴ ہما  ک ۴
  ۶۹8۵ 395 ۴۶٤ک .٤ دا5 )۹79 ۴۳3۰۳۳ ٭ 9۲85۹

 ۳ 3۴1 7 7 <۰: ی ×۳ :)۳۰ ۴۴ہ ع٣ ۹م1۹ م5

 تعا

 ڈ٣ ۳۳ یی 'ہہ٭و٭ - مہ وچ +۴
 ب35۳ ی ٭[۳) (٭ی 85۶ 1)۰۲۵ ٦۳۲ ھ, کک ۴ ٣۳۹۴۹

 "ت۳۶ 8, 13 ۳٣ تب ب۱۳ ۴۹ : 3 7٭ة٭
 وی۳۰ :د٭٭ ہ ٭*ج جت ٭٭آ (3۱ ٭٭٭ ہت ی

 7779715 ۰۰۷۳۳1۹ )۹ ۹8:9۹ ۰۱۹ 3:۱۳۳ ۳ ۱۹:۴ 8٢۳(
 76۲74 ۰۳۰۶3 ٢۲ج ج7 ۹۱۰ا 77٭ 5۱۴ ۹ 787

 -ج٭٭٭ ء×ج (۹۹ ()٭]) ×۹ ۱ 2۹)٣۹

 ڈتوحو-٭ < ٭385 ۴7۹ ٣۳ >٭٭6 ٣۴
 و 757191 ۶)۹ ۴۹ (ك۱

 ج80 ۶1 7۳25115 971 ۱۴۳51 ۶۱۳ ۹8 2 7

 5 و مع >۱ ×۰ ک 8 جج 87۳ ×۳ ۰۷

 چا ی۹“ 75×5: ٗةَضِْيَلاَوبَهَّدِلا نون بزلاد

 پدَعیْرْئِم<ک ولا لْسس نَِْتتيَلَر “ػ۹. ×-؛ ××
7 ۰۲۳۰ ,۳۹* 77777 [7 7۶۳۰ ۹۷۹۳ 51 .1۹ 7۴[ 

 177:۹٣

 ؛ےچ ۱ ۹۶ ۴ ٦ ×3۳ ۶۳۹ 157 ت٣۱ 8۴5 7

 )( 4۹۴۲۳ ۴78۶ ٤ “کیچ ]۲8۹۷1۲۶1۹ 5 5۱ ,557 8۸71۱ 7٠۳۰

 وک ؟ج٭.: ×۷۳ ] ۰ ۔ٰٔٛژو ہا5ہ ہ-ہا×۳) ۱ی ,ج٭

 ' قاتل یاد “و ہ د85 مج ×۳ مہ ہ۷ ۴ہ" 7
 [ خچ وج ۵۱۴۲۱۷۰۹۳۰ 5۸3۳5 ۹1 6 68۱۴۲ 35۹7۹ 303۴۷ ١۱

 حجت ۱٦۱3۱۹ ×< د ۲۴۹۹۳ ک 55 37۳5 ہہ, 7۴3 ۳

 حع لومو ۰ ہ ھ۰ ہک ک ×۳۳ ۵۳۳۴ م7 ۳۹ج مم7
27۶7 7۹ 087۳91 ۴ 7۲۰(7 ۹197۳ 71۹71 7 1۱ 

 اک مروج بب بج ٭۴ہ ھ۰ 5ج۳ ۱۱۹97 9)3
 اڑاچ 7. ۴9 *ل۳) ×7 -۳75 ہ ×۰ 7×× 3ج٭××٭

 ٦۳ 977 7 ہ قم ۳ م ٭۲۴۶ 1۱

 7 دجص-ب مج ہم د.٭ 7 *7۲ 7 7)۴, ۰۳ ۲۰۷ ٠7
 ۱ ۰۹ 37 ۲۳ ۱۳7 ×7) ×( 57, × ×× ہج

 تئستتکیسا
 ۹ 5۷5۷۳ ہب 5م, ۰۳۴۷۹ ٭ ہ۰۰ مے ٭م٭ج 3ہوچ٭ ع75
 27.77 ×59 ۶ ۰×× ۱۹۰۳ - ۰ 75 >.٭ دہ
7 7 ۳ ۹۹ 3115 11 <777 ۰۱۰۱ : ,57 71( 

 م۶٣۷۳ ا٣ آاتچج ا3 ء7, 5۰۸۱ 7 ۷۶ ,۴۳" 5۶۴ ۲۳۳٣
 885۳ 55۳ 5. 91891 ۰۳۰۱ 515 5۳ یا۳۳ ہ۶٥ ۱

 ۹۲5386 51 ۱۴ا5 ۹1 77 5۲+ ٭٭ ہ٥ ۳ ۹5۳۳۲ ۲۴۱ ٢
۱ 1 27۷8 7۲۰ 771 ۳ 2 ۹ ۳۳ 

  ارَھَرَمَعاَتَثا وما تم ْوَهللا ٥َلح تإ “87 ٭>ا8
 7-۰۷۳7 ۱٦ 53 11315 ' ۹۹۷۸۳ 271۹7 تدع 1۹۲ ۹۴۹1 | ررھش

 ا8 رھش ۔یو ۳۲ ۱ ,۷۳۴۹٣۹ ۹۳ ۱ ۴۲۲)٭ 7۴۴*717 77, 91157 ٤5
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 اوج ہوص< ود صدطد < ے۷5 ہم ۱5۳۰
 ۰×۹ ۳9681: ۳ 5 3) ×37 ت6, ۱ ×])٭٭8
 955: ۹۰۲ ا6 ۳ط ہا ۳۳ ہ .۹ج وچ

 ]قی 85. 771673 ۱۳ 5)573, ۱۳ 6 ۹۳۴۴ 155 ہ۷ 0
 جمع × ۶ ۳ ۹۳۰۲67 ۱ ۰۷5 ٠۴۴ 57۹ ٣۶٦ جچ
 ہہ. ےہچج كى. ۹8٠ہ. ٭اگت +  م٭ :ہہ
 757۶7۱ ۶۳۳۰۰۳۳۴ ات "4. ےک ١٢٢۳٢ ١ :چ.8

 ۹۲7 77 ×× ٥5775 ,575۳ ۳۰۲۳ ۱78 ٥151۳578 77۱۳١
 رو جج ےورو ۱.×٭ ہ5ا م8. تیز
 باس لا نیا (3۳ ہ51 ۹۹ ۹۷۱۹ ۴۴ 8۰۹۶ 77
 جو) ۱ ہہم, ۰۶ ہ ×ز 355101 5 51189۹8-7۹ ۴8۲۳ جو
 ۹۲ ۱۰۳ 7۳۶ 275 داوات 187 ۶۰۱۳۳۰ ۱۰ ×ق)).٭

 ۳7 7۳3 7۳۷ >۰ 7۳۳۲ ۱ ۹777 )87 ۱5۹۶ ٦۴۳
 ٭۔یجج م3 ]مم ۱٭٭ 3ت ی 8۶ چك مہ

 ہ۶۳ 5۴۱۵۲۳۰۶۹ 78 13+ 8۴۹ ۶۲۳] 35 ۹۶۸ ()٭
 حا 5 53۱ 5 ٭۱ ٭7 375 ٥ ۶۹۹۰۳۴۳ ٴ3ج

 3۹۴ ۱ 751: ۰2×۴ ۳ 157۹ ۳ ۹۱ ۳٣۲
 ة1

 ٭٣ 7 ہک بچے ج۷۱ ]5 ۳ 1151۸ ۹7
 ی355۶ ت۳ مات مج 9۰۹ ۲۰۰ : 7۴

 یڑ -ہ 5٭ 5۱ بہ. کب ×۹۱۲۲۹ 198۰۲۹ (با٭ ×۰

 ٭٭ ۹۰۳۲ ٭٣ ۶۱ ۰۰۸۳۶ ۲۴۱ ۹۲ ۴۲۳۰۷۰ ٠۴۰۳
 *ا۹۹۰ك۰۶ 55 1, 91 51 3ج ۱ 7)۲٣8۸

 7557 ہا ہ ۳۹7۳7 87 ۴ ۸۸۰۱ ٥۳۳
 8 ۱ 7 1۹ ۸*۹ 5:15 ٥5۳۶ ٥ ۳۹ " ٣67۹

 3ی 8۰ 571۹ ۶31۹ ۲97 ۴۳۹۹ 17۱ 55 ((۹ ۶۹
 ۲۹ 7۰19 > ٭-٣۰. ۰٣۹۳ہ ٭ ٭7٭ ۹۴۹۹۷ ۴

 ہ۳7 جص ×۔نە و 8۳ ۹ ۷۰۸ 5۱ ٥
 2187 ×3 8 8- ةئیطخ لک سار اینالا بح 8,

 م57۴۹ (۹۳8 :7۰ ۹۹77 ]7۲8۰( ١×

 ٠کی چ۴ ۹71۹, ۳5۲۴۹ 1 *٭, ۹ +۹ (۹ ۴8
 چ0 ٭۱ ۹ ہم۱ 8 مہ ۹ ۶۰۰٣٣٢( ۳7ہ ۱۱۹ ۱)۹

 ۷۳1 ۶1911 و7 ۹9 67۴:19۶ 7 ء۳۴

 ھ۱۶۰۳ ۶۴۰ +۳۰[ 577۳5 55۸ ۶:۲5۶ 3ہج٭ ۴
 “۲۳۴ 7. ہم 53۰ ٔ٘مہ. وج ۹8

97۳ 

71 113, 3(77 (313 ۹۳۹719 ,721 717791 
 ح١ ہج؛ ٭ہہ٭٭ہہ٭ ئ+ 7< "م٢٣

 81۲71۹ ک۹۰ 5۱۹181 ]1۹ 71۹۳ 7 ۱

 2:88 <5. ۴+ 8.۰ ات : ہہقبدبح ۹۸۴
 )7۳ 3۷۰۳۱ ۳۰ *ا۶۳٣5۳ ۳*8 ي 8و5 7 ۴

 5 تک ہندی ئ0 و ہنژئات ج
 )عام دم اد ط اما ع کوم اح ہن وو ج

 تے دت ٦
 )0ون او نم لا ید ات

 شا ناول ؤ0 ٦
 2آ لو دا اتمام ھی عل ئاپ متیِضرَا ا
8 

 َ لَعُد لاَ ات وک 5 و ضن 2 ام ما وک لکم مک تک

 لوغیذِ تر ےن هذاَت ےس رپ ےک نا یش یسبسشلطماکل

 ٰ رم یاب یی ا _ ا اورا ےس

 >] مس رَيزِع 2 ےہ ےہ ےس ٤
 ٍ قا دق وانا ا
 ورکر ال 2

 6 ۰7 جج

 جے ۔ھ کک وگش

 (مو) تے ہے
 ]07ت +۰ ]مرجع 7ت6 2× / یوہ 2ہ مج تہ یب ب

 ح3 و٭٭ دج+ ٭مج مہ بب مم م۳۷ یو ہج پک می
 جج 8جج مجو:ہو9ر بم 7 چہ مج ہجچ

 قج۳ ۳9076۳ ر 7077 ۳۴ ٣٦۳۳977 تہ آم اش
 مج مہم ]5 ج٭ چرچ ہہو ]مجرم یرچی ججچ+

 (مد) ے 7۳ہ. ہہ ۶۳ ٭٭٭ 7۶ ( ۶۳۷۷۰ 77+ ۳۰۷٣۳
 7 مموججہ ٣٭) ج٭ -٭٭ ۲ ×77 ×7, ہ77 ۴ 7
 ہو 7507 )وہ ہ77 ۳۳ ۵۱۱۲۶۶ ۱۹۳ 37۳۹۹۳7 7

 7577 )صو توججو بج بر یر <5 م٭ 5 ۰< ٢×
 ج7 ہّ-0۳. ×7 ۳ ہ7 یھب ٭.٭ ج۸۵۳ ء۶
 *٭967ہ5ج ۔جوحجح+ر مردہ فرج ھ+٭ جا. ڈچ< 7وک دہ ۶

 ۔جج ہ۹ ٭۔خ,ر یدر ۳ ہم٭٭ بج یو وے٭ر
 جج ہ٭ ۷ "م٣ توزج ہ۹ ×ہہ ٭ہیجہ. ۳.۷٣۰۲ ٢ج
 ڈ"و٭ ۳7 منا” ۸ 87ص جہ یس ۳۷ و
 وج ]ح0 27ر ب۹۷۵ 8 ×7 ٭+ 7 ۳۹۳ہ 787۳ ۴7۷ 7)
 ۰جج ۳۳7 7۳۷ 7ہ ر ۳ اہ چوک ایچ ھی 7 77
 ×۸ جج. یہ  یرو ×× یک 7)8 ۲ ۳
 م۷۸: چوجہج ہجورچ ٭7ہم٭ہہ٭ ×۷) 7ج ٭ج 7۶۳+ ٭ج٭ ہوچرچ
 ]0ج5 ۴ جج ی ۳۲ رک ہی ×6 97777 (0)) ء87
 يب جب جو !ھعچج 8٭ت ٭۳۷ یجب ہجوج مج ہ٭ہچچ
 ہ۳ 5۳۳7 ×× < ×7 7ہ یگ ہمر٭)ہ×٭ جج بات ت٭٭+٭ 7

7 9 7۱ 



 ہر55 51951 ےہ ۷۷۱

 80 7۹5771۳5 57۳ 73× (32)-ی٭ 85۹۳5] ۹71 3

 ہ4۹ ہ٭۱ .× ہہ, د51 7۶5 5۴ ۱۳×× ۴5-٠-۹5

 ہ55 ۹۱ 535 5٥٠ر ت۲۹ ؟(۹۹ ٢× رو ]۰ج مچ

 ×۱ ۳, [ا3ک7۰ >۳ ۳۶ا 58, ۳۹۳ او 8۹۲۶۳ ہک ٭

 ہمس8٭۵) ف٭ ×۱ ہر( _جہ ٠۸۳] ۴ب ۱۳۰×) 8ك یص

 7۳۰۷ ۹۳۳۳ (ج:) "+7 ×٭×٭ مت 88 .]۱۱: ۱٘ط۹3)۹آ -ہ )5)

 ا۳ ۰ت اگاڈ تحح ٭ج ۴۰۳۳۱ ۳۰ 5807> مہ مأجوع ع
 ا55 1 5۹5۰1 5 <× ۴545, ۲5 3۴ ۴۳×۹ ۴۰28 7+

 ۳۶١۱× ۱۰۷۹۹ 9× ×3) ہ7ا1 ۳۶ (3ا:)۔۔5 17518۲851 8۰۲ 8۶71
 ٭٭ 58 ی۹ ہم >6 55 ہہ ×× ٠ی ةج چ

 ۹)3 ۳۱ ۴ ہ۴, 1۳۴ ی >٭×74 ×:٭.7515 (>۰) 8 +۳

 5 ک۴. 50 ۹ 6۴۳. ۱ ۹۹ ۴۳, 51 5, ٠۹۰ 7×)×٭٭4
 بیج جہ ماہ 88ہ ہ ہإ ٭ہچچ ہں ٭آ

 559۰ ١ ۳۶ ی 7ا7 ۹91 ×۹۰ اج 7۳ ۱۴۹ ×ح×ا٭٭ و

 ٠ي ۳۳ ۶3۳ "8۲۰ 73۰۱ ۳7 حعص٭ ہا مہ ×۷ ہہ 8گ
 774 ات 3--0۳۴ ہ5 ہے "٭ بج ی٭ 8۴۰۰

 >3۹ 75۱ ا59 ہ1 ۹ 55, ۹۷۳7 *۱۹۹ 37 1۹7 5 7×آ 7
 ٥55٢۱ 55۱۵۹۶۹۳۱۳ 57 : 'تبوا ک۱ ۳۸۳ م٭ہ ×٭8٭٭ 8<

 جہ ٛ٭۰ ١158 ۹٦۹ ج۹ کو >8 ۔ممق ٭؛ "

 1اک 58۲۲۰ ہ۳ 193 ]م۳ ہجم٭۰ہ چ

۰7 ۹:۶۹ ,۱۹۴۳۴ ۳*۴ ۳6× 619 791573 ۹3۹ 

 7ہ ۱ >5 ٭*٭۔. یو ۳۳ ج35 در ٭) 8حج ي ہ
 5ا1 ۷11 71۹ ای 1ا5 ۱

 8> 1۹ ۳ 5197۳ 50۳٣ ویو مج ]یي ہہ
855(۳ 5۹ 558 7۳7 *7515 )3(:( ۲۹۹ 377 ۹۰۰ 5, 

 5 >۹ آ۹7 51 ہ5۰ +۳ ×۰۳ ق ہ۱١ ہ٭ ۹ ۴

 ۶۲۶۰۶۰ ۱٠۹۷ ۳۱5 3۳7۳5 ہ5ا۳ ×7۳ ۶۶۲۴ ۱۱

 یہ م۳۱۴ ۹9۰5۳6 می وج پ6 177 ۱ 66۱

 مج م۴۷۸ ۲۳ ہہ ۳۰۳ ×۴۷ ۱ہ. 7+
 ,(6 د5 م۴ ۰۲۶ ٠٦ ؟٭۹۸ ڈوکج برج جہ
 ےچپچپ ٣ 755۳5 ٭ ہ بی متجٹس3ڈجب جج ہا

 ن15 ١ ۹۳۴۰۷ ؟۷ہ×3 ×<ک٭تجت ٭چت ]

 : ےچ ب۱٤ 1۹6 51 ۲۹۹ 5۷۳۶1 تہ)٭ +5 مہ ءر٭ ×) ٭ہ

 ں٦۸ 9۰۹1۷29 ) ۴٦0ہ ہم3 ×۱ ۲۰۳۰7 1۳

 مہ ما 8۰۹6 5 ×8+٭ ءا5ہہہ ]و ہم۱ جج ۲ 5

 ےچ× ۹ 2.5٠۱ ٣چ: ہ >۹ ہہ جج (ی١ ہو5
 - -حروسص89۷), ۰۱۹۹ 751 ک۹۰ ۳۴ ۱ 7371 :۱ ۳۳۹۹٣۳۴

 عرصہ فمص-×ی ہانج× .<. -٭جے٭ 87+ ہ ٭زج٭ یہ

 جم ۹۱-7 ۹۳۹۰ ×۰ ب٭ ک7 د١ د7
 '' ےہ یر م ۵۳۰۱۹ 5 ×7]۳77 -جک د3٥ جہ م× ۰۳۵٥9

 --ج٭ × 5 ۱۲۹ ہ٭ ×۳۳ مہ ٭ےو ہو چو
81 

 ٣۳7 ۱۹۴۹ 5۷۳۰7۳۳۰5 ے7 مہ 9ج جچچ ٭
 ]ں۱ 0۴ 0ک 7 ۶٣۴ >۳ ×۴ :ر٭٭۹ ۳ 2۱۳۳ 5

 ۳۴ ٭ت ہہ 5۹٥۷7۳۶ ء۱ ۲٣۰۹۱ 8 ۱ 9 ہو

  -ٹج۰۹.ر9030) ۰۹۴۳۰ 1)5۷7۸ 877۴ 7۴ ہہ .ہ.×× آو ]

 تہہ. 7۹۰ ۳ ۰۳۴۱ ۰۳۴۳۸۱۳ ۳٣ ہم ججچ
 تک ہک ص7۳ 5 و6 ۰۲۲۸۱ 5 ۲ ۰۳۳۳۳. 5۹387 0م" ۴

 ۳٢۳۳۳ م۳87۸) ٥۱:1۳ 27۳۰: ۳ ا٣۳۷ ×۹ ۳×
۱ ×× 57 ۳[ 577۳ ۹۰112:۹۰55 7۲ ۳۷-- 

 ۵ 1٤51515 1517 ہ 8۹۳ (ػ51۹)8 ر8 "۹ دہ(.

 | اا۷ م5 ××۱٠۳ م۳۶۱ ۰8 ۱ ٴ< مہ کہ١۲ ۷

 ۳-۸ 5۷ ہک ۳۲۳۷۳ ۳٣ ×1 6 بد: "ہ۰٣ ج5

 ۳۷ 5171 97 ۹7:7 ۱۲۶ )۰۴ ۹١۷ ×× 87م جج ہہ

 ۹6 ٹاو 7 ۹۳٣ ۶ت ۳ *۱۹ )۱ ہ۰٠). تر
۱ ۲۴× 71۹7۲ 



 1 ٤ ۳ 5 771 ا۳ ۹۳ 75 ×3

 ہ1٭۲۳۲۹ يب٭آت 67 315ر1٭71۹ ۰ ۹5 757 ہہ و ہجچ

 ۱ ا ا 7 ۱ ۳ ) پ

 ہ۳ 7 71 ۳7 ۱7 9۹ ۳۰۴۰ ۶)۹ >7 جج...

 ٭81۱

 825995 654 ٥ ۹15۶۹ ۶۹۲۹ : ۹ 5۹۳775 ہ7 یہچ
 ]۱۹۷۸۰ ۱5۳ “7ا ×۸, ×5 واک تاج >5 ہ ×× ت
 9 7] ۳1 7| 9. ما ھ۳۳ 7۳ د۳۳٥ ۳٣۴×۶7۳ چپ
 ۱۳ 7 تا. اچ ا جارج تد7 ۴۰5 >7 تپ
 ا ب١ ور. ×-.-" ۰۰ ۹ ۶۶۳ ۱55 ]٭ ۱ چ

 9۳۳۴ ۶)۹ 7۳7 ۴3۴ 5۸۹ ۵)3 5٥ت ہ3. ۰۹۰ 58 ۱8 چچ

 جہ تاک ۹ تا۳۰٣۳ ی ھ5 5۴ ٥۶۸7۷" جڑچ

 1۹۶۱ 757٤ ک۹ 975 27۴۳۳۳۲ ×5۱ ہم 575۲ ×7۳ ×3.
 بد 8ج8 ہ۳۱ ۹۰۰ ہتات ۳ 3ھ ہہ د٭ڈ پ
 ۰0٦۳ 5ا5 ؟(اک 8چ 55 5۱ص۵۹ ۹۳۶5 675 [5۹5٥۳۶ بج یو

 ک18 ٦٦ 67۹ *)گ 71471۹ ۶۳ ۴ ۱۴۹ ۳۲ ا٣57۰ چ٠
 2۳83 "۹8. ہ5 م٦ ہ٭٭ ٭ ہ۰ × ٭ہ٭٭ہ جوہ

0331 

 ن61 : ۳۳۷۳ :-)ل., تا ۶۶ 57۰۳۰ ×3)٭ عج

 د۹۶ )۳۳۳۰ ی۶۹۳۰ 17۳ ,٠۳١ ۱۴۳۱ >××٭ ۴۳٣٣۳ ج

 5٭ ۹1۳5 ۱۳۹, 1۴۴ ٭7 ۳۰۲۲ ×]. ٭77ہج ×7 ھ)

 ۱×0 ۳ ۳۳۳ م5 ٭.ی 5 ہم ]- "۹ یوم

 ۳۳ 5375 7 ۱ ×۳۳ ۰۱ ئ× ہ۳ 58 جج
 ہم5 (35)- ۳۷۵ ٠٠۷ ہہ دور” ٭۹3ی 83۱۳ہ ہر

 ا٭6 5۹ج ثا ہي ۱ ٭ہ ح٥٥ و

 ٭5۹ (م۱۹) (8)[ت ۱ ک 9772: 21۹75 6 915۹۹757 ۱ ۴ 79۹

 (58) 7)715 (۴۹۲۴ 7157ا 811 856, یف طیرفتلا امنا موٹلا یف طبرفتال
 ةظقتیلا كا “جس ×۳۳ ×× ۱جو۱ ×5 ا ٹ ۳ 7

 ڈقرک ہہ ہی٠5 چ۹ *۹ ×95 >م5×٭ (8۳8)

 75۹7 37131 ٥۳۱۹۲985 ۱۶۱۳٭۹)) بال ہ)ہ ۷ ۶۲۶۳ ۷۳٣٣
 ہ۷2 7 1 ۰ 1۲ 52۶۲۳7۰7 677 ۴۲۳( ١1۳7

 ہم۷ 5-2 1۶( ۱

 1 ۴ ۶۱۲۴ 7۹77 1۳ 657 871 9 7٤
 2۳ ۹۹۱ 55 مہ, م۳ حصہ ۴76 ؛۱م 355۱ 9 ۳
 ہ۶٥ ۳ا یب ہ 99+ ور >5 مرہ و. 3ی

 ےتدوز ےہ ےوےظقآ رو ےس

 میرج ( ڈمج ُمولںْوُْنسِرےیَْ چے مسح 8 فر
 ید کب ٭ 7591 21۴ 7155۶ 113] 51173 77۹71 ۹:57:۹ ۱۹2318 ہ۱

 تی. عج ۔ےہ ےس و --- ےہ دے وہ

 ۔.دتفگ مہ رج ےے ےس

 ہرعغ ناول ا :

 یک ٹن اپ غار "بت و۶ شا دهیلع اتدعب نیو ۱ 7

 تا تشمنلا نکلتا تلک او ان
 ا لائانع لاَ ۂنْوُبِن٣لَمولاَلحَوهللاَد ٣

 و طای نْوکموب نيِدلا كم اکمل 8نوا اہ
 إ دمے و ۂواا ای او اورا کلو ا
 ا وا تاوان وال نوک ا
 ٠ا میرم لا ود ارا وو نوڈڈرای هم ره ا

 | زاضا ئو وستم
 تا ٥ نْيدِعفلا مما نَقا لْیقَو مْهکف ا

 إ تالا رکںوکجب مکللخاْوُخَصَواأَلَو اک
 1 لال رنلَع هللا مول نوعْؤسکیْفَو ٠

 وڈ شک یگ رخ رخ یہ یک ہج ھا ہیآ ۸ ھخ و یش رک رپ ظن ٌ_ ث

 مد)ر ۶۶ 9 ویو ٭یروچ جہ یو  ×ی ام ۷وج ٭ہی

 7 حج ۱ ہو رو یب٭٭ ۰۹ مج "و8 ع۳۳ 87
 وج6 ہہ ہاکی د7۹ وج جی یہ 7و 7۸5ج۲

 77 م65 ہج ورک ٭جہہ+ ہہ ید موج یدر چرچ

 ترس ۳ 7777 ج7. کر ہمہ یہ 77 7787 5 7

 چہرہ ہو جج بج جروقوآ یج ہچ٭ +/ 

 8ر77)۹6 ۱ یدر چرچ ہ یرچ ڈوڈپکیو ہک ٭ أو

 3:7:5 5/7 0۲۳ ٭ ٭ہ أ") ہک موہ قجح ہبہ م7

 ج777 7 جہ 77 ۰ہ اچ 7)4 )7 7777 / )2٤(

 مج تر3 رر7 ۳ ۳777 77 ×7 ہ77 ٠ نج

 چہرروج<ہ ۶+ 3وہ )۷ مج ہر17 تچى٭ د۳ <٭٭ 2 ۳۳۳۷۲

 جب تہ چا ای 7 7 اب ہ0۹ 777 / (2) 7 7/۴7 77

 ہ٭٭ یو بج. 7ی یو ہبج٭ر٭ 7چ ہ07 بج م7ہک7/ر ۴
 و۳7 جج ہو چج جہ ہہ <7 ی7ج ر۸5 "23۷7 یچ

 ]۳۳۳ .) ]ج۲ م7 جہأ)ہ دہ ہیرکوجہ عج ہےچر یہر ٭7۳ ہک

 ٭. ۳ ٣ چتر ہل 7 8۳7 دو یر ہرچ

 ہم۷ ۲۳۳ )۳ج ہر۳۲ ]عثدجور مچج ٭جچج ہ7

 80 ۴ك1



 ٛمء۷۳

1115۴ 5۹ 7+ 

 ْنمُم نی ةَتيلااْوَكَعْبا رَمَل ۴7 8 25۵“ .٣6

 ٥٢ج جج م8 ٠۰ ہہ ہچ ٭ :ج5- ۱ وطازم ھَكَو
 نوَمِرَْم دا۹ ''“تچج 85 سا وس

 ہ۱ م755 ١ گے و۹ 2 ہ۱ ×٭ ہہ +886 >۹ ہے

 57۱ ٭ ۰< وو ۲۰۳٣ 2ہ ٭ ہی
 ہي یہ مہ ء2 <۹ ٛی٭: وجہ >.]٭ ]یو رک

 *ات۹ |

 5 ہ۳ ۴ ۹7 مج٭ !×٭ ]تب 88۳ج جسم بج

 ۹۳۳ 1515 3ج۷ ۷ 5۹ ہ۳۷737۰ ۱۸ آب ۱م ہججہ

 تہ مح ہمہ "وہ ہي !س۔ مج وہجت 88 ہ٭
 ف7۷7 89 ي5۱ 8۲۳۳ ٠۰× اٴ م٭ ۳ ٠٥۹"
 79۳۰ ہ5۰  *ا7 ۰۳ ×7× ۱ ء7۳)۳ 7 ۳)٣

 ٭٭٭ >٭٭ ×٭ ءارطتسَدَمْيلاْؿ “ہم جج +8 ٣۰×
 یف ٭ 7947 7۳۳۴۹ ۹15771 7 یو 8۹۳۰ 7)2 .۳۹۹ )۴ 7۳٣

 551171 ۹ (58۳ ۶11۹571517 ۹۷۴۹۲۷7 ک۱7 ۲۹۲۳۶۲ 5 ۱

 لا طیيح رم نار “کچ 87ج. ہود
 و ا وج نر ۱51 ۱ ۶۲ ۴115۹ ۹۹31۹ ٥٥۴(

 ۳یک ٭ ک٭ 5۷۳۴  ۶115 67, 911۹۹۳ ۳)715 ۹۱۲۹۰ 6 77 ۱

 ا(چ5ا7 ۹۹ ی5 ہک ٥ ہہ ٭-یو×٭ ہ١ ہم >٭٭ م٭"

 ۹۲۹7۳ ٦< ۹ "م٭٭۔: "975 ]۹۹۹ 5۳5ج۳

 ہ5 ۱۵ ۹۷۹۴ ٣ 5۷ ×5, ک51 ۲۰ا۹ 55۲۳7 16ہ ××
 نکا

 +97 51۳ یب٣ ی٭ 7)2 35۲۹7 ۹۴۹1 7 39] 77 51 ,٥

 5١ہ م5: ۳٣۳۳۰ 8۴ ت57 6 .٣×
 ورڈ ج۴و ےک ےس سس كي نر

 وک ةنَح َكبِهَت ْنِإ “ت۱۰ "۳۴ ۷۲ ۲۹۰ ۱۲ ٭

 78 ٭ ٭"' 'اوحرف ةبیصمدكبصتناو یچ ج۲ 8۰

 25 5۱5 وچ ۳ ۳ ہ, 5۷۷۱ 7۳۰۰۰ ×۱ 3۳

 ۲۶۰771 1۹۶۳7 ہک کج ۳۳۰۴ ۴۳7 7 .۳۹٣۰ ٣
۴7۱ ۶۹1 

 557 5۳ ٭چا5ک ۲۳ ×۱۹ یر ہ يي-×7۳٭

 ]۳۴۳۰ ۴م 5۴ ×۱ ۳ 0۳5 >۳×57 ×۳۲ ×× ]۴)۲۰0

 ہہ ×× ٭ج×٭ ۱ ہ٣۰ .ڈہم : بکاماَلَنَسْيسیْنَ لک
 ات فوم وفات هللا “ےہ جج ہ٭50 ۷ 83 ہ ہم
 كا7 ٥۶* 55۱ م7۹ ۶۴۳ 2 م۰۹ ×× یہ :َو9جرج٭ ۱ ی٭

 2115۹1 ٣54۶ ہ" ×۳× ×3۳ (۱7۳. ۰۲ 3 2

 ج5 )۹ 7-۹۳ ۴5 9۲" ۹۰۷ 15 ۹۹۰۲۳۰ ۴۳۰

 یی "ج٭. 5۰۱ ۰۳۰ 5۳۲۳۶ ۔۴؟جج٭ ہ ×× +8۱ یی

 ٭×77۰7 ۹١۳۰ ث5 :ثت 5۴۹۳۲ ٭ ٢ بج

 اج رات۶۹ ۹5۳ 2۳۳07۳ ۳٦ ٭), 7۴ ٠٠٢ 1 ہہ: .7۴7
 جاہ تد۳ ۹)۱۹77 ۴۱

 ×۹۹ >٭٭7 +1 [۹.۰ +م1 مجلہ : ہ۷ ۹ص.

 ا6515 ۴۹آ چ9 5۲۴۳) 5 ہم و ہ ہا چہ

 1 ا ایپ ںی پہ دی پک

 ا تک ھڑ×یبمہ و نت

 8نْوَشرِمُهَو و ود
 ۲ ین الا یی سج ھے ۱

  مهث۔ یخ ںی صک وک ےک صص ےس ہں وی خص سج ےہ" ِ

 ْ و قلع ٰ

 7 مع عرصے تے تو ۰

5 827 
 ممے

 ٹی یت چ

 وا ا شک یاس :
 یھ اتا ہللا بنک ام الا تک یصت نل لڈ ہم نوخرف ٠

 عا نی نا یک اد ہلدی اتم
 ا تک ےہ سس لا یر مارا أَتي نْومعَنرت لص

 2 ًددِحْنِ ناپ دعا کب ست نازک صرکس ا
  ۱ 662207 مروج 9 ہگرافات و

 ِ رفت ےس 7 ےہ 7

 ے 3

 ویو اک ےن ےس ےہ اپ

 ںی
 نوتفی الو

 ںوھرک

 همِْرمون  16]
 ٦ ٭ تا ںی ےل ایچ

 سسر ۔'۔ھےوھنج یہ یے ےہ ا ا ا وع یاس

 2 دم ھچ ہت اک ےل کہ یک وا یب یکن ۰ 1 ا

 جس دت سے

 م5 ہہ ہآ 6 ہچع عی ہ حج ہو ]×× جر

 7ن رر ہو ہر77 جت ج× روس وع ڑ یجب بج جو

 ' 7۷/۵۳۲۳ 7۳۷ 5ا۷ 2آ ز۷ ہجص٭ ہ:بج> ںجہ 5رس- جج جوچج
 و ت۲ ۳ ۶:19:77 ہ۶ 77۳ج ) (ءم) ہ7۶ 7۳ ج٭

 تک7۷ ٣۳۷۷  ب٭ ہہ 77-7 |۸ ج× ×7 ×× و و۷
 ]مم3 5+مو ]ج ٭×٭ ہولتج یج چچج وچ جیمج +ر

 (مر ٛط۳: مہ وہ جج مچ موہ دجآ خچ ہ ور

 7ج ج٭ جج 25 جد 51۰جب ر جورج چووج
 7۳7 ہو مج جر مدر ۰۸ و ہج٭٭ ہہ ہجس٭

 یس چ0 ٭ے٭”٭٭ ی۳ ہ7۲ ×ج ہ۳۳ ہہ جج ۔ج 7

 ۰۷۳۷ 5۳۰7 - ہہ 7۷ہ کل777۳77 رہ مو٭+ 7م اہک چ

 ۳ ۰-]ھ۰۷۷۰:۱د٣۲××٣×۳+ جج ؛ چجے<: مج ےس و وو

 ہ17[3 77۷ ا۷ب عمر '<ہ٭۸۸ ہو! م۴ چہ

 0۳9 می 1 5857 ہاوچ ٭ مج ی٭ ]جج جچ5ج 7 ج

 )77 7777777 77) (مدر ہڑ۳7)ہ < ج م5 ٢۲ >ج٭٭ ہبوچو

 5 م7 ]و+ ہ3 ہو ہو ڑچچ < تر ج۳7 28 ۸-۰

 ان7 ۳۳ ا۳7 777 27۳ ہ7 ہہر چ7 )7ر

 ۔ںیوسچ وف ےن ۴ "

 دہع×٭٭ .طتتِہ جج د:ییہت تج عج هفکتکلوپ ۔+
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 ھتجھصھھیججسمےچجدسسووجوأ جستجو ۵۷

 5۹7) یج د5 ۳۷۳. >6 ہت ×× ہ ×7 ×۰۰ 3ط

 83۳ ۹۲|۹ ۹9۲۹ 9 11 ۹ 95 5119: 5 چپ
 ۳7 7۳9 ا دا جج 7۳9 ھ51 ۹ ×۰ جج پپ

 ۹3۹۰ ۹7115: 7)555 ۹ 516187۴ ات 5 ۹۰۴ جو ڈ8
 ہ81 ات ۹۹ 61 19. 3 9 -55۹75 ۳٭ جچ

۴ 

 جج ہ د۸۳ 755 ۴۳۳۰۲۳۰۶ ٠578 3۱-7, ۰پ
 155) ا مج ٣ 0 ۵ >>787 8۹۲3) >3 چپ
 1۷۹ اچ ا 7 اچ ۰1177 ۴ "۳۹. چپ
 1ج چا ا آج 1 77 ۰۳۳۴ ر13 ۹ 77۴. جہ

 ہد٭ ٴہ "وت ہ ہہو ٗ٭ 7)5 ہ۱٦ ہ5۳. چچ چ
 ۳3× (5ا1رص ۶ دا8, ۹۳۶۰ 5 87757 ۹۹5۶۹ و
 ؟5ا۹۶۰ ۹۹7ہ مج >5 *۳ ۴," ہ18 ۴۲۰۴۱۳۸

 5,91671: ٠ 5003 ۲٠٣
 یم ۵١ ہے وک 8 ٭ جت ۳۰۰۰ 5۴۳ت ہم×ک ى
 ہ۳۹ >×<٭٭ ٢ ٭م٭ 5 :۲۳۷ہ۹ ٭ حوا چپ

 اچ ]ت۶ج .(3۴ 55 ٦ م3, ۴۹۳۶ 55 ۸۳ جج چ
 د7 ۶ 81.

 ء۰5 ہ5 ۳۳ یب 3۸8 ×۳۳ 3ہچ٭ مج ہرچ
 18۹۶۳۶ ۹۰۳ ۶1513]2-۳) 7۳۶۹۴۹ ۹۹11 737 7٥ب ۹۳۲۳۰۳ ہچ+

 م۰۹ ہی٭×۱ ی< ڈو یر ہ۲۰ ہ۷٣ ۰۳ ×۳ ۴5 ج چو
 5۲۳۶ ۳۰7 ۲ <6 -۳۳٭ک٭٭ ہہ 75۱ ۴8۹

 5 ت1 1۹75 57۵ ورک) ×71 ہ17 7۳57 ء١7۴۳

 ہج یت ۴۹ ->۱۳٭)۹ ۱)۰۶۹ ۰. 5) ۳۳5۹۴ ۴۵ ۴

 55 550 ۱7 ا :59۶8۱ ۰۹ 8 یتُحِاَلاني َنْوُملَرتَْم
 شیسصلا (51581 ۹ ۹۹۳1۶۶ ٠۰12 757 یب 77 3 ۰۷

 تد۳ ب۳ ۹7۹1 7۶1 51۹ 7)1۹۰19 ۱۳۰۲۴۲۹ ۳ ٣۶

 5۰-7 5ہ ہت ے۳ 581
 ٠ 855ت 5۸۳ ہتاتآ ۴7۳ ک5۰ ک15 5 ۱
 ۳۹71۲57 ٦۱۳۳٣ ۴181۳۴۱۱۴ ×5 ک و۳۴ م۴ 8 ۳

 ء79 5ا5, ۹۰۳٣ 5)5۳۹۹ 5۳١ ہ٣ئى ػق٭ر٭ ۶۱۹
 ا918 8: 5ا ۹۳۹۰۰۲8 3۳| ۱
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 امر سن اام یچچ ٭٭ ٭. 7٣7
 5۲63 951 ۹)3۳7 و۹۹ 7 ہ۳6 ۷.4
 یو-5۳ ک۳۳ ۹ 5ا ج۹۲ ۹. ۴ 78
 0۰77 ہک ان. ہو ٭ووص ٭×آ ۲۳۰ "8۲۲۷۳۰ ء٤

 ۳ ۱ 2۹ ۹۰ 9 لاج م۳. 85 .۶1×٣
 ٭ 7٦٦ ہم --۱۹. ۴8۹ نج ہ 5۴×۱ *8۳۰
 515. ۹1 155 7, ۱۱۹۳77 م۶۳۴۶ ۹۹17 ۹ 7
 ]۳9) ]7۳۶-۶ ۹77۷ ۱ "۳2۶7 77ب ۰۳ 1

 اک 7 2. 5 7۳۰۲۰۳ ٭ ہہ 7٭ت ٭6
 ۹۰ 783ص-ص×) >:ج5 ۹× ہ5 ×.ج "ٛ(×٭ ۰۶
 م× ×× ۶ ×۱ ہ-.ہ-)]و ٭ج٭٭ تہ د, ٭٭ ہ۴

 2م تو ےہ تر رات یہی فحش یس ییاھ ما ول قت جاو ماس سج وس ینا یو اک وک وک را نی 1ی رام شی تدفحاا ھی ا بال یک ا از عش یی

 ہ)۔۔-ی.5ہج ہم ٭ 6ی ۱ا٭ ٭

 1 2اا ا ا شاور ولا ا تام 7
 >1 ہَنژژیک مو دوسنَا یھڑتدایئڈلاۃولا قاهر ا
 ات ا

 ×1 الخ دْمْوَأ رغموااجلم ند ںی لک نوق رفت ٢
 ٦ اڑ كي نکمَھنِمو ٥نوخمَجی مھد ةاإاولول _

 ا ین کا ت نو اش
 ۱ یلشک ند دانت وس لات اولاقو لو سرو

 1 ءارغلل تفدضلا تا8 نوبخر ڈا یاب لو
 1 قو مت اذ 3 توا دیا قل یلاو سلاد ا

 1 ة2 یا ناووا لیس َد تامرفلاد پاقزلا ٣
 1 توذوت نانا ھونمو كم ہئاوونا نش ٠
 -إ نمی کل رخ ندا لک نداوھ نواوقیو یخلا ا
 ا اوکما تنا ةمَحَو فنموللِل نون ووڈاپ ا

 زر ہرا فام ولا لو نب نل ورم 7
 ےن رش ہہ ھ رہ رخ وف ےئاپ یم یش و رپ رکا _ھ 7 : 9 ۸ ےن ۱ . میں [ 7 و 2ر وم 5 رت یش کپ ے3 5 ے٭پ یگ

 (م<م كو ٭ یہ جو ج-٭ہ ی ج65قی+آ]-جچ 5ت مج دب. ٭.+ 55ج

 جبر ہور 57 5 ی۵727 ر7 577 )7 5777۳ 7۴+
 77+ 3۱.۷۲ یجب دہ جم ج73 بجوچج؛ یدر ہو

 یی_اج 7ہ ]ں مج ٭ ہہ و ہو5 ۔تچح
 ت7 تو ۔ییج و بج ہو ہو٭وہو تہ مر  یور

 3 م]+  ہدْجچ۔ مج وچ ! )7.۲ ہقربجو خچ مج مروج
 ہیرو ٭ہوق٭ 77.27۱ (ع-) یڑبوہ ×حسو یج٭ م76< (أ٣7چ ۲

 ۔یج و ہد_ س7 ہر۳۰ یہ ر یہ بہ /تچ ۳۳)۳ 737 7
 بو+ ٦ھ زچچ ج٭ ر یدر مم5 د76 چیر 0ر یز 3۶

 ۳ک فرج 7.7 ت زہ یہ < چہ ہ< یورک ہد 777 77 777
 جج <5 م۹ 5ج پورہ یجب یز 779.777 3
 چت ٭ ء8۶/ ممر “پجع  پ مجہ م٭ 7ػ7
 ہجرت ہ17 ۹ 7۳۳+ 7ج ایہ یہ کا یہ جج یم یہ

 ہ7 یہ چ7 اچ ]7-یہ تری چہ 7آیا 77۳ ر اک

 -۔68) ور مر)ر ہو یرجو نر بج مج و یو مو
 وج جہ فہ مرجخ مج م_جچر پ5 جج زہ "۳ ٤

 میوہ ہوج ××. ہر. تبورعج تو 9رہ 3۳۷ یجب ۳)7۶7۰ وجہ

 ے7 55 وجوب.87ر ہت ×زور ہوم ج۳7 تاج ج× 277
 7 ک19 ا7 77ج ۹7772۹ 7771



 همرق یف عاطلا ءانصاخاای جب “چڑ ہ3٠ ہ١ ہم جر

 ہا ١ 5۴۰ 5۳۳ م5×٭ يت ہ×.٭ جاو 8جج ہجر

 ہچاک 5یک ٭81: مئاہ؟ ہ۴ مج جہب يہ

 ھ9711758) 3۶۳, ۱ ہو3 'حطصطج +ج]٭وتج وجہ وو ید

 ود قادر ما [ا3چ 515 ۰ہ: ۱.۰ یز ہہرک

 3۰ ۳۰۶ : “۳۳× ۱۶۱۴۰۷۳٣7 ۱9١ج ہ٭ ۹

 ٭تج 6۱۰۰ 86 ۲:33 جج ہ٥ ٭م 88۵ ٭]ج

 ۳٦۱ ۹5 >5 ہراتت مج بج3ہ> وج ۰55 وو)]) جی
 *ااڑ2 ۱-- (چو3)-٭ٰأ! ہد وہج)

 میرحلاد لانا یمهلارمآ ید. ۳۷۹ ۰8۳9 +٣> چو

 ]3--۹87 مح م3 )  ]ج نی ہ

 ×۲۶ ۰٣× 7)3. ب77 5۳ ہ۳ 7َ: ×۹ ×× ہہ٭
51 

 ۹ 83ا5 (8۲ ٦ ہ, (۹ا۸1 8 !(ےتىووک مج ہ۷ 8.

 ۹ت۳ >5, 5٣۲ ,55 3۳۳۰ ۱1٥ ٠58 5۳5۰ ]۵م ہر ]مک ١

 اچٹاە<: د ×< ×چ 8525 888 مج 8یہ” مج حس
 ہت ک۳ دہ مح 33) ٭ج <5 ۲: ×3 878 ج.٭

 5“117۴ <× 31 7701 ۴7 ۳۷ >7< تدچج ہم ٣۶ ]جج)ے” ر

 ۹۳6 ی م550 یی وچچ 8بج ہہ ٭٭ ××” مج

 تراوج ۱۳5 :××٭ ٠ ۳م.۰8 و ہو ×ج 86قد و
 چ۳ ۳× 5۰ نيد ہب مچ ہ جج حج وچ

 (ھا۰رج5 م۰۴ ۲۱×۳۲ ک۶٠ ۹8۴ ٭۳5 5< م ۴۳ہ.

 ۳۳ 8 ت”کر۳ ۳۰ )"کو ہہ ٭وج ہ: عغوڑہق چپ

 ک5 ٹاک 27 ×۳۳ ۶۳۶ ۳ک 8ہ× ۱ ہد ہ٣ جج ٭

 مح 0۳ م-م68) ٭7-1٭٭۰٭ مو” ٭ججج مح! چتر

 ۳ک٣۹۳۳ 5ہر. ×8۴ بہہ. ٥٣× ود مم

 5× ہ5 ۲۳۳ 85 <۱ ثب 3ہ می|ی -ج

 آ8 ×> اتا وَقلااَْيَلاََت چی8 ×٭

 7 ۹ 6 )۳۴ ہ7 م٭ ) -- عاور یی ۴ ]۴ ي١

 م9. 0م ۷۵۰۳*  5× 95 یر ×۹ 82.

 ال7 ہا بفہقا× بی ہہ ×۳ ہد جم عمر

 ۴۳۴ ۹٣۱ 1۹۳۳ ٭ز× ۴۸۴۷۳ 5 :55, ×× :ورر+<)٭ 53ج ٭

 ہا, ۰۱۳۱۳۰ 3 5۳ 315 ۳۳ مج 8.۱

 5515۶ ۶٠ ×37 ×3 ×٘٭۳ی. مر” ہ رو 8۷۰9 جر ج

 ۹۱۳٦ ×51 ۶-35 5 >7ج؛ < ××7۳٣× ×7× رؤ 8وجم5
1۱ 25 

 >5 ٭ 51۹7۳٣۳ فجر ٭ "٭تہ ہچ ے2

 71۳5 ۹۲598۳8 ۳۱ ٠ جہ. ×۲ ۳۳٣۳۳٣ 5۳ :×ہ×٭٭

 ٣2 ۴۳ ۱۳۳۳۳۷ ک 591۰۳5 ۹9 ۱٠۰0 ہ7 >7. ٭٭۱

 ہ۳ ۳5 )×٣)]7× 577 *۳ک٭ ×7۷ 7775 ×ہ: 7××: بو *|8ق×٭.
8561۱ 536 

 ٦6] کت ہ57 ۱۳۰ بے )8 :.مو× رں٭

 5ا 51715175 ٦٦٦ 118ہ ہ ۳۳۴ 3تو ×× ×59 جمآ٭

 لات 3 ۰ 30۹۳. قو. ت8 -!مجہ ۔ےچ
 و””٭٭ ڈو٭ عو ہتح وت .چ+ ہم ہ

 تھا ر2 وت تحت تا تتت تت۸۳ت2....سحح.سغ×ےممووپتیتوچ ہج تاس پس چپ توجہ سعسج حس چت

 وج۱ ماہ × >5 ۱:۴ 3ہ ہج ہد جج ]3ہو

 رہ ی۱۱۱۰ ۱ 7۰۴-173 27ج یہ. 7 1)7 ۳.

 ۴۲-۳۰۳ ۳٣× +۰ 7)5 ۳)۶۰١٣ 5 ہہ دو5
 جہ و77۹ ×جج ٣ مم چچ ہج جد >

 وو ہچ 5 ۱۳۱ ۳۶۰ ٭ جر یو ۱ جو
 س7 4 77 5. ہہ ۳۰۴ 577) ۳٢۳۳> ا91۳ ۹ :]) ××.
 5۴, ٠۱× ۹۲۳۳ )9 ٥۳۴ ٥۳ ×7۰. ج×5ج7۰+ :ج :])٭

 ۹۰۰و ۱۳۳۰ ث۳7 55  51 ر77 ٠ہ ×8۰ ۱-۳

 ھی ]م۳۴ ۴7٣ >۳. ×۱۹]. ×۳۳ ہ ہم دو5 ہ]٭.|.۷

 ۔ج-5. ہ61 ہل٭ 53-ہ”یم مج مج جج مے چپ

 ۴17۰ ۶۷۰7۳۳5 ۳۰ م٭٭ وصص ن3 مج بج

 س۳۹ 5۳5 ھ۴٢3 *۲ہھ3) 6۱ ہاو× 8۳۰ مم چو

 ۳۱۳۷.5 ۳ 5: 9۶ 1۲۳۳ 7۳×21 7۹۰7٭) 7۳۷ ١]
 حم۳۱--(۹51۳5 م3۳)

 لام مَا ۃول شا عیش اد “وہ جج ٭ چ٭
 ڈ7 7--177 ۰۶ ٣ 18. جر

 ۳۹۳۲ ۹۴۳ 7۳-٠٠۳۰ ج27۷ ۱ بہ ۳۳×8٭ 8

 ۳55 55 ۶۱ ٭٭. ہہ ٭٭ ووک_-٭٭ ہے ہد
 ]7 ١ ۹77 ۳ 8٦٤(

 د۰۳ 77 ۹۰۲5۰ 3+۳ <۳ 6 دب>٭٢۴٣

 (8رمس 3ہک "نا + ۹۳ہ ۹۹ ہ ہم جید ھم

 ۱ ۱۳۷۲۳۳٣۱ ۹۰۳۳ 27۳ ہہ وڑچچ نصر یھج چو

 7۳ ٠۳۳ ٭٭)] ۳ہ 8ہ ب۵۰ جج ] . چی
 یخذلا

 9577 57 5ا75 ۳ ×٭ج وج ٭چی ؟ج جچ چپ

 ۳6 >7 ۰ ۴٣ ک۹ ۴۲ >۲ *!!ة7 3×× ۹.
 ٦5۶ 5۳۱ >۰ ہ87 8ہ ہب ×× ند)ز ٭ج٭

 ٣۳97۳ 1۹۶7۳ ۳77 , ۳۳7 ہہ×تت)٭٭ -×۱

 ۱ تک × ×آاکہ ہ ہ٦ ]حق و ۱5ت ہد: << ہجج

 ات و ١ٛ -جی٭ م_<٭ي یہ ۱3× عجم ہو۔8

 5 ۱ مت. أٔم 5 جب )وج 3]

 تطم مج و1 ×× +7 +5. ہبہ 58 ثم مے

 78 75 55 5 ۳. ب5 ٭ ×7. ھد٭ جم 8

 ا 7 7. ]7۹ ۱ ۹۰۱۰۰۵ 87۰ ہم "3 81
 ۹:5۶ ×75 ہ7 ۳ج۰ 77ہ مج بہ وجٌ چا

 ۳٦× ۹18 5تا۶ .٣ ی ہد ۴۱۰ج مج ہور مچ

 ×٠ ×9 جی١ ھ اح جج م وج



 ٠ “72ا 555 ہی 16575 ۳۳۷۶ ۴ 5۲۲۳۶ ۳ 5۱۹
 ے۔جو ۳۲۳۰۳۱ 35۳8۱ ک 11۳5 ۱۲۲5۶٥ا ٭33 تمحج وے أگ
 ۔ق,. ہ٭ روک مر ھ۰۳. د55 ×× ہیچ إ

 جہ بوی یامر جد پو3ا ہک

 “موج ۔محق ۳۳۰ <۱]۰ ۸)۴۳۳۶. 5 ۹۹ت ×5 1553 ]چ3 ۔
 ١و مج 97۳۰ مج )×۲ ۳< ۹)۱۰۰7 ۴۹.۰ ۹ ۸7۳٥ص۴.
 حر مج *8۴ ۴ ×۴۶ ہ٦ 3۵15 ۹7۹۶ 3۳۲ حج
 مچ ع.چ٭. 5 ٭×٭ +8 ۷1 5 ٠٥5١ ۱۳۱ ×:َ.ج ع
 و وع دب3 م×٭'" ا۹ب 3۱+0٦ ١۱× ۱۰۹۱ 3چ
 -یچجچج ہم قی یہ۳۰۹ ٭ج ة٥ ٭ما5 ٥ ۰)۰ ہتچ

 ل7 ۳۴ ۱7۰7 ۳آ ہ5 ۴× ۲۳۲ (۱٭۱ و
 ٹو ہد ۰ 8۳۰ ٣> 0< مت. ہک 5۰۰ 7۷
 عکےہ ہو أ5 -۱ومہ٭ 325 ک۱ ما:٭× 9یو
 ج3 ہ۲1 7۳۴۹ ی۴۱۳۱ 5175 57 1٤8" ۳۳۹, *ق3٭)
 >5 ہہ ×× <1 9750 ]۲۳۲۳۶ ۹۰۳۶ ۱8۳5 ۹۱۰۳ ۳

 کلا
 یو -ڑک 57 22 کا ہا. 515 ۶ ×۶۳ 7۳
 ہد 2۷ 5۶779 ۶1 1۴۳7 *ہ)ک1۹ (735)۔-۹
 -حج× م۳۳ ۳۳ ۳۴ 9۳5 ۱ 81۰٤ ةکتصهلا وما نل

 “لی ہا. ۴۷ 977 ۳ ۹ >1 ۰77
 ۔رح ×جح ××. ٣ تہ 38+3 ۶)۹ ۹ ۸۶

 ت9 91 ۳۴۳ ۹ 8 1 718۴ ۴5 ٣۳۴۱>
 -:ےمؿق وکی ہیىعوب ؟ج ك ماّے ٠۷۶ *٭٭٥ 8۹

 ×× ۳ “87۰ ]م۳ ۲۳۴۳۴ ۰۹7۸ 9
۹۹1۱ 3۹ 13(]59>× 

 و ومرہح ×حم 3 3× ى) ٭مت٭٣ >۹ 8
 ح۳۳٭ 5۴۳7 ا5۰۲ :27۹ ۴۹7۶ ۰۹۹ ۱7۴7۰۳ ٣

 وس رک جے[ ۱ص ×× >ہ35 ہ٭ ۹۷م ي۷
 جو 3 <۰ ۶ ,7 ۴۴۲۶۴ ۷> ۱۹۳-8٠۳

 *.ح جر 2. ۱ ھ۳۰1 ہہ ہ۱۹ ] ۴۰ ۰۹ 3۳٣
 یج ×37 ک ہ< ہجع ز83 ہ ٭٭٭

 حج .مصے٭ 8(۱ 8ہ مادر مگن مج
 7, ×۹ × .× چے< - ۱+۸ ہو5 7
 ۔ںویہ می :کر- فرج مرجج ×۷× ۰۴۰۷۶ ۶ 7 ۴

 حج ہ31 مہم1 3)7۳5 211 7 271۹71۹7۶ا ۰ 71۱

 ے3 ےى یو ہی

 ہہ رر ویب ےرىًجب دپ ےہ ھ ٭يےےک٭ج ےہ ےل

6)۹ 

 -جتہج مع ۳۰۴ 1 ۹۳۳۶ 1۱ ۴۳( 7۴5> ۳٣۷
 صد وم-ە ہوس انا (مجحز) ×× ۱۱× ہ>

 مح مج ×× ہہ :ہ٭٭م ۲۳۳ ٭۹5٭ ۱)۳ ۸۹ 5۳٦
 جے مج م ۹595 ×× ہوا5< >7 رک ۴۶آ 51۱

 چو ۳ م۲۲ 5۶ ۹۲۳۰۵ اا۹ ۹۱ 1۹۰ ۴.۹۱ 75 7١۳
 یب مہ ہو5 ماہ ٭ہ ٭٭٣٣ ۴

 آےبد-۰7٭ ×۱<۹ د5٥ ۱ ک۶4 ۹٤ 7)۹٣۰۰ ١ ۲)٥ ٠
 "وم حج 9و ہ ي ۱۲ ما, 9٣۰ ×۳۰ ہت. ۱,6 ۹

 7بہ ۱8 9)5 7, 5 ک 75 31۲ ۹75 ۴9ا 11
 وس چ3[. ×۳ '۔م٭ -٭ >۹۳۳ ۱۹۹۳۱ ۹)
 98× 777 ہي ٥9۹-> ہ۹۳ 5 ۶۶۱ ي کا5
 مج( ۱ 5 ۱ ۔-(ج(۳) 33۷ ۹۱۰۱۹ (38) “3۷۳۶ (۴۳۳

 2 ۹۳۳۴. ٦۳7۳ >77| ۶۲ ۃ7 ک7۴7 )۹ ۰۱:513137 )۲۴۳۱3 ,٥٠
 ےہ جب ٭ مہ٭ ہم ٭ہ دق و م٦۶ ۱۳ ۹۹ ہہ, ٤
 تدائیین تان وانی انیس نس ہن خا ميہسشحل

 7ت7 ۹۳۴ ۱ .371+:3) ہری ہ7 ا 1 17 1 ۰ ۳٣
 تالا

 ×5 |۳ ا۷7 ۱۰۳۳۴ ۳5 ۱۳۴ 37 ۴٣ ٠
 ×85 ی١ ]م٣ بہ ××٥٭ دجج و٭ہو, ہک ٣۴

 مچ مج م5۷۳٣. ۱ے ×۴۳ 5]045 ۱۷۹۹۳ 715 ٥1۹7
 ۂٹَمم ملت نی ذْح ی۹ ۵۱۹۲ تْذَدَشلاََلَا ۱ ۰٣
 ۔ن×: جج 7ت (ھعکی)صج 5 ×۳5 ۴۱۰۳۲۳ 9۹7۶۱ ۱۹٦۳

 ۔ےصح ر35 3ہ, :7۲۷۱۷۳ 6۳۴ ۹۰۴۱۴۶ 57 2۶۳7 7٦۳١
 عجم 5 >جم۲ ۹۴۳. ٣ر >۴ 8۱ ۸۳۷۳۷۰۱ ٣۹

 نحو حج, م۳ ۵۷0 ۱5۸۳ا7)8 8 53 ایگ ہ94 71۱
 مچ ۴2۴۰ 5۳ 2۲15 *1۳۶ ا۱ ۹۰ ۳ 04

 جج ۳ ی ر31 ×۳۱ ۰۳۶ 7۳ 7۲۳7 74377 ۴1 <۱
 وج ×× ج31۷ ×8 رارکنإ ۔ٛی ۹ ہ>٭ ل(٭۳”'ر
 ۔ک ج۳ 8۰۷۰۳۳۰ ۳۳۲ ۹717 71۴.۱515 11۳73 ۳۴ ۹1

 ٭خ٭ مج ہق م55٣1 6, ۱۳5 5ا۹ ۰۱8 9۱
 ۔چچ نآحم جیو : حج ہ ا3۱1 5 ۹ ۳۰۶۳ ۳5
 ہوججکم ر ہہ وم 1( ۳ و۷٣۱ ۴۸ 7 87
 یج مج ی١ 95 5 ہ ۳ 97۳ ×۰٣ ×8۶ ہ۱
 بج حع.٭ یس ۳٣۱×> ھج٭, ٭٭ ٭ان۹ 88
 ۔وتجوج مو *)۴۱ ہ۳۴ ہت, 5ا 065 81116 ۹ (-

 9ہ. م۱ ۶۹9۱3 ۲۴۹ 5 .۹۹ ۳۹ ٠٢×
191۱ ۱۱۶۴ 2155 ۹۰۹1۹۰15 ۹ ۲۴۱۳۲۳۴-۰185 .2۳.1 
 ہہ >× ہم۴ ۹۹۹ ۴]) ×۳ ٭ا513 ٥51 3۶1 ۹1 5ا۹ کا
 جج ٭٭ م١ ۹۰ ہہ ٭976 6, "مے ۳۲۶ 0۶۱7
 ٭ع٭ ہر ہ د3 <۴ )5)۳ ۳۳1 51۲975 ۱ ۶۴۶1۰]۱۷۳ 11 "5

 وڈ 3-91 ۱۹۰۴ ا۴٥ یہ٤ ا 3 ےہ 7۴ ۴ 1۶1 7١
 2جج 5۴1 ۳۲۵ ×۳۳۲ 3, 5۳ ۳٠٥۹ ء۳۲۰۴۶ ۴۳۴ 9
 ٭-م مر ہم ٭ی< ۱56 ۹ 87 ہ "۳۲۴۶ 0۴۳ 5
 72. ج31 2۰11۴7۴۰ ک٭٤ ۶۶۲5 93۱۹1۹ 71131۹ 115 395ر
 مز حج ×مد ہو ٭٭ 6۳. ۳۴ ۲۰۰۶)آ8 5 ۲ 7



"۷ 
 جت تت7 7تت

 77مج  7۳ ۶۰۳۴ ×۷× ×ت ×7۳ ۱97۳ ××. ×
 ۱751۰ 1۲3 1 919 739 3919 ۶۹5 713ج7 ۹۳ 77

771۱ 7 71576 1151019 ۶5۲5 71 ۶7 

 5ا51 583۹19 345 5, 91 7۳-۱۹۴۴. ( 8 78
 55۴ 8وج م5۶ ہ۹: ج53 ک6 4588-60

 ۳۸ ۴ ۳5 3 207۱ 387 ۹۷:١ ۲٣۳* 5٠۳۶ ٦۱۹
 ۶۳ 83۲۳۴۱1 ۹۱7571۹ 11۳5 ۹٣۲ ٭75 3617 *زک ٭5 75
 51| 5ا1 رک )۳۱ ٥ ×08 5۳۰ ہ۹)۲۳ -۳۳ ( *۲۷۷۳

 ا

 ج۹ 57۰9 711117٭52 711۹30171 ۹۹۹71۹ ۹1 7 1 77
 ٦۳۳۶ ۹7 5, ت5 ۳ی 1٠855 ۶ہ ۴ ۴٥۳ج 6

 ۹ 31۲۹ ۱۷1۹ 1[: ۲۳۴ ۴ 57, ۴۱ 37 7۳7 ٣٦۴۰
 5۳9۹5 5۲1۹ 1115 ۹1۲۶۲5 36 5۹۹, ۱۹ 6,۱ ]٦1۳5: ۴۳۹1 <٭

 م۶۲ ی5[ ۹3۱۲5 ر85 2 ۱

 ۹5 ۶8۳۳۲۷ ۳۹۱ ک۷۹ ہآات ۶۳٣)5)ک5 ۱۳۲۱ 6 2)3
1۱ 1 5 ۹۱۹۴۹ ۹71151 

 ۹۹۹ ۶۹۳7+ 2۴۹ :٢ ۹۹۲۳ 51۹74 ب٥ت تآ 7۱
 م5۳ >۳. یب8 ہ8ا ۳ف ۴ ےاخ و٭×( ص6

 7ج ہ م۶ ہک .5 8۳۴۰ ہ ×يآ ہ" ہک×ر
 ×٭٭×× ٠۴٢ یب۳ 887 ؿ۹۰۰۲۴ ٭:٭۲6 : ەهباولکأت الو نارقلا او٭رقا
 ے۷ ۴]٭. “م17 >۶ مو. ا م۳ ۹871۰۴۰۴۳۳ ۱۳
 ؟((۰۰ ٭ی۱ ٦٠۰ ٭۴۴ 558 باہ ج1 تم. ]ڈی
 ٭7۰)5 ٭٭* ٭]٭6٭ 8أ" ۱ ہ٥. 8۳ہ تہہ مج
 ×۳ ۹۶۰۴ ب ۳× ہہہ ب7۰-.۳77)ہ *[[۳۳۰۳۷۳ ہ5ا ۶7۳ ×× ۱
 7ی ]۷ ۹.۳7۳ 977۳7-7٣۳٣ 7۲۳ 4)۶ ب1۳ 6 )۳8 ب7
 ہم۱ مر ۳۹۲ (ئى) ك۳ و۴ ۳ہ ج٭ ]۹م ۳8ی
 ۲٥۱ 5ا8 ۹ ب۹۳۶ ×ےآ 15۹ ۴٥6 ٭×و×٭ ہ2۱ ×۱
 ۳۹۳ (ت1۹77 51۶5] ۹3515 91-27۰۱ 5۲ ۴ ۴

 ک۹۹ 1715۲5 7)۹ ۱ 8" ۹۲۳۹ ٣٦7 ۹۱٥5۴7

 ×× چوت ىہر ہر ہددمگاد ××, ہم و٣۳۳ ۶ ۴۳٣
 ٭۱ 0۲55 5157, 5ا۹ ۶11305۰ ۹ا ۹7 5:ز3× ۱ 1۳۴

 ٠۳۰ ۴ج۳ م۳ 515 ۹۳۰۲۳ ا ک 5۰ ٣٣ى 6۱
 مو. مت 6, .)۲۱۰۳۳. ت-تج< ٭| ×۷! >]٭۲ ۱15م 7
 ]7 7۴۶ 57۷ ۴) )×7. اچ م۴ 7 7

 -٭5 5ج ور 5۱6 مت ہ۳ ۹۹7 5> ۳۴ ٣۱
31۱ 

 عج پو حیدر 1.۰. “4 وچ مع ×× <ہ
 ہجج]ےچو<××7 *۰۳)۱ ہمہ ٭ہ ]۹6 ,۴۵۷ 8٤۱

 دہ ٭ت>ا3ہ ہ+ج ہ۹. ہہ ٭٢ہ٭ج٭ڈ ۴ ۹ي

 ہم 7٭۴ہ57 ٭< ۳۴۶ و۸۵ بت "٭٭ ٭ 88 6
 چ۹ 7 موم8۴۱ م۶7 م۲۹۴ ۱۱. ۶۲۴۳ 7
 5×7 ۲۹< ےہ .ہ ۱۴۱ ٭ ۹ ×۳× ی۹۳۳۶ 88۳7 "ہ٦

8-1 

 7۳ا۶٣ 7 ر7۹7 7 )1۴ی1 ۹ ۱۶۱۰۷۱۹۳: 59

 __ے 7-9165

 ےس و1۶۵ ۶ 97۷ 192۱۸۳ ہ× ×1 ہد تب
 ۱۹99 ۱۹ 719 ا5ج 51 910 1 ۹ 18۳۳ 7
 ج ہ5ا .<۹۱ --۔(یاکما6۳1۹9۸9-۶ ۱ ×7. تن چ3)

 ]و ۱8۳+ 07۳5 ×۳×. >×٭-٭- ًق ٔ
 -ر۔وج ک١ 55ا7۳ ۹۷۳۴ ۱۶ یب ہ۳۳ ہہ ہہ 7

 8و أ۶ ۳۴۳۹ ۱1) ۹۲۳۳ 7, ۴۳ 2۰ 575 ٥5۳( ٠5۳۳٦

 : "ع۴ 7۳7 ٣۳۳ 75۵۸ ت۶ ہر ×× ود مج
 وج8 ٣ ۳۹۹ م3۲۱ ×9 ٥" >8۳۲ 3ص ہم. ۴

 ےہ ۹۳۷1 5:7۸5 ہ۱ 5۱ہ ہ۹۷ :۹) ×٭ہ و <8٤ڑي
 :چ ید 5۳ ہہ*صج ہہ ]ح جر پیج جح٭

 7۱۷11 ۳۳ ہک ی7 9 ی2 ھ2 ۹7۹ ۰۰ ۳٣٣۴]

 و او نانا جج م ۷ ,55 ۹۹۲ ۳٣۶

 رس 8875 ۳5 319 7 ۳ ہ۱ ۰ ۰ ۳
 ڈ8 83۸ ۳۴]1۲۳۳ ۱۳۴۴ ۴۲۴ ]۳۲۷ ۹۹۳ 33 7۱

 ۰ی ات أد] 322ح ۰۲۱ تا ۹۳2 7 ۹7۳73۳۳۷<
 جو ۰ ۱6۰۹ مہک ٭؟ ہم ۹: وڈ: ٭
 ا67 ۰۳۱۳۶ ۴۴ 1۹۰11 77۴ 77 ۰۶ اتا تا جو ۱
 85 ك5 1, ۶۳۷۳۱ 51۶7513۳۶ ۹۲۴5 ۶57 ۳۹ 8۳ ۱
 ۹۳۶-3 83175 35۳:۱ ۹۰۹۹۳, 378 ا5ج ۹

 ۴ 51 ۲۶1۹ 912۴ا ۹2) ۱۴۳ 27 ۱ (5 75 5۳آ م1۳۴ ]
 ۴0۷ج ۳۴ 9۹۴1۳9 ۴ 8 ہ۴ مہ. ۹۹ ۳۲ ۳)
 06 ۳ ۹۰۴ ۳۹ ہ۹ ۹ھ) ر7 15۹ وج ٭ ہ7

 1. 343۶ 87۴ 3)۹۳۷۰۳۸8 ۷7 864 ۹۹۳۳ ٢>
 3۹۲۴5 1155 975۴ 55 ۹ ۱ ٣5۶۰۹ )8 87 >7 ہ

 ۳۷.591 7855 73. ۹13۹۹15 515 187 55۱ ۹۹ ۶۴ ۲٢۴7
 0| ہ۰۳ ًببج+۹)3 مہ بہ ہ3: ٭ی, .84١۳ ۹۳۳۷۴ 5٢ ہچ
 مے فا ہج عج ج۱ ۲)3 ]ّمہی٭ ٭]مگ ہ مہ

 855 ٭٭ م55 ۶۱ ک۰ )۳۳ ۲ ع81
 5821859 ۶1985۳ ہ1۹ 7736 81۲7۹ ۹ہ ۱

 ۹۱:۰8 98 5۲۳۳ ہ۹۳ ۹۳۴۰۴۹۳۳ ہم 1

 نو م6 ۳یا8, 5۰ م۸ مہ ۰۶۳ مج ×۹۰ ہ٭م ٭

 ہ 3۶ 3+55 98)و ۹م ؟م۰3 ڈيجم ؟م ”قج ہ

 ہو7 ×ج٭ :5)۱۱3م۷۷۷۳۸ك 2465۱ ما, یج یوےمروأ]چ

 7۳5 5ا5۹ ثا5 ۱ 38 ۲۳۳۴ 5۳۶ ۴۳ ۲٠۳ ۹7ت
 اتا اٹ 211818 27 ۹۹۹ 238 7۹ 7 ۱

 ک۹ یت 8۷ ×0 ہہ >۳ ۹۳۳7:3۳۹9 5۹ 87۴ ٦
 ا35 ا٢5 :٣× 111۲55 7151 ہ۴ ۹۴ ۳۴۳۰ ہ7 ۱30۳

 ۹۷3۳ ٭مج مج ہ ٭م×٭3 88-۰6 ×۰

 ۹۳۳ ڈ5 ٣ یب ٭٭7 53ہ۷۳۳7 ہہ ۳٣ ج٣۷ 5
 8 ب۰ مہ ٭8ق۰ ٭45-٭ہہہ 8*۶ت8 ٭ "٭٭

 89887 >ج < وم ہ ت-٭ ہ٭ مہ .. ٭
 ۳ پس می ہہ ہت محو ہم

 "551 5۳۴5 57 ٢٢× ٭ج 8×83: و *ت مج ہو .٭
 5 5۱ <7. ہاجآ :تہ×۰ 335, ۱3۹۳۳ ۱ ۱۹ ٭٭

 دگت یا کیا .تج لب دق بج

 دل تجك ھًل ےب ھہچ ھهدب “ھب یب یصإہ -ت رپ ےس یھ

 ھ2. دگا ہ۶۲ کا

 آ کف ھو : چپ .يت کف ھب ۔یک ےج

 ڈا ل٭ -ه 8 کئ ة٭ ھسب ھے .



 ببس-ہ+وىس-سوعمآموجےتصمسہمعمسوجمصم: ھ١ ..-...لإ ٦ ہوکہ

 مح ۳ ہہ ]لک5اک (00) ۱۳5 ۹۰۱ 8۳۶ 5۳
 ۳ی ۱ ۷۳٣۳۶ ہت ر٣ 1۹۹۹9 7 5187 ہ1 آ
 یہ مے×٭ ٭×.٭] ٦53 ۱ ۹ا٥ہ ٣" تن

 ج۳۰۹ ×۲8 ١:۴۶ ک۴9 ۶۱۴ ۶117151 7۱٣۲
 وج3 ۱٦35 "1 570۳9 5)۳ ×۶ 1۹1 ×ج مج

 جہ ہم :ہت.۳٭٭٭٭۰ 5۰۰۰۶۰۴ 8۳ )تہ
 جج. ہ ۰57+ مد +ےہے ہ ۴۰۱ 9۴۰ ۱5:5 ہ ×۳

 یز 7م ٭ 5555715 5ا5 ۴۴۹ 6
 7۰-7.1 ٭"م ہ٣ ہہ ٭-٭ ٭٭ ۹8ا (ھچیزو
 چپ جج 76۹١ 55 ھ, ۵3۹ ۳۳ 115۲5۶ 71155 ٥٠٢ ٠٦٦ ۲ج
 +8 ۹۰ 5 چ٭٭ 8۳7 ۲۳۶ " ۶۳۰۳۱ ٣ا5 ۱۳

 ۔ےن_کع ا ہ× ٢× ہلاہ3 ہ3) 5382۱5۲۷۹ ک۷۹
 <7 ہہ. .۰٣× د3 ٭ م٭ "باہ ڈدچ

 ن٦ ×1 1 7۳ 8 ۴۰۹۳۰۳۰۴" ٣
 ہہ. ×× 7: (30ر., 2 ت۳۰ 7 ۹ ہ3۷
 د۰ >5 ۱م ہہ ک ۰۳۴ ۲۳۳۳ ٥٠۷7۴ ٠۴ ا۶ ×, چ

 ا326 ٭٭51۳) 1۱ ٠٢٦۴(
 ہم 7×۱۷ ۹۱05 ر7۳۶ ۱۹۹۰۹ ۹۹۰۴ 14
 جم: <۹ ہ5 4۳ 5۹955 ۴۰۳۱ 7۹۱ 58۱۰۰ 7

 سلاد رارفنس ٭9۹9۳ "۳۳ 00۹58 71 ٭
 7تک 797 >7۴7 ۳۲۰۶۳ *۱7۰۹ 7۹ '*؟17'۔ک 2 ۹۱1۹۹۲۷
 مر <5 <۱ ۹۲١ ××٭ ملز پَتْلاْلَر ۴

 7۷۰۷3 اکاڈ ۳٣۳۰۳+ ہ1 ک۹ ۴7۹9 ۴“۹1) ٤,٤۴ 5 27٦
 987ہ. دہ 28 ]۹| 3۹۳[ ہے ۱۲۳۹٘ ۹ ۴ 5 ٢۳

 جت 1+ و-.× ہت بي5۱ م۰۹٣۳. ین ×۳ ۲
 یمل×5 ہر 5 5۱۱۳۳۳ 55 <۴ اا5 ک٭ ۸, ۴۶۲8

 ۔.جم٭ ػ۴ 7 5 91۹ ۱۶۳۳۴ 575 ,١ ۲۹ :١×
 ۳۰ یک ہہ ۹5371 51073 8۴۱ ۴۰۹۰۳۰, 8 ( ٤

 ح1 8+ ۷۰۷۰۰۰۹ 1 .۹۰۸5 ۰۰۰ ۳۳٣۳
 نہ. ×۸ ہن ×۱ ہ۶۰ ہہ 7ھ۳۴ +۳ |۴٤7
 یو۷ >7 1۳7] ۱۶5 95 ۴)9۳۳. 71 1۹۹ 3-7
 ےبےمج مج بم ٭ ي۱ م9. ۴۳۰۹ "ئ۳ 8

 حات4 0 ۴8۱ ۲ 5۴ ۰۱۹۹۶۱۹۲۹۶ 81۱

 ×5 0× َیِمرْفلا ×8 مراغ ی8 1886۱ ك۷
 ہمہ٭. ۱)3 ۱)۳۴۷۹ ×1 ۴۱ 79۳۴ ۱, ۱۰۹۰۲ ۴+ 1
 یف -وچ >5۰۱ ۱۹۱ 5) 5۳, 5ا 8۰5 8171 ۷

 جج 01۰ ۴ 139۰7 ۱ 77 ہ۰۱۶۲ 3۳7 و
 جج ٭0-ے- ہ٭ ٭وچم ٭ <٭؟ ٭ج 8
 ۔ےچجےم ہہ ١ ۳ج 5< ٠ٴ: ۱۰ ×۰ ×ج٭ ۸۹
 ۹ت3 ۴× یک ہ8۴ :>۱-٭+ ۳(۹ 5, ×۳. ہ۲ ٭٭ ۴
 جج ۹۱۳۷۰. ۰۷۷ ى۴٥ ۹033 آ3 مراغ (( ۴

 ھے ھے جر یر ےک ےہ وفا ےب ےھ ھ4 فہ :. إيف و ےن ےہ

 ھی اج ےہ و

 یس یتا بہ ےک لہ اس دہ نعم (فعسھٹلھکش نانی سکیم ہک ےس تحت احز یب ےس 2ف تاکہ دی توسل ا ۳ وف یاس عل ے ھب اجر ہسع /0 0 7 ۰: یش وے تے یہ یی ٹول ۳ یر: ہو

 اب "9--277

 ء۹ تگ ]۹ ڈ؛ ۰ 5۱ ۹۳ ام ٣۸ 6 ص3] ت9 مم اج( ۳۴۶۶ 170۴۳۳۴
 ۔!تی ×۱ ٣ ۹.۳۳۳٣۰ ہت اہ ہہ کہ ہ٭ 0ج ۹× ۴8۳۱ص۰ *٭7 >۱۷۳۷۰] ہ٭جہ

 وا5 ھ۳ 35۳۰ 0<” ص۲٣ ہم :ت ہہ ہ٭ ۱ وج5 اتکک ]۴۱ ۲ ۱ ا۳ اچ “65577 وج
 ج۹93 چو. 5-8 ۱ ہم 55 ۹, ۱۶۹ ۹5۶ +٤

 یو ۳۳ہ اہ :58 ۱۳۴ مت مم 5 ء۱۹۰۳ 7۶۴
 3چ ە”" ہہ ہ٭ ع٢۰ م"۳٣٭٭ *۳ ۱ ۳۳٣۰٣ ۳٣"

 ]۶۱۱ 79 یک 7 ٢۶ )۱۳× ۶ 7771 7۶٣
7 ,18۹ 58 5۶۱۳ ۶۳75 2۹7 57)* 5۳ ۳ 

 ]تا ۴۰ا ک5 ٭ ×۳۵ )۹ ٥۴5 ٥51۹:2 ۳۳٣ ۱۹ ٥٥۰۱
 3چ: 5514 5۶1۳۴ ۴9۷ 45 6 ۱۰۹ ,۴۹ 51۹1 ,1٢3.61

 8. ہہ ہت ۴۱ )۳ ۶)× (>2)-د >3 7:7۶ ۹

 ۳1 ۱ ا5۹ 578 ػ٣۳۳۳۷٢٭ ٠٥518۴۶ م73 82 " مات ۹ ٥۸(
 بج. ]جہ ۱ "۱ >۹ یچ +وی چپ یج ہ٭<
 ٦ 7 ۰۳. ف77۴ 7۳۳٣ یی 7779 7۲۰ ا 1

 تاک
 چہ ۹۹۹ ہک مہ ہی۳۳ 06۴۳.4 ۳ ا 1
 جب 5۱ ۶۷۹9 :۱۴۶ ۱م 5تو6. 3ہ ہ۹ا5 صد
 *٭ی<۱ ٭۶۰×٭ ۴۰۳۴ ]مہ ×٣× ہاخ تا
 ]یو <<. ٭5 08۸67۳ ۳ت 7 ٭< 3۲ 85

 5 "۳ ۳ہ ۱ 7۳۰ہ ×۱" ہہ ۹ہ اتچ+٭ ٤<
 ×0 ۳9 7۳| ۶۴ ۴۶] *:ہ5 ۱ ۱۹۰۴ 7795 (7]:)۔ک 8 668 5

 ں!ےج مہ ×۳ و6 "۳ ی۰ م۷٣۲۳ ×۰5( 6 51 ٦٦٤(
 +-×6×. ۹۳۶ہ مج م3. ک ٭٭٭ ا 5۴6
 270۹ ۳:9-5 5 ۲۴, ۱۷۴ 3)7 7)۴ ہ ۳۰۰۲ ۹۰7 7)

 ب٭ۃ ہی ہہ >+م۳٭ ہم ق ٭جچج ہ۱ 5۱
 م587 << ت۳ چا وا5 ۶ ۱۹۹ ٠:1

 ۔م٘ج جے جج. ہ ٭ج× ی3٥), ×]۹؟5 ۲۳۳۴ ۲۰3, ۹,
 جہ 1 153۱ ۱ )357( ۴ 711 1 33 ٥

 ۴ 8۳۴۳۰7 ٦ ۹ "م۴7۰٣ ×ہ ہاٹ ا53 <
 ١۰] ج7 ہہ 77 78+ ۰ 4۶-):3( ۴۸۴ 7۴8 ١)7۰5

 ہ۹ ہہ ٭. ٭ہ 85 ۔٭ج ہ۱ 8۶۱۳6 ہ۹
 و7 م٭]8 ی5 مزہ 8۱09۴ ۲۴۲5۶ ۹۹۳۰۱ 6 1۱
 ۹2۳ ہ87 ×۰ 7 رے. ۳: ۹۳۳ 65 37 55۹9

 27 ×۲۲۳۶) ہ 3× ۳۳۳ 70 ہر۹9 (35) ۱
 دح٭ >5 ۳۷۰۱ یے ہہ مہ حد ٭ ۱۳۳ دوا ہج
 نی۶۳ ٭۱ 26-۹3 ٛ٭۹ 5 ۲۲۳۳۲۳۶۰ >۰ :77٭ک

 '۔ںےےچجچ جم چ۳ ×۲۷ ۰۳۱
 ٭.٭ عہوق یەر)ر 4. ہت عج ]رم +۹۳ (۳۰ر ۶

 3 3 ۲ >۳ ۳ ٭۰ مػ8۱۶ 81787 ,۴58۶۰۹ 1٢
 ١۷۷7٣5 ڈا8٭ ٭٭ 8۲88, نکی ملر نمؤم مھلکف ةلمجلابو
 رفاک مهیف 5۳ا۹ 51 1 7۶, ۱9۶3 07 ۴۲۴ ۳7

 “+83 ٦١

 ے8۰ ۶ت 7 ۰:
 نم ادحا یطعا ملسو هيلع هللا یلص یبنلا نا تبثی مل

 ة ڑکزلا نمائیش فالبالل رافکلا ٢8ب (۴۳ "ہ٣۲.



 زجبمکتجصوجمعدجو--تو

 874 ؛ هللا لیبس یف ×0 ہک ہہ 7۰۴۱ ۳
 51579156 6575 ۶۶ 2۴۳۰ ] 25, ۲ >۹ ی5 7۳
 038 هللا لیبس یف -یچ ہي ا ہم م۳ ]8 ۹.
 (7:)۔-ک“53 11٭7) )۹٠۶۳ ٥ ٭۰ و7۰۳. 3۳۳۰۹ ٭ن٭ ">
 ٢ک ۰۴۳ 6۳ ہ؟×. ×۲ ۹۰8 ×۳ م7۳ و×٭

 55, ک۹۳ 5۳+ یب 85۶۸ ٦> 8ہک ہک ہہ
 هللا لیبس یف ×0 ٠۴٣۳۶ ۴۲۴۹ ٣> ۳٣ ٣۷ *7-٭

 ۔ی× م5 ۳8۳, 5۱ م۹ 5۱ 7 77 ۴۹۰۹ ٣>
 ٦ ۹۴۲۱۳۷۳۴8۴, 1871]. 5۲7۴۲5۶. 7۹1280 تو ۶۷۴۰, چ"
 ٘چ.ے ر5 ہ ٭ج٭ ہو١ مج 8 م٣. 7۳۳۴۳۳ 85
 631771 ہم۹  ہ ]05۲ 7۹۰۳۳ ء۷۹7۳ ٹا

 هللا لیبس یف یب ہک ۴۲ ۹۲۹ 1۴7۹ ۹7085 8
 7۲757, 5١ ۹۴35 پ۹ ی۰ >مو تہ ٭8٭+ ۱
 75۹1۳7-6۹, 1 ۴1۹9۴ 7۹۳8 ج٠ 7)3 (583)۔_و٭
 70 9۹۹7151 ۴۲757 ٭ 1۳۹۷۰۳۸, 5۲۳۴۶ ۹۹۹ 5۹ 7
 مح وم× 565)( ۹ ۳۷۲۹ 7۰ ےتچک ٭ی٤ درک ی 6ج

 ٭تبتا ہ <1 ۰۲ ۹۳۳۴ 1۱۹ ۰ ۹۹آ <۱

 وج 58م ٭أ۴ *يج مہ فیج ٭رہؿئ گکچ ج6۴ ۴

 هللا لیبس یف 8۰ق ى8)3) ہ7۳۴۴ ۴ ۴88 ۱۰٭۰
 یم) ہ "م٭ 6۴ج ] ج مہ پ" 8۳ ٭ مج ٭ہگ|

 ۹454 ۳۲۹1 [..(3۹7] ۵, ۹[ئ۔- )٥>

 ×55 71۹۳ ×7 ١ ۱ ۳۳۶۶ >۹ هللا لیپس یف ٣×
 ×. و5ک۰5۰ ہ د33 6 ۸۷۶ ]مںجع ١(1 ٭
 جم ۰۱ چپ ٭جج ہم و قر جج مہ ھ7۷
 ×۹3 ۹7+ ہہ. ۴م ہ7 >۹م 1۳ یو چی
 ٦ج5 57٥۹ ی ×3 ہ١٢ ہہ ہہ, ہہ "م7 ٭
 ۳77۰ ×جث تت١ ہ۳ یب٭۱ م۷ جم م "ق۲ ٭
 ×57 53 ہم٭ عت ٭٭ ٭٭٭. بو
 5.856 ہہ یج 7۹۱ ٣۱ ۱۳۹ یک×1 ۱۳۳۳۰۶ ۴۰۶ 5۶۱
 ۳۹6 ۱5 37× ٭ تحت مہا ۴ہ مال بم٭: ۹۳۴ ہ
 نم 7۹7۴ ٥۱٥۳۹۳ ہ۷۳ ا7۶۱ ۴۴۳ ی٭۹؟ ہ ۶7
 ٢۳٣۳۰ ۰٥۹۷ 7٦3 *7۰٭.٭ ص7 ۱۱۹۰ 9ا۳1 77
 تو 0 ۳۹ ۹۳۳۲۰ ہ. ۱۳۴۲۳۶ ۱۳٣ ۲٢۴۲۳۴۴ 85۳ ر5

 51 1 1۳۳ ۱ 7 م۹ ت7 ۳۳۶ ۹۳ ۶5]٣۳۳۳× ٣۳
 ۹۹><-×ق) وک ڑ3 ہح دمح ۳۳  ×۰۳-.ج٭ ۴ تک

 دہ ڈ۰ ۰۱۷۳۳۹ م٭×87۳.ہ حر ے "۳

 7771 ٭7)۷/ ھ۳ )حج 57 ہ۹۰ ھزوھ) (۳5۴۹۳۰۳۰۳
 8٦× 515 1۶۹۱ 3۳ص۰6 78 ۱

 لیہسلا نہا (5)718-38:7) | لیہس ۲۹ ۶۲۴ ۱ 5۲[ نہا ۹۳۲۲ ٦ئ8:
 *ڑت 51۹ ۹1۹۹) ۰3777 نبا ۔ با ٥ خا دجچ 5 ہم >۳ ۹۳۶

 0ہ ۹۱ 5, ٣5 57 ہ ۰+08 مک مج >۳ "×۱
 *9951 018 لیبسلا نبا 61 جی ء۹۳ ہ يض ۲۹۴ ۱ ۴)۴

 ؟)۹٭ تک ۳( ک۹۹ ۹[ ۴۹-1 7 71۹ ۹)7 97۹ ٤8×
 ٭ ا5۱ 5 ١۳٣۶ 7۹۰. مک ۹ ۷۳۶ ٣×

 )۹ج ڈبل ہ٭ جہ: ٭٭.× ٭* ×۲۳ ء1,

 ووح م۱۲۱ م۳۴ ۰۸۰ ی ٥۹× 5۳۲۳۴۱ ۶۲5 8, ہ ۴۹

 مہ ۹1 1187 7۶ ۹ ۴۲ )۱۰[* (۹۲۳۱ ۹7۲۹ ۶٦
 ۴ وج6 آے, جہ (ئ-٭8٭

 ۱ سروے ھ۹۳ 5ک ی۱۳۴۲ ۹۱۹:3۲۳ 7 ٠۳۴( ۳۴ ۳5۹)۲٣۳۳×
 گا۶ 7 ۱۲۳۷ 2 >۱ 7. ××3۰ ۴۳ .7×۳ ۰۷٣۰۰

 تکا
 غم رْللا لیبس یف ک3۲ 55۲1 ین 3۳۳۰ ہز>۳۳۴ ۴۱ ××٭۱
 ےب ج٣٣ (۴ ود ہہ ہے رسو 58٭ ٭
 چی5 << 9 ۹19515 *)1۹)۹ ۶۹ ۹35 5۲۰۴) 3: ۱۹ 48+
 کچ مم یک آ6 ۶381 3575۱ )6١ ۹6۰۳5-۹18۰ >15777 ۹۹۰ (ج)
 ٹھہر الل لیس ین و سج
 89 8186.۳۳۶ 5۳ ١ ہ75)×٭ 2:م٭٭: جج م۹۳7 ۴×
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 نو ۱. >۳ ۰۰ ہک 1۰ ہ جہ 25 5۲۳۳ 8۵5 ۱ف
 ںںیئارشنہسشاجتم سانس

 ےب ر5 ۴77 ک۰٠ 8۰۴ 7ػ۲۳۳۶ ×5×, ×7 ی3. ہ٭ت یب
 ۲×8 75716556 25۱ ک5۹ ۱۳5۳۰۴۱ 57۲7۲۳۳۹ و
 روڈ ۳۲۶۱۴۹۴. 5 5۹58 یف ٭اات ۹1۳ 9۲115 ۴۹1۹ 5775 یک

 چہ ۴ ۶ 1 - ))708 718-1 31471515 9517/3٦(
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 8 6 ۰)5 ک4۹ 51 5757 ٥٤۴۳۶٣ ٥1۹ تہچ آن ۱ ۰×۱ ٠۵۳(
 بیج مآر٭ ×5 کی ما م۲۳ 5۱, 5۲۹ 51۳۳ ۲5]11٭۹ ۰

 75 ۴۱ا ٥1۳ *(اا۴, 1۴۴ (53 7ہ ) ۴۲٠۳٢ ۰ا ((+ ]۱

 جوا ٭٭ ۹۹۸۳ 43۸ ۲7 ہہ ک 5 ۹۱۹1۳58 ٭1 لیبس یف
 لا ۔ تو مک ]می تی *و8ح ہ جد” وہ ×مہہ

 88 ۱۳ ۹3۹۰ ×5۱ ء٦٤ 1۹) ۳۹+17 (٭۱ ٭۴٭٣۳
۹ 7 8 ۲ 5۰ ۲۴۳۶ ۲7 5۷ 75 83۱۳۰۰۰ 
 اک, 5۱1 ئ۳ ۴ہ۱ ٭8أگچ ٭ "ھ۰. ٭ ۶ہ ہہ
 ۹۰۹ ۶۴ 3ک ۶ ۴ ۴7۳ ہ۲ ) 6۹0۱ مچ ہر !ج
 8۳ ۳۳ )8176 ٢٥٢" ینغ (۷۵)) ۳8۰*791 ۴۴ 7٥۹ کک 7+

 ۴٣و .< بجہ×ہ۷ ۹۴۹ ۹۰5 ×-۱۰۲۳ ٭ ۰۰ ]وححبمچج موج

 ۳ الہ 1927 21717 1 15 1 ۹701 ج۱ مایا
۹۹۳۲7۴ 7۰۴۰ (< ,۹۶ (850)) 33-7 3۹ 311 
 ٥5۹ ۹1793۳5۹ 59 ۹27 5715 95 ۶15715۹ ۶۴۳۶ 27۰ یچج ۴9۹
 5 ٭5 مہ, ۴ 855۰ 7× ۹ ٥5٥8٥۰5 ٣۲۹۶ ×۳9 ۱ ×۶۳ ٭
 8ج "٭ یىی ٭ہ -۴ جے , "گم. 3۴
 3.38۴ ط×5 د۵]5 ×× ہت ×5-٭ ہ 988
 ۹5 5 ۴۹۹ 51۲۳٦۹۲۹7 ٥۰۲٥6۲53 ۴ 7۹1 757 ۱۰۲۰۹۰ 7151 نیلم اع
 ا377 0× ت73 ہہ ٭٭ ج ہہ ہہ
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 ہ7 ١کہ ج) 7یک ہے ك۳. ت٠ ۹۰ 7۳۰ 8۱577 ٢

 33 ک۹۲ 7۴ 6()۹* 5۴ 38 ۴۲ 515 711 5155 ٣*
 ٦۳۳۳۰ 1 ۳۵۶ ۰7۱ 5ا9۴, 7 ۳۲ 5۳ ۲۳× ٥۳
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 تک ٹکگ کو ۔۔ے_ج



 ےہ م3, ۹۳۳۹ 5۴ ۳۶ ۴ ۶ ا 53:جپ
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 -.ج٭ ]841 >۳۷ ۴7۳6 ۹۲۶۷ ۰1۹۹۰۰۳۷ 7 ہ.
۴1۱ 

 ی مج و۳ ۹ 157 3 1۹737 7514 551 ا ٹچ اپ
 )حج ۳ ۴ ×۲٦ 1)9 ص1 1 7575 ۳: >×جآ ب۳٭ >۳ ٭ ۳۲۳٣۰۰) >۳ ا یا1 ک5 وج وچ

 مک ۱

77 ۹9۴ 
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 بج” >1 6 ۳۰۳۷۳٣٣ جت ۴۰۲۹ ۹٭ | ء۹ ےچس-. ہمہ ۹ 7۹۳+ ف5 ہہ ۶۹×١٢ ٭( تب ۱۳١ 7۶ ۹ 711 1 1ج 7 ا3
 آعمو3 8۳ ی٦ 8:۶5 5۱۹ 5۹۰1۱ -0 جہ مو 36 6۳ ۱9۳۳۷ ۱ ہ۹ 175 978 7 6۰۵ جو مک بو .٭ ہ ہ۱8 ي۸ 8 ٭ -ہ ےب وج ء86 ۳ ۵5۱ ۲۳۲ ۱ .. 7 ۰۶۴ ٦59

 ۔مج ہہ ×۰۱ ہ۱۹786 ۱۶ ہ1 ۹ 3۶ 7 48 - مر چہ ی١ مہ مل م1 ۷۷ 4187-۱ ۳4 7۴ 74 ہے ٭ی>-ص-× ۱.۳ ۹۱ ۴۴ ۱3۸ ۶۳ ء۶ -۰ ےک حج مور مح ۱٦۰ ۰٣۷۱۳ر. 7۳7 ۴۳۴ 677 ء7 8۰ یہ۰ ٴ٭ہ ٴ]برل ؟مموو×د جو +۳۹ 5(۲ | مد ےہ پ8۰ ی مت ۹۹۱ ۳۹۴۸ ۳ 0 ک6 ۱9۳1 <5 م۴ ۴ م1 3 71 جی حی ١ یئد٭ د۰ ہ۳ ہہ ہی ٭ 23 -جج) 7)0, ۱۶7 ۴1 77 ۴۳ 7 7 8213 ۔یہ یو7۳۰۱ ۲۴ ×۲۱۳۳۱ ٠٦ 7 7+ وچ

 ہچو و مو مد ٠ہک۱ ہ۵ ہہ ×۴ ۱
 جج ج٭۴.. ۹۹ ۴ 0 7٭< بب ہوو مح << 6۳0۰ ید ہ١!

 یو ×۳ 7. 6 ۰۳۰.۳7 ۱13۴۳ 1 7 ۔یہ مک ہوگا (۹م یس ہم ے١ 1
 > ج68 یب٦ ۲۱۴5 3175 ۱ ٥۹

 ٤کلا مو _- ہلا الل ۔جنی:یےہب (وم٭ ہ ۹8۹ +۹۶۹ مہ ءاتیا 7
 وار <زرشلرلئات _واَصَع َْييتَعازثاَ _ لَا

 ہے ریہ ےہ رپ ہي ےہ جہ ھھ ےس پک و ےہ و ےک ار

 ْ یہ مم +۱ ۲۹ م۳۴ ×۲ 9۰ ۴ ۴۳۰ ۳ج چپ

 ان ےہ اہے چ چ ححس

 ۱ ۳ ٴّ ن 0

 ھ2 ظڈۃم اج *ۂھیوڈ 3ذ اپ منٹ ہروسوھدع لزانانا ا ھگ(صج ا اس 2 ھما ھ7 7 ا ا ا ا یاب اک اک لو ول ادا سک عم کا اج ٦ ایٹمی ملا ٥ نیمْوماون اک ن٥ صر ک نا یحآ اج جا و وھ ھ٤7۶ سچ ھ9 - سر وہ 55 ھ2 2ک ا ٍخ وس و وض 0 َل جھڑ ےن 2ٌ
 ارب و سرما ف ترا قلس ٢ ے ے٭ ص رس ھڑ< گل 11 ۔ح [< نو ںور ناک رحم هللا تإ او رھتسا سد ھ۶ ھ|ئۓیوە

 ۔] ہت ةَشيإط نعغ تمد نانی ںمہرحترفک ۰ ۹ و وس < ہی وو ول دی ٢د رہ وئیہو ے<  7 یاڑرنتک ل0 نو وک کرننم یسرو یاد ٢
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 ۔ٌاق ۸۳ و921 جج
 م تاَدَعَمَهلَو

 مار ری رگ ھھب شہ شش

 ے٭ة ے٦ا جد و رے بم كظٹ ڈے ےک ےک ھا جس رپ تگ
 رپ رم یغپ یقہ رٹے مک ھا رک یگ یک یم یک رک وت اے
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 __ ا ٦٥ 5199اک ____۔ ۔ مم رح فل
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 ٠٦۰٦ 7۸ عگ2)ز “و+ہ٭×۳ے م7 ۳ ۹۳۲٣8
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 ا5 7۳۳ 7۱6 ءاعیا ×۳ م۱ ۱3 ۱۲۴۴ 7
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 ۹م[. (1۹18 5 ۱-(:17717 >3 ٭: د<٭× ٭إ2ر
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 مچ "مٹ ص۹ 8ج <۸ ڈ٭٭ ۱ م۹,
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 مج. ٠٠ بج ٭ر۳(8 و3. م۹۰ (5ا0ر یج؛۴ "چو <۳
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 رہ یم وص.ق مس مسرہ وج م۵

 وج وچ <7 ہ٭ 5۳5۲7 57۳ 73۷۱۱ 87۹۳ 77 5۳۳۷٣۸۳

 507۳7 7۳7 737, ۳7 ہ79 77۴ ۳۳77 7
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  تب
 4 وج نیکی وک ںی ٦

 | ای نی یخ تن تیل ناز لاةللادعَو
 ۱ اس یس 7
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 ن٣نایشرد
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 ار نوح ۔ہے پ۱ ۰۳۶٣ ۶7۱ ×57٭ ہ,
 ۳5۳ ہڑج-.×٣۳ جت >×٭ ٣ہ .]٭ :×ب ہم” ا

 ]۳۰۰۰1 7۳ مم, ص۷۹ 59971 ۴۳ ہ٠ ۳ ۹۳5 ×۳۷
 2۳ ۳٠ج د:3) 55۱37۳ ۹۵ (388) یک

 ۹۹, ص٣ یک ۹۷ چت ٣7×+ ہہ ]۳ ۴۹۳ (7۸) ×3
 ہا 2۶۳ کی۳۴ 989 ۴٢ ۴7 7:۳۳ "1۲۳ 73٭ 8ض
 ۹ ب۰۳۸ ۴9۹) 5) <۱ ا۶ا 015۳9 ۳7 557 ا٣۳ چ

 اح جر ہ6 'ینع ٥۸ ]۴. ع-× ہر
 ۹ج۰ ہ٣ ۷5 ×5ر ”يب 5۹ ہ۳۷: (چع۰1۳۹۰) ۹۱۹۳ 5ہ
 9۴8۱ 55 ی ٭1۳)آات ۹۰۴ 336 ۳۳٣۰ (یہر ۳٣ ہ٭ ×0
 3 1. 21۹ (31) ٦× 1 ۹۰ 8:۳۴ ٭۱ >۰< ۹

 ۱ ۹۹7 ۹18۸1۶۳۱۹ ٥51751

 771 کر ۹. ہرا 7 ٣ج ۰ا 77۴,
 ۳۷. 9۰ 3۲۷7۶ 37 ۴77 (3ہا۷) یک ۹8۶۰۱ ۲۹۰۹ ((7)ج
 ]۹ ۱ ہ٦۶ ۹٥۶ ۴۹) و جہ۰ 9و مچ ہب 7
 ا7 57۲٤ )۹٣۶۰ ۰5۶ )887 5۶8 ۹ )3١1( (3۹۷8 تم
 مج٭ 85ر ۱ ہ٦ (ہڑکا٭ (3:) 3تو٭ “ہو۹

 9 ۹۴۳ ۴ 8۳ ہہ ۱ ج٦ ۹۹8۴۰۳ ٤6 ٣٣
 مرہ 578 ب×٭08 م٭] 588, 57۹ 07]( ۴8 ۹۹۳۴ ۱ ۰ 7
 (ع7رسصج ۶۹۲۶۱ ٠۶ ۸< ((ج)( يہ 7ح جب ۶+
 *ح ٭ک 3ہ 5۱ ۴۳۰ ہ, 5۲۸7 5735 ۹۱۴۹۰۸ )و ۲
 ٭| ج۳۶ 3۶5 ی ۹57۳5 5۱۹۰۳۴ ہ٤٭٭ مہ 8۱8 8
 ۹۰ 27کی (38) ف١۹ >۳ ج۳ ۸۹۳'۶ 4
 ٹی۰۴ عج 9۲۳۰۶ >6 ہ8 ۳۹ 1۹۹,۳0۸ ۹

 15۹7 ۱ ۰8 3885 ۲٣

 ػگکا جت ےب _هب جیب ےہ ہ۔ےیہ هے ہم ہن

 کک ٭ٰہ ھ ٭و ےہ عتب ےب ي هھےپ

 أ[۰۶ا م5 ی۰ 718 >٭ 531 ۱ ہ5 (×8) ں آ

 ۹۰548] ب3 ۳ ہ۹  ۳57۰ 7۴ ۰7 55 ۴۲ ٥۴
((03188)-. 77× 97 ۹۹4 55 55 
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 توا رد دی اج ھو شب ولوش ۹

۱ 
 مش

 21 و5ا ملاپ نواسے لا سنی وی یصؤام ا7
072 *" 
 2آ دوم و هللا خا نال وا موت اولیا ا
 ا اول کب نا و" ملا رخ گيا نو اف نم ان
72-2 
 > نیلدلاَدمغ نمو ا لک نم یف 7
 ٦ ەناحلضلا نب وانا نک تصنیف نیاتفا ا“
 جا نیم وادی مایشم نما ا
 ا املا اول ہو وی قع ا
 انت لا ہلا نام انب اد ام هللا ات
 4 مل هللا عاَو ۂهدوَهتَو هر هللا نآ ا
 >4 ہنمؤعلا ند ناموظلا نوری بلاک پویغلا 7
 1 مُه َدمْجالِا نژدجيل تنا ۃتقتلا پا

 یب

 ھا و ول ین و اپ ہرا ناپ را ھا شپ رھا را ھا وا تب رض ھم

 مد)ر ك ۹. ڈو آہ عی "جج یجب )ہمہ ۳۷ ,
 ا7۳۳7 >70٭ م0 بحبوو ج]ص ر یصصچو 3ب ]ی ہہ ٭ وج

 ۹088ك"ًٌٗ 71
 مر و یب و مےوکوس 55 ےب 5یہ بو ہی
 ]×3 ۲۳آ یجج جے7 تہ ہہ 0)۳ 7۴ر 7
 ڈو "۳۳ مق56 یو  جج٭ ×7 "مو دتت 275ر ہجج یڑ ٭ یروچ
 ج7 2 ہ ہجچچ ہ ثچ وک بہو ۳ 6) چچی
 7۷877 5:ٹ7 +-2ہ ط٣ ٭+ مت ہہ ×۶ یدچر ٭جنق ہم
 7 ت۳7 ج7 ۹3ر ت٭ ×7 یہ ہ7 ہد 5 یر7 اچ
 ہمجب ہ<چجچ 5۳): مبروجج +٣ 587 <٭ 7)۳۷۹ / 7ت٭

 ہ7577ہ ہبہ چہ "رہ )ہہر ٹر( ہر یر ۶
 ہر مت مج چے ×ہج ہجر 57577۳ ×۳۲ 677 ۴۳۶/77 ھ7
 ت5 ×۳ 7+ ھک ہبجو٭ و قو. ٴیج وجسمرک ہہو ر7
 ڈو+ یہ ×س7 ٹبویج <ے ۔ج+ر یدر ڈی وچ ہ٦

 یچب چک ہر ھم کج ]نے یب ہى 7یچ یور یرچٴچ یوچ
 ۹7 ۲7ہ یہ اہ رتی چہرہ ا ری لہ ھر 7
 77 ٹ5 ہ۳ ۸5ج ۳.۱-۶ ی یہ ہہ "رو تیورچ+ 7۳۷ چک
 ہجر ۱+ ج58 یوج ب٭ہ٭7 ہد یڑور 507 "٭) 36۳817 / قدر
 ۔ںی رک مج ہمہ ہہ بچرجچ ہر عءعير <6 ور ہو

 یک ی١ اچ 3 7 ت۹ 7777 77 77۳7 7577۶ قید
 ہج٭ مج ہو ہبر×-ہج ]مے مجع 7و<_-ہ۳×٭ ھج ٭ج

 0آ مہ۔ب]53× مج ید یرسو ھ۰ پی×٭٭ ج8 م۳ ہیوچ
 5کہ ورم چ چ !(ب ۱ ب7 ہ+ باخ ڑوب جر ہجچرک

 7۳1 27 لو ا جج ی7۳77 7 797۳۴ ء۹7۳۹ ۳ز



/.))۳ 

 ۹۳م ہ >5 >۱55 55 1۳8 55 ۲٣٢ 7آ
 ۳3× (3:)۔ہ م٣۰۳۲ ۴ مچ ×:)٭؛ ۹۹۴۳۳ ۳ ۴

 ہ۱۱ هَكََسَمهْاَمَاْنِمَْح 8 8ہ نو جج٭چ ٭ژ
 557ہ ۹ ٭قک ٦+ ہ٭ج ٭ہہم 3+8

 ۹ ؟۳ک *!ا3٭۹ ×7۱ ۲۳۲ م31۹ 8] ۶1۱۵۲۳۰۳ ى۹۷
 5۰۹ د5 ۹۳۷۰۳۰ ۴۳۷ ۳. مم ا٭۲ ۲۶۳۳ 3 ۱

 کو151 398) ]۶1578 57) ک۶۴ ۴1۲5 ۴1۲۴ 7۱7) ۴1۱ ٣6×

 5۱ 9517 ۲0۹ >۱" 5۹07 ۳۴ ۳۳ ۴18۴ ی٭< *ہأہرتچک
 ×8ر 89۹5 ۴۹7 0۳۷, ٦5۷۷۰۴ 71۰۶1۹18 361۳ ۹۳۴, ک ہ5ا

 “۳۹-55 ۳ ہ۳, ×۲ ×۳ ×۴٣ ہ۷۳ ۲۳
 55۱ 5ا19۰5 ۹55, ک۹۲ 9۲۴۴81 5۹, ٥۴۹۴ ۲۹ یب۷ 7+

 71189 ۱ك۶۱۴۲۴ (۱

 76 ر513 6٥۳۹ 5۹۶۹ ھ115 6*۳ 1۹(×۱) (>35)۔۔۹ ۶
 و786. ۹۲۰ :٥۲ہ ٭* 38ت. ۱۳۳

 .٠5-> ت۶ 5ہ ٴ٭ا مہ ]مچ ب١ ہا مہ ۰ ۳
 ٭٭٭ مج یىییرج ہ قع جج٭ ٭م٭ 5(8 ي۱

 ۹۹۹۶9, ۹۹۰۰۳ ٥۶ ہہ ۹۰۳۳ "3چڈويم *ہجیو بر ہا[
 تو ہ6 م۰ 1 5۱ ۳۲5 ۲77: ہکا ک9۱٭) ۴۹۳۳ 1 ۱

 53×7 ہم۵ ۴ ]۳ 8۸ مج ۹٭"م٭"٣ ۲٥× ئ2: قە
 ک21 8 ہا ۷۴۹۹1 ۴: 7 +۹3. ۴۹ ۹۴۱

 یا1 ۹ 7چ ۳کآ 7 ۳۳۴ ۳۳۳۲ ٣۳۲ ۳ج
 518'71 75 کا 71 ۹۶۶, ۴۲۹ (7۹) 77۳] ۹۹۱31921 77
 6۵۰۲۲6 ۱5۱۹۶۹ 5إ ٠۳9۷( أ7 م8 ۴۲۰ ۶۰ ہ, کی ہم ی 8×

 5791 75 جی ہ۳۹ ٦× (و×٣۰۰۳٭ ٭٭× ۷× م۱ 8۲ہ ج١
 ]۹9 5۶۳۹ا ۱۱۹,15 ۶۲۶ 7181 +5 ی ٭7 ۶۹۳۰ (۴۱

 ٥۴۴ ۹۹۱۲817 ٦۷ 7ہ. (3ا:))-ھ٭ ×۳۰ 15 ۴

 ١ ۴ ہ7۷ جم ہہ م۸ وک ہ55 ت 5(۹
 ۹۷۷85 ۴77۳, 51 ]۳۴ 7787ہ ۱ ةبلعث حیوای ةبلعث حیوای
 ةیعث حیرای "555م ء5 ٣ہ :۔ +۴۴ 1 ہ ٭8
 ۹۲۸ ۱ 5183۶8 ۶ا57 ۹*1 ل٭) 5 57 5۶۰۲ 5 7۱

 9و ۹51105 تا ی ۹۲7 158 5 كرلادهم تم َ<ھمتمِ
 5۴۹ 187 (۴۳۰ (3 ۵۳ یب ٦۹× 35 1۹آ ۹115 ۰۳ 7

 ق2 ہہ "چا5 1۴8 ہو ٹ"چجہ ہہ ۳8۹ ۹
 ۷۳٭|۳٣۷۲۳ ۴۹ یچ جس ۹۳۲۲۳۹ 6 ۰> ٣×

 ]۱۲-۹5۹ ٥٥٥ ]5۳۳۷-+۱13۱ ٥ 5۲ ۴ ۱ ا۳:٭) ۴
 ک15 ۶۹۰۳۲ 5۳ جہ ٦< 0ہ ۳م. ۴
 ۳۰۴7 ۳۳ 5775 ۴٣ ک3۰ 715 ۹ 7۶7 5۹77۳ 8۷

 ٭ 1۱

 رویا اَاَقِهَقبَتعَ ۷۹. ٣1 ۰۳۹۷) ٭٭
 ہ ہ55 4 1۹۳. ۴ 5۲۳77 ہ77 (۳٣٭) ×۱ ج0:٭
68 ۳ ۰۹۰1 5۳ 51۳5 ,8 315۳ 5 ۶۳۳۰(۳ 5171 

 ۓاکلیرا

 <٭.5 5۹ ت75 (35ر-ص5 ۹9185 "بہ 1بہ ۳ج ٭

 ہ0ا3 ناچ ٭ ۴ ہ, 53۳ ۹۰ ۶۲۷۰۲۰ ہہ ×7)3ہڑ8٭ (ہ۷)
 7۶۳7 ۱ ۱۶۹ ۴1۹ 7۶۴7 ۹313 ٥34 3 77 755'2 ٢۱

 77۹7 ما )۳۹76-1 2۶15 1827۱575 (55)۔یڑ

 کت ڈا

 ےہ ٠٣ )۰1۹7 ۹ر5) یک 7۳۳۶ ×۳7. ۶۴ 2۳٣۳٣
 ےہ ط77 ۹۵۳۷۴ 3۰۵۱ ۰٣7 ۱ ۹۳۷۰۳ ب7 ہ۲, 7۳۳5
 ×٭ ہ ازلاََیَیلاَمِب اْوُکَمَت ۹ب دو ہد مج ۴7
 جو, 1۱5 57 <۴ ×ہ ء۲۷۹۴ ۱ ک۳۰ ٠57۶ 553 ہ
 وو ٛد۴ 5۳ ۱ہو '×]]٭ >]٭ہ ×۳ہ٭ <۱ 8)
 |377 ی۱۳۳۰ ۹۴ ہ۴۳ ×× ٣ ہ۴ چہ 8۱
 مم 3 1۹7 دا ہم دبصک.] 8وہ 5 ہہ

 ۹ ۹11 5۹ ما *0٭ بج ٥05 یب×۴ 39۳۹۳۰۲
 منؿم ہ 5۳۹ ی؛ر ۰۰ ۷ ہہ أ٣ .
 ی×٭ ہ۴ 7197۲5 5۳ 557ا ۴۳ ۴۴۳ ۱ ۹۹71۰۱۶ 7<
 جچق--3۳5 ا ٭٭< ۶ہ 5 886 و ×٭ مج ٭ج ٭أہ

 یجب ی7ج ۱ت3 911۹ )۹۶ 47 71۱

 وہا و۱۸5 ۱< 77 ۹7-۵ 5۳۲۴7 197 ۹ ۳٣۳٣٢۲
 ×۳۹ 87 (3۶ ۹۰۹ ۴۹۹1 8۳۶ ہت ۹ >٭7٭ 5

 جچ 154 8۷۴(9] 55 ۰1 |

 للاَدَمخْنشِمْنِمد ک 5075068 ی٭ 8۳ ٭ق3م ٭جچ

 ۹ .٭ یہ ٭چ 3تہ٭< "5۸۱ یعرجگ
 ج7 ۹5ا5 ب۹ اتچک م۳7 ہہ ٭۳7٭ ۰
 )7 ۲۳۰3۹) ×7 3۲ یی)۔ہ و مح "و9۹ آ×

 8٣ ۳5 ہہ 5 ہ٣1۹ 8۰ !( 8 ۲۳۳ :۹
 و3۱1 451۲5۹, ا515۲ [۹ ہ5ا7۶ )۲۴ 5179 53 ۶ء۰۳ ۰۶

7 ,۳ 3 78 078 ,۹۹( ۲۳7 ۳ 715 ,57 55۶87 
 ١٣۹۳۴ ٭ا5۳۴ 51۸1 57 ۳۱۲۳ 5۲۰۷۹ ۶۲۹ >7۷ وہ5 ۱۹۹۴۹5 ب٣. 3
 ۳۰۳+201 5۱۰۳ ػ8ت ۶ ")۶ ۱۹۴ ۹۲۳۴ 7۳ ی۶ یج٭

 ۳۳ ہم5 ۶ہم ٭م٭ وی عڑٌخڈم ہمفہ ہہ ہ8 ہ8
 8٣919] 2 15. 5۹ 119 ۶5ر 771۹۲ 57 ۴ ۹۱ 9۶]
 ۵8۱ ےک 5کو۷ (881) ہ۳0 م6 ۶ك. ۱ ٭<) ۳۴ یک
 اب5 ہ5 اچ 1-ہ ۰۱۳۰۳۹ ٥۹ 5 5! ہ5
 1 ۹۹۰۷۳ 57۰116 ۳۹ 5ہ ۴ ×× ٭] ٭۳۴, ۳7
 15 ۱۶ ٥ .٥ 7٣۱۳۲١ ۹۲۴۴۶ 115۷ ×87 ی۳۳ 73)
 ت7ر1 ٭ ۲۳۲ م۳51 ک۹۰ ۲۳۰۲۹7 ۳7۳ 7۹75 )۳ج 7.

۱ 5 8811518 

 1[579 یک >7 8۰۳۴تا ۹ 5۹۱ 2115 ۲7, 7 ۴ ۲٢٢

 510:56 ہ5 ۹ 5 71۱ 71۹ 78۸1 ۹۲۴ ١×
 ٥۳ ×٣ م٦ بات ×۰7 ۴7 ہ۱ ۰۸ ہجج ہو چ6
 78۳۶ ۴7 ہ٣ ۷5آ 47 ہ۲7 ف۹۰ ۹۳۲۳7 *۱۲8۶۱۳] 777]

 88۷8 ۳ ۱۱۹۶5 ک۶5 ۴٢۶ 5۲7: ہت ۴
 315516 5۴ جاب 7 ب١٤3 75)] ہ۳۳۳ ۹5 ۳ 11 7

 ۹)٢ :57۲5 75 آج ہ۲۲ 7۳۴ 1۹۳9 جت ۱

 آ۳۲۰(۶ *٭ ]سچ  ىم) ہھأ٭٭ ٭م٭ ص ہ٭اج
 3 ٦587 ػ7 ۹۹ مہ ٭٭ ۲٢۴ ید مقإ مہ م٭

 ۹ "ا5۳7 م۳۳۱8 م۱۷۹ 55 ×7۶ 55 1۱ ×۳۴ 86 جہ
 ۴۹۹ 57 مم 7 ۳7۴۱ ۹۹۷۹ 577 5٢۳۴ ی۹۹۲۶ (7٭) 7۱

 75 ۳۹× (جا۷) ی۳٭] 0 128 315 ۹۲۶۴ح ةبلعث حیرای ۳٤۹
 77۷۳ ہج )۳ ۳۳'۱۶ 2:7 ۱۳۳۳ ۱۰۰۰۳۴

 8 ٭٭٭٭ ر

 سہ اْیپ کھ ذجت ذھَى ھ7 اگل تب تچ _عب دحب ریب

 ےہ

 ھتہآ ےب ۃعىپ :ہپ

 31 ےل ےک و ےک 51 ےہ ٭٭ ےہ ےل ےک ہا ھ4 3و ےچ ۂج
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 بوجہ وج دوقاصوسوججچ روس ۔تچججوتصصحف رطح وج ص-غوصعسموعجیکجچجسطکموہجیھچیچج رم .-..اا

 ۹ <5 9 ہ۳۰ ۳ تقج ص۶ ۱٢> ×5 عمرو

 755 ٥1 ۳٣۴ ت۳. ×۹ ہہ ۹ مہ مچ ً
 7ہک جبر ہ۰ 5۲3 188 7< ا۱۵٤٤ 7۹۱ >7 س

 ]چک دا ا جج ۳ ۴. نت ]ز3
 ڑجچ. ٭ی (۹۱۰۹) +3۲ (”5) ۳۶۴. ۹155 55۶) ج٭

 تواس تب راس و ہود رس
۲8۶ 1585 ٦15 1۹۲۴۰) +7. 7 ۱ 

 چ5 (58) ۹۹۶۴, کتا ہقآ ہ3 ۳۲٥۹۶۹۹ جت. نج

 "ید ہہ ٭مکا7ْ ۳5 و5 5! ×۳۲ ۴۹8 ۱ یج
 یکدج ٭گ مج ۷ک <۹ ٦۱× ۰۰۳ >7۰5 ٭ہ٭ت٭ہ پک

 35۳ ہ٠ ۰٣۰  ۹۳۷ +۹5 ) (7ا7)-ک57 ٭٭ .١

 75 7 717 (3) )۶۱ 7771 77 >۹ 5:57 )ز]
 قادر ط× ]53 ۳ 5 ٦ج۱ ۴7۶ ۴7 ٠۰۰۳ د73

 556 ان ٣۳۰٣۷۰۳ ×۰ :ہز×۱و×5 (>8)-* ٭>× >٭×8. سہ
 878 (م1 ۴۲7 77۹ 7۴ ۱

 5ا۶1 7۹ ۹۹-۳۴)76 (3ئ)۔یو ہ٭۳ی 9ا۹ 5'7

 ۳7 ۳× (31ر۔ہ٭ ہتص-٭ہ٭” )5۰ ×5 د8٥ ٠ ۹7 چچ
 ہ3۰ ب7 69 ۶15, 1 ۴۹۶-76۳ (35) 878:5 | چہ

 ج75 47۶ (37)-ی۹ ٠۳۳ 77۹ > ۹ ۹۳۰ مچ چپ

 ۰۰۰ ۹۳ ی۱ جج. *ہ٭م٣ یئ)ز۔ہ ٹنئافم ا

 7:٦7۶ جز 25 ۱- (35۸)

 517آ3۳٭ 7 77

 ف۷۷۸ 3:١ ہہ. و( 5۰ ۴۳۱ 8
 5 5. ۹۱77889 ۹۲۳۲ ۲۳۳۴ *74 ا5۳ بک ہ٭ح٭
 ۳8۱ ۴] ۹7797۳74 5۰7 وج 8۳۰ جوجچ ج۷

 9۱ ×5۰ ۹۰ یک ۴1۹۳ 5۲۲9 د۳ ۳۹۷۹۸۶
 ہا ]7۰ ۴۲ 9٣۳ :× وت ہ۹۳ مج مج ہج
 ۹۹٤ ٭77] (۴۴ (835۳ 7۹×٤۷ 3۳٣۷۳ ۳7۳ ا 75

 575۳ا ۴۹ ۰۱

 نوفلخم ×م إ8 فلخم یچ جج ۱ ٠۴۶۰٣٭ہ٭ ۰ ۱,۴7
 ۹5511 ۴۳۱ 5۱ ہچجب ہم۲ <۱ ک× 38 ۴۹: ۰ ہہ

 ٦× ۹۳٣ .۲٦ مج ٣٣ہ ٭8ػ| ہہ 1 7

 ۹۶۳٣۰ ٭م٭ 8× 36ج 6م أ۴ ہہ ہم 8 ×٭
 30. ڑ۳ د۷. ہ5 5۰۰۴۱ 5۰۳ أ۳ +۳ ۴
 86850 ۴۲7١5۱۳۴۲۳7 ٣۴٢ ی3 ہج٭ہ ۶میل ۰'3 ج0 0 7
 ہج 'م۔۰۱ <۴. ]ژ5 یم ر8 ہ۳۹ 6۴

|۱ 9۲89] 

 لال یک فالخ ہ٣ ۶م ۹ ء۴,
 ۹5175ا (315) ی ۹۳۹ 53۹ ۳۲5:55 ۱ 5۳۰ ف3 7×× 6 8٥۶۳

 ک۹5 **]1]]5< (718:)-ک 5 (5]835 ۶5 155 ۶۱۴ ا5ا ( 7 75
 ۹ ۹ ہ۰۶ ہہ ۲آ ٭.6 ۰+8 ہ٭ 95۸ ۱
 خیشپ "۳ا8 ۹۹۷۲۹ درعت (357 ٭ا٭)) یو اچ ۲ء5

 س

۲+ 

 1)193 ۹ ب۴۰٢ فالخ ٭٭ تنلاخم ۹ 9 5
 ۹۲5۱۰۰۹ ک3ا 7777 ۳3× یػا3)۔ہ٭ 867۳۴ (8

 ء8 "ے27
 تیر ہو:صح-رو چن تم -ج-.:وچج ہک کاج 5877722 جص57کا 6ص خ ترا انت حک کومل ےک ۔. یک

 ۹ ةبوتٰلا 2 ١ اوَملعاو
 ہک ےک ےک ےک ہیک ےب ےس پک دہ ہیک ےہ دم دل پک تپ اپ ےک و جاو ا یک رک ہن ہو ںی و

 انے ےہ تو ا تا ا 7
 آ1 ہل وس یو للاراو مک ےواپ کل ڈ ول لا رو نئ ناخ ا

 ۔إ ئیعشم ںوعلکیلارئ“ںیتبیقلا مولا یدھناالہللاو
 آم ئاد مولا ما اد دوا پ نادم ولا لوس فلخ ا
 ۔ا ةما مرا وک قادری اولاد ولا لیس 7

 ۔۱ ایف اڑایا لیا رام ش ل80 نوودفي انا ولا وح
 1ة لاملدا نا نو تان اما
 4 اتا یماد رض نکل وف رش او ھٹو
 4 ورم لوادو علا ہارون ا31 م یماو ات نک

 ٦ تان مون مسا لع لت0 ا مما
 -إ اونایو 4لو سو وڈاپاو من مھت| ار ک لعن وا دیا ٢
 4 ںیوباما ھا وا وردیلاوما تنا ںوھیفۂشد ٢
 -آ ۹ش مد مغشنا یھڑن وا کلا یا ھچ مد لعک الا 7

 ٦ لوُمعم اد ولا اولیا نا روس تالا الو
 ۹يت نا لزق

 او شو ہم شین یس یھ یم ٹ "8۷“هو۳“ئت ےہ
 ا وک وم ےس چرس یو واک لا

 ممر چک ہ٭ جہ ثو ہ1وی٘و مج بو ]جر و7 پک بجو
 ا 3 7۹ ہ97 ہر قرعہ جج نر یہ 7چک

 "77 ٢۱ ا۲ ی٭٭7 ہ ہرزہ چرچ ی فرج عو )٭ ب3ز
 ]مچ قعدج چرچ ےچوودیوحج !ہ٭ مج جر یرر مہ
 وج ۲۸ی۲ ہہہ) ہجوچجعج عو عج 8جج جی چ٢ ںججڈ
 صا 7 7 مہ 577 ۳)۶ ٠ 757 77] 7)7 77ج ہجر
 ۔!ہی ٭ج٭ ٭يچچ بج م61 یک وج صر 51+ نج
 ٭چ 7۲۱ ٣۴۳۴٣ ؟٭<٭, 387۳۰ 577۳77 ۹۲9۳ ھ0777 77 7+
 ہہم+۷۰7۰ چچ ر یدر جب یرور ×× مج م۰ یچ و
 ای77 ہ7 رہ 7۳ ہ۴٣ ) 27ج ر (ییر چے ہیچ 7
 ہ٘و٭ قصہ !.رص مج مج مووی مج موجو و 7<
 بو٭ ۳7۶7 77 ہ27 ۳۴ ۹/717 ۳7۹77 ب7ت 7
 مہ ہہ چک 7۳٣ ہہ ٰیڈہو م۹۱۳۲ ہا×٭ ]ہ۷ ہہی ٭ ×۲ بج:
 ہ7 ہ۴ تہ یا چہ اچ تھ ہی ہل ھ27۳

 ج۱ یمر ہہ یہ 0 مح "حج جیب ۴65 یڑچ ی۶ج تو8
 +77۲ ا7۳77 ۲ ی٭٭ قرچ ]ڈج ۹ +۳۱ )7 ہک ہ7۹

 3۳7 "7 مج یج عہ۶. ھتْحہ ر ہو .یرو چو ]7ک
 ۔ہب-7 7 ۰×7 ٭]7٭/ یمر ہج 57ہم یر ٢ یججو ھےج- جب
 ہ دچ+-+ ]7 مج ر ہچچ مر ںی ر٭+ ہہ یب جج چروج
 7۳۳۳۳۳ 777 ہک 77۷۳۹77 7577 یب ت۶7 یر راج ج7

 ؟۴۷ م7 م7 مہ جر یر جج ۳× ×ز جت جب٭
 م یڑٹجچ ۳ج جہ ہجر ت:ہوو نو عوصج دب یجہچ چعیي

 7۷7 777 7 ا ی۳ج ۹ 7۴ہ یہ و ۲
 ۹7 7۴ ×7 ک۹۲ ا۳۳۳۰ ×7 ۹7 مرچ زہ ××

 مج٭ ہہ



 جت اتا کش آں یخ

6 51۹75 
 یتم)ری3 ۹۳8 ی٢ ۹۹۳۷ م۲۶ ھم, 88 695 ١

 پہ15۳۳ م٭ ۳ک 58 51 5۲۶۶ 8)۲۶۳ 3۲۰۳ ۱ ۶۱5۲٢
 جے ٭3۰۲ یز ۹ع ٭ی۲ یر8 6ك ۰۱ ۴
۱ ۹178 518(5 514 ۴۹۴8 ,81 ۴۹ 7۱ 11 
 نو (1[8) 9٥4 جگ مگ٦۱ 8۳۷۹ 1۳۳ ٢ا١۲ ٭5۹7ہت ۹۶
 23۹ ٭5 یز يب یٍر۔ہع "۳ ہ۳ مج ((۶
 ۹, 519:۴ ک و٥۸1 ) *۱:۱5, ۹۳۹ ۶
 ۳ ۳ ہا 53۹ ۳ ۱ 7کی5 (31) ۹
 ہ5 77 ک۹ 37۶ ی٭577 8۲8-۰۴5۹

 م3۹ ۹۲۹۹۱ 5۹۹ ۱۱ ۹ 7 ۹1۹ ٥5۹> 01٥5 91۳5 ٥1
 گی۱ ۳5ہ م] 28 ۹۱ ۰۳۹ 3و۹ 3ہ, 51 ۳ 8 7۶

 مہ ود ٭٭ مک ۶۲۶۱۷۳ ٭ہ٭ جچ٭١ ۲ ۳(٥

 ہ٭ج جب ہہاطل٭ ×) و٭٭ ۱۳5 ہ۱ ۹۹۹. لتا

 ھا دلاروه٥ اد رم نشوَبس مولرومتَست ناربھل ریت
 ک١ ہی5( 5ک 6۳7 ۳۳ ٭۴۳ ۹۹ 78
 ج3 ”× ۱3۰17 سال لَضالَر ........ (5۹ ۴

 ×6 55 م۲ ج71۹ 7۱7 ۶۳۶:1۴ ۱)

 جج ۹07 سج ٭ح٭6 ء٥ ہ ا۹ 383 :
 دب. دن 5۲2 ہک ہہ ۹75 37 545 بج یہ ۳+
 5۶ ×5 و 8]( ۳ ۳۵ "ہ۵2 ی٭٭۰ ھ5 ٭×
 ہ۳. ۳۲۳-۱۳۱ ی٭ ×۲۹ ۳ق (30) ید ق۳ ۰ )۷

 )7)7 م7 ۹"ممب× ۳۹ أ]۱, 55 +۱۴۲۰. ۰) ۹۲۲۰ *۱۹۹
 مج ٭ و3 ۶۳۴ ۳۴ ۱

 تأس یک ہہ یو ١ا0 ۴۸9 ۳۴ ۰۲۳۴ ۰: (ی+) 5۴ :رٛت 6
 ۹5 ۹۳۴۸ >5۹) 3۳ ٹاک ۹۲۳۰۰۱ 5۹۹. ہ55 7

 ]جم ×× 56 بد ہ×5-5 ۱ (و3) ۰ڈ ب۳6 ۴۰۹
 ٭× ۳, ٦× ]ع۱8 5ر5 7 5۲۳۶ (3ا1)-ہ٭ ٥٥٤۳

 چک 6< ہہ ۲۵ م۲۹ ××. ۱٭ت. اج م۱۹0 7
 ۹8) 2 ۷7, 5۹ ۲۲٦7× 75۹۹) (3):)۔-یک٭ ۱۱ ۹:8۳6 7۱
 جج یز ہ٥. ٹ5 ا٦ ما ق۱ ٭ 58۳ج
 ۹۴. <۲ بجآت ما ۳ ہم7ا ھ٭ ۱۹۹۰ ۳۰ ۴5"

 85168 "م۱١۳٠ ہہ 3 35ا5 8۴ ۲ ۴۰ (ء 7
 د۴ 3ہ ×6 2:82 ۱۱ ۴ 5۹ا۴۹ 3 ہت م۴ ٭

 مچ٭ ہہ" ج!جچ5 جر ۹ ٢ ٭۳ ٣ج
 5۷5۹۱ 5١ ٥ہ ب٣۹۹ ۹۱ 82213 ۱٭۱۹) ۶ )۹٣٥(

 ۹۳٦ 15117۰1 5۶ 5 "۴ ۱ (تك۹)

 19317 ۹۸ ٣؛ ک۹ 5171 ب0 ہے ہ5 ۱۶۳
 یياىز ہ ۱5۶۹ (ح0)-٭” ]م٣ ہم, 8ا۴ 5۲۱ل

 و7۳. ۳ *اجج ۱80 ٭مق57 ٭ہ٭ ۳ب.( 5ا5
 *ئ8: م7۰۹. 7ک رک "۳۳ ۳ ۰۱۹۳۸5۲ ٭
 ج۳ 5۳۱ *ا77 ۱5۰۹ ”۴٣ 386۱ ہک ۰۷5 ء7457
 ]5 مہ ک5 ہ55 3۱1۸ ۱۹۹55 ٠ 7إ 54۹16۹ >5 5
 ریل زس .......۱ ٥٦۳5 چک ٥۹87۳" ۱ ک۳۳ ۹۳ 5

 ہم م8 مہ ی 55 ۲۴۹ 7 ٠۱ ۱153۴ ۶5 ۳7٣
 مج ٭, 5 -۹>۲۹) (>۳۷) ف۶٠ 3۹ 3۵71 178 ۴۳

١ ۴- 
 ا اے اپ یم لم درک دی یل یی رک

 یے بک تا 0 ہی ٹ8. 858 ہج ۹9۹ 5۳7۳7
 م11۹ یک ۹ ۳ 5. ناول ۹ (۹۳۷)

 تو 1ے ۳ تا۴ ہر در ےہ ہے.۳ ید ی٭
 ٘ ےہ مع ]کا55.۷ ص8 ۹5 “۳ا ۱ ۴ 587

 ےےے یک 91911 ک79 2691 ہل ۳۹۷ ک۹۰ 51 ہ٣.
 ئی 051 ۱×۳۶ ۳55: ی۹ ۴ج کچے ہا و ٤
 ں31 ۳٣ ہ 55۳۳۶ 571978 >8 جی ۳ ہ

 ج3 711۱ 5 [٭ 1۳ ک 2:5۰ 55و7۶ ۱251۰1 ۰۳۰۷۳۱
 ق۱ 0914 ۳(۹ -

 ياد یی ×5۴ ہا یاب ہر کچ ۰ 1
 ے۱۱ 8 ۲۵۹ ۸۳۳م *5٘ م۹ 078۸ ۴۶۱ ×5
 وہ ہ71 ۹7۳ ہہ ٭-××٭×٭ >۳ ٭7 ۹۶
 7 ۰۴ 7177 ۹5 91۹۰۳۴ ۱۰۹ ۳۸ ہہ ک۹۴ 81
 ےب۔چچک ہ ۸۹۳۱ 5< ۹۳5 ی×اڈ ۹58 ھ, 5۳۶ کی

 ےم ہ 15 گہ ہخ ۱+۳50 ی5 ۲۳۹۹۲۰
 یہی ٭ك< ۱ص 5+ ×7 ۳ 3۹۰ ۱۹) ۴7
 قرو) ۸ 2. 5۲۹۹۶ (313)-ی۹ يہ چت ۴۹۲50 ے

 ارراصو اینالا تعطقنا اذاف اوءاشام اھیف ارکحضیلف لیلق ایندلا

 انہا عطقنیال ءاکبلا اوفناتسیلف هللا یلا “)ا اہے
 جہ ہ۳. یا ہ6 ۳)8 7719 ۱291 7)۴ ۳۴

۶۱۴۱ 718 9۹۳۸ ,7 91 ۶110:۷ 5777 ۹۹۰ 57[ 

 31۹ ۹6 ))5]3:1٦۹( --۳۰ 7٦ ٠۹×

 د٭3 ۳ ۹۱ ×ہ٭ اْجیرض یل یج ×۹ ہک ہہ ه
 8 ہ۴ "م۳ ٭۳۹5۰۹ 3ھ ٭ ہک ۳

 7 ہہ 5٣۲۳۰ ۳ ×۳ ہی ہو ھ۹٢ ہہ 04
[۴ 8 ۳۹۹۳ .۹> 5< ۹8 845 ۱۰۳۴ 7 5 898۴ 

 ×٣۳ 7کا ۳7 ۱۹ ۱ 71٤] ×۰۹, (>:ر-ی۶ دت (۴۳)
 8,581 ۲574 ۳۳٣ مم ٥ئ77 ۷۷۰ا ۲۰۹۹ ۴9 ۹ 7۴+

 3۶۷8 د8 ۱۹۹۹15 577۲ ۹:٥57 ۶۹ ػك, (5۲۳۹ "۴۳
 ٣٣ ۹۳ 3۱۰۸۳۱ 1 5۲۹ ہ35, ۶۲1 777 ٭۳۴ 77

 59 (۴ ۱ ٠۶۹ ۹۰۴ ٠۱۰۳۶

 8۳۱ 387 ١۳۳٣۹ ہک ات 5 6 ۹
 ×5 7ہ دہ ]مج ٭٭ ھہ ×7ر٭] 58۱ م۳ ہ۳
 ۹۷۰ ۳3 ج۱86 ۹٤ 58۹۲۹۳ 5۰۰۱۹5۶ ۹۲ت 09۱

 ہا عی يیں وہ <.3 8۳ی
 837۴ ×۲5 6, ۲۶] ٠٢ 7× یک 5ت و۳۳

 ا ت٢ا5. عی ہ 55 5۳ >۰ 182 ۰۳۴ 7

 اک, ۲۲۹, ہ ۶7)مہ مہ 7+ و۱ ۰۲۴۶ ہ٭
 8.5 5۳۹۳۷۴ ہ1 (۶]5) ۲۶ ۶۲۲۳۹ ۱۶۹۰۲۳ ۶۶۳۴ 35 ک
 55 ۲٥۳ ي ۹۹۰ ی7 ۳ *٭٭ 56 م٣ و

۱+ 1 517 

 78ج 6ہ ×× "ہ5 5 ہ×٭ (ق۰)-ی۴ ۱۹۳ ک
 5ا15 85 ۹78 7۹9 3ق ٭٣٭۱ 5 ٭۶ یے ہہ
 5٠ ,۲۳ ۱ ۲۰۳ 8× ۹ ۹5 33 ٢7 5۴ ز5

 اڑے ےس وے >-ج٭چ 9۰73. ت7 جج
 ھ× ےس

 ےن ہل تپ ہن غ٭آ تب “َل -يه٭ ےل کل هپ ےب -ہ چے ےق ھ2 یف 3ٍ فہ <٭ہ ےعب دی جہ رر یب -ھب ےہ “ےب دحب یبہ یب هھ ہہ رج یسپ

 ےس یھ ہہ
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 اتا ِثھب چپ جہ راي ھے ےک ھا کپ تپ ےہ جل جز کتا ھا

 7آ

: 
 ِ ںی سی بس اک

 ۲۹5۸۹9 ۴5۱ 25 ید ء ہسجو ۴۰ ۴۳۴ ی<
 ت6 ۳۹۴ 7۴۲۳٣ 8۹۰ ٣× ۲۳۲۰ 8:778 جج پ

 8*۸ (۰ ۶۳۴٣> ۳۳۴۳٣  77٣ج7۸۹ 27.77
 ٹکٹی چ یک شش تر

 75'57 (3ا5) 1۴۹۹۷8۳۳ ہ ک کر ا 9 5
 0 7۳ج 5 )۱9۶ ا57 177 577 71 *ج *>٭37٭

 201 1 اتا چی 2 7 2 7 ہ07
 ہ۳ 7ا ۲۹8۸71 1677۲۹ 21۴ ۴17167 ۱۶۰۱۹۴۱57 )7>

 ) یر 56 ف مج ہہ: براک٭٭ ×۳ م۳ جل
 تسش سل تپ سمسمؤسهسهم۔-
 ا5۶ ٦۱ ک9۹ ۹1 ۳)7 ۴۹5 (75)-ك3 ۴1185 595 ۴8 6
 ۹۲۳, ۰۱ ۳۲۳ 51۰۰۰ (3ا1 ۶ ۳۹٣۲ 51 :ت) 535 ہے

 )7)351 - (م۳]۱٭۲۴)

 39۶[ :٣ ک 5۹۲7۲57 71 ۹۳۹4 185 53 ہم. جن
 ۳۳۳7۶ 215 7۳7 1)۵ 2۳۰۳۴ 3:۴۳) 515 >8 ڈ3
 <1 ا5ا 77۳۶ ۴7۲ 71951 717 7 ۱۲۰۰۲ ۶۳ >۰ چپ

 5۴8۸1 (۴۴ 1011177 ۴15۴ 8م 5۱ ك5 ۶8۰8) ×3۱ مچ
 تەک× : ۴ 8کم ہ ٭۳ م٦ "××. بج مرچ
 95 731 ۲٦7 ۹۹ ا57 ٥۴۳ 4187-68 ۶1 ۹۳۳, ۰۳۹ 7۰.٭]
 ۔قج٭ ٭چ< ۶ ء5 ۱ ۰۰٠ج ہ۲ ۶105۰5 ٥ج

 ة5 ۹۹ 5]۹۴(۱ - (5177۳)

 تا۹5 ۳97.4 ہ٣۳ ۳×× ۳م ۹۱۹۳ ج
 ۲۰5 771 5اہل ]ہک ۹۳۵5 1۹1:۹7 2۰۹۰ ۹۴۳ 7
 ٹی 65۱ م۳٭ ک٣٣ ١٢× مت مے ح٤ مج
 آ5۶ ۱5۲۳۶ ۳۳) ڈ۴٣٣ *×۱٭۳۷۶ 18۶٦ 5۳ ۶13 ہہ, ۷۴

 ہ9 ۹ 8ج. 9۷ ۴۳۳ ک31 ۴۹ ۹7۴5 ( ۱

5 35 ٣ ۰٠٢ 5۹777۳ ۴5۱ 58 ", ۱ 5 6 ٣ 
 ف 8ے. <٭ *٭)م جاہ 5۲۳9 ,8۱۲۴ ۹۳ 5۹ ,5

 ٭٭  ۲٣جی. ہ ہم 0ج مع ء۲۹۹۹ ۸ہ+۵ ب9۱
  ×5 7.۰۳ہک ک۹ ۹۰۰۳ 7۳۰۳7۳7 ۱ ۹۳۰]
 ٣5 8 7۰۸ت ٹتا٭ ھم ہں" جج مہ. 53575 5۲۳
 ٦,( ٣۳٦ 135ب 9177۳ ,179-3177 3187 ۹ ۲۹۰۳۱ 7۳

 1۹ 1۱۹۰۹۳-6٤5( ٣|  8مرہ م۹ ->م0) ء۰ ہ۷۳ ہ۳

  51۲۶۹ 51571 ) ۳۴(م۰۸, ٢  5۲1۹ ۴۲۴ 8۲۳تا5۹۹8 5
 : 7ا 6 ۹8 376 ۹۴۲ 5۲ ۹۲۲۹۱  11 ۲۹۰۶ ×۲٥چ6

  9۳۶۳۹ ۳۳ <۴ ۴ 71ی۹ ۳۲.۳ مم
۹7۳۹۹ +٠۰۱ ۸85 ۴ 337 71۹ 7۳ ۹۳۴, 7 
  8ک98 ۹۲۳۳ ۲ م٭ كج١ ی 15۲6 ۳

 ۴۲۴ ٠۳۴٢  5۹۹ب۳ 95۳ اھم ممی ۹۱ ہ۱
 ر-ع  سرس

[۶76 1805 917۳ ۱13 16۳ ۴ ۱ 

 وکلا >مہج مچ مرج٭ 88۳ ]جہ ج (٭٭ 8
 3238 ۹5 ۹1 7131 7۶) ۱۹ 51۹۹, 31۹81 .۹٣۳۳ ک٢۲ ۴

 7إ 8۳ ہ۶ ہہ 5۳۶ م۴٣ ب751 187ر 4
 ص1٤ آ55 5۶ ٭ ت٢ 2۳]۳۰) ۹7 7۳ 7 *7) ١

 جب: 6ء 80 ۹۹ہ مم. کی ٢5ى ٣ج ٭إڑہ 6

 عا

 چو ؛ ص۶ "۳ہ. ٠۷۹۰ ٭3رج مم ٭*٭
 ف1٦۷ ٦٠٦ ۱ اک)×.۔7] ک۴۹۹٣ >ر> ۶ ہہ. 7۹ 17۶ 3( 77۶

 8۸۷۷۶ 57۶ >5, ۱۹۹ 187 (1181818 777 8 3۰ ۹)۱٢۹
 6×× ہ٭ 127۳ 5۱۹ ہروک13) کا 5۳۹ )15۳ ۶
 5۹ 7, 54155 9۹ :٥٦ ۴۱ ۹1۰18 ۲۰٦ جج ۲ ج8٣۱

 ف9 ۶۲۹۹۴1۹19۲۹ 51۲1۹ ا77 ا۴) 215: ٭۳٭ 7577 ۹۴
 ے6۱ م۳٦ م3۴ ٣٣ہ ی٭ ہ۰٣ ×۲ جا 3۳ اج

 5۹۲5515 ک3 21154 ۹۲715۱ 51۲5 ۹6| چہ 0-
 مسح

 << وے جہ 2ےہ ٣2ئ روح صح

 وس عن
 نونووبل مقر وم ما مونرئاھہھتلع2اوس

 ک 51571 ۲5۹۹) (>3:)-ػك۵ )۳7۹ ۹)5۹3 < ۰)3 7۹ ٣
 ۹۱ 28, ۱۹۰ ٠۳۲۳ ۹۴7 71 ۰)۹ ہ 7۰۳7 ٭

 5۲٢۹ 574 5۹۳۴715 31٭] 21۴۳ 55 - َكِرَرنِم َكْيلِإ لتا ام

 5۷۹1 رام عوف لکل 9 مم تاک ھ۱

 >جح٭ ہہ ہہ مفت منا چو جج مر
 7ج3 ) ی"یر۔ہ 3ن ء۷۸ وہ ٭8 ہم ٭85

 ترحج 5 ٭جک××  ٭۳۰ہ ہت. 8ج ۹2 ٥"
 نام۹١۳۲ 8:۱3۱۳ ہرا ۹3۱۴۳ 7۴ ٭ہ ؟8۱۰۸(۹)

 ٹر 3اک ۲۳۰۶ ٣٢٢٢۳ ۹م ٭  و٭ا ۹۳5 ۰38۶] ہ
 519 251۴۹5 ۲۹ 71۱1۹6 ۹۰5 (7311 915715 77+71 کک "85

 ناچ قا ۰-ھ۳۳6 3101 ۳۹1 78 ۱

 51۹ ×5۹, (38) 85۳5+ ,٥8۹ 5ا۹ 5578 ۴1۹۳۱ 11 ۴7

 ابو ۳۶۹ 5۰ ٠57۶5 53 7 1۹۴56 ب٦٦ ۹۰7۴7 )۹۸۱ 7۳۴
 >71آ15 3578 5۲۳۲ ۴۶آ ۲٢٢۱ کا۶ 557۲31 55 ۶۱۹۲۹۹ ٢" ٭
 ۳7۴ ۴۰۴۹] ٣۴۹۳ 85ت (3۰ر۔ی٭ اہ )٭77۰7٭ ۴۹

 ۳ 77۹, 9۷۴ 571۹ 819 ۳7+ ] 7 ک۹۰ ۳۳ 7
 5۱ 5ا55 5۷۳۱ ٭5٭ مکی چ۳ ٭٭) 8۲۳۱) ۴۶

 89 ۶۰۸ ] 185 7, ۰۳۱ )8 518 ٥358 ٢٦

 ۹ ت538 >۱۹۹ 1 >8< 7)818 ۹1۲1674 ۶1451 11۹,
 ٭٭ 2335 1۳۳ یابر ہبیى ۹ ہی مہ ۹۷۳ ۱:۶ چی

 3197۳5 55 16. 915۲۶ 97117 516 9× -- (تچ3)

 931 85 ×5, ہ1 )57 ×5 ۱51۹) (33) ۹۰180, ۴۶
 5آ 5 555۹ ۹۲۳۴۹ 8۲۴ 3۴15 ۶۹۲۹ ٦۹ ٦٠ 18 فی
 م٭ت و ہر م58 ہہ ہ5 ۳, ۹ م۹ ۴۳۲ ٭
 ٭257۶ 3۱5۲31 م٣۳ ۳۴۰۳ ٭٭ 75٤ ۲٢۹۱ ۶۸آ ۰۷

 جب م٣ ٭٭ۃ3و ح چک عم م ۹ ۹5۸ درک
 ۹۴۲۹5 "ا۹۹٥  57577 ۶۲۳۴ و٣ ۴ 7 ۱

 نجس <ز1131 5۷۰7۲ "۲۳۹۰۳۰ ۹33۰ 557 (7۸۰)- ۹۴۰۵ ک
 39٭)۴ ہہ 8578 مہ ٭85 ہم۰ ہ۰ ہ58 .٣۳۳

 7۳۳۹7 591 ۶۰۲۰۱ 3× ڈ۴ ۰۳۰]. 16 ہم ۲۷۸۶7 ×گ۶۳۰۹۳
 یر: ہ٤ 8۳6 ہ٭ کاتہج ۲ م٣ ۲۳۳۲ 7



 ہڈی و جو وس ہا رن یت دہ رت ا مس ا یہ ا کا ا یاس اک کد سیا ا ۷ 77-9]

 ۰1۰7 آ7۹ ۴

 آ؟۰۶ ٦× >.ت×× ×>7 ہہ صص× ھچتج ہہ و

 ٭ ہ٭ اک ۱ (یہر ×۱ چی. م۱٣ ]جو جر
 (5ا8)- ک٦ 7۴ ۲4۳ ۴۹۳۲ 5٣77۷ 7۳5 77 51575 ٠۷۸۳۶

 ۳75 ۱۶ ۶7ا 7 ۱٢۴ ا5 م۳۴ 37 ٭× 3< ×۱
 851293 (5781] ۹1 +7 ۹ ۹۴ ۲۹ ۶۶ مج جج وج

 ۹. 5۶8 ۹ 85 (31) ۴ )):( 75× .٠٠۳

 5 جہ ٭۰ 8ق ٦× ٭٭ ہم 83جو مم ہ٭صڈ

 م9۲ ج۰ مس *٭ ج یو ا3ج عچو ٭

 م9 م5۳ ہ۴. ہہ 57۰ ]م۱ بد 58 ا5 -٭ر

 7 ہمہ ہ6 مہ عت *ت٣ ہمہ ہد 39۰ ہچ ۴

 ۴۹۲5۱ ۴۲ 51۴۹5 ۹7۴۹ ٭۲۳۰۳۰۱۳۰:۳۴۱ >۶۰۰۰۴ مج  یچچ

 تل "75 15 "۱ ص۰ ۱۳ مج وع ہہ ہ٭م

 477 2355597 ۰۱ ۴ 5۲77۳ م۳۳ ٭٭ 7

 58 ,6۹151۱٠۰۳ ك۹ ×ہْونماَورَتَکَی بلا ٭ ٭چی چپ

 ا1775 ہہ ف۲ ٠۳× ۴1۳ ۳۷۰) دو ج73 ہ ]و ٭7×ہ

 تک ×1 ۹:۱ ٭ے٭٭ہ< ×- 7 8۶۱ وو و ٭مأ3ڑز
۱ 5 5۸577 3771117 

 ڑ1 ہہ ی۳۰۰۳ ہ٣٭ "یو ٭85ت ج85 چ

 247۳ 55۳۲ ٣5ما277۰ ۴۲٣7۸۰ 1۶ ہے ڑکچ 'ح73ہوجأآمور

 یی ۳۳ ی عج 3ہ (ی ۹ک ہ×ہ ×× و ٭٭

 357 ہے ×٭؛ 8۳ہ: پ۳ ہ عت ہچ ۳

 ایک7 ا 8ک ۳۶× ج1ر م٭ ہہ سہ ]6

 852۱ ہ5 ہ٠د مج اپ 26 ھ۹ ۵ ۲×۱ ہج<

 ٦۳۹ ×0× ۳5 م۴ ×۰× ۳۴۵8, ہ۱5 7۴6
 تگعج ہاک.۱ك۷۲۳۶ 9۲۴۲۶۸۰۱ ٦× 351 ک۹۰ 51۳۴5 ×۳۷ ٢× ج۳.

 5۰ ا5. ہہ” ہہ٭ ہ٣ ٭ہ٭٭ د٭8 8ہ
۱ ۹۹ 5757۲۹ 

 ات ۹ <5 ہہ >۱ 69ہ ۳٣× ٭

 ت55ا ۴۶۱ ٭. 51۹! تب3 ٣۳۴۹۱۰۳۱۹ ۳ج۲ ہ3٭ چ٭

 ہ۰ ۰۹ اک ۱ ہ٣۳ ×۱ ا5ج ھ۴ ٢ہ چ ۱ بو

 ۴ا9 9991 ی۹ 7 791)۳۴ 5 یہ :-٭ج ۱ ۰ (.

 ہ۰ ۶ ۶ ہ٣ ہ۳...  تج۔ 825 ]م۰ ہجچ

 7.57 م۹ ۸ 5۶ 1۱ جج: ×٭ 8۸ وک ×٠ جہ8

 ا5ک 3۶۱۰۳۱ ۸۳۳ ہ33 3۰ہ و×ص 3ہ 7
 5اک ۳٣57۴ ۹۰5۹57 ۴۹ 51 57ہ ۳3× یىی) - یچ

 7۳ 5۲۰۰۰۰ ٭ج ہب ×-ہ٭ جب ہم3 مج چو ج

 کار نا

 ×7 57۳ ۹ ۰۲۹۳۳ ب۶7 نو ]بم ہہ

 م۳ م۳ ہم ْٛ. ڈنہ٭ ھ ہ۹ ًو.× ۹3× یرو)

 ٦5 855 5۰7۰۰۳ 8:۱ ہم ہب بہی ٭٭ ہم3 ٭

 2۹158 ۴۱۹ ر13 ۹۱٣۰ ٭٭ 5ج چو جو وچ

 ۹۹۹ 7 57 5۲۷۲ 577715 ۲2۶5 ۱ ۹۲۳ 5)557 775 ٥۴۲۴5

 ک 575 590 ہ1. 5۹۳ ہ7 ٥3ر - ی٭ ٥۳۳ ی0 3ج یب )٭

 ۹5۰ 5 5686: 5۲۳۰ 5ج مم ےھحجدەّر ہو ہبہ

 0811۶214 0 7 777 / خر ج6 مو ہر چہ چ۰

 ی'سسسسسم< 009 0 ا ولا یکن یب ا را ہی وو وع عر لعن نیو سب یو ا وم یا یا اٹک ت

 یسک

 را  أوعاو

 ھغفلشقنغ 2ھ ےقض ۃقش ےےغاتاغ ضا ےس تک

 ال زیر ؤاڈ لم بلاوکلا مانو عار ا
 ال (یماومما نیا لویڈلا نکل وت یخ ا

00 0090 
 اگ نم یت تا تول ہما 92ِ لام عر
 نل زرتلا کد نار عت
 ا نزئادكرميََن فا پارَلا نم توزِيَعْاءاج
 ى مونماَوَرَک نل بیس ہور لات لک
 ا 6 یش ربا لال ادعلا لَع سل بلا ثا
 ا یداباوع صا دا رح نوقفتیام نوا ینا ع
 ۷ نرم او لم نو نیلا یا نفی
۶+ 
 ےل نکلا نم شین مون عاواولوت دیا مح ام
 ا نما ںی اکا[ اذا
 اونوکُپ ناب اوُصَر'اینغامھو كنْونذاتمِی

۸ 

 پیسے سس ےس سکس ے یے

 چ
 رش رد ۸ ۸ ۸کر۸ ۸ ۸ ۸ ر۸گ م۸ و را

7 

 مے

 رپ رش ضم رخ
 مے

 م0" 7گ

 ےہ

 دق 2 فا یا ناس یا یاب

 دت ہعسب ۵ى ہمتتیوم" -_-ھتٍ٘غ ھقشت ہت ت ےب ھٹیچ ۔ےچ
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 جج

 اےس 1ِ یک ےل پر یش رم رے نا ا

 ائ گم یا یش شب را

 غمز) 57 ت5 ۶77ج 7 گھڑ بب ہ ہ۹ جہ ہہی جج ہو کج

 77× یب ٭ ھ٭ہ 472 ہ77 چہ۳۰ )۳۳. ہیرو چور جیو

 57 4۳۷ 7 حر کچ وج یج مو مرچ وچ عہج ںو

 ٹو 7۷ تو ہہ 7 5777 77 9 77577 جزو ر ہہو

 7۳۷۶۶ جت می جوج یجج ہروڈ 7جج دم جچٛوکد ویر

 مر دو٭ 7۳۳7۶ جر ہو ٭ج میڈ جج ہ-_-.]چو مچ یڑج)إ×+

 25 3 د٭+۱ ہ7 ہ۰ )× ]مجج وج ر یڑرچ چپ

 177 چ۱ ممر ہ٭ج یجج_( میجہ مرہجو ںی وجچ

 ا717 ۱۹7/57ت ۳ت ٭ج٭ ٭)ج یج+ 7۸۳۴ ٭ج۳۷ *رہج ہت ہ7

 اج < "7 27۲۹ 58۰7 76777 ر یورو ہرس7ہ٭ قوج )وت ہجر

 ٦ کرک 9 57067 7/۳۹۱ 77-۳۳00 تر رت ۳ 7 چ۹

 7ہ. ×۶ دہچج ؛ہ ×5 جج مہر جج ۲ جج ہ٭

 تا ہ7 ہر ا777, ہج چک ججہ٭ ہہ ہہ جج یھ چ5

 3( ۷۳۳ ۳۳ ی۳ ہمرکآ ٭ج ہ7 ہل ۔یرج جچ موج

 7477 ۳7777 ی۹ یڑوچ رہ یا کج یار ی7ج ۷ ر7 ہت

 ٦777 < ج٭ ہہ ہ7 ہبوج جج مچ ہرجچ× ٭ .ہرج مور

 مە)ر ٴہاتص” 2ہ ٭ ہہ سس ۔_:ر× وچ وچ ہجوو چو

 7۹ 0. ]من ہصح و ]مدجخ.۱ر وچ مچجو ہجج مو

 61677 27۳۷ )تہ مج ہو5۰ قر ب ہر ہجوج ہچو قر

 7777 ٭٭٭7يبججر جس: ہ٭ جہحم ۱



 تا شیوت ری اد ا واک پت کے اکا و تہ و تب دیک ےہ و ےک عت چ۲ اٹک وع کیچ ید تا وک ام تر ح۳ ہو اپ یہ “-٭-ہہح- ا

 ٭۹ 7135 1۱] ۰7ہ ×77 671۹ ۹۸آ (35) إ ج
 کا۰ ۹۳ ۹:35۴۱ 3711 ۹ ۹۹6 771۱

 51۹14 ک۴ ف۱ م19 ٣ ۰7 ۶5 ,55 ۳٤۶ ہد

 25۳۴ ۶14319751 718) 525 ک۹۹ 387 517 5151 5577 87ہ وچ

 551157 511715797۳۰ 5۳٣7۰ ۳۹۹ ۹۹۲ ×5۰ ٭.(]۰٭

 ہجر ٭۔چ ۴ ۲۳۲۷ ۱۷۷۳۰۶ ۳۰۳۴۲۰۳۰۱ ک ٭ر٭ہ ْ
 ت89 ۴1 5۲915 6,۱۹۰۳ 9 ۴ 65۲5 115ا 776 "و 7

 ڈے عم "5+ مح ۹۴ 6 ٦٦ ۹٭ چ 1

 5۱1 ۃیغآْمَر َكَْ اتم نیلا لیلا ۔ ین
1 86× 

۱1۹ 1717 77 

 رک. ہلوہ٭٭. ۰ وج۰ ۹۲۶۰ 8٭
 ٣277 5ا۳ 27۳ 75 “)55 5۳7 تچ5 ق5

 یڈجج ٠ہ. ق٣ ہہو 8۵٣ مبا٭ ۱ ت:وچچ
 75575 ۲۰) ۳۳۱ ج۴ "۳۳۰۳ .5۳۳۴۳٣ ×5۱ ھچ
 ك5 ۴ 5۳7۶۴ >5 25 ۱3× (>2ا:)-ی× ہ۰٠ 38ع جچ

 5۳. 865ر ا۰ 7۲ 7 ۶۲۳ 871 ۰۳1۴ مہ

 و5۱۹ ۹۰7 ×۹۳ ہ55 ۴۳ ٭ج٭ وچ
 59۹ ×ہ 85 ۹۹۰۹ 5٥۰ ۶۹۰ >7 55ہ چچ
 757 ۶۳ ۱×" ہہ, ۹۳۷۵ ۱۹ ۱81۰ 5۴ ,۱٦۰ ٭
 7 ٥۹-۲۰8 ۱۹۳ 9۴۳۶ ۹77 5۲۴۹ ۱ 3٣ہ: |ور

 "9و1

 تچ۹ 51719721 9119 7۳. 2یچ (32)-0۳ ۴
 )۳۰ مو یع ںیچ)ز ۳.۹ ی۱ ۰۳۳ہ مج ٭٭جبچم8

 ید جو3 5 57, 5۴۲۴ 5۲۳۹۷ ۰ ٢ ہ ۷
 ہ۹ "۴۱ ۴۱ ٦۱ ۹۷۶۶1 311169 مہ >×٭] 1۹ 7)۹ ج
 ۹۹۷۳۳٣۲۳۴ 1٦7 658 519۷ 5۲15 ,21۱٠۰۱۳۴ ہ7 8
 ک۹۰ (517115 ×۹ ۳+67 ے3[ د88 7۹5 ۹5 ۳۴

 551175 85713117 ] ۹۹۰۳۶ ۴< ٠٥۷ ×٭ ٠

 ے٭ ہو۱ ب۳٥ ٭؟_ک ٭ج  ٭.)و ہاو٭ م۲۱ ہے
 )رلع ہلبا یریس و یا 9۳77۳۳ ۳۹۳۳۲ (۳) ۶۳ .٣5×

 5 پ۳ 4)۶195 ۹ 1)717 پ7۲ ۴ 717 ۱۴۹. ۴
 ۹ ×ٰہٰ٭ ہ. ۹۹3 +۴۲ ا815 ۳ 8 ۹۹۰ ۰٥۹۶۲۱

 ہک 6۴۲۷۰۳۹۱۰۰ جج ہمہ ٭۱ ۶۳۴ ب۳۰ ۴٠ط و۳ 7
 تا5 ٭٭ ۱ مت ۳ ترک .ج-۳۳ 55 ۹, )6
 ×85 711 ۴۱ ×۴ ہ5۳ *۲۰۱ ۳۴ 8 157

 ہک771۲69 (51۹ 2۰۹1۹2 71۳ 8 1۱

 وتج دے ٭ ۳< 1۴۳ م5٣ ہہ ک۴ ۳۴ 778
 7۶7 ۶ )71 7۳ ۹ ہ۳٣ ا7(۳٣7۰ 7۳. ۴7۲ 7 ۴
 5 519 ت۷۳ 5. تعا ض تن ۹۹1۹ 6 7
 ہہ ہو8. 1١۹۰5 32۳ مج. ی٭ قمر ہم
 51 7۱ ۴7۹ | ک۹7 219۴۳ ۹۱۳۲۳ 3775 1, 6 4
 ٣۱* *ز× ٭۹ 9۱ ُْمتعْزْم_ئَم ×۹۹ 6 ۴
 ء۴ ۳ ۱ 5۲59 8155 ۹۰٣۳٣٣۵ م۳۹5 ×۲ ۴۰۲۱ 77 7
 جب ء۵ ۱۷۹ ×۱۱ ۳۰۰. >7 مج جو ك۰ ہا
 5۴ 7 ۲۹1 77۹ 7۳3 ی۰ 58 3۰7۹ م۳. ۹ہ 0 87

 ےہ ہےہ ےہ ہبہ ہہی عی ہہ ہی رہ رہ ےی مح دو

 ہي ؤجثحتت _٭4؛ ۔صتل جاع <٭ےت۔ رس

 ےک ےل

 -۔ےو

 ([اما“

 1 نما تعر ادا زکيلِا ترنم اب
 >1 وک رابخا نودلیا انا لوکل نون نلاوروسن اک

 ۔] بیغلاراظ لا نودرت وڈ وسرو کلمع دلا یریس
 2آ ہل نوح ںول عترت دیر اف و قدم اک
 ے1 عار ض عا ما ع او صا مور تا دازکل ا
 1 ھ ند یکن او اک امی ار ھھج ھوا مق جر مھٹا ا.
 1 هللا ناک معاوضرت نا مھتنعاوضراپرکل نوملخی ×
 ہ1 ؤارفل ما بارع الا 'نیشسلا ولا نخیھریدا اب
 >1 لعفلا لتا امدو رح اول سیال رح 2ا 9اي ا

 >1 میل ربا لا ڑکپ سک زکی ارم قفثْياَم اب
 ےتآ نم ںارغتلا نوو و کیسا وارد ان
 21 ترف قفثِياَم دير و رٹیللا میلاد وا نم انک
 ہ1 تول ةبرفاھتالا ںوسرلا تٰولصو وا شع اہ

 4 ری کر وخ ا یا تنا یس
 مەر چک جج ہہو ہیچ جج ب٭. ہ5 .یرو ہو 5ج7
 بآچج ہو تتوڑچم (ے پک م۰ م9 0, ہ۳ ےک
 یو مج وجہ ×× بج ج ہچبچ ۲77 ہجب+ہ>+ بہو
 ۔,: پہ چی چی رم ر و یب مر پ٭ من چرچ
 )ہ۷7 ی٭٭ گرج 7۱ )<7 ہکآ 27 27/1 0۹ ہر مزہ 6
 ]۲۲۰ 777ج ۹ جہ ۸ر 75-یہ ۰ م7
 ۳ ہ77 ٥جہ۱ یر ب۹۷ مو يرو ٣۳× ہیرچ٭ چہ
 ہ۳ ج۱ پ7 ہز٭ ]م۴ 5 ]0ک بج چٹ م۷۷٣ اص جج
 ۸9۱ 9ب اچ یہ 3 تے ریہ اچ رہ ۹ یب 2ج
 تہ 0777 771+ 5777ہ 13771 ۲77 7۳۷| (یدمر 5و7 ہ777
 جہ عج جہ ٭جچ پک ہ)ب+.٭ ہ۶ 23) و مر جیو 5ک
 ٣7 "۹) جج ۸× ہ7٣ ج/۸ یج ہہ چچ یہ۲ ۱۳) ٭۳۰ ×7 یک
 +ٹ٭ م۔٭7 جر یدر مجرو ججہ ہ م3۳۰ برک
 م07 جج و ہج یو ہج٭ 5ت جہوہ جج مںوت ہد ٭
 جج 7۴ ٦× ثب ج7 تہ 777567 ت7 ر 7ج ہہ ۳۰
 مچ جج٭ بج٭ 55 بو چہ ]ق)/ مر ٭٭ مج مج مر
 74 وہ7۳ ہہ 75۳77 ہ7۴ سج چ۳ 7۳7 ہ۹ "جہ یچ٭
 ہمہ تاج مس 75 ہی 77 مءب)وو مج ر یرجسجوچ یو
 777 7+ ؛ ہ٭ ہ57 ×6 ×۹۹ 87ر یدر "7
 مجب موم ]6 ہہر !و ۳7 ۳ تڈآیچیرچ 3: و مووی 77
 جہ ی وج 7ک آ7 7ج نہر یک وہ م7 27۳ج

 تر ۴ م میر ہی ۱ 5 ٠ ہز٭ ہھج پت ر چچچ
 777 7-75 ج۲ بتا بو. رک موج ہری )5

 چ7



 ے۴ ,٣ ۹۴ ۹۳۰۳۰۱۳۴ ٣۰۲" 5۲ ۱۶۱ ۳ ۹7۳ ٣۰۳ ہک

 3× .۴۷٣۷ ا ا5 (م ۹۶۳۴۳ م۳ ہ7 ۹۹۹ 5۹آ 3
 ۹ )ا 558 ۹۲۲۳۶ کا۹۹ ۳۹7ت عج اھ ٭ ا

 ریا ولا 6 :رئا.- یھ 6۳6۱ ۹81 0۷ 8۸18) ةرئاد
 (٢.ر ب× ۰۹۹۸ہ جج م۲ ×95 ۹۲۳ 5 ٠

 5۳۹1 ۶ا1 ۲۳۳ *۹۰ 56 ×3۱ ہ03 م۱۱ 8 ١۹
 ت6 1× وم اَرد دفع کا ےب ہص×٭>٭ 3ہو ۳٣ "ہہ

 ۳۱ ۹۴۰ ۹۹ا ۹۲٣۳۲9 ہمہ مج جج <٭ م۲٥۳
۹۱))) ۹86 

 ہوتحج جامہ. جو م۵. م٭_ثذ5 ۹985 ے3
 تاج دہ ہ۹ موت 5۷۴۷۶۱ 7 ۱۳ ٣۰۰۷

 کر اک ۹ ۰۳۱ )۶۳۶۱۷۳ ا51 ۳5۰۳ 7 ۹۹ ٦٦×
 .کت ×5 ہہ >۹ ہ3. و ج۱ 8:۷ ۲٥٣٥ ٢٢

 88 ہ6 18۰1۳ ۱۲۳٣۰٣ ×۳۲ 7× ۹5 ہب 1 6
 ۳5-65 (8, ۲)5 5ا51 51315 5۲515 1۹7 ۶117 7

 ک۹۴ *77581< (7)-ک 6172118 ۹۹۳۲۳ 1۱ ٣

 ١< ہہ 515 5۲۹۴15 ۴10 ۶1۶ 9:5 51 7 ۴7

 ۳815-3 (738)-ص٭ 681 ۶15 ۹۴۳۲ ب5۲7 ہم, ماہ۳۳

 م۹۳ نکا( جر ی۳ 71ج ہ8۴ ]11۳۹ 8
 51۴ ]وا۹ ۲۳۳ (83) ہ75, ۳)701۹ ک۰۹۹۸۹٠ ۹۱۹ (8۹] 3

 7۳ 1۳۳1۹۳۴۶۹ 7 ۹۰۴۱۴ ہ۹ م7 وج5 ۱ ہ۳۳, ۹3

 ج 8587۳ ٠۹۳٣ ×۷5 - مْهرفْهكَتَسَوِهِلاَوَمَأ نی ُهْح
 مل لسماَميْموََزَُم ۹ ۴۷۳ >۳ (ہ۱)۔٭ ١>

 ۳۹15 >۹ >1 ۹۳۳] (۶9] 79۲5 ,٥۴ 5۱۴۹ 7۶آ (۲۴۸۹ ۱ص
 80۳6 یب :رلص ×٣× ۱05۱ ۱۳۲ ہ1 عم يلعْلَمح صو
 ۳13ج ن۹ 1۳ 777 ۶37 (72)-یک5 7۴ :رلص ۴

۰۱ |۹ 7 

 ضا کی یب وس وم یک لیتی ااش یہی اون کیس اھ وا راب سر ھم ید تحت

 ےہ ۱۱۹۳۲۱۳۱ ہ۴ 8۳۴ ×۳۳ >3 ج.1
 مم دم >۹ 5۷ ۹۳۳ ہ3۱ ×ت٭ ہہ ہو ×× ہہ
۱۶۴۶ ۱۷ ۰5۹ 7۳۰ (313 ۰7۶۹۳۳ ۵۹ 7-۳۱۲۳[ 
 ج۲1۱ ۳6 ٦۴ 87 ہہ. 51۳۶ 8 8 ۱

 ےہ +۷ ۶۹4ٛ 58 67 ہ 9۹۴۴ ۹و8۱ ×88 ئ۹ 5

 ٢۳ج ینئاسنیکیسظانیک یھ یونس ادع کیک
 ۴ا

 بارعا ×۴5 برع >۹ ۱5511 8 69۰ یا5 ۳ت ۶۴ 1۳۴
 کے 1514 ۳5)840 5۹۷۸۸۳ ۴۲ 8)745 1)۴ ×5 ۱ ی5

 ےس ٭جی (٣× یبارعا ۴۲ ج۱ م8, راصنا - یو بج م۹
 یراصنا 8 ۱|

 ۰ ۳11 ۳) '7)971۶7 17۳7۳ ۹791 7777۴: 4) ۹71 ,)٥
 7۱۳ ۳۱ ×5۸ ۹۳۳۰۳۵ ہھ) ۳۵۶ ۱ ٠آ ۰)۴ 6)
 جو ۹۱ ۳۰۰ ہب ٗ۔کا۱ کک ٭ ۴+ ہ٭: ھ٤ ٠ رہ

 جب >ہة اج جہ "بْیيتح عیب چا
 - ا لزئاامدودح ازل تالا زرحَلَو ۴. یہ
 8۳5. 0آ ×× ہہ یو کک ا 2 ٥8-7

 مہ ہہ ۲| 71291, 1 (۹:1۹1 51۴۹ 71 5۹7, 7
 لت ہ 8)۹ [۹8 >۹۴[[۳ ۳ ۶15 ۴۹۳5 1۱

 دا ۲ 515156 ك٣ ف20 یا ۳۹1 ۹۲

 55۱۹9 31715 ,٣ ۹3ا 71۳١ تہب اذا ٦۰۹۷۰ ۹1 م8. ہ٣٣
 جج ء۴ 5875ا 16 ۹ ۴۱ 51۹ ۴1۴, 51۲۴ ۹۹8۴ )
 ۳ م۴. 0.88. ع7 ۳۳ ۳٣ ×۳۹ <!تج ہج
 ی۱۰ ۴۴ )۳۴۲4 ۶ ۱۴۹۴ ٠× ۹ک ۶۱551 8۶٤ب ×55 ہب ۹
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 ھ چىك ھ

 3-یہ بتبججص٘]رد+جہیہ چُپ توسووجچوچچچس ید

 718۴ د۹ ۳۶

 راکلاَد نحو لا نم ول والا نوعلاو 15ا05 وو سی

 7ج 81 9031079۳ ضیعبت - کت ) >زچچ
 بوی 9 جج مت 72 ×۱ ()) چپ

 75۳۰ < ت۳ ۲1 ٣آ ی۹ (3) 9۳۰7۳۷ 577 ہ3

 ک5 ۴1۹ (59[5 5۹318 ۹715۱۲۰۴۳ (٥٭ 3چ
 ٣۹۳٥۷۶ ×۳1 نیلرا نیقباس 5۳۹۲۳۷ 7575 ۴. )>1 جہ

 ٹثبح یب ہد ج×× < ہہتچوے ہ< 8ہ وں وپ

 1 اب7۱ 5۹ب ١8 بحر *(9٭گ-٭ پچ 1 جے
 ۲۹۲87 5۲۲0۹۷۴ نیلرا نیقباس ۴٣ +۲5 ۱ ک۳8 8, >ہچچ

 كا٦ ہ۴5 31رہ ۱ 9 ۹۲۴ا 35 ۸3 جچ

 ٦۳ ہ. ٦7 335۳7.۶۳ ۳)71٦6 ×5۶ "و]

 91 ۹5377 7 ۷۳35۴ ۴۱۲5 ۱۹۰۴ 575 ۰۹آ خچرہ
 حی ہم. >5 ھ577 >١۹۰ 7 جوچ

 ہ56. 5ا55 ۰1۹۳ ہ14 ر 73: ۴
 ۳۳ ۶۱57۰۹ 5ا8 ھر 1 38× ۹۹۳۳۰-۰۲۰۹٦

 *ج اچت× ما ے< ۱ (جئو3, :۱۷5زقا)

 ےجتجے-×<5 5۲7: ہب٭×؟ >٭ 3پ ۳]) ×٭ ہ و

 513۳5 نم ۹775 ۹۹۷٦۳ 5177۹ 3۳۹ :7ر1ک 8:385 چ

 ۹۹۳۴ 3۲۸۳ )775 7۲7۲۰۱ ۶۷۳ ی٭ ×۲ ×7۹ ی5 ہج ج
 715۹1 ٥۴7۳1 7-۱۹۳۰71 7. ت۳ و٣۶۳ 7۲۹۳ ٠×

 55 نیلوا نیقباس 8۹ 55 879 ۱ “حاو۳ چ٢
 71۹ ہ۷ ×7۰ 2۶۲ تا۳ ۴97 771۴ ۱9:۳34 ی ۳

 تاہوا اتم ا

 وج و<قی٭ دق ت5ا5 ہا ۶ ہب ہی
 ٭ّ. ات 97 >۹ 5۰-۹۱408۳ ا378

 ء([3۹۰۹ 8۰۱ ۲47117 ۹۴۶ ۹۲۹۹1 ۹137۳5 06167116 ۴5
 ٭9 7 751 59٣ 5 اب37 "ہ۳۹ ×۴ 8 ۹٢۱
 ×77 م7۸5 ۶7ہ ۰۳×٣٣٣۳۰٭ ×۳۳ ۶۹۹۳

11۱ [۹۹۹73 2-۳5۹ 1917791 :55 ۹5 95 .99 

 نکل مع ننئاد پے جج ٭ ہ وی.
 297 ۶۴77 58۸5 ۰۱ ۳ 7۹۹ 7١×3

 2۹ 567۹ 2۹ہ ۹)5 97۹3 ۳9 ×۳ د٭٭ ×۹۳ 7
 م677 117)715 595, 3131 (۴۹۰] ۶۹۰۹ ۴۹۲۱ 4
 ۹۹1 ×5 ھ5753557 ٭5 ج7۰۳ ×77 ۶5۹۳ ء7
 چک یصج ۱ اچگ+ تنا ہ 9م٭٭ *9٭8 ہہ ٭]
 7۳77۳, ۲۳ بوجوع ٭ہ ڑ٭ہہ وج ہپکہب +

 م53751٭۹ ہماک 157۲7 بہہ رو6 ےتءاو ۳ ٢
 د99 91۹ ۲۴ ۳7۴ 1۱

 بب چت ہم۸ م3 مم َبيرَلاَر 6 ۷

 یمہات (5193)) ۹۹۲ 55۱ ک99 ۹855۴5 یب5 8 85
 بوم ۷۹۹ 5۷۴۳۰ ۰إ 7× و۰۰۰ (۹ '7٭×٭چ ۰۶
 چ۳ ۲ ٭8۰۰۹ 715۸ (م۳7 53۳ ۹ ٭
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 1 3 عاوة لو ضد مع دادا یا تاب عغومیلا اج ہ٦ ننئاوراضتالادك .
 ا ہو نال رهت ایک یخ تاج ا

 ا روا كلذ "ابا

 1 نت ملال یتنلا لعاو ڈرنا لیا انب
 7-17 “دس ۔ہورسو ے ےک پ ےہ ےرہو 7٤ ۔

 ااعپ ےادع یا نو ڈریمٹ نییرممو: نورسریھبلحت

 ے اظ و ود

 ہ1 سک مت روفع هللا تا مورلع بوتل نآدلا یسع ۰
 1 016 دام میان ظر واعن اک صا وما نی اج

 وت یس اد ۳ ہ٤ ہےں لا لحآرو ۃدایح نعت لشیوھ دلا اک

 ہا دلا یر فاواغا لورا ٹال ا
 1 بعلاواط لا یو سو شک ول قلع
 ] نوجرمنورفاونولسنرن یف انیرکندرو قدامكاد

 میپ یھ

 ۔

 کی و ی7 اچ ا آہ ھ7 7. ھ۳٣7۳ ھ7 7
 ٭.7 یب٭٭ 5/79 فرج دھک 73 ٭ہہہیر ہک یہ ہ7 یہ
 ص-+آ ٭ج٭٭ر وج موج كہ 58ج ہعوہو٭و٭/ ھ7
 797 ۱۳ /7777۶ / یڈتڑنچ جب ج۹77 ر (ہمرر ڈ7 7چ 5ج
 یڑہچ یہہ ہم حج وج چپ مرج !ققا۱وہم(پ جچڑچ
 جہ بہر پل ڈ× ٭ہ د۰ ٭8 ہب٭٭ 8۱ ہو
 7۳۳7۳۳ 7چ رہ سا )ہہر رےہ تر ۳ 7۸۳ ×۸7 ۰
 جج برج 5م ج٭ر ممدر وج مہ بہ مرچ جج 7
 کج ۳ بہ ہ8 2 5/0 ہ7 یبج؟ ہبججج ہ
 ےہ یس ر7ت "٭ ر مات ہرورک عی رسو 77 ھ7 ء۱
 ج7 ٣ج 0767 چ۳ ؛ نیمصز 7۳۶۶ 757778 ہچج٭
 ہہ وجہ ٭ہج :۳×× لب ھہوجحرج ۸ج مہک یج ھو]ہہ
 یجب ڈی ڑ* ہو ]۱)0 ہو پٹ ہا جہ ہ77 م۴
 +7267 یڑہو ھہزوب یرجو يچ -ہپ٭7+ر عیب ہورچ
 ہہجوت مح... 7٠ہر نممر ہزرو 7 یھت ج۳ ۰۲۶۸ ہہ
 ے۔وچرج 7ج.  ٭زو وس جج یوجہ جج می+ یج وجبر٭ وج
 مج جج چرچ یم موج( موج ۱ یرےر ہجج وا9

 ٭ ۸۷ ہروچ 7 ہب٭٭ "و ۸. یر ہو۳ ٭جہچرچ
 ہتدڑ7ہ٭ مج یج  بوجو+ ع7 ٭ -و5]٭7۷/ ی7 ۹

 وج ٭نر+  ثج 5جآ 85 نیرەج ہ بجو موہ
 ہر ر ود 58 جہ مہ جہ ہمربجوجج × چوم ۱ (خمم[ىنر

 ]کد عج 35 يى ہ77 ۸ ہبص٭ >۲ جی -ر.۳٭ ج۲ ےک
 7 ؛ یج ہ٭یرج ٭ہ چ7 ٭جج 93۰



 یا کوی وو 9

 7٦٦5:4117 م۹۲ 6)5153 ×۱3:5۹ >1812ت1 :

 <۳ 23 ۰)۹ ج۹) (قاہ)۔-۔ہم مح یہ :رآ 7۲7
 ٭ی ہہ ]|وو]و5 (50)-.ی٭ 13:۹ 6 ۹۳8

 ۹۰ :9(۲ 1۶۳, 157۲۳7 م۰۴٣۹ ×۹5 ٭])1۹8) چچ٭٭-۔ 7
 و2 5ا۶٣ +1 جھ م٣ مات 5ج75۰ جی وج یچع ۳
 م٭آت ۳٥ہ جم, وب٭ ٭-۹ مچ ۹گ (یو ۴۹
 ہر: 5ئ جج. مچ ٭3۹ہ جج ٭چ ہر

 ںیؤالا نوغیلاد - یجح ×م×):ن] >م٭6 جی -. ج
 ے٭٭ . ُنَمَهْسِءمہعْماىِضَت ۹ "ہ8ا٣

 ناسحاب عابتا- یب ٢ ۹۲۲۹۱۰۱ ۴9۱ ٭7ہ0٭. ۱ ک٣ ۰:957۴ 5 ہہ

7۱ +16188< 

 ت3 --۷93 ی 0.776 انچ ۳۹۴ ۶۹ ۹۹ ٭٭ ہ

 5۲77 ××. >۳ 5577 مہ. 3]8۱7) 347۴5 ۹7۳۰۳ ک٭

 ہاجمم جج ہد ہربل یت نم یفا نان ِزِيل
 او اواناکو دم نواونَا نیلا ند جر مَا كيلوا لا

 یٹضلا هلاَدَمَو 317۱ ب٦٥ 8918. ۱۵ ہم یے
 0,75۹۴ مو د٭۰ :۰۶٭ 28 1 “۱۱۹ 3) *5 ت۹, 7

71۱ ۹91۴1 51۸1۳57 78 7۹1۹ 519 515791 

 ہ55 نٹ و5 ہنر و< <5 ی٭×٭٠ ٭عی08 ہ
 55۲۰۹ ۲7 ہم ہ۴ خ٣ ٭٭ ۴۴۳ ٣ ٢ ٠

 (181۳98۱۶:4] 5۰7۳+ ٣۹۴ )٤19 ہ۳7 ہم٭٭ ب(ت](ہ7)

۴) ۹ 1787 

 ہلباا نوح ںور(َلَو ۹)٥8٢٢ و88 8+: ہی یا
 ہ۴ ہم ۹7 8 ث٭ ٭< م ما مسو تو

 ۹۳۳۳ ہ٥ ۴ہ ×× :ٔد۔ےعومص-٭٭ 6۱ ٣×
 ۳۶ ڈچ× :.٭ اونما ید جو ۱ ۱۳۶) ۰۸ مج وج ہہ وع ے- ہوس ا

 ۳س وع ہو ریس ور
 ا٭75  نحرمںورخآو 5اا5[5, 31 ]8٤5۳ ک5۳ 7
 ۳98 )4 0 ۱ ۹ ۳3× (>)1) 5۳۳۹ >۳. ۴ہ.
 یر5 کا۳1۹4 2۲۹ -۱۳۳-ہ۳۳۳ 6 +-0] ٭؟ ٭* 9
 ۳۳ ہٹ ی ٭رجچج م8 *و "۲ح بق ]۷ جج ۹۰
 ی۰۲78 ۲۹9 ۷)۲۰۹9 3۹ مح. ٭ہ٭۱ ج68 "ک۱ ۳ 5

 ا ۳7 7۳۳۳۰۱ ہ7 *7 ۱- (ھ۹۰۸), ج.۶7) ١

 5ہ ٢۱ 8٣9۹۹ 7)۹ ہ۱۰. 7. ی٭ :را× ٭ہ.<)
 ا 326 ×۴ 2۳۳ ۴ ۶:'5۳1 ۰15) ۲۳۴ ۹75 7۶1 ۱۰۳۴ *ت
 551 7*8ہک >58 جج ٣" یی ام یہ
 مجج×ا5۰6 ہمہ ٭٭ ۶یہ ۰ [جچ ۶۱ 9ہ ہر٣ ہقآ ٭

۱ ۹۹ 6۰8 318111 

 قو ۱)۹ ۳۹9۳ یر ا32ی می 151ج ظ٥ ج6 ۴
 1۹'3۹ گو >۳۷)۹ ن8 25 ٴ٭٭ ۴×2۳ ۹۹ 1:۶۲ 75779

 3٭۲۶۳ ١ ۱۰۹۶۹) (23جر 5۹9 ۲۳555 8۹1۹ ۳۴ م۹ ر ڑ6

 نوردتع ١۱ ۲٢۵

 5 اپ 0ا 7 27 ک جس وس طس وس در ےس ہی

 ۰ كی ںرسڈا قاراوضادجیسصادانخنا نل ۸

 6ی ںیذلومرو ہللا براح سسلاداصزاَو یتیم ا
 ا عترت ا یل لانا نا عل
 ا یش لک پات سلا دیا دق رت ال 9تو نکل
 "٢ نادوْحَي لاِحي هو هم وقت نا حا وت لا نی أ

 ا3یب سقآ كا “ںیرؤگنلا ٹی لا قاعکَت
 ا9ب سما نک مازَخ ناوضرَد دلا نو یو لحح
 ۱9 وا رات قوی راماترام رخ اَتَملَح
 نک ینئامھتا یب لاڑب انا یل یی 1
 7 ئ5 کک الا ویڈ قدیر |

 .1 مَهلاَوماَو مو ضنا نیبِمْوم لا نم یرکشا ہللا قِ ےوہ۔ے ہور ود
 1نام ولا لیس نوا[ ها قا آ٤

 1 خالد ة روتا یاس [يلَعا دم ناَسشي
 1 ترْمِهَتساَق ہلا نم ایمی قّدَا نمو'ناآرٹَلاد ١|

 إ ہزیَازرتلاَُم تارا نکی |
 نممز دو دور 5٘ !مےچ مرہ 7جو ۶و یج+ ج+3و رو7
 ہ۳. ×۳7 787.7 7و یر یو  ق ممربجو جر ثچژژٹجو۔ جہ
 7ہ ٹبیج ہجچروچ ہ ٹر  ورہہ7 ہ۳ وچ "مع پچ ۲ 7
 یو ب٭ ٭چجج م ہچ مو مروج مچ ر جہبچپ

 ج۳ 7 ہہ دو .×ج کوچ ر ممر پک ج7 () 57

 99 يہ موجو إ3 وو ڈی چ یرجہەووڑچ یوچ چہ /ڑ+

 ق5ہ ھرزاک یروچ اّجوڑچ مرسج ورج ر می وہ یجب مہررچ

 ہ9 ۷ج۴ 576۳7ر ہہ ورک ۱۸ج ہھسرچچجچ جو٢57۳

 ممجر ہ زج 3و جو 516 یو٤ مرہ یو [3ہیوج ۷ ھچ

 ویو جج3آ ںجہج جت ٭۔ی7 یب ہہ٭ 5ج م_ہچج جوچ ہی

 51 9 ہہ ا7۳77 ۶۷ 707977 77ر یدمز رہو 58 ویو

 اتڑیب بوی ٭٭ ×ییج ىجج "مچ ٭حہ يہ +5 حج

 ۹379767 ھ777 ٭ہ 7 ) 577 جہ ×7۳ رم حر ڈیچرک

 ج جت 5ج ]۳۳7 م۳۳ یرہ7٭ جہ ہ ×× یب ۳× ھچ

 ت1 ج-7 7تک٤٭ ٴ۱"7 ا527 7٭ +7 ہ77 ]7۳آ 7ج )7 ×7

 ٢ب۶ فدوبج 28ز ہ موج_یہ+ ژ5 ب ٭٭ ہ۶ 7ز

 تج جج یب /ت ۳ی ڈرو ج ہوس ۶ یوم ہمردہوج ہو5۴
 +6 یہ رجم. یو ٭7 ترک ۳7ج قرج >7 ر 57۳ ک ٭ ×۴×

 ٭چ

 ہسب ہ۔ہسب ہس-۔ ےہ ہیہ دہ ےہ



 1 : 2 2 یر ۱ تک وت ہی اج نھ عر ایڈ ںی ور ے۱ ات وو "030" و3

 ۸ز رجب یق ػق ّھب لب ثا ۂبا >٭* <ےج د۵6 “بد دل ھب ھ۴٢ ءق ڑش “ےہ ؟ہأجع جج جج جج یے ہی ہر ہوارج ہی -ےہس”ےویےوےےےچے سے جمس>ےعےےےجےے٭ھ__-ے-چےچہچُککِی

 ےک ا

 ے--....اإا تک تن تھ ہک تحت د_ترصتتاجچ ویب چچسجیصفح-ححتکوکمدوجججم ۵ ًُ ١ اب ا رے تار لب شا سک لکم لایا ا

 تالا ٥٣ ۱576 >3 ]66 ٭ 88
 ۳ ۳۳ ۱۰۰۳۷ ۶77 ×77 جہ1 ۹ ۱٠۹ ہجج جت

 بقحوص-ہ-_ک کی ٦ 63 ۱55 ٥ہ ڈچہ
 عم ک 3× در دق ت8 ہ۹ ہہ ج8پ

 ۔یرق وج اج از ا ۳77 ا جل
 8۴۳. 0۰ ۳۴ ۴۳۳۱۲8 7۶۴۰ 21 779 ڈ5
 ےس ماہ۲۹ 5۹5۲ ۱1۶ 5. تا٤ 5۷69 چہ پ

 ×۳ ہ۹ ۳*۰ م۱ 56 >٢٦٠٭ ۹۹ ۲٣5ق
 دات ٥ہ ۳۹۱۳۳۴ ۳ 5٭. ×۳۳ ہب 1 5٦5 د30 چہ

 ×7 +-٭5 26 ۴)۴۹۹۱ 6۱

 ۳۰۳)35 ۳ ہ۰۳ ٦× ہتا جج جپ
 رکا ۴۴ ت۳ ۵ 1 ت5 ہ۳۳: 575 :۴۴۱چ مچ
 ں_وج وج 56 با مج م+٭ ا ٢× ن8م م

۱ ۴ ۹۹ 53۴1116 

 ادیَسادتدتا نیزلاد 1 ۰9۰۴۳۴ ۴۴ >٭×. جچ
 ١ ).٭ .٣۳۰٣٣۷٣) ۹21۹ ۴٣۴ ۹۰۹ 5(5 71 ۳1719

 ۹5٣7 اس 197 ۳۹ ۶٣ 5۳ ا08 ج]

 د٭×: اتاَہج ,٣٤۹ ×۴۶ 587110۹ | رارض ٭ ررض ×چ
 × ۴571۶۱ 5 9۳15۳ یب ×۴۰ ات ۳٣× 8۴5 *ح٭
 5[7۲۹ ۱٦۰۹۱ ۹87, ررض ۳518 *5۲۴[۴ ۹91| *5, ۹195 >۴58
 جج ہہ ۱ت7, ۹۲۹ 5ا5 ٠1٥6۰۴۰ 5آ 7 ماخذ ے ہچ
 ررض <5 5( ۴5 71511533 ٣۴× ۶٣۴۴ ×7 ۲۱ جج قو
 7ہ ۶۷۳۷۳ ××. *8٭ک ×جہج '!رزاَرَج ۱8۹8 مر

 ۳5 <8 913 ۹15 رارض ×6 7۹7 )۱

 اڑوتاو [٣-3 ×9. بل َلاَتَيَئتَو ٭×٭ ٣٣× "ہو
 ۹7۴ ج٭ ۳۰۳۴۳ ×۷ (6ت۳۰ ٭٭ ٭ج؛ ١ ب8 ۴ ۹
 ×۳۳ ۹۰۳٥۶ 7۲۰٦ 5 ٭ڑ٭٭ ٭ہ 5ا۹, 55 ۴۳ 8

 ہ7 197۴ )7 1۱

 و*قح .٣× هلابراحنِلاَداَصرلَم ۳۴. (۱۷۹۷۷۳ 7۰۷
 3ئ4 ×۳۳. ہ۳ ۶۹۲۳۰ ۹.3۴ 5831 ۹۳ ۹ 8چ ۴

 *7۲5 إ

 ک 5515711 778۹)٥:3 ٥٥6 31 ", ہک ×۰۳ ۴

 ×3 “ہ۶ مہ٭9.٭' ح× ےک م]ہ]×< ے٭ ۱× ۷۹
 ح5ج)۔ ک۹ ۹7۲۶۴۰ +۶3۲ < ٭-٦ ) ٭ہ۳۴ 5۱ ۶> 778

 3, 51 777 ۹۳۷۳۶ 5 ۴۳۳ :35۱۰۲۹۰ 58 8 5۰۳۰٣
 ٭ م۱۰۶ 5775 ۴۳۴ ۴۳۴۱ص۷ ٥۴۷ ٠۳۳ ت۶ ہ 1

 مم ×× +83۲٣ م۲۰۰١ ٭5 ۴ء)٭اا۴ ۷۳۴1۴ ۱ ۹۰۰٣

 ب ی یو مج ۳۴ جم ہو ود ڑچجڑو  ہ<
 ×٣ ج6 . د٭ت و 87 ٭و٭, ہد ٭.

 )75ا5 >511 ہلا 31, ۹۰ 19۲7 ×]2 ۳۰7۳۴ ( 8
 ی۱ ڑ6 و >یم ×3وک حج ہہ يا١۳1181 )8 ۹
 ک3۹ 51181119 ۱97۶۹ 6 ۴715۶7 ۹:9176 2111137 1۹ ۱ ۴ ۴
 حز (۴) ب17 2۱18۳ ۲ مو ۶۳7 ۳۰ ۶٦ ۱ك ۴97۴9 87
 ۹٦۹ ن1: ج9 م۳ ۶۲6 ٦۳1 کاک 7 ۹۲۲ 1
 5۳۳ ۳۳٣ 9*٭ م۲ ۲۲۰ >1:  ہجج جو ائ ۷

 دہ[ مہ ٣۲۳۷ ہہ مت 18 اہم ۹(۹ ٭۱ ھہ٭ ہ۹۳.

 ہ5 ہا ۹59۳18 71871 ۳۶۲ ٦٦" ۳7۳۴۴ ہ٦ ۹۹1۶, “517ا
 .عہ٭ مر موج مہم قم بک” ہ ق۷ ٭ہ مج
 9۹9 5 عیرکو۹ ۳۱۰۲۳ ی۳۹۲۹ ۴۴۲۳۴ ,”٥ 5۷۳۴۳۹۴ ہ ۳

 تا۶۲۴۹ 711557 9) ۴ 71۳۹1 ۱ (۴ ">۷۳7 5:7187 *ر٭٭ ۰۳
 231 5۱ ۰۴۳۲۶۶ (۲5)۹۴3 5۲۳۳۱ (۲۹1172"۲۴۱ ×۴5 و
 ×۰۷ ہ۷ك 7۹۹ ۰۳۳٣ ۴ ء51 5, 9۹۲ 7
 ۶۹۳۰ ٭٭" 85 ٠ ئ۱ ٭٭. ٭۹٭٭ دا 98۹ 5
 ب5۱ ٭٭ ہ۹ ہ ٭٭ل۰۲ ٭٭ گج (8پ 5

 ججن<.۴ 18 ٥38 ۴ 51 ,[5 ۸۴1 ٢ ۴.5۱٦
 5۳| ہ51 ۴91 ۳ ۹:۰۰ ہ بج ٭ ٛ٭٭؟ ۴۲۳ 7٤5"

 سیا تا

 و 185۰7 م 3۳× 8038 8۶۲۹ ۴۹۹ ۹۲۴۱۲۳ ۹۹
 5+ ×۹۰ ×× ۱8 ۹۹۸٣۰ ٭:×ى +۴

615651۱ 211517114 

 ۹ یی وج. ہم ۷۹. *955 ۳۳۳. ۴۴ ۳
 8 ہہ “بع >٭]ت مہک و37 ہ۳۰ ہہ 5 ٠۹"

 ہی می ٭× *٭۴ت3 >5 × ی6 مہ <۴ ٭اج
 ہّم٣۳٣۳ 8۳۱ 73۱۵۹5 *ا5] 77۶7 ك7 ,٥ ہ75 ۹8 757

 28 ۳ ب0 ہک 9۹ م۹. ۹ چ1. ۳59 م14 ۰<
 31 5۳۱۳۰5 ۹٠۴ ٥٦ ۳۶ >ہ(35 مج و١ ×٭٭ <
771 ۶1۲7۳11۹۹ ۹۹۰ 1۹1 51۹1 ۴1 718215 ۳۳-8۰[ 7.۶ 

۴ ۴ 3۹ ۳×۳ ۹ ۳۳× 7< ۳< 4 

 5 ک۹ ٭:5٭ ناف <8 5ہ و×٭+ ٦875 م۹۱ ×توال
 ۳۰ ]۳ 5۲۳7 (580) اکگگب٭ ٭ج ۹۳ 1 ۴
 ب٭. جرات دب8 0۴۴۳ "۔ہ8 ٭وجچججات ہ3۷ ا6
 3۶۱77 ےہ. یز عوپ 7*۳: ی 8 6 ۴
 ت۹ ۴715۶ 1(1 ۴]77:۲ '52918 ۱9131 >۶ ۰7۳۶ ۰15165 7+
 ت۳ ۶5۳۴ ۳۴ ہہ ٭٭ 7)2 ×٣۹ (ہاّرم] عج! بج ہون
 3۳۳ ٥۱۹۲۳ * ۱ ب١۳ ج٭7۳۰۴۹ ۶۳٤ تہ ہمہ ر100

 8٦×7 5 ی۹ ۹ 71۱

 9 23515 ×۲5 59 ب٭ در( ×۲۹)-1۹) (>]2)۔-۔ی٭۹ ء۹7
 ۹57 ۱ ۹۳5 ۳ ہہ م۳۳۶ ہ7 ۱۳ ۳۴ 7
 ۰۱ ك۹ << ہنی "۳ہ. ہ 5 مم ۳ ۱ ی8ج

 855ت ف5 د۳۹ ×۴ ھ1, ك۸]5۳۳ 7 5× ٤7۶> ۳۲٣۲۳۴۹
 ۳٦* ۱۳۷۷۹ ۷5۴ ا ۶1۶ 5۷۳۰۴ ۳۰ ب1 ۱۱ ۴۳۴

 ۳5۱ ۹۰8 ۱۴ ہ۰ بج ہوا ۳ 5۸۴۴ ۴۳۳۳,
11۱ ۶۳ 13 5151۶1 

 7 ۳۹۰ (ہ۰) ٭٭٭ ہا۱ے٭ چے. 6ت5 8 85
 ت۳۶ 65 ہہ, ک۹۰ ۳۳ 7۳ ۴ 8۹8۱۶ 5:٠

 7۲ ۳۰۱ ۰۹ ہا رک ہ٦۷ مج *۳۰ ۲۷ ۴ 17
 ہ۳7] ۹ ۳ (۹) 61. یہ ک٦ رہ د۴

 ی5 5151539721 17۶ 557۱ کک ۳7۹ 7( 7 ×۴ ۳٣
 ۱ 5۲۳59۶1 11585 ٭ہ٭7جخ *ئ جر م۹3۲ یئز
 ۔]۹جم-- جبہ مر "8٣8ہ ۹۰+ ×٭جہ یب. یت

 جقا)۔ک۳ 9 “ہ19 ت1 8+. ی ۹ 5۳ ۶۲3۲5۰۷ 6
 یو59 5 م۵ ۱5856 ب۲ م6 یک. 5۲85 ۶1۳ ۱



 افق

 284) 23۰ (53)۔-ی۹ ۴۴ ٥۹۳۲ 6۱7ہ أ). 5ا۳۳ (ِ"“۴
 5ا87 ۲٢ 3:0۰ "ہ٭ مج یچ٭ ج1 م٭ ۱۲۶۳ کیو

 م۳۰۰ 8ہ ٭٭قج یم” عج مج. 8۳ 09
 7× م۳5 *ج٦ ٭ ٭ہہ ہہ "قيحج ١ چ

 ×× 1۱۹ ۹۹۳ 71۱ ۹۳۴ 517177 3775 ٣۰۳1

 ٠.٣ ٦ ۹جز* 87 ۹> ۳۰ 7۲7۳٣ 7۵717 297
  7۳×× ۱3'۰۳ 1۱م۷۳۴ ف5۵5 55۱ ۹ 59۱ ہ3ا9 ہ

 ہ۲۳ ۹۲۳۴۹ ۹۹7ج. ك۴ 400۳1 3۱ ک 5× :71۹1۹5
 م ۴۲٣(؛٥ك ۳٣۳[۳ہ دہ. :٢۹۳۴۳ ہ۶ 67 5< 7×

  8۳۱ ۴ ۹>٭ مج و ۲5۹38 ى|چ) 8جج مج
  ۳۳۷۰۱۳8583 5-7 ۸1 55۱۹۷۹۳مچ]< ہ کچ

 7 75۰۱ا .٠٠۶۱8۶۳۴ )3157( 75 6 71 ۹۹ 719757ر4)
 ( ٭>م[ہ1 ۴. 5۲۶۳۴۹ ۹۹ ۹! ۳۰٣ہ۳, ل7 5717 ۹۰۹

 ہ۱ ّھرج ۱ ج۶8 (7ج) ۹۹ ۶3۹۶۴ 5۱ ۹۱۴ ۳55 3۶×
  <۰ 7٭ما٭ ہہ ہا ١۴× ۹7۰۲۹ 515 ,۹۳
  5(3[ ۴191 ۹175 ۴93۳ 31۱۳۰۲۱۱۹ ۹۹۸۹ ۶گا ٠۳ ۳۹3۳ک
  "۳ ۹ہ5ا7 ۹۲۰٭ تج٥٣٭ ٭۹٭ ,8 51 ٣× ۹7۰۳٣۰
 ٢ ٣ ۴۱۹۸۰ ۹۷1۹6 +7۳۹, ۹ ×۳۴ت 7197۲۳5 ۱6 ۴-7٣

 ] +۸ ۹5 ۹۲ 5۱541 1۹ ۰۲۰۰۶ 1581 ۹۴۲۶۳, 5۱[۲5ہو۹1
 رکا جہ ۹۹۶۴. 5۰۷۱ ك5 5] *13), ۹۹۹۷ 3ا ء۴

 وج ٢ دم تچع×٭ و جج ×85 ]مج٭ ہ7٣ مح ا7ج |×)۱ مججج
 | ]] و85۹ ۲ ء۱۴۵۹ ۴و۹

 ۲۹۰۹-83 >12۰ ہا3۰ : ۱5۹۹) (ہ7ع)۔ی.٭ ×۱ ×3+
 ہ۰۶ یب *× ج6و٭ او م٦ .ی× 0 6۱
 0ت4 (۳)355 ک۳8 ہک, 31 7۲۹1 ۳)9 ۹9۹48۷ 9ج۱

 5 ک53 ت۰5 5۲۳ 5۴ 25 883۹5۹ ۶۱ ۹۹۰۴ 5)135

 ۱158 ×5۰ لعل بيلل نے( ہےچ ہدز ×۴۳ م۷ قہ
 م7۲۳. ہہ 5ج ۳۷۰ ٭مق' ہاص” دہیرکاو ×× .٭ و٭٭

 ×<۹) (51) ×57 *ج۔٣۳٭ 51777 1537۲7 ۹۰۳۳۹ ۳ ۱١
 قی۶۲ یہ۶٣ ۶15117 (۲77)۳۹ 85.5 1۸۱ ۹۴ ۴8 ۱

 ا56 1۹۱ +3۲ (ج:) ۲ك آج ہوجا ۰۳ 5
 ہج٭ و ہم( 587+ یر 35ہ گو و ]گ٭ ٹا٭

 7۲8 75713) ۴31 77× 3 7 ۴7 ۱۱۰۰ ۱- ))٠٠٦7(

 ہالی نِزَاتَم ہ٢ نال: لِلاَو ولا ف
 د5 ہ۱ ط١ ۱۳× ہہ ہ6 یی” رکگ تہہ

 9 ×۳۹ ۰۰۷ 7> ا82 ۱۱8 (۹5۳۳ك) ہ۰ +7
 ہت گم مہ ءم٭) ہوئ 9وےو ٭۱ 8۹ی: و٭ت ہ, ۹5۹

 3۳ 7ج 7ج 7چ ا 7 )9 ۳ ہ27  دا.>
 ق2 ×9٠٭ ××. ×٭ - 'تچج< ×٭' | کي اْيَرْعْبَلَف
 ج۱ ۰۳۳ ×75 (5)-ص ×۷ ہ 3۳ج :۲) ××.

 و مرا ت۹ 5۱ 5ا8 5.۹ ہہ مج
 753 ۴۳5۱ ي۱ ]۳ ۹آ ۷۰۳٣۳٣۰۲ ۴۹۱ ×5 ہ
 م-8-م] وچ ۹ یہ جن جججچ+ ہ٭ہ وج٭٭5ج۱
 بہر, ٭٭ و٭آ ٭-ڈ5نت ۳١.۹" ۳۷ و ٭چک ]
 ]661۱۱٥8 ۴۹58 37۰۶۹ هے ک۹۰ 375 5۶7 58 3۱۱۲۳۴6 87

 ڈر. ٴ۰٣ ۹ ۱۴۱۱۳۹3 ۳ ۹ا (۴۹۲ 7۴7 ,٠

 یں اہ و یا 7 7 7 ٣ 2ق یل ا 7 دو ا ا ا 7 ثا کک 7 ا کک ۵۳77727 77-- 7

 تہ وص د۹ )56 ۹۳ ۳۳۷۳۳۳ >7 7
 :۔قن کا1 <8 5۴6 یصج ہلا37۰ہ۰ 3:ثوا٭٭6 ۱وج
 عم ۹ ۱۱۰۳ ۹ ×ط. )کت١ 'ہ۱۳۲ 7۳
 ج5 مج ۹۳۱۳ ہ٥ 3۴ م۱ ی۹ یب ء-_ہ
 پیج بک ۹1 ٦1 ۱ 2ا کی ۴۳آ 7۴ یک 271 0۹۳۳ ۳ 8

 ئ ۹16۱ ۹۴۰ جی< ہ٭ج ۳٣٣ یز و٭ )3 )۹٢٠"
 یو مہ 6 ۳۲۵ہك ۶۲۳۲ ]ہر ۲ہ۷ا8٭ ۹5۴۰ 1* 8٠

 اک رکی 2177[ ا 2۳ج 9. م7۳۲ چہ ۶ ۱. (ج-۳)۳)

 ہج 8-۶ ۴)53۴ دم ٭. ہت 8)
 ہہ ي ٭٭۱٭٭ ہ ادَبَِدْيْنََشَلل ٦× ۃ۱ ٭٭<
 ے3م٭۳ 51۶1۳٣۱۱ 5۹ ۹۳:6 یا "ہ٭ م۹ 7

 :ےھجموا ۹٦ 8ا 55۹]9 ۶8۱۴ ٥۹۳ ٴب× ۳۴ ٦9۹"
 ۱ ے0 م5. ۹81 ؟:8نہج ٭. ٭>م. چ5 3.۱

 ہی تہنددتشیتیمسمشسمیل

 دط9 ۳۴۵۳۲ ۰-۷ ہ۷ ×۴ ہج ے۳5 م۲ 5

 "۳ بیج ۱۹۰۷ ٣5۳ یز ٭ 0
 “+۷ ۹99۷ ٘پپسك+س

) 
 ۔ے۔ےدڑ زاج

 ٍاورھتب نا ندی لاِحیدَف ی 0۷۳۰ ه3 ×۳۴ 5
 )ص5 7:۳۳ ہ۹۳ يہ ×۷ تم ]أىص ٭

 مات و٭ 7 7۹ ۱ 5718۱ 3197 2۶5 51۳414 8٢۶2
 جہ۱ ٭ 9۳ ۷3) 358 ی ۳۹۳۷۳ ۱55 ۱ ہہ ۰:×-٭
 ۳۶ ۹۹1 275 ۹۱9 ×7۹ ہ1, 5۹١ ج۰۰۱)18 ۰۲۳۳۰۹1

 2۴ 8۳۷ ٣۷۹۰۳ ۱ ۰۱ ۰۴87] ۶۳ ک٭۱۶۷ )--: 3۹)۶٦
 9 ص۱ یقح مے ہو35. 565ا ک3۰ 5۹۳ ۹۸۴ 6 ۶)۹

 8۸۳ :۷۷۷۰۶ ۰)6 ۹۹ ۹۳ 5۲۷۸ 5۳۷٣۱ ۹۲۳۱ ٠۹5
۹ 915 9۰1۹71۱ 

 اد5: ۰۳ 38: 8۳۳۰ چ٭۳٭
 ٦۳ 4 577159 71179 << 'ما٣۳۰ہ< ×۳۲ ۹۳۱

 358) 6117 37۰۶ ۱۵۹' 31175 +7۶ ۹۹× 1788 ٥۱
 ۹۳۳۶۳ ٢۱× ٭ ر217 ۲۹آ <6 >×جد ی ۹7

 ۲۱ 3۳ی

 کھج×۳ ۹۸ ]۳*۹ ۱ ک۹۳ 5۲۳ 7۲ت 7×٠٥"

 آ۳۷ ا7۳ ۹۳۴۳۷۴ >۳۹ 5 *۳۴۴۳۲۳م ۱ ۲: 7
 798۳7 × ہمہ یہ 9×ہ٭ دو ۱ ۴ ۹۳ ٹ,

 73۳ ۴9 (] ×× ۱ك۹۹۲۳ ر5 ]1 ۴ 51۳۳19۰۴۳ ۹۶۳5" ٤٢۴
 7ا۳ ا755 71 55۱۵۶9۹۳ ٣۳ 7 553 3305و ب۹٭۰۳۳) ۴۱
 5۹۹ ہ5 اج 87۹ م۲۳۳ 37۶۳ 1.2۳ ۴ 1۱.75 ۶۳ 7+
 ۱ 18۸.١ ف۲۶ ۱5718 ×۹ 6 ۳× ١ 1۹) م3 یہ)۔ہ٭ ٤ وج
 ٦٢ ۱9 3) ٭5 ہے ھ7۳۳ 1 5 ٹ7 ۲۹۳۳ ب٭ات٭ ۱
 ١إ ٣٢*۹5 8 8۳ ز۹ یھ ×۶ 6ہ 8ك ہ۹ ۱۹۳۱ 5

 |9۳۹ حجرہ رک ہ۷5 7۴۱ ۵5 ×۶۶ ۱3۰7 27۹
 7۷ اڈاو٭7۶7 577 38 ۰۲۳۰۱۳۷۳۹٭۹, ١ا۳ 6 7

 ۔ دس ۔یسوسو ت۰س -۔ ہسے -- سس --۔ہ ےہ جہ ےس ًٗہ



 یہ ےس ×96 ہجج ہک 95 ہی و ےک 5۲9 ۹ ۱ ×۶ <5 51 (۱ 'دڑچدچ
 2ب5 1۱۳٣۳ ا5 ۶۳۴ ۴۲۹ ۱۶۱ 725 9ج کا
 3.6. 'ی ی٭ ۹۲5۶6 (۳۴+55], ہ۶7 55 ہو17

 یہ حج ۳. ٦× دل ×۳ و” ٭ 83ہ ۰-8 ہوج×۷ ××٭ ۳۷ ]۸ (35) ۱5۴, 'ہج جپ
 جیو 38 ہا۹ا ۹5۳. 5اا ہ5۸۳۷۶۹ ٢ >حدچ

 ہم××ہ یا ہ۰٦8 7*۰ ۴ 5ا5 ۶ 79 1۱
 نہ١ ت57 ۹۹۶ :

 َنْوُدِْيلاَوْيِلَكلا ک 6) 1 م۴ ۳۳ ٦7× 7چ
 ہا بد ۹۱ ک5 - "ما 4 8۴7 ہو
 چے 8ہ ٭ہ 8۱ ۹۰۳8 151 ٥35۶ :ا3'ڈچچ

 ہممچ مہ و۵۵8 ات3ہچ٭ دہ, 91 ۰٥۰۸۳۱ ۱۰۱۰۷۶۴.. ×چچ >حے ہجیرح+3) ×7 ۹ ×۰۳. ×۶× ۱۴ َْمْیِإَعَا جدو ۴۰۱ ۔نوردح× ×۹ ×× ۳ا3) یب٣ 8۳۳ ]5 7:۶۱۰۳ 5چچ ء۹
 >ح٭ مج ہجر 88۰ ہ۳۶ 7×8 5۹۱۳۳ ٠:٥۰۶۳

 یو بجھ 3ح-و 3م ہک ہہ ۳۷ ہ۳ ات اڑ, ہ8 ٭*
 -یہ وج (+3 <۱ ٣۹۳۳ی. ۹۰۹۲ 5۲۴۳

 5)3 ۹11 ی >۳٭1 9۹ 161 ۱

 ےججرس( ج.٣۴۳۴۳۷ ۳ک َنْیْخَعلا ۹۱8 8۳۴ نومئاص
 یہ73 ۱۰۷۷ تحابس (ی۳۹ ٭۴) ۳٦٢۳ انچ ۱۹۰۴۳(
 3۶ کک رس د٣۳ دا۳ 7 ]۱)۳ 9 چا

 -ح, ہی ہ عج ہد ٭٭ ۲ ۳۲ ۴ ٥8
 سہ موہ وک ہجبد١ ٭۰ مک 0 2

 جید "مج 886 م۳۱ ہ۱ ٭یم×٭ ۹١۰ د۶ ۹8۹ ٢"
 ویےچ یوم ی1150 "۹۱ ۳7۴۱ ۴۹۴ (۴۰ 65
 جس م٦ 9۳1 ۱ ٥۹8۳۰ ۰۰۰٣۲ کا۴ا گا۴ ک۹1, 7 ۰ 7<

 وج ںوکو کئ بس. ہد ]مک بيت ہ٥
 یہ یەومو مروجہ ما +4 1 03۹۹ ٣۴

 ۹۳۳ 3 ×۳. ×۳× < ٣۶۹ درہ 6 71
 3کہ م5 ۱۹ز ۴ .۹ 515۴ ۹۹۱۳۴۳ )315( ۱٥۴7۰

 چو جج هللا لیبس یف داھجلا یتما ةحایس 7
 ٭٭27ا8۴۴۱

 جج ہ٭ہو< ۰ ہ5۳ (68ر ۴ر م1
 وو نیحئاس ×ح٣٭ ہ۹ ٣٣" ۱ ×۰۶ 5ج8 (ج٤) نیلا
 ۔ےج ودوچج 7 ہہ دا ×۳۷ ب۰۷ آ۳ ۱)۳۳۱۹ ۹ 7

 3658-8۰1 ٣-۹۹ جج (۹ ۱

۳۴ 
۳ 

 ۔دو ہود وج3 ۹۰×1 بِ
 َنںورمْیَلا نونچش َنْوْمِإلا َنْوحياَشسلا ںهدِيْلا تدديِإلا : ےس و 7 حج ۔ًہ ۔41ى ےص آس لک ۲ ےٗس سج ۱ 1

 زم ینوُماَتلاَو فورحملاپ دی. ٭ج ہہ. ٭ 17٤٢
 7 -۔۔ےہ بم ۹۳8 ۳٣× ہہ 0. ۳ 1 ۹ جے.” وٰادْدُدْحِلَنوظْنْلاَ یر مع جیب >م6 8٤

 نی 91 یگ نج (ضمج ء38 ]مہ ۴ ٤ ۳۱٣۳
 دعکح 2ہ ×3۳. ج٣ 80۳۶۹ ۶ ٠ ٣۳۵۱+

 ےعییبود ود>ءۃ3ثدبؾ حے* ٭ 8 8 ےس

 68 یہ ڑرو <1 ج.جک چا5

 ۹ *٭بوتلا

 ا ناز نزاع تنئيَلا ذا قا ا:
 ٠ آی نیفاناو ٹورسلاپ ںورمالا نونجشلا ا
 ٦ ںاقام ٥نو لاش یونا دو دا نوظفحلاد ا

 ا اھل ںابتام شب عم لت لو ادا ان
 ا نہال اوز دھوم ناعایوۃواطصلا باش آ7
 ۔ا نما دل نیاکنف ہاناآم دق ودووم عا ا
 ٦ دا ناک ام اک ہوا نا ۂماوت ولی ا٠

 ات و یربیحسد مالا کوم
 ا ند لوٹ نیٹو ید ورالاد تیس ا .! ثم ٤ل هوا یہ۶ یک یرمللا نا نوع ا
 ا لَعدللا بات نل كا و نوا خ7
 ا نوَوعمشا نوا راضالاو شوال ا:

 ا یک نواف از دا6 اما سب نو اقرسلاةعاس
 ٥٥۵٦ی گورو ھپ هکإ وھيلع باتریٹ یھٹم ١٦
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 ین

 مرد)ر ہد ہو3 یوم "۱1۳۰۳۷5 م5ہو ٭7×)
 ۔ےہووہیچ جی ہ٭ ھج بجووہو) ٭ی ج۳ 0<
 ےک ےہہو مم ہہ ہوم ج وج مور ()م٭
 بومجہ3ر جس ×٭ہ ہ< +۳-1۰۳٭٭ہ7۷٭  مرد) شھ

 7ہ-+ 37. ٭ بج. أ]آعد مم ماگ 5 ٥6×
 نو مج یہ ح7 ہ77 ×× ہہ ۸٦× ہ٦7. مدقم) 5۷8

 ھ2۷59 7477 ×68 یر ہ۳ ۳۔یہ ر دی 7 7 ٹرک
 ۳ یہ ور ہہ: م۳ ہہ ھ ہو × ہہ یرو رآحب ےہہک
 جہ جو ہہ ر رہ قو 7555 ہ۴ ہو۰“ 7اا 0.ہر
 مءر ہ٭ ہج×٭ أ۳ ات ھج بہ” ]مدح ۰ ۰۷57 ۶۳ 77
 -ںیچو و صو بچ 9ہم وہ 1م ہبہ ہججو 8۳6 )آ بی
 ۔ہ ٹج ند رہو ر سہہ ہڈجیچرچ ۱ /(٭ ہو)۳
 نجور وج وج ہو وبد--وہ ہ 9ہ ×37 5
 چہ ]یہ ہ چو تہ ہج ہوم وف٭ ہم“ ۰۲ ۴
 جو مت م۰ 7 ٭۷)٭4)3 ھ6|5م:۹ر) وہ (ہ۲.)ہ 5)4
 یجب جہ7 و ہہ--××٭ 5, ہو ہا جیک ×۹ ×ج ۶
 ۔]تس یو یج !ووج موج جی ہمہ 3ت:جہ ج۱7 ۱ ۳7۰7
 مج ۔۔یجو جج رسو ہار 21-88 11 79

 تالا



 _ ا٥ ٗاک٭1ک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔۔ےئن

 ےرمسلا 2ج "۱۳۷۹۳ >۰ 77 7> ××08۳ ٠ 'وڑ٭آ

 جج .. ہت م۱ ٭ ۹. ۸۳× ۳۳> 
 ے۔آمر 0 ۴۱-8 ج75 ۱۶۳ :×3) (یدیر ہہ ×۸

 5ک ماہ ص٣, ہ٢ ۳× ۳۰۱ ٣ 2 8۶ ی٭آت ۷ ار
 ٦ ت۴ ۰۶۱ ۴ 591 57159۹ ۳ہ ۱ 57+18 >۴۳۹۹ ۹٥۹

 155 75 تا ۱ ۱٣ا۳ 15۶ 51۶)3, ۰۱۴۹۰۰۹ 8۰ ۹ 3
 م5 3۶ |۹۰4 5۹۳ ۴۳۴۲ ۹۴1۱

 مهنَف قلرف ںواف مت دام ام یعنی 58158 اک ۹1۹۲7

 ×3 "5,1۹۰ ۹۹ 5۳۴ ل7, ٭آ ۲)3 ٥ ×آ٭ جہ: مچ
 ٭جچ وک ج۲ د٭۰: ٭ قہ |۹5 ۱۹۱۱

 حور. ہ ×باوق ×× إ ك3 2 5۳7 ۱۳۴۷۱ 7
 کا1174 ۴16 ۹۹3۹1 ۰ 5۱

77 ۴[ 

 یقلخ بولا ةَكَْكلا ع٤ ی۱ اوفلخ ۹۹ 8 ٥ 0۳٣)
 ۳۲۱۰۹ 5۳آ *1], 1169 ۶۱۶ ۹38 8۱۰ ۹6 ۴ .٣>

8 1 ۶۱+۵۰۴ ,11۶ 7 ۴(5 57715 ۲5 7 58 
 وے. م۳ 37۳۰ 3ا57 (381) 5۳ ۰ 608 ۴۴6 ٠٠۹
 58 755۱ او 7ک ۴ )9 << )۰۴۹ 

 یرورمجج >۲۹ 88ج مب٭ 8م ]ی۱١05 ۹۳6 ۹ ۴
 ۹۰ 5۳ 38 ۹۳ ۱۱ ۳۲ ۲ جہ۴۴٣×۲٭۲ 7
 و ج٭ ×3 55, 59: ک۳ پ٣۳ ۴ك 1 5

 پچآ۳.× ۱ "یر ٦ ۳۰۳ یو ۳م (5ا1) ہجر٭ مم
 ]۶7۶.۱9۱ ۳۴7 ٦ تا 018 ۹:871 ۰۳

 کاج ×5 ۷ 5۱8۶ ۹7۹ 75۰۹) (>3)ص 3۲۳ "۱۱۶۶ ٭۱۳٭
 ہ٥8. م1۷۰۳ می ہ۲۹ 5۳ ×۳۲ 5۹۳۷ 5۶۳, ۴۲۴ ۶
 88] 5517 >7 88155 ۴ ۲۴ ٣۳۳ ۹ 5۰ جو ×7
 جہ ۳۳ 3۳۴ ثم 5۷۶۵ ۵۰ ڈو "ہ۳٥ یی
 مرو۔ے< وو ۳ ر ا36 ک16 [۹۳ج >5 ۴۶ ۲۱۳۳۴ 97

 ۰7 5 ہج٭٭ ہم (ہ٭ ٭ہہ اك7 7 ٤ ۶٦۹
 >5 387115, 5۱ انہ ۱8۹ ۱ 15 58ا 85 7
 9۲۹ ۹۷۰۱1۷ )ج8 615 ۹۲۶۴ 53, ۹۹۴۳۹۷۷ 3۴۴۹ ۶
 ]مہ ۰۳۰ ہم ۹۱ 5۲8 ی۳5۲۳ م1۱7 ×۳ 6
 ہ۳۰ )5 5۵1 صد١ 550 ×۰۳ می مچ 65
 ناس وج ول م۴ >> 6

 ءوملا رد مهزاَع -  ماتلاَتَعرا دا زْكلِا تو زنسمَي ٭

(78 7× ۶۳ ۱ ۹۱۹61۱۳۹۰ ۶۱8۹۷17۶ ۴۰۷ ۹(6 ××30 
 25715 ۳5 ×۱ ۹۳ ۹۹۳۰51۷ )7 7 ۹۹۰ ۹ ,۳٣8

۹ 1۰۸ ۹۳۴ 85۴5 ۹7۶۹۱۲۴ 30718 778 5941 97۹ 5 
 9۹ ۳۳ 5175 ۰5 571 ۰۹17 ۹۹۳ ٢× ]۸)۱ ہ۰

 اھ ھ71 ا او حر

 فرض مانو و هللا ولا وما نیلا اھڑاپ 8
 7۳۴ ۶7آ یاس یم بات ما 17[+

 ×۹7]5 ج7۰ 755 <5 "ہ۴٥ 1۹۰ ۶۲۴ 577۹ 5451 ۴7۶

 ۳٢۰ ۱ت وراڈتعت

 رب ٹا کا قحط نکا ہا َمَ 3:
 : وا م۳ وو 4آ ےس ُتّاَضِو رم تمہ 2ھ 4٦ ئ9 : ٰ

 ِ ا و یم 227 تا اےک لا ےک چت ٠ ٦

 : تجفقشم وی
 دین ےس ےس ًٌ ٔسص و وتی ك لُشل تب ےک ع تر ٦

 ےس ےک
 اتم اا0 :

 : ون |قاووتفتيٰل ۂَعنط 5 ؛اط مھٹم ےک ق رول نو : ا ا و ا وں :

 َنْوُر ںی نیل علا عج اما تو ںیہ ھ2
 ا اچ رد ا خر ہے ہہ مل رخ ھ۸ ۸ ۸خ من

 ےک 

7 
1 
+۰ 
0:8 

 ات
٠ 

 او یب ۰ج ۳ ج.7٭ ]7×7 ہہ ×× 7 237
 - ۸ چ۳ ج۹7 ×ہج٭ ہ۷۳7٭ ا۴ چا چہ ھ۱ ۹ 77
 لڑ 35 ]کج 3وج 7 ہ7 ۹٣۳۰ )777 ہی ہ75 7ف
 ۳۳ جز ج۷۳7 م۴ جج 705 7 ۴۳ 97۳17 275 ۳
 ]نو ہ6 مے ر یج٭ی ]رچ موجو مچ].(86ر نحنح) ے<
 طج۳ کروچیجچ یو جج یجج ہیرو دآچ وزج / یجمر
 عج و وج +۰77 38۰ × وف:ح ×٭ ہد ۔ی
 ۰۳ ۵۳۳ ہ71 یو۳ و7۳7 ھ۳ ہ۳۳ مہ یر ہہ ڑچ

 ھو جہ جوہر یا یجج ہہ چرچ ؟۷ ہ چو چہ جچآ
 ںیہ >۰ یجب یڑرچہچ یاہ+ ب7۶۳ ہہ دہ 77ہ ۳۳7 ء۴
 م۳ چج نج :جو جج عمیچ یو مع ہج چ-ی۳

 ھ”یرجہ اہ ووكک یرججو پہ 57و” ي مج ۸۳٤ ۱+٣
 جیچ ج9 موم يژج جج جج جر نیحمر <5

 .٭٭+جوج و چچ وہ مج مہ 7×۷ ہ7 ہاخجب مج ا
 3ج ہجوو ہہ ھ۰7 > رک ہجچوچ ترج٭ ھیچوأتص٭ےج 3ج
 88۳7 جج چر مدحزر ہچ >7٭ و577 6۸5۳۳ ہہ 7
 ٭ج 5ر ینہ ق7ہ تا7ی ہہ تہ ک٦۹ ہہ "ن3 ۰7 1
 ٦۳۷ )7٣ج ڈ3 )7ک +٣ یچج< ×].ت07 7ج جہ ہ۸۹ 2. 7

 ت71 ۳5 2۳717 ۳ ۸77 577 77 7۶

 مہ جب ےہ جع _

 دعدسو

 اد ۃللجب حب کھىکِّقآ ۶ِ تل *59568( ہتھ ت دخل



 و1

 *٭+8 ١

 ی بہ یب دم پھ ھے فہ ےو رض جے دہ ور

 جی. ہجر وچوچجججووجججوجیممجوومٗموچجججوحموجبصس ہحسمححہ٭ےوڈٗےىئ ا

 ے۱( ھ۳ "م٦۷٣ 9 ھ5۷ ۳۶ >5 55 ××۹
 1۳5۳ 8۲۷ 1691۱) (99۸) ھ5 دنگ یر

 ہ87 ۵۹۰74375 *ا9۳ک ۱١١۳۰ _۔ (تج8))

 ذآ ی۶ 8-۴۳٣ ۰۳۹ا ۴۰۳۳۰۴۶ ×ہ53 ۃ]٭۷.

 اڈہ ۹۲۰3 ہ ۱55 ۹5 ۱۸ 775 ۹۶۳ چو
 ١5 ی 813 35 ۴٭[٭ ملسم لک یلع ةضیرف ملعلا

 “د27 "ج۰77 ت١ ص٣۳ ۳۳ ۴7۱ ۴7۱ 7
 *٭8ہ۹ ٭:٣٢ج ۰۰۰ ر57 33 'ہ”٭' ۷> ٥٦٦“

 گو ۱ 9۰۳ 9۳۰7۶7 1۹۹۳۶ ×× ۴51۹)1) ۱۵٥9
 ]۱۱ ۳ 7۳ )۹9 9)۴ 0۹5 55 | جج جج

 89 ۳ 75 ۱8۱ ے7۰: ×۰× ۲۰. : ہد.  اڑآ ی2 ۹57۰ یا5 115 ۱۹۹۹5 (81803 7 ۹4: 9ا 15 577 ڈہ : :
 ہ7 ۰۰۰۲ 7-737 ۶۲ >1 ۱ ۴5 تچ٥ حر ارگ

 ت57 779۱۶۶ ۶1 ۴ ک۰ 97۹ ۴۹۴ 77ا 5۳75, ×8 ۷
 ہی ہی ہہ >۳6 ٣٣× ہہ ا5ا .٣ ہو مہ ےہ ٢آ

 چ 83۰[ 873 ۴۱ ×5, 1 77۴ ۹ 7۶٥  ۴٣م3 1۳5
 ہو 7 ۹۲۸ ,۴7 9۲۴ ×۴۳٣۳۳ ۶۳۰ ۹1 7 ۹< 7

 <7 8۳۰ ہ۰ ١6۱ یھ ۳٣۳ ۹۹ ہم ×٭٣-.8بپو [)
 ,۳٣۳7-٦٣71 ما ).-8۳ عصج 8۸+ -ہ3قوو

 ]ج۰ ہ 55 ۳ ×۷2۳۲۳۰) 5۲۰۲5 5۸
 ۶7۳ *۲۳۳۴ >7576 ۳۴ ک۹۹ ٣۴۹۲-*٭5۸4 7۱8

 )×8 ۹أ. 6 5۱ +7 م۱ 5٥۵ر٭ات 71+
 ×5۶ 377۳ ی٘ج ۹ ٭55ہ٭-۳8]0 ی۹ 77۴ ۳
 8۳۹۶. 7 77۶7 77 ک ۱۴۹۳۰۶ ۶۱۴۴ ٦٠۹ ۹۹ ٭

 جج ١۰ ۰× ۱ 6 ۱|٠ ت٣ ٭ہع "۶
 8۴, 9۹ 5119 کا ۲7 ۹11 ۹1 ۹۰7۹۹ 8۳۳ 1١
 ٭م۰ ما” أ۳ ۹٥۰۸ 1۷۳7 173: ۴۶۱ ٭۸۹۲ ۸۴1۱٢

 مج ۱! ]جج مم م× ء۲۹۹۲ ۷۳٣۷ -٭۳۰
 ہہ ہ۴ م٭ ۳۳ی۲ 8ج م٭ ۳ ۰۱ ۱۵۸
 ما” مج-٭٭7 ہ ہ7٣ ×× ۹75: ہہ

 ۹ ۹۹۹۸۳۰۴ 1۹۹8 7۰ : 18-۲١
 ہ7 149 چ5 )7-681 ۹ 71 7
 87۳×۹1۱ "ہم 8: ۹۳٢ ۴ 6۰۱8-۱ ٣۶ ہ٣١

 ٭٭ ۹۰ 1۳۴ 877 57 ۱ ×× +7 ۶8. ۰۴ ٥"
 ۳×7۰ ×.  -مدکرس آ۰ْ۳ م-٭-۸8 ۶5 ۹۲۷۱
 75 ہہ" ہاچ ہہ. ,+١ ہ٣ ٭٭ ا٭7,
 ]۲ ]7۶1 ۶1. 7٣ 7چ 9۴7 ۴۲ 73۹ 1 ء۹
 ےج7۲ ہ۳8 م۳ ۳ ر٭×7-٭۴]. ء۰۰۳۹
 م۰( ۹۳۷۳, 57 ۴ ×× جگ 7
 ١0 ۹۰ ہہ 8۰ ٭:ہ07۹ ۳ 5۴8 ۰۴ ۹ك 6

 ح5٣٣7 >۴ ٹ۰ جہ - 6 ء۹۰ آ51
 ۳۳. تہ ۳ م۴ جہ × <۸ مج اہ

 , 1.]ج ٣۳٣۳۲ ×<۰٣۳۴  ×۳۴ہ ×٣۳<م|أست۔
1۱ 1 1۹-1311 21:577 

 یو-73. -]موہ]- ہت. پچیےوچ ۴۹
 مک جج ہہ ہہ :چھ ہ مم-٭ _

 گوار
 ب۔یسبسہبسمٗمسسجومہسسسوژووھوھسسھھجچجچھیججٗجج سو وجوجسجو"کڑک1 جوس صوصسوعجتج

 ۹85 ڈ6 ہم1 4 ہ۱۳۷۳572 ۰۰۳۳۲۶۱ ٭ 5۶5 7

 1۳] 757 چ7277۳ 9477 ۴7 ۶۴ ۴۹ 1 7

 َفقيضلا مانو( 3۹5 741375 ۲۹8 ۹۲۴ ۱) 177
 ٭چح مج بع<٭ ہم 8 ٭م؟ ٥۰ ہ٢٢ "ہر ۹ا
 7۲5 5٣۳71 ١۳ ۶۰ 557۱ ۹۷۹۰۰ ۹۱۷۴۵۹ 3ج ۹
 جم مے جب مج >م۹٭ ٭ .٣٣× و٣۰۳ ۲ ۹
 27751 6 51758 ۶5۲۰4 ی٭71 ۳۹ 8۹۱ +7۴7
 ×5۴ 57 ٣ج >5ر18۳۳۰ >5 ۳۹ہ ۸ 1
 ما ک 5 ۹۹۶۳ 6 777۰۱۳۰۴ *۱۹7۳۴ “۰)۷7۹ ۰×
 )م55 ۴ ۲۲۳۰۳ ۹ >۳ ص٭ ھ۷۳ ۹817 ہ٦ صم۱۹۹۹
 حج نام5 ۱۹۰ 7ج ۱ ۷۹ ہہ ہ33 6 ۱18۲ 77۳ ۹

 ۰ک ہ گ5 ی٭۰] 6 ۴۲ 7۹ 7۰۱

 ڑ٭ ۶۳ 18 6 >:3 ۴۰-۹4 ؛
 - ڑ×٭ چو یم) ×۶. ک ٥56 8 ہہ 7
 مت 3+٭ ۹۸۱ ۴ہ ۳ ہ8۲ ۲۱× ہ ٥٣۳١ ۱۹ ك۳ ى٣
 +586 ہ25 5۹ٛ ×۳ 5155 ۹5 ۹۰۳۲۲۷۶ ۱۱۳۴ ٭< ۹
 جج چپ ہہ مع ہہ ی١ ہ٠ 8۹۳۷۰ ۹ج 898+5

|۶1137 71 811531[ 

 131 ۴۶ ۴3۶ : 8۸) ب۹۳۴ ۹۳۴5 ۴۹۳ <7
 وج ہہ م۹ ھزت ج۶ ہ٭ ۴57 ۶۲۰۲۳ ۱ ۶۲
 م۔ا ٭کمو 57 ؟ہ×۱ ۳ م6آ ۱ 85) ×8۰۲۰ 5۱0۷۰۳۱
 ح٤) ہ۹ ہ× ٭7× ہہ "أ٭ ۳۹× (جمبر۔م٭آ ۳ 8۰:
 می جج یص× ر7 مج٭ ت۳۳ ما ۶۰۱۰۴ ۲۳. 5۷۹۴5 ك٭
5 ۹۹۱" ۴ 9× +1 5 375 74715 1۶ 

 مم۰ وذ "٭ <۹ 7)3 ۴۰ 7 ٠۴۰ ۹٥5
 ١۷7۱ ۳ ج٢ ہ٭٭>٭ [3-٣ ٭٭ ٭٭ ی٤ ۶
 یر. ہم ےہ ۳٣۳۳٣۰- م٣ می ١ ہمہ ۴
 و1753) ۴۲۲۴ 1 ۲7۲877 ۶7۶ ۹۳۴۴۰, ۶
 اچ اچ ہی01 ۴ ]۰۱ ۱ 77۰۰ ۰۴۳)73 ۴۹
 ے۹ :39۷5 37 68۲۹ ۲۴ 71۱۰۳ ۵۹8۲۰۴ 337 ( ( ۶
 وج8 یبہ. 33 .١ 6 ہ۹ قیبہج٭ى جج "8 ۱

 جچوڈ)
 3× ہہ (یج) 4۷ ہ-<۳ٗ 1ص ی 07575 مہ
 مج ہہ ٭ےج >3 :۹) ۹3۳ہ یئیر۔٭ہ ۲م 1۱
 ۹--۰5۳ ٦ م۲۳۴ 8. ۹۲۳۳۶ ۹۳5۹ 18۳۰۰ ۶1۱

 158 ذ8۱ +785 1 ۹3 ۱١ )8'5۱ ۱)۸ 1۶:٥
 >1 6771 3۷۳۰۶ ك۹٤۹ 771 ۹ ۱:٣ 8۲7:18 ۹٠ب 7٦٦

 1ج. 0 ہہ مہ 0 ) ہہ (50) ۹۰ ۶
 ]۶ ۲۹۲7۶ ت9 ی2. 0 977 7)۴ 9۴ ۴۹

 ]۴۱ ا ۔ چہ ہ3ر
 7. ۳۹۷ (ج) یب۳ ۲۹. ۰۳۰۰۳۹ <۶ ٦۹۹5۲۹5۳۲

 یبج557 بم 5۶ .٢۹۳ :ا5محم ×۶۰ ہ٥ 68) .۔
 (65193), ۱331) 58 5 .۳)۰١٢ .٠۴۳ ۳غ ۳ 5۱

 ۳ ×5 << ٭٭. ۴ ٦ 5۲. 458 جت 5 64
 ے×٭ ور (یج) ۳٣× <7 ۔(0۳. ,٣۰8۴ ۶ ٭
 ۱)٥59۰ +٥۰۳ يز "حد ع۹۱ 17 ٭ اک



 م٭ ہ ]مم ب1١6 1157 ۱156585 875 ۳۶۳ 5 ۱ 4٥٢"
 755 ی ۹7 5٣۳ ۴7۳ ہ5۹ 5ی5 مہ جیپ: ہ

 85 تب چہ ہى ١ ہہ ۰ہ ہو 5 یور
 ؛' مرسرچ'۔ی 3 ۷75] ۱۹7۴۴ ۴۲7:5 37 :۶] ك5 أ1, “جہ5

 ۹٤ ٥٦ ٦۹ہ  ۰۶م۹ ۹۳89 ٦ ۳۳ .7 ]۹5 ۳۳-۳

 پچ ٭٭٭۹ مج 8٢۷۵" ہم ٭٭ یگق ۳ ييم و ہ8 ٭٭
 33۳۰ 5۷آ ۷۳۳۶۰.۰۳۳۳۶7 ۹185 ھ۴ ہ

 “ید -۹۹]) < ہ٠ ۰5۹37 تاک ۹۱85751۱ (۴17۳ ٭
 ۹57 8 ہم 51۹۶۳۴ 55 ۰۱ 7 ۹۹6 () 6
 م۹۹ ۱۴ ۱105۸, 7 ۹آ ۳ 8×۶ (۹۴5۱۹ ۶۱۱۵ ۴ 5

 مج 8چ٭ !أ<٭37 عتد :٭٭ ہم ہوص ٭
 ٭[515]۹ ۹۲8 ۹۳ 5 ۱

 ی یچ مح 8۳۷۲ أ۰ ػمہ م۱۹5۳ ۰۱5 5۲ ٠۳۲)

 *.78 م٭ ہک کے. وہ ×۴ ہہ ۳ ۴۱۰۱ 75
 287 ۹1 5۶۰۳۰ >5 ہہ "م۹ تہ رے 8 یے

۱ 75۹179315 

 ۹9177 (م۹۲7۶ ۱۱8۴ ؛ ڑ٢ 811 758 8 75
 بہ. ہو 1۳۴ 5 ٭٭ زک ۹۹۹6۹ ۷(1 ۲۳۳) ۲

 ھیموکاورودیل د ((۹۹ کا5ا 3 <9 1ئ۹۰۸ ہہ

 نود×۶ مجز) 1(ر56ک ۱ 36٭ ہہ ۱ٗ ۹۲۴۰۰۳۰ ۹

 ۹۹8۹۱ ٭ی راذنا ٭ ڈ0 یو راذنا -۔یچ ×0 9۹8ہ,

 ۳۷ ۱م ٭× مر مە ء۰۹ 8۹۳, ٦:98 5۲ ۹۳۱ ی٭
 ٢ 352۳۳۰۴ ]ما ۹-۳. ×۶, 756 4 ۴۹۶ :0۹)
 ںیہج یوم م۱ ہہ :؛وہ. 5, ۳۳۱ 5۹۳ا ۳۴
 ین "وا9 ۹٣۳۰ ء۶۹ ہ ٭ں م0٭ ٭6 عج ہ
 چی۰ ٭غ۱١٣ یہ حج. ؟" کی٣٢٥ ×کا, 5:8۷۱ ف

 ےجمٛ-٭10۸ٌ م۳۷۳۰ ہ۱ ۹۳ أ۔۶3 ۹۹۱ ٭ راذنا ۔
 یہ1 13 -ج79۹]5 ریذن ۳)2۶08 35 ۱۲۳۳۰۲۳۰ +۱1 57١

 ج۳۷. ۶۱۳۳ ×۱. 5۱ رم .٭6- 1۹۰۳۴۴ 5۰۰۳۳ 3۱777
 509 881 (5م5 ۴1۳7 771۱

 5۴ ی٭٦۳ 3ج8 ہ, 1۹۳۹۴ ریشب ہ ریذن نا 98

 چڑ < ۱| ریذن ی۹ ۹ 3۶ 81 5۴۱۹۷ ریشب 9۴۴ ۴

7۳۴ .۹۰× ۱ 18 6 1۹۰۲۰۴ 7۰ 5(۱( 
 ۶ک 51 ۱۶777 '71۳۶]۹ ۲۳6 وہ بو۳ ت۹ ۴۹1 575

 6 5۴) ۱۹۲۳۶ ۹ ک٭7۹6 ۳ 5۱۹:۹۳ ,81 5717 ٥87
 5. ۱ ہ۳۴٭۴[۳ ۹۴۳۰۳ ے7 ہ۰۱ 5۹ ک۹۰ ۹
 وی۳ اتچ+ ہم د ة9 ہ2 ۱ ہہ ×۹۳ ۴
 م٭ ]50۱ (یھدر آ۳۱ ہ٣ ۲ 77۴۴۹, ۹ ۱ ا ۹

 مج ۹۰ (ج3) ٥ ٣۳۰۶7۴۱ ۳۶ہ +1 (×۷٭ ۹۲ 86٥
 )۳۷۳۰ قہ. ما م8353 ث-ث٘م؟زک× < 86

| 8757 ۶184315 

 “۹(۲ لے ےہ ۲ ےس ۱ روا کا ھ5ا

 یا 95 ي۶ 3۰6 ۲37.-۳۹٣٣۲٣ | ج7 م18)

 ہر9۶8 (یدیر 535 ۷3ا5 ی 53۹4 ۷۳۴
 جے ہم ۹۳93) ]7۰۹ 77٦ ٣٣× ×7×. ہ٭

 مقا ۴ ٭ ۹آ 58۰9 ٭٭؟ مبچ٭ ء×٤1
 ْ رہ ک1ا 9آ 1 1 0775 716 ۲-7

 می 3۲ ھ۳٠. ۶ ٣۳۶۰۹7 < ۳۳۳٣ .٠٣۳۴.
 چہ صح ہ۳ ۹۷ 5۱ 5۹ ف۹۳ ۳ 5
 تیس تا وکیئ ینا ہن تی ویلاکم
 یصر ۹۹5 ہ48. چ۹ ۳. ۹۳5۹ 9 ۶
 ےہ ب11 5 ۳۲۳۶۳ ہ ہاە] ٭٭_ ہوہژ ہو ۹۳۳ 6۹ 6
7 ۹ ۹۹۰۰1 ,۰53(1 .۹9۲6 .۳۴۰4۳1 ۴1[ 
 م جہ م۳۳۰ ٥ 8.87 ×× )رت× ۱ ب٭5.۹ ا5-ہ2ک ات
 ےس م۹ 58 مم ۴م یی ع نم ٭ي
 عج ا ۱١ ٭]م٭ وم×× (ےہچو جہ ۳۳۱ص

 ےہ ع5 3955 5 ہ5 5۳۷. ۹۳ 5۴8 ٣٣

 حا ٰ
 و پج+ و : ہ۲ بہ ×× ہ<؟ ہ )۳۷ے
 | ںی م۴٣ 55ہ ج5, >۳۳ 1575 ۴ ۴۸, 5 ٭
 6 ]ق۰ ۳۰۳۴ ی7 را ما ۹ 5 درج
 5 7.۵.2575 تر ۴ یو. یب >۳ ۳+
 ٥ 577 37۳1۴۳ ٣557 ٥ 91577 .7٦ ۲۳۴۴ ٢٢٤ئ٥ د
 جم وک ہ٭ ٭.58 مج ب۱ ہے ×8۰ یی
 ]0ہ٭ ٢ ٭"٭ ٭مجع ١ مع ا٭پچ ہہ 86

 وج. 9۶1۹ ٭  ٭)۳8 ٭حج ہہ, 909 5٢6
1۱ 101۶ 

 0 ۹۹۰۹ ۶1۶۹5 ؛ م7۴ ۲8۳ ۹۴۳ 7۶
 م5 ×8 ×۲۳ 8 ی۶. د٭5 ہ 5 ہ2 7۳ جہ ٭۱ جہ”

 ٠۹ 8181۹۶۱ 816. نسِيلا ناَهكْفَتَمْل ٣۴ نیدلا نوملععی
 (م مہ” -٭ہ ۴5 مج) ہ ٭٭ مت 6 م۳۳۳

 ملت یو ہر دقفت ×۳ ۹×7 ۴ 36 ۴< ہہ, 8+ ۴
 5 ہ2۷ مج ۹۲۳۹ 7 1 31 313,1314 ٥ )385 .۶79 ۱ ٦

 3 7 م۱ 6 ۴ :88 5 7۳۶+ 5۳ ۹٢۳٣۳۰
 اہ بہ چآہجم ٭٭ ٭ج یف ٭ہ 88٣۰

 ۹| نت ×ی]|چ بہ ہ3۱ ک7 لن مچ ٭چک ۱ تف ۹ (

 571۲ ]5۲۱ 3ہچ٭ ہہ م۴۳۰۳ ۳ ی 505٥5 درجم هغیص

 ٣87 6 نیلا یاوهقَفتیِ (۹ 331 ۰۳ "8۳۷ 7ػ")

 ۱58 88: یچ لعنت باب ہ8۹ نیلا یا وهقَفَتل جب
 ۳ ٦5 *[9۳۳ 11114 ۶۲۳۳5 5۲۳ تا۲۴۱ ہ۳۰ 7)716 ×۳۴

 ۹ “55) مک ے ہ7۳ ۴ ۳۲24 ۶۹۳۳۳ ۶ ۱۳۳٣
 ہ۱ ٭ہ٭ ٭ہ ۰ ]مہ ٥* ہ٣, 1-۳ ٭

 11 7 ۹7۰۳1۹۹ ۰۲۰۴) ۶7۲۳۳ ۳7-۳٣۳7
 ۹ ×۱۱ ۰ ے۳۴ 7۴ 5۹1۹9 1, 9 0108 57 7

 جل گاڑ تب دصدٌ" چک رہی ٦

 ۔-دہی  ہسٗ٘ بہ ھتچيج کت  ۔ہتثػآآ جخی

 ےل تن  >تى>۔پق ۔د۔ےقآ دہ
 وے سس ےس سس سس



 نس ررس وس را ٠
 595 8۷8۲۴۰۸۹ 55 5۲۳57 ٠٠٢۳ 7۳ اوٹما زا ْ

 ولا - د7 73186 77۰۹ ہ٦ ×5 ہہ ×٣× ج2.

 318۱19۲۹ (۴۴ 8۹ 8۲۲۳۳ ۹5575 77ا ٭٭: و چہ :

 آیا )۶1 7 71 ہ3ا۳ 877731. :۔۔ أ'

 اک و ا ا ہ3 ۳> ۳٠ت ر (وج)

 7+ ۶ ۹۰, 7 1۳ 3 3. نت .

 >21۹9 357 ٭۹۱ 8ر ہا د1 ۹ ٣> 2ج جے ٘

 ہ15 ۳5٣۹ ×۳ 5 ہ۳ "٣7× 5۳٣۱ >>)۰: ۔ے

 ہ۳ ۶ 2۰۶7 ۱ ہ٣۳. ۳۳۲) 77×: ×37 مچ ا

 ٭ 5۳۷۷ ہ۹ ٭۳75- ْیتئسَضالا َكَتريَْعِرلَو ۹ “چو

 ہد ہ١ّ د٭۰ 58 × 37 د۹ ۰۸۰۸ دہپچ ا(
 ۳۳٣ 59) ج7۰. ×) --77 ہ ××××٭۵۷ >:ح ےپ [/

 ٴابآ ۴1۱ 9ا5۰ ق٭5آ ہا٭٭۶ ٠۳ ہّ٭ ]چو سے ٦

 ر۳ 0۳۳ ۹ ہ۳ ۳۳۷۱ 7. ۲ ۳ :
 ۹ت ۱

 ةَقلْمَوٌَُیِفاْوْدِتیَو - ًهلللِب ٭×٭ :نج×٭ ×۳ ۱۱]۳۷ (]

 ا ۳۲۳٣۳۰] ×۳ یب ہر38۴ ہ۳٣ ہہ |ہ٭

 ک١ ٭۰ ہ۳۷ :ہ؛ ×۷ ]ہر اتانْیِْذْفَءإَرَت و: ہج

 5.1 ہ51 ۶ 7 ہم9, 57۹1-7735 ۰۹۰ ہہ 8

 5۳۰ ۳۸۶ ۴ 57779 تواٹ ہ ھ۹ ۱۱۲۱۰۰, ۶۶۳۳

 5۲75۴ ٠٤8 ۱۳۱۳۳۳ +چجچ ہ ڈو "و ٭(٭3 ۷ج
 3| ۹۹۲7۲ ۹3۴ ء۴ 571155 ۹۹۱۶ 31517 ٥

8۱ 

 ×7 5) (ج:) مہ 3× ]مم چو "٭ ]ج ٭

 ون ×٭ -داتح جج ہم. جید ہہ: اوڈہ ان

 ہا٭ ہا ×78 ی >ف١ یجئ م× ےل ور ٭٭ ۰
 ڑ۶ ہر5 5 ۲۳۱ ہمدزاذہ ہ7 ہ وج ]۰ م× :×5!ٛ.۶ ۱

 وہا ۴ +۰. ج۱ ]ہی٭× >٦ .ہ پص3٭ 9۸ ۷

 ٥٢۹۴۶ 7٦٤٦ 1۰۱7ہ 58۰ و ید ×۴ ٭مکچ ۶۴

 -۱٦۱ 5۲٦ (۲۳8۴)) ک٭٭ >57 م٭٭ ہ۳ برج ؛

 ہ۳. ٣۴ ب٦۳ 357 5× 37 ٭ ٭3٭ >٭ 8
 1115 5۹51089 5۶7 35 ٭۳۳٣ ۱

 تم رت لع نی نکی ۹ ۹ہ

 ٭ی<٭ ہہ ہ85٭ مت << ہم5 پ :ء:چت 8

 29۰ 21 ٣۷۳) یا ۰ 7 7
 ۹۶۳ ٭ان5 ي ۱ ہہ. ٭۳]<××٣ ہ9 ٭م٣٭ جس .(ك5

 ۴۳1 51۴۹ (۹1۰۳ ۱78 >۳ ]۳ ہ7 ۳ 0 8-

 ××6ج م٭ ۵5۱ ی٭ہ ج ٭ ٭ج مج مج ۴

 ام هللا نام اعا و قا او ياد راکلا ا
 1 لون نەمهنَف ةرْوَس تارا امادِإَو یٍؤٍيَقللا
 ٠ اونما تنا تا امہ د نار سا ان

 1 اتاَدو نْورْفيَعمَم ہْهَو نامْیِمیت دات
 ا لاج موت درک مرگ ۂ میا نیلا ا:

 ے[ پک ےس ےس رک ےک ام یک جے 3ر دوا٭ک اہ سا
 ۔ا ال ھک نتوم وا ہر ما لشف نو ممی مھنأ ا

 : 2ہر ھ7. ےس ۔ "۔ٗےہ رس ےس ۰سا "سس یس ھوغودەىس

 1 ہوس تا زئا اما دو نورک کر ھالو نبوی ا
 وت دحا نم لت ںیہ سب لا می ضس ظن ا

 ےہ یم ا ا تی ہہ ےہ یہ و سس سٹنیسھج کچ سےےچےجےےةَےًٗٗةجمہشسسشس ےن ےس ہہ کک

 إ ال مھوش مشت مْهَبْولق هللا تر اٌوفرصنا ٥-۶ یا ےس ےس اھ
 ٦ نیز ملتا نم لوسررک اج دل وکی ا

 ا و ج

 ط٦5 ×٠٠٭ ب٭٭ ہا ہت وہ۳٭ ×ہزر م ڑی حج ججر چچ

 ےھت ]۴۹٘). ٭چچ )۳۳ ×7× ٭)کمص×  ندعر ہہ مو مہ

 ڑ +57 ی۹ج تی ٭ ہہج مو ج7 ی وہ ہبہ ہج

 مج ڑ7 بی7 ؟ا٭ میج۲۶٣5 جہ٭ ×ج ب٣۳ 2,< ی جہ چہ٭

 77 و8 مہ٣٭ ب٭ ہ77 ۳7۳ -ہکہ۹۱م-۰ ر چوچجج وو

 ۳57 ۹8 7۲۴ یخ ۳ ٣ ۳۳ ہ٣ اچ 27۴ ٭٭ہ٭

 ب٤3 577 ۳/7 ۹ 777۰ ۳7077 ) ندہز) یز ۴ جج

 ٭ج 7. ۸5۹7 ہا ۳7 یجچو 7۰۳۰ ہچ جد و یچوجو

 تووہ ٭] × ۷ہ, قءرجس وچوہ ھچچ جر نجور جج ]جٹ چج

 ٭ہ ب٢۵ پ ے ہو یجص بجو 7ك چجچ مہ مج

 7577 ہم7 ۷٣۴ اے بتی جہ ہر ہہ × ہہ٭

 ۔یور٭ 7 ۸5۷ می 77ہ, مہ جو 8ب >ج]چر

 ہد ك۶ ڈ۴ ی۴ ہی7۳ ۳آ وج3 یچچج عو ر

 ہ7۳ ٴجپ+ج جو مج چہ م5 موہ ہور(

 57 د5 م1 ہجہ)۱ نیر و ٠× ۲۶ ہہ جج٭ جہ

 ۳۴ 5۲۳ ۳۳۹۶ ۳۴۰, 577ج ہ7 ×7۰ 858 جقرح جج

 ۳9 (م ہجر جج ہڑوج وہ ٭جج یج 2۸۰ جچرج چو وچ

 ۹88ھ۳۷



 ھ757ت ےہ ےب نم ےب ریا

 ت۳ ۴. 90۰ ۹9۲ ۰ ہہ <9 یے چک18 ۶۱ "۳
 2383715 75 ۱ک ۶۲۹۹۹ 1۹۰ ا5191 ت9۲۳) 85۰ 8 ۰

 ی پت 5۷55 ×7 54577 >۳۴۳۳۳ 5۷۳۴۳, 5۱۳ 751 3:5 <

 *٭ 3× (33) 7۹ ×5۶ اتم, ۹۳۳۳1 پ۴ >۹ ٣
 7٦۹۳۰ "۱۰۱۳۳. ہم + ]۹کم مج ۹۹۱

 "5, 51۲۰۶۸۸ 7)۱٦5 ہ-.۹47۶9 +56 0 ا3ج ھ۴ 37 ۰
 <7 ۹۲۳, 5۰ ۰٣۰۶ 0۳٦ ب43۰ 57153 ۶5 5۹7 7۱

 3+٭کآ 594515 ۳۲ ک۳۹ 3512 >۳ ۴1۹۹۰ ۴]  ػ2, ک۹ 85
 .115.۳۲٣7۳ ٭. دہ ہہ م۰٣ .٠۹ ٭

 داوا5 دي 5۰ ۳× ہو )۴۴۰۱ ۹ہ ۱ ٭×ہ٭ ی
 ہ7 ۷۹۳ ۴ ٭7, ۱۹۳۹ ۵ ۸۳۰ << ہ٭٭ ۹۹۳

 ج107 ۶7 ۹1۳۳ 55۲5155 55۱۰۲۹ ۹۰۳)13 ×× ۴ ]
 "ےس ٥ 5۷۶ ۰ ج5 *۳۴۰ 7۳7۳ تا, 5۳۳.6 *٭

 تی ہا[ < ۱:50۹ ۱م۹ہ ۲۳, .٭۱ ہہوا ھ7 ۴
 ف۹۰ 38 91۹ 5۹77 31۹۱ ۹ ۶373۳۷. 7777 08+۳۰ ٤

 ت۷۳ ک۳۹ (5۴۷۳) مہ, ل6۹ ےک جو ×۳. ۹ 8
 ۹9۹719 ۱ ۹ 48 ۰ ۱ ہ٣ (35ر-ی۴ ×۳ ی جت ۴

 <٭08 م۳۳۳ ×٣ہ×.٭ >×٭٭× ۲۲[8۹< ۱ ک٭*5 8۲۳ ٠۳٣ ٭
 ×9 78:  ۱۵ ۹٭٭ 71۹) 3+ ی۲)- یو .2٭ 5 ۱ 7

 54 51۹7 (8ا1)۔-ہ ی ×98 م۹۰۹ می (عوک3))

7۹1 56۹1 <8 

 7. وج
11۹17 83٠54 

 ٣۹ ٭ 3.و٭ مج ١ 5٢ج 88 ٭٭م ٭چ

 558۱ 45 755 ۰76 ماہ7 ؟٭ یہ و5۳. ھ7
 ج1۹6... قہ ۹۳۰ 21۴ 8۲۶ ۱۹۷
 ۹۹555 ب۰ ہ5۹ ×7۴ *۹۹ 1-0۹88 ۹0۹۹+ 7

 2۴۳۴ 58۳ ۴)5۲۳ ہ"ما۶۰٣٭) م78 7٭٭۱ م۹ ۱۴۷
 ٣۷- ا ا۴٣۳۳. ف1 ۹01۹) یب۰ ۴18 87
 ٭قق |ق-ح36٭ مەیووو دم مج 5۱5۲8 ۱۱۹۲۱ 8 7۳۶

 ۹ >5 ہد 9۳ ٭ ے8 یھچم ۴. م6 ٠٦× ف<٭٭ہ
 917 ١٠٦۹۳ یب ×۰ 7۰۹۴ 7چ 7۰7۳6 7 7۹17۱
 9-یا. ا(؟۹]."٭چ 5 6۷ ۳8 مم7 5٠آ 3آ 7
 55 ک 715 53۲۳ ہ 55۳ک 3۲5 5۱۹ 5۳55 8۴۷ ۱۱۰۱7
7 (75717 7۹۷۹15 ,47۶) ,3952(8) (20×71۹9 7۹5417  
 م0. 658 ۹۹۳ ٠۹ ۳۲۳٣۳٣ ہ87 مج یجح چو <ہ
 سچی ٣× ×3۹ 3 ہہ ۱۳7 ا3۳۰ م8 ۴٭) ۹

 5آ 5۲۲۰۱5۷۹ ی رکا ہا ہ8۳. 8ہہ× ۹182 07۴ رک
 5 ۹)۹۹۹3 ۳. 515 78 ت۹۹٣١01۳) ×:) 77

 3115 78)5۳) 581۹5 ۹۱ ٠۰ ۴؛ ٭×.< ۱

 رلا یو جج ۶ م٭' ۰۱ 2, 7۴٤
 ×6. بج -رج× ٭ی مو ہ۱ ہص, یٌح جا
 مح قی )8 ۱ی ٣> ×(م٭ ڈ٢ م٣ 8ب۰ جم جہ
 ت3ر1: بہ چ ۴8۳۰۳۰۱ ۹ بج ٭مے يہ

 ٰ ڈہ٭چر

 ۲۳۔۳۰۵۵ ۷ تورتعب

 مر یت یاس ئے نم ا ذوق رے
 ایریا یڑع انا یار یب اتر ںیم ُ َ۔ ےل

 ھط
 7 سبا

0 

 09ا ام نا نو ولا لاو یر دن قصر دق ا اھل ےییرو ۲2١|  ھئایپ ہو لص ے2 ۔۔ے ہ۔ہہ ٦
 ےہ -۔۔۔ےوم ےد کف ےہ رے ےہ و ہور وے ۔ ا٢

 0 ناف ی صر الاد توکل قلح ینا هلدا پر قل ا
 رض كى ٢ےودریسا اہ

 ا اص نور مل غار ارد ڈر ا7 کے رہے رے تے زا ہک نیلا میفس نام ر مالا زادی شرعلا لک یوساربن ا:
 ٦ا (ںںوی وت یا ںی کک اھح وا ںی امی ملععرم 0 ٦ ۴ھ رم رپ یہ مےھما جس وس وس ۰

 یخ ٠ ور یا اح ات ا ا

 سک

 ا 0نوا میلا با دعوت بس نہار ا
 ال لکم ران قلمی سا لب یوم ا.
 (۴1وصسص- 72

 وقت وال راز بدلا دلا یاَخَبو ا.
 و ا ا یھ 7 ۰ :

 ہر7 ۹3) ۰ ٭۳۶٣ مج
 !۔_ 7 ]777 رب 1 چی 77۳7 0۴ 7|

 خر رلا 9777 ہچ+۰ 7 +۱ مر وچج٭ ]مم ۶
 ۳ 77۳ ہہ ۹7۶ ہ3 ا077 ںووت جو نجج یچےجی
 ٣۴ ہہ 838 "وچ یہ مج یہ ]جہ ہ/چ مل
 چ۳ مج ٹہو جی ہ7 ۳ ۳ترک قبرص رو 73کر
 7)۳ ج7۳ ۳5. 7ج یر یر چ یا۰7 ہہ ہہ ر (ادز)
 5575 مروج *:رو1<7 چر ھ5 ہو جی جج  <ہ
 7ج جج ۸۳ 8٭٭ 55 ہججم× ×7 ٭۸ق۹3- آب
 ا5 ۳۴ ء57ہ7 ۔نج+ مت دوقچ× بچ رجوع جب یو
 75 ج9 765ج ہہی ہ3۴ )7۳7 تہ ٭ ہو7 فرج
 777 م7ر ہمروجچ ڑ6 چ5 جو ج جہ یر قبج موج میپ
 5۳۲۷۳۷ متروہ )77۳ 5777 ہ77 ۔. 68ج 72 جج

 7۳۳ ہ۳7 یچب رہج جہج وج ہہ ۱×ر جج <7 جو
 ےااتھب ایل5 ہبہ وچ یبہ پیو رپ یجب ہو وج جج

 7۳ ۳۷۳٣۳ ہل یہ جی ہر یو چو مور مر 665ج چج

 ۹۳ 1.188)78 757۴7 ٣چ تالا ال7 رہ مہ چ ےہ

 5 ت73 یب جج ٭ ۰۰. جیو ہج ٭
 7۲۷7۳ 7ہ" جج ہہہ>چ 77۳ہ ٭٭ جج+3×0جك٦) ۰ جر
 تڑپ ہو ٭ 7چ ی۸577 73 ٭]×5, چچ جڈدج ۱ر
 ات” و ججج ہ >٭ ہرجو ج ۔۔ج ہہ ×ر
 () جوچ وحمج٭ قبحکوچ وج بج وہ ھچ م8 '
 ا7۳ +۳ ہ ر× ٭م5 ج 5-م٭56 مج مرہ چ وچ

 1 9 ا ےک ساس لا _.  ج. ج

 ال انا ناک سیاق نان ف پل تی کزن
 اک و اما نیلا و سالن نآرغنیخ لی ا ا:

 د-د-> بب ہبہ حرج جب عج جج ائ ۔یپ

 يتب ۔ہہ عرب -یع یی “ہی <کمّم تھتکیي ھی دت فكق۴ ۔ھئج

 ک٣ جصیب ۃ٢م ۔کكآ _ہھکاخ جب ×۶×ث۱٥آ ےب ےقشبت ۃعج وسس

 دم

 رذتنز ایچ

 تب سج ہحسب ہسج >ۃ5عع ےہ



 ک75 5۳ 1۹۹ ,٥5 5۴۹ 8 758 ×.. آڑ
 قہ اظ ۳۷۳۱ 7۳75۱ ٥٣* ۹۳55 9٦ د۳ :زوچ

 ۱×۳ 51 ۸۴ 5۴ ۱۱۳۹ ۶۱۱ 63:5۱۶ 551 . 8> ٥5
 ہ7 ۱ ۶(0 ۶۶7 77157, ۵:55 قنص 1
 2575 5٣ ۱×۹ ۰٣٣۰ ۸× ۱۰٢ ہ, جہ ےااآ
 ت۳۱ ۳۰۲ 7157 691 6 ۹۹۶۳۴ ۴37۳5 )ہ7 جچ 

 ےب بہر یر تم سک

 حب یی ہ9 اکا ×۹٠ ۶-۴ ۹:٠0 ڈ٭٭ گپ ٌ ٰ ٠
 ۳. ح۳ :ہ×: ہج ×۳×٭ .-× ×× ×× ×.-۔ ('

 ق× ہج٭ ہت صصح ۹×× :×>× وو ےہ ارگ
 ۵ ہ5 ہ ×٭٣×× ہ ہ0۰ رخ ٭× >×ہ ہجو و

 ۳5-3 ہ3 -ہج ہو۹ ×× 5< :د٭ ے ارگ
 بر ہمت (ن مت ×ق٭ می *۶۸: .6؛ ہت تہ ٭5 ےو ٥|
 مج 3٢× ٭جا ہم5 ۹58 ی۰ 3۳۳ہ ×5 ا
 ا۳ ی7۳۲۳ 77 ہ7, 77۳۰۳ 4 ٣۹ (ہ55 ۰×) دو اڑگ
 7 7 ۳۱ 797 ۳۳۳۶ ۶۹557 >××٭ ہ *قح اگ

 5ہ ۹۹۲ ٭٭3, ٢١× )ت۳ ٹص ٭×٭ *۴۰ 5۸ی۱ ہج یہ ٢

 د٣۴ ۲1: ۳۳۳۳ ۹ ج7٣ 75:1 ×1 ج6. ج
 ج۶ ۱۱ ۳ چک ڈا ہد× جہ ج75 8: ج دو نے |5
 م5 (۴ :]م) ی٭۷ ۵3 ۹7۴ ×× ٣۰٣-3 × و٠ ۸م 5

 ہچ× فا ک۹۹ ا۹15 7۹۷ ۱
 ک5 5 875 ۳۲ >۰ ۹دا :ب 8<: ہہ. قی ا,

 ×57 د8 یڈ ۹۳ ×< ڑ5 ہ۴ >785 تا مچ ہہ ا+
 ی-×ک1 ک۶۹ ۶× ك٭-صثك[ہ۳۹۰۹٭ *۲۶ 7۹ ۹

 مچ 3: ج5 31۳۹7 ۱ کن ×1۳ 57۶7 *۱ ۹۰) ۴ ۴
 تا ۶38, 77 ۹۳۲۳۶۹ ۹3۱ 18۰8 ۴۳( ۰٢

 ہ85 ۶7۰ *۹۰ك۰ ج77 ک۹ ۳۷ ہہ 6 ۴
 ۹ ۳۹5 381 ۴6, 5 78۰ ۶11 51 ۲8 ۴۴ ٥

 یہ چیک ئق) ٭ج م۱٣٣۳  ي 5۳. ۹۹۳۰۰ ×۳. ٥
 ۹۳۴ مج ×۰ 4۹ 198 ۱۰۹۱ 3787 ۴7 15۴۱ 5۰75 ٣۹۷۶

 ×۳. ۹7 ہ۹۹ 8۳ہ ×7×. انچ وج وہ ئئآ ۴ ۳۴

 ٭۳۹۱ 57۷ ×۳8. شٴشرقلا یل ع یوتسِوش ۴ ٣۹
 اتم ۹9 1851 ۴(۱ ۹۹۴ 75۴ 1 7778
 ہ56 5۷ ۶۲۳۳۴۹ 5۳۳۰ یب یب ہرا" ×) ×× ۹۳۳, ۰ ۴
 ۔-م٭ 8-3 “8۳ہ مج م۱ ہن ر٭ ۶ ۹

۹۲۹1۱ ۲87 818811 

 ی 1 51۳ 791 77۰1۳۹ ۹۴۶۳1۴ 3086 7
 دا 5۳۰۳۳۲ ٭زک ج۰ ۹ <۳ ج۹ ۹۴ 85

 و2۹ ک ۶۱۹۷۳ 8:۴۱ 127177 51 ۹۳5 5۴ ,٣
 حج ٭ات" 8 >: ى۰ ۰× :رە×× ہچ موج ۔6
 ۳ح ی۴۹۲۳ ×7 7۸7 389 ۳ 6۳۳۶+83 ٭٭ "7

 ۴ ×٭خو٭3 ٭ماتلمح-ج3)38 ]مم ( ٭م یڈ٭ ,6 8٢۳۴
1۱ 0)- 

 اوٹرمفلاڈءایض سکا لعج ینلاوَه ی8 ءایض ۲

 سے

 ہے رے یہ ےہ ےس سہ جے ہد ےہ ھر ی بے دی ھ٭  غ ھت

1 

 ےک ایر ڈو ہا یو علت دی یم اح اوم ک تر _ اکی عی یا ٢ ا و ورم یم وج و

0 
 ور وک تک نو جج ید ریما ورک اش و کل بوعف مایا ہشام ہا سمیع یخ عام یار وڈ دوظ ا ںد  یک اگ

 ما ۳7 >۴ 57۲7 مو٭ 5۲۹3٦ ب٭٭۰ 51
 3آ م7. ہا ] ك5 ہ, 1۹9۶١ ۹۳۳۳ ا؟٭چ ۹ے ۴۹]

 × 5۰۴۰ 57 ٭۱ 9 (5)- ہم ٭٭١ ا85, 1۴6 6 ٤8
 جہ5 نو م| ۳ 6 ۵۰۹ ×5. ۹ا58 ۳5۸, ٦
 551 155 م7 ٭۲۹۳ ک۹۰ 31 1 ۳۳ 5۲۳۷۶ ۴7۲ 7
 اک کک ۶7۱۲۳ ۳ 75۲555155 ٭ب ٭٭ ی۴ (۴
 2ا5۹ 1۹5 م9۲ ٢ ٭۲٣٢ہ ٭9تیکچةآ 51 ٭ 5
 ہہت۹٭۳ ٭ ہی, ۳۹ ہ ج ہہ ب8۱۶٭ 9۹8 ۹
 چپ چہ-معو9 ب٦ ٭ یی ئ۱ ۹ ۰78 8بي ()4

 595 ۹۰ سج۹ ٭٭) 9537 ۲ ۳۴۹ ۹۴۸۱ ) ٣
 قل٭ 5571۴5 ۶۲٥۶۸۵ ف۹85 ۹۰۹ ۹۹ ۴7 ۴۱5۹ >5 7
 جج 3 [م5 5 ٠١ ٭۹. ك7 >٭) ۹۱ ہہ ی٭ ×۲۳ ۰۷۹

 5715 ×70 <5 85۲۳ ب] 8م. ٣٠ 85 و(,
 7ج (72) <5: ب27 ۹۹۰۹۷ ۳)1۹2 (ئ)7 ۹۹۴۲ )۰۴7

+881 

 331 5۳ ۱ ×٣ہ٭٭ یمات ×٭ ہ د۹ ۶۱
 ح5 851| 5 ہہ ۹۲۶۹۱ 5۷۹ 3۰5۹ 6 ۰۳ ۳٣

 355 ہہ 55 5۴5 ؟ مع ہ ۹۱ ۱ ۳
 76 5 3۹۹ ۶۱ 73۹ 58 ×۲ 71515:2576 ۳۳۳۱ 7× ٦×

 م۸ ۶۹۲۳ 85] 857 5۲۳۰ ۹5 5۱5 ۲۰۹۳۶ 3د
 ۹ ۴۳۴۱ ی٭ 5۲ ك۹۳۲۳ "5۰۱ “5ہی 3 ۹ 5
 مم8۷۸۰518] 1۴ 51. 519 70 9۹ 777 ء۴ ۴۰۹

 3855 18 ٠١ ۶۷۱۵٥۷ ۲۹ )۶ 7:9 77571 ک7 01,67۴۳۹
 تیر ہم1 رک ]ہک ٣ ۳ ہ۳6 ۰۲ ۹76 ک۹۹ 1 ٤7

 ہ8 ۶۱۵۸۸۱ ×5 یت ۳9 ۹۳7 ۰-۰1 ×۴ (ج) مق8٭31

 ہ0۳. >۱۳۷۱-۲۷۰ ٭×٢ہ٭ ٭٭ "ػ8 ۰۷۵۳۷ ت٣۳ ۴
511۱ ۶ ۲۹× 5 

 ف3 ہ9 یک ۹55105 ۳91۹ ۹۹۱ 575 ھم, ک ۹1۹۲۰۹ ۴
 م۲۳۶7 ۹۳٣ 367 ہہ ×۳۳ محب ٭7۰ک ۹۱۳۴۹۲۷۳۷ 5۴۱ ۹۰
 +حج.٭٭ ہ مج ج۰ وتج ہہ ہووجبج ۹

۴. ۹۱۳۹۴ ۴۹3۹۹78 518155 1151 ۹۹۰ 7 ۴18 2 

 5۳×7 ۹۴8۳ ہ3 7آ 55 مد <۰ ك۹ 1۳ ء6
 وت ۳۳ 8۳۰۱۰. ٣۳۳۶× ٭٭ ×× *٭1

 *۳9۳1 ہ51 و۹1 ۴۲ ۱۷۳۰۰۰۴ 70717 71۹۹ ۰۹5 ×۳ 7
 ×۰۲ ۳۳× ×۳۰ ٢> *۲8ی مج ٭ ہہ م٭+

 ٭ڈ۲گآ ١
 یخ ںیم ےک

 رینج نص مد ملن ۹)۲ ۴۱ ۹۹٣ ہ٣ ×<٭
 ی٭] مدق ٣۳ <۱ ہے <2 5)۱۱0 أم ۹۹7 ۰

 11872 5 لا۴, م٣ 5۹۰ 8 ا٣35۳
 “ہ۔و' ((م۳۳۳) ۹۹۹ م۱ ي۱ ہ6 -ر۹ ۶۹۲ ۴6 ص ا5

 "۴۷۸۳۰ ×۳5 ہ, ك5 ت۸۶ ٦ ا51 ۶۱۲۹۰ 51 >7 ۳۴ ١
 و٭: × 5و5 7٭ت ۱م د۵۵ 1ت۱ 08 ء۳۴

 ٣1 75۱ 0569. , ۰۳۳ ر157 ۴ ی ۶۹18 (8۹۷۳۷۷۱ 5۲۲۴
 ٣۳۷7ہ ۰۳×۹ بج ٭رہ]ا جہ. ہم8 ؟8٭۳ یک

 513314 0۱ د٭1, 31۲ ۳۴ 517۶) 8 (, 7۴7٣



 رون رن دہ. ×6 ہھ. د۰

 ہہ ہ3 ۹۳۶۳ ۱٥857۳۰۴ ص ٠۳ ×۴۳ ہب>٭ ۳۹+
 ×5 و 3ّچ٭فو یب۱ ہچ٭۱ ۲٣۷۰۳۰۹۱ ۹۰ 5۰۹) دہ
 ۔5َّ ہہ ۲۶۵ ل٭ ۳۳۰ ×۳۷. 577 ۳ ۹۰۴, ۹۳

 رون ×5 0< ۱ ۳ہ ×٭. ٭-.ق ہہ م۳ ہہاذا ٤
 8| ۲٦5 ۱ 85 رض ی٭٭ ءایض ہ٦ 0۲۶1۲5 کا 1۹۹7۰

 ہ۳ ۹ -۱<۹ ۳۶ .٣۳× ثت8 و ]×8 5. ۹۶۴
 31 7189 ۳77 7۶7 107 2ا۷ 18 2111181, 8
 یج ہلط ٭-×٭ ہہ (ی 2 <5 ہ۸) +۷۹۰۱ ۳۴
 7. ۹×٣۳ ہ.ط×٭ ہل ۷۳۱ (۲۳۳۳], 5۱۳ ۴۰7۰۳۲

 ۔جط×٭ خ ہ۱١ م۳۳ ٣۴ *۔۵ ٭.٭ 9۳ج
 8۹ ]. 557 رک ک۹۹ ۳)7 اج اک ۳1 ۹1 71 ۱5
 ا ۰۴ 7۱۱5۳۰۳ ۰۳ 07 ی۳۲9۹ 771 ۳ ۴۶
 8 ءوض ؿ٥ ه) ك۰ ای ۹)060 ۹۹۹۹۲ 81۱
57 57۰ ۴787۱۶ (7۹3 ۹۴۲۳۳۶ 5۸5 ×۱ 6× 

 و. ہے.51 ۳۳۴ ۱۱6۳۲57 ک5۰ ۹8.۰ 5ا5 ]8 ٥٤٥۳5
 ۔حیج ۱ ×× 3۰ 5۳ 5۳5 7)۲۳۴۳ ۳× ماہ۳ ی+ااڑج

 5895 51ہ 99 +۱

×۵ 7606 ۶851571 145 17 (38 <7 8 ٤7 

 مج ٗم5 ۸۳ ڈچع َیسِلاَءدعاَولَعِل لزاَنم َرَدَفَ
  ۲ ۴تقدیر  عت ٹ855 ٢× باآَْےئاَو - ردق ×8 ریدقت

 قق وہ +۴ _۔ہ٭۹۹۷-۱) جوتا 2 ۹۳۳۳ *8۳۴8 ۴
۱ 1 ۴ 

 َلْزِاَتَم ×× لزنم یک ۳۳۰۱۱ یہ تھ ۳۲ 81 78
 ہ9۱ ہہ ہ۲۳ جہ. 3 9 977 ۹۳۳۳ 371 7۴
 *٭ج 8۲ ٣۹ 003+57 ی۳۹۴۴ لزنم ۹۹۱ ۱5١ ہا
 21 777 97 ۴7۴ ٭| 77۰۴ >1. 7 ہ۴, ۸ 7
 یک 3۰ ہ۰ ت0۳ ۱ ۹۱ ہٹ” ٭ ہا5ہہ م٭

 و75 56 ۹۳۳ ہ8۳ ×۷۰۹۸۰1 5۴ ۱۳۳ 9۹۳۳۴
 ٭٭ ۱ 5 ×× *37۴ (۳۴]۱ *)۲ 25 7 319 ۴۹۶ ×۴8 1۳۰۲
 ×نج ٭٭ *٭ات١ ٭×ہ٭ ٥٥۲ ٭٢٭۴ہ چ٭  ٴ٭۴٭
 ہ57577+ مم یک ۳۹۳٣۵۳۰ ۹۳۳ ۹۳ ٭٭ ھ۹
 ]×77 ۶ 88۳ 3۱۱٭) 75 ب81 ۳۳۰۳ ۱۹۶. ۹آ
 چجآ محمد ۱ م٣ م3۰ ۹ >۳ ت٥ 117 ۴۴۱
 حققک: م5 ٣ں ما ہت  كتک 56 "8۷۷۷

 جے ۹۳۰۴ ۹۶۴ 8795,۳۰ ٦٣5ج٣ ۴ ۱

7 1 8۴[ 

 م9 ]۳-۹ ۰7 ۹۳۳ ۹۳۳ ت٣۳۴٣۴ ۹۹۳۰۰- ٭
 وہ ءڈوہ 1ج ((ہ۳ 5۲۳۲۹ ؛ می ۳)5 5۶ ٠

 ×1 ہ ۹۳ ب٭ ۹)۶155 57۲ 25۹ ۴1 :۲:5.۱۹۴۷۳]
 9 ت۹ ١5 ۳۹۱ 5 ہ 5۳-۰-1٣ ی۳ و
 ہ85. ۳۰6 ٭ × 3*۶ ۲۳۰۰. ٠۰۱۴ مہ ہي
 ٭ ہ5۱ (ییہ) ہہ ہرکا ×۱ چ۹ ی۹ ۴۳۳۰۳۰۳ ٥٤ت 7

 [..... '.'ه'||۰ُ مم مفداممامسم

 5 لا دل لاپ نا ان ذا 2 5
 ء8 روا ٥ نولفع ا دریا نعیم تم :
 ےہ و و

 ٠ ےہ وو و یک 6 دلا تزج یو ا و کا تح رس و۸

 :ْ 2 ۶و و اعمرق ١إ صا رو 5

 ۱ تر وید محل نآر ہد ہو سا رینج

 رفت ئ9 یلڈرش ہا علل ١
 ان ءاکل نوجریذل نیاز نند وهلِجا مولا یل ٢
 ا اس 56 شو ۶

 اش ۰ ت1 اما دعاَقدا نج
 نفل نی إكِ 0001 رض لا اتع رر یک ناک

 کن نانا عد یا ا
 اتئاگا مد تالبلاپ مول سر دت ءاجو ا ملظامل

 راج تیل لا ویک تاک 2
 : ہک تک ید انو را ند 7

 ا ںیہ وس ای وک ایچ ٹیاوج ایچ دیا ھو ےہ وہا اا0 او تہ چ سست میر٣ ےک ےہہک ےہ لٹ ےئکر یی ہ۴ہسروپناک اہ ییہ زد رر ھا ا کرد رت پک وک حت بی ٹچ دا جت جج یی ظن چست رب مامی ھوتا 2ٰ ہعمسشم . , 3

 ہر در مد. درج دججح دد×٭ دجم ہو ہہ
 ۷۴ و رک اج جال 70۴ ۳ اج ہر 7 ا
 ہ769-ج]٣7 کہ7۳ د- ا. ڈا ار یہ ق۹ہ 777

 نج مر_-حچ 1۱۳ہ( 727+ ×۲ ہ77 7۴ ۳۹/76 ۱| یر ہجر ھجب
 مرچ 5ج یووبچ یج  ٭ ٭]ج "من ۲17 6 ہ
 م٣ ہ۳ اوج 77 7 ۳7ا کچن ۴
 ]۷۳۳ 275 7 ۳۳۷ ھ27 ۳ ھ7۹۹7۴ (مم) ء۳

 ھ2۹ ۴۹ ۶۱۸ج۲ ہج٭٭ ج1 ھم چک ۲ 5۷۲۰ 9٭ہتل
 م× ہہ ہ٭ہ٭ 7۹ ۱۲7۸۳ 8 بہ۳ بہہ ۰:)ہج

 ٭چر+٭- ۱
 مر ہ7 ۳7 چرچ 7×۳ ×ح-ح٭٭٭ -]۹۰٭آی)چ ے۹ ۳۴ ۳
 ]557 5٦ ][٘.-<7 ]جی ہ۳۳ ہہ ج٭5 م٭ ٭جج ڑ۰ کا
 757+ ۳7۴ 7۳ہ اہ 07۳7 7)۹ 5 9۳۶7۳ 7
 718. واتو٭و مج 5ج :3) نہر بج م٭+ عوج +
 77 3 ]| اراو ہہ  ہ۸۳۳< ۲۲۳) 57 75
 ۳۴× وج چے مج ہت ہم م۶ ۳+ 6 ہ7 3ذ ھ۹۸۷۰ ۳ ڈ5

 ۳۷۳ بج موج ۱+ مج ]ج٭ ۷۶۴۸۱
 ۰ ج×٭ 5کو م۳17 ۲ 57۲ ۳۳77٤ ۱ ٠د ) ۳۹۳7 7
 بج ]ہ7 بج ٭ج٭ 5۶۳ہ ۰۷ 5777 ۶۲7 ۴ ہ۴۰
 77 ہ7 جرجچو یہ 8ہجج ج7 ۶ 5< یو8]ك+/ 7۴6
 57آ" ٴ جج جج ٢× ہ۰۶ ہ۶ ×۸ 7بج ہ3 4
 ج٣”: نمر برحجج ہ/ہ ہوصورچ ٭.(ج یر ہی

 83887 05+ ۷۳ ۳۷۳ ء۶ ہم7 ج۱



 یک

 ےہ جیت ہجر و سم ے یی دہی ےہ رہ ےہ

 تسشیعششلتشسیسشم مس ٣

 1پ قد رح ھوتاد ھا دو ےک

 5ا7۹ چیمہ ٭ 88, ہم5 ا37 ک5 وج وچ

 7 7 ۳ ہیچ ا 2آ ا ۳ چت”

 7۳۱ 50 ہرا ۶ >۳ >7 >۱۹7۳ :۰۷۰۹۸ چپ

 تا 9 ا ا ہجر ۳چ ات ہت
 5 77 7 ا17۳ ۱ 97 ۹ >۰۴ ہ3 ج

ْ 71۱ ۹ 711۱ 

 2َا ك[ط مس  هيلَ ۹7آ یوعد 5 55 818] یچ

 7ص ۱جآ رح 2)5 ۵ >۳ 8۹7۳۴ جج )

 ۹۹3٤ ۹9[ یوعد ۹ 85 ٦1۱ ")55۴ ك5 >۲ ج7 یچ رپ

 ج۳ ک9 *ج ج۹۳5 751 71 ھ١۵٠ ×۶ د3 ہ مچ

 ا ینملش اج شا گا 5151۹ 5)515۳ *87٭؛ ہج
 ۳3۲5 | ٣۴۳۳

 ک۴۳ 2۴] ۳ ٠۳۰“ ہہ, 7199 ۰8۳7 ہت 'ہج3" د3

 ہد اک×ی٭ ۲۰ ہ٭:؛ م 3ہ. ٭٭ ]جج چپ

 ملا تند د٭۳ ۳۳-۳ 57۳۳١ ٥۳ ۹۰۱ ہ× چپ
 21155, ۹5۷۲۳ ٣۳ 671٦61 ۳۳ ج7

 ی5 اناھج یے ہی ۱۳۴7۸ والا ی ۴۹ ہ۰۱ ت۲ !پ

 ج517 ہ۰ مما و ہو۔٣ ہد (ڈقج مچہ

 ۔ی-ج51 أ۳ (××ے٭ ہد 3پ مر 75 جج عو

 اک 5 71۱ ٠۳۳۳2۱۰۴۰ ۳٣۲۳5 ٭ د5 ہ×× ہا. ٭

 5ا7۹ 8 ۳۴6 5 ۱۴۱ 5٥6 ٢۳۰ ۲۹ ق۷م. جچ

 ہ٣ [٭۹8۹۰ م٦ یب ×۳ 87۴ ×3, 55۰ 5 ہ ہ۴ جہ

 ۳-۹ 7۹1 ۹۹۹:7۰۳ 7۳6 ۰۱×( ٣۴۳۰ )-٣۷۳۳) ٠۳×

 تج ب٭ 375 جت ۱۴۳ ۱5 ہہ, 7× ۹۳ ۳۴

 'آ ۹۳۳۰۱ 5۹۷51۹ ۳۱۳٣۹۳۰" >ح"<٭ ۴7۳ وج بج ب3

 ۳۲۳۳۶ ۶۱۹۳۳۳ 5ہ ت۷٥ م2 ××” ٭×85 ہ (۰ : ۹

 5ا۲۳ >7 ۶1۹11518) ٣)۷۷۰ ؛ 3× ×33 ۳۲ ۱۴۰۳۴“ 87 ,>5 ۶٢
 ہ۳5 مج <٭ک ہی ۴۱۷ ی 7۳۰۳۴ 7 .۰.7۷٣۳۴

 551 ۴۶۱ ۱ ٥۳۰(

 ۹ 555 ۷9×3 ہ ۱29۶ 377 2۴ 3و. ہہ ۰ 7

 (کا5ر-ی٭ ۱۷۰ ۱۹۰ مج م3 [٣۳یہ۱ مج×۹) 2۰ 8<
 ۹5۳ کی (811 ۲۰۳۰۴ ۱

 شرع لا بر هللا الا هلا ال - میلحلا میظعلا ہللا الا ها

 شرعلا برو ضرالاو تاوٰمسلا بر هللا الا ہلا ال - میظعلا

 و تک

 577 33٦ 53, ×7 ہہ ک37 ر3۳)3+ ۳۴ ۶ ۶۶7

 51۹ 59 ۹۶۳۰۶ ہ3 ]]× ؤئئک عم و ہا"

 ۹۶۳۴۳ ہ٥ +٣۳5 مج ×3زو 7×× ہ ]رو7 +۳۰ 8ئ۱ -8)
 م٭× ے_ یطصترجو چوت

 5۸5 3۸ 837 < 35 ×۳ دہ ی۴ ۹۴ ء4٤

 انچک مج ہہ ٭-”پ ۹۳ مو مج مم

 1آ ۱)3۳۳ ×۳۹, 9۹۹ 8 1۳1 ۳۹۲۰۰ ۹4

 "چ ار و یب نرمرچ سس او وک یش یب تیرہ ہی جا یت ہت یل و و یت دس ویور اتم جج چڈنیز اج تم عظد 5

 ت0۹ یجق)]ہ
 :تتتجحودسممحجہے|ەےےیبے: برے ۴

 ۲۳۰۳۳۰۰ ۳۸8۱۰ 6ت 8ہم ٭ڑ-< عج وہ

 جہ مد اتوع] ممے مہ ×-٭ ۶وج ہ۹

 3۳. ہّ٭ م× 3ہ 5 د)٭ ہ۳۰ ۰. 8٭ہہ٭

 54+ >.٭ 9ق]عىأىوع بب یم.  ہق ہػچح ہ

 ۴-۳ ۱۳ می" ٛب٭ ]۳ہ ےہ ] بچ م×

 7ہ می ہہ ٣ آص-ح× ×× وہو3م چپ

 1-7 ۱۰۴ ۳ ٢۳٣( یھ ہہ 7ہ ج٭) ج>٭--.+۹-.س چپ

 یت ہ8 ٥57 ی٭٭5 71۹ 5ہ ۹۱ ٥5۳8 83)بہ جی.

 535۶ ء5577 ۱ مد ہ ے۔ےمہو وج بچ

 9۱ 5:3:8۱1۹4۰ 5191 8۲:5۳ 5۹+ *٭0ہ٭۹ تہ چرچ

 ۳5 4۹ ۳۳۷٤۱ د۱5 وت ہ×7 و ہو مو چ-س|ہ

 مم٣ ۳ ]ج” +ج م٦ *م٭ ×رج م] ۲ عو ویر

 یو۳×3 ڈرا. کہ77 ۹77 ٣7 ٭*7۷ مج مے

 (م1 7۳۳۴۳6-۱199 ہ5, 5۲7 5۹7 ٭٭ و5 ہہ 58 ۲۰۳.

 519۱ ١)8 < ۹ ہہ ۳ت ہت. :.> *چ>× 9 د7
 ۹۲1۱۹۹ 377 3 >787 ×7 ہ5۱

 اچ: ۶۹۱۹۳ ہ۱ ×× 87ہ جی بج ہم ب×صہ۰

 پ۹ 5۲۹ (5م۱۰۰۲۹ ہ3 ٭×ہ<5 *٭ب 5وہ ٣5] مم |١(۹۷۰ك ڈڈ"چ

 ٦906 51۳9۹ ی8 ۹ ي ]۱ ہمہ فی 8۹8) ہعمص٭ تہ7ج

 81۲۳۶ ۳۳ ہہ” ہد ا۹ 57۰ ہ یصص ج×٭ مچ وج

 585 ۹9 1۱ اکاکا5آ ی٭۲۳ ٹ٥ 85۳3 0٭٭ مم چہ "پچ

 4٥6 ٥8۳8۲۳ 5ی, ٦۰۷۷۰۳۳۳٣ 55ھر<٭ ہ5ا ×87: د7 مہ ہہ

155۱ 

 قام: “کک ترک ہجوج ۰۴۳۹ ہ جج --.ح×٭ ہ8

 صبر ۲م ٭میق ہی۱ ہو ۱ئ9 نیو --3و چجچ و

 .٭ ۳073 >۱۷۳۹ ۱ ۹. ۹۳ ہبہاو م۷ ںوچم
 278۱-7۹1 ہ7 5۹ ۱0۹ 7 ×۴ جع٭۔ عج جی

 55 ۹| ۵۹٤۰ اکا[ 795 5ا51 کا9 3۹5:177 ۹۰ )و 16 چک
 ۹19751۳۳ ٭)7٭ ”٠|

 فی >3 م۴ ۲٣۳٣۶ یب>٭ ۳۴۷۰ ۹۹ہ مچ ٭يعج وج

 55ا۳۶ ×۱ 5  ہہ ك٣ 7۳۳۷ ×7 55ج ۲97 ۱5۲۴ و

 ×۳ ۹۱۰ 5۳1 ج55 ۱8۷۱۳ ۱

 *373 5۴ ہ >6 ٭٭٭ مم” "بجم٭

 فوڈ ۹۱ ہو۹ 55۰ ج۰ ہ. مد ()

 ہ٢ 3ٌو م۴ -٭جججحم عع٭ جمی یج

 519517 157۳5, 515 ۰۱۱8 3۷۳ ۰× ]أج ود ×××  ز37.

 م5۹ 7۹۴ 7--۳۲۳ 7ہج٭ ۳۳۷ )8ک

 م5 ۳37 م۳ 5 )آ××٭ ۱۰۲ ت۳۱ ہ 7۳۰.7. ہ

 ٥٥۷ ٣۳۳7 ۴۹۸۹۷۰ ٭مجج ہہ” ۹) :××٭ 0چ كثلرا

 مھبر مھهیدھی 5۹۲۹, ڈ7 ۹۹77۳۹٣ ف٭٭٭ ثج٭ 9ہ

 م0 (<0 ۰ ٭| 37ج وج چہ” * موج

 197۴ 7 ۹ ×۷۳ ۴۳۳٣۳۳ 277۳۰۳5 د۰7 ج. )×ہ۱

 ۹۲ ' ھ۶۳ ×۴ 71 375 ۲ ۰۱۶7 ۹ د۳ ۲×

 ۳۷۶ ک3۹ 1)3 (۹۶) ۱ ]7)7 :٭۳) 377۳7 7 تہ ہوچ
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 ۷ ۷ تورذتعؿ

 ا ہا یو دا مال میا نا ین یل نو لتا تآ ا.
 ال ہک ہر ثظع وت بادع یر تیس نا أ اِ ا

 ۔اگ یل نوک رک دا و کیلع نون ملا
 ال نیرلظا نٹ 6نواومالدا وک نواز مو کیف ا.
 ےہ کا تاب بتا اب نک لوا لع یکن ا:

 ال نما ام لا نوڈ نم نوبت نوٹ
 والا دتعانواعفش ھ)وم نوا وقیو مھعفتی دو ا.
 سرا یالد تومملا قع لام ہللا نوا ||
 شانلا ناکام م نوک تیا مع لت هَتدْم ا۔
 نِم فیس ةمزق اول اوملتخاف 8دجاڈ ةئا لا ٠
 نولوقتو ںونیجےةيف ا مھتیب یغل كر ا.

 اتَكِإْنْعَنٴْيَر ندا دلع لزتتالوآ
 یتا نیرکتم یا اَورِطتتاَ علي بیخ آ 9 گوہر ےہ ےس وڈ یں وےوا ےک اک ھھ ہک ۴

 ا ہہ رک رد ۱ مر اگ ےب جج 0 7 بام اد ار ےہ اڑا ئل ےہ ۱ ےہ ور دہ ےہ :

 ٌ م۰ َ  0 00 9 - +یییییَ/۳ییَیییییپی۳---0

 کٹر وح ا۴ اپ ۶6ں

 1 5۲7 ۳۰7 57۳77 ۳ ہ۳٣ یت ہر۲77 ۰ے مل7
 جڈ٭ج جج ہرچ ٭۔م|_ )ہج ٣٣۲ ہی ہجدب+ ××

 یب ہم ص7 یخ چا ےک یڑہج 0+09 "چ کر
 جج٭ ×۶ ؟!| یرصج رم یو ہے ہیچ ہآوج ایج جو وو ڑچ

 ۱٦-ہرک سہ 5۶. ہ7 ×7 ہا تا ۹771 758
 1۶ ٭)7 ٭زج ت7۳ 7 .8)7٣۳4 تن ×23 ر7۹7 7۳ ۳٭
 جچ ج۶ نیەر و می ٭ہج ہچبج رہتی !ی٭ یر٥ یز
 م5۳۳. ×77 جب و ب جج وتہ ۶ مربہأوہج ہں چب
 م7 ۹ >۳ ۴۶ ج۷. 7 ی7ج ۹ب تر 0ص یت چ۴
 ٭ج٭ج> منقج ہو٭”ہ 6 ہمرج ×ئو مح ٍ  مەور
 ہت: ہ۳۲ ھج مي ب٭+ مہ <ی ہہ پڑ اگ پہ,
 9۳۱ ہک 777 قرج ہوس <٭ 597 ۲۳۴۶ 5/۸/85 ۰7۰۶
 ۳تج089 ۳۹3 مج "×× وج جر مر ٔججج یرد و, جہ7

 چی جج کڑے یہ جچچ ٭ ۲ یہ مج ہیجپہ چجچ
 اگ ج باک بج جج یچ ہى توجہ مج

 ۳۷۳۳۱ پ5 مم ہہ  جچج یج ہہ جج
 م0 ید ت58 وج + وجوج ہ ٭ڑ)طوصچ ۱۶ ۸5
 جج 6 ہ8 ہہ دہ ہہ ہہ ہمرووہ ×و)چ ج7چر میدر
 اج 7 نر یچ قیس 7ای ڑ7 7 ۳اس چہ 7۳ج رج
 و7۳ ٭ج٭ و مرچ جوووی چو ج ہیچ وہ موقع ج
 ٦٦ ہج ٗی٭ أ.یزور ہ ۸7۳ 75۷ م٤35 ہ۸7 7×× ٭ہہ ہجر
 خمر جو ییہ 6. فرج ]ہ۰ کرج جہ 77۷ تہہ ٭ج مہ:
 "جہ 5× بہ جز م+ بب ٭ہ وج م۷ جج  ج٭+ ۱ر

 5756 موجو ہ۳ ہ۳۲ >.57ر

 مم ج>۔ٹى -۔-۔٭ جب

 -نیع پہ ف -ے۔

 دعحو بح جے ا -۔



 : : و 5 9 02 ںی : -ج یس تاک توپ دو مس ات
 ہت "_- ےہ ہض - سی وس جج اص

 درسج 3

 ا ےس سک یس -۰ سے

 ۔ہ -٭ ہ-_ عصصس عج -ف ا حج .  عاس

 >-ے_ لا
 7 ہر ج773 0رچ ا یت ری جد ںیہ یب

 51۳55۱ 1۹۳6 م۳ ۳۶×  ۹۳۴۳ہ. ہہبجوو
 ۹1335۲5 <۳)۲۹۰۳ 1  ۹31۰1۳۴ ٭ نی خ .

 تینئہشیمفیییچٗٴىیىپىس
 ۹159 83118 16۹۱ 81ہ ۳۰4 8 ۴ “تہ 7٭آ
 ی8515 ۹۹ ۹۱25 1 7

 ۳ ۴۹٦ 5۹ ۹۶7 ) < ۳15۹9) 9585 د5 چپ
 اک ۳۳. ۹ وج ج1 ۳ ×× دے

 ٭ وفات مج +3 رکن افرنَِن ےن ےپ نو
 نم 75 ۹:77۳7 ۳ >۰ ج7۴ ہچ تپ
 ہ1 7 ۳ 790ج ۹7و 9 تج جج چپ
 ہےلیجح ہد ف5 گ۱ ۳۳۳۳۷ ۵ 257 86٭ ےہ

 ]چرچ وأثج ت *٭٠ہہ۳, "۲ 6گ ہک ۳× جچہ

 ح0 65 ت7٥ >7 م٣ ا55 ۹۳5ا ××۲ وچ و

 ۔ل+ ہداتح ۱ <۳ .*۴ "۹۰۰۷۳۲ 5۳۲ ھجچ ی

 ×55 ۹۱ ۳9757۳ "۶ "۳ ۰۱ جعچ یو
1۱ 5۱57 ۱۹۰۰۹۷۷ (۱۳ 7 89 

 11187۴ ت5 ۴

 ازکم لم ۹ ۹٥ ہج٭ وک ہہ جج جو
 ,1۹۳۳۴٣۳ 5 951۹9 ۳5 “7 ک۱۰ ۴ 57 ۱ ۶> 7۳× ۱۴٣۹۶

 60) “۹57 جب ہج٭؛ ؟؛جب 355 جج ہت
 ×٭) ڑگ ۹۱ ×× ہمہ ددد٭٭. م3 د50 "ج٢

 مت ج ۱۲۰۹۶ ۶۹۱8۱

 رکنا لوکی -  ۳۷۹, تا۷۳ ٴہہ×ت- ۳ ٭
 ۹۰۲ تا۹9 96 دا۱ کا 337 ×7۳, ر۳۰۳ 77

 ہ1۳913) ی۹ 3.۹759 191 (93۰۱ 7 1۱

 ڈا 1۴5 (وے ورک م۹3× یر ي٦ ہ وک
 55۱ 5۳۹۳.۰۰۳۲ << ددوچسج (0×ص ]5 ۱ہ ۱
 (317715] *۰ ۹۱1۹357 یو 2 *[۹٭7 5۲ ۲76 ۴!

 گ578916) 5۶۲۳ ۳57۰ < ہہ.( >ہ٭۳۴ جہ ۳ ۷94
 5۶۳ ۳۹ ۳(۱ 1 ہداحز +7۳ ۹< ۱۰ 778
 ۹ 331 5181 8535 .٣> ×٭07٭ ۳٣7 )٠۰ ) ×۳ ج×٭
 *٭ر7آح 7/5 "۲۰۳: ی۔رہ۔5 ہہ ج٭>ہ ۹8ت ئ٢ 4

 376ج۹ (3۶:) ۴۹۶۸. ۰۰ 5 ,۹١۲ ۹۹۹ ۶۹۶۲۱ ٥٥٥٢
 *9۹ 518 ۳ا۹ 3۶15 ۳ 7۱۱ 7۶ ا87 ء۹۹
 جا2512 7 ا--(2371۳۴۳۲۰۳۰ 37 ×8×-ہ75 ۳۶ 7

 ۹۴5 6 )3]٦5 تہ 3چ ا)

 راملاراَد لِلَوُمَدَی هللا ٣× او ۳ ۴
 ٣۲۳۹۶۷× 5۷۳۴۳۴ 7۳ ۹۸۳ ۴ہ ۱ ۳۰۹۹, ی×۴ 5۶ ٥ت 87۴

 ٣۴ 9۲۶ ۴  ۱ ۰۲ہ ×نا ۹۰۳1 ۲۹۹۷ 3٤ ٣ 8711
 ۳ "جر ۶٦ ۹۳-701], ۶)ا (9-51:9151

8۱ ]5)۲ ۹151 

 “7۳۴.7 -یوج ا۰ ا چک ر یب کو7۶۱۹ 8
 بٹ م۴ ×7 ہک ہہ ہ۳7 ی۱ ×]۴ت۳چ 97۰ 78

 یش یک وو ا یھ یہ ییا مایہ و ید یاب شو وا مر یب ای یم راے وا با ا ا ا و ا وا و ا ای ار رک
 ںی ہور ترا یک قل ںی یک 3 ٭م كک  ؛. چپ تا تا 0 رر راج ورک ٭ 37 7 چپ

 ےس
 دا ہما و سک جاں گہ سر ع یت

 ٰ ءام دحب نو هبحرس

 1 اںوائان نوید تلے ناول مالا ید نانی
 دككلا یمن ادا یح ماورا رکا دیڈلاوق
 | تصاع اھت اج اما ممے ںی ود یرج
 ا اوعد 0یا نام یت نور تلاش راج ا
 وانا: سط نادان ڈیل دل نص هللا ا

 | کپ زلاق نومی ما دا مو ایف 0 نیلا ند ٠
 اورا عین سا قی
 | نما (ںولصنوک نما بپولم زم ام مانی لات
 ۔1 تاب وی طط فلف املا نو دلا واک یک لا والا ا

 ٠| ضالا دراح اد یحماعتالاو ساقلا ض ایام الا ٤-
 ینا اھل نوریڈءوناھلهآ ظذ تم زادامقرٹت ا. ٦_
 نْخَل مل نافاديبوح اھت جت راه ا لیلا ا 1
  7او نو وف تب لا ںیم تلازکںیتالاپ 1

 | )وت ساکت وفر تنا
3 

 مرر ہ٭ ۷ہ چ5 چرب٭ چوٹ ٭وڑچ چچی یم جچ ہو ج

 جم جب؟ ہو مھ٭ہح چجچ جو / رہ ٭ج 5ہ پوچرک
 ہیجحج جہ ٭٭05+ ہچوآ چوحچ ہربجوکر /ژچج چوں

 بجو 7۶۳ "٭٭ موہ عو ر مدر 5۸۰ م ویىبب
 7+ بور| و7 ہد ر یب ب۳٭ ہقرجو ھ777 7۷7
 م38 ک7 اک مر بہ ہہی تہ[ و3 ر5۳ 7 یب چ٭ یر
 تر ترا ت7 مہ 0ج3 قرب ییہ قڑچ چت رہ کچ
 مج 7)7977 ی”زج سچ ہتعوجی ۱ یھب یڑوہ جرح ڑ3 ھيج
 رو بو ے_ تک یپہ آج ٠1ہ  ہجچرکج فرج یڑرہحج

 7۳۷ ٭]٭ '٭۶۴ پچ وہ ہو 7ج یقیے وج می مر
 7۳ ۸ی 7ج جز7 جا عبر۱+ر (ن) تو جج نہرو

 ۳77757۱ ھ ۳0.۳ ہ7۰ ہو77 ہہ 9 ہمروچوج ىیوچ
 یر 93۹ )و ہ۴7 3 یہ ۳ے جہ آر 7ج
 ھ7175 م7 77 / 7۹7 ۸ ××٣ ہہ ٭5چ ہجرچجج جوہر
 مەر) ء۸۰ )بو توچچ یک مج بی وجریومہ مج 5
 +۳ جود. یہ یہ مہ جہ و9 چو یہ ہچچص مقرر ×5
 ڈا+ ہ7 ہبہ × وچ٭ ہ جو مج ومےر یجوچ مج

 کب 3۳ ا۳7 777 ۳. جلرک ٭ یر قہ ہجر چ٭ م۸۳۴ یج
 77 7۷) 77 -ی٭٭ ہو. ]ہج بی چدجرچ جج 7ہ مج چجو
 ک77 یہ ۹7۳ 87 77 یر 7۳۹ 7 ہ۳ چ۴ قہ ارے
 ہ77 قم ۳< یچ بح٭ ےہ ×ر ۶ دے ٭جج) یےر پچ چرچ
 ۷۳57ء17 )77۳ 27 ا171 77 یم ہ7 تا ۴۷۹

 ع۳۳



 8وک ]مک ۱ ق7ہ جب م٦ م3 یەوےتہ٭ ۴ قے ہ
 ٭جہک٭ ج٭ ٭٭۳ یک ۹۱۰۲ ٭ّگق۔٭٭ ", یی
 ۹0۹٦13۲۳۹ ت5 ×15[ 5۴ 5۲۰۲۴۳۸ ٣+ ہ۳٣ ٭٭

 بی59 اج عجم ×8 أمإہ 7۳ :۹۹۰ ۱ ٣۳۳١ٌ٘:
 ج۹ )5۹0۲۳۶ ۹9551.515 ۱۳7 57ا ۴۲۴۲۰۹۳۰ 7
 ٭حچ ٢" یو. ثب ج۰۰۳ ٭؛ ×55 ٭ق "۹۹۱ (ر

 57۱ ۹۹۱ ۹75 ٠3

 ٭٭۹< 2318۹22 33 ٠۰× ×× (35) ک ۰5۶ ×3۹ ھ5
 )قت 83م. جر موج حج 9-و٭-+ جج ۹]می : ے٣

 م87, ہ5ا7۸71 ک )1٦۷3( ۹۴31 م.٭ یک م٭؛ چ٤ ٭جبا
 ہک ہ٥ ٭8 53۲۳۹ ۹۷۹, ک 554 95۰۲۱ *1۹ 5-1 1 (5۳)

 ؟۹۹) ک۶٥ أ1 مہک ہ76 ]م5 <5 7۳۹٣ ٭ہ
 ہم1 ٠۴ ۱۶۳۳۱ 7۲۲۴ ۳۴]۴( ۶1١1۶ ہ5ا٦ ۶۱۹۹ ۹ 7
 3 "ج98 ۹ ۹ مو ہہ ٭6 أت بہ ۹ ۹5۲۰ ٥ب ۴

 51735 57۹, 5153 ہ57۲7۹ *٭۳ ج5 ۴ (77 :٭ ۱ ۹۰ (۷۳۳
 گٹرج ک5 ک٭ 8۱۶۹ 5۲۰۲۳۰ ۲۰*۶ ۱] ۳۴۶ 5۱ ,۴۹۹ ٠٢٦

 ]3۰ 7۹ 21 5۱۹ (83ا1) ۹۳۹۳7. ۶۱۲۹۰۰۳۳ 5
 ۳59 7510 1۹ یا5 ۱- (۹ ]چہ

 یوم ۸)۰۳3 ج5 1-۷۳7 ۴3۴ ۹۰۴ 1 ۶1۱۶۳
 3۱891 5)523 5۱ ہمہ. ٭و٭ ٥۴۹ م۲۹7 ٥و5 ۹1۳ 1

 ٭٭[[91] ۱

 ٭ج+٭ ہ85 ہہ ۰۰٣٣ ×:ں۔-:ے لانلُْمُیََِم
 غقتوصضفمرم ہ۹ چک ۷۴۱ ٢٢× 7ج ×× *+م ٠ہ

۴۰۹۱) 

 ی5 ×۳۹ 5۶ یہ کا1١ 5516 ۳ عا ۴ج
 ۱۳٣ ۳> ٦۹67 ۳۰٭ ٭-07٭ 7۱ ۹ ۹٭۳۹۹٣ ء۹۹ ۹
 تب4 +۳ ۱۳۳. ج۰. ۹۳۷۳۴ عہ1 ۹
 چک "8 ۹۹٦ << ۶ہ -و٭)ح ۹۳۰أہ ۹۳۳ہ م1۳۲۶ 675
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 نال تنا باک ین ہلاکت .ةج٭.1 ٭
 چ!_ ہ٥ ٣5۹ >٭٭۲ 13 ج۳۸۹ 8۹۰۴ یا۹ ۹۴

 51۹۶11 ۶۹57 جا ×۸ ۴ ٣*۹ ۶۴۹۰ "۹ ي ۹۹۳ 5
 55779 ۹۹ 9۳ 5371 815 ۴ ہ۳, ٭٭ "۴(۸

85۱ 

 ک 5717+ 5۹7 ۹77 7۴7 ۰> ۰۳ ۳٣۳٣۳۳٣۳۳7 ٥

 ہ×٭ج ہ. ×× نا ٌْاَمَالَت ہہ ع×٭ ہہت٭
 5۲ 1٦۷ ۳۹۳۲۳۶۰ ١ 757 ,٠" ۲٦ ء٣۴٣۴ ۰)۰ 5۱۹۱ 5 )آ 7

 5۳ ہ55 ۳۳ ہ م52 ہم ت۱ ٴہ م۲
5 ۹۹18 ۱۹11۹1۹ ۶۹۹251 51۹ ۹1 ,757 317171۹ ,11 ۹۹۲۹ 8۲5 

 ۹۶ ٦ہ, 0 ۹۴85۷ 665 >5 5۱ ۲۹۳۳۰ >6

 ےو ٹک ھوظ فل ای5
 7ک یورو

 ً سس تہ شک کا ا
 یظَوَشح عر یم طاق 2ا یو

 ٣ ا لا نال لام :
 ۲ ا یی ںی

 ۱ واک 2 نا نانی نیلا دیھ ہللار کف .

 ۱ اس نشا كيا نی اب
 أ نم لہ6 نون ریال ایک اح صد سم ا2وناوَم ۱

 الا اوم كي نئ ی6 ری
 ٴ ۱ رک سد یاد تمل جو تالا ن نیلا کرم ےل وس

 22239 ات 1ن0 ت21 تر1

 -- جج  ںڑک" کت + دت ھتج ۔یپ

 ہت
  وقر ہو یہ ۰7 اک پچ چہ پا7 7۴۹) .7۰)۰ ز
 آ جج ج5 ۳7 ی۳ 97 7۹77 س۳ 87۹۹ ۹8|
 ححیر ٭ ٭ بج ]جٹ بجر+۔ج. چی ×5 ہہ
 ںڑوہو پووج ڈبجورو یوو جج "منی مو ر مئ ےک
 ٠۳۳ ۲ 7 چچا اج ر تر ۰× ھر+ ھرچ
 777 ج و ٭ ۔م٭ ۳ہ 5۴ہ۱ یہ  ہج و ر یو
 ی7 )بہ۳ 7٣٭-۳؛ مسح جج م77 ہہ ہی” ٭٭5تمٹ

 :7۳7۲۳۳ :نچ ہر5 ۲ مروج م5 یس وج ۳م6۴ج٭ ۶ رہو یچ
 ہوس ر4)ےو 5ج 5ج چوورو مو وے جعیمج رہ
 ء1۰۸7 8ہ جج مے یہ نیو ×2ج] ×۳۹ ہک ہت

 ۱۳ جو]چہ٭<.2 وتر مج)ر جج ہ5 < ۲75٢
 “"-٭ ]ب ×ق ہہ جر بو مر وچ ےس
 ۳)55۳ 1۱ (ہمز ہ۷7 ت۳7 ۲ج بج ر5 7ہ ۹چ ہک

 : 07 ]5785 یہ چچچ ہہ ٭ہر٭٭5 ٭7ہ 88
 : ۳ و56 ہہ ی7 اچ ج ہیہ ہہ روس ہزو .۳7

 ۲:7۱ (۰۱) چک جو ]وہ ا ]۳ م۳ ہک٭۳۷7۳]7 7٤۳
 ہ۲۳ < ×3 قحط 7.3 مج ج٭٭ہج )۳ ٠ ھ۲۳۰۰ ۰۶
 اچ مے فو بیوہ يیىچ یجح مج جج یجب مچ
 تک 3ج بر مج مج ]نہ ۶ ے چوہ ےہ جہ
 ۶)77۹ ت۳ برج ج6 ت3ذ. 7چ ر۱ ۱۷ 359 797 779٭
 _5۶ م٭٭ ۲7 مدز بدی ی ہاوروک ہیرو ہ۳ )ہ۳۱
 ۰7× ہ×٭ حج ٰج٭ و مج ج ووڈ ہو5
 جو لہ وو< ۶ (ممر ی885۳ >5 ]ی جی
 - ہگئاج جوویووج وت) جس دبعوودحج--٭ ۰7ہ ہہ و7



 دو تب -

 تک

 ڈی ےس

 کج -۔-_ ہا ۔ہےىى۔حسح-._ جج

 -۰ -۔۔-. دط.ھ سح سم ےس ح ےس“ ہدف

 نیازی لیالکنٹیٹئ: انکا اتمیکپ ںیر وس ١

۸ 

 ۹٠١ یج٭* ٭*؟5+ ٭چت۱ چپ
 مس یس دس یت سج

 76۹۳8 ۱۷ ۱۶۹۸ 757۹1 ۱7 ۴5 3331 ×3 ٣٣ص
 ۳۰۳۰ مح اتوو ٭ -یہ < 0+ جم وہ
 ٭٭ا٭ ۱ ۱٘ٛ +88 کی *0۴ فجتہت ی ٦
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 ۷ اب واتمھت ایا ملو ی0۲11 لیوات ک3 ٦۹55 ت(3چچ و ۔.۰

 9۰۷۲ ۱ ۳۰۹۷۹, ۹۱۵۳8۳۴ :۱۲۴3) ٥ 885 >> مو” 1
 )ہم مج جومع۹۹ 3۴۱۰۳۴ ی5 دات 8۹7۷ ٭پ ٌ

 ×۱ ۴۰. !ےیرک ۰8. >5 ہ ۳٣× :>٣ يج جو زپ آ٠
 ۶۲8۲۳9 د٭۳ 56 ۹۹15 07355۶ 5۶٦ ۹55 ٭چچ

,20828۳1 

 بواس

 ۲۲۳ ااتوراذتعی

 وذ ق2 ٹپ ؤآ

 1 2 ےک نم لو ید یاد ا اد کال ںی ےت قا ڑکس :

 فہ ھو یز :
 "۱ یک یل نکا میلی نآ قا .

 ٠ ئی <  ث :
 2 َیِذلاُلِيَست لادصت نیو طا نود نو یرکفا نا نارغلا
 | تثیلعلا زنی ةیف بیرال پلا ںیم وھی دی اب
 اض ام

 ٍة
 1 رش کن اوہ یبا 2.

 ییسرس مہ

 سوپ

 ا.

 اح 2

 و6

 1 269یا لا ها ناک تیکز ظن اد مچ لیف ائ نی نا .

 ات ند نشا کنی دب لیک یک
 اوپن اون ئدفاپ
 ۔ہ رو وا5 دے

 ّ کلم ا6ک لن ۱

 تواس ا ا 2 0 شب : نوا
7 

 (مو) ٭٭ر ےہ ےہ ےب ےہ جج
 جج ؟ورہ٭ یج و7 )3ج مھچجی ہر ۶ ٭٭.۰ ک7۹ ۲۶
 ہ6 "یجب یجب بحر ٭ یر  ڑوچ+ م7ہ57ر بیحو٭ ھ۳
 9ج ×۳×چ ۶ (دءر ے07 تی اج راج کاج م1 )ت۳7
 حر ہ جرم( ۸ہ ب6 جو : و ہڈی جج ت×اڑچ و
 ھ2۳۴ 777. جیو ی دب ہہ جج ×7( ء۹ رہو قر بور >7
 جہ جہ م مج ۲ج مو ہو يع رو دہ ہر٭ ہ۷ 0۲
 ]جو ر بعبجع ہر ٭ہج چ چپ, مج ہر۲7 758۶ ید)
 جج ہہ ٣< تی ہت ہ77 ج7 7,۹۳

 تد۴. ہ77 7۳777 ہ7٣ مر 7۳ ۳7 7 7 7٦7
 م0 7۳. 577 ٦× 7چ مکر مور ہہ ڈ7 1 7857 7
 ہمہ جر ]3رہ مت سہ ۸ہ مہر و ہ7۶ و۷۳ )۳7

 ۔یر٭ ٭ج یج مہ :×٣٭ 727مك7] ۰.۳۷ ہہ ٭جج × ہقز٭ہ
 كو تکژؤيژ ض ہک رو درجہ مج یو م_پ'ء)ہآ٭٭و۶و مج
 تچعص ۱ مر وو ( و×٭ مم یہ77 5ہ ہ۶ ۳۴ ۳× ء7
 5ك ب"7 ب×75 دروب ب٭ مم و, وچ 5ی دوع 6
 جج ہت ۱۶ ہرجوہ 7×ہو7) جج وج ر مز (خچ مج آج
 بج ہہ ہیروہ 597 تا اچ 7 ]ا ت۳۴ ۳ 2۹۷۳ 7
 ۔یسجر بوص ہبو٭) یو ۸50+ 778ر یو57 5077 ھ7
 ۔چجی ہ۶۲ 19579: بیبچ جر "جہ مو مج ٭یيج
 ہو( 6(1۱)) ہاو یرہو سو مات مت مروہ وہ موڈ
 یچب مج مج 7وہ مچ ر جج ی ہر و +07۰۳ 8
 27۳ 777757 ر یمرر ٭زو ×7 ہیروچی مور ھ5: م8
 7ج ۳. ۲77 ا77 <۰ ہر 7ہ ہیر 7 گ٣ 1
 رہو مہ!جمہأ روپ مج وچ مہ ئزو یچب ڈو ]موہأوچ

 س٭ نزوہو) ۲ چو جج ]
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 وڑرس وس ےس ےس

 مھتجب ںوفراعتب ۹(5. (۳۷ ٣٣ ٣٭٭ کہ چ٭ چیچ

 597 ٭×ہ. 9۹۹3 یج أ۴ 6ہک ۶۹۳5 ی۴ ۰ 5
 سبوعج 538 1۱ ۹ و ی) 5۳57× ×۴ ۱

 ے+ج (×3إ یەر ی ×٭م ۳ہ ہ٭٭ دب ×۷5, ء۶
 ]۷ ]۷ ۱۰۳ (م۹17] 58 1 3 )۹۰1۹ ٥1۹5

 ؟ يقح× ۶۱1355 8و 585 115۱ (۶۱۹۳ (5۳ 9911115 51185 6۹
 ۹59۳ا ۶۹11 81, [۴۴ بو3 ۶۳۹ ۳9۹] ۹۹۲۳ ۰۱۶۲ ۳

 ۔-(0۲۲۸))

 نا ۂیوتتم دوا ما دانا ۴ ہک ۶۴ 9 ۴
 ۹۳۴, ۱۰۴ (5۲59 ۶5 ۹07 ۶ا95 ۴ 11117 15 9ا ہہ
 حمہ5 مرج ك۱ ہو ہر۱ 1۹۰. 5۹ 351۶۹ 771 7 ۶7

 6*3. ا بسج٭ ۳ 8۳. ۱۹۹ ۳۰*37 7 7 ۰۶
 ہبحص, )مر دج ×× موا5ج ۷×٭ ٭]٭گقص زا هلَلاَاَْس ۸10 ما

 نئ رسا ہی تما ینا (0۳1۴. ۹16 0۴ ۹۴. 8 ۴
 تہ دیو رم روم

 ت5 ۹۶] ہ02 نا (تك]5], ک۰۹۴۲۹ 3۱ 11۱75 :) ٭۔.٭کآ

 وج 7 م7آ ٭٭ ]56 ۱ كً× 18 )6 5)۹ (38) ۹۸ر
 ے1 5۲۶1 ۰-۳ >4: ۴. ٭ىہ ۴5٭٭٭ ×] 5۱۹ 7
 تس7ح ۴> ٭ ×۱ ہم. مچرض8۳ ۰۹۰۱۹ ں7
۱ 315۹۲151 1۹۹۱۲۹ ۹118154 541 6 5711 ۶۱۰ 111164 53185 51۹383 

 ×5 ۳ 515 50 3715 آ۰ 971 ۳.77
 ؟ہ(ئ ۱٣۴ ۱7۰۹ کا۶ ٥٦17 ۶15 5۲۳ 5948| م۹ 57 7
 س-۱۰۳۶) ت57 (ک7ر۔ہ٭ م۹ (1۸۰] 5۷7۲ ھ1, 55 9۹

 مج مج مہ" ×ہا55,ها ك3 و0۸4 14 ۳58۶۱۹۴۹۶۸ ٥516935
 551 ۲ ۵۳۳٣ ہ7۳ ہ< م٣ ۹ہ یر 1۹ وف مج
 ی۹ اہ 8۳8۶۱ ۹۷۷۷۹ 75 315۱ ۹۹۳۴ 5۲۳ 87

 ٭]آت55 51۳ (75, 9۲۹ 51۹ 9481 ۴۹۶ 7۱

 جج مج مہ ہ۸ ×8 میرسجہج 3۰× ترج )7 7× ۱٣7

 ۷۳۳ 8 برج ×× 27 ۳ ۲۳ج ٭ب د7 2:7 7۳۳ب 7 یوج
 " اڑجچچ وج ج ہم ہت بج مج× ۶ ھدر جج٭7٭ ٭
 یاس پا یا نر دم سی ای دن منا رم

 تک ۷ ۷۷ ا۷ ہت تہ تت7 ت0۷

 ےک
 ٰ ۱ ال یر تا ےک کا َكِيلاَرطتن ممهَتِم 12 و9 نولی عل ه

 9ور ںی او ۱ :
 ا یس

۱ ۱ 

 ٠ ۱ ااهني یا ناشر ا ۔ےےت اکا 7

 اک تو اکی اتا نندَاَس
 چت ا رس دروس رے

 اک یزئا سب بیانی و

 أ تے 2و ےس یوم دی اج
 ۱ ایں 2 6نو تک ٰ ٴ ات رس نک 5

 ۱ اتوار نعا ثا مال ل شا ناقیصورخت
 کس یابی وا را یہا نقی
 چک ےہ یر
 دیا قوام ا ا تا روم ہم لادٹم لتا اک

 ُةَنِمِلِحَحَتسيِا داَت ا
 سک تے رع ۔”ًى وم وچ ںی وع _

 ت7 نا روی لمس 4 تک نیک ٌ ےس ےہ ہیوم ںوو ٤

 روکوووھتجہےفصممرد 5:وہ

 شتسشسا مسا نشپساشبا

 '” وج یچہو ر یجوہ بروو+ عہجر ھج-ج٭ ۸مو وچ

۱ 

۱ 

۱ 

 ٠ 77 ھا ×× رچچ ۳ 7ج یہ دا

 -۔-۔ے ۔-ہ سس

7 

  ٤ وج 07 767 ی7ی ای77 یہ 3+ ر 737

 ۱ و ہہ ج. ] ج6 ٭ " ]جر مو ےب یت
 ۰م ۳]ہ-×٭ ×٣ ج۴ جقیتح؛ ہ٣ ت٣٣ ۳۲٣۳۴۴ ٣ت 75
 7جج تو ! 5۹+ 7)5 7۳77 ت۳7 چے 7 77۱ (9م×
 ۸٦. 5 جم ی ہو ہہ مو ہ9 ہجو ٭]1 ۹8 جج
 | آ۳۲ مر چت ×× >۸ ہجج× 8575۰ ×۵ ۳ "جج ٭
 -چ جو ہجچرج ہ ڑج ]من 7ر برج ]جوےعوو بچ 7
 97 نہ ۲۹7 یہ7 مہ تو بج یڑہچ ہ7۳, 9۷ ۲۳ 9۹
 ۳۳۷ جج وچ ج٢ جج جہ ہزوچ ر یم) پ8 ٭ہ

 ہہ ہج یب مڑ : ٗ×7 ہح ۷ ۰۲۰ر: ۸5 7+ 7 در

 ےہ ےہ ےہ

5 ۴1 



 ہہ سهس هس حج ہںہي صپب ہج ےہ یب لب یک یب ہک ےت وہ :ح>< عءھ 5ئ دب بی ٭ےيؿيت 5٘ _ثب “چ “جم
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 ۱ م6 م56 م6٦ تک 5ج٭ و جہ

 (6) نه َقوْوَم - ڈین ٭ ظعر دت تتجت ×۷3 9۷
 555 ۱۰۸۵۷ ٦)۹ 5 ۳7۳۳ ۳57 ۴۳۴ 57 ۳۳۰ ×3س
 و ]ج١ 1٥5 37×1 :× 5ت 5 ×۷ جے

 91۳1 39۳ 1۱ بج٭× م۰ ہود ہہ ہ٦ ہی

 “7 7۔آ 7 7575ا5 25175١ ید ںوچ

 7 ۵۳۴. ۶1۳5 ۹۳15 ۴۳۲ 6 ۶57۴57 7۹ ×7 چزپ
 ہ 8۷ء35 د۳5 ص۴ ۱۰86 ١5۳ا ۴۳ا ۳7, ×۱ مز
 ۹5 ۰۲۹79 ۶۱8 57 "5 ۶۹۱۶۱۳۶۶۹ ۴-٠5 ٥۴۳۳ جر

 ١۱ ۹9۳۳۴۵ ی۳۳۲7 78 *5٭87۰7 ۴ ۴۳ 583

 یت ہہ ×۷ رکَتِْم <٭ ہ٭ص-.ہ :ج
 ےررجوکدج نج ۴ ۹۳۰۰۱ کک 5۴8۷ 7٦٥5 تہ ک ۹98 ہو
 قی مد ہک ج.,.5  تث ٭ ۲۴ ہک مہ ماٹنیپ

 6, *٭-.> ا5ج مہ ۹ص ۳٣ ×۸۶ *ددود.. مہ ۴
 تجج, - مہ عن "م >8 ہق ص- وچ

 دخےس ہہ ہ )۸ ۳۰ ۱ 1 [٭۱ 7۶۳87 7))
۱ (5۳۴۴ 

 بج×× ٭7ہہ جت ٠٠ رشازمهاتت ٤6

 چج٭  رْيَم "۱ 835 895| 8185 رردص ۲ ردص و
 ۹5۹۳۹. 1 ۳۰۳ جت ۱۷ ک3 5× 5137 ۱

 ۳ ہ7۴ 7, 5111 53) ۹۳5۲۹۶ "0119757 ۹۹7 ۳
 .٣ (6۰ج] 6 ا ک3۹ 611 ۹۹5۳ ۰۴ 7

 ۴ 53آ ید) ۹۹۹ ہہ م۱۹۹۰ ك5 ۳۴ 3 3۱۳٣۳۹۶
 ٭ح ہہ ہ15 ۹۲۳۳ہی: ۹۹36 681۳7 ٢۳۲“ ١ہ (

 چ ج8 ۹۹))

 ٭٭ ہ٣٣ ×۹8 ٦ ہ ت۳ م۰۴٦
 6815۸ ۳۳.۰.5۱ ۰۰ "4۴5ا ھو ۱۴۹۹۱ (8 (
 آج ہ×٭ مم۶. ٭!و ہا ۶ "مم ۰× ہ۸
 ہہ ص۰ ۹۰7۰۰۰9 7:۴11 ۶017۹ 371۳117 7۴۶ ۱۴۱۴۴
 ک۹۲ 5 9138 ۵ ۲۳1۳.۶ 64155 تا۹ ۴۹ا 1 ۴

 و۳8 >1325۴ 557 ۶۱ ہہ 9١٥ج "۰8 ۴7٦ ك۶ 71۹ 1۱

 *5سچ مم ہ ہہ” ہ۶ >ت<ہ-٭ ۹ہ.
 ج م۲۳۰ ہہ م٭5 ۹ج ہبص 9 و5. ۳م ۷۷

 ق۷. ۹5 ۷ج قط-٭ر182 837۹ 7 ۱

 جہ ہڈ -ی] وک یومر ہمج ۴(1 7< ہب 5
 جہ ۳۹ یر ف٭٭٭ ى٣۳ ۳۹۳ ۴۴ (,ہ 7
 ۔۔ج ہ9 ×۱3 یىا۰۲) )۳. م۶۴۳ <۵ ۴۱-۹

 35۴۱ ۵۹۳۰۳ ٭۔ہ8۔ رفْشا اہهللَتَ ۹

 ج5 ٠ ×× 81515 8۰7 5۹۹۶۲ 7آ ۹۴۴۹ ۲۹ ۲
 23٦ ۰ ۸-7 7۳۹75 ٠٭)

 ےل ےک

 ]۵ یشن یمدنل یرد یل لڈوھ یا ک وی دنید ا٦
 2٠ا تا ال نا تلخ سک و

 ٦ نکالی حوا عو تالا ضؤالاو تومشلا قام نا
 1 انا ور او ٹو یوم وال قا ا
 ۔آ نما یا ہزار ند وم ماج اک سلا ا
 ا میت و ولا لن لت نايألاةعرو ید ا

 ۱ لوئای رر و نوع امی ربک وم اعراف كلدف
 -4 نؤادللا لت الا مارح دن لعجت قزز نمک لا ٦

 ۔| ولا لک نورافپ نیلا قضا مو نوراشوڈا مال ا٦
 ٦ قول ںیاگلا لک لیضفو دل ہللا نا مقا ون بلا ا:
 4 نین وانا نا یاد ہن لا 7

 ۔إ تدارک نیم نوا عو وڈ
 ۔ الو ضالا ورد لاقکد ند کی نغ عبا مو دیف اہ

۱ 4 

 مور بج ہجچچ م:,:ع ۲۷۹۲٭ /8ہہ7 چو, یتز 7 ×۳7 ۶ 37 4,
 تیسرے چ۳ ۶ 7۳ 1ک ۳۳ یت 77/7 ۸3777 ۴
 جج 5۰ 7وہ جر (یعدر ڈو” ×۶ دیر 5777/۹ مج اک
 ہ7۳ ج ٭آ ژچ جہ ہ97 وہ ہدجج ب٭۔رک 5 ہ۲
 مکی وو ۸5ہ )جج رجاک او ۳۳۰۲۳ )7 ا7
 نو ح٭٭ وج مر ٭جج ہر17 ْ 56۷ ×7

 یج٭ ہ7 تہ٭ چہ نیب ج  (ءےر ہد "و ٭ چ
 ۔]نژجربرع <-۳۹ج 7۷× ہوچچر ر ہد ]۶۸۱ ذو ہاما6
 یر بج ےہجت جج ٦٦ ءدر 8 2+ ہ ٭و٭ مج ٭و”+
 یہ قر ھ۳۴ 777 چ۳ ۳ / (ےد) ھ )ہ۳. ۶
 ۳۷۴ جت ہ73 ی۴ 37۲77 ۶7ت *ج ھ۶۶۳٣ یج٭<
 ٣ہی7 "77 77, "۳۳ ٭ ج×ت 7۳7+٣ ۰7۱ (ھ:
 ×۴ر ۳٣٥ ہصج16)ہ< / 57× یب ووق ۸ک ۱9۶7 737 77

 تما یڑاتج تو یم ٭]۳ہ ہج ٭ ۳و جج ید) ٭٭
 ہہ مم جج بہ ٭ لنکچ ڈیچبنچ یو9<م ج +۶ 5
 ہ٭جقک جی یر ہمہ ×7 ہہ ب07٣ 7 7
 بمجرہج "وہج ہہ< جی۶ ) ہہ (ج ججچ ۳
 75+7. ٤5× چرچ تو ہ۹۳ 5۵۲۰۰ ٭۹۴۶ (خممر 7
 ۔جببجح ٭ ہ9 وج پو ہر370 جج ہ٣۲ مووی
 ہہ  ہچج می موج ٥٥ بج مم جچ آم.
 حجت ٭٭و مج جر مر جی ہم مج وجہ۶3 وی بج
 وجہ میک يہ مج بو م+ ہر جو و مہ مر جج

 مہرہو م بر کج مروہ ہد 7چ عت نرخ ۳۷
 توا مکر اج او والا ھر یا ایک خو ہھج ایا
 ]بج7 جہ )حج بوجہ ×ہ جبہ ر ×7 یج یجب چج بہ7 وچ

 ہ3 7 ہہ 77 یڈ ھج 7777 ۱



 2۹ 777 ۹)1751 77 '7٣۳٣ (3۰)۔ک 67

 ×× ہہ بج را "مکہ (3ج50)-۔یو )ا۰ ک٣۳ 5۳۲۴ا 5
 55۷8 ۹۴77 0ت :ْ]م۱ ۲۳8 ٢۰٥" ×2 ۹6 ہہ (ص۴6

 ان5 ۹ج ۱|

 نوا تہ دَتیر ول لشکر
 آ1 ۳ک 3 771 ۱7۶15 و7۴ ۹ .۴ ھرج<
 5۳7۶ [۹75 7۳٦ :۶7] ک۹۰ 77715 3)5 11576 3717
 ورک وجہ ہ٭ہہ-ےہ ۹)۳ ٭ہم-ج-.٭ہ ہم |3رت رہ ٭
 5۳۳ ۹٤۴ ,5۱۹7۹ ٣٣ ہک٦ بات ح< ٥< ۶۰۳ ٭

 تے مج مہ یو ٭ک 9 ٭.ج ۹۰ ]پ ۱
 ا50: 5 51 ۶۱57۳۴۱ ۴7۳1 ۹۲۴۱۰۱15 1۲7 ۳۳۴۳۷

 ×× ×ت<-  َنَساَتتَتَرَخ جا ب ہو یہ ہہج٭ ہ
 +8 طر ۳6ت! ا157 )انا 096+

 ۲۲9 >2 ۹۹ 5971 88۰۰٦ ۴۳ ہ5۳ ۱

 .١× 5 ۹۹ا55 5 اہ پ۳. ٭۹ ۹
  ۱۹7”٣ےج“ ٭یي× ۱ آ5 ۲ لضت “جہ , ۳۳8 ةمحر

 مچ: ی >۴ م5 9۳۳ یر ہ۴۰ بج تا 3چ
  ×۳ک۱۳۳ ۴۸57, ۹18155 ۳5ہ '۔یچ )35( 575815 ,3956

  6م۲۰۳. ۹5۰ جج ہو ۳ ۹ یے ہہہ ہک ۹
 ت6 ہ ٭يی2ا ہم می ہ٭ج مہ ٣۰٦ ٹا

 ۔جج ےس ی٭چ×۱"-۸). 3 ۱110875 ہ٭)

 ۹ ا۹757 75 3۷ 324 57۳5 (ئان)ز ۹۰ 7٭ت

 و3ا یر ہصە (۴ وو ہدج ٭ ٴء×٭37ہ٭ 3
 ۹616 0(, ':م۰ ہ۴۲ بٹماجدہ< - ہہو ٭ےجہ× ۹ 2۳۴ ۱ جج٭؛
 23 ]۰۹۹ 515 71 5ا1 5578 71 4180 ×77 ہہ, 277 ×۳۴

 ک2 ہہ 5ا15 5۲۰۲ ۹۳۰ ماہ7۹ ۶۳ ۱۹
 ی5 ک٭ ا25 5۲۳۳۴ م3 >7۹ ۲1۳۲] ۱ ۴ا5۹, 37۳4 پک

۳۹۳۴۳۱ 509743 

 7 ۹ 17١۹

7 ۹۰۳۹۳57 21۴ 51۳۴ ۲< 77۹ ۹۹ ۹< ۴ 2۳۱۱ 
 ہا 38۱ ک٣2 کہے چ× ڈ5 )۱ 5۲08

 بحج !.؟.2۹. 8ہم. >۱. 65 ۴ ۹۳۴ ,۳۳٣۳
 جگباط 325۳۷ 53×۱ 218۱۳۳۴ ہچا٭ ٭3) << ہ >]م٭ ہ٭
 57۹1 7 کا۴٢۰ ۹ك۰٣۳ ۲7+5۳ ۰13) ۹۹٭] ۴۱ ۶

۹۸4۱ ۹۰ 371۴ 777۹۶ 119( ۶۱۹۹ ۹۰ 

 قصد م15 1۹۷ج ۱۹۰7 ۱ ٰیہر جو3 )۰۲۰ 32ج
 ہ ۰۰:1 ۷۳3 ۳۴ 1۴۰ (قیتر ہقواد])ا٭ ×× ہ ۰ ۰۶

 ([2۶) و۱٣ 6 5۲۹1۳ 5۴ ۰۶7 77 ۰

 2۰× 9۳7 “ہ7 5177 ۳)3. مزو چمچ و ۳ ہ۴ بو
 ۳ “1ک 6. 91۷۹1۲] 5۳۳۳۴-1871 ٭۱۳ ۱۹۹ 5ا۷۲ 7۶
 ]ا۷7 ]۳ ۰۵۲۷۳۷|]21۳۴۰] 77, ۱٥۱۳۳ 5۳آ ۹ ۲۳۷۳۲ ہ۷٢ 7م٭.ک
 کا۳۶ ا ۴ 1.۱۳۷۱ ۱۶ م۰ ×× ۳ < 78
 ہ۳۴ 511 ۹1 ٭۳۴٢ م۱ 37 ہ م۸٣٣ .قو 5ج۲ گ۶

 7 )ب۹3۱ ۹14۰ 5۲1۹ ۹۳ ×7 "۷18 ۴

۲ 

 شو ٢ء ا نورذتعت

60010200297 
 اگ ہلا ق یب لام پنویغکیا واک اوٹما لا ا
 اک ند طا پنطل لیرَمل رےِللا نو ایا ۔اگ و ہے رر ےک و پور ضر لہ نو و ات

 ا ری ولا یا ہول وق کنز حر لوط عَلازوقلا
 ال نا مو نا علا میلا امیج ا7

 اہ پر ںوغ دي نیز مک امو لا لکم
 ال 1م ند نل ا اں ناف شا وذ ا
 ا ازل لیا کا لم ینا ف8٥ 0ورخی ان
 ووک]ِتیال کلد نئ او بم را ها دی ا
 یقلاوش ةۂنحبسا ںژو هللا دا ولا نعم ا:
 رژہانْمع نا ںضرکلا یامد تک ام کل ا:
 و وم لا مو وا عون ا0ب نطلش ا
 و 1بزکلاوما لع نور کشی نیلا نا نشق ا٣

 اک رک مح ا تیل تالا ن اتم کنول
 6نکی اوتاک انیدیَلا باذعلا ۃوفؤَوَت

 ںیہ رر رو ڈے راہ کور یہ مے رک

 تم ھ.٠تت دب - ۔تاتتج _متتزئ دت یت

 تا

 اچ مہک ہک ہت سکھ ہہ وک ےن یہ دیک کیہ ہت گریہ کٹر ہم ںیہ ںیہ رہ وک

 دچچ یف جرسوسج ۓچ ۃچجم فپحتسج کی چ۷( _م ٣

 سا تہجد دہ سد شدت رسم سہی سس رومی نت سما عج

 ےس ھج ہجج - ئۓچچ یہ

 خر ×× ھ۰۳۷) ×9۱ ہہو ٭چ ہ۷٣ ٢× ہم ہ+-۵)/ت ہ۳
 ٦× 517 7877 ٭|ق۱ خممز جو ڑچ+ یجچ یچب یو چچی

 ]حوےہمر ہہ بر دب وچ چہ ہ چچبقزو روی

 نب "٭)ہ ٭)ہ یڈچ مو ع ر یر +9 7۳ج51/ مر

 ۳ 7۳۳ ۳ 77 ر7 27ر 777 7ج 77 چ1

 ۳۹۳2 ۳7× ۱ خ(ّہر ہ٭چ پہ ووجچ ہ ہہ ”ژٹوچ ووڈ
 7ج 51۶ / ۲7 ک97 ۷/9ا ہہ ]))7 ر7ت ×.3)ب۔رج قدرے زرہ
 ہ۴۳ وج ےس مہ وچ جر وہ چچوچ عسرہچ

 ۴۸5۳ :ج ٭)ںجج یج  ہوچہ ہو ڑچ جج ھب ہیج و75 ٭.ترتچا
 غور 55 مہ بجو جر ہوز ٭أو ۳5 ٭×٭ جج ہر ہک

 ط۶ 7ک ج۳ +77 کچ 77ج ر71 ۴ چہ 7 ز رھزی_۔-:رچ'
 ۔ج 5۸6 و٭ ہرجرو مرجچچ پو ٭و و+ جور ہیر ٰچ
 اس اپ اخاس قیس )تک ت قاس7 تسفر سل
 ٦۴ ×٭ ٔ×--ت ہ 7ج مت ثب ر ہبہ مج ہچ
 مج جہ مج مہ قی ۔ججعو ہ5 ہ9 وم ]مےہچ يہ
 ٣۶ یا جج ہ5۶ مر ٭)ج ہ جہ یی جج ہو

 778 جج ٭ر ممر :٤۹ر7ہ ×س5 کک ب 5ہ بچ,

 777 7:7۳ ہہ تر ۱۹7 ۹75 377۳۳ ۸۷×5 ج7۳ 7
 ہ۳1+_- ہ77 ٣ ج۶ وہ 777

 ےح-ےن هجھب ہت ےھحج 2ج بن ےھجہ٭ حت

 دحت آل ×عمتل کلک



 و۔حجو ج3 ۳۹ ۲7 1۱۶۰۷8 8۳( ۹3۳55 دچو ٌ 5

 جو ےہ ے٭ وو

 ھدج ھہ ےس جد ےب ےب 5ک تہ

 او یس ا تام تحت تر تی مکح۰ٗ ا

 ہجحچ ۱۱٢ ی۹ ت۳] ہ٦ ۹۲۳۳, 5٠5 778 ۹۳۳5 ۴ بج

 ے ما ٭. ٢× ہاواک 5۰۶۶ ٦۹* *٭٭:8۱ 8و
 ۲:٦ 5۱۰۰۳۴٭

 مت چے ٭ چا5 ۰۹ ۹۱ نب
ٌ ١ 

 ٰ  6 “587٭ہ ہ۹۳۱ ۳ ۰ 3۸×

 ہیرو ۳ 9۹۹ ۴۹) ۱۶۲ 3۹۳1 8۳7-۹ ,]۹۳( ۹۹۰ ۱ ٦
 وت ٭ہب٭ت ۳ 5۱ 5۹ ۱6 ٣۲۱ 55 5ہ

 ۰م ۰٣۳ ۳۰ ۱ 9چ 90۱ )ج3 ڈ0 ۱ ١
 ×ز تب مج مج >٭م×<. 5 5۲۲۴۹۷ ۹۹۱

 ۔و -ججج "3۱۷ہ × چت ٭٭.×چ ٤
 5ا۴ 11877 ۹۱۲۲5۹ ۶5× ۹۰۶1 517719“ ٦ 361 1<

 بثبوح مجح-٭ ۱ ہد ۹68 ۲۴۰ 5۲٥۴ 55۹۴ہ چپ ' ٘
 ء8۱ ٭٭ ۲.٭٭ "5 ۳ ٠۹۰-۶۰ ۱۵5 ہ5 ]5 ا

 چ9 7 ۳۲۳.۱۰ ۹۳8 ۴۰۱٦٦۱۷۰۸ ٦75 58 ج8
 جج. ×۱ ا مک ۳۰۱. 5۸ 5 6۲۹۱ ۱55 ہ5 ج

 ٭٭ ×3, ٭۱ ا3ج ہ ۴۳ ۴ و75 ۴ ۲۰ ۰5 ۴۶ ۳ 72
 ۔ج مج خ ہہ ہ ں ہ مد ٭۴ ×٠ .ہ٭ ہہو | اڑگ

۹ 

 جج و۶ 80ہ آ5 ۹۱۰۰7 893 ۹۶۱۴۳ ٥ ۳۳و
 حل و 5-8۹۳۴ ٥۰ ۱ ۴۸۹, 2۳77 1:۹5 6۹۷ چپ

 م31۱ جہ بج >×مآ(-٭.٭ ۷ ٭یرج7 ۳: :۹ إ٢ 8
 یورو بی أمہہ ٭ج بج ٭٭ ×٭۳۷ہ

 جج '<ے× 6| 9۹1۴۹۱7۱27 8981 ۱× ۰۲ ٣۰+
 ٭٭ یڈ ]54 ۹17 5915 ۲۹ ۹۹۰1۹ 8 ۳٣

 ہ۹3 ۴1 7۳-۱ ی۹ 911 8۹9 5 ٤)
 حج ہ5. 58 ۲ 7۳( ۴۳۲ ٥8٢٥٢ ۲٢٢ .9۴۳٣۳

 6 5۲5155 ۳۲ ۴۱ ک٭ ۳۹۰ 5۴5 (ئ۳] 6 ۳۴۹۰, 1111.
 -۔یس م۲7۳3 85 وآلہ م٣ 7۳۴ 55 1۱ ٦+81
 ئ5 ہم ةچ مم ]ہ ہم ٭ 183 >۸. ٭×چاب ۰٠

 ہ7. ہ1 ۲۱ ٭ ہ :-×)٭ ہہ ٭٭ ہ٣
 ۳*8 جب 5۲ 5۱ ۴۲۴ ۰۳۰ 7:3۱ ۹ ۹۳۹ ۶۳

 ہ۳ 77۰ ۹ ہ77 0۱×۹ ۱۰۳۹ ۷۹۹۱
 حق ۳ ید ۰۴ا. 7۹۹ کاج ای 51۹1 1

 8-9 رک ۲ ۳٣× 377 ۹۲۳ تا. 71: ۱
 75ج مح ی4 ٦× ۱۴۴ ہہ ک 7)518۳ ہ٣ 7٦۱۹۰

 0ؾ ٥ 6 ۱53] ۹ ٣٣× ہ۸ 5۶ ۹ج تد8 ۱۰۱۰
 >+ےہ 93 ملا ی >۹ 9۹ 81 4 پ۶

 م٣ ٭٭ ٭ ۱
 وج 215 ہ7 7 57571 (3۰) ہ٠٠ ۹۴۳۰ 5 ۴
 یہرر-ہ ٭×) ٭ج۱ < ہ. د ×5 '<_<۴ہچ5 ۰ (۴

 ہق_م) ۹م ,۴۳۰ 156 ۰۰× 8۳۷۷ ۳۳۳٣۰
 مدرہی ×× ۰۳۳۰ ۳ ۰٭ ہ5مسق. ×× 1

 ۔٭)| ۰۳۰ ]می م۴ +۱8۹ 3× 6 ۹٢
 7ج5 ہ--.ہ۶7) ×7 ک۳ رس> 5 ہہ ی ۳ ) 7

 م1 5۲ ۶۹۱۳۴ 117 ۹۴98 ۴ 51۴5۱1 ۶۹ا ٤۱
 ہ۸ 51) ۳5 د۹۹ ۴۹۳ ۰۲۳ ہہب (۱۹۰۳۲۲ ۹

۲۶ 8 

 ا ۸

 رپ سم ح صمم س-صدزمحتوجتجیرکڈاداکھاااسفو0ا5و االتمےوت ہوم صمصبس کم6٥ یا سجا او-و دس ھیسکًیےوجیڈیرحسوجچمص 25ج

 ہمت  ی ×× ہم چی :۔ م٣ ۹
 م3 جر 6 ۹ ھ۳ ۳۹۲5 رت ×5 ہہ ہ۰٠ ۸ 75
 بچ 3۳سہ مت 7۷× ٭])۳۷۰۹) ۱۶] 85٭ ک۹۲ آ۶ ۶۳۹

 9۳ >5 ک 5۲۹52 ۹۱۳۲۹۱۰۳١ ک۴۹ 851 117 ٤ 8581 ,٥
 ۔مے چرس ہت ہ۸۰ >ہتصي ٢۱۰۹۳۴ ٠٥۰۷۷۸۹۱

 ہ۳ م۰ بے وچج ٭ ہم ٭ماواک ۹۳ 54 ٤
7۹ 38 ۱ 

 1 ہم م0565 ١1ہ. ۹٥۷۲۳۶ 51 2٭-٭ 7
 ×۱ 687 ۹ .57۳7 ال ۴5 ۳۴۱۹۰ 785
 'یمنرم ہا مہ ۹83۳۰۵ 51 ي٭ جہ ہ۴ ع١ ہڈاب
 ۰۳۳5 5179 ٦ ۸۴۱۴۰ 21۹1-1775 ۶۱ ۹۳۳ا ہ۰ا 5 ۱

 و5 ×× 51۶۹183 ہ7 ۱

 ڈ2. بج 8 6 757 87 8ہ د×) ×۶ ۵۹ ہہ 8۹۳۴
 مہ  37.۲ ۱٭٭ج. *8۰8) ×۱ ×۴۱ ٭) ×۰. 58۳ ہا
 میت دک ٭٭ 3ی. ی 19۹۳5 "م7 6 5۲۳۳۱ ہہ يچج
 ١ ×۱.88 7 ×٭٭ ت۳۳ ہ38 ۱۲۷ ۶ 85۱
 مج م٭٭٭ ٭۹۳ہ أ۰ ××< راج نب هللا یُُتَیاَمَكِا
 اتكلْعلا ہا ل7۰ <*1ک۹ 7۹۳۰ 7 1 783
 ہ9تج<۰م ہ٭” ٣ ء5 1" ]آس مر پآَدَمُْي
 نما مریخ مهرَر باَدَعقِإ َنوعْفشص لی<٭, ب۹۱ .>٭
 ۹۹۳77 9 ۴۴ 59)۱۹۴. ۱۶۲۴۴ ۶1۴7ا 977۹ ۹۰۳ 7 85

 ۔۔ےمچچ مو ()٣۳كو 5 ۹7۷ ۱۳۲۶ ۶1 ۹۱
 ۔ 75۴9 55۱ 0.۰۰۱۳۲۳۰۷۳ 118 1۹ ی٭

 ٭5- تپ! + وہ ہ. وج م3۰ ییر۔ہ ۳
 ج١۔-ہ <5 ہم ہ۱ 858 (ہ -ص-١ ۷۸ ہوا۳

 ہم9 7۹۳7 مہ 0ق) << ۱

 ۔تیئرج 6۳۴ 7۳۷ 77۳ 7 ہ7 اپ ۹7 777 <4
 جج ٭مچ٭ یر مع مج >. 88, 5۲۹۳ ٭
 ہ37. ٭ہجتجع 8018, هے ۶

 رے جج ۰مو 6(1 5697 ۹7۰۱ ۶۹۹

 "5:۱: ×۳۵ ٭ہچ× ٭٭ۃ  (ير ۹8 ۹
 37 ھ۰۰ ہ٭ ہ ج۳ ہ۱۶ ۹۹۴۶۰۳ ۹۱۳ا 5 ک
 جہ ہ. 837۸ 71۷8: ٭ ٭”.< و۳۴۸ +5
 ہر 7۳ ۹.۳7. ہا )-۳], )۳ < 46
 جہ ×53 ہ ٦< جبہ ۳ ى۹۹ ۳ ۳۴ << 7
 ےہ و ہ۷. 3753 ×۹3 31-57 ۲۳۴ ۹۲ ۱۹ ۳,
 >ح× 2 ؛ج ۹× ۱۹ 3۸۹۱ 5۲۳۰۴ ج8۳6 ۱ ۰۱۰ 5

 ۔آنےچوو ہ حرج ه۳ م٦ ۹۰ 7)۴ ۹۲8۹ ۹۲۴٥٦
 >.]ج ہ91 ۔و< مہ, ۹۴ ۰۲ ہ٥٭۳٣۷۳۷ جہ ہ91 ۴
 جہ ۷ ۲۱×87 8۷5 ۴ہ 8 85 7 596 ۱
 و331 (ہما5 ہو7 68۰۴۴ ۱1 6 5۲۶۹ ۴۴۹ 751۰۱

 'ےروکو 7۶ ق3 م٭٭ 1۹۱۰۹۷۰۹ ہہ ہل"
 87۰7م ي ہد: ما ےےجیم 5۱ وا۹ 5ا5۶ ت٥٣ ٭
 جہترج ب5 >03۹ ۹*8 ۹ا۸٦ .۹٢۹٢ ہ, 5۹ ۹۲۶1۱ (۶
 ہ3 مد مح. م مج یہ۰ ہم جچ×3 7



 ٣ ٰ ت٠آ

 یتبح م57 ٭٭تةو×٭ ء۱۴۰۱ یز تب "×3

 ۳9. 7 61۶ 8۹-۹5 ۹37 3ہ (33)-و3 6

 1878 ۶1 55 ۶۹۱۲۹۱ ۹511۹ 5118 5۶1۹ 7118: >٭۴۰٣ 7

 ۴۱ ٣5۰۱۹ ٢× ۰٥7ر "8. 9۳ مھر٭٭ یی. ہ٭

 8۰|۳ ج-۳] ھ۰۰ ۲۳ ((× جر ××]3) یارو

 .٦ +3۸ <۹ ؟ 87٠۸ >8 ۱ 8ہ ہ

 ٭چ ي۱ 3آ م۱ ۹ہ ٭م)×٭ یج ٭ یھ ژوچ آر

 ۲8۳ ۳۲7۹ ۱ ×۲۳۷)× *ح ٭)ہ۰ ٣ و٭٭٭ ہ 8۳۷٣*

 ۹۳۱ ك5 ٠٣× ہ؟اکاک کہ ۱۳ ھ۳ 5۴ ۶۱۳۰۹, ۲۴۲۱ 7
 ۳3× (۱:)-ی٭ ×٣٭ ×9۳ ۳< ء۹۳, 9 چ7 >۴ ×۰۰

 ۳387۱ ۹ 1۹33 ۴۳۳۲۶ ٭٤ڑٴت ٭ ٭ت٭ك[۹ >۳ ٣>

 91 ۹۲۶۳۳ 577۶۳] ف۹۰ 5ج7 ۶۳۳۰ 1۹۰ نی ق5

 9إ 5 883۱ ۹۳۹۲٣۶ 5۹ ٥ا۹۶ یا03 +8 ×۱ ۰8 8
 -مو> 8:۱ نر مد ہو ××. یز ہم ۔۔وہہت ٭< ی)

 ہ6ا ہا ت٭ )+۶۱۴۹6 ×ک :ي ہ5 ہہ ی ۹۳۰ چک ٭
 ]×7 5 .۳٣٣۰-۱ ۰87 87. ج) ۲۷۱ ×ج٭٭ چہ
 و5 ۳7, .٭× ہ ع ہہ عءت٭٭ ہم ي 3ثا

 5٘ت ٭٢۹ ٭ڈّ٭یع ہ "6 ٭ج جب مھچم.م
 9)19۹ 515 *ا) 7۳5. ۹۲۹۲۹۹ ۳۴۴۷ ۹ ۱5 ۱
 و موج جچیوصموج یدرمہ می ۶×1 جچی

6)3891۱ 

 5ا5 5۹1755 8 ۲۳۳ (38) ٣۴٢] ہہ (یم.5) ٴیج

 آف 2 ۳۹× یارک ۳٣ دص ٭٭ ہہ ۳۸ ػ7 )نج

 ]۰ 6ہم م٣ نیک مراکڑ٭ ×× رجم و 6
 7+ ۶+ (ہک ہی ٭٭ ة٭ ۹٢ ہ  ڈجص

 بحا نم عم ءرملا تہہ, ے8 ػہق۳ج) ہ” ٭حؿ جج مج 7ہ
 55517 ' ب۷۶ 7×7)٥٥5 57 ہ7, 7 ۹۰۲6 ٥9718۰۲۰

 2 ٣5 3۰۷ ×۳. 7ھ ہمہ × چے جج ٥ر
 278۸5 ۱7 178۹ م٣ ہہو ۳۳7 ۱7ج 77 3137 (یا۰)۔ہ٭

 ک۴ ھ7۳75 ات ۳7۲ ", ۳)۱ ۳۹× (ہ۳۴) ×7. 7

 یازر۔-م ۱۰٣ مہ ہ۰٣ 3۳ہ یٛ ×× 31۶1: ۱:۹ ۴۳

 م٭× و وت ہہ ۲۳۰۷۰۰۳۰ م٣٣ ہ عد٭ ۴: ہ٭ مج
 ہم1ا 55 ی٘٭ "ہ, ۲۴۱ 55 ر5۹ ۳ < ۱5۶ 5۲۶٢۳

 7+ ۹۳۶۰ 6ہ ء۹ می ہی ٛبہ:ء و بج وہ<٭

 د٭7 کک ہم٠ >-٭ ہچ 8۷ ۹۳ہ 8: ہک ۱

 715 71۳۳: ب۹ عہ0 ۶ 8۷6, ۲ 217ت ۳۴۰۲ ۴

 ہ۹6. 5153 ۴ ۹ ے_ (37××ر3))

 7 ۲٦۹ 7)۹۱5. ۶7۹ ×۳5 ہ۳ ××
 ۹ :78) ا07۹ <۴ ۹× <7 ہ37 ۳۳۰۷ ×:ج ؟ہ-_ ٭

 ک۰ چک 6 ۱)۷٥1 87577 77 55 ک۹۳ 8۴۲ ی۷
 3:5۲87 ٦٦٦٢ ۹1 ک ٠۲۶۳۳ ×× 3۹7۰ ٭٭تت. 38۱ ء6

 9511 ھ1155 ۲۹ م۳٣ ٭ :۲۷۹) ٭.×۳ م۳ ۰ ۳ ۳
 ہم8 86 ہ۱

77 ۹ 1119۳۴ 

 ۹88 2555 5ت ٥ )257 (83ر:) ب۰ 0۹3715 ہ

 7۳2۳۳۶ ا ۳) ک۹۹ ۷7٣|" 1 8۷۸-88 ۱۲۳۳ہ

 ٢۰۸ ١ا نوراثتعی
 اس ٭ 7 سب 7 7 ۲ 7

 0000 ۷کے و متی ےھت

 ال کاکام ول لا او ا وکع عئاو
 - وس وو مے ۱ ےہ ۱ ھ ہہ ےہ سک ْ

 ا تک و یی ا اج
 ہا رِاَوضتاَدن ابر ما ناع قم نکیل ےت اکر بو وما :

 ہل یخ نارجا نیک ملا ساکت ناک نو
 ان 1 شا نم نوا نا ت زیا ےدا عا ۶

 ےل نا نئ کن نان نئ نال ٠ اک ینا ام نا تیا او نک نا 7
 اگ لعن کک لیق ند درا ایا فا ا
 اگ لا ور ھو ی لوڈ 2یمب نوش مب تشیع پلک ا.

 ال ہما میخاوت اکو وا فانی پال مت نوش
 6 نشر خلا رو نل اتا مم نو یھ رات
 ا یت ین لو

 ھو ٠ ٠

 ھ7

27 ) 
 تما ت نئ 2ے 1

7 
 ہو ےیاٹ

 را مک
2 

 مر 07 7777۳۴ 5۳ہ 7۸۷ ہہ ہو ج٭+ قم وو د.ہ7]7ہ٭آ
 ]۵ چ ہو ]جت و ٭+ یر بو ۱۳ ہور و پڑچئکج یچ
 جج ہہر مملویو قو جڑ ہوا ج٭ یب” ہجہ٭
 تی ہ۲ ور یہ تو مو جر یس ہیر ٭٭ 5
 5ہ]بہ ج+ ہہر جج یج یح ہمرج موج ×)ججژوب ٭ہچ ہچچ
 : 6| 7۳ ہک 7۳۳ )۳۹۷ (77۳ 7 ہ۳ج ہ7۳ چیدہ دہ ابجعہچ
 9)7۷۳۳ ج تر ج کاج ٹچ رہ ییہ یی ہہر چ

 5۹58 76 77 یر ہ۷ 76 ۲7 77۷۳ ہ٦ ×٭. ۴
 تو وج مج وہم زہ جہ "م3 حجر ہو 8, پيگ
 5۳ 151۱ ہ77 بہج ہک ک5 ج7۲ ہ۳ 7  ہہو۔
 مج ء5۱ یدر یوم وہ ۷ر ہت 9چ بہر دہ × قر
 یی ای7 7۳۷ ھ7 زہ چہ یر۴ ٭777ہ 57ج یجب جہ۰
 ڑچ مقی٭ر اج ت77 ج۹ 77/78 ]ز7 ہ۳ .٭07۳۴ )7
 ]ڈ۔نچ جو جر مہ. مج ہڑووخ مج ہ٭
 ٦۳ ۸)3 بہ5 ع37 تب 55ر یمر جو ب5 دے ہجج جے
 ج7 ٭6ہ 77 777×۳۳۳ 8۱.۱ دہر ی7۳۳7 ۴×۳۴ ہر
 ط۳۷ )ج۴. تچ۳ اہ ایچ اج چہ یب 785
 ہے 5575 جج تی ور, ہ)رحج یروب و ہور ت۰ج
 ٣5  یدر٭ج جج ہج فچج ہمج جنو٭ص وہ
 جہ وو ر یےر بحمزو ہر7 !م۰۳ ۶7/058 7۸ ج7 <
 ڑ۳ ہووجہ ہیرو در وو ہ۸ 8) 77م 6) دج۳٭ ر جج
 2 د9 ہ7 ہ25 ۱)۳ قدر 7ج7 1577+ 7 ۱
 اڑ برج ہہج مج جت ہججو ] ٭ج جہ توڑ  أج
 ٹک 69 7۰۳۰۳, 0797 ہ7 ھ۳۱7 7ر (م۹) پ٣ ×7 ۳٣رہ
 اج بہ8 ا7 ہ77 7۳۳ ہ7۳ )۳ >7 7 ص 7۴ ×7 -٭
 7 أ۳ ہرو >٭ ج بج ج مر ہو جج پچ ۸
 ہہ قی بچ میسج ہو ہہ یسچ مح جوبوج ہی

 5 )ت0۳. 7 ۳ ہ۳۰ ہا ]۳7 یب
 ۴۴۳۵۳ ":زج × جو ہجوج ہو چمچ ور



 ×۱ د85 ہ5 ی0 078 ۹۶۰۲ >٭ ۳۴ 7
 5ا٭٭٭ یک ہ ۹3۰237۹7 6 ج٦ (3)-ی۹ ےہ ت٭ م0

 مج 5۲۳9۹ ×۹5 5(۶ ۸۲۴۲٢ 6.5 ب

 کج 7٣ اوس جج )>۱ ۱٦. ت3 8د ٌ
 ۹×7 (3:ر- ی١ ا٭۳۳ ۴۳۴ ]ا 55 ھ5, 5ج پ ۸. 3ڈ

 و رک ا ہ۵9 “0ت١ >5 5۰ وج ںیہ اگ
 مر ۲×۴۹ یاہر ل8 ي٢8 تئ٤7٥۲ ٠۹ 1ہ چہ -٭ 7
 ہہ عصص 0 ہکن د۰ ۹١ 5 ہد 58پ .ٌ

 1 7۳ 77 7 3 15۹ ک51 95771 ۴۷ جج
 ۳۳۴ 7۳ 7 ۰ 7 ۳ا چک جد

 >3 ۴ 518۱۰۴۶ 1777 ا۴۹ ۹۲5۳ ۴۶7ا 555 چپ _.-
 ۹ میرم٭ اکو 6 ۳۰۳٣۱ 55 ہے ]ج چپ
 ہ8 *ج-×۱ جچ<٭ ہ ہ]+ ہہ ۳۰ ۳× جو
.5 5۹7۲ ۰۰ 1 ۹× 9۳۳۶۶ ۹-01 ۳[ 

 ۳۳۳ 0 "۳۳ 5۳ ٥۹۳ٛ ۱ ٠ ہا پ
 5۷7 85. 2۲۳۹ ۴ 17 ک۹۰ 5۳۶ 5-3 7)۹۲5 >٭
 ا1. 5 می ہ۷۰ مک ت۳ ہ5 جت” +م

 × ی1 ۹88 35 ۹۰۸ ہ75 70۳ ؟7 >3 سچ ۱,١
 ۳۰۹ ہا 5۳55 37۰-۹ 5۷۳٭ 3 *ددق٭ ]۱×× جہ |.]

 ۱7ہ یور۔ہ 9۳ ۲ مہ ٭ ہہ ڈچ٭ َووآ ٘.
 ۳ 21-0:9 ۰آ ۳ ( )۴۶ ۱۹۸۹ ۹5 ٣7×

 ۹. ۲۳5 75 ا571 ۳۹ ۹۹15 ۲۹ 1۳ ۹۲۳۶ ۴7۳ ۰3

 1519۴ ت5۹ 9

 ویک ہ۴۸ ڈچژِٛ عج *ں 8ہ ۹ہ (۲۰۳ ۹
 5۳77+ د7 1۹193 ج۱۰۴ 77 * 7۳۶ ۰ ۹ؤ

 ۹۳۴ ۹۳۴ *(309: ۹38) 3۳ ۴۰۰۲ 7 7٣۴
 5٦ ۳ "7۸ ×× 7ج 8 ۰۰۳ ۹۹۰ 7× ۳۹ ×٣

 م٭+ 1۰ ]ہ٥ ٭ج ۹ ۹391 55۱ ہ5ا ک۶۵ ۲
 ,۹١ یک 8۳۴ 7٥٥ہ می ۹ ۹۹ ۹٠١۰۷

 +35 جاو ٭٭۱ ۹۱ تا ٭.١ م٭ہ ٭یى ۳۳
 <۱ ۰9 ۹ ۶31 >71۴ ۴۰17 ۳۳۲ *ا۶5 6

 وج۵ 829 1, ۲۷۳ ,3×٢۲ یمات)ریج ث۹ 6 ٣
 مہ من ×5 ۰۷۱ ×۱۲۳۵ ہہ م۳۴ ۳۷ ۲ ۹۴۳ 57

 ہمہ ٭×ہ<٭ ےب (ج"ٛ٭٭ے٭×٭٭۸۸))

 ۰×۹9 د جت ×6 ج6 ٭ہ مے ی ہ۲
 1717+ " م5۹ 21٥ .٭ ۴77 ۰ ء ۶۴

 بج اج جا 2۶ 7 3 ۰ ٣۶۴۰۴ ۳7۶: ٢
 5۳ (ئا۰) ۹۴۰۹ م, یب ۳" ×5 جہ٣. << ٣۹"

 حح یی ہ تہ ×۲ م٭٭..-. ےوت, عو .×٣٭۸)
 ۹۰ (۴۴ م۳ ؟58) کا۹٣۳ :۱۴۲5ہ ہ), ک3۲ ×× - 7۴

 8م٭٭588 ۱

 57 ہک )57 ۹۹۱ ۳۴ 1,371 68۲۳ 1 7
 ۔ح٭ ص۳۷۲۰ )جم ×8 مجم ہ۳ مہ ×۳ 0

 ٭٭ ہ۱۹ یک حج یر ۳۰ مچ مچ 7۳
 5۶٢ *و٭٭م << ہھب 8۳ج جو+م٭ رو

 <1 2058 ۶5۰۱8) ج۱
 ےس ہل ہبہ ہم ھب ہہ ہہ ہہ ھےب س ھب ے مے رہ هص تم ہں ےن سى ہہ تے بہ عر عبا: ہپ ےک هے ھی -ج

 2 ١ا نوراذتعی
 5 ےس یا و او و اک و ار وو کو قو 0 و ھر را وو شک

 ہرا طب نوا نوعرف لاقو
 -۱ یلوم لاوا ومن اا0 0نو حا ما وقلا ید یل لاک ا
 ٦ لمعملضیا دلا تا لب ہللا رہنا یاحلم ا

 ٍ تمل کرک وو 3 اب یا دا یی وک یہا

 ۸ نوع ند توح یع روک نی زا یسومل سمااھک ا
 - دال لاعا نوکر یا نوک نرمی ال مد ا
 ا داران ناروا یلیم لا و9 یف لا جو ا
 1 اتا ون لنا لعاولاقف 9ن٢ سش نو نواب وت ولعت ا
 ٦ نو كي رات و 0نا ہوا نا تالا ٦
 -1 اوَبَش نآِدَيَفََو یْٰوُم لا همْما د٥ ینا یقلا
 اُدَيَِقَاَوَهَلَق ویب اولمج ا تو ر صبا یو _
 ٦ كا یوم لقمان ا

 ۔ایڈلاۃ دا یا مو کمو نوع تا
 ٦ داشاد ملاومال ا تک ای نحا تن اتر
 1 ہرجِلالا با علا ور یحا و ال ویو لع ا

 پک ءۂ می فل ےٰؿ رٹ ٗج _8ٗ رت 5 ۰ یں ںیم یی ںیہ دو ںیہ ہو و

 مجر ہ٭ بجاتہ (.٭٭ ہبصجو م۳٣ 5ئ یہ +٭ ر+777۱
 ممر ودج -ج مہ .چجو یھ پہ ی۳17۴ 7. 75۳
 ہمہ ہ چپ 7م٭+ جو جر مہر بیمو !ہكں+ یو 7ج
 مج. جہ ۳.7 ٭7جچ ہ۲ صد۳ یہ ×٭×٭ ×ًب٭٭٭ 7
 بج٭ ہود مج ڑج , موہ جرچ ٭و7ہ ]ملے د7
 7 چچج جر یجر ہوچرچ ٭یربچ یر ہآوہی چہ چرچ 1+
 ٢7۵ ء۲۹)ہ٭7٭ . بآروک جر یہمر ہج مت 5و ہ٭جج٭ ۲ ٭

 دن فرج جہہأرو ہیرو جج چوم ]و77 ہ 57 77۲77
 يہ وج ×۲ ا77۹7 ہہ 797+ یہ ٭ بور بورچتبہ ببج مہک چچ
 7ہ7 ہ77 ۴777 77 ۲ ۶)5 ۳ک ھچہچ ق۳ہ ٰیمر ہچ
 جہ 3۹7 ےہ ۷-7 ہمراہ ۳7 تبوک 2۶ا ۴۰ہ ی٦

 7ہ. 57 قت تہ ےہ و 7 ہّز٭٭7 7۹777۳×7 ×7
 معر ہ8٭٭ بج مم ہو ٭ہقر تو ہو مج جر ے
 7۳٣۳۳ ۶77 ٣7777 جہ یب 7 >7 ×7 7)۱
 ج739 ۱ ٰیدىر ٭ ہ9۳ ہون می آ6 ۹ یک
 ]۔نثویں ٭ج مج یہ بچ ہو 5ئ ہرزورب حج یجب
 ہہ تہ ھا ہہ ہیرو ہک ۳٣7 ہر۸۰ نج کت وہ 0ک
 7-3۳ 5ئ۱ مو ہ٭ یو٭٭ موجو پر مومروو مچ
 تیل تئکنه تا قت ایا ئھ جایا
 مس چچ ہم یم -_٭ ج٭٭ووہآ|دو پ+  ہموےجت)+ج ید  رچ
 ٭+0بٹبہو+ص۳ ؟ر ۰ قزوصحج رچیچ ہ٭ می یجب دہ ٭"مہ
 ]0چآ کت 577 76797۳7۶, ی ۶7 ہ۷ ]7 ہک, ۹)۶ مچج+
 7ہ و۰ و_٭ موج ؛ ی ب07 ٴا+ہ٭وہ۳17ہ ڈر ٭ط|ےچجہ٭7) جک

 جو !< یج. یر ٭٭ 7۴)۹7۹75 "و جج "۰۰ ]۳ج جج
 تی7 ا چہ کا ا یس ہ7 ۰ ہہ یا7 یہ

 6088ا



 رکا ھو نل

 5175 ت۹7 77

 یک د۹۰ 97155 7۶ا ۹۹597 21119 515 515 ۳۴ ۴ ٥٥
 . م٭٭ا99 6778 ×۲۵ 1135 1۹۰۰۴ ×4 ۹۳777۳ ۶ ۱

 6525, 56 ۹۰۹۲5] "68418:۴7 ٣٦× ٢( ) 5۲۹۶ ۳٢۳٭ ٥351
  271۹5 55 ۱ت۹1

 ۹ 50775 7۳1 ۳75 2077 ١۷> ج۶۳۰ 7
 ہ۱ کہلا 13۹ 5۲٣ >۳۷۳۰) ۰۹۳۱ 5( 575 ہ5, 681
 ۳م <7 ٠۳۳۴ ہ۲۷ ۹)۱۹3 ×7۳ ۱۳( ۱5 ۶۲۳7 1۰1۳ ۱
 ۱ م۰۳ ی 5۳ ہہ مچ م0۴ ۹۹۹۳8 ۲ +5

 ٭×٭ > یت 13 و م”٭ہ ہج يع ہم هم

 نمک نسلا ںیم نکال ۹(۹. 9۳۳۴ 5ج ۰۴۴ 7۹
 7۰-٦ <6 5۹65۴5 ٭٭ 8۹۳ "ا٭١ 7 م۳ 7
 ہا۶ا ۹ ۳۰۵)5۹ د۴٥ ؟ز7], کوم ۳۲۴۶۲۳۰۶۹ ٢٦" '5اجا57ج

 *٭848۱

 >0 1٤۰ 55 75 ر7 (302)-ی۹ ۹٭0 ٥۱۶۲۶۹ ٣ ٭ 7

 ہر د١ م55۳۴ اچ ۱۹۴ ۱۹۵۷ ۴7 <3 ٭) تہہ و
 َلْياَرْسِاَوُ ہی ثم ائ نا لاک ِلال ہا تذصا لاق یرغلا کر,

 نیلا َنِماَتآ ََد ہ۹ >۹ ٭٭٭ و دت یتم
 3 324, 518 5۹ ی۴ ہہ. ہ ہہ ۹-2 ٠۶:۴

 7ہ كہ 5 ڈ7 ۲ م٣ ہہ م5آ ہ١ ہ۲ 5
 7)۹۰13 ١

 ؟(.بج ہا5ا ۹7۰ 5ا85 5آ ×15 ۴ 8۷ 5۱۳5 69

 ہ١ ٭٭٭٭ ٌَْشلا نی تب لِقتيصَع وو لنا 5
 18 ی5۳۹۱ 771۹ کج ۶ 5۲۹۲ 7۶57 57713 ک۹۰ 2757 15:۴

۱) 3657 

 و د٥7 جج ہہ تہ بم 37 ۰)۹ ×× 7۶٦
 955۲ 5۱ ۹77071 ۹۳۱ 8۹۹185 ۹۳۰۳۹ ×1 8۰۰ ٥

 ٭. ۲ ×۰۹ یر مع ہ01 5۲۶۲ ۹
 یو ہمت مج مج یہ (توج۹ ×۲ معیرو ک۰ 86(

((۵۵۹88) .--۱ 5 8× 

 )ق6 ٦ ہ7 ۹ ۱۹۹۷۳ 7۳ 7
 م٭٭ بو۹ ٣× م۷1 7۲۹ ف۳٠ 5۰1۳۲5 ۱۰۷۹۹ ٤5

7۱ 7 ۹ 7-1۹ 7۲۰71۳7 7 1< 9۹۹(۹( 
 ہ۹. م۲ ×۳5 م۳۴ 5۷۰۴ 1.۴۲۲۴۶۲ ۴< ”* ۰۹۱۹۳۳٣۹

 جچ+6 5۱ك۷۰۷ 7 ہ٢ ھ۲۰ 5۴۹ 1159 ۴,5۲6 ۳(1
 7 <۲ ب5۰ م۳۴٣۴. میا 2۰۱۷ 7۶۱ 7۹ہ 7
 ٦× 1۱ ××. ہم2 ی ۹7۸ ج7 د٥۷ 2ق ہہ >٭ ۰

 |۴. دب موتم می ي2 ۶ 8۱
 5م551۳ د8۹. ۹۲۴۳۷۵۹ یتاڈ ر.ا٭ ۱ 5۱5 ۲۳۱ ۴۹۳۰ہ 

 چ۳ ۰۳۳۰۲ ۰×7۴ ہت. م5. 5 55 6۴
 ہ۹ 5. )5۳۴ اچ ۹۹1 7۹ ۱-- (985۶-71۰18))

 7 جس ١ طے. ھ ھر یے چک

 وج َنثْيَلا ےس
 ٹپ رس وج سک 7-3 ںیوو و ورورحوے
 ےہ ےہ اودعوایح) 5 دونجو ںوعرگ

 ٌ ِّ ٰ ا و٢ یس لالا ثم ڈڈما
 ۲ ْ ض راوی اک تصع ےہ ری ای کک حس :

 ٰ ۱ کی 21 2 ںیتِلكَن و نشا

 چ : /َىَلَ 7 0 6 نوا نع َٔنَعںیلگلا ا ساربٹم نا یا

 َ لک یی نوا روشن دیف اون اک ایف فلا موت ْ ا تی تسع ۔اوتاق ْ ۰ 5 تک |نیرحھٹڈ ونڈ رر5 قدصاوبم تواس یبا اوب 2

 جے جد
 نیلا ےہ 1ک

 ۱ اتا

 5 ےس ست ناک نئ ٌ

 رو وو رح آ 1
 ْ ہوا ربیع وا نشو جول انک

 8 ےج جج ہچ درس عج و. جج ج۷ ہہ
 73:777 ۱ 777 ۹7579 ٹر وج ہ۶7 ۳5 / (مر) 7
 ۱۱ڈےڈ٭ر بج ایک رہو دب جوفغ ]و6 ر یجب

 7 ہی عر یدر بم بج ٭و 77 4ر7

 ر دہ× ڑیس×جہ× ج٭ ہہ> ہجو> سروج ھ5: جر
 خاور ریو ہر و3 ت77 رہ ڈو جیب وج یج
 تاک گی فریم ام یگمھرگنل اس
 چ5 جج یہ .٭ ٭ یب ہڑہجج ٭٭ج٭)

 ۳9 3 8 چ7 7 ×× :٭۸ہ۷ ]ہ27 (مە)

 لڈناج کٹ جج ڑ۳ *زخ جوجر بد ہصج ہہ ہج ہچ ہمہ
 تد7 5۳7 ہجر ہممہہ 5۳ج 7 7۳۰+ ہ٤ ر ۳>
 آ87. ح۸ نج ×7ر مور ہ× ہ٭ موہ
 ۳۳۳ لا ۸077 ہ۰ مأمی< ہجچاج جر ہا وہ
 5۳× ٭وقمحج چے ہص یہر جہ ٥7ج ہى

 جنت 70+ 5۴۴ 8:48- نی جچ٭ ەہ1 ٦ ۳۳ ۶٣٣
 ," (۴۶ ×۶"۹١۶(۹١۹+ 



 _دبج عت ً-هحِ ججآ٭+ت

 ڈو ٦8
 مہ "۴9ہ "8ج "ہم (×م جج و ٰ

 ؟(۳۹] 8٦٤۴۶۹ و۴ 7 ۹۳۴۳۰۹ ۹۹۰ ۵۹۲۰۴ 5! رد ٭٭٦

 لح ہجس× ہدصح ْ× وج×٭ ہد 2ج ہک ا۱

 م٭٭۱ ٣٣ی ”81۱ ٠۳۰ *٭8ق٭ "8۶۳٥ہ ]"چإ8کگب

 ۴ ۳ 99:327 +37 اد ٭) ہد
 7ج 1 7 قا 1۷ ۹55 ۱5۳۰ > چ

 ۲× ۳۶ ۰٣۱ ۹۹7۳۳ ترذص ۴ ۳۰۳7 ہ ×5 پپ [)
 ا ]۶۳۰'۳ ۹ ۰5 83۱ "×۶× .۲ جج نو [ ا چہ... 5۳۳7۳۳ ×۰۳ ۴.7 ×× × ××× ہے ال

 ۹.۱ 9 ×٦ ہى ہم ×× < ××--×ہ٭ وچ .
 اتم ز61 ۱

 ک5 ۳۱۴۰۳۱ 57۹7 577 ج777 ۵ 35 ۰7۳ چپ ِ
 7۹ا ہ9, ۱5۲۲۳۰۹ ۳۲7ہ ۹5 م۳ میوہ ہچ

 55۳7 ہ8 ۳۳ ہ55 أی٭۰۹ ث ہم(
 ت5۹ <۱ ک31 رک ۳۹ہ یر >۷ ہەچوجج یچ ا

 ۳۰6 ؟۸ م7. 5 اکا ڈ ۳77 >۹<: ء۰. >7× ٢
 35 85۱۴6 (-.ہ ۴۰+ ہ, ×٭×۹ نہ ققىج
 ۹ڑ ہما د71 ۰۳ ۹)4 دا ۳ یار. ہ37 ۴۳۰۳۳۳

 ڈاڈ 55۹ >٭٭ ۴07 ہ73 >۲ م٭ہہ جج

 5۹۹ ہ٢١ مج" 57 "×٭ ۸×۲ 1:3" “ۃ۱ 8یہ چ

 می 56 ۳۹ م٣ ×۱۰ ۱:۹) (ج"ی) رح ۱3و ۸ ی

 94۲5 359717, ۷7×۹۷ ۱719177 7۳۶7. ۱۶۹.۶ ب3 ۰

 ٢5۹۲1۷ ہ7 ۹ یب ×۰ اچ 7 7 ۹۶8 ۶)

 ۳ 5 ۱ک ×7× )7× >۹)× یىی)۔ہو ہج×ہ خا
 رایلا ×۳ ٭ ۱ ×۲8 ۱ ہ۹ ملع +۳۰ ۶8۸۵۰ 8۰

 ا1۳ 5۲5 ۶۱۲5۱ 5 ۳۰ ×× ی3 1, ۱۹۹ ٠٠ر ٭ 77
 ۱× 8۹۳ ےہ ۹<. ٭×<تت٭. جے "م۳, ۹ 8

"٦5]۹۱۷ ۳ ۱ 

 ما ,٥٢ ۲۳۴٣5۶ ٣۹6ب ۴)5۳7 ٦۴ ۱: ملع ٣۷ مرد
 5۹۹. ۳٭. ہہ >٭ ٭* ی چ5يی ٭٭ 6

 و7)885115 ۲17 ۰ :8 ۰۰۹۰ 18 5۴۳٢
 ا51۹8 ۱

 یچ7ا ۳7 ءِ"
 تاک اب یاداععا وک دب طو دم تر قا نام بھن 2 نجم قا یک چا ای و وم و و ات وت ا ضا یکم ا ا ہد ا

 طاق

 ک55 ۳۷۷۰ہ و×۴ چک -٭٭ ٭خ ]جہ ٭×
 7 جن ٭) 5۱5)] 58 ,۲٦ 5۲۳۹ 5ج م۹٥٣٣ ۹۴۲۱ ۳ 1 ۴

 ۹58 کا5 ۲ ن9 ۹71 7۰۴ ۴ 5۱ ۳7۳ ۳71) ٣۳۴
 ٹ٣ م۳ ۹5) 5۲5۳م ۹۳۹ 34 5۴5 ۱۰۰ *9٭۱ ٭]٭ ہ

 ہ9 ۳۳] ۶۶ ج٭ ٣۷۳٣ "8 یب5 ×87 ۱۳ ج3
 ۱ ۳. 7ا ۹58.5 5 +52۱ 1۹6 د5 ۹۹ تو ا37
 5آ 7:1 5۲۳ ک۹۹ ٣٦ <1۴] گرو ات ۳٣ ×۴ ٭ج مو, ]

 >-55 ۹۳۴ ×55 ہہ ۹×5۱ ۶۱۹ 13.7۱

 ۹8 یب. ہہ .۹۰۷۰۳ 5 م۳ گ ید بات 7
 ات ا 7. 9۹ >7 7)۶۱۴ ۹۴۲ 75 71۱ ۴*۰ ء۴
 تجص <1 م<<م۶ ×35 ہی5 1۴۲۳۲۰۲ ×۱ مقصد: ٭

 ہ47 5)7۹5 ۹77 1١۰ 7× ۳۰٣ ۱ 13۴۴ 2× ۴٣م

 719۳ ت7 ۴ ۳۹۹ 1 ۳۰۹7 ۱ 77۰. یک 87761 0+
 57۹ م7 ۳ چک15 ہ۶ *ہہ7 ہہ ۱5575 ی >× 5 8

 58819 ۹۹۳۱ 5:79 ×× 1۳ 57 *زک چک

 ی۸ م307۴ 0۳۳ ۳ ۹۳ ہہ ہہ یہ8

 8 یدج ۰ ۰۸ عج مم ٭ج جم نوک مم 5

 ۶ 6 ۴۶۶۹7 ×جہ ۱

 0 یہ ۱۷ ہت ہ۹ ہ٭ یک ۲ قر

 9۸17۷۹۷۷-۹84 جوئ٭.و 956 258 ×3۳ ہہ ی٭ "ہہ

 م190۹ ۲۹*۹7 ف53 یقع-چ٭ 58 یم "٭ ٭وقج+ج جہ

 5ک ف۰ ۳۸ ۱۰۴ ہم, مو "و! ي۱ ہ٭ییک

 57 >×٭ ۹۳۲۹۰ د۰ یھ .بجروہو جج ۳ہ

 یکات (ھا۶چو ۷ہ مئمو ×۰× 8 ۳ مل ۷
 ۲ 7515 ے5۴ م۹6۱ 55 59 7۹ ۹.7۰ 8۳۴ 9۲٥۳۰"

 1۹۷۳ ی۶۲ ک۹۰ 58 یک ۶3۴ >55 377 8۰۹ 27 338 ۱۰۸7۴ یہ

 ۳ ۹ ۶8 82 51 ۹۳۱ ۰۳5 7۲۱ ۳۰۷۰۳ موت. 3م

 *؟)95] 9۹۲۹5۶ ۹71۳۰ 71 11 ۶ئ٣۳ م۶۷ 1 ء8۱

 ڑ٭چ5 ٭< 3ج ٭٭٭و ہئجوک56٭ ہہ مع ٭٭
 .5٢۳5 ۶1951 ۹۹۹75 ٣۳ 71۹139 ۴۲4 ا51 257٭7 ۶ .۳٣×

 3 *۹۲۴۹۰ 5ا ۴۶ ٭ا)۸ ٭"ي9٭ (ق۱٠8 )جچ ۹
 ٦× 5 9۹۱ ۳۹۰5١ مہ ی مب٭٭ م مج  ٭

 7. جت (3ترمصج م۳ ک5ا تل 16 بر
 بو0 ۱ ا۴, ۴۶8 ×۳۳ مرص رھچ ہنآن۶ ×۳ ج "م چآ

 5775 >۹ ۴٢۳۳۰۳7 م737 ۰۳۹ ×))٭٭ ۱

 ۳6 کت6 (۴۴ ۹۰۲۲85 ۹371۰۹ 7۳7 "1, 337715 5۴] ہ7



 ن
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777 737۳ 

 ×× 7۷687 م× مح مح٭ ۳8ہ 851 ۳۲ ہ۱
 ہ5 جج 3چ چیر ات م۳. 86

 ×۸5 ي می ہہ بم ہ”ماچپی٭ م5558 +7
 تک ۳ 5۳۰۴ >5 ۲ ۳۳۰ ×76 متحح١ ہود یک
 _ ۳۶۶۳ ٠۱۹ 41816 ۴1۹۹ 1 87 ۴۹ہ ۱)ر7-۴۹]
 4 1×7 ×۳ یک ۹۹95+ 8ہ٭ ۱7۲5۱١۱ ک٭۳۰۹) ۰ “م7۶

 ے38٭ بہ١ ڈو (ہمرس :ےتج 8986 8ب۳ دات ےب
 ×۹ ۹۳ *۹٭7ہ ٭٣٣ ٭ج م 8ث  ىجیرز۔-ی و
 "م۶۹ |۴6 ۶۴ ۱وہ ٭اظ ×8” ۳۳۹5 ک۹۰ 3

 5ح ٭یہ  ٭یي 6۴( >۳. 7 جو ڑجعوُ<٭ مج
 ٠٠۳۰۲۳ 5۲۴۲۳۹ ٥۴۲۰۲ 5٦۷8۶۹۱ مكہ ×.٭٭ رو 38

 ی<--3۰۳5 5۳85 م۳۹ أ5 5جك 5۲51
 1 2۲۹ ۹۱ (۴1۹57۳۷ 57155۹۴۲۴۹ ٥10۶ ٭ر> 1)8114 8
 )۱ ٭ہ< ×× یب<5 ۴۲۳۶8 (ہ) ہ 80۳5 ہہ 5 7
 ۳۳77 ۰۱ ۶۳۴ ]۹ 8:6 مہ ×7, ۳۰۳۳۰۱ ہ۳۴
 ۹٦ 51۶ 5۰8 7 ت1۳ 57۹)۶۹۰ تاک ۴ "۹۴

 ۱۹8۲ و۱۹۱ ۱۷۹ "۴١ہ. ۲ ۹۴۰۰ ×۳ ٭ہ" 5 ۹۰ ٣۴٢
 ۔٭ (0۰ا رو ۱۶ <1 50 ۹۲2 ۲۹۳ ۳ 571۰ا 74, 7۴
 ق5 5)1۷۸ 5ا۹ >-ہ "ہم۳ 5۲۰۴۹5 ۳۳٣ :مو< ××
 -۔ یرھکروک--م7٭۶7 : ۱۱۰۶۳ “58 ٭٘فا ہدد

 88ہ -.د)

 ہو ×۳× ۱: م7٭ .٥۹۳ ی5 ھ ۷۴۱ ۷۳5ج
 25۲۰8 ٴ۶۱ بج ×× م55 ۹۰5۵5 یب ٭ بہا ہہ

 .۹۳۴٣۴ 5۳5 +۴ ×8. ۹ یب7 ۹77۹8 ۱ ك۶ 8۹
 ۳۳ ۳58۹۸۵ 8ّ. ہہ یک ٣×) اہ [۴ ٭۹۱-۹7
 +5 ہ۲ ہد, ہ٦ و 551 ہ۲۳۷۷ یا5۱ ہ5۳ ف

 ۳۳٣۴۶۲۴ 3722117 *ز×۳)] >۵ ہ٭٭٭ (٭ ۱۰ ۶۳
 جبہ مہ ٭ ٭ںہچ ٭ی٭3 مہ 58٣ہی × ہ٭

 77-۹ ماچ مہ 8حہہ٭ !5ج ۹۴ مح و]×٭ 9۳
 6۹۲ ۶۳۸۹ ۲۱۰ 539. 759۹۲۰۴۹-۱۹ 577 ی۶ 713ج۷ ۳ج ۶۷۴

 3 ا38 ۴ ۰۲ ۶۸۱ ہہ |۱۹۳ 5 ۳۹۳۱
 0۹ م5۲8, 5ا۸۱ ۹۲3 ۲۰ ×9۶ مچ ۲ ۱ ك5 "
 ۶.۰-7 ۳15۹ 8۶۳۰ ہ۳۳. ×۱ >۰ ×8)٭-.حي
 ٦۳۴5 ۵*۶ >78۹ ج۱ ٣۶ ماق نج ۱ 1۹۰۴6 ۴۴ 7

۱ ۶ ۹۱18 ۶> 5۲۰۱ ۹۹۷۴) ۶۲۰(5 ۹۴۳71۶7 5۹ ,۳۹ 

 ٹب×٭7 ہ اچ< ہد ۱ق ات5 ہ۹۳ و0 دب.
 ہ9 6۹۳. *9۶8) :5رج م٦ ۱ ×۱۳ م٭٭۰-٭:5۳۳

 ۹۸6 "۴۳۴۳۳۲۳۰۳ (۶۹) ۲۳7, 7۳۴ ×× ہ ۱۹15۰ 8 .٥5۳
 ٣۳×۰ ۴٣۲ 6 77× ۹5٦ ٭٭۱ مکر ات, ٢

 جماج-.<7۴)18 ۹07 ۶۴۳ 7۶۹۱۴۳ 8 71۱

 ا5 ی٭۲۹ ۹۰۳6 )+7 ہ ت9 ۱۴۴ 7ہ
 ۴۲۰ت ہ٭٭ م۹ ۲ ٭ہ 8ي ڈر یىی ٥ری 1

 3ئ۳۰ انچ ٠:۰ می. ہہ ×5 ہہ
 و۳۰6 77*۳۳. ۹۴ و۱۴۳ ۴۴7 ہ۱5 م٦٣ جج ٭

 115751 5۱۰۳ ی ۰۶۰ ۱٦۸:( 3۳ ی۳ تہ ٠
 5۹15>۹7 ٭×7۹)  ہہ ٭ممن٭ا5 تہا5د جب ٭جی ٭ہ ِہ یک

 212 ا تفدذتعی
 اوم ا و ےک کپ یم یم ںیم اپ تک ا اے

 ا ا یر اہم تا او ا
 ۱ ےس لم ام ح اتا نما 1

 و تک ما 5لو جلا اس
 ظ ا 2 یا ےک :

 یا 7 ےک :
 ٌ ٠ نو رونا دق ئل کالا ا

 ا ات نو نی نماز ک نار لک

 ۵ عو جب ییا ےل

 : نا اپ

 ا ی1 وان یز طز ا
 . 6 یی و 9:
 ال رو
227 
 ا ا کا ا

 ٰ 9ئ -

 56 نل نداذِ كو ات ن نا |
 ال رخ خ۸ ۸خ ےک ر۸ مج ا ےن

 ( ہ7 جر 7 18 ۳ 7 ۳ 7 ہو وچ
 0خ 7197777 28۶87| مہر) 3 ٣۰۸ 7۴۳ 7ہ يہ ۴

 ۳6ج رجب ہرے ہہ 77 ۹۹ م777 77 ۹7 ×7
 ۱ خمد)ز و27: کب ہ7 یدبج 7چ م7. 7 ۳۰ ہہ. 7
 77 م۔ت٭ 7ک بتا <۷ ی٤ ہو ۹۷ر ۳۸ ٭

 2۳ ی555۱ 777۳ 777 ٦ "ا×٭ )۸ج9
 ۔(خنںمر جج مم م وچجچہ ہجچج 5 جج غمو وہ5
 5ج جج وک یہ (م"مر) ک8 ہر یوہج ٭مج ج 7
 ٠۹۳ رو مج جورچپ ول 3ج ج8 یی ٭ ہرچر5
 ۳۳ ۸5 چج ہہ ہ_-.7×<- ہہ٭ ہجوج ھ۰ ۸۰ ہی <
 ۱۷ج 7)7 7۳۳7۳۰۸۰۷۴۴7 ٤7ج )5۰ر مر ہہ ہج ہجج قہ
 اظ وہ جو دو. ہجج یجج ہ× ہہ۳٭ چہ ×5 ر مم ہر
 ۰5۳ 5ك جہ ڈچج مل ہص ]۔*٭ ٭٭ و ہ ہہہ٭
 ا5 ٭ ) ×9 7+ ×7ر ہ7ا اچ 7 یہ ہا تہ 7

 ہم جود ووےۃ و ہر



 دہ چ ۹
 ایسٹ

 “چی یہیر ۹3ہ ۱7۳۳۶9 داد ۶ 8ہ ۰
 ]۵ ہہ 58 ×× ا01 81۸5۱ ہ۹۹ ج۳3۹ 85+

 ”٠ ۲18۳ 7۹ 2577 ٢۳۶

 3قحجوح وج >۳ ۵ 385 8٭۶3۱ہ۷۳ 9٭

۱ 8 ۶۱ 7۰× 281۲21 
 فے ۰9 مک ہ۹۱ ہم ہہ او تھک. ۶
 م۰ "مت. ہ !ہ٭ہہ ٭5:ی أو ء۳۳۰۳ 8 ا: ٭
 ہو <۷ 8 ۴11 12 ۹ظ ۴۰۰ ۴۹۳56)۱۳ 7
 ت3 7۳ م٣ م ٭٭٭۱ ٭ ہ٤ وھ٭ 1۰ 5
 م٭ 55 قت. <۶ ۹ ۲5۹۳۳ )۹× مہ

 یچ)1۹ ]قیوم 3پ ۳ہ, (9۲58 7 5 ٣٣٣٣
 ۹5 د٥ 378) ھدجہ 8۳ ۳ ء۴8 و5
 تا یک ۴5۹۲۳۶ ۰ د۲۳ 55 1 ہہ ××٭٭ ٭توج (ہار مج[

 ج51( ٭۵۳۳) ب۶5۶ ہ[[٭ 7۲۲۲۹۰ ×۶7 : ۱ ٥7

 جج  ٭۰٣ ۹ م”م٥۳٭ ۹بكم٥ ٭٭۴۶۳۱ ہ٭ ہب
 ۴78۱۰۹ ۴۳ 7 ب٭×۰×٣٭ 33۹8, ھ۵8
 تچ۳ ۴۳۳87. 89515 11917 91۲۳۶ ×۹3 ب5 ہ۷, ۹۶۲
 قەج7٭ ۰۵٥٥۰۲ ۱)۴ 525۰۰۲ 3۱۰۷۹۳۰۹ م۴ ج٥
 978 ا1 01 ۴۹ ٦ ۰1۱ ۰15) "ھ۰٣ 7

 1)۳ ۹77 ١× ۰ ١93 ت7 (372)-ی١ 3۶1۲5 5۹ ,۹٢۶
 و15۶ ات اج( و3 دہ وک یر 8۶۰5 ب۸ ا
 5۴ 5771۰ 71 ہ7۳ ۰۲۲۴ ۰۲۱ ہ77, گاک و۹1 ۹۶ہ 9
 ٣+9× ٠۶۷۳ ٭۳۱×7 7757. ء۹ ۶۹×5 ک۲5 م۳ کچ

8۱ 9858 

 گا چ
87 17۹7 

 جی  ح٭ ٭م٭ ہمر-٭ ٭ت. کت ٭م| ۰+ 8
 وب۔ہہ٭<. ء٦ 1× ہ 85ہ ء۶7 ۳5ہ ۹۲۶ ۹< ۹
 بہہ ×ء٭ (778 ید دزو<5 .ہ ۷ م۱ ۳

 1 3 50۹۹ ۱۹۰ ١6193115۹

 9.۳1۰5 2۹ ہ09 1۴۹ 5۳8+ (81:) ی۴۳۹۹ گ۹
 م3۳ یارو اچ ۳۳-8۳ ۲۳۴ ۹ ۰ جج

 5ج. جہ >ک٣ہج ج7<+3٭ ج0):ب ٭۰۴ ٭ہ؟ر ء8
 ٭َک×۳۴] ۰ .٭٭. 0× ۶۲۴ (5۰) ک۹۰ ۴885۳, '“ےز, 1 7
 7٣ 5 ٭ ۳۳۰۴ ٭٭٭ م٦ م۴ 0661 ا ۶
 ۹ دا ہ۹ا9. پ27. .۳) 31571' 57 ۹۹۰۹ 7ا
 303, 7٥ ےہ ٭ ج١ ٭ْإأيگ ب۱ عدوعجو ہ 58

 3 ) 501۷ یہ مہ اناج 0108 ۹۹ ۱۹۹71 ۹۹7 5
 ٥ 31125 8975 ۴57 یب” را ۲58 ۹575 ء۳5 ۹77۴ ٣۰

 (×8)-ک٭3 ۶۹ 6857515 ۹)۹1۲۹ ۳۴ (۹ ۱

 5 7ر7 2( 5775 “518 ۶۰× ۹۳'۹۳ ۴*۹ 711
 ک5] 7٦ 7 1۳۲۹ ہک ×3 ×[تج ×مآ 5,۴ ×۳٣

 ۲۲۲ ا! ںورذنتمز

 یک ایک یک یک دی دی دیس یی دی ہی یک یت دیا نیک یا یم یس ےک اح ۷ اج

 ےک نا اوہ شا كس کت نات تب
 : ںیہ ٹک 0پ 7 تہ ٌ

 ب

1 

 چپ ٔت

 ٰ روش اک ا لا ا
٤ 

 تک

 و ھ72 نکی کما خا قی ے

 تھ اشس حر ےن

 5 اک سک رک ۳ یک وس ییا نی ا
 ےس ند نو تا صف پ ةتب

 ٘ وم ںی نین نھی
 ایا رت نا ا و ہک 5 31

 1ی کیک لاتا تا عن دبا بوت وت اتر

 دھو وفافهلوفک ے ت7 کف ںی کت انی
 نیز ةنام فموذم نیلا روم نا ھگ ھے مس ور ۰
 ات او او وا

 ٦ اتچ کیک ہک م۸ ۸ہ ےک ر۸ اے ثب رک مرد ۸رذ رے درد رخ وے مج
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 رم َيْعَتَْذھَل ]ہے ٠۳ ٭ ×٭٭٭ 4
 ہ۳ ہ۲۳۳۳× ۳٣× *٭ج ہ٭۱ 5 ۹۹۹۰۹ ۰ 7

1۹۹8 ) ۱ 

 ۹.۷٣ 8۳۷۳ ]م5 ھم ٥۷۰*: ویو بو
 85 اًهَبآ “وہ 8۳۸ م۳۰ (× جی. میجب ہہ 7
 ہو و 5۱ 83۳ يسدرف و< ٭۱ جو آ ء۴

 مج

 ػ۶--.18 ×۱ 77 5۲9 7۳۶ ۶۹75۱8 ۱۹۳ 877
 77۹75 15 3075 717۳ ۳٣71 ۹ *ج۶(۰-۶۰۳ 571 7۴۹

 م9٥ ۹۲ 5۱

 0× جو3 (8:0) 5 1۳۶ ۴۹ دب جہ ہا
 حار) ہ 5 ۹۲۴۷۲۳ (8ا81)ر د2۰ ۱۶۳۰۷۸) ہ۵۶۸٢ ۹8 ۹ا
 ن۹ "جج ۹۳۹۹ ہہ 5۱ 3×. 8ہی عچود ٭ 8 7<
۴ 5۱ ,52 ۲ ۰۱۹5 15۴ ۹۹7 ۰۱۲۹۷۷۰ ۲۹ ۱۰۲۰۹ 6۵5۶۴ 
 ج٦ ہ۶ ٹ4 ۱۹۲۲۴۹ ٭۴ ججہک ف۹ ۳۴۲5 7 (31)۔-ک۹

 +8( ہ٢٠ مم! ہم چہ م٭ک یز ٭٥٭ ٭۰
 5۳ جر ٭٭ مج ۱ . ٥۶8۳ ۹۹ و 7

 جرم کو۶ 85 بہ. 5 59 ہک ۳5 <٤
 ح)رم٭ م٭٭٣ ہہ ٭٭أہ٭ 5> "۴ ہم ۵۶ ْنِمَمَم
 قر طا لعل نکلا یتا ە 939 8۴۴8 ۴ ۴
 2۹ ہت ×۹ 88++ ٢۳ہ 55 ۱×۹ ۴۹۴6۱ ۶۹) <5
 دہ” ٠۷۶۱ جج ۷۳۷ ۴۳۲۶ہ 5, 5515 ۰۳۹۴۱ ٭٭٭ ۷ 77

 8۳۶. 48۳۶ ۲۱۳۳ ۹۳7 ی٭٭ ۰۸ا ۹۳۶۴۸۱ (۶

 ہم8 ع یو 5 بر ٭ ہ۳۳ ٭.م- 95یہ
 ۱)855٦ ک ٦۱۸۹۱ ×۳ 55۴5 ٴ]ودچ٭ (8:)-٭ ۴۸۳۳۳۰ 37

 مح ٭ 1.28 "۹ جج ہو ۳50 ػب۰ ۳۳ ۳ 7
 ٭۹۳٭ |جیہ “۰یہ۳, "م٣٣۳٣ 7 56855 5
 ٭ہ<٥۴ تو یب ٭٭۱٭ ہ۴ ول ہہ 5۲۷۶۹ ۹۹۰۳۳ ۴
 یو37 م۰ ہہ 7× (×۰)-ہم ہم ]۹5۳ ۶۹ 08 ۶
۸۰۴ 1 ۱۰3 ۴:۹15 ۶۱۹ ۹۲۳(۶ 51 ۹11 ۶1357 ۹ ۲ 
 جہ بج 37۱ کا 9878 88م. ہ۹۹ >6 وع <6
 م٭ حج 0+ یہ آ5ت ةعصقت ہ۹ جج ۱۹: 5۹ ۴۹ 22۳75 7

 ۳3۳7.۹۳ ۳٭٭ ۱ ہہی و  ہ۳۳ ۶5 ٣۴۰۷۸۱
 ۳۳۲٣۶ 575۶ ۴5 *56 تاج م1-ہا٣ ۳۳(]۹ أ۴ ۱۰۰۷۷ 5۴ا
 وچ. مج ہ۳۶ ۰)۱ (ہ|رکٹڑوچرک (5اور-ی٭ 3۲۰) ھ۹۰۹ ٭
 ئ۸ ۱ 9۶0۹, ۱۹ ۸(5 ۵8۱۳5۹ 5۳۶۲۳۹ 75 ۴۹۳7 ۴۱
 ۳5 ہم2ا تا ۹۳ غ5 0ا86 "۱۳ 5۱ 77 7

 (59)۔ی و۹ ۱۶۹ ۹61 ۱

 551 ۷۱ ۹ہ *:[7وچاک یہرفج تع× ٭ہتئ
 ٭۹۸- “2لا 757511 (377), ۹۴۰7 تا۹5 7-۰۳ 96
 چ5 ہ 3۶۳ ف۹۰ 217۳79 ای۶۳ ۷8۴ 8. 7

 7یچ (310) ۹۹۶۳. “5۲8 51 م۱۹ ٠۳٣ ء۹ ۰ا۹۳ ۴

 تہ کا1 ہک 0 ۹ 7۶ ہہ ۰۳۰ ۳4۸8 8
 ۶۹ ۴٣۴ رک م٭٭ آہ ہمہ |ا٭ ت١۰ ۳۹۵۳۱
 30980 9ج م٥ ۹ت۹ ۱ ۹۹8ج0 ۱ +۳ ۶۹۱ ۳٣× ٭8 ہہ
 1۶195 ۴۱ 213۰۹ ۳۲ ۱ ک91۹۲۰۹۱٥ ہ87 (32) ۴۹۔
 “تر ي وو و۳ "۹ >۱ ہ۴۹ مح 8۴ ٭٭ ہ۹

01+ 900 

 ]5ر ۳7۳7۳ 7770 7)793 (72)-ی۹ "477۹ >7
 و58۰ ی ۹71۹1۲۰ >۴ ۰۱۹۰۰۱۹۲۳۹ 8555 ۹۰ ×8 ۱د
 5 5( ×۳۳. یا5 ۹۴ ۹7116 ۹۹5) ی۰٤۱ انچ ہک

 7 ۹818 ۱۹۴۳ا
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 565 چدآآ ج۱ *7:5 تط۹ ۹۳۰۰۸ (۰م7 ۱و58 مج
 ہ۴]-.۳] *۲۷۹۷۳]) ب٭٭ ہہ د۳6 م۴۶ <8 ۴و ۴ی

 8 مج ہ بہ ٣×٣ 8 چو نج مہ و5٥ ٭
 785*95۱ (×5رہ٭ ٣۰۳۹۳ >۳ >*٭09 و5 "آہ

 مجی× ۱۳۲۰۹, 5وا٭ ]۹.78 مت کاج ٣۳ر م۰ 5۳۰۹

 ۹۹ *< ک9 +6 ح٠ ٭] ہ؛ مے ین 0×5
 85۸۴ ۱ "ہا5جا 7 ۲۳ 37۳ 3* 77۲٣۳۳ ٥۴۲۷۳۳۶

 5ا 5۹ ۹۰۹-۹۹ ٭۱ ا5۹ 85 5× ج9 ۹۱۱۰۹۹۲

 ۳7۹-۹۹. ٭٭ ۳×5 ج ء۰۰۰۶ ٭جق 5+5 1 <<

 ۹57134 11۱٠۹۷۹۳ 4٤۳ ی5 ک77٥۹]3 3-33 11137 7۴

7 ۰۳ 73(۰۱ (7(2) 78815 ۰۷18۴ 7۴:۱× ۴۵1 31۴۹ 155 

 7)51۹3 5۲۹۶7 ٠٥۷۳ مم, 5۴۱ ۱:۹ ہ -٭ 4جج مہ
 75 <6 8:5 65۱۶ا 5۹ 5۲۳۴۲ ٭ ٭و"75 ٣

 ۳۹ 3۲۹) >7 3۹۹ کا157 757 ۴۹×3 ×۴. +7 6

 ٦ 7۲8۱۷15 ۳۴۶۹ ۴15 5ا51 ک۱۳ ۱۹۶۹ 7٦ ۴۲٤ کہ

 دوا ہا7ا ۳۲ 58 ز3۹ +۹۳ ۱

 75, ۹37 7)3 (2]7) 5۲١۹ ک5۶ 5719 ۹۹. 7۴8

 راج ہ ص8 ۱۱۰۷۴ تا۳۴ >۲857آ ۲۳ ٭ ۴6 ٣٣×
 819۹1 ۹×71 7آ ۹۳۹ 51775 |۱ ١۹×

 ۳۰ ]5کی۳ (3)-۔ت 8بم× مج ۹٭۱ <<لص٭ ہہ 68

 5۲5۶ ۴۹7 5٣۳ 5ب 5چ تہو9< م٥ جہ ہہ
 م۳ 5۳۰ ۳۶٢ 2٥58 ھتچ ہ5۹. ٣٣٢٣ ۲٦۹ وا5 ٣۳۹۸۱ ٭

 ےہہدجح ہ۰ ۳۲ ۳۴ ۰ ۳۰۳۳۲ 5۷7 ۰۹ ۹ .۳۱٣
 ک۲۲ كلعل ×ج یر دڑ۰]3 ۳.۲ 36 ہہ 13× (۹8۵) ۳۴

 م۹۰ 5۹575 8 11۹۶۹ ۹۳ 8ا۶1 م31۹ ۹۹۴۳۲۱ 8۹۱۹۹۰
 اکا ۹1 ۱61 ۴۹5 ت٣۳ ہہ. 7 ۹٣× ۰۳۳۰۳۳٣٣

 3 ۹٠۳ (56) ما وہ "۹ا۹٣ ب۲ ہر” "ہ۲۰ "8

 ۶۲۴۹۹۷ 1۱۹۹۹, 1۴ ہقآ ×88 :۴ چج٭ ریذن 5)3 ء۷ )

 ۳ تا۹ ۳7085 ۱۰۴ م٣٣ دس. ہم. ٭ ۴۴۳۱م

 1ک 9515 ۹159 ۴ ۱۳6 ۱۹ہ 380 م۹ ۹۰۰ 737
 ٥5۰۲ ٦۳ ۳۰ ٭می٥3 ہو ٭۳۳۲ ۳٣٣٣

71 301 7۹۹7 51۹ 

 ؟۳۶ ٭ ٥۹۶ ہو ڈاک ۰۱۳ م۳۳ 56385 ۴۹۷
 ۹9 ج5 (3ج:0)-6  رین 58 ]م۱ ی۱ چ 86

 ی1 ۳٣ہ ریذن (ق)لخ دججج) 8م, ]مروج ج۹ ہ٭

 77 5851۰! ریشب 71۲5۲1516 8:25 ۱۲19۴6 ۹)3 یب ۹ رنج
 ۹× 3۳ چجس٭ 6٥5ہ ۹4× 27 )ء۳ ہ ماتجو

 ہک جٹ م۹ جر ٥ مج ب و ٭ "0 ے۱
 ب۹۹. 11 ۳۶ ×۳۷ 'بقآج '۔ید ×۳۰ 7۶۹۱

 ۱ ۳ 915۴۹ 7 7۳) ۹[7۹٭۰۹ جج "٭]
 !۳5۶]07۳۳.۰۱7۱۰۵۷۲۹۹ چی ٭ مہ تا ۳٣٣ چچی
 ا سھس تلسی ییا

 نک یھ ۱ ۰۱۳۹۹ جڑ ۳۹ ۳77ج 78۳۴7 ۴۰.۳ ×۱
 ہک ۹5 ×۰ ٭٭.٭ ٴ-۶

7 . 

 یہ 31 ۲۶ ۹۱۳5۱ 1۹۸ ۳۳۷٣7٣۳۶ ×۳3 ٭٭

 و57۳: ۰1 1 ۰> ہ “71 9۴۶۳ 3۶٤
 ںیج ۳ چ۰. ٭جيہ ہ مج مم وہ6
 ۴7۳۷77 7 ۹71۰۳7 57۳5 (3۹ ۴٠ب۴5۹ ٣77ج ۹۶۰
 ]۶.۳۳۳۴ ۹۰۸8 773۲ 7ط ۳۳ ۱ ۰۳ ۰۶7۰۶ ×٭ 7
 ۲ 51559۹ ۴ 7۴۳ ۲۹ "٣۹ "×× یھ لہ7

  28 ۱375 ۹13178 ۹ہہ, ۹۹ ۴ ٣6×
 5 'رس ی2 ۹ ۔ وج 7 ےچپ

 مر یر ×۳ ہ7 ۳۳۳ ۱ہ *م٭
 7۶١ ڈ5 ک۹1 <8 5. 57۶. ہ۳ ج73) ہ م٣٣.

 -: ندیاخ جب ید :م٭م 8ہ "۱ ×7۶٭
 1 75ق × ٭] (خہہ٭ نج (وو-٭٭٭ 88 و:

ًٰٔ "۷ 

 1 جت ہ۳ ۹۱۹۰ 87 9ك حت! < ج٦ :ںسدعوع

 ١ ا دہ ہی رس(. جہ وج٭ ورکر ہ ہر 3ج
 ۲| ۴ج مج جج ہم٭ ہ3۹. ۱ چتم٭؛
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 تھ ہہ” ٭۔۔قع حج ےب "جج پ7
 ا5ط ×× :ٴود-٭ حج مج >-< قر ہ3
 آ۱ چاپ ہ۲۹۴۸49 یب م× 38 ہی ہہ 38 ج-٭. *أموەہج

 8۳ ×7 ہ۳ ن۴ 37× ۳> ۴ 5 ۴7۳ ٠٠۳

 9 5۹ 987 95-9 95 ۳۴۲ *ج7٭ )ت ×۱

 ۳8 7٦5 85 ہم, 98 ۰7. "مہ مہ "جج ھ6

 7.۰۰ ۴ نج د٭۰ تہ
 773 ۴۹83۱ ک٣۹ >۴ جہ ٣ہ

 ۳.۳ جج 6 1-7 ۱۳ ۱5۳ 7> دجج جج

 جے



 ھ چہ ہی حج

 ھ94 ھ ھ ھھ ٭پ ہک

 ۶77 کت3 ث و9 ے9 تے و و تل یپ ٭

6 
8 : 
 ہى

 ۔45 5 چپ م۰ اما 55آ ۳ 5۳۷۸ جہ ۱

 ۳ 6۰ 55775 (31:)-ک7 ۹۲ 7-۶۱۴ تک
 دہن سسسيلسشسس سش سس

 77 یارک 7 ۴7۶ا ٥۹5 ۹ جج نس
 تشعلسشوسمدشاسسشوھتشدمر
 جج جاہ 1 1 1( 101 907 75 ج8ص
 2515 73۲۹ ہ57 ٠۲5۰ ) ۳ ۱۳, 5155 ہجہ٭چ

 م3 ۴۲۳٣٦] ۱۴۹ ۶۱۹ 7۴ ۲۶7 >7 یھ
 ۳۹۱ 511 ۲۱۶۹۴, ٦1757( 53۰ ہہ یج >٭53 ہ وچ

 3 )15 ۴9 ا 1 15۱ ۹ 71۰7 ۴۲۳۶ ۹ ٣> جج
 ہہ و۔عےأہ<× ×اآ کب اح ×× و. ۹۴۳ دج وچ

 و5۰ 7۹ 5 ہ55 ۹۳-1 7 ہہ م۳۵
 5ا1 58 1۹٤ 75 (3۶) ۹۰ 5آ 3071 ۳8۵۰ 8ق

 ت75ا 515 ۰ م۶ ۳(8 ہہ ی6 7+177 ۴۳۳ :3یئجچ
 (55) ۳۴ ۹5۳۳۰ ۳ت7, 5۳5۳ 557۹ 57۰ا ۳۱۴ :چ جج
 ۹ (6۹۸6 ۱ ۳ بج 0 ۱۰۷٣ 31 ئ9 ۴۳ 577, بہ چچ

 ۳7+1۳9 چر٤ >1 پ5 ۳۰ >5. ××

87۳۴ ۱۴۹۴۹ ۹۰۳ ۰ [3۳۶ 51 ۳ ۹(5 (۸4:-1۹) (59 ,8 
 مت دو یا م59 ۹ ہ1, 55 ٣۶۱۹ ]جج ہى

 م55۳ 6 بج جے. "8. م۳ گصص؟,. ہجگ ج
 "۲1۲55316 ۳5۰1 ۴۶۳ 3۳۰| م75 >۴ ]5۱5۳۳۴ چچ

 2075 ۵۹ د4۳ ۵٥۹۰۹ ہہ کے (۴1۹۳ 5۹۴ ۰۲5 ٠۷
 7 ۹9۹ ۲5۱ کا57 35۰1 ۴۹ا ]۷۶ 7117135۱ ج۷

 7۹۰۹7۶ آ ۹-27 ۳79 ۹۹۹۰۳۲ ج۱

 ہ5 55 ۳١٣ ×زتا ۱ثا م۳ 6 ۶77ج م۰
 6 ا( ۳م ۲۹۴ 571 ۹۷۳۴591 75, ۰۰۷۴ 5۳۳۶ ا 7

 ×نق بات >1 ہو١ م5 ہر75ہج مچ ۱ ٭۹پ ہم۱ ٭

 ب5۳ ۲۶ ×۳۳۶]۱۱ بقا ۴۰ مم ٣ م۲ 0,
 ہ5ا۱ 8۸ :] 7۳ ک57 جا ×۱3 1 ۳(6
 5”اتآ >5 مج (۸]؛ غم م۸ ۶۲۲۰۹ ی3 ۳۳ 7۶6

 م۱۲۰۶ ٭٭حی 7۳× 5 ٠٢ تو٭, م۳ ٢ہ ْہچ٭
 م۳ ۹ ن15 ن۹٣ ×07 >۰ ۰١

 ۴*1 نیلا لم ہ۹, ی۹ ۴ ہم۱ ۳۴ رن ھڑ ھ٤
+۰۶ ۴ ۹۱۳۴7۳ 71 ۱1۹ .۹ 57951591 ۹ 

 2 585181۹ ۲۹۷۹ ۹۹۲۹۶ 5۴ ۴۹۹۲۳ ٭.ا, ۶
 ۲8۲۶۹ 7۹-۳.۳۰. ×7۰۹) ۹ ٭٭ ۳)۳۰۷۹

 ا ۴۹۱۶1 ,٠ ٣۴۴۳٣ ب5۰ 7۹۳٣۴ ۴٭) 7ج6 778
 ٭< ب۶ ہ۴۳ ۱*۶ 01۹۲ ٣ ٣ ز7۷

 ویےج >۳ ا۵ج مم ×۱ ہہر حکم م٭
 >85877۳. 07۰77۴ 7 ی۵5۹۰ ٥۴۳ 5۳]. *زئ, 57۰۳۶۶. ۹۳

 "5 تل ۲ ۳۱۰ء٣ ی 5۷۰۳۰ ×۲ ۳۶ ۱۳٣۳۰۳۸
5:361۱ 

 ا دوھ ۳۴  ةّيآد نماأمو
 ْ ۱ ۱ گے کلرک ٹو تک

 دار روسرٹمہاوئاک لک ةیرکفا ںولوغنما
 ءنورسان نما و یت شا ا

 1 لال نآد دل انی لنا تامل اف ا
 ۔1 ای دلا وما دیر ناک نمک ا نو شو نا لیفوھالا ا.

 4 9نوا مق مهو اھبف ھلامعاوھ لا توتاھنیز ٥
 1 امظحواٹلا ال را فصل ںی نیلا كا ا

 1 لع ناک نما اںولہعيا وت اک ام ںطب و ابیقاوعتص |
 آ یم رملق نیو هی لا سواد ہر نئ کی
 ٦ نمی مکی نمو ةپ ںونمون كوا ةصرواماما ٠

 2٤
 1 را نمو ںونییہدلںیاکلارککا نملو کین ٠
 1 ور جور یک ںوضرعت كلادأ ایم لا ع یرکفا نمی ا٠
 ٦ ال يھرر لعاوب نک نل لم دامم لا لوقی ا٦
. ّ 
 4 و نژزوک مرا ھو بیا وو ا

 و ا ا 2 ِ 5 تاووپ ۱
 ےہ رٹ رٹ ےگ ھا یک مم ےک رم 2 تو دھکا ہو ہک و ا اھ گر ا

 مدر) ہڑو 15 ۹۶ مروجرک پ7 ہعو) ٭قمڈ ٭ ٭
 ہمیربوہد ×۲ ٭6 دو حو) ہن 77ج ہک ب٭٭ ہو 7
 حج ہو ممے٭ +7۸. ×7 ہیرکرحو٭ ۴م بیر ڈی وہ۳ ) خمر

 ہمہ ]×۷۰ ہت بچو بو جو ا٭97 ٭ت--ے ہ97 ف٭)+
 “ ۸۰ مہ روک 5)3 بہ میز ہ7 ہ5 جو1 بج
 +۳ یڑرجور یہ جوہ+ ۶ نءےر ی "ر7 :(7۳6)ج+ ہص یرچ
 5ب 77ج ہ٣۴ م6 . ہ58 ہ7 5۳ 7۳7 77

 ھ۳57 ھ1)53 م5 مہ وج  ْہہہ٭ ہ77 دت 75جج ج7۸5
 5 7| مدز یوہک ڈ5 ہر ,٭ موج ہ۷۳ )ہ7 ٭ہ ٣77 ج7

 ہ۱ ہا ب٭)×+ ×۲ ز۶چ ٭]یەزچج ٭٭ہ۶ عوورہ مچہچ ہو 5چ
 قہ ب779 7۹ج 97۶7 ج7ر: خور ہے7 ٭٭ ہک ہ و7۰ رو
 تہ دہ ]جو8۱ ہک د٭۳ 2۳۷ یہ تر عی یش

 ۳9 ہی ا چہ ایچ کہی ہ7 3ہر یہ 79
 × 7ج7 :۸×٭50۶۳ ہو )وچہج جج. م8 8ھ پچردچ ]۶)۷
 ۔!یمج فرج جے۳7 ھت ۴ ہ77 / ہہ ٭ فرج ڈبو چ
 مج وہ ہ3ڑجہ مج, ہچ۷٭ و ہرو وہم ہو ۸5
 ہر۰ "مز ہہ و۳۹7 ٣ 5ی 7ج ای اک ۶ 7077 کچ
 ہہ حج ۳ دیرپ 5)۹ ہم0. یب ر۰ چچ جر یر ر ہو
 57+ یہ جج ](آب.ج×٭ ہم ےہ ؟ہج !× ہ٭ہچرے 8 5۳۷
 ]خیر یو یہ یمرو ر57. 7 7۳ہ 7 7 7

 ۸ 5وہ میجر وی+ و در ]7ہ بہو چچی
 ہ۔ہ٭یہ٭ وچوجچر یحجر و ہچرکع+ ؟ )1 ھجچج ہو یبجچ

 7جج ٭×> یبجج ہبورج وضو ب٭رجچج



<9 ۳ ٦ 
 پس جت چو چیپوچ-پوووسوچجمےچس و چعع وم اڑ راہب اوہ اہ کاج یاب یارب ام ازل و بو یھ کو ال جح ےہ و داس ال اد یک دب رہ وک وت جد ےک و علا یس تک تم ھادرعب وم ا ڈی سیف ےک ےہ ںیم ےک ڈاک رات تالا ےک ڈک ک چاچا ےئسرب ہو اپ ہک ںی ہین کت اک ںیہ

 ٥  ۹8۱۹۳۳ہ٭ ٭رہ× ج3ت ۶۰۱۰۰ ٦3" 5۲۰۹7
  56 ۱ہ۳ ٭می  ہ٭:بيعم٣ ٭.١ ہ ٭1538

 ہو ۹ت٣. تاج یجو -> وہ ٭جچ٭ یج 1۹15.۹
 ١ ))۹ہ×چ١ج)3٭و( بم ۰)78۹

 یت 98

 ٭٭. م۹۳٣۱ ٭*× اھکْیِز وا ڈا قول ات ناک

 تا31 9 377۹ 71۹ ۶۲۱971 7 ۱

 8< ١5 ×3 ]506 8۳۳ (ج0) جج ۱:۴ 55 ےہ
 1< (380) ۹۹۰۳۲۳ ۴7. 571۰ 9۳۰۳۱ ۳۲۳۱ ۱5ت

 +ی 1۱۶۰۸7 تہ 115. ۹7 ۹۷۰۳ ۴ ۰1٥٥7۳
 ٭ و)ب ی١ رک ۵۱۳۳۴۳ 5۹۳۷۲۲۳ ۶۲۳۰ ۴۳۹ ۱ 7 31 ]

 مجچ ۷۳۶۰ ۳۱۴۷ 11-ك۹۰ ۱۹۳ ا, 5ا8 5۴۹ ٣۲
 157 7۳ 5۲۶۹7۳ 8)۳۱۰ ہم٦ 7۳۰ "۳آ 1 7۴۶
 ۷۹97 ۹٢٥۳۰۲۳۹٣۰ إ ٭ ۳٣ ؟ٹ*ج جہ ٭ہ۹۳--٭۳۴۱,
 مج تچاک ہ مد۳۱۹۳۲۰. >53) ۱۳ 5۹ا 55۱۰۳۳۳۲ 7
 ت۰7 تاک ۹.9۰۳ 761۹ ٣٣× ٥۵577 5۲7 ھ۴

 5و5 ۹۱

 دن قام ذالع ليا ناک نم
 <۹. 7 9 ۹۹۳ ۹۰۳ ۴ ۹78 ,۳ ٣|

 ۹1۹۶ ۱۴ ۳۹ ۱ 5۹ 7٥7 ۳5 ×۰ ٭”٭۱ ب۳6 ×۷ ہت
 قع 5ھ) م۹, ددچچک ٦ ۳8, 5۲۳5 602 3۱۲۱۳۱ ہہ”
 ۱۳ م۱ ۲۲۰۳۰ م۱ ا37 ×۰ ج7 جج 97۶

 +٦ >357 ۱۷ہ م5, ہا: ہ۲8 ۰۳ ہ۴ م5۱ +×.صی
۱ 811741471 85 ۹5۳۴ ,6 

 ×٠5 5 1۹۱ ۴3× (38) ہ۹۰ ×7 و۶۳۰ .چ
 گفت ۳۲۲۳۹ 11151۳۹۶۲۴ ا۶ ٭۶) ]۳× ۱7* 6 .۴7 ۲۲۳۳ ٣×

 جہ ہو ]١8( ۴ ۴۰۱۱ ۳۳۴ و۳7 ×۳۷ ۹× *۶۹ ہہ یک
 7 ۹آ ۳۰۷٣۲ >۳۳٣۱٭×۴ ×5 ۶1 ۶:۱۱ ۳۰۰7 *×م)کر)۱< (>۴)۔-٭

 ۹۹۱۰۲۹۹ 57 ر۶ 37ا ک۹۰ ہ۲ ر٥ 5اک ۶51 7 ۹ 2٥
 حی یىی ہ5 مک. چس ہ مہ دو م۲۰۳۸ ہ مدظژجوقٹ

 ۹7ا5 ۴] ۱
 ب بج ٌِةَْ (ج موم ر٭” مج بج تلک ہد سس و مپ
 ×ك.۸ 773 ×77 ٭۰۰۲۰ 8ہ ہہ. ٭]ی ۱
 07۳-7۳۶ ۹77 ۹۰۹) یر ۴۳۷۳۲ ہہ ۹۹۲۷ 7

 ۲ 65 م۱7۳۴ زاجعا ی'ا٭× × ×ہاوب+۹ >]۷7:3)ک 051 ۹۷
 ما ت10 5۳۹ ۶۹ ۳5۴ ۹۲۲5۱7۹ 7
 7ہ چ5. م1 ۹۳۰113) 1 یب ٭رآو >ممج۳٭ جہ 5
 مہ م۷۲۷۰ 2دا ۲۹5 3۲۲5۶ 5۷5 (م1۹51:۹ 5751۹ ی5
 ٭ ہم ہ< مج ٭۷٭ ٭ک ۰ ی١ ہ۹پ ے5
 آ<]7۳۰۳75۱ ۹۰ ×۴۳۳٢٭ >۷75< 5 ہ۹۰ 5× >۳ تارک
 5577۰۹ ۹۳ج. ٣× ×٭٭٭ ٭٭ یر ۴ 86

 7۰5۹7۳ 7)۳۹7 7 ۰ ۴۹ ک8۶۹۱١
 م35۳ " 5 5۰۷۶۹ >۴57 1ت۹ ک۹ 7۳) ت۲ ۴

 تن جہا پیرا

 ےہ ×]٭٭9) ی5 ہہ دا >۹ ز×م××7 ہ *رو٭77]
 ج1 2917 ٭ز ۲۰ ×5۰. ؟ 7 ۹۹۰۲ 5 ۹٤۶

 ر+ ۰۲ ۳ک ۳۱ ہ۷١ >65٭ * ]مچ ۲ ٭
 سو وفا ظفر مہ ان

 ۱ کلا ا 7 یھ 2 37۳ 55 0153) 5 ۶)
 5 ا 0467١-8389 ۱۰88 ہ5۶ 777 ۱۰۴ ۱ا27٭ ہہ
 ثا 27۹ ۹۹۲۳۶ 55 7٣× )۹ س۲ ہک ر ہہ مچەب
 7ہک ہر 7۹۰ 727 ی3۹31 71 ۳۴ 7ج تد۳ ہ85 5
 5۳۰1 ک۱5 5)۱9۹ ۹ >۴ >۱. 1۹7 ہ۶
 ےہ و١ ی5 6۳۹۶ ×۱ ۳۰0 3۳ ہ۴ 87ہ ہ۳ ہ٭

 پ۱۳ 38 ف۲ 5 51)1۳۵, 75 7۴۹ 1٥7۲۰
 و. 539۹ 5۳ ۹۹۹ ٭٭5 3577 ٭چ5 ۹۱ 7

 ۱۰ ٣ہ <۹. "۹ ٭ ہ٣ ۴

 ۲٣۴۳۲۳ 9۲٥٢۳ہ“ ٭تہ٭. مہ ۹۹۱ ۹۱۳ ۷٣ ۴:۱877

  6جم ع7 ×۷۶ اج ہ3۳ یصص٭ ہ۵۲ ۱ج ہہ ہہ
 ۴ ٦× 1۱ ۱۹1 ۱)۳, ۵۹77۹ ×۰7ی

 ہہ٭۳٭ ٦ +5 >8ات ٢۳×  ۹۲۹۲5۸اچ مر ۹۱ ۰, 5ا5
 مم ہج ٗہ٭ ٭ہغں ہی جج ٭جج یھب

 7جج >.×× .×٭ ۱ ہ-  ٭۔]عی۳ ہج :۰ 57۲۰۲۳۳۰
7۴079 77 ۲5 ۹7775 ۹7۳۴ 2۰7 ۱57 ١ 

 ۴ ۳8 85ئ م۴ چ۳٣ہ مح ہی ٭٭٭
 م۰ بے. <٭5:ا<٭ 8۴۳ ٭9٭ ء۳ 88

 ۹۳ ۳7( 7۳١۴۹ ) )۴۳اچ 1-۳ 2577۴1 7 1 71۹ج
 5 4+6ا37 5ک 5۲۹7 ×× ٭ ہ3 ہہ ٭8۲ ۹۱۲ 51
  ۳۴٭7۳) ۳ ڑ۴ 767 05۳۳۷۳ ۳۴* ]57 7۷۱-:)۳( 8> ۷۳۳
 ء7 7۹۲٣ 6)51۹ ۳۹۰۲ 35٣۲5 ۲۳× ۶۲۶۳۴ 1۲99۳۳5
8۱ 

 ٣ د۳ ٣> 5 ۳تو جہ ی3 ہہ ×× 5
 ال۰ :ہ ۴ ٴم× ۱۸۱ ہ۳ 3]×۱× ×م×۴ دو

 ۸۳۳۶ 7۳5 6 ۴ ٭٭, ×5 مہ ×۳۰ :ئ ")
 ۳۶ ہر ھ۲۰ ۳۱۷9) و×۳ "تاج مم ہو8۴ ہم.

 1۳5 یم مم: م5 مج جر 1۳۷۰.۳. ]8۰ ۰۲۳
 آج مک چو ہ 8یہ5 وج ہت ×۰۰ <×
 اک ۰٠٥7 (35) ×× ×× ہج> ہ و۱۴۰ یەرمر ٭ی

7۱ 181۹۹۶۹ 

 ء30 ۴9۰ (78)-ی۹3 815۹ 8187 تاینلاب لامعالا امنا ۵

 ۳ سوچو مک مو ×٭ ہ ۶5۹ ۴۲۶ ٣ ہ
 اج ہہ 8376 ۱۷۷۳. 5 ۴٥۰ ہ۳۷ ۳ ×9 ۹۰357
 8۳5 ج٭ ٭]٭ ۱ ہ مآ× ہو ۱8۹ 8 م۶٣ 8, ء
 55 ]1 ہہ < ٭۲۳۹۹۳۷ ۰۱83۱۹ ۳ ٭م۳۰ : ہ۹



 لن د

"-.... ْ 
 <ا]×۹۳ دا 53۳۰.

 75 7ک (ک6) ۹7 ا513 7 9979 97۰ چ۰

 یا١ ٭ و< ی:) ×5 تگ ہو وچ
 او 5۹۴ 5۳ ۳۳۳۱ ۰)۷۳۷۳ < ]0× ےہ

 راگ ٹو مو٭٭ ہ ہ٣۳ہہ٭ ٭ءج جںوجچ ك8 طب : ۱
7 ۰ 

30+9۹۹ 1۴5 ۱ ٦٦ 777 135 >9< ۱ 
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  >۱٭) 7)3۷3 17۶۹ ٥ 7۱۹۱٥۰

 اتچ٭

 ٭ہ 8ہ انسَرَمَلاَكِرراَم ہ8 ہ8 ہںوہ << جج یدرم ہج< ہ ہ۳۰ ۰× ہووے آ

0۶۰ 9 75 1 ۱ 57571۶۶ ×٦۶ ۶۶۰۰ ۴ 
151905 1, 257۱8 ۳۳۳ <۹: :۱98 <68+ 1 72 ١ 

 ۹7+ 51۹ پ۳۶. ۵۱ 751 57۴۱ ×۶۳ ۱8: دچ٭

 می ہے ہاواک ۳ .ص 7۳ 55 ×0۳ تچ چچ
 >76)3 5, 5۰۲ ما ت×) دہ ق3 ٦٦ 35 8ہ نج

3955, ۹۹ ٦5 117 5۱ 

 دل ۹٤ 51915 34 ۳۰]۱۹ یب ٭٭۴ جہ ۔--

 ْنِ٭ةصر یتا د قر نی نب لع تم نِ کند مولا

 نوُھهرِک امانت ام کما ليَلَع َتيتِطَف وج

 ۷*۹ 5۴8۷۷۷۱ 5 ہ. ×۲ 55: ×جچک×<٭ ہ ہو
 3:8 ۱١۱ ٭ 71 ۳. ہ٭× ×۳ ہہ ×بت ×3 وچ
 د55 یک 08۹7۱ ہہ ٭×٭ ۲ تو م۳۳ وج ہ6

 ]5 “اک کک ۷۳۳ ۳5 ۳7 *5 ۱ ×جج ہ مْچ)٭

 جہ ے.دجآتو ۹۳۳۷۰۲٣۷-۳۷ :و× ]وہ ۱۶ ہجو)بچ
 ۱۹۱ ۳۳ ۹۵۳۱ 5, 5۳۹ تاک ۴۴ ۳:57 ۷۹ ١) ۶ ۰٣

 9۹5۹ ۴9۹ ٭15۹]1 5۰ ۳. ۹ ۳٣۹ ک۱ ۴۳۳, ((7۴
 ہوہت-ت ہے 8-0 5 < 1 839ج ہ۳ ہے
 ×3۲ د٭۰ >7۹۳ 5 ۱۱ دو”. 5۳۷ ×9 :۴۶
 ا5۶88 بج ۲۱85 5۷3 8 *7××٭ >) ص١3 ٭ ۴
 553 مج ہن. *یى >8. جي ٭ و ؛ 8
 م1۹۳۷ (* 7ت ہ۰. -٭٭ق> × ::..0]3.جح ۱8ج ج5

 ۹77 55 ا م8 ہ8 ۹.۱ << ہہ

 21159 5۳ 577۷516 5۳۰۹1717 ات ۹ م۹ 3۳ ,
 8۳7 1۹) 55 ۶۲۰ میسج مر ٭٭۱ ہ3۳ ۶۴
 جہ گا5 ۴< یا م٣ اتر دب ج۴۱ ہججحر٭ ڈی ع۷٣

 50۳9 7)۳ 7558 ھ8۳ ۹*۶ مہ, ۴ ہچاک (ہ٭ ۴7
 3٦ ۹ا1۱ ۶۷۰۰ تہ. ہہ 3و ہ٭٭ گکچ 6

 یرکاو 9ا7 2۳۱ ۳5775 7< × (ح82) ۰٣×
 جج 7+ جہ ×ہ 3۷. ج)) د٣٣ ہ ٭٭ 8 ۱)۶

 7ئ4 75۹۳ +7 ہد ہ51 ۱۹ہ ۴ ۳٣۳٣
 ٦٦ ا۶6 ہم٣ 8ہ ہیوم عجم جی <<

 31٤۱۷ ہت ۹۹77 ہہ 0م ہ٭٭ 88۳ 8

 ندا تن سو یسیم7

 اادوش ۲۲۵ ٣ ةِكأ دنمأمو

 1 رهل ناکام نکلا نعم اوور توا ا
 ١ اوناک اناپا لعلادیل تعصب ءایلوآ نی وطا بو ذ نق ٠
 1 دلا كيا نوا مولا نوید اہ

 ٠ 6دا اںورافیاوٹاک ام مولع لضو یھ ست أ ور
 ٦ اواغاوٹما نزلا نا 8نور شالاوھ ڈرا ق مھا

 ٦ راصباو ی كو یارک نکی فلا لم نو طا ا
 ۱ ۱ ات 21 جم کنز فام کم نی تہ مما :

 ١ ااود تال نآ ناسردنن کلیات ف لام ا٠
 >] ینلادلملا لامقاغلا ون با ںعمکلع فاخا قا هللا -

 1 كا مد امر تام دموق نا ارفک سا ٌ رسر۰ ۳
 ٦_ یامد ئاولا یداب اتارا مم نال كا ان

 ٦ ٥دن ةصر یشاد یر نی نپب ضش کن ا.
 نوھرک اھل ول ےہ و ها ا ے<ص جو ك9 7

 .ً و (نومرب ماتاو اھومکمزل ایکيلع احیہجت ِ

 ممز)ر ہ9 9ہ چرچ برج بچت ٴروج یجب ٭چجچ
 7۳ت ا0727 ہ77 777۹۳73 ہن ی7 ج٣ 77904۹ ×77 7ہ

 اکڑ31 97۰ ۰77۷ 7 یچ+ 7٭ہ5 سز ×1۱ یر ) یچج ق مرچ,

 5 ۳7×5 :+بتوج حج ہ٭ج یر × ۸۳ ۸۷۰7 ×7×
 >]٭ م39. ی۲ ۹ج یز٭ م۳ ۱ہ ہت محر ہہو

 یہہرت جہ 77 ہ37 ورد د٭٭ ٛم3ر حمر کہہ وچ 7<

 ب7۴ ٭ ج۳ چی ہچ یجب پچ ہو +٭آہ 67ج 73ہ ۸57 عج
 ۔یچ 'رورچ مج عو. ب)ہ٭>5 جو کو+ج]ج نجچر ممر
 تہ 7ہ ]3× جج جج جج ہ ٭8چج یجب يہ مچ ہرچ ہو
 وج ہو قد جہ جو7 7 یج ۳ ۶ ید ہتربو مچ م٭
 07 یعر بو سرچ چک ج+ یر مج ۵نو جہ ْ٘ چو
 ۔!ےںع ید 5 ()ردر وو ہر ہو وو جر أ٠ ٭۰٭۱)5

 مد ت9 ہیحج وڈ ]ئ9 یچ+ج جبہ ہر چےیچ
 ءتز ہ۷7 )27ج بج ×ح بج وج 7 .٭٭ ہرججوج تو مو5ر یدر

 یبہ قرج ھو مبہم برجچ جو مہ پوٰہی

 ببتصو میک یمج+ ہمہ و5 بج چچ وج ٭و ہ۲: چج
 ٹو مم ]0و ڈی ہ< چجچوب٭ەچج ہو قد مقتبج

 ہرکرس۳ اک زی7 ۳ 0۶77۹ 7 یہ اہ قہ ا 7ہ ہب
 طدببوح ب۱ × ٭٭٭ ہہ ءعحرور ۳ کر7۹7 7ب7 ہہ. ج۳ ۱ر

 مر و< مچر یم ےم کہو ہہر ٭ مب بب 5 ہوچ

 دػ39جبص کرو مج یہ -٭۴ ]تر ]ہہ قیدچ خا کج م5 ہج قرجچ

 ہ۴ جہ ہ<ر وچ چی ہ7 ]عج ہیچ. ہڑءجج76 یر ہر 577+

 ج۷ ٦ ٭ہ٭ ہبح×× ٭رک ۶۶ قچ مروج ہہ مو جج
 7٭ت جر 7جی 7



٦۲۷ 
 ھا و تح چروص ہت. تر نہ

 5 +ا75ا]۴7)۹7 5717 7۳ت >7 >ت>> ہجج-.ج)٭

 01۶ ۹ج ۱٥۳ ہم ۳۳۰ جج ]۳-]) 8 ہم” چ,.ی

 ہ۳٦ ہھجووت × د۱ ہ٭× 5 جج نع مہ جج

 55 ٠۶۹ ٢× ٥۹" (ئ نج ا5777 ×7 >7 وج جج

 ہک557۳۲ ۳۳آ ٭ ۱5۰77 ×ج٭ ہد×-7٭ ٭؛ جج جر

 ا١2 ہ۶ ج5 7 8:م7 ۱8:۱ - رجم >-چ مہ

 5 ا91 ۹ اچ 63 5۳ ۶۱۱ ک537) 5۷7) ×۸7٭ ج٭

 گ7 جج و. ×× ۳×۰ ۲57٣ ۶۸ ×5 مچ

 اب ہ ویک اک .ڈ ۸55ج ہم -ہ× 3م وج

 3۳٣ ٦٦× ٠٦ ۳۲× ۱7ہ ٭ج ہہ7٭٭ جو بجو عر  ہہوج

 × <0 59 م۳۳۲ 5ہ >×× ہ ۹. (ج جس

 211775 57 ۹1۹ ۹۳۴77 ج7۳۲ ٭× |

 ۹٣۶ 5۳۳ 0107ہ ہ٭چع ۹1۹۳ا بت مح. م۳آ

 9 ۳ج  ج-.. ۱ ]م77 ہ۳ ×× ×8 :]٭

 چ۰. ×۳5 ۱ ج8: ثحج مج مہ 8٭

 ا757۴ ۴5 55 ۱۳۹۳۳۰۳ >۹ ہج٭) :ت. ہ دٹج 5 ج

 ہم م۳۳۳۷ ×۳۳ ھہج٭ ٦ ہ۰ موج مچ حس عو

 55 م٣ ہ۳۳ ×7. دء٭ ہر ]ٍ جم چ يج

 “52ا١5 5ت د٭8 ۳× ہ ٠۰۳7 7> ر ×2۰ “×× جت.

 ہ۹۹ تا 57559 8۹۹ و3 درک ) ھحچ یچ وچ

 5۳5 ۹۳ہ 73 | 

۹۳۰۶) 57 51719 

 ×× چت ٭-۔٭ جے ےھیٰٹیلکرکگكیضامو
 یاڑلایدابان زارآ ×۹. >× ٭٭ ہہ جم *٭:ج٭

 57۷7۹ ۹۲ 7۶۳۳7 ۳77 < 87۳۰5 >.]چ

 ٦٥ 7٦8598 7۹5ہ 5وم یب چو ج ۱ ہہہ٭ بج مچ

 255. ۳6... ٭٭ ہ 8۵۶ "وج ہہ جج ی چو جہ

 آ ٦۰ ہ۱ ہب> ہجےہ_ ہہ٭× ۱ ۱۶ > ہ ×1ج یہ

 5ا5 مد 19۳۶ )آ53 ٛ-( ×۴. ××: جی ر چچ ہور <

 25ا77 ٭٭٭ ٭٭ چو ہ چہ چع-ع وخو ہہ مج

 575۱ ف٣۳٣ ۷۴۳۳ ٠:آت 7×7 ۱۶ 7×٭<۸ حب

 585 ہ )< ۹ہ ج3 جے حج جوج جہ مچ

 م198 ۷۳۴۴۶ ۰)5 7×۹ ٭ہ 8ہ” ٭٭ بہ (8

 ک۶9 ت۳ 7 ۴. ٦ ہہ ×× >5 ۰)8

 5۳9 >5 ۰۹۳۴ ۹.۰ ٭×٭.- ہ۳ ہہ چچچج

 756۳ 5۳۷7 >7۳۹ ج ج×٭ ط××) ججہ< ج جج جم

 17ج ہ جت :_3 أ١ جو, و ٭٭ ہ مج

 785۹ ۹۱۹2۰ 5۲۹۶ ج مچ م٥ چیدہ” جی

 217۳7۱ ۰۶۰۸ ۲۱۶ ×× ہہ ٭چج ہج جج ٭عب

 ۲5 ۹۹۹٭ ا5اٹنک 515751 5۹۲۰۹ ۹5 5 جج جو

18۹ ۱ 

 ا977 ا۹1 م٭٭٭ جہ م٠" مو ٭ج ہ

جرجتصدجچجعھحح-مٔعصح-صصع,وھھسعسسُسُڑٌأجچسمسسےٗوویوممسمسمسس
 ھحاصحڑجک ص1 تک5 عصیکوطکھجأح

 ۲۲ ٢اد نمأمو
 و یف 0903 ڈی دہن یم ہہم ےب ہہک
 ج یک کئ کے یو ترک حج ےک

 ا اتا نا یا نامی لو ا
 ایل و اس را یاو دا ا زد اپ

 ا وطن نم یشن قو 0 اھ ا
 ا رعا لو لدا نرخ یل لا و0 نوک یب ان

 ںیہ رو وک و ہر رک

 ×٭

 "مع

 با اب دا مدن نل

 0 کاما و اف نا نہ ا
 2000 لاک عقیل نو تک نما یا اج
 جا

 اَناثكَدر ٠

 رانا نا لیٹا تار مام ینا

 >ەلھ وا قع بج

 و یا یداو نومشت ہت یرباناو یاوجإ عم ا٥
 شک بال نما ںیہ نمالا كرو نم نوٹ نانا ا7
 و6 ات اتديع اب كاقلا مشاری

 ںوق فش ینا ا لظ ینگ
 وملط رن

 خؤج) 5۶ ہ ×۸7 +7 ۱ ۷ظ ہہ یصچ ہججہو جج ہججو

 ھ 577 7757+ ہمہ چع ڑ9ج عورور پچ چپ
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 6(6)) 77 0758: ہہو 5 >ج ی ]777 ۳ج ہرزہ ہی رہ

 و355 ھ۳ ب370 75 77 ہ ۹۲ :ر+) ٭و٭٭9 25۰ یچورو وع

 سپآ ہ ۰8 ہج×٭ ہمچج۔یز جج ہووڑو 5ی وج ا

 عطڈ ۳7 چ .۳].7+ ہر 7 77 ر نج جج ح×٣) رچرچ

 ٦ 7۳ +7۲ جی٭٭ یہ مج جج جو7 وچ چپ

 ۔اگ) اج جج و وو ٭ ب58 جو یچ

 تا7 ]جج مچ چر ہا ترا ہر د7 ھجری یج

 “8ر مہر 5 وج٭٭ ات ہ77]7]5 ]7۴ نج> وہ 7۶

 ل85 حج حح مور :رظ× تر بدو جج رچچ در

 ل) ۶×5 5 ہیک جج. جج جج ہ٭ ہجوجچ ج

 ۳۳ ۳ ×] ۲۶ ہو ہجو ]وج ہرورج جو< و, 8855

 ٥۹۲77 چو, یچب اٹ و م7۳7 ہبہ جج مج چپر

 ؟(ہ)ر ہرزہ چ جو, ۳۰8 مج وہ جج یو مےہ , وہچ

 ۱:535 77 7۸ و عج جج یرہ ورک ا55 ۲ ۳ ط۷ 7)7 ّج

 اک ہبہ وہ جج وج ×ج٭ وو مج جم جر (ت٥ہ)

 رُّئ × حرم ء8 ہ5 مہ ج ج ہہ وو دوہہچ
 ۴5 كا۷ اک77 چا7 ہ77 ہ77 ہ۳ ہنزہ ہر37 7,

 5۶1 5777 ×۳۳ 3پ جب × مر چہ پ8 چہچ

 .7۷ ہ٭٭٭ 7 مہوچجج ںسج ھچ وچ ےس یچ

 تا ٠ <7 7ہ ہہ ۳ت7 7 ر ہجر زہ چرچ
 ا

 فو ےئ ا

5 : 

 3ھ چ چ و ھ چ

۲ 

 و رہ



 ۹ 4× ٣× 39×۳۲ ۹۹.۱ ۴ ۳٭ 7۳×7
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 ٍبَْقلا زلَءَالَر “05 ۹18 ۹0۹9 8۴8 ۳
 7۳۰۰ <7 ا۹۹۲۰ اہ: ہہ( ہر٭ و
 ۹-7 ۹ زہ ہک (303)۔ص5 ت7ج چاچ پب

 ا 2 ہ۷. 7ص ما 1۶7 117777 یب ۳۰3.۷0۷٥
 ین لیس ماس سس یس

 3۳۴ ڈّجص٭ ٭۱ 3۳7۱ 3۶ ۱۹), 95) 3۱ ۱۴۳ جج
 <5 ۶۱۴ ۱۱9۳۶ 555 ۰ ۹۰1 ۲ چو! ہ٭چ ھلسنا ۲ ْ
 تا. 5 55 7)958 >۹ ۹9۰ ۳ 77 5٢ج ×) ۲

 ےہ. يہ پا دیئ ےب تے

 ھ- ے8٘ؾجد تک گل ڈڈفل

 دلارن ہج ٴ×ھست حج. تھجبہ وج ہے رئب ھے مے ھو ھٹج ہ-ےٰیہ جج 'ے5چ مۃت

 ٠ یک ا بب

 ساس ریڈ یلخ تما حماس یم یابی تہ شام یی رش چ

 نص 8 ص5 ۳۲۳ می٭ ۱ 2 ۵8۰7-1۹ ہ5۴ 3۹ ً ْ
 ڈا 4 ہہ مح روڈ ×۶ ×۳ ٢× ۰××٭ :جہ
 کپ 77 ۳99 ۹ ۶. 9۹ 57۶ 5۰٦ 3ا ×3 وچ
 ا ۱ و یم ہ5 ۳)5  چڈچچ

(۰۴ 8 77 ۴۹7 5۳۶1-۰7۹ 

 ثب چ3: جاہ جے ٰٔكِْْلْلْذْفَألَر “ج٭

 ی۹9 58 ۱1 , 591 ب۳۲۹ ۳۳ "٠ ۹۹۳۶ 57 و7

  ۳٣8٣٭م کیے ہہ ۹۲۳۳۳۳۳۰ ٭٭ 58 :59۸3
  ۱83 ۱بثبمج تو۹ ٭۱

 تاج ہہ م٭ جہت ۹۶ ج٠ ۲۹7 ۰۰۷7
 ہمج٭١ اا5, ۳۳۳۴۶۳۳ ہا ۹۲ ۰ج ہ5۶ ٣× سچ
 ۹ ۶۱۹۰۳۱ ہہ, ۹15 5۲۳۹ م1 ×۰۴ ہ ۴۱۳1:3 ۲۸8 ]ہ5

 9[ ۳۴۰. ٥۳ م7۳۹ م1184) ج۲٠ یو ٭م×.ج مچ
 38 ۹1 7 71۱۹۹۰ 717۳۳۶ ۹۰۰77 ۰۰) 7 :3( ٥

 517 ۴5ا 5۱ کک 571 55515 77 ۹۹868 7٤
 "ہر3 < م۵718 1۳8 ٭۰ ۲ ٭5 558 ۸57, 5٭

 5۲51 5۲1۶7 ۱ 7۱ 6 ۴39 ,٣۳5۵7

 3۷۳ 777 ج< (31:) 1۳86, ہ5۳ ×۳۶ 8 ۶ ٠۰×
 0۶139۲ اے۹11 7 ۹, 515 6 1

 ؟8۹ 1۱

 575 557 75 )< (3۷)-م دہ ب٭ 5۹ 7
 81۹ ۱۳ *٭ق875۱7۳۲۲۹ >۰ 585ل ۴ ۲۳ 1۴٢۳

 مس <3 ۳۰ ۶45165 ۳۶۹ 183-1۹ ۹۹
 تہ صو ہ٭ ٭قظ٭7ہہ ہہ "8 ۸

 ج ×٭٭ ۴ج ٭.تیج ہەہقجہ ٭ہ یر ہم ٭ئج
 21867۱ مم ہم )ہم 6 مج(: ۶۶6۴
 --3 ۹, 55 ت91 ت۹ ۹۳) 1 ہی ہ۹۹ 0 ۴

 جج پی جج٭؛_ چے چی۱ يیرءو ٭ ۷ ۲
 ۔مےےعو وچ ۱ہ 8٥86 : موە, ہیرو عا
 551 5۲ ا 4۴۷ 1۱ 58 یج رچ6 *ی 3۹ ×۲
 ہیر -× قب يجح-۳ ہ یک ۳۳ ۱۹۰۳ 5 4

 جہ5 551 9۹ ۱۳۳۴+۲۳ ×مئ۷6,7۸ ٭۳۴ ×۳۷۴) ٭)٭٭ ٤7
 م"تجہ ٭ج 1ج۹ ۹ ۱۷۳ 37 7 1, ۱۹ 58

 ےہ

 مارو لام مدت کف ا رات لا وَق زی

 رم لہ ول ا اج رہ روک یل چی ب لان و جر رپ کم ےک در ا بار یک سد وبا دب وا انا ےہ ایدہ ہو قو ٹبحا ہرا وک کرکے ا دب انا کا کک درج واک ون پا پہ دب اب ا عا دیعانا ہے ہری اد جا وا ا رہ ای تر ییاج6 تحت نام کج تے جو پکی

 تندمیاعا

 ٭ م03 3یہ ہ ہ77 ×۳ ٭ہ ہ۳. ۴ 6۴
 بج وہ (٭٭٭ 8۶ ×1۱ عم: ×۱ ۶۰ ۳ )
 55:715 ۴۹ ۱٣۳۳:۰ 3 ہ 5, ٠ص۵7 ۹۹)-

 8ہ ۹ ۱:777 ۹ ۷۳7 771) 171 0, >۳ ی۹ ٤
 ہج٭ بات كا۰ می, ]۱| ہہ مہ یر ۹ 5
 ہم1 251۳1۹ 71آ 7, 77 6 *717 ہک ۹۳ 3 *

 7۹9 ۱۳ مچ |۹۴۱ م۳ ۹۳۹۳ 57 8 ۱۱ ۹٠۴
 ہک ×× -.7۳ ۴۹۰ م7 یب5 ۰۲۱ ۰۱87۳ مہ ۹
 چ1 یو. ٭53 95آ ۹۰۳].ہ( تم ٭وص 7ہ

 ک18. 71537 711 5) 1۹1۹7۴۱7 >۰ 13۹۱ ۴آ 7۱

 چہ ۲۳ یی 8+ 51 ]ج6 م76. ٭٭٭ ٭جچ
 ک53 3۹ ہہر مو ۳٣۳ ۴5 ۱ ۷۳۳۳], (۴۹ 5477۳۳ ٭
 2ق 1 *۵ مج ٭مج >٭ہ 18۰۰ ہہ ٭ ۴7
 1 ہر باوک ت9 779 18۶۱۴۲ 9۹۴۴ ۹ ۴۶
 گب٭ ۸(7 ۶۳۴۰۲ ٭:8م 88ہ. ہ٢۲ یاد مہ 3ج

 ]۳5 < ۳۳۴۰1۴ تب. مکہ ید بی ر ی8 ی۴
 7ت ہہ 9 ۹. ]75 (30)-ہ ء٥ ۰×۰ ۲۴۰ ہ<

 م5۰۱ ۰۷۳ 2717۳ ۲۹) 7۴, 251 ہ51 7 77۶ 67 ۴1۱
 بم ]۳ ک اوبوص مالڈ ہو× 1۹۰۳. ہ۰ ۹۶

 ا

 ی51۳۶, !ا <7 ۵ :- م۳۳۷١ 25۹ ی << ہت ٣۳
 7 ح5 ہ ۳۰۲۳۱ ہٴج٭٭٭ 3. ہ و۳ ٭٭3-۔. ۳
 86. ۶۴۹1 <0 6 ہ1 5۳۰ ۹۳۴۳ م۰٣ ۱
 ج٭ ر7۰۸ 7:43 یعرر۔ہ 3+ ٭٭ 55 ہ, 53۹ <ہ

 +37 تب 56 تو6 6( ٭×|.۱ 8 < ۴۳۳٣
7۶ ۱(۰ 357 ۹ 535-۳۳1 ,55 ۶99 3۳۴۲۳۶۳-559۳ 

 773) (جا1) 87 ۳ ۳۳) ٠۹۰۱ ۳ 3-۹۳۰ 7۱× .٠٣×
 م3۳۱ ز7 ×٠ -٭ہ) جج جج ہ7۳۲۱ م ۵56 "5
 ہہم ہں ہج ؤجرج ۹۹ ٭ك۳ جہ ہہ( چہ ٭
 7 ۹۹۹۳ می ۱ 7 2 ٦ج (یەیر م۹۰, م 5
 ٭557 م5 (318)-۹۴ (۹۳۳بت7۰ئ٭:1 ٭م, ہت عی” <
 5۴151۱ ۹9۹, کا505 ۳. تہ. ۱۰۳ ۹۹ : ۶ ۱

 کا۴۴ 17 ۹ 7 0۴575 7 ۶۹۱7۲۳5۹ ٥
 ٭٭ (

 ۳, د> 1۹5۳5 6 7۴1۲79 ×5 2ک 111-91
 ٭8ج× م1۹ 7 9۳۰ ۹9۲ 5ہ ہم م6 حس (06۷۶9 ہہ
 13یو. ہا ہک مج ٢ و ۹ہ عج ٭
 ۹۲۰۴ 65 ۴۳۰: مج ٹ۳ 1197+ ۲ 7
 * ٥٥٥٣ 5١۶ بج ہاچ5 5۲5۷۳۸۰ ۱ م5
 ت1 آڑ کا۰6۰ یج >۳ ۱ ہم ۰۰1 ×۳ جہ جا
 أز9 551 ٦ ھ"), 5۲۳۳۹۱ ×بحجصر-٭)])۱ 1۳ 7 5+ 6

۱ ۰ 31۹ 1۹-۰۳ ۹7۳۴ 5 5۹ 

 آچکا 751 5۳۳۶ 1۳ ہ۹ ہہ ہک( 77 78
 ہوس 27۳۹ 7٠ 8 ڈ٭٭٭ ہہ <۹ 8-0۹6 +09۰۹۴

7۴ ۱ 7 73۹۶ (79۳ 51 1۹1 988 13۱8.5 5 
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 ا7ج تا772... عت ہم

 اراگک -- ںی سچ

 ےہ. ۶917۴95 ۱ ۹۹۷۳ ۹ 1۲۶۶9 ×۳7 7)۶194 ج٭
 )م58 ما83م ۷۰ ۴ ۴٢ ,۹۲۲۹۹ 5٥۶ ٦٢ ٢٠٢

 و۹7 ۹۱۱6 ۳۳7 3.۶7۹ 5۴5۱ (8)۶] ذ> - 31 75 79
 دان

 گ2 ۱۹۲1 51115 1۹۹18 6و1 22١ ۱۹] ۴۲۶7 7× ۹۴617 رک

 حج "۹ < ۹۳7ج جج ١

 جی ٭٭ ×× ما ر۔ے ی+٭ ت9! ۴) 8۳ : بص× ج
 مںو۔ك٭ ٭ ہ۰( ہ٥3 ۲۰۳ مل 8 5٭ 8 ٥6
 67151 1 ٥ئ9) ۳۹۲36 551 1۱ ۶15 ۶۱7۹ ۹۹۳۲7 ۳٣

 - اتْيَواَتدْیع ا كا وما "8 6 8
 مج 5۲5۶ 5۹۴۷۸ ہد ہ3 ہر ۱587 3۳ ۹۹ ۴٤
 ہہ. )٥۴" ہ3او ٭٭ ۷)7855 3٭٭٣۰ ہ ۳۳۳۴ "-×۳۴۴ 37
 787 777 183:7 (3):) ×5 < (37)-٭ت ۶۴ 7۱

 5 “۴ ۴ڈ ج31 ا ھ۱ ۱

 جب ما بات16 عی ۹۴۸ 55۲ ھ, ھ5۹۷۳ ہوم )5
 تک ےہ ہ۹ ت9 ہ۰ 5 تو ٭ 5۰ 8۳۶ 8۹۱۷۷ 1
 ے9٣ ٦×1٦ 7)3 "۶5۱۹ 85۶٦ 7775 رک (×7۰)ر۔۔٭
 ٭چہ ھج << <۳ ۹۰۹ ۳۳۴۴ "۶۴ 388 8

 حا و ا 53 توا 8 7 61

 ہ۳٥ "مہم ٭م×٭ ہ3۹ ۳۲ : .5< ۱٠0
 ×17 2)۲133 “جے ح.-7+-ج٭8۳ 5۹ ۱۴ 5 ہ
 ××. 6 د5 ×77 م۳٣ ہ3)و ۱۳ہ 68 7
 *۹5 5۱ ۹۴ 5۳۲8۱ 9۳295 2۲5185۹ 5۳77۶ الا ۹ 7
 بر جرح ہو55 ہ ا5 م۴ >۱۷۳ م٭× <۱ ۹ت۹ <<
 بر مج ر-م٭ ٥ہ ہ٭ ہ) 18 1)۹ ×78 5۱ ۳
 ت۶ چڑ ]۳ مج, ج۴١8 ہ ۳ك ۴]۳۷ ۱۶۰۱۹577 5۰آ 71

 ۹ ؟15) 777 1۳۲ (371)-3 ×۱۹ ۹1۹۹ 71۱

 وج .٭ 6 >۹ ٥۱۴ ا58 م۱ ۶۴۱۹۹۷
 گئ 19 جہ 9ج می یمو ٥ قی۸٣ >5 ۳۳۳ 5۱
 م3, 88 >9 ح۱٭ ۹۲۹6 ۳۲87 5۹7 7۹۹7 ٭٭

 7۱-۸۹ ۷7 ف۰۹۱ 5۲۰ ۹۹: 7ہ و <8 7۹) <<
 ٭و× (عہی)۔-ج ہ2)و ۳7 >۳۶۱۹1 71۹ ۹۱۹۰۰۳۳ +1۱

 چ51 51 ۸۷ "5 ہہ ×۳۳. ۹ ۰۳۴۳ )٥۹٥۹5
 ےجیمک ہ م6۱۳ ۱و1 5۰۷۶۱ 7)3 تک۰۴۰ 7)3

7۱ ۴ 31 715187 

 عز <۳ ہ7 ہک قیمہ "ہ۹ ۶۰۰۰" ٭
 ج7۳ ۳۳ ۱۲۳ ۶7۷ ۶۹ 85۱۹۳ ۴۳۳۲8۸ ۴ ,٠

 مەوص. 3:۹ ب٭ 9۷۸)٣5 5۲۶۳, 5ا71 ۱۹5 و۳۹ ۹۹۳, ۳7
۶۱ 77۶180 ۴۴) 77 56 7 5۶۸4۹۳ 719 

 دو ۵ د۰ ×2. 3۵ :×م

 ام اس رب عو ےہ وج ع

 رو 1۱۹۰۳ 5۳۳ و ۰+۰۱7 جج “87ہ. ا٭۰5
 چ "۔۔(5175)

 ںوہدکادپ یرایت ۹۱۹ 181 7
 ےس ر م۳۴۰ 6۹1 5۷۰۴ 3۳٤.۱ ۶)5 8871 ٠:۳ ۔-(ج×

 یو کج 75آ ۲۳۷۷-7۳ ۳ از

 777 ےک. ۹۹۳۱ ۹ 87757۹ 1×3 ×۵
 پچ 7 91 ہ7 7ج (32)-6۴ ۳۴ ۹۰ ۶

 ڈج٭ ب۔(18٦٥) 6 ۱۰8))

 رگ و .بصسالا ۳ک وک یضر۔ھ 67 ہ8۱ م5 ہ
 یہاستیف اش اف 1)6157 1, ۶7۴
 م۶7 5۳75۱ 51۹77 ٦ ۴۶۰ ۹7۹ مات 0 75۹
 اک چا 27/9 ۰۳۱ ۰7 ×97 "5385 8 ۱

 ےروج, 5۷ 97 777 (77 7, 728 ۹1 ۴ 7 >۱
 ۶م ج۱۰ ×۲ ۴٣× ٭]تہ” ہہ ہتوت "وج و ہ۵. جج
 ک7 911 77۹ 794 1۹ ۱ ۶:۲7 71۰16 ک۴1 ۳۱
 وو ڈ6 5۷ ۰7 9۹۴۷۹ ۴8857۰. 77۱۹۱۳۲ ه 77
 1 ۹ ۴91۴7 ]8 7ج۶ 7 ۱۳۴ ۳)5 ۹۰ 7
 0 7196) (۲۳۶*)۹۸ ۰۹19 ۴7 ۶۱77 ۱ 77 ر× (370)
 2٢ 7۰ئ3) ۴5۶ ۱ ۰۷۶۰۶ 2۹17۹ د۹٥ ۰)5۹5 187۳ پہ
 جج 15 تچ7 ۴ ت9 ۱۳۱7٣۴ (3:)-)۵ 8۳۳ ہ)) ٭
 تما یئسساجف اون نکلی ینہ ینا ان سجا
 و355 ہ5. ۹۹. ۹۷۹۶, 8۳۰۳۴, چت. ۹۰۳ 3718 7

 :ک5۶ئ بجو٭ ہا ھ٣۳ ۱ة 88 ۲۳۰ ہ۹۱ ٣۳
87۹ ۰۰۹ ۴ | 

 8۳۰ ۹۹۱ ×.یى ہہ ٭ہ6ەد جج 3:رکو 07 8٥5
 77۳3۱ ۹ ھ۹ ۹5۶۰3۹1 7:٭7 ۰۳ ۸۴۴۶ ۶۱

  ۹۹۱ 5۶ 1٤5ف5۴ ۹۰۰۸۴8 888> 5177618 5۲57
8۳57 57:57 3717: 9 7118 1۲ ۹۴1 ۴ ۱ 

 ۵ام 1٤ 5751۳5 ی۹۰۲۳ ۴ہے 5۰ ج< (32)۔-ی و ۶ت ہ3
 ١58 +7 ×58585 مہ ک1 81۶ ٣٣× ء8۰ ہہ ما 7
 375 1۱۱ 5۹۴۳۶ >۹ ہج٭ کر۹57 ۴۹۴ ۹۱۴۰۴ 55

 755 6 87۳۴ہ ):7۴ ۱۳۰] ۹ ۳> ۰ .۳۰) ٦۱
 ۹۲۳۳. 9۴۹ +۳۴۰ 73-182, 818۱۴۹۳ 36713 ٦76 ی٭
 85 ×۳۹ *٭9ی ۱ ہ5, 90۲۴۷8 5۳۴۹ ۳۲۸۲۳ 5۲۳۲ 57۹

 ۴۳ ۹۹ 51۲19 ۹*۶ 7۹۹۹ ۹۰۰ |۱ ۹٢

۵۹ ۹۰ ۹1۴ 61۲69 "168(7 ۶۹۹۲۵. ۱ 303۹ ۴۹: ٤5 
 ۱ ۹۹۰۹۱ ۹۰۹۰× ٦ >×٭5ہ *1۴۳ ن85 ۹,5۲7۶۹

 ا یا ا ا ا د7] ا ا ا7.

 ره ند ْنِ كّثِإ ناک ننتکلا نی سنایا یَحرتَتل

 ھے ہ٘جقج هتئجٛ٭ فک <  هڈظئخج کپ مہ ہکق٣ ہہػآ  ہّّٗجت تپ تلی ک1

 مہ  ھھسش  ہھهٹتتچ تھک  اڈےجا ہے ےک و دۃتلفُگ ×ےسچ

 ےس"

 ۔---ے



 ایک0 تندمزاتا 1۲۶ ( 7٦
 ا یا ا و و قر ا ا و چو یا عقب یم یا کیا لیوا وس یس مع یم سو رک و رس تک تر ککے درٹ ری تا ا وس وم ہا اج مح ظص متن ٠ جرم سک ھر و اتم ہے ایر جہ رض کرتا ےک نے اھ ےہ ریو ک1 ہااین

 تن و ا را ترک قفس اوم کا یک اد صا یم وا ٠ے اصرار حرام ول اسکو قام

۹۹۴ 8557 5:118۰ 

 5اس 785 تساسسہمھ یا وید ٠ک
 ت61 71, 5۳۹,5۳] ۵ ×57 ۹3۰ بد م3٣.

 ۹۹ ہ۹۱ 555 ے ہا 1۷ 26 جج وو ںی
 6۹۱ ۹۴۴۴۲۳۴ 7 18۶۳, ۰۴ 5ا5 ۶۱۳۳۰۱ 7 ٣

 رس )0 را نج 97 ہت ج, 91۰15 ۰ 3. چج
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 دوش ۲۲ۂ ٢ ةتآد نمأمو
 : ہی یھ یس یس یھ یو ںی 4

 ا ۲ تر یک و

 -أ ةنواورس هیوت نیلم ویلعرم ابظو كلفلا عتصند ٠
 إ ترظی نر تا اکو اتیزرھت نا لاک

 ےآ [ ٤2پ اگ قی <٠ ”ے و لاس وسالس جو ھے[ ۔ُّ حصص س ٭ھ ۶58 2

 ٦ تادعواولع لچجو یز بادع پاک نم نوملعت [×
 ۔١ صاف لضا اتلڈ روتا لارادو ایرماءاحا دإ یحت اقم ا. ات ا. ا7 7) 2ج 7727۳7۹ 71. ۰ ھ۳27۴ و
 1 د4٥ یک یہ ھی ےہ ہہ دے2 سی ٦ 5۹۹ 55ا ۹5 -''گ(۲۹۸ ہکإ ۶۹۲۳۰ "۹5۹ ٣× ٭۲8م ای س

 ۔إ وا دیلع بس نہال کف او شا کج وزام اج بسا سات شیشی ںیہ اج ”

 1 مس اورا لو ُنْيلِهَلااَعَم سامنا نمو < 7ک یا 1 ٦76 ۳۰ ہا ٣۳۳۰ 17 ت0 جآآ
 : رش ید حت روفغا قران اھیمواھبر جت ولا : ۹65 ٣۲ "۳٭۷. 8٥۹" جج ج. "8۹ ٥557۷ ۵9٥9 ٭”

 ۔] هو ےس در ریہ ہفتے مسح رم اج 2 317 ۴۹ ۱ 5۷8۷ صد 5” “ا۰ 5:5۱ جہت د3٘ و

 ْ اد نا با ون یداندو لابکا چوم یقموب ا ۳۔۰ 2787۰ ہی٣ ٠۱× +5 5*+ و( ثد واہ
 قراس لاتی نیلا مک ناک اتم باپ مم 7۳74 ۰9+. ۱۹۹7۷ ۱ 51 ۱۳۳۶ ک۰۳ *ہ۳٭ 8

 : کو ےس و ےس یک ےب ذو ےہ ھو ھک سس ا ہیر بھ٣ و ھڑس ےس سر 5< وساوو ےب مح

 ۔ ثا نو مولا صاعا لا املا نو یہ یک لی یل ا مارو نا یل وف نیز ٍ
 | مم ےب ے صور ک5 اس ورورر صخے ےس کورس 0۸0-07

 ٍ.إ نوا صںایفریلادونیب لاحومجت نمالاوڈا ٍ ۷۷۴. “یب ۳۳ 7ج >7۳×۳٭ 5>. 9۷+. یپآ
 ۱ ر۸۸ ضیغو یلظاڑاسینو كام یکب| صراط ںیقو ا ہت اب یتا ہ× ۱۳ ٠۰5 ×× ىچچ ٠ع
 | وعدہوي وو ےەرص رس ویک 6ےہ ے رو ودہش ےہ ا 57 حل٭ ' (۶۱5۱ دط: جا ×57, دن ٠۴ ویٹ

 ۔إ وقللا دعب لیقو ید ا یع تو کساورمالا یضشو اہ | یی ںی جچب چچ اس طظ اھ ۔ت
 ٦- نما قا بر لاک لون یداتو*ئیلظلا ا ہ۵ “د-٭ ہج-<٭٭ ہہ ]ی7 -أٛ] جب چ ا

 4 ھ٤ ١ اکا ےب ہ یحلا دا ںیو نر 5 ھا ٌ ہکك5۱5] ۲9۷۳۴ ۹۷۳۲۰ ٭(ن5 5۳8, 5۷۷ 5۷۶] 8 ۶ ٥5۳7۳۰۸۰

 یا یم یل ید یی یا ا دب مس ں1 تی ما حا مر او 0 2 7 ۱7 ا و جم دم دو ہد ہیڈ ا.

 مد ر 58 ہ7 13 جج< ×× جج رج بوصج ہمجوفب ۱۳۶۳۳۶۰۲ ۹۲۰۲ 5۳. ید× 573) ۸5۴ ٭ ۰. ج*و١آ آپ

 ہمہ ×7 ج-یعجو جو جج جہ ی٭ ہک مج ہہ. 2732 ×7 ج۲
 ج3 577779 577 ہم1 37 ج7ر ہیدر بج و ہم وج *××٭٭ھ3ى ۹

 چر٦ ہر ے77 ٦٣ج ٭7 تہ ہن یہ رڑجچ٭) ہہ 55 ج۹۹ 578587 ١7۹7 ہ ۳7۰8+ 7 4۹
 ا77 7 77 ۳71 تر یز ہہ ہ۳ ک7 ہیچ یز ۹[ 51715۱ ۴×3 جج 5

 تر یجب ےوہ نتوک5< ید ترکہ کو م.وو×+ :( جججچ تے
 موجو 17 مم ںجہ "ہہو جدو و. یت عی ۳ ہ٥ 7 رولارادو انومااجاَذِإ يح

 ح۳۴ 7۳ ۳۰77 ٭ج77۰ ہ >۳ ٣7ہ ہ7 پ٭ - 8
 57) ٣٭7ہ ہت برج مج ہہ ×ج٭ +×_ہ بر ترش ماما السویسل ۰۳۹ 8 7٤۷

 مدر ہہ 55 جج. ہ٭ ۔ جج مر وی جج | ۹۹٤۸ 5 ۶۷۴۶۸ 5: ک ۱ ےک
 یڈچ وک ۹ 7ر ہہ 777 ا 7 ور م۳۹۹ ر (مدر زنا -دوج ×ح×٭ ہ۳۸ ًبک ہر۱ )۳

 ۳۴ 77۷۶ ۳۳ہ ]م۴7 مج ر 56٭ ؟کٹعغ7ر٘  یچٹورکورک یاب شو ۱ 0 ٦

 ح۱. چج جج ؛ جو وجوب جج یہ جب ہو جب ٦ ۹ ۱ ہا ہد٭تاوص] ۷۷۲۰۸ ۴۹۱ ۴۱ ہک ۱۳۷٣ ۳ )]٥
 ٹپ ۲۱ قد) ٔ ہ6 ہا ہ5 وج مزہ دڑچہچ 7+ ہ۴ ۷ ہو با پک ۱ ××. ود. ٭٭ ےب ر8 2× ات ۷
 ہ7 اک جہ ۹ بر رک یر جہ ٭ب٭٭٭ 7ج بج مج مے یب٠ ٴہج ۱۷ ج٭ ب یورمس ۳۴

 ۔نیج ]یہ ید مج ع.وجق مچ یجوج 8 وج وج :ٌ٭ ہ٣ ٣×۱ ×7۳ ۲۲ 887ج5 ہدرر نیع 7
 مچ .و+ر7 بج ٭ تدچآو ]1 ںوج ہ٭ج٭ جج ڑجو< ۴ی ہج ُ 8 ٠ تیس رپ
 51ج جر مر ہج ۶۸ مج - م۸3 مج وچ | ۹۹۴۴ ۱۰ ود مم ات ہہو ہمسج جج :

 57 صر ہہ م سو و عمر جج و5 ج×٭ مج ہیج | ۰۷۴8ہ وج میا | مات ج]×-- یہ چود جج یورم
 جج مج ہے ہ×, ہہزر٭ پڑ ہی ہڑچآ ۸5ج یجب یررجوہ ٭چ ×7. ۹۳۲ تبع ]ح ٠گ]ید وہ :"ئ باک ا

 77۳ 7 7,187, ۰۲۰۶) (ھ87) ×۰ 7. ۹ ۳)
 د۷ 81 ]۴۶ 7)۰۹3 یک 17 1 1۱

 ے3 ۰۰۹ یعیر م٭ مج ٣ج م بب ہج ٭
 × ٭ د٥ جا 88۱ ج×م ہد موم مہا

 ج. پچ ٭ڈہوج جوم مہج؛ یر ہج جچ یر فرچ
 تم دیش تک یی +۱ تن سصس ٹترئ ھب دور

 : ۹77 97 47۶6 7ی



 : سا 7 7222222222222222 27227722227۷2027 7227227۷۳۷. ت..ت72-تتت.ہ-تت-حتحبیرکدب۱سوووےتجسجووسسسوودسسسر جو ست رسد یچ چو وسیم سک

 رر 3ک (ھ)۰) 5× ھ۳۱٥ )٥۰ ۳87ہ | ہ7۳ ہ 87, 3
 ۹۹-- 5۸۰۹ ]ج4 ۳. ۶۳ ہ٭ 6ہ ہ. رضقارب

 معنروفخا یر مزا اھم مو اھرج ۹۱ ۹5۴ 6 ۱

 یرجم *۹[155' ۹۲۹۲1, ۹115۶1 1 ۱

 یسرم تی ۰ 7 ٤: 8۳۶ 5× ,۳۰۷۹ ٣۱۱×۹۱۹ ہ
 3۳ ک1 ۷۲, ۵۹ 5۱۰۹ ۹۹۲۷۷ 7۷71 ۶۱۰۶۴۶ ۱77 ہ ج27

ْ 587۱ 

 د۷۰۳٥۳٥۱ ۹1.۹ ؟؟3ت-ہےت دوا جہ. ۹۳ ؛
 757 ا751 ۴7ہ ۱17 3۶5اے 7۳ *اا7 ], 7۶۴, ۴

 ۹ 2۶71 ۹۳۹۹۱ ٠۳۴( 3۱717 1)7678 نا, 51 ا ۹1۹۴

 ۹۹۴۳۱ ٭ ٠7:3 8٣× )۳۶ ٥57۳ ۰۱5۱ چ٣ ×ج
 ي٭ یک ۹ ۹۳۶۳۴۴ 5۹7 “۲ ہہ ۹٥۷9 5۱ :٥ئئ) *م8

 575791 1811۴۳۷۱ 6 ۹73۹ ۴72۱٣۳۲ :٢ت۰۲۳ ٭ا) بج ×+٭

 ہ5. ی۹09۳ 715 ۹× ۶٣۳۳ ہ ٭م۳ 78

 ۳ ۹11۱۵۴ ہ5 578) 58 ۹۴۰۰ 3)۴ )٥5 ۴12 2798 ۹۴ ٦×
 ہ8۱ ٭ا8٭چ جج ٭م×٣ 3 ٭و٭.×38 ۱ ع٭ وو جیپ
 ۳۲۷ 5۳۳ ٦5× مہم ہ۳ ۳ی ؛ ×.× ہو ۸55 ءچ

 5۲ ۲ 51 ]۰ 7 ٠۴۳ 5 ,۳< ۳× ٠1۳7
 5۹ ۳ 8٦۳۶ 1۱ ۶7۹5 یہ9575 ناتہ یب7 )ق ج١

 ما×ا٭ 5, م۳ ۹۳5 5ا, 586۶ م۴ ہ٣۳. :و٭ت رہ
 ۳. ۲۳۴۳ ۳۵۲۰ا ةئآ ي١ 8مر ا5 یس جج
 851 ۴۱ 7۶۰۶ 35۹ 7 ۱3 ت۶5 8751 3۱ 67 ۴
 اتیاو 7 ۷ ×۳۰ ۹۰:95۴ 31 ۰۲8 6 7 ۳۴۳۰ 3۹۹7 ہج٭
 ۹ چہ8۱ ہم 8ت8 ھم ٭۹]٭ہ ٠9 ٭ی مو وہ
 ہم ×5 ×× ]ات ٭]٭٭۰ ۹۱ ۰۲۴ ۶۰ ” ۶× جم ۳۹

 ہ۸۴ ٥۳ ٭ ٭آآ +۶ ×۳ ۲۳٦ ہ ڈالی ×؟ج
 ٭ەہ+ 71

 +0 ہ۳ ۹۳ج ٭م٣٣ مج ۳۲, 5۴ 7
 5577 م7 ۹١۹ مہ 8۳ ی مہ٭ چوک ہ (8(ہو
 7۹۳۲77 آہ ٣۳٣٣ ٢۳۹۳۳ ٠٢× ہ ٣۳۸۱ ہ7 ۴
 ۳۹۴ ×57 ہہ, :ر٭5 ××۱٢ ۹5 ہ 8ص, ۶73 ہ

 گہ کاج 5۹1۹5۱۹۹ ۹ 71۱

 ۳۰۳5ا ×۳× 5۳ ا7ک ہب-ہا86.ہ م٣۳ جہ ××
 چسر5+ "۹9۸ ۱× ۳ہ ہہ ث۶ "۲۳۰ ہ ہہی

 م٣٣۳ ک۳٠ ۶)۳75 ت۴ 5, 6۸۶ج 7ہ)ات 5۳ م۲۷ ٣۳

 ×۱ ہ57 85577 ہ۳۳ تب ٭ہح× وک میو چچ
 ک17 ۴11۳ ہا ہ۰۱ ) درود: ۹)۶ ۰۳۴۱

 امام رم لیا یعب ا7 7 ٠> یہ ۹
 ا3۳ 5۳۲ ۵75 77+ م1۳۷ "۶ ۱1 ٤۱-57 ۱17+ )٭
 ہ5 ٦× وت ۷۶8۳۰ ی5 )) بييص ]قے ك1 ک۱۴ ی)
 8:۹7 ت۱۳ ۶۱۷۰۸۳۳ ]مج وج ٭ج جج ہی ]۳ وہ
 7۹۰۳7 ہ7۸. *٥؟٠. 3” یب: ٭ت.. "5

 ےہ ہا 71کا ۹9 +1 ۹۹ ۱ ٣× ٣

 وت×٭ و۲۳۹ ہ م۳ ء۰۳87 ۱مر یووھچ -.چ
 11385۱1۳۲۱5 ت5 ۹۰ مج. ا و5. ج۴ م×

2۲۰۳ 1۱ 

 ٦  ×۴(ج:) ٭۳, ۲۳۴ 7 8۳71۹
  ×۰(مہرر۔۔٭ <۷ زا۱7٭7۳۱

 مت *۲۶ تھیم ہی. 8ّ ١  ۱۹8 5۷۳۳۴۳مہ
 کلو و ×× یجصتجیچوقا ہ 7

 ُ 7ھ ۹۳, اکا ۳۶ 7۱7۳ 7
 ئی ۲(5 5۲7 م۰۰ پچ ہ۹۱ جج, ہو ]یو وچ

 -چ دہ ٹچ ر۹۳ ہی۰ ٥ >۵ :.880۸ ہہ

 نو مم 3ٹ٭ ص١ حج× ہج یم در
 >٭ہ ف5۹ 5۲9:8۱ ۳۹۳ (ت17۹ ؟[مج٭ یہی مو

 ڑ9] چہ
 ات یخ صا اپ او رہیتم واَميرأَمَکل تک اف ہو اک

 دین کو تری ا زلزناخ جیب زنا یتا ابا رت ریا رح
 و 7چ چ۱ 19 ک۹۹ ۶1)73 2173۹7۲۴) 21415371۹ 72۴۷ ۱ -.- خ۹

 چی7 ۰-۰ 5 جد

 ا۷۲ ۹ (19) 5۲۲۹ ٠٢ ہہ, چ3 ہ3 ۰ 78

 “اچ وو, ]ہہ ہ جج مج سج ٭م چ٭ہ
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 ٣پ جا ۰7 ہ7 7 ہد ا اا7

 نشا جَو زی نی و ما

 "ڈ۰ "90

 چ١ ۳۸۱۲۴ فالوا7ا 3۴7 7 ہہ ۰ 5 (3۰7)-ی٭ 8۳ 1

 9 >۹ وم ہ5۸ >۰ مج 9ج۱ م۰: ہہ ٭
 ۳٣ 6۸7 ١ی 5 7 ۳۴۳ ۰٣۰-3 ثم ۱۴ ۰۲۹ 71

 1٦۳۰۰ ۰۸۱۹5-۶ 52 758 ٭٭ ء۸ ۱ 53٢
 157 د9۹ ۳۴ ۰ ہب٭٭ برج جہ تم دہر -3ج
 ا ج7 5 55 5۱4 3۴ *7۲۱ 3 ۹۳۴, 51۳۴5 ء۶٤

 158 5۰۲۶ ہ ×ت× :ء××٭7. و .۱۹06۰٭أہسص ہہ

 ٥55۱ ۹۹71 ص ×٭٭ ٴجقج "9 ہ >۱ و۶78 >۴
 تو سش مس سار

 تاھجگ رو دہر ہک دیر۔ہ ۹۳۳ م8 جج مم ء6
 7۶۹۳۴ 3 187 7۰۶ *۹77 ۰٣۳ ی۰ >7. 3771+

 )0ك پیی۷۹۷ھھ 7271
ْ 

 ۳ ۹۰3719 ت٭ >۷ م7 078 ۱ ١
 ۳۹ (۴۷۱۳۲۶ ڈہچ| ۴۳ 56۱۳۳ 7۰ ۳5 ۹۳ ۳
 (2) ×× ۱٣۳۴ ١۴۳ ہہ. 5۳77 ×۴۴. ×× 2 :×.ہ ج8 ۳ )×٭

 7 7 7 (ک512)۔ی5 2۴ *زک 5)5, 775, 37۴۳ ۰۹: 5۳۴ ٭
 ٠٦٦۹١ 3ہ ۱ جج ہیر” د<ک درک ہ۰۷۳×ہ مح” ٭

 "ھ71

 ۰۰۳ 5۲۳۹۰ ۲۳ ٣: ->٭ 7۳۰ ہ۳٭٭٭ >

 حس تھم ےت۰"۔۔-- ---ج ہیسحسج . جج



 یم عمسٛدتگجمسسد> .تج ککییل) ےب

 ےک ۳ 7. 2 ٣> 7. و ٥۹ ھ7 ۳ ۳

 5 ہ71 ا 7چ ۴1 77۶۴ 77 جج وچ

 ید لات <٭ا ْ
 چپ وج مکہ ۳ 158 ء۹۱ ہ8 چچمچ ۔

 یر5 ج5 ہ1 2 0 ۱5۳5 7 3. تل

 پ۲۳ ۹۴۹ ۹۰۴۳ 376 ۱

 ہہ: 6 ما ۰۴۰5۷۹ ۹۳۱۹۳۳۲۳٣ ۱5۱ ص5 ٭چ سچ
 تدوششسسسسسا شمس عشسشاج

 (81) و۹ ۳۰ ہ55 ۴ اتجا> ۱ 5× ہ٭لج وہ

 ھ۴۰۳٥ م۰ 757٥ ۱5۱ ٥13۸ 2 د8 5۰ مد

 ہہ یہا دہ ۹۰ ہہ ۱ قد 3 ہہ جیپ
 ۴ ہی 4و8 د٭ ۹۸ہ ہو عج. یو
 ۳ ۳۴ آ۳ 5. ۰ 7۳۲۶ ۶۰۳ ×۳۰ 23 وچ

۱ 77 ۴۹1 715(7 7118۲ 6۲۹۱ 

 ×× ۵)579 5۳3 5ت, ۰ 5 (×) :ہ>.٭

 ۰۳5-۳ ۲ مقا ۱ 8 یب ×× 5 چچ چہچ

 چ۳ 710 5797127 ۱۲۰۳ ۰ ) )۶)3 ۶۲۳۴۷ )5۶, ۴> 3۹١
 1 7'۱ ×3۳ ا547۳ 78 |۱ 711۴ 5۶۰ 115۹ ×3۳۳٭

 ۹۷۳۹ 59۹ چک ۱5ا +58۶۷۱ ۰۹۳۲ہ >5 عا ×٭٭ ۹۹

 ۹19711 1٦ چ5) ٭ ہ۷ ڑ۳ ت۳5 ۱٣۲۳ ×5 (53۰) ٭٭۰٭ ہ3
 ك۲۳۷۴۷ 6871 3۲۶ ص5۰ ۹)7۰13 "8: *٭ ۴۰

 5۳۹۱ ج٦٣ م٣ یەچ ہی ٭ع ہم ہہم جچ

 ]!×٭7 ۸۸ ہ۳۸ ٴ×) ۰۳۸ ۸> ے (ی>٭3۷7 جچت و

 ٭×8053))

 ئجج 037"
 دتھ++ہجزججصصجسھویھٗسسمجصطجکاھجج جمع "ومکرمعسجعحصجببمتمرسمم: بجبسووأؤھچچچأڈڑڑ]ڑو|ڈچہسسجوچجمھجوھھھورجمجھجوٗپپچچ وس

 31۹55 95 ۳ی, 5۷۹ ہ ہ۷3. بوقت ج٣
 ۱ ۹ ۴ ۶۱۹۹ 8۰۲34 ۱۹۰٥7۳7 ٠>

 8د ٭ 8ہ 55ا5 ۹ ٭ی٤ ہہ ہہ چک (یا:)۔یک۹

 ۹7۹۹ ۰۳۱۳۳ 57۳۴۶۰ م7 1۳۴ ۶ہم ]×۳ یم

 ڈ5 158 8× ہ۶۱ ٭٭٭× 7)۶ چ:۔٣××: ]"م٭ < (ھہ)

 5+ ہم ۹۹۳۳. 19 ۹۹5, 95۳۳۹ >۲۳۷۳ ۹۳ ۲۳۰ 7)

 ۳۴۲۳۶۹ ۳۰ تل۳ ٠× 55 ۶۱۴۳ چک ۰۱×5 ۳٣ ٭
 ]۹-۳۰۳ بج ہو0۹ ہم ٭ح!جے٭ 5 بہ: "مم ۵
 ×۹ ۶۹۱ ۹۰6 ڈ ج ہھچج)ز ٭" م٣ ٭ ویو ےہ

 ۳۳ ہہكتحم 8ج ٢× *م٭ ۲۸ 8 ٭٭ے
 1 ٭ ک8 م۲ 8۳۳۳۹. 5157۶ 515 3115717 ×۰ ×۴

 57 درک اک ر87۳ چ۹ جہ یم ٭ج 507 7٤۶
 ٦47۳5 ک۹۰ ۹5۶۲۴۴ >۹ ۶71۹: ۹)۴ 3-۲۳۰ 887۱

 ۳5 57ہ ہ ٠ ۹ م2۴ ٔہ٭۰ ][]] 0ہ جی
 5۹7۱ا ۴7۹ ۱ 7 ڑک (31) ز13 5۲۴ ×۴ ٭ق +8

 م- ہہ گم ایپ ا۰5 ٭۱ ت۱۳ ماتعج ہہ” ۷× ہی
 ١آ ٭۹۲۰ ۶۱۹۲۹ ۹۱۱ ۹۲155 ٭٦٠ ٭٭٭٭ 8۶۱ 4513 ۹۰ (ء۴

 ات ا0 ۱٤ی مم ۶ہ. ۳۷۰۷۳۷۹ ۲85 ۱ ۰
 جج ف٭ 35۶ 5۶7 ب۶٦ 557۹ ۹۳5۱٣۰7 :۲٢۹ ×آ؟ ج٭ یب٭

 مج ((]ما57< م۱ ہ87 حے ۳۱ ×۳ ہہ

 ڑ< (عانر[ج آ۲ >5 ہ٭ نجات ہا جج ج ء۲۷ چا
 2۳ >ے ۳ ی٭٭ م۲ (تئ۳ 8۹5۴ )]٥۹5* ×7 ٭ ۳۴ ت7

 881ا

 25[51] 88 5:715۹ ۳۲٣۲۰۳۳۰ ۹1 ٭ہج ہہ ۹3۳1 < ۴



[۱۹ ۹ 7۶ 

 5-2 5ت ۹۳ ہت یں ج<ک ہیر ہ8
 ٭.۹8,) 351۹۹ مج ج]ک٭ ہہ (۰ے.5-٭ ۳م 8ی ف
 میصا0 5۷۰۳ *۳۹۹۴ء(88-. دہڈ٭٭ "م5۱۲ مہ ج۹۲

 ۳۰ | 50 2۳ ۲۹ ] 7 ٥۴۴۲7۸ ۴11۴ 51515 33( ۶٦
 ۲۰ ۶۳۴۶ ۱8587 م۱ 5۹7 ت7 ۴۴ 5 ٦

۱ 3(5 ۹۹۰ 1 ×7 

 ے1 7571 ۶17 7 ۰11 87 1 ۶ | 277
 و530 جج چے چبر 3 تا53 ج۷ م٣ ور ۱!|ا<

 ۹م ۶7 1, ۱۹۰ 5۴ +7 ۴ 18 ۰۳۷ 7×٦
8 ۴18۶۰۱۳۲۱ 611 ۰۲ 57 186 1881۱۰8 - 
 355 (٭5 ک۹ 551 ۴ ۹1۱ ٠۳٣۱( 5۲1۴ 55۴ا <

 3(نو۔ہ " "8 ۰7 ہ. َہيَلا ل ْنطاككال
 ۲۸7 یگرعش ہ29 ۔ووہس

 نوفرعَمٌم هَت ا وبلط 5۲59918 >5[ و]۹۹ ×8۳. 9۴ ٭. 8 865+

 3 ا۷ >۳۴۳ 57 5۷۳ >7 ر×19۷) جوق.
 ی۴ ۹۲۲۷1 ۳7۳۳۳5 ی× ۳آ م۰ ۰)0۱۹ *۳۴ >8<
 ۱۱ 5:9۳ وت ج۳۹, ہ5 م۰۴ ۱] ۴7۳ 7

 5 ٦ ۴۳ 5۲٢ ۹۹۰ ٦٢ وا8 5۹۰ 8۴۶ ۲۹۹۳۲
 5۹۰ 5۶5:۱ ۳6 جہ وج یہ کک بم 6۳۲ ۹

 مل +٭ ہ5 ۰ "م۹ ک٭۴۹ 51 56 5151۹۴ 5۲
 ٦> م۹۹ ۹, ]۹۰ ى5۰ ہہ ہ8 6 ہ۳ 50 م6 5

 ٦.0148 57۴ مہ ہ۹. <او٭رٹک ی0 ۔
 ۰۲ ۱ ٭٭])٭چَہ8 اد (.6٭ یک یت ید یاَ  ماخ ۷
 ہ۹١ 1 ۹۳ چ7 ۶1134 1۹ ۱۰۱ ]۳۳۹۹ 7۲۹71 71
 7٣818 ۳۹۳ کا5 ۴۴ ]۴18۳۰ 911 ۶۴۲۳, 9۹۰6 6
 نج م0 أ۹ 376 چ× ۴۳ ۲۷۷ ہہ 5۷5 ید ب۳ وک

۳5. 1 ۴۶ ۹ (۶119۷ ۴7 1۹ 1 

 پو ہ ۹۹ 5 ۹۱۱ ۴۲ ۲ ٭چ ؛ مج
 1۹7 ع۱١ ب5 ۶۱ 5۶) "۴ ہہ. (۹)11۷۸13 ٭۰٭) ۴ ۴
 چہ مہ م5۹ جہ مہم مج: پ- ہ؛ 8۴۲ہ, 8588 ٭

 ر107 [ ۹151 3۳۰ ہ۰ ۱ ۳۰757۳ (3۹ ۱۹۹7. 7۶ب
 ۳ج۹ ۹۳5 58۱۰۶3 (1)۹)0 اتا 6۳ 8." ۸۳
 ١۳ ڈ8 ھ۱5۳۳ <7 می ٣۰7 تاک 61
 ۳۹۹ ٭ک, ۳5 ٠ئ۳۰۳ ۰۲7 " ۳١8۷ م۲۲۹ ۴

 ہ1٢ ۳ ۹] ۳۹۰۹ 7)2 إ

 کم91 91 ۳ ۱۹ ہ۰ 7۴ 75 4×١٣"
 بب م م٣ ںآج ہم م٭ م].٭ ٭] ک۹٢ ۴ ۶ر
 ھ۹ 9٣۹ 7 7ک ہ59. 7)۰ 17۴ 1711
 ت.وج "ہہ مع 9١ ٭۴۳۲ ٭وج ہم ہی ٭*آ٭ جہ ٭

 ۹)1713 مم ×7 ۴ ہ۱ م۲< ٭۱ 5اب ]7
 2۲۶8 5۱ ی53۹ (5۱۰ 5153) 31۶۲۴۶ ۶19 9777 (01]68 517, 1 7
 ۱ 577 889 5۲۹۱۰۹۹۱ ۴7: ٭٭ ۴ ٭ ۹۳۳ 15۹۴6 ۱

 جی ۹ہ بک ہہ م٭۲٢ ٗ 1ّ × مم یو6 می )ج٭<-
 ۹719134 ۵٥٥۰۰ ۳۰) 7۱ (۶ئ۳ 1177 1 )27 5۴۹ 9 1۱

 ۲ 7 و ۱ ۲۲ ٣ ةتبآد نامد

 ك7 آ مان ںی لا ۴
 نو تنا كا یا پے یل ںی لام نس ٤

 ٦ لیلا كا تا نا كی زا تر او نیو لا
 : و ْنیرِسِحَْلا نر ِنْساقِوَََتَو لْرقنالاَ أس .
 را یل َكيلع تاک واک ظما لل قا:
 و ماما ٹا لاک ٹین مکس وم ٹس مایا عا نو ٌ

 ات :
 ۵ةف ےہ ان لیک ند یم وفد :

 7 نوک لو بعون لاَ جے _:
 یو دا 9 نورکفلا انا نا کن خ ٰ :

 یو زیا یسک زا
 رت وا رامَکلا سری دا ول ت یت کپ راو عتاب وقیو ا.
 خام ام وت اتمعا دوھد اولاک۵ نم :

 تاک 72 دام قع ءَ .

 ٹرک.-ڈچ وت ووکوس وک

 یک ا ربا ےم ےک رے ےک جج تپ

7 

 9. مہ

 ےہ

 الخ نا جت ا دا

 ٣ روپ را یک ار دا ا ا ا یا لا ادا ادا.

 و اس یا ا و ام سج ےس ا اج ری

 نیم رکا ا یا اف فا ٣اے

 ےک و ' ۰3

 مندر ڈچرچ ٭ج+-_ جر 36 ٭ دہ٭٭ :٭]7+ٹر
 553 م ۳9515 ۱ 7۳ 7ج کج یبہ رہی ا رپ
 ٭0۳۷۸ چربچ+٭ ×۲ ہہ ہبءروررع ید 7 ہہ ہ6
 مج ۔_چیچ یہ ۱ یر چچ یٹچر وج مم وہ
 ہ۷۱+27 ہہ ×۲ ر7 ہ77 یبہ ورج ہوج٭ہج ٭]٭ ہک 7
 ]۳7 ہہ ہہ ٭ نہ وک م5جر ۰۸5 ہ۶ ہجوجص ٭٘ج >
 ج0. ہ7 ۲ جہ ۹۲ ۸5 ×7ر ہر یدحر جچج بہ
 >٭ مہر ؛ ہو۔ ج ج٭ 72۰ ہجہ ب7 5757 ہ ٭غ)

 مم عو ون نر ہجوم تورچک ٭ہک ۹ر 7
 ا۳۳7 جت ہک 7+ ہہ زب ہری ۳ر یدر یر 7
 ڈ]71-ہ) 5 ]۲7 2 دہ مزہ ج7ر ۹ک کا ۳۰7ہ یز اے
 7ہ 757ہ ر7 767 7ر 7۰آ نم ط7 مے ر ×7 تہ یہ

 7 ہا ہ۹ ترس ٭٭ ہر ممر کہ ٭ ہک ن75
 7۸5 ہ۳7 ت7ج ہ7 جن س7, 7 7 -- اچ ہی

 جا ب7 مو 35 ہہ ی٭٭ ھہ موج ہک ڑ5”
 7ت 5 ہ۷۰ بوچر یرر چ بہ×٭ ٭/۸ہ۰۱ 8 یت

 ہر ںیہ ڈےٹچچ ہی ہک مہ مو یدز ںی
 577 وج یو جج مگ٭ ]مج ہیرو مہ جوس مج

 ہ7 یروت جہ <۳ چے 7۸75 ہہ م٭٭ ۳٤"
 تو 77+7 وچ ڈوجہ وج  ہموہوج ہ۶ جج ہ× ۴

 م٭ ہیرو جج 9ج7 م< 8۷ جہ  (یوە)
 ج۴ یم جہ پج تبو٭٭ مچ ہہ ۷! 5ہ جج ٢

 ہت ےہ وج م _م٭9)ہہ من+ مج ۳ ۲ ۲
579 27 ۶1+ 57773(4 7۱ 



 سہ ےہ ےہ رلہرءمیبہ صبيی جج جہ ۶ب ھ نیہ _ اہتچتہ جب پی نرمی تر ضس سہی وو ٹیم اج اچار ما یار اوس دا سا ا 7ر ا ا ں۵

 :ۓیوج ےس لا

 یم دج رسا مم رم سک کم تحریم و تاب اک جم ہےدررع رم چس تمحسرمچ عم وت چ ہاتس ڈام یا ےس سم یأیسح جب. جصصعوم ے1 ھا ما ھککس ہھکھن ئ8 ی2 ۱٢1۳7۷7 ء(7

 وج ہ <۶ 5 5ا5۴ جی ۹۲۶۹ )5۷1 ۵۹٦١ ۹٦٦
 ) ۱۴ ہہ. ر1 ۹-۴۳۳۶ ٣۶ ۰٣× ۹77:477 >.۷۴۶ ٭۳

 وچ ؛537 ہہ ×:م 3+ مت ×3 ہ۳۶ دت :]
 <۱ بو وج می جی قب١ م٭ ہ٦ مہ میڈ ٭ہ
 جاو ۳۴7٦ ١> م۹. یب۹ ت۷ ۲)۱ 3۵77 1 ۴
 جج موجو ۱:8 مہ 7 ۱ 2, 5۹ ۲9 ٣۶۳۴۴ ہہ
 وج و58۰ 5۴ 85018677 27۴5 م۴ ۶۰۲ ۱
 نج 4 ہد7٭٭ تا5 ×× ۳۹۳۱ ۹۹15 ۹<

 و5 ہہ ۴ ۱۰۰۲۹ 97۰۱۱8۸ 56 ۹5 ۴1 ۴۴ ۳۰۳٣٣
۱ ) ۹ 511۹۱8 

 ٠٠و۹3 ۱ ٰ

 جہ و یرر ڈو م×٭ ۸۳5 ہ 0۱۸۱ ٥۹۰۰ ۰:۰ مج
 وج ۳5 م۳۳9) ء۱, ء2, ۹ ےد ك5 ۹۱۳۳ 1:۴

 ج-_- 5)943 1 ۹۹۹1۶۴ 51151711 ک۹۹ "71۹ 735 ہآق
 سر ×ز ٭۱ ×۳۶ ی۹ 3:۶۴۷۰] 8157 ۳۹ ۴۹, 115۶ا 8۱

 چت ے_ 8 ہ ہہلح ؟٭٭ ٥۹١ ہہ ۲
 جہ. ہ٭8۱ ہم۱ 7) مہ ہ٭ ہم, >8 ہ59 مچ وچ
 ہ]یجوہح بم ء٢۹ ہا ہم یہ ۹۹۳۵ ہ٭

 حج مج *9۰)ہ+ ۱ ۰۸۱۱ ۹۹۳۴۹ <٭ھ8۹ ۴۴ ۶۳) ٣۴
 *68 ×۱۱ ک۱ ×7 ×57 85۴۳) ۵۹۰ 9۹57 ۱۱ 18

 9م م٣٣٣ 07۳۰ ۴ہ ہ >۰۳٭۶۳ ۳۶ ٥۲
 جو وی و۹٭۷۸]) 59198 6151۲51 ۹1۱ ۹۳۹, 688 48 چے 33۹ ۴3 ؟ ۰7

 ج5 ہما ٭ ٭7 505 ۲۲۴۱ 5 ہ7۳ 1:8 +75 ہ18 +4 7 3آ 3ت[ ۹29 7 841 1٥۷١۹

 ۔ہچ و ہم ہہ ث3 ہ5 ہ 8۲۹۳ 17
 وہ خم ڈ7 جج ٭ی , ۹۹۰ 5٢۴ .5٣ ٭
 ٭مج237ک] حا5ی ہت 3۱5 م م۴ ۹۳, ۹ (۳
 ہم ہ مج لہ ہ م×٭ م٭٭م, م بم <5 "۶
 مہ -٭5 3 بج جان ی5 ہہ٭ ہی ت ۹۲ 5۱

 وا نمی مانا ۹۹ چ۱ کاج ۶ ف وف
 -۔ٰمکوجر ہو35 ۱ 3ٛ ہ ٭صسمہ. ٭×ہ۷ ۹۱5,

۱ 7 511۹8 (2813 
 عی ج5 ءہ 5 تم *۳8 جد 50 145۶ *۹ 5
 3۳ (عا0)۔ ی۴ 5۲۶1571 ۴۴۱ 17:5۱۱ ۹11015 5۳3 757 4
 ہا | اک 737 ٣۳۳۰> ہ7 رک (>1۰) ٭ک ××7٭ "ر٦ (>)۳۰) ٭
 جحم جج جج مہ: یر ہ ہ8[ ہ۹٠ 89۸
 میچجحء ۹۳۶ ۹۳۲ م8 ۹۹۹۱ ۳۶ا 3۱8 ۶1
 چ. ہ .٣۳۳ك٣۳ہ یب ہ15 چک ۱ ڈ5, 8۹۱۹8 ء۴
 ۔ےوق٭ ہو ٭ی ہ9١ راگ ہ٦ ۴ک ۰۲۶ “۰۱۱ اکاھجا

 ج9 >8 15و۸5 ۹۰ 97 ۶۱98۲۳۴۳ ۱

 قم ہی ٭٭ ۷ >۱< ۴ *و:چ ۵۸ ۴(۹ ہی
 3ہ ×1۹ ۲٣۹۹ ۴7۱ ۳۰۳۴ 7۹.۰ 7 (>ل۶)۔ک ۰ ۹۱ ٤
 یر 5 ہ ۹۳ ]ںی عو رجج ہت 8+ وج

 851151۹۱ ۴ا ۱
 ]5 ۰۲۳ 777 ا7 (3972)-۴ 17 117 21 1۹۱7۳۴۱ 2۴۴۰
 ہ7 جہ3+٭ بجبوسجا2مص ہ ×37 ×۳۰ ۸×7 ۳
 ہ8 “تب 7:۳۳۴ ۱۳۹ ]۴ ۹۳۳۲ ۶1 715۰5 ۴۹ 7۱7۴۶

 چہ مرر- ہ > تحت ےیع 8ج۱ م٭ے اْنْرْكَيْماَحَا
 'یچہ مت نب ۔×۳ ی۶ 38ہ ۱)۳ ×۱۹ 75
 و ہہ ہ٭ بب 33و ہ ×۰۰) +1 "٭۲۳۰٠ ۴۹۳۰ ہ ۴۳۳۷۰۷
 چہ م۶۱۴۳ م۶ ت3 د٭7 5 ۴

 وی 8 (ع ور ۵۷×۱ ی ڈا ٭ ۴ ,ءخ -۴

 چ3 ی٭ ہ۸ ۹ہ ہ وت مم ہ <۹
 ہی۳7 ہر9 3)۳ 1 ۴27377 1۱ 1131 ۹6 57
 سہہ م جج ہجج ہ6 ۳ک ۹۰۳+ 1898 8 ۷

 م۱۲۰۲ ٣۳× م۷ 5)5 *٭۹۳ ۰ ۱ ۱
 تو ٭-٭) وے ہہ 5ق قہ پ۳ ء٤

 ج۳ م۲۳۴ ۳یا5 مج 6٤ ۲ 7 ۰ ۳٣۳۳
 جج وج  ہ/.. ہ >٭ مم۳ جت ہ۱ ۴۹۱۴۹۴
 یس ہ قم ]مج ہم ہ5 ہ5 ۳۹۱ 6
 ےےج]حج ٦ ۲١۰ ۶ مج ۹۹۳ ٭3رہ 5 8<

 و. ۹ م| ہت میعیر ۔تٹجچ وہ ۶۴۹
 ج3 مک ہہ وم ہ ہجوم 6۰6
 نس د7 ۹۹۰۳ ہہ ×× ×۳ ہم 7

 217 78, ہک ا7۳۴ ×۳۴ ۱
 یو3 ہیچ -م5 و۰  م٭٭ 15
 ہں ھج ×۳ یجج ے36 ١ ۰7۴ >×٭ ٭٭٭ ۱ "۲
 "6, جج ہ یہ ](ت-٭ ہ۳9 م٣ د۴"

 ٭8م1۸ ۹۴٤۱ 7۲5 1375 ۱٣٦٣
 جج و !ص,رص ہ۳5 ۴۹ہ 3 (۱ 7۴
 5 8 م۰ ہا ۰٣۳۳7۳7 ہ۴ ۴۳×× ء۶711
 ۔× ٭۔×× ×۳ ۴۳۳۳۰ 8 یس
 مجمتوسصہ ۱. و ×0 ص١ ہہ ×7 ات 7
 >٦ہ٭٭۰ ×7 ×× ×78 ہ×٭×٭ ہمد٭ ۷۷ آ

 ج۳ دد× سہ جی ]ہی ہ٭۱ ہڈ ۰۹۸
۱ 4:۶1])8۶ ][(۳9 
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 ہ7 77 7 (ط12) ٭!7۰اچ٭)7 ۶37 ٭) ۴۰۰۳ 8۴
 ک55 ۲۴ 57 ۴۹ ۰۱ ×۸, ہہ ,٠٦" ×۲۳ ہچڈ آج 8

 "۲9۹ ہ5ا5, 5 ہ٥ ×۹ و۱۴ مہ باک 59ا5

 ہ51 75 ۰)٭ )( ۹۹۰۱۹۹۰ ٥ ۴ 5758 ۳:۰٠ 3۶۶۲١۶
 ۹ ہک (8]6۹] 7۹13 1 ۹۱۶۹ 9۹۴2 11, 1 +5
 ۴ 781 ۴ (۴۹, 5771۳۴ [1>)“۹ک ۹۹۹۴۳۰ ۲۹ ×)] | یک جب
 م٭) ۱ یب ۱۹ ہہ, ۹۷۵ 51۴ 5۳۰۹۴۶ 5۳ ٭ ۶۲۳۹ ۹
 5۹791 318 : 8 ۲۶۹ ٴ۹3۰ ہ۹۳ یب ۶۹۴۹۰۹۳۱ ۱ ۶۹۲

 317۸5 7۳× ت۸5 تر وند ۲ ۱ ۹× 3×ز ہ ہہ”
 جہت م[[١۹ (م ٭آا5 مک ۶ ۸۱۱۷۳۰۰ 8 765
 2۹8 *[۹ ۹3۲۲5 ۱ ۷۹۳۹, ہ۲ ×رآ ۱ *۲۹ ۹۳۳. ۳ ۳ہ

 ؟ا)۲۹ 1715971۶7 5۲ 71577 1۱

 -ج<٭ 5155۹ م5 ۹٭۹ ج7ت ید٭ ۹5۳ ھ8۳۳۲ , ۴۶
 ۹ 1119 2155 8459۱۹ :)۹۹7[4-1 5۲۴۳۲ ٭ہ: >حہجە یک جج

 >3  ہ ×۲۳۰۰ھ) 8115۹ ٣٣۷ مت کو یہ مو -ہ۔س جو
 ۹۷۶ 1۱۱ :٣3 ک76 7 ۴7 (ہ2ر-ی۴ ب16 771 ۹ ۱ ٥۶7'٠

 ی۲ ہ5ا 51155 ک ۴95 ۲51۹ ۹1 3۹( 5۴۴ ,7 ۲5 ٥1
 ٣٢( ۹۳۱۲۳۰۶ ۹۹ ٣۳( 531 :7)173 ۱ ۳5۸ 2٦۳۷۴ ج٦٠ ۹ہ
 ۲۶۳۰ ×39 [ ٭مج جج ہ٥٥ ا۰۹ ٭و٭۱ ٭68۱ ۴

 مہہ18)و 1۳ م× م۰ و۱۳, 5۲۹ یک ٭ي ۳۹۱ ٠ئ ۲
 گاہ 385 7۱

 :٣5 9ا۹ ٥۹ ۹.--مق7۸ ٢۲۳ ]ت۹ >٭م7ا٭ 767
 ۳ 9۱۳, 5۲۳۹ (3۳ ۹38۷, ۴( ۳۳] ]57۹ 115]75“( ۶717 ٤

 ہ٭۱ ہہ. ۹ 51 ۷٣× ہم۳ ۶-7 ۹۱۴۴6۱6۳5۸۳
 ہ51 ۹۹۹11۴ *([۹۹ ×5 ہ7, 5۴ ۴ 5 855ھ<
 ۳۹ ۹۶6 ۹. ہک5۷7] >۳ ۹۰۳۷۰ ٭ 8۹۳۴, 8 18
 5715 ۶1511517911 ہک ۳7۹ ۳ 5۳ 515ج ک ۹۰۳ ۳۴

 ۹8۹۱ ہ55: ٢ م7 55 ہک ۹۲۳٣ >۱۹۳۷ مہ. ۷3۴۶
 57 ۴۳ ۴5 ۳۹ج ۹1۱ ۷۰۹ ۶۲۴۰۳ >5[ ۹] 7,
 ۳۹۰۰۳۴ ۹ ہم7 >٭ وے وج ہ< ٭خچ٭]٭ ۴

 ٭[5۹ 3۲۹۴

 8 2551۹39 ۳٣ 5<*٭٭ یو مج مہ ثم
 ۴ 11۱5131 ۹۲۲۳ 55۷1551 6 ۹۳۹1٥57 ت۶5 ۹۹۹۳۹ 338۱

 ۳ ج٥ ۰۹-9 ۳۴۱ 5۹ ۹۹۲۴ ہک ۶٢٠۶
 تن 5 ۳۳. ٣٭٭ ں8 چ۳ (5۳ ۱0۴ ۱ ۴-۹۳ 8 ہ5
 ]۰٥۶-۴* تاج ٭)۶۳, 5۳-۳ ےب أ۰, ۰)١" ٭ ×× 8۱16۴6
 ×× 3855 ] ×× ۱3 889 9۹.۰ ی1۲۹۸ درئ× ہک

 9ر3 ×)۳۵)۰-۲۳۵۰) <5 یا د1 ک ×۲ ۹ .(۴]۹0 ۴7 ۱

 ۶ے 7774 ج۶ ٣ ت۳۳ ۹ ×۱1۳۶ 55, ٭ 5۴
 5۲ ٹا 77۰ 8۰۸ ت25 ٭ ٭ ىہر ٭

 تعا

 “۶ط× 55۶ ۳۱88) ٭ 9۸۴۹ ۹7۸1 ۴۱ ۴5 ۶۹ ۴
 ػكم۳۲ہ۹ ۴۳) ہ 7م[م5۲۳ ۰ 57۲ ۹۹۰۲۴ ۴715 7۳7 6+ ,٠

 ×7.7ہ ٭--٭ << ۳ ٣]۳ہ<ب۷۰ب 3٣۰ مہ. . .)٤؟

 ۱ 7 ہد ساس

 او وم 6 یس جج :
 ٰ چ رو نو نو نل نرئا تیر یاد شاد
 ِ ند نور رد یر وبا عت وک یاد نو نل

 | نو رنيََم وہ یر یا اھت از یھ
 ایہ ام عا ال یم

 و ےہ حج ےس ع |

 مس 7 ئی اک 2ل ا ںی تو :
 راجح ھر

 ٰ وو ےس ا
 ْ قاوَعبِت یت 2.

 ور

 کٹ ے۸ ۸ رخ ضر یہ ھی رض رک

 تک

 دس

 لا مک فلا اک ےک ےک ںی باپ ےل ا ے ا “1ا واچ 7 تگ 7 0

 ٹن شہ ا گپ ۱ گپ یف
 پک مل ۰

 ےن وو ایا

 ٹںیئع رح

 : 7 ات احٰلص ھا ا وک یک یو 8 7 ہ 16آ 5

 ا اش دللااوُبَعا ا:
 ات ےک 927

 اے باہر٣ سے ہوا ےہ خاں ۳۰ یا ےا۔ ےہ ےہ 1 : تخی رموت

 ایش رش ہ جی ییا ریو ری شی ںی وی مہیش وی کی زی اض شب یہ یش ضس شی سش يه ےس ںیہ ششم تاج شاہ اج اج یب ا یک یس و ہد سچ دت چیچہچ

 چبخ یم تاریک ۱ ویب در لپ دیس دوڈووی 5 جس دیبچجچوجچسو
 پل ںی ۰ 5 ٹچ 0911.07

 ْ 8۸ ا ا یک ےس اس گا الا لین سک . ی6٢۵1 ۔وج٭ ہا سو او س0 ا0سا حب
 و 0 ےھت املیعت 2

0 
 ٛض

 1 ا اپ یک یک ے3

 موتج چت 7۶ہ 7م پ عبجےجسچ ڈجچچج
 ]7۴ 7 ہس٭٭٭ ×× نج ہہ مج مج مع حجت یرو٭
 ۳٣٣٥+ آ77 ہک سرور ×77 چڑ ممےر _برح٭ چی, ہک ×٭7 ۹ج
 58 8517 7/۶ جہ ھ77 5779, 9 ۳۹ج ہہ ۹×
 جو ۱ (ےدر ہہ ہورچ٭ یوچ 5ی نوہج ھی 585 ٭7٭
 م۰۱۰ ٹبچ ہہر جہ 7+ ر ب۸47 چک ,877۷4) یہ ھ7

 82 د۳ ×۲ قہ ٠ 37+ ہر ہ7 )777 7
 ۱ )حج مر مر مہ مو ٭ مج جج 8
 ۱ تہہ جہ فہاوہوج ×۳ نوج٭ ٭ج میر9 77 ھ5 ہو
 : تہج ہ  بج٭ ہر+ج٭7 ہہ مہج "جہ ہر ]٠٭

 ا
) 

 إ

 م ي د٭0 "۶ ا787۳ مہ 7۹۳7 ہک 2:۳

 ا

۱ 

 07ہج جج وہ ہ٭  ہم٭٭ فرج ۶تچ5 7۰۷۳۰ ۹77 ×+
 7577 ہہ +۹777 277 چچہ مہ ×4ر یز ہچچ
 ر۷7 ×۳۰ ۳۰ قی ج7 3۱۷ ۱ر راج ہہ چ7 یبہ رک
 7۴ 777۳۳۳ ۶6 +5 یھب یر جہ یج ٭م/(ڑج ]۳تک مچ
 761٭7ر عدر ی 5+78 “ ہب×٭ +۸ ×3 ی0777 ۶777ہ ہ7۴
 ۱ 0آ م7 ہہ یڑرج عہ7 بیت۳ بہ یو یر
 تو ی0 77 ج7۶ ۳ ا مر ی2577 5۳۳۹ 7
 5۷۲ 8ج( ہی جج یجب موج ہ57 7ہ ہجر ٭٭ ۶۴ 2
 ت77. ہ67 )جب جہ 3۳ ۴ تہ 6

 ٭تہجوہ حج یہ ۷×ر مرر و ×٭ ج۸۶ 5
 اچ دہ ہمنچہ ٭ی 5 ]ےہ پپج چک۰۱۲
 ۳۱ 0۲× ٭٭ 858 چو م٭٭ مج تی چتر 08۶ قہ ےہ”
 توڑ جہ جج ور می مہ ]جہ ]جر
 م۱  -چ یچ جج مہ وک جج بج 2 اوج 8ج عج پر
 ۱ ٹج5 ہبآو۔7 5ہوی ک بطحح۔ مچ ڈو ہبہ ٭٭ قا
 ح٥ ہر موم 7× 7ک م77 ۳۳۴ ۲۷۳۳7 77 ۷۲7
 ۱ ۳۷۳۳ہ 6۴7۳7 ۲ ۳ ہے يا رہ ہہ اچ ہہ 7
 ْ مو موہ چ۶ 7چ نج ہو ۳77 ۹75۹]٭ 7۴

 ۳7ج ی۳ یاب 27ب ۳7ا۴ 5× 7۳7 1۱

ََُٰٰٰ 



 7ت.

 ہن حع مہمرح۔ ہج ہج ھے مب هہب ۔جہ ر"ہج ۔-ےںں! ےجہ :۔ج دضب دب عج ۔یىہ ھے ٭.کذ _'۶ب تہ

 8 ۳۳ و۳7۳ 5۳ ۱ت ۰۳ 155 5× ت١ ہہ.
 ہ٣٣ 5 868556 ۱ و

 ۹9٦ "۷ ×7 ہک ا بج چ× ۳× 6و
 تحت ۱ آ۹۴ “7 ری ۱۰۳۷۳ ۶۷ 77× ہ, دو7 قضش]ل
 515ا 51 5۲7۲5۱۹ 81715 ۹391 115 ۲ ند کدو +ج ہج

 ۲٥8 55 ۱ 2۳۳ ج چ× ۱ ت57. ۶۳ *د دجوچ
. ۱ 88۲ 5131 ۹15۴۲1 

 ید ہا دم د۴ ×× ت75 7< >×7×× (ہدزمھ 3 ۱
 ٠٠ ۱× ۱۹8 '× 7۶ ڑ3 ×۹۱ ۶مد×۳٭ ۔فو ہ۵

 7۱ (ہم۳۸) 5۱ 7۳()٥5: چ6 جج کو 1۹7۶7 49

 تصج م×٭ >ہ]ج٭ ۸(۳ ۱۹ ہ٭خ دآ ہج مج م٭
 7۳۳.1515 ۷۰۹) ۹7۰۳۲۳۳ ×77 73) ۲'۳ ۱ ۶١× ٠×

 3٭٭ >۳. ہحز بج ہ5  >٭ى ]جی
 ہ5۷۶5 717 ہ57 ےہ ھ۳۰۰ *!7٭ ہد×ہ۱ 878

 855۴۴ ت9 ۹۳ ہ۳ 5۷۳۳, ہما ت۴] ×۲ ۴۴۰۲ )
 577۲9 51 ۶۳۳۳۳ 81+5۳ ہجج 8٭٭ ۹ 85

 ۳۔3۰ ۱۴۰۳ دہ37٭٭ ۹8۰ × د۹ ما ن۹٥) ٣ج اڑ
 ۳۱-۳ ۳۳۳ ۱ ]۲ ۰۳۰۴۷ 7 8۶۳ ہب ک ۳)3 ہک

 مج م٣ ۔؟تيچآ__ مم۱ ×۶ ہ٭.٭ ]٭ ]۹ ٠
 2آ 1 15 5۳ ہ57] : 57 ۲۳۰۱1۶6 5171 ۹۳۵۷

 *ڑببا۹ ۳۴×ی.+ ۱ جج <٭-٭ یجم)ر ہ< ڈرو 8 7۴
 ۳9۱۳ 3۱۹۴۲ ۳۲۱۶۳ ۱ ۳۳ >۹ 68 ۱8 ۹۷۴ ٣۳۰

 ٦ ۱۴۹ ×7 ہ ج٭ ×٢× (ج )ہو ج٥ ۳ ۴

 املا یت ۹ “تد3 ہہ 9
 دڑ] 2۹۳۳ 5۲۳۷۶ 3۴ ۴77 37 *م٭ ۰۳۴ ۹۴
 5۳ ء۳۰۹٣ مہ ہہ ٣ہ ومر5ہ "م۳ ء۳
 ۳7۹ ٠١ د۹ :۴۰) 7, 51 5۳7۶۲ 3۶۳۴ 8.7۴
 ہ٣۶ <ہ ڈچج ٭٭٭ہ877 ۸+5 مج م۹۱ ۲ ۹
 ٭م5٭ ہہ ہچ ہ وچ مچ مم ي١ م٣ 5

 حج ×× (ک۷) ×ہ-.×٭ ہہ×× ×8 ×۹ 78 ×٣×
 ہہ ×25 ہ ۹ک ×] مد, “ٴ٘ڑ]وس[38۸ .

 ود آج ۱۹.۴ ہج×٭× ۱3 ہ عت درج ہہ ۰
 ٭جى 3×7 م٣ م۴۵ 8ك: ×جب وج ٭تآ7۱۰

 رام اء اختت ے۹. ۔ج ×۰. :"”ج٭×٭ ۴ا
 ۳ اج ا2ج 97 97 ۰7 71
 ۵ ہم ۹ ہہ ×۷ ۰.۳ ہد 57 ًوج× ۰۲۳

 5 ۶۹ ۱715 3675 7ج ٣7ت ہرع1 و ×7 7۹۱

 تہ وت ۱۹ ہم  ہ و ××. ۶8۶

 ٠ لغا
 کنت کپ نان دت یس سس ا اب ود ترس دم و سماجی ھم یس رک کر اک اوہ تا و در

 نو قدڑاو یر نم نہر عتیق نامی :راریوت لا
 | رینو نیا ةمیصح ناول نم قرصتت نمک ةبحر
 ث ْلکاَتاَمْترَدَف ةيا دل ولا ةفا5 : نادر وکی ہر

 ٥ كر ِثاَدَعَرَ نت ونِاَمْ الو لا ین
 مع یو تل انا كا اراد او عت مت لاخاھد رقعف

 ہرْيزِعْلا یِقَلاوه كر عا نس یخ نیوادمامعرِ
 ذ یع عزم ناول اتم نئ تک
 ا فب اوراد کا د ومن یا ہل یھب راد شک ا دومت علا اھفِا ومن ےل ناک

 لَس اولاق یرشلاپ دھر بااتل سر تداج لو قد ول

 رسی اھم سجن توا
 ا تالا یخ موم سفاو مروی لینا

 | ایرٹبف تاحضف دمہ دن ار ماو تاجولرموق لا دڈأ

 ا نياَءیلیوب تلاق اب وتعت یس رارو نیو یخساپ

 ٭ ْیحَع كا ده َكَِدْيَكلِختاََن زر ان

 مد)ر وچ وو ے_ج بو ٴچج ر ہیچ (خ چپ 5
 7+ چہ۳7 ۶د جج 8۲-37۴ 77ی حج ور ہرزہ
 757 ٦۶ دہ وج 5ہج7٭ یچہ جج ج×-ج ہب+ مہ ں'آج٭ وی<٭چج

 و75 ہ۶7 نہ بہر 5 ہ پرو مج مم وچ عبو چعوو
 میوہ ہمبز ]71ہ +5 چچ ×چ ج7۳ ؟ر9ج+ جر میمر پچ
 ي ج۔ج ۰ ۱٘ بج! ہ ہیچ جہ ۰۳٣7ہ جعوج
 7+ چو م0 7۸79۷ ھنج مج یے یچب یریچ مک
 ۔ہو ہہ )جج ہبخ ٭ج.٭ ہیچ ذ7۷ ہ96
 مور نیع)ر یک یو ہو ٭ مچ ػمجرآ يیپج تہجی
 +7۴7+-..ی ر۲7 ہر رچ 7777 77 2۰۳۹ ۔ع م٭ر ڑچ
 یب تچج ٭۴ مل۰ چ۳ ہ۱ میسر بج٭+ج جس چو ج٦
 تاچت جہ ی۳ پ5 دہ ہ یقزو ×ز +رجہموروج ہچج
 وجہ تورو مو یج  |مرہج])+ بروج عد عو مر |وچ
 ہکكروج ہ٭تكر 757ج ]۳0ج رووججہر/()ر ہور ہج ںوچچ
 کہ د11 رچ9 ×۳ ہہ ج۰ ۲ جی .ہز 7ج
 7ہ وچہو< وچ بج بیج 5ور ممےر مج قر موھچچ
 ہہ [87 77ر ہجہ وو ۸ہ 7+ ہجرت یر ہروەوج مو 7ہ
 6جو میجر پچ وج و٭_ -تج٭ جا57٭ہ چو ہہو
 ی٭ / خید) رو بجسرچک ہجوو ماوح بو ںوور ور)حو جو
 جج ہج ہد: بور جے دوم 55د عو جحے ]جبر

 ہہی سرک 7ج 75 یس رج چہ 7 جج م۸ نو ید ر
 ممز ا5چ م٭+٭ ۷ہ م چی ڑڑ٭ يرجو٭ جج ہیک بچ
 1 ی۹ج ۸55 ×8 ج7 یو٭ ح7 )م۰ قرججو رک قر زچچےچ

 ]7 7٣7ر ای1 ہ78. ہ+ ٣ر 7 ۳رہ
 ہ5 یاود عقیلور یر قرو قو چچچچچ وعیےوچو قی ےہ
 بور بج وج بج توبہ جوجو جو ڑجوب یجب
 7۶+17۹ ۱77 تہ عص+9 میدر مہ +7 جار ہہ ر ہر
 +7 ج٦ 7+ ۶ 7 )5 ہ۳۳ 7ہ مچ یب یہ قی اچ

 ہہ ہہ ۹37ہ جج یی ترا ہہر ر



 >ڑ[5۱ و5 ۹۷

۹17715159 ۹31197 ۹۹۶۸۰ 1۱ 

 دہ ہ7. ۹۹۱ ٭×کک ھم بج مم 5<
 یمرعج 6(8 ب٥ "۳ ۲۷ ك٥ ۱ 5. 65

 جہ ٭ہ57رج5 3 5۳ (عابر <.+_ٹج] 6 ٣۳۹
 د٭6 15۹۳ تہ”. "7< م۳۰ تجدر < ٭7۳۳ یجتر <
 3۹ہ ج٭ م٣ 8۴ب - چور 9 ٭"٭كا 6 ۴
 جج جہ ج5. ہ:۱)۔ے ۰. ي١ وی 88× ماز

 ۹۹85 75. 5۹5 ۴۳۳ ى٥5 5۹۳ ٭×ا)ك ٠
 ۳۹7513 519315۹ ۳۹۴ہ ۱ 7 7)238 (ج2)ر-٣۷ را
 ۶ ز33 ٭ 8.۹8۰ ۶:9: 7ظ ۳× ٢ (ج7و3))
 تک ۶87 9۶ ہ. 05۳ )9ا ی٭۰۱۹) 38۳ا ۹۸۱ (80:3 - 7+5

 -مج ق٭ می لم] ۳۲ ی۶ ]۷ (۱ 7 ۱

 ب بیت 3۶8) وہ بوچک می ۴ 86 ہ
 جج 9وک یر ی۳ کو ۹۷۹ ۹۳۱ ۱77 ۴۰۲ ۴
 و87۳ و ۱ ی >۳ >7 ۳7 ۳۰] (۴۲۲۳۶ >1۳۷۹ 5ا۹ 7۴۴
 ٭٭ ۱1۷ 9+ ۹ ٣٣٢٦ ]۹۱۳ ۱۹۹ ٠٦۰بی ۴۹٣۳ ٭ ۲۹۹ 01
 ہ< 538۰ یبر ٭م٭٭٭ خم .م_-<:7(8ہچ۳]٦
 د73 7۰ 5717 ۳3 ۹ ۳۰ ت 7_“_“۰۳×۹ق21۲۲ ۱ ۹5
 38۰1۳۰ ۹77 ۰)2۹18 (همئ) 151۹ ۴ 5 ۲3۰9ہ 08ج
 517 ]۹ ۱۲١٣۸١ 7” 8۹ 5 أ۰, 5۰۹۳۴۳ ۹. 77
 حوجور ٭٭ ۳5 7ہ ب٭۰ 5۳۲۶۳ ھ1, 5118۰۳۴۷۱ 17-8
 ہج چو ہ۴ 0 1 ۳74 721 911 ۰1۴ ۹۱۹۰۰ ٭7)۸

 5 5۱8 ۲۴۲۴ یب بج ٣تا ۹)۹3۹ ۶۲۳ ۶۳و۴۳ 1١*
 ۳81 ۷۱۳۴| ×۱× :ہ> 38× (58د)ز ق ػ"۶, 5۴۶۳۰ جہ۱
 ہ۴۷ 56 ۹۹ ۱۹۷ ۹۱۰۳ ۱ )۳ج ہ۲ *رآےنح حج ۶×3 ی۰ 76۴۰,
 دے9 ہے م۲ ہ۳۰ ۴۳۳۳, ۶۰ 5۲۹۶ 3118

 بج "م۰ بب: ۴1۹۹ 1 ٭) ہم ہیر وو -ے۳× چہ
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 ٭2ہ 7)2333 (عم3) ۹871 ۱)۴۰۳ ۹۲۶+۴ ۱ ۴۲۲۳۴۶ ۶۲۰۰ ٭ ٤
 دا1 رک <۱ 6 8 ہ ۳م *۲۳۰۰۳] ۴۳۳۰۲۰1 ۴
 مج 1 1۴ ی۳ 711. 75 ۶ ۲۹۳۳ 7

 دہ ك٦ ہ8٥ ۱ ہہ ×:>>٭چ ہ 3۹ہجج (× مہ٭ 2533۲
 (گ[ئر ک۹ 119۹۳ 1 33۲5 511۹8 ۳96|

 >1 23ا8)× (۔مر فاو ا۹717 ۹77 ا2 ۰۳۴
 مجمحہآمآا5۰ ]7 ×۳× مہ ہوصاق۶٘ ص۵١ ہا +٠

 ڈ6 ۹۹۰ انچ پا ۴ق 55۱۹ م۲۰۶۱۰۰۳۴ 577.۹ ٣
171 517 

 ۹م 55 ۴(5 ۴۹۲ ٤× ہہ 5۴ہ مبج٭.۳۴ ۵6

 ٦٦٦۳ ۴۳۰ ۴87 ۹۹۰ ۱۹7ھک ۶۱۹۹78۶7 3۳
 د۷7 !۴ مج 1۳۵۰ ٭7ج٭ ۶۱۹6 ۹)۶۲۹۹ ×۱ ۳۶۳۰ 085
 ےہ 9۸8 52ہ ۹ ١۵ہ م٭٭٭ ا 395| +6۳1 ۰3۱۴۳
 ]7برا >0 51۹۶ ۹)۶۲۷۴ ۹۲1 5)۴ ۶ ہ۰۳ ۹۹ 7

 318] 2۲71821 ۱۹18 ٦7٭) :5۴] 1)۹۹17 ۴۳۳ )71 16 1۱

 جج بج مەع 5۲۴ مہ م۷۷۰۰ )×× ۴ج 3۰

 ین ۹“

 ے7 ہک ٣5 ۱ ٠۳۳8 تاج 0 +۴ 89

1 
 ازل نزد ہک ب ۵ ہ1۳ ْج ہ
 یو ۳۳۲۹ ۴۴ ۱۷ 1ک ڈ۹ 1607 (2]3)۔۹ 1
 ی۹ ۱5 ٥55 ×6 ×۳ م۹ 9۴۱ ۲ 7
 ےہ بد <۷ ثم چا۶ ہک 1۱-۳ ک۶۳۴۲ ۴

 -+ 1 >۴ ی7۹29 71 ۱
 ےہ ہل 3کآ ×۰ ب۳۰ 3۳۷ ×۳ ہہر “<ہوبجح-×ہ×' ہ<٭
 مح 85۱ ۹۳5 ۴۳ دو ہہ ٭]۳'۔یو فت 5

 ھٹصرس

 یہ ×تہہ٭ “َتْجَيلا مت َدَتَلَت 'يمردج پس ۔سو)٭
 ۔ےہو ×٭٭ ۱۰ ٠٦ 8۷ 1 ہہ چط١۳۳۰ ۴۶ 51۶1 3126
 ےچم 5۰× گہ (ج5) 86 ہہ 555 ۸۳ ۴ ۴
 عجم ہّتا ي6 ۹ چڑ ٭- 9٭ واک ۱ ہ۰: ہت.-|٭

 ںیہ 16 7518 8: 567
 9۔حج ہحصح 58۰1 ٭6تہج٭ یترم|) بات 7۸1 5
 ۱×7 ہ1۹ 9۳۹۹۶۷ 5 25۳ 1۳۹ 7-۳ 7 1 7
 0۷ ا 7۴×7 عا 78: ۱ ۸۶۳۲, 7۰۰ 77
 مور ۔۳ -۹۴8)3 ۱3۱ 067185۴ 15۲۶۰۷۱۲۰۴ 783179 5۶۰۲ 99
 ج۰ 8-یہ م6 ندی ](6-م. ہج× 5۷6 ۶۶۰۱۹ 87+
 ]ج0۳ ۳۳19791 ۴۲۳۹ (3۶ 7131۹71 1821 71۱ 75117 7
 ]۲۴۳۳۳7 ۳7 7۳ ۳۳ م7۶ ہہ. 5۴۱ 5
 جات 12۳۳۴ ۶1 ۴7۹ ۱ 5 ۳۳۳۹ ۴71 ۶ 377 ۱ 71
 یل ۶ ہر 27 8 (30) 31 81۹4) 1۹, ۴ 58
 8۸×. 55 75۳5 1۴ <۳ ےہ ےک یر ۱96 ف7

 ۱ 170 ١۷85

 مج 15۴۴ 107.۳ 5۷۳۰ ٭م. ہت وا یا۷
 ۳۴۳۳ 7۷1۹۹ 5۲۳۳ ×۳ ٭ج "ہ۰۱ 3 ۹۹۲۹۰ 7۱

 چپ تا۳۳ ۶7۳ 38۶۱۱۹۷86 5ا31 78(, ,۴۳۳ 8٥۳۳
 ان مچ ۹ 177 67۳9 519۹1 ٦> ۹٥۴۲۴۳۴ ×× 71٥

 ۵51۶۳ مج. ٭ 23337 (ن۰) ۹۳5۹ ۳ہ ہہ 5 ٤
 ٦ م۴ 75 3۱ ۴۳۷۰۶۳۰۴ 7 33۳ (عئ)5ٗ
 ۳۳۴.۴ ۳۳٣ آ ]۳۹۰7 ۴ جہ ۹ 71 7--114 ۸6۹
 5ہ کک6 ×۴ 7 71۱ 5۷۱ ۹۳7ہ ۴۳۳ ۴
 جات <۳ ہ۴ مج ٭ مر وما6 ۹۳ ” مبہم. ہر
 55771 ۵179 55۱,۱ 5:5 77۹5 5ک (91 )ی۹ م68 6+
 ۹۴ 785 ]ج1۳۰ ا56 ۰7)83 دیر ×۵, ۹۴ ۹ ء۶
 5ج اج م۳۰ ۹۹8 ۱۲۷۰ مل5 ۶۱۰۴۳ ھ, کا

 ۳5 7۳. 7۳7۴ ۹۹8 ۱۱ ۹3385 ۶٤٢۹٦ ۶۴۳ 5۹ 6۳٣
 59 ۹۹ 95+ ہک م۶۷۶۹ ک۹۰ ۹6۲۳5, یکاکہ ]3۹

 55۴ ۳ک 5۹ 6 م۳ ۱ ۹۸ 5۲5۴ یک ۹3:8٥6 ہک( ۱ ٥5×
 ۴۷۳۷۰۰۴ ت74 ۶7۳۳, وک ا؟ دواڑک 351 دا8 1۹۰ ۳۴

 ۳7۷۰ رک ۳ ()جع3 5۱۱.8۳ می ہم1 ۹۳1 7۶8
 8۳۱ ۵۳1۲۴۶ ۶8۹1195 ات 5 5:11 57۶1۹ تہجد ٭ع۳5 <٤
 ج6 بج. *(یے ہ5رجہ م1جب و٭] )ج۴ ٭٭. ۳
 )٦3 ہم۱ ۰۴۴ "ھ۹ ۳۳۰ ٭7٭۱ ۰۱ ×ہہ٭ 65۳۴

 ہ03 ثب +۰ ۴ ۴۶ ۹ م۴۴ ۹۳7 5۴۴۱ ٤

 ھاچ ٗ۔ہطج ۔>+  ہجپ ھتپ

 دقض آم -تبپ ۃ۳ ہےہ ۔.م دشفشبجب ہیک

 دتطظل ہکآ١ . ٦۱ہ بہ ا

 ہال( ھا دتٹکپ :ۃ:محٌُںئ ڈتیب شب
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 ا: ط2 اتھح ×× جا 7ئ۳۳ ۰۷ ت3
 گ۹15 5151۳ ۹35 1)2313 (ئ7) اڑ ۵٥5 7 جج

 ہ٣ ا7 اک ہہ جی٣ مت ٭5۱ ۱35 مہ ۰:
 5۹ ۶)۶۶5 ۴< ٭: - (ی قہ جو ے3) ۰ فنئاپ

 25۳ا ۶8 55۴ , 9۷۵ ت5 5 1۱١ ×33 ×3 چ
 د8 م۲۳۱

 55ج "م٣۳ ٭م٭ ہہچہ ہ٥ ۱× ہی عم
 ]۳7ج ا ا جدہ. ×۰× 57) ج
 51 ۳۱ 15 ", 5۷۰5 7ج ھ9۳ 757 7. ) جچ

  8 1۱فىصے:ہ٢ 8۹۴

 دبیج-۔[(3+ 1۹.۴۰۴۲۲۶ 8۳۳۳ 5۲ :۲۳۳] 3××. جج بچ

 ۹۳7۶ دا٥ وہ×] )+۶ ۴7 5)3 ۹7 7×٭ 318 ۹ جچ
 2177 ٥۳87 ۱5۰ ک 1۹۳۹4 37۶۴ ۳۳) ۰۳۰۳۲ < ]7ہ
 2۴۷۳ 777۳9 ڑ5 >۳9 ۹1۹7 مکیلع مالسلا ۔یچ بور چپ
 '۔ہآ-.۳د×< ک8 ہت ۹*۹ .۱۳ ×۳ 5075 ۴7۳۴۷ دچچ٭
 5۳ ٭٭ ]ظ١ 9 راج جج >×.× ہ 83:5ج ہج

 ۱ 85 ۳۹. *ج يى 8 ہت 8< 638(
|۱ 03158) 2152۶۲5 

 ۸*۹ ۴175 ٭۳٦ مجمہ×) و ج اى ہووج
 ۹۹٤ ×77 357 (ہ1)ر ہ٭ 57 جہ ہی وم ہ8! ' ٭
 ناچ ۳۹۱ ×1۴ ۱۶× ۹ 57۹۲۳۴ *٭رک ۳ 5ج۹ ۰ 877
 2٦ ۴ا 5518۱ م۰ ۹۳۳۲ ۹۹۲۰ ان7 7چت (

 76۳ 5۹۲۳7۶5 ٭إ۳ئ ۱۳ت ۹۴۲ ٭َِچ٭۱ ×× "3.
 ج:)< ۳. "۲۶7۰۳ .٢> ٠× <1 ٭۳۲) ۳ ٭
 ۳۱ ۳۹. طب د۴ ہ1 7۶۷ ۹۰, 71

 ق)] <۳ “دت. ]۶× ۹7777 ۴۱

 1 78 ۱ م

 ٭۹)۳۷۳ ۳7۳۴ ہ× ۱×7 7۰× ج3 (58) ۰87 1
۰ ۴7۱ 8185 7 

 : ۹9٣۳17۳3 71951:78 ڑڑچ5 : اس لاق امسال “قو 28۴5 2 و < کجا 2 ٹا×
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 ٭یا ج زرک3) ۹0۰۱ 5۱ا۳۰ موہ ئجمز < ٭

 515ہ ٦۴۹ ۹۹۰3) ۰ ×۰3 7ج :775) ۱۴
 5۳] 5 57 5 مار << ک× م٣۳ہ٭ۃ ۰۴۹

 م-٭ا٥)]۹ ۱< ) ۱۹۳۹ ۲۴۳۰ ۳۹ ١-3

 5۹95 رک (د0یر۔ی 5 م٭٭ یک ہک) ×1۲ 18 7

 مہ یم ٭٭٭0 مزہ جحجم٭ ہم 0 89, 1
 ت1 1رآ٭ ۹1 تا1 ۳ ۴ ۱5۸6 ۱۱۲ ,3 ۳ ]٥۵5:

 وج ۱ ہ۳۹ ۹]_ ہزو ایج آکر ۹ 7۹'۳۹ 1 71
 5594 35ز ۲۹۰۰۲ ۹۹۳۰75۱ ك 5۲۰) 5۲۴ ن٭5 ی ×۳ +7 1

 ۹۹3 7ہ × ہہ مج م٭75-ہآہو و جم ٠ ا
 ہى ےب رِکژ 9 هھپي ہب ھ دل دب اػت اھ ھ ِظ ×۶ ۶ھ ھ3 گہ (١ڑ۷ وقا ھا 23

 ج100 وک

 ١١ دوھ ۲۳ا ۷٢ ةیآە سام
 ا ا اک ا اکر

 ج7 ےج
 ۳۲ ہر ج او 5ہ دانا ا رو ۱

 ٠ ۱ 7ت ٣< ْض درخآ ںیہ ما جیب ف4 1 چ

 7 امر تو او ثكرررم ماما ا٦

 ا انهلاَقاََذَمهِ نانا ہد راج
 ا بق ا یو ا وڈ
 ۓط ناک یا 7

 ٠ رکا یف یاتب لو ہول :

 ً نْینِم ںیلا صل نرَحاَلَد دلا اوعتاف ہل 1
 'ںحنِب كتاب یا تل ام تم نکلا و لاق ںی ا ٠٦

 ا و و :
 : َكِتَر لُدَیراَِ ہي اْولاَقہيَی ںییس سش نیر لِإٌیِوا ٰ

 ا 2ق ند مفت ناک تنا صت ا
 ۳۰۶ئ. 970+

 قدر ہت ےہ چ
 7و تلہ ت۰ج دورے عقد < ھچک و7. وج۱
 7-7 ۔٣ٴبورک ×۰5 آ57 7 / |۸ین) بج ر۶ +٭ ج5ز  ْریریچ
 آج ]۳ یج 5(5 دک× دے ج7 ۹۷7 58 777 ۶
 یچک وچ جدوج جو وج ٭×:ےجہآ نّےر عقب زر و
 سر وج یہ تر7 ہ7 3ر یدر ورق ی7
 8۳۷) 77 جج : ہمرعجج )و ٭٭ک رہ چیچہ ہبہ تاج یو 7ج

 جہ بب جہ ہ تجارت ا ت3۷ چہ ۱ یک چی ۹ -چ ر
 مە) تی مک پچ ٭ اوج مہ ہر جج نیجچرمہمج ہمچ٭
 تر گر ہ۷۷ تارر٭ ۷ 8 ج72 ]7 یہ ۸5
 ڈ3 ]وہ٦ چ بیرچ م۔(ج ۶ر یر جج بج ہوے
 مہ ڈحر-چیکہ+ ثب نی *ہ×ب آ ہر یو ر وک
 یہ ہرہ چہ ممج جر و یور وے ى وو
 5+ یب ہ77 ۹۳77 7۳77 یہ27 ہر7 7 ہرا ۶۹ی7
 جیو ہل ہو یو م6. جج ہت 7و۳7 ہن 7 ہہ

 جج )۷ قہ +7 ×۳7 7 مج ہ٭ ×ر٭٭ ہ5۱ یحر
 پیج یز ”چت یھسچو چہ ہرجچ پو_حجو ھج وج
 ہ5۱ ۹۷۲۹ ہ٣۳ 78 یم پڑ٭ رچرڈ بر+ ر یمر جج گور
 ]۰7ج ہکز777 7۴ ×7 ہو و جح و7 <5
 سرہ دو تڈجوو چڈچے  ہوی دہ <۳ ۱ یدر مرچ 07

 ]ےہ جت یر ہو یس جو جمہ+جکك]و ج ۔ی نعاوچ
 مكہ ۱ بوجہ م۰۳۲ موج مج مجید روح ]جر ٭ر چل
 ا٭چت ود وے وج 7ج ممرو٭+ 5ج و5 ر5 0 ر
 جب ہر ٭+ ھت مج كط+ 7جج ہہو ر ر3چ مبوہچ ہی
 7۰۲ ز۶ 2:7۹ یہ ہک ۶ت جج ہ77 نج سزج ×× ۶ ہر

 کتب مت تہہ ہت .5 7. مو 7۶ ز× 5۳۲ ج7
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 م8 57۹ 75, ہک. ۱۹۲۹ مم۴ جہ 7ہ 6 ۹۰

 مور ہہ ۴*۹ جہ ٭ہوو٭ ٭جو نتہج٭ ×3۹

 ٭3ر۹5]۹5 ۴٭ |

 5۲۳52915 555 ک (930 یر 5۲۳7 ہجچچچی <۰

 ×۰ ×< ٣× دلانا “تجچ ہو جج" ہہ مچ

 -5٘ مج مے ْفْيَمَْیساَلَتر ٣8“ ہجچج٭

 37۰۳۲ 5۳۳ بہ .٥ مج ٭٠٠ م۴ چ۱ حج -

 ہیر نم ںی “ہدجج٭٭ ×۰ ۴ م٣۳ و8 -.٭
 8× ۹۰ 5۷۳7 ۷۳ 5۲۷۷۳۳ ×۳ ٴ٭ ہدچچ مج 8

 تل

 6 ٭۳۷۰٢ ۱٣ ×۵7: ہ ××. "م۳ 8۹ 6
 ٣۴ ۳۳٥۱ تو جے “؟”ء۹ مم جؿپسچ ھم

 ہت”۳×٦]۱۳۷ ۱ت ۷۳۳ (۴۳۴ ٥:٦۹ ہ5۱ ۲ 77۸1 ۶ت >7
۰۰۱۳7 ۹۹۹۰ 5196 514 

 یک ییر یہ یہ تو3 8۶.۶ ٣> ي۱

 ے-”حک٭ ٭ ٭3نوھمے جو, ٭ہ5 9 م٭ہ٭ ہ٭

 ہہ” ×۱۲9۷۰6) 5× ۹۹۹۱ 5۲۳ 3-۰ ۲8

 ہہ. 5۳۱ کا 8۶۳۹ 5۲۳۳ ۳ ۹۷۲۲۳ ۹۱۹۴) ۴.۸۳۱, 7
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 مكمج۳۴۹٣ 7ہ حت (یت:)۔ہ ×75 ہ ات وا ×ز ٭چ
 وجد 'ٌّہ مج مچ یو .موبےع(ء؟ 8 8۳ وج

 5۲۶77 5 رو < -۱,)۳۳۶۵ ہہ: ××: ہیچ ۹.۴ ہہ
 تاوح م۳۲1 ۱۱ ۷٣۳۳٣۳۷۳ ما ۴۳۳ ۰۱۹۰ 3 ۴

 1۳۹ می نا -.ج5۱۲۳۶ ۹۰۴۲ ×۳۳. 57 ۲۳۲ 7۴
 کل

 ہ"۱979) ×8۳ ۹۴ ہ58 ےب درکچو5 یج8۷) ٣× ک5

 55151 575 رک یر۹ 951 3 م٭٭. ۴ (ج۳۰۲۰ 7ہ

 5١ ہ. ۹۸۲٣ حج. یمرمآ ۹3 :رج :3) مچ ٭

 ×۳۳ 35۷۰ 6ہ. می ے_(چی3) ٭٭ وہ ہ٦

 5م[:رصی] ۹+38 مباو7×مج۳۹۰۹ )5 ۹ ۲57ہ +7 ۱
 56 ڈو ۱۳ ہ۹٢ ہم ٭۴۷م۲۳ اج ّأ× <

 ۳ی ۹7۹1 ۳۳ ۳. 16 :مع-ہ. 87 8 ہ59 جج

 اڈچس "ہ۳۰ گی |<٭ہ٭ :ںر|ک ]۳0 ہد وچ
 ٹئرعع >9 ۱۱۳۶ 52۱ ٣٭۹ ماوت٭ ۳ و)0 جب

 ٦ج >ح؟ بی چہ ۳ 51۳79 8515۱ ۹5۲ ۴۶٥۲

 یو 5۹1۹ 27 7۳ (ھا7) ہک 18 ۹۳ہ,
 .٣۰ ید نک (ہلحرس۹ ۹55۳۹ ×7× 5ب 5۹ 5۴ مچ

 7 م18۶۳ ۱ .٣۳۰۳ ٣۳۴* ٥۴۳۳۰۱۹ ۴77ہ ۱ ×۷۷ ××

 7۶14 59575 آ 591591 ۱ 5۹) ٥17۶( 7+ج ات] د٣۰ ی٭: مج

 دا5 3۲۸۹ 5۱ بہ >قف یک بود جع ہجر ٭

 * +5 55۹۹ ۴۳×۳. م٭٭۰۰ *ج جور جج

 و3۰ ز55 ئ ۳ ۹۰۱ 86 او × ۱+8۳۱ .ہگب
 18317۹ (ہ3:) 1٥ ٥٥۶ ٹ5 ۰۲۹۷۳ ۰۱۰ا ۳۳ ۱۰۴ ××

 5۳۳ ۱۱ 95 ۹۹۰ ٢۳

 تر کے

 ۔ںےےہ 5 (0)-ی ۹87۳ا ×: ۳5 5۳۳7۳۴ ۹۴ ×ہ-٭.

 ]لی ۱8۹ ۹)9 7 (ی3) >۴ 6

 مم .۴۳ ]تک۶ 8:5 ۳ 07 م9 ہہ و٭
 ۔ےج ۱ ۳۳۷ ڈ١ ۴۴3۳ و بد 3ڈ "مرہ

 چہ ۰9۱

 ۔ی7 ۹ 99797 ۳9 5 51 977۹ 771 ۰577 7۹ 7
 ۔۔ھے۳٠٭٥۶ >۷ ×7 ۲ 158 مج (؛ے ؛ و
 مج م۳5۰۴ 16٦7۶ تو مہ إ د5٭ و
 میا ہ۳۰ 5 ٠٦× ۴ 5۳7 87۴۳۲7 55 تا +7 ۱
 - رو مت 578۰ا 137 مج ۱15۱ ۰۳5۳۰۰ ء۳7
 چک تا1 ۹5۴۷۱ 55 1١ 3ہو ×ہج ]جج 58 ہ7

 بجے “کم15۷ 1۳5 ج8 ×7 ۲

 نک 1 5 کد ۸7۳ ۹۲۹ ۳۳۳۳۳۶ 1 ۴۶
 حر ٹ× ہتاح چت ہ ہجج٭ ہج مو و وج ۴
 ۱×0 ۶ز 513) ۱۹7139 ۹1 ۰۰۳ ۱7ج ×5 ج3)٭ (خ.ہ25

 مج ۹2۳۶۱ 757۱ ٠۳775 :راک (3نر ہو 6 ہج٭ 9۳
 35 -۵) ۱۹۱۹ 5۹۹+8 مج ××7 :7۳۲۳۳۰۳ ۳۳× ۳٣۳۳٣۳۳۳

 م۱۰۸5 م× ۰۴ )س1 ٭٭٭7۰٘ 5 .٣۴۴
 جد ہیر مت 5۵۰۹ 5. 9۹۰ 5 -3) >۳ہ×. جج

 م۷٢٣۳ ۹٠۹ ۴۹ مم, 5۲۲۳ 555۲۷ ۴ ۳۰۴۱ ۷۳
 ١ئ ۱--(ك 3]5])

 ج۹ 7ک (ک05)-ک۹ ۹۳۰۴ )۹٠۴۴ ۱۹۲۴١ 35 2571۳۳5 98۳۹۲ 5۲۳۱٣۱

 ٭”٭ ہم ×ہ٭ دي نْمَْمِلدَيَتَََيَم “<3 تو م٭٭
 6۲۳۳۶۱ 515/5751 3۳۹ 5ا1 ۹5۶۲۳ اچجت ب۶ ۱۲۱۹ ۲۳۰۱ 1 ٦٠۶7

 إ ی٘٘ ٣ ا۲

 ۹۹۳ 9 ]5 <]ہک مج ےہ 5
 55ت ۱۹× (۹۰۳ ]کا8 ہہ جی٭ کد یر ٣۳

7۱ ۹۹۹۲۹ 217۴۰۲۴ 5( 91۹ 77 

 یو5 5 (عقایر .٭٭ ۹۳ ہم ٭۷٣۲۳ ۹4۵808 6

 8۴۳ 3۳ ٣٣٣٣ ۹۹5 ہم >5 8یہ۲۱ ہ٭ہ٭ مج

 1٦۶7 ۳۹ 5× “۹ ۳-1۴ 3۹ 35۱ چ7
 (ہ6رمص] ۹۳۰ جج ۰۳ ی وج ھی ھ۱۲۹ ۳۸۳۳ نی.
 (25) 7)5 و. مہ 2۲۷ 5۹1 7 7۴۶۴۳ ۹ ۶ 7

 81 1۹97 ۴۲۴ 8۹5 8787۱۱۰۲ 5۹5 5 ا ٭
 ۳ ہ۱ *×٭37 ہکا٭ ۳٣× می. >۳٭ وًہ*ہ٭*ہ

 55۹۶ 1۹۹:5 57× "۷۰) ×٭ .۔(.ج7])

 ٣۴ با ی٭ت]۳ ٣ہ 7ہے ۹۹۲۳ مہ 7٭ تک (۳)

 ۳ ڑ1 3 11 ۹-1۳ ۹۳77 ۱ .]٥۴۳۳ دھ57٭ ۹)
 ا٭ تج٭ جب ۴۷٣ ہہ” دج-]ہ×× ث× ]رب ×۳۰.

 ٥۴ ۵1۹7. >> “۹ تآ ×۰۳ :٭٭ ٭۔٭ لُواَْیىَبلا

 مٹا َةيلوزَأَر ۃجيعنا نو ییزلاي ۹ ٢۳٣> >۳ ×٭×٭چ٭
 17۳7 (جا5)۔ی” ہچ٭۲ہ ممل بارعر ۹)7۳۳ ۲۴ 68
 ٦ 379 م٣ 3١ہ یىییر۔۔ے ہو “چو م۰ .×

 ٦585 ٭ ید جی ۳ت سہ ×× ج ھم

 دشب دحخہ ہل ٭آ _ے]

 ںسڑیُٹم اک گیا

 جج ٭ةۃتچ _آ -ے اپ

 گھی بںہىہً_ہ_مہ ہشتّت دل

2ٰ 



 ھب و ےف ھل ؿ ےہ جمال وت

 9ٌ ھ

 رھا

 کو و

 ےک رپ رچنپ ۔ی ہی _'پ جر وعژ

 9 ےشثت

8 

 دی بچ وم

 ھی رش عي ۔ےہ ٴچ

 نج م۳۳۴ 5ک 5۲۹۴۶ ۲۶۳۳ ڈی
 (مورور۔ہ آم( ے ۱۰۴ اوم 315 91۴۲5 8,

 ۹۹یصجک مج ص۰ ۲۳  5۳۴)۹ ٥5۹> 5ا 6 ۹( جے
 بج مہ ۴ ۴5 ۶۷۲ 5۴5۴, 5٦۹ ۹۴۳۴ “3ا 73۱ جج
 رح 3× ہ۳ 5۳ا ٭ک, ٥٢ 5۲٥۳۵ ۹۹۴ مچ

۱ ۹۲551۹ 
 ج5 یس مک ہک "۹ ہہ, ۹۷۳۴۴۶ “3۳۳ ۱۲۹ ۳ -
 مم3. بج ہت ہہ ٭×٭ ۴۳ ۳۳ ۱5ہ ۳۳۳۷ جج
 +۱. (۹۳7) ۱ ۲۳7۳ ۳۴ جت ۰5 ھ57۴۳ جج

11۱ 6 
 یم مچ "ی9ی ۹۲٤ ہ, 9 “6)3 31۹ ١٥۱

 ۔یووچجو ٹچ می 88 2035 ۹۶۳ا ۹۳ *5ک 8ہ
 ہہ ید م6 ۳۱۶۹ ٭(9۰۳۰ 7۷ اڑج٭) ۹۴۳|]۶۳۰۱ :.۳۱
 جر  وجاطگ 3ہ <۳ ہ٥ ٭5۱ ۴۴ ۱یچتوق وہ

 ٦3×
 ییجمدو ۱ ۱۱۵ 88 ہ ُۂَْقلازْحَتمَْمَك
 2۳17. 977 91 ۳ ۰1 ۹۱ 9 7ک (38)

 ہی -_ “ہ8 ×5, 5۹۲ ۳ ۰۰ <۳ ٣(
 چو (7ك : پیر کب ملا ملا “ہ7۴ 1,۳۴

 ٠٥٥۱۵

(97 27 ۹ 

 ےچیمرو ات ۷۷۳۳ ×۹ >۴ م۱۲5۳ ۲۳ ۷٥
 ۔ںحج٘ × ي ,۳٣ ]می >۰ 6 ۹ 8۵
 مح مح 8ہم 3۳۴ ٭ ۳۳۰ ۹۹۰ ۴ ۳8
 ۔چسو”ہ ٣ ٭م٭  ]ج٭ .٭. ء5 ٭8٭

 یے 7۹ 1 1625 ۱6۶۱
 ×خج ہے ہہ م5 جچ ب ×ہ ۸۰ ×ظ

 حج وہم ۳۹۱8۱۷81۹1 515۶۴ ۹۲۲۳ ۱۹ 7۴
 جید مور تصح ×۷ >٭ ×× ×ب×٭ ۱3-5 8 ۳٣

 حیوب صد ×]م٣۳۴۳ 3۶ ۴۳ہ ہ, ×۹۳ ۰ 5
 و 1 82 | ×۶ ۰۱۵ 57 >۹ ×۳" ۳۴ 6 ۰

 > ۷۴۳٣۲" 1۱ ×٣ ×٭ جج ۳۳۰ 7 6۹:7۴ ٢۳۶ ٥
 بال ۱ت 07۰۳٣۳۴ ۳۳۳۳۴1 ۳)۹7۳ 8۳۴ ج۹ 37

 ۔]ج× 8۳۰ ۳۱۴۱ ۶۳, 7 ۴ < ۹۸57 ٦77
 19. 515 ک1 12 1۶ 7 8 ۱

 جم ج مر مح :(×آ "طح م31 818۴۷6

 چچی -  یَسَِْلاَنَِىَمَر ۷۲ ۹۹۹ 8٥8
 ک۳۶ 5۲۴7 م۳۳۹٣ × 7۱۰۰۹۰ ۴۳۴۰ 7

 ےہ نہو ہ و: مت مم ٛ<؟ ۶ ۰۱۴۰ ٥۳۲۳۲
 ڈے مم -ج ×× ہک و ×۹ ٣۱ج۱×٭٣ ۳( ٣×۶]
 ٹر اور ین ننئادج ایرتش یکن باذیب

 ورک دوم جہ۶ 27 7ک 73017 ا تل تہ 77. ] 7 ت7ت اتا رس 2.0 : چا وس جہ ہہ بد یی ہی ہضم او ہہ سس وج سی ھھک ما ال طا ےک ہت تی پک ڈے اک وس رم الم 0٣0

 دوش ۳'۲ ةّيَآأد نمامو
 پے

٠ ۹ 
 ٠ .

 ؟.. عید ہک ےہ او تھ اھ ا کے ےئک 23900ک

 | ایا ںی ڈم مند وضتما لیچینیڈراجج | ۔آ ایا اتم ویل اهل اعاناج راج تلف
 ٦ ۷۳و غ ولا نڈرکسکلام هلااو یا موکی لاق ا | ایش اَت نرم لا دہ ملا نیم 7
 ٦ ناورافر کرا نا ناوبلاد لایلبلااوتنت ا 1 ےہ و2 ہے ےرہو ھے ہٹا ا
 | ا توا موَقْیو هو وک باد کیلع ثا ا
 مع حت تم ٥راا ساقلاو کند طس اپ نادڈلاد لایکولا ا

 ےءوھج کچ <

 ات تی وا
 | لاکەُنیْمَزلا يا تال تفاوت ماتم ا٣
 1 نیت یر نشو نب یع یک نانی رارعدقی ان
 _ا ایام لا ةَفِلاَخَأ نادرا امو اتصلقا ہی ا: 5 پ۹ و اب و9 ۶7 ۔ےیے 5

 ۹ ست سس سس سس سر سی ےک وے طو وے

 ٦- اسو ثّوطَتس ا ام عالضالا لادْیِيا نِْتَع ٠
 و ۲ ھدسڈەں ہنس ےس

 ٦ ہبْيَي ِةْيلَِو تزحوٹ يلع ہللا ا ۱ :

 مر ور حد بو چپ ہت ہر ہج 58 انچ
 چہ ہہ چو 3ج ڈج 75 یہ یر تو 8

 +٭۔].-روپچ ٭ "چہ75 7 یمر حج ہ7 ہمت ء0787
 وہ عو ج۱ر ہج ھچ رھول,مہ مج وو عید د5۱ غم

 *"ےجر مو وووے۔ می جو مہ ؛ ہے ("×٭ ٴ 5
 ]7 ہ۳7 ہ7 ×× 7۵۱ 7)7 ۵)۹27۳ 7 71 779 ٦

 جج ید یس ک.ج ہد..٭٭ ہ۷۰ 77ج 7879 8 ۱
 ممر ہو كم ×7 ہ۷۸ ہ۱5 7)9 >7 [31+3+ ؟97۳) ۰ ٭

 ہے ہو یجب مرچ 87ہج وحم مج ٭٭ ٭5 ۳ ۶ ٠
 جب جج موج جر نیسر ڈآیوک ۶ 38 ھ۶
 جہ جی ۲۶ ہو +×.×.× جو ×۳ 7۸ مت ہما 7
 جہ ہتتپجچرھ جر یمر یر ڈے ھم ۳/۷۰۰۶ (57),
 جج وہ 8ج جج 5>  ھ ہہ ہم ٭ بج

 جہ بج بجو مےہسہ دوہع ! 57 م7 و <م<
 مچہب مہ بہ یب ب٭جےج+ ٭)ہ << ×7 |٭ بے ج۱
 مہ مم مہر مے م موت مہو (۴ ۹ ۱
 آو زج ود ججہمہب بے جد ج-٠ 7ج ۳7
 ےہ ہہ 8:۶ 8ج ہ٭٭ ×۳ ۹۳ 37 77
 "7ہ و)ہ۰. مچ چ 5 ثبو چپ بر م6 ۶۰۷8۰۲۱ 75

 نج رہ٭ ×ج ے مو ٭)ج × )۳۷ 7۴ ۷ ۸5۳٣3 م
 عپ < بچ يہ ہبہ ہریجد 5ر جج 0ہ٭ عو ر6
 محب ٭ؾ و۴, ےچ بچ سوچ 5یو مو یج  فروج ۸ت 6
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 >ڑ231 ۳ ١

 ات م۴ 73 ۳ >2 ۰۹ 517۹ 5۹. >۴ آ8 ۹۰ 7

 *(۹) [۹۰۳٭٭) 1۹۰۳۴ ×5 ۱

 +9۰ جج م٥ 8۱۷ و1۳۱ جج م۵5
 تج٭ م۱۲۳۲ یٰو*) ء×صی ٭جع مٹ×٭<٭0)ج موجو مع ٭ہ

 چرس رس ےہ کس رر سم ےس

 1۹78 77۹ ۹7 وو باد کيلَع ثاَعَا لاق قی خا

 ال '-.حح ہ۵ ہد ہو و ہد ہم ہم

 بوس 5۷۳7۰ ۳۹۰۹ م76 ۳۰ ما م۹۹ ہہ ٠5 جو5
 5557 ک ہت ۳۲۳۶ 57 ۴77 5۰) 376 ہک۳۳٣57. ٭٭

 ڈال (م۸ رت 87م )م۳ 355 6۱ ہم7 ×8 ۲۳ ۹) ٦×
 8۴, 575۴ ۹۳۶۸ ۳٣ م۹, 5ا5 5۰ ہ5 ×53 ہ, 78

 5511 ہک ا517 9 ]8۹4۸( ۹5۴ ۹۰۲۹۹۹1159 ۹۹۲۳۰ ۱ ٥1۶۵۲
۹ ۳58 ۰۳۳۶ ,۶۲۴ ۴ ۹۳۰۹ ۳5 .5 

 2426136 55 ۶1۱۲۰٣٣۷7 744 5۷ ]5 ک۳۳ ۹7.
 ×5 ۳ ۹, 55۶1 ۳5۹3 7 م4 ۹۱ ۹

 7)۳3۹ (7ا17) ب۹۰۳ ٭مہ0ج/ چہ ٭ م۲ 5۲7ت ٣٣× ۳× ۳ وچ
 م۹ ۳*5 کا1: 55۶۱ 5ا17 کد ہ رو [۹5۸ ×17

 ٭|[55 ٭ج٭

 ہ5! [3۰) ۳۳ ۹ ۹۰× م7۹ ۲۷73 ۶۳۹۴۳۳ 9۵9
 جج ہ6 م58 ۲۲۳ ٭×ت ہد, ۹۴ ]مات ×ب٭٭ م7

 د×٭×>٭ م7 (چەر ×٭ ۸۹7۸ ٠٢۷75 لالا توأِمْوَقِلَو

 ض٘رالا اون لو مواخَاس اکلااومکنتالَو طا نا لاَو

 َنْیِْفُم “يم 9-7٣۳٣ ۱ 18+ ٥٥ ×× (ت+ 7-۳ "8۰۰

 جہ ہ5 ۳۹ د۱۰ م۰ ۳8۳۰۳۰ ×× ۹+ ×7 ×۰ ۰33۳
 19۰۳۴۳ ٭ ٭ج ٠ جی۶ 58 ۳5 ۲۹ ۹۳, 8 :

 ظَتقَِيَميلَع اتا اَمو ڈ نمو کس نار زاد تب

 '“'ٴجوحج رر (ڑجد ہہ ٭ی ہ۔رچہ“5 8۳ ہم می ہ
 9کرا اتچہ وج, ہم ۹۳. 0 ہغق 3یک۱ ۰۶19۹۲۳ چ٭
 ۲4 5ا1۳ 5۲۹۱ 55 ٣٣ جم ۱۳ م۹. ۹۴ ہر

 514 ۳91 ۳ ۴۹۱۷۹ 1۴ 5۳۷۶۳ ۹7۹, 5۲۹ ۹۹7 ۹٠٣
 ات ا مز ۲< ٠۱ ۴7۳ 9۹ 5٢۲۳۶ہ ٣۳ 91 .7 1)٣

5171575 ٠” 

 . ۳۴۱۲۲۲۰۹۰ (ةم٣ر ٭آ٭ ")یک ٭۹× (×5اڈ) +5۹ )ز)
 مہ, 58 ×ہ ۶ م5 188۲ ۴)۹۱۹۹ ×۱۳ ۱:۳۲ 78
 کاو ۳ ۱۳ ہہ ہ۰3 ۱۳۳ ٭٭ 81۴+ "7
 ک۹۰ 719۳۹ ]6 711 71۴ 271501 719:715 ۱1۹۴6 بک ا

 و. ۹8 ۳۱ہ۱۹۱ :۹)٭ 5۲7۳۰ :٥ئ]۹71۹ م7: 785

 1۹.۳ 7ج8 ٭ق ۹۹ : َُنيأَم َكَرْئَکْنَا كَرَمأَت كثولصا

 نما مَا کال كا ون ام اَنياوما از لذت نادان ؤابا

 51۶۴7 7 1۴ <7 ۴٭ج ھم ٣٢× ۳۰٢"
 39150۰9 ہ1 "جب ہت ۰ رکرچ ۹ ٭|×8 ۱

 5۲۴۱۰ ا5۳1۹ ×8 ۹۲۴۲۳۴ *٭۳۷ ر17۹ ۴۶

 تؤڈ -

 ےسسح<:
 جو پ1 ۱٦۹۳ ک77 5۴5 (۴۹۴) , 5861 51159 ۰14 ۴ 7

 ےچجآ ×۳ 1

 ۔__صرص <5 57 ۳۴۲74 39ار ٭< کچ :

 م2۴۴۳ ۰۳۱ ۰۹۱۰ "۶۹ .+ ہد -00-.
 مم6 م1۱ 77 ۳٣۳۹۲۳۰۰ (ک5ا5) 5۳۶7۳۳ 7۲۳. ہ7

 جو و۹٠ ا۳ مہ م٣٣ ۹۳۰۷ ۴۰ ۱۰۴ 708
 ےک ۱۴۱ ۹6 551 ۳۹۳1 ٥ ×تجج٭3)و ت:زو 7> 27۱

 ۱ ری ےس دی ےس

 یا حد ہک "م۹ ہی ہڈ) یہا

 ۱ شان ہک ہ۸ دمد-٭ ہک ×× ہا "ا7

 موج "۴ ۱۷ ہ50 ۳ ی٭7 ×۴5 1۱
 -- جمح 3 53875 553 ۳۸ ۳87ہ ۱۳۴75 ۳۱۴ ناعم
 ١ ییہ م٭ چ٭ 35 ہہ 5. مہ (۴۲ ]مج پر 3چ
 ی8 10۳۳ 2 ۳7) ۳۹۳ < ا9۹۳۰ ۹ “۰7۲
 ۱-3 1ک 597511 1۹۶۱۶ +757۹ 777 ۳۱۳7 (عہار) 3ج
 ج۴ ۴۰ 7ػ۴ 8۶ 515 5۲۳ “۶۶ 95 ۹۲۱1۱

 وو 28 مہ ۹ہ ہہ ہ5 5۳۱ ۹۳۳ ہہ٭

 ! پہ ج3 بج وف ہہ ٭م ٴہ چہ 8ہ ء۹

 جج. ۹ 55 >۷ 5۳۷ ) وج. م۳ ٭:چ.ققت چ
 ي75 329 65 1-814 5ہک ۶۲۹ ۱

 ا سا

 ٠ اولففْتَح لو ةرثغ ولا نم رکٰلام ہظااوںیحِا ہم وکی لاک

 : ہہ “٠ نڑئ5ویچجے مدح ×1 ۱ ہم٥ ہک

 جج ہ۳ م۱ 55 55ہ 5۳۳۶ ا۹۶ ھ71۹ ہ۳۲ ۰۶
 گپ ہ8۱ ہم٣ 8٥ ہ ۰ ٭ 68۵ ۱ 5
 ۸ ۳۰۳٣ (31:) ۶۴ "۲۳5 د٭۰ ب×٭٭۲۳ ۰1آ 7۳۴
 ۱۳۷۳۶۳۱ ۰)۳۴۳۳. 5751 125 .۳٣۲٣٣٣ ۹15۶۴۴ *زل +7٭ |إ یہ77
 - -۷ ۳+ 'ہ ۳--5۹۱ '۰"3۲ 3۰۱8
 ۱×۳٣ ۰۳۰۸ ج۳3) ٥:۳۸۹7 77۳ ×× 7۳5 ×۳ ,×٭
 ہ۹ ۳ ۹۴8 58 مہ ہ8. ہ -ب8ج ِءء
 ۰۹7-۵5 ۰) جم ۳م ماہ]۶ ٭٭ ہہ ۳< م٭٭ ۱ 7<

 ۵1۲۹ 3ای 57۹ ی.) مو 8۲۰۷ جہ ۱

 ۹97 1۹۳۳۴ د۹۷۳۰٥٥٥] ہہ. ج3) ہ ×۹3 ×٭ *ج
 ۶۱٠١ 51۳ ت8 8 5۹ د۹5 ہ۳)43. ۳٥۰٣۳٣

 3۱9۴ ۲۳۳7۳۳۴ <1 7 ۵ ۳7ز 3۹79 15 ۴ )
 7٦٦ ۳7۰ 5۲۳۶ >۳: ۹٭٭۲ ر54 ہو ٣۰× ) ]3ج7
 5× بب ڈو . 17+ ٭ح٭ مج مج ود ہر
 "8 ٭صج ہ8 ک3ا 3۰ہ ہہ کہ. "ڈ5

 ۹۳9) ڑ۶ ×۳۱ ×× دو وت ہجات ہد 2, ۱۳
 3۹ 18 807 71٭) ج31 ۹ ۳۹ 5۲۴ 1--776
 ۹ 55 دہ. ج37۹ رک 3ہر و۹ ۷ ۱×× ۱۱۹3 2۰رک۷
 ٠ک ×٭ ہہ ہ7 يعقت ہ لت ب۳ ۸۳۴٣ "ہہ
 ۳5× ہقعج ہہ ید 3چت و لبيحصک ۳٣٣ ہنْم)م|

 ۱۱۲۷۷۳ >5 ۳۳۳ >05 ج7 6 چپ |3 ہ ٣
 81۹۲۴ ۳1۹۹ 1257۳5 ۴۹۳۴۶۳ >7 ×ہ٭ ۱

 ک55 مج 8۶۸٥" 0 مہ زڈمو۔ ہ 1 مج ہم١ ہہی
 ال5 ۳ج 3 5ص ×۹٦ ٠ ۲۰۳8۱۰۳۴۰۹ 53ہز ۴



 جیپ مج طیب سم ںسرچمووھچ ا تا تجراج ہے

 ۹ 8م عد ۰۷۳۹ ×۱۳ ,٣+ ب57×ہ٭ چ

 تتيشسگعتہم شمس تمتس رگنشلشک

 ہم7 8 ۰

ٰ 
- ۹۶7۳ 91 0 9[ 

نَع رک نام لا,قشِا أن نا
 ہ

ا 5۷۵ ہ ۳۳۰ 3ت تہدججدو
 ہہ 7 ۳ ء٤ د

 7. 9 6 ٣ 9 ۱ج ۱۱7 ۰5 ہد ج 8۳

5۳۲۳ ۳٣۳ :تج جر
 ۹ 5 ہ ۳۴ ی٦ 5ا ۴

188۱ 

 تو7 "80 ہ۴ ہہ ج5 185ھ ہ 5۹۸۰۳۳87 جو
 ۳۲۶ ۳6 778۳7 8۱۳] 17]۳۴85 ۱ ۴۲۹5 5ا5 ۴۰۹ :.٭٭

 م۴ ۴۶ا 11۱

 838 ۹۱+ تها اَم نالُسإلا الاْدْيا َنِإ

 “ہد 5۴ تل ک3۹ 5 5 588۸9 کی تو
 مما۷٣٣5) ۱٭۲۶۳۷) ×۰۷( م31۱ ۰۳۴۲ مت 8تر ہقر و

 یقیاوجب .1]< ۳٣۳ ۹۴.۹5 مچ جی: -۔

 ِبيَيَاِدّیلاَو ےل َوَت دّیلع یاب الَقْتفْوَتاَسَو
 “تڑرت ہ ا ء۹8 ہ۱ 1۹۸ ۱٣۷ ۴8۱۱۳۳۲۷ جب
 جا ۳534 718 ت5 11۱9 2۶13 ۹18 ۶۹71 318 د۹۰ >7

 11×7 5ا15 5 ہچ ۳۲

 تود -"چٔک ے06 ۃ][5719 یک اڑ گ۶
 رک نس باک تک لات کچ کپ ےک اص اون ناس کے ایم کج ےک یو یس فرعم ا ےک ےس “۰,11188: ورک کتا یک یم و رک یم کا ےن سم سچ ےہ ییچ  س ہر رییاک عام ہھوع اج رض ا ہی وع یوسو دیک -فنا سسر ہر یک ہمہ جج مم کو

 ٣۴  35۳ 51 ۹۹۰۳۴٣۹ب81 5۱۶۴ ھٹم۳] ۴۰ 1٦ )۹۹5+13
  7 7 5 ۳۹۲۳ ۰۶مہ 8107

 ہ٭ج ۲٣" (ح5صئ) >۳ 5۲۳۰ ۰155 158 ہہ, 8
 آ۳1 ۳) 77۳7 ۹۳ 6:7۴۴۳ ۹۲۳۳ ×۶ ۹۲۲۴۱۰ 71 87

 ×۹7 ۰)8 ۳7۰ت 875۴۰ مج ہمہ ٭۳ ہ۳۳
 ۳۶1۳۳ ک۹ ]3551-1۲۹۶ 7۹7۲ا ۶۳۴ ۰۶

 13 ی۰ 54] 31 48٢ 57 ہہ ی5 ہم ویو م58
 رو 8)۴ ×٣× 37175 ٠۳۳ م7۱ ر٭٭]رآوج ۴

 کہ مجّ ۷وج 85 ۱۳ہ ×۱ يە,  :ہہ7٭ (۳
 مے مہ وی یز ہہ". ٭ک *يی ۹ مات

 ۳۲۲5-۹8 57۴1 ۴ ۰:۴ 7 "۱ ۳7۶, 557۹ )۳۹ ء۴
 م۴ 518 27۱ ۰۹8۳5 1581551 ۹۱۶ 611۴۳٣5۳۴۰

 بجان  !مو٭. ۶۳۷۳۴ م۵5 ٭ ٭6۳۳۳.(
 محم٭ م93۱ ج53 وج 6۹٣ر "٭جگ| ۱ [۹٭6 ہ5. ۴5

 یورس٭ ص9۲5 ا862 1866 ×۳1 ۱ 55 8-9
۰5 ۸ 8۹۷۳5) ۴ 7۳1۳۶ 51۲7۲۴7" 711۲۹ 1۹۶ ۲5۳ ۱۹۹:* 

 ايس اَفْحِر ةَنِمیَِفَر رد قر نی اتچب ٣ تق نار را ربوغی لاخ

 يی ہ5 5)5 ۱ ہ5۱ ۹۹. ٣۴ 5 د چ٤ ۶۳ ہک
[5۴ 5715 ۹۹۰ ۹.۴ 715 975 7۴7 751۹4 ۳ 51۹[ 
 ٦۳ ہ۴ 8+ 3× 98+ |۳ می فہ ٭؟۹ب ہہ



 1قا٭ ہ ۰۳ !٠ی * 5۳ ل15 ہ۲۰ ہمچچ
 ]۹ ہہ کیک یہ ۹۱77.

 موق باصاام لڈیرک بی نا قلغمر کمر جانا موغد
 ےس یک 2 یک اھ صر یئکس یپ ھڑت سک -
 بوم انی اوول میٹ امو رجاط مقا د وه موکوَأ زون

 581-6 97, 71۹811 ۱۱۹۰1۹ 71۹ ۹۲۳ ٭ 1۴ +ج (3۴]
 ۶۲8۹.۹ 3٭[5 مو جج و٭ م٭× )7 ۱۰۱ >٭ (ک3)-ی٭
 مم. ×6 ۹۰۳ ي٥ ۰۳ 71٠۲۳ اک (تیرہ٭ 5 ٭
 5 ۳۳8۴ ۹۹۰ ہما ہماکآ۶ ہ۳٠۰ج وک ج6 ۹۱ ۰۹۹.
 محو مو 3۳۳ج مم بہ6 1۱055 ×نہ.[ 5
 و5۱ 9۳۶ ء۴ 5۲۳۴ 15۶ 85515 ہ1 ہ5۹ 6

 سس و 5۷95 ۴۳۴ ۱۴۰۸ ہ۱ ۷م۹٭, ت5 5 ۳۶۳۰ ۰

 ک3: 951[|525 ۶۹187۹1۱

 مو م7 ۳۹ًٛ) ۱ 3( 51۴۳۳۴ 51۴ ۹۴٣۳ ٭۱۱۳۴۴۔
 “تاج م(۳-ھ] 53۳) 7771 5171 11۴+۹۹7 [ج 6۱

 ٦ ۳ ۹۹۲۰5 ۵37 ۹ 5۷۰۰1۳۴۳ 577 7 ۲ء۴۳

 ک3۶( 777 ۳۱۱۳۲۰ ہار <۹ )قا ٭ ۹0+
 “یو ”یہ٭ جج  ٭مہ٭ ٭- مہ.

 ٭۷٭]۲] 5111 5۳۰۲۴۷۲۲۳ 5۹ ۳ ٣

 مچ مچ "مح. ھ6: ٣۴۳۹ ٭7<ک8 ۳۱۲۰۹ (5:)ر۔ک٭
 مہ بل( 7 ۱, 58 6(1 86ے “ٹچ ہااا8, ہ5ا ۴

  ۹!( ۴ ۳5۰۰۹ 5۹1۹ 5۳۴۰۴۱ 8+9ہ7 )-۰۰ 7٦7
 3۹87 57۰ ہج٭ ۲۳۰٣" یححر-۔ہ وب٭ و ۹3-7

 7 ۳٣7 ۶۹3۱۴۴ 7197 ۹۳۸ ۴  07۹۰٦تاج ۶۰۳
 ج< ۵9]5جچ٭ ہہ وہ وچ مج م8۶ *٭٭8 بج

۱ 7 8۶7۲71 81۴ 

 ہم ۹ 8

 ٦-٦٦ ٭٭ ء9, 6 ۲۳۹۰۳ 7× 9 ٢
 615 7 ۳1۹ ۰۳۱ ۴ ۳1: ۰)۰ 78 ,٥٥۹۳۳

 حج 7۰ ])]) :> ہم”. ٭م٭3فع- َنشَعلِلُلِم
 ے“۔چجچ(<٭ ہہ٭ ٭) ٭۵ف٭ .٠٢ ۹۳۱ ہ8 ۹۴٭٭۱

 ے۶ 'ہ×٭ <٭ ×ےتسہ٭ ٥۹۷۴٢ ۹۷۶ 3إ 7۴آ ۱
 ×× ۲٢٢ یەیز ہ١8 'ہم7٭ ۳۲ 5۹و 6۹

 یاچر۔ی٤ یجات تإج وک مج ۶۳۷۲۷ ہہ 6۹۳۰۹۲۰ ٭
 سج موج ۹8, 5۲۳۳۳ ہ8۳ ]کہتے ب1 (م۴ 1۲ ۹
 3ر >۲ 8 ٠۲ ہہ”ب 5٢ ہ55 ہ ٭(97۴۲۱ م5۶۹ ۴ق ھر
 ثب مم ا3 مج م٦ م+ہثا م3 ۱۶ ہ< 8
 مے ۴ ج7 جیچب بو جو ٭ ٭م3) ×۶ ۱6
 م۹ مج ٭ >.م مم ]می مم نج 0 65
 ۳۴۳۳ ٦ ۴ 5۹۹:۱ م٦ :38) *0رآک 1۳ 1۳۳. ×8

 ٦*۹ ٭٭٭. ۴۳ج ہک ەجه 3ج ہہ ٣+

 ہی 711۹-7 ا 77۴)

 دم اوم اک اک اض نوک ام پہ و یی دی یہ پ بپا

 نارصاامل ٹی مابین نآ قاخم رک کمر جام وقت ٠
 وا دو طول موخا مو جلص مقا دوش موغداریونرموف

 7 جریر نا ہي اوون ےن راؤ قعتسا والی بچبب ا: سس ےہ ےہ د <وود و ےل لےے وو چک ےھ ےہ و ۔ ا ےس ہہ

 | ایإ و لوعتاموارنیف ةفقنام بیعت ولا دودو ا
 ای 7+
 ا یا نرخ عر عا عقرا قی لاقا ہن زحپ ا
 اک ایا نا قا قر ا اگر واف مدد ہوس ضا ا
2022-2 
 ١ نا وونراو تاکوم نموو پیج با عی نم ا:
 ١| نینئاو بیش ا دیش ایرمآ ءاجاماو 9 ثیقروکعم ا

 4تقلااوذظ نل تدحآرن اتم ةمحرپ ۂعماولما

 یم انا نو 6وت تںیبامک یدملادَعَب
 :ںلمو نوَنِف لا نئ نشلسواڈیای اج

 وس مم یکے ےس کا ٦
 ۶ نوعریرم|اوعبش

 ہر رگ -۔ -

 جر ہا ہ بہو ہ5  ہہرصوو ]یک 78+ مع یر 5 ٭ چ
 ہں ہجج محرم مەہج مج /چەہ ئی وو ہ٭ ممے
 ۳ی۳7۸ ٦۱ 577 77 7)5 31 ہ7۳۳7ّ ج۳۳ وج جج 7م / مر
 ۔× ہر زج+ججکو ڑج ں۳ کہ یجب قروچ ہڑج جج
 یس ر 767 ط7 ج777 7 7۳۹۹7 771:
 مج ہرور چرٹے_. ی موجو میر بب ز58 ×۲ ب٭ نہ ىیرچ ہہ

 مج پہ 7 دن. بج ہم" بو”وحع ہہوب- ۳ ]۷
 ڈ7 ×1 جر ہجر ہ7 تر لڑل] 7 9ز 7 7چ
 د۳۷ ×6یت ]ج6ر +  ؤجو+ 9ہک ثب 5 مرہ ب۳٣0
 وچ جج ؛ یدر موہو٭ مر "عوج ي وو ج۸ و7
 ۔دیتتجوو (: چرس ہو ٭۳۰ ہاوجوچ ھا ۶)25۰۷ 77 ء7
 ہ۳ وج عج ]موج موم یوم کوہ یرچوو ]۳6۷
 ۔رج بو .کو جچجہ٭ وحج٭؛ مدر جج ھ بہ. ٭ ہک
 ہ57. 7 بج ژبۓج ہن ہر برج ٭[.۳ (7 5/55 ]7

 “زی جج جج ,۔,بجبجج وو وجح و ہم م۱
 ہ۰ تبمج نج ہہ ہ مرہ 7ہ بصعصو.ہ+ 3560+ ز
 مم)ر جو وردو چہ مہ سر ہ۸ ہو طر ہ فرج ٭
 ڑہریوجرہو٘یجآ 55ج ویکی جب ٭ج رو ہر کوچ یوچ ہچچج

 ۴ ہ/تہ وہ ر ٭ہ٭ ہرزہ ٢ ہ۶ ہہ 557ہ ہہ تقدج
 *٭جج وڑکر یے ميم+ یو سج ۔مہ۳ جیورجچ چن ۷ ر ھ7

 ٭٭ زچج جج ورتہ بیج می م|مەوٹکوو٭.ہ.7+ ۵9٥
 جبةقجوعر یدور ج ہر پ یر عےچہ جڑ پو

 ۳7۳+57! --٭ ہہ یور بوجہ ہ )و ۶77۹۳ م7۳۴
 اد ہو بوجہ ےہ ج× ہ)تج بود و579 8ہ "٭

77-7012771 



 یا کئ ۱ ایہچ 7 یھ
 5 ۰. : سا

 یت یاس سیر یسون اس جیش عمر ح

 ا ا ں0 0 ا ا ا دت ھے 0 ای یگ

 ۔ ۔۔۔ ےب هی ےہہ٘ہ۔د٭ جہ ھ ہى جے ےھ ے ھو ۔ہ  ھ ھ ھ  چ

 ]1 ۲ ۴۹+ پیڈ ےہ ھے ہہ
 ۔بجہق ےک 2 ہہ 55 ھ۶ا ۹۹ ۵.6۱۴758۴ :جگ چہ
 ۔ےقحجدر بات ٦5 71۶ ۱1۹ ا۵0۶١" ١" ۱ ۹۹75 سچ”.

 (ج) ہ7 ۹ ۳۳ ۷۷۹۰۶ ۳ ۱ ْ

 ]1 ×۳۴ :٦ ٣۳۴ 7۳1 3۴ (7۶) ۰ 3727 ہزچ
 نم )۱۹ ۸8۴۹۱۴5۲8۱۲۴۱۷۹۲ ۲۴ ۹۲۹۶۹ >> ۶ا5, 7ی جج

 و. ا. َنیکلو لا تقدقأفيتسهحسی چچ
 7۳۳ -× ہا "۳۳۳۰۳ ۹7۳ 5177 ۰ یس
 ۔ےےہے جج:7۹2۰ 87 <٭ 5۰ہ٭ مات ٭؛ من چہ
 ۳< ۳1۱ ٣ "م7۴ ۳۹۰۴ ٥۰7 ٦ج جہ.

۹3 51×71 ۴ 1 
 جت ہ٭٭ 3 57 ۹5۳۶ (یع5) ا۶ ۴ بچ
 "جیپ جہ ہی” ہہ ت۳۶ ۳۰۱ ١8۶۱ ۶ج
 ہ ہ۴ ۱7۱ ہ ٣× چ۹ می ×5 ۱۳۰۰ ۴7۴ج ۹

 عج م(ئ۰۹ہ۸

779۳ ۹7 ۹ 
 ج٭ ج۳ یک جک (ہ۵) ہ۳٠ ]۴ ہوجا (ھ۷۰) ۰۴ ۳

 -59 ۹ہ کٹ جہ 7 ۲٠۳۰ ۹۳۴۴ ۰۴ )۹٥۷
 ڈ3. ]می گہ ۲۴ ١۳۲ ۴< 5۰۳۳۳۰ تی. ۹

 یجہو (مہ ى۱ بوحاہ 5 ٤٠( )۹٠۹۵ ا 7٤7
 ےب ود م۹۳۲ یىور۔جہ فہ ۳ج ×.٭٭ اتے چرچ

 ]1218 7۶۱ 77715۱ ک۴۴ چاپ

 نعت انےل-ۂ تی دلا رکنا ن ذ
 ۔مئہ یدر -کگ) چک ×۰۳ ×5 < ۴۹۰۳۳۰ )8

 ۔یہجو ××. جت ]ہماغہ ۲۱۴۳ 3۰5 ہم 5 ٥
 ہجر ۳۳۰7 "۴۴ (۴۴ ×79 ۴۱۲۳۳۳۰۳ ی:۳19 ۰ 7
 جیپ بج جج جج ی٣ ۳ج ٭۹۱ <۹. ۳
 مجہ ےہ بج ]کل مم ہ۴ ×۰× ۳۹۸۴ ۰5 *زک۵آ ۴ ۴

 1ج
 برد ]مح ہہ × ء۳۳ ۶ م٣ چچ ۳ا۹ 18.
 -۔و> 8ج ہخ ہ88 ی۱ ۳, 1 6۴

 م5. ×۳ ہ5 نت اج ۷ ا٭ا۴ ×× 8 77
 ]۳ ×73 ۹۰5 ۳۰ ٣٣" د5. 9۷۷ قہ ۳۳۴ج

 ہنی مح ×۳ ۳7۳ ۶۰۰ ۱۱۴۷۷۹ 5۹1 5۷۶۱ 7 ء۰
 ے3 ۳ ۰۱۳۷ ؟۲۳ج۱۹ ۴۰۹. 9۹۹ ۹۳۰ ۰

 ج5 ج3۹ 7۰ 81 ٥۴۱۹ 771 7۶7 1)1] 5۷۴ ٠۳
8:11 

 حج مہ >۷ ×3 مر ي>٭ مء ً ۴۰ ۰
 جےکجشص ود ۳۹۱ +۳۳ ۱۰ ۵5 ۴۱ (۷۰ ۴8
 <۔محےمجح ید ج 1و >]۳ تی, "1۳۰6 ب58 <<
 پيج رح پچ وج کم گم ٭-۰ الم ۴

 ٭1۲37 ۱

 ا و 0
 آ شیوموا ویو مل ہوم یوم او دور ا
 1 اہم عل ع ہیرا راکآ نی َكِلْذ دوف ملا دوا <
 ٠آ ات مو فا او والا مو ںی ترح اک ا

 1 دلا 60ی علا ید یا ادا شیر اہ اہ و ا
 تل > ةروالا باد تاح نوید میسج
 ١ مو ندو و تفرف وت كذد ساٹلا دل وہ وب ثد7

 -إ و شنرٹطال تا ہو ۃدودعم دار شون

 ۔ا تمام اف رخ یم ویئر ولراکلا
 ۱ اپ لاکف كر نا بر را شا ملا ششالاد تول ا
 ۰ا تمادانا ہن نزیل ةکا یئاد ںوس نی نئاواوا ادوپ 7
 آہ دو0 ریع ماطع كر اشا ول ضرالاو توا 2

 ؟+ پ ےہ نو وی
 ھ ۔٭ ا ۶ ٭م ” ,[ 900

 گے ےگ ۱
 رک ھو ےک اک ضم رک اے اک

 کا : 7 مج ا

 ۔|تیج ہ7 7۹97 ے۴ ۴ ۔ج مت قہ 7چ و٣ مدن بوم 87 ہ و ات٭ مچسو وج بح ۳۳ ٭؟
 مح يپ قرجسصعر (مح) یی یک ج:۵6 570+ یا

 چو یج  چی-ج 7ہ ب٭ ٴج و5 ۴ 7
 مچوچر (ممر ں جج وج5 ب۰ ×0۳ 576 ۳ 75
 )۰ج مہ ہچر سج مج "م7 وجہ مک ۲ 7
 مہ ےجاہ ہچہج مج بہ ۔ي٭ ۱ نم ۸ 6 ٣٦ ت

 جج ج7 7 55۷ ہ ہ7۴ ۳۳ ۳۳ج د77 ایچ
 تہ مو یص م۳. -۹7 جا درج اج کا رم

 67+7 ا6 5۱ ممح)ر ہج یروچ ٴمہ7۳۶۰77٥ ۳۹۲ ۳
 ںی قابنشسشکی کس تو یر5 77 )بر 7۴7 7
 جڑو جج وج و+, دجت قصر نمدر ھو تو جر ۳

 جج جر نممر جب × ہ ت٭ 8036 ۸ ٢ ہو 7 جج یہ یھچپ ہ5۰ >٭ ودوسک دجج٭ بب 6 ہ >مہ< یجہ د۱ ××. بہ جہ ہہ.٭7۲ک ہا 2آ
 ۔ورہو "وو × 81 1۱ ممےر ہم۶ ۴ -٭٭ 7ہ

 >ج]ہ ]بت "- م3 مج م٭)) ہى ہ٭ ×۱ ہررمج
 مرہ > ہہر ہ× اچ م)٭ م۹]٭7۹/7 ۱ 6ہ د) ۴5۹7 77
 >5 577 7077۳۷ 7۴ ںوہہ وہ ہہ < 7مو مک
 و]× ر۱ (مم۹) یروب م۹۸ )776۳ ۹۳۶۴ ڈ5 ہی 7

 یج نجچجر ہہ ہدچج 5وج چپ 8 ۳۲۳
 ۔ےے ہو مروج وجہ71 ۷ ڑ ج7 ۶77۱ (مم×۰) 7
 رہ پس ہ کج مکجد و×٭ر ہہ ہہو ہے ہہ ۴ -جں- ھر ہو ہم” مہ بہ5 ھ757 وہ

 جج ڈی انچ +9٭))۰ 7 1)41۹۳ ۶۷۳۷ 7+ 7 71



 ڑ9 7 ے۵9

51۹1۹5 ۹ ۰: 

 ےیردو ود م۹۳ (ییر۔ہ قی مج ر1 ٭۲ ے۷٥
 ڈو

 ریس نولصنامپ ةنإ (ئعطلاداو كعم بات نمو تریا اہک یوکساک
 ۹. ۳۷5 ۳ ۶۲۹ ۳ہ 5۳) ٠۳۳ ۹۴ (ہ۴٭

 1۰:5 518 57۱5۳ ×5: جہ3 جت ہ۹۱ جج ۳٤
 ۰۰>8 5515, 5۹ ۲۰*٥8 ہ٭  ×5 ۰۹۴7 8456
 5377۰ ہہ. ٭٭٭ ٢+ مہ, 56 ہم٭٭ ہ8

۱ 37۲۴7 [۴۳۴ |۴9719 

 37۲7۹ 5۰۷. ا۹: ۹ ×۳7 : 'تہ××7٣۳
 5۳5 ۹۹۷ ج8 م۳۷ یھی <۶ ×۱ ٭7ج ی۰ ء۴7
 5تاابا۶ 9۱۶۱۱ جد: یک "م٣ >6 مچ جر مج قىج٭ ٭
 ۹۲۹۶ ؟ ب۳۹ -جج٭ دھ۸×۲, قی ی١05۲ ترج م38ہ

 دا, 1۳۴ م۳ ت۹٥ ٭ج ]۴ م۳۶۱ 1آ ٭[) ج۰
 5 (۹]3 2181۹۰9۱ 37. ٣۹7ہ ۹۹ 5 |

 بج ]جہ ۳۹۷ (یءر ہ ۰ہ یح+-+ ہہ ۱1۷

 <7 بہ۳ ہیک ۳.6 جآ 57 ہ۳٣ ۹۳۴ ]3
5-8 

 وج۳ ×۳ یڑج 5ہ یو ہ۹ ہہہر٭ ر٭٭ ۱ (۴۱(

 <٠> ہ۳ ہبہ ٭جم ہو پے ماہ ب٣۳

 2+. ۹257-551۹, 319-147, ۹۹۹ 2۶۲87 ٭ ٭ر٭ ۹1

 ۱۸۲57-8۹۳۳ ۲3۳7 مہ "و۹ ×۶۶ ۴۹18 [8)

 8 م]م کا55 ۹۳۶۳ی ہم ء۹ ۲۹:۱ ٣٣ جر می

 م٦ م۲ یب١ ء۹۳۲۰ ہا 5۹. 1۹1۶۳ج 3 1 7+
 ۹ ٭٭ ا۶ا 335۴75۹ ۱)۰

 77 ۴5 ہ8٥]۳۷) ٠ ۱۳۳۳5 ۳۷۰ ×۳, 5۱ 7ج نہ٭٭
 تہ ١> 19978 م۰ )اظ ي١ ہ٣٣ ×۳۹, :3 و 8
 ہم۹ 9 ۶٦ ۹ا۳۳, 7۳5 ۰5-۲۳ ×ج٭ و جج جے ہ
 م4٣ *۳۴۰ 5٥۰۳۴ ٥۴ ٣٢٢۱ ۱۲٣١“ ”٭٭ق-, ڈو ء۴. ہم

 ۹ ۰۹۹9) >۴-7 ہہ٭7 7× ۳۹× ہا)ز ہ٭٭ ہ ×5٭

 ۳۳۱ ۴۳۳۳۰۸. 5ا5 ×۳7 ۹× 8-27 ۱ ۶۹۰۰۹ ۹٭۶۹)

 *!55۲۰ا 5۹7185 55, 5ا 5۶ 76 ۲: ہ٠۱ مر٭ ہ ۱

 ہ7۶ 6)۹ 3ہ7ک (ک+ہم)۔.۔. ہ۲. ہد” جس صچچ مم

 ۳۹۸1۹5 ٣7*5۹ ,٠< مات مج ×۰ :ت×۱ ہ مج

 ہی۱5 م×ہ جج م3 ۹آ ہ جہ” 9
 ہ۹6 ۱. ۶۹83۶51۱ 25 <٭ 3:371 ب٥: ؟×)0ج9 م|]ی

 1۹55 ٥ ۶۷۰۸ ق۱ ب۹۳۳ ہ ہ55 م7آ جت

 3 ٠۹۰ ×8 ہ (و])یک م)٭ یر ہم ٠0۳۳ جج

 5ا5 0 م۰۱٣ م5 <۲ ۲۳5ہ 00 ہم ص37۳
 ۳۳۴ 9 4 7. 7799۹ 5 ۹ ۹۳9 +۴5 ہت ۴

 ٦اب 81۹*  ×ٔہ "بب 8ت م۱
 آ1۹ ۹7 ۱ ہہ ×۷ ہا >۷ ۱58 م۴
 تا ٠ ٣۶ ×۹7 51 5۹۴۶ ۹۹۱۹5155 ۴ہ (ی ر نج رک

 ہ77 ۳ ۳7× (5۰) ٭ج٭ چے جج ہ (8ہ چ

 ! یک ام

 دو9 ۵ اس
 اکا وارد ںی ا ا کا یارو و

 ا کپ ۷ وک ۱ . ۱

 اں رپ
 ٭ٔخ

 ت6 نا امن ات ویو مات
 و وس ہی سا
 ا و تلفت بیا یسومانا نولوڈںوڑقنم ا:
 یل ھناو مھنیب یدکل ك1 نم ثقوس ةالول ا.
97+ 

  (+یپبب۲
 2آ نسوڈا نود نیک لاموزاک اک تال ننزلا ا.
0201 

 ۰ب یم ھر | یتد تاج ییدیوسھ لا وف

 ُب

 ہ1 الواف نانی لارجا میلا ہلدا نا ربماوا6نیرک ئل آ١
 ر1 نک نوھنپ ےاتدبا ازبک تم نیلا نیم ایک |7

 ۱ مہا مو اج نشا ئالا والا وامسلا
 ٦

 0 | عزا تک یزغلا تکبر ناک ا
 ےس

 ممج)ز بم یڑو ید رجب جج پک م 7ج ہڑو٭
 قہ جج ×7ر ہہ و۷؟کت )7۶ہوچب ہج وجہ چرج
 م7 ی5۸۰۹ ہّاتہ ×7ر ی۴ج ر1 75 ی7 کر 3۲۹۹ 777
 مچ ہج م٭ ٢ مق. جو5 ہ> مج مدم) وج ]پ5 ع×
 مر مج جم چ ۹۰رو ٥7ہو ہ]یر ج یرحح ۸8ج >2 جی
 577)٣1 ک77 ۶77۳7۹ ہ۴ ٭ہ یس ڑآ ڈو ×7 ہذ] 7
 7٦ 75, 5۹۳ ا5777 7٦7 ب75 777۶7 ٭ج ہ7 ) م7 ہ ٭۔ر٭جج
 یی چمچ راج 7ا 77۳ )77۴ 77ر قدرز) ا ج٭

 م+5 مج ۲! مہ مج ہہ ]و ہر ٭ج ہہہ۳7 َ٘ج؟مووچ
 ۳67 ھ۵77 وہ7777 7)۷ مچ++ ہو 55 ہو عم
 ۳۷۲۳۳۳۰7 ۷77 777۷۳۱ نردر جم پک یج ہہ ×۳۳ رو
 اڑ و77 0 ۹ج م7 ۳۹ 77 ہے رہ ہمہ چی چ7
 ۴ یہ ۳ 7 7+ ×7 ہمراہ ×۲ ھلج م8 7۸۴۰۳ 85
 و ھ7۸ أ7 2۳ہر مدص)ر جج ہروجنجوچو ہ5 یہ جر جچ

 "ہ537777:م١ 7۸97 ۰ہر ہ٭ ہو آفات ہک7)7×ج "جہ جچ
 7۲3٦ تو٭ م۷۹ ×7 ۹7ہ ×۲ ) یدمر ہہ 77ب ج٭ ہرجوج
 777۷ 27 7۷77, ٦۰ ۳۹)72 ھ7 ۳ 7 ۱ ۳ا 9ج ہی ہہ
 79 ہ7. ۳۹۲ د٭۰ 2۳۷ ہر۳۰ ہ7 یز یہ جکآ پچ یرعر
 چک ۳۳7۳ تی کج 7چ ھ7۹ 7۳7۶7 ھ77 7777 ۰۱ز
 6مد۱ن) ہ5 ہ7 ۲7۶ 4۹آ )70987 !حر یھجج ×-7)7

 بج ج3 ب زور :۸۹)ہ۷ ۴+7٣ ×2 ہج× ×۷ 7۶ -٭ 7ہ
 ك7 5ہ ×توہ٭'گک15 و۳77 ۳× جہ٭ ۲7 ہ5۶ ہ]ج ہرٰچ
 |1 (321187۳۲ :ج ےہ ٭×ہ.) یہ ۲۷۱۶ مہ ٭٭ر
 3۷7۲ 577 777 ×7 ۸ مرور ہج٭ ہمہ ہردہ+ہج]ہ ی٭ جہ
 ٭< ب٭7٭+/5 ۹97877 ہ۷۲/٣ک)77 ھ۳ ج٭نحى مچ ےتپرٹچہچ

 مكہ 7ج۳ جی 7۳آ ز

 سج حس دوم

 الو ۔--ہ .ہعبت ۃعکتع



 0 زاغپ

 >* گا ےہ
 تا اوور یم یوم یمیحوا

158 ۹1۴8۹ ۹1۱ 

 ب3 پچئد مدد ہ٭چ ہا ۶۸ مہ ات ہہ
 ہ۹1 70 چہ ا تب (3ا2) ین 0373 ۶۲ 7

 ۔ےم ۔دجوک< یر, ٌ-۳6 ٢ ت۷ ٥] ہد
 جب ٭9ہج  چع ٭چیك٭ 88 مہ “٭ * ١

 ڈچہبجتجچ ٭<×٭ ۹(۹. ۹ یر۶ ۳83 ٭
 مج ات اک ۹۹۹۶ ۹87۱۹9) 1۴ ۹۱۴۰۲۳۳ ٠۴5 >8: جز

 ۳۰۹ 7ہ ۱×٭٭ َْزْياَہکَرِيَتماَت '“؟::ہ×××ت ہ××٭٭٭

 ہ-٭ ہما ۳۳ ہ7 ۲ ک ۰۳5 ۸۰ ج53

 وم 5 ہہ ح م٭×٭ یو 8ک جج
 ۳۷۳۶۱ ک 8۹۳5 کا ۳ا9 ۱ 07 انچ جچ
 8| 55 ل5 ۳6 ۶)۹۹۱9 ا۴ ۴۲۳۴۳۲۳۰۳ یہ573 ٭چچ

 ٦ م۹۹ ۴۹۴ ک٭ ہہ ہ5 5۰ 5ا85 5۲۶۹۴٢۱ ج١

 ہہم ٭۰؛ جب جہ 87۳ 68ی3 68 5۹6, 8۹۰ ترس

 “وجہ ہود <٭۳× ]مج گہ ۹ ہ۳ا۹ ×۰ ڈر
 * ×7۱ ۹ ہ ر× (ہم:)-٭7 ٭٭ہ9 ؟!۳۷۹۸ہ۰ ہت
 2۹ ٠٥9۹7 ۴۳8۲ ۴171 ۳5۴) 5۱ 515 ٭ر٢ ہ٘٭×ہ٭٭ جو

 ما )۳۱ ×6 جم ٭7٭ یر ۹(۱ 553ہ ||۶٤
 تا٥ نینینا کیلا اک ود ش تا اکسلا رک نئ جا رام یب

۰۶ ۴ ۴۹ 5171 

 7٭ت ٭م٭۰ ٭.ي 9*٠ ھ ٭تاک (38)ز 8ك
 و7 7 ۹۳۳ ۴8 6۳8۰ ۱۱ ۴۰۳, ۹ ۶

 31 ۹ک ×57 275 655۱1۹۴ نج 7 >1 تت٣
7 5 577 9-۳۶ ۳9۹۳ 5۳۲۴۱ 6۹1 (۹۳) ۹9 7 ۷ 
 ۳97ہ :-۳7+ ۱ 55 7کیا (1)7) ۹73۹ 777 4 “7۱

 جچ3٭٭ |٠ ×۰ >۶ ×× اََةخَکلَر ہ3 ٭٭

 ۹1۱ یت نایغط ×چ چو 3ی ۱ ٣۴ ٣۳8 3)×] 5٥۲ج 1 7

 ہ51 ۶۳۹ ۴۳ ۶٠٢ 5۷۳۳۰۴ ۴)۹۳٣ ۴۲۸ ۹۹۴۱8 6آ 7 ۶
 53 ہ۳5۹57 (1756 --(39۹ ۸۳۳۰ م٭) ×5 (,

 ت3۳ ۳۰۰۲۷۳۷۰۰ ۹ 7778-3۱۴ ۶۳ت ۹ 11 7
 ")7 (ہ8)-ی۶۹ ۹6 37139 ہ٥ ۴۲91 1۱ (۴۹۳۴), 8

 ء۳۹۹٥ 6:2۷ ۴۲×۹ 1۹9۶۴۴ 6 ۴۲۳۰۲۷۴ 79۱ ۶١×

 د5 4٤551 )۳ ۴5ا5 6 ئ5 یک م۴ 8 7

 و ہہ ۴ مو ج8 الل لاکر
 رات اب -ے-8 1۳۵۳ 8م ہہ )۶۳

 1 7 5۴۴ ۲۹ >۳ ہک 7۰۳۳۰7۹ ۲)5 ۳77 51۰7 ٠۰۷
 م۹ ۳ “7 ۰۳۷٣۴ ٭ر×؛ ٭785 نوکر 1 ۴ “7
 7ج۳ 0۳ ٠۱× ×7ت >7: ×× ×۸ دات ×ج 1 ۵

 8۰ ہ1۳ ۰ 7۳7 08 ۶۷۲۰۰۳ ,7 ۴× ٦×
 7 ہہ ×۰ 3٣ ہ *٭×٭×٭٭ مج ٭ماخحج ٣۲

 ت۳۷) 51 :27)ع ہہ 931+ ت16 7)7 71۱

 8وہ ی7 ة5( ك۴غ(" ۷7٣۴۷

 2)7 7)9 77 (831۹151111۹ 1۹۲7 ۴7۲57 ف۹۰ (۹۳' ہ۰۳
 3 أم۲۷۱۵) 5 ہا 5ک م17 ۱ ۳5۵۹, 2157+ ۴5+
 کور ]۹۹۰۳ م٣ م۴ ہ طدوچ5 ہ وک قہ 5
 ۳ 7آ ۹۹۳ 1377۳5 ۴7۳ 55, ۳*5 ۴ج مج ہ۰ ٭آ
 ہد ما ۴ 7۳ 07, 255815 (32) 6 5ا 75۹7 ۳
 یاور ا3 +۴ ۳۴ +5۳8 1 1٦ ۱8 ۲ ٭٭٭ ,١۱۳۳ 3۹ جج

 ۳ 0۲8 ×]۲ج 6 ۹1۹ 5)5۳۴ ۴7۲۴ ا١

 ٭37 (78) 15 3ء۰٣٣٣ می یجب در >3 1۳۰) ۶
 ۳۲87 ٣۳۴۳ ۱١۲۴ *×٭ہ. ۳_., ہن. 00 ۳5477 ۹ ۴)٭51

 ۹۳۲ 9۶۴۹.۰۱.۹۹۳۴۳ .٠٦٦ *٭اچا ٭۶٭ 7ہ,
 -عاوہ ]م9 ورحر(٭]۰ تم قيق-ا۹۹٣ ٭مت×٭ ٭ ۳۴ ٣

 ]ا1 7۶7 71715 ۱997۶11۹ 73119 21 911 ۹ 7٤۳
 کج و۰۰7 یہ ٭ 531۹92 ۳۶۳) ۲۳ ۱
 دا ہرہکرزُ بہ. می. )و. <5 ×05 5 ۰۲۰۱ہ

 تیہج 8چ م٭ ×× 8۰ ٭× ڈٴ 665 ۱١۷

 ۳×7 ے۳ ۳۳۴ ۱ ۰× ٣6۳۳ ۹۸5 ۲٢
 ]7ہ ر577 2 ہ8 >۳ (ی8)ر ء۶79۴ (ہ5)
۳۴ 7۳۴۲۳۴ 70 ۱ (7) 71 21“ ,7۶ ۷۶ (۰× 
 ۷ ضد یوصڑ0 ہر۰۳ .۶-) ۳۳۲ م7 8۸۸ ۶۱۹5 8 7۴۶
 ٭ہ م۳ مج ۹ہ ٭٭ا ٢٦ ۹ ٭ ي٢ 86

 ٭٭٭۴ے مقتسا مث ہّللاب تنمأا لق ۹. ہ37 ۴ 7 84٥

 5 ۹ ہہ. بہ٭ ٭٭ مے ×6. ×قزج ٭< 6
 چو3)

 ٣× 3۳ ۳. ×8 ٭حجے یج٭5 ٭۲٭
 ۳ 37 6> (ج:) 3۳۰ ا٭۶8 ۴ ۹۳۹۳-۳۲
 مج “۴۱8 ہہ یجڑ5 اء۳۳۳۴ مج ۱۹ 6 7۳7(

 عدعبتالو عبتا ةماقتسالاو هللا یوقتب كيلع 8 -- 881 ٭

 م٭3۱5 ہ توہم. مچ  ٭٭ ۱۹ ٭*چ ×8 8 ۶
 ×۳9 ]۰ 5۹ 7 9, ۹۳7۹ *۳۴ تہ 2۳-8 <6

 8177: )۲٣٢۴۶(- < جہ3))

 ۹ ر75 ت٣3 ۹ ج۳۹ م۴۱ ہ۰7 7
 ی۰ ہہ م5۲. م٥ ٭تہة٥3×۹٦.٣ ۳۴۳٣۱ 5:۹۱ ۹۹۹. ہ
 ہں 7۷ہ چچی ۹12ج ت1. ]1 3۹ ۹ 7 (۳۴
 ہ۳ ۹۳۰ 56آ ٦× ×88. 09۴1۱ "۹۱۰۳ہ ۲×ز "ا۹ 7

1۱ 75 

 د٭5 51۹17715 2۹ ۹۱۹۳ (یارر ٭م “ہہ ھ۳۶
 ۲۳۴۶۳ 87 5 5۹5۶7 مہ” 5ہ ہ ٭قجو ما ]ج6

 3۳۹۳ (75)-یک5 3۶5 11185 ×5 ۶:13۱" 158 ۹۲۲71 7۹۰٤ے چ8
 5۹- (311) ]7۹ (ہ8)رص 5ج ہ۹ مچ

 7)۳ 7ج ج9 *(5۳9 ۹۱۰۹ ذ۹۳ ۳۳۴۱ 57 ]چ۴
 یجب میم جب جج عو ہی ۰ وج و
 ہ5۹ 197ہ 5۱۳۹ 2۶5 7)۴۲2 ۹7۹177 4)۹5]۹7۰ ک3 ۶۹۹



 “درد م۲۳۱ ۶۲۹ ۴۳ ۳. 609 ۴۳ ۹۰۳۳ ۴71 8
 یق۹۰ 151 9451 ۴7۹ ۹۰۹۰1۹ >8: ×7۳ 51۹16 (۲8۳(۴787۱۶۹ 65٣5

 *٭×8 ۳ یحح ہ۱ ہما75) >>2 ×۰۹ 8۱۳۳ وٰدّشلارقَََع “٣

 7 531557108 ۱" >دء 37 777۳ زیَئاو 1۰۴ 0۳۷

 17۱ ۳ 0778 ۴ ۹8 ٭[ ×۰ ی5۰51 5
 8١۴ ۹۳۰۳ ہم ]کا مے ۹۳6 ەصچ ۸۰۰

 بی۱ مہ :>::- ٭ج٭ اَۃظَلَر “بچ مد
 جج٭٭ ٠× >:>ن ×۰ ۷8٣۳ اون يزَلا لان و “ک۰

 ٭۲۴۶)۵ 2۴ت ٭(٭۹ 81۱ ۹ ٠

 )۹ ۳۳ 7۳12 "۴1۶ 7)7 877۰۳2 ی۹ 757
 9۹9۰2 < مہ ک8۳ ما ۳۰ ۳۹ ۴ 5
 یورر۔جہ 3ب ٭ج یب١ 8۲۷۰ہ, 85۱3) ٭؛ ×۰ 3-۶ 57
 ٦ح ٦ ٭ق۱ ٭٭ ٣٠٢ *7 م۹۲ یىر۔ف 5 ہ٢ ٭

 ج71 1آ١] ھ۳۷۹ ۴ جے 5 ۰.۳۹5 7 7 ,5715 ۴۳ ٣٦
 یر م3 ہ۹ ]×9 ج7 م۱ ہک 5۳5۷۶5 ک۴ ۹۳
 ڈ۔ہعمچا ہ] ٭مجمجيہ ہہ م٦ (۳۳۹۰۲ دوا8 8 7

 اح تو ۳۳۷ ۳ -3 ۱۱ یہا ۳ ۶۱۹۰
 مب×٭ 7۴ )ہہ ہ ۱۳ ۶ 3ج *ہ٭ا٭۳ ۴5۲۳ < ۹

 <۵. ×۲ 5۴۶ہ 5)85۴ 7 ۲۳۳ (5۷0) 8

 م87 ۹۵×۳۲ ×۳ 8۱ بج ×۷×. :>×. ج۱ وت
 دد8ا57 575 "387 ۰)3 (5ئ)۔ہ 8 می 9ا۳٥ 6 ۶
 حج ہم 00٣ مہ ۹۰ ۹۳ ہچج 8
 ہ9 70)52-۳, ۵)514 511۹13۹۹ ب٭٭ ہہ 57۲55 ] 75
 85ہ ۹< :ہج مم, ین قد ہ ہ٭. عدولا) ۰۷
 و٣ >5 ۱۷٦ ٭ک ۹۰5 >۳ ۹۹755518 ۴ 7۳۲
 ۳1۱ ۴۹۰ ۴۶ 57۶۴ ٣۴۳ ۹7+ ۴۲۰ ۳۳ ٣۳5 ×۳۳ یک
 ۹ 121518775 57 5۴۴ ۴21 ۱۹۴۳۶1 ٣٣٦٦ ک7 7۹۴ ]3114 67۳ج
 3×× *ت ةرَشلريَََو دہ <3 ہ٣ ے:ی 5۹ جج

 ہنیوو ×5۱ ص5: كصتآ م٣ مکر ئ۱ ٭جد و ۲
 ٦۹15 ی۳ 71515۹ >195 ۱

 757 6108 ۴۹14 |۹٣۶۳ ۳۲ <٭[ ×1۹]۰9565 7.۹ 66
 3۹آ م857 "ہہ “۳۳۳ ی٣ 5۴۹. 97 "6 ۳۳۲۰۲ ۹٤

 ١۳779 7ج ۹۳۱ 77 7۶ ۹۲۹8 ۴۴۳۶ ' ۴7 ٣
 ۲۳ ء2۳۳5 ۳۳ ٣۹۷ >۹ یچ٭ ہہ ات

 3۱ 1۳۴ م٣ ئ۹ جم >ہہک مت مم ۶ ١.-
 1۳ ۱ م71. 777 >م ک م۴ .557]) 13 3۱۹۹8:۹4 7 ٭ا۶ 1۱
 یگ مت بج ٣53 ۳۳ہ ×۳ 8 ۱۹7 +5 1۱

 جب3, یڑزاتک ۶۸۰۶۹ 14۳۳ 5 7× ۹۹۹۳ 5۹ 601 ۹۲۹۶[ ۱١۶
 38۰ ۹ >9 23۵75 ۶۱5 3:78 2۶۱۹7 ۹۲٦ 19:۹8 ٠9۲۴8 ا

 < ات × "وو. ہ٭< :٭٭٭ ار ” بب ٭٭ ٭
 ن۱ ںی نار ۹. ۹ اج ۹ ٭ .

 ]7 ]7۳ ]7۶, ×8. ۳۴ ,۴5 ,۴٣ 37۹ ۹۳۰٣

 دہ ۱۹۰ ہ۳7. ہت. ]ی× ہ ہات ۱:3 ٭
 ی× ۷۶٣ 1:57۱ 6)318 ے81 >۷ ۶۲۵1 715, ٦٠۳۰ ك۴ ×٭

 یکم( ۰۴۰ ۷۳۳۴ <۴ >۴ چی مج ٭

 : مچ ۱ ٠۹۰ د)٭ا8 255 ۳ ۳ جی ٭٭ ہ7۱

 ' ۔ےتنوس ا5 ماتت اص ٢× و ۰۹۳ ۱و دہ ..٭
 ےہ یز مے “<۲۳)ہ >۰ یچ ]5 ۱

 2چ ۰ ۹ 71۱ 77 )7 771 60ر ۹ “۴
 یی ١.۳۹۳ ۹ج مہ ہ٠-۔نجوقر “وک یبر

 ]7--519 77٤ ۳۹۹ 71) ) 2۴۳ 7 ۳۷۴ ۹۳۳٣
 3۳۶58 (315) <.٣۰ص٣٣٭ ×۲ ۹۱۹ ۰:748
 ئ) ۔ےسچاچرہ دہچا2ھچج ا5. 7ػ۹ ۶۴۳۲۰, 7۴-7

 رہ ک۴9 1 ۹101177 571ج

 عا ۱1818) (۶)3) 5۲۲1 1۴-۹۱۴۶۷۰۰ ۳۱7٠ ۶ ٭
 )7۴ 8۰۰7 ۴1 7۶7 ۹۹71 57775 ۴ 217751 ۱971 ۶1977 ۹۳٦

 جی ہ۹ 9)3۴۲۳ ج٦٣ 7 ۳۳ ۶۱) (۴۴],

 وہ۵ >۹ 57× چک ہ 3و >2 نو 9۳۹۷
۴7 57 ,971 1 77 2175 517 ۲ 8 
 ]0)۱ 7۷19 ھ7 0 ۳۹۹ 8۲۷ ۴7 ×۴۱

 .- جب. ×۸5 یز مے و ہی 3 ۳۰۰ 8٤
 ۳! ۴۲۴ ۹7۹ ۹۳۰ < ٭۴۰7۹٣۰۔-7 ۹۶ ۶۲۹۹ ٭۴

 جچچو ٭ بہ ۳۸ ہ5( >۹ 25۹ م۰ ٭85س
 (م۷×۳۹٭73))

 ۔بٌتج ےيبیچہک ۰ ہ-<٭ ہہ ×5 ۹ و ء۲
 ٦ -ج پ9 ہہ ہ+۳۵۳۷؟ 7ت۰ بد جآ <٭
 یم م۹1۱ مک: ]۳۶۹ ہ۳٢ت۲٣ ہ75 ٣ ك۲ ٭
 81۳. د۹5 >۱.5+18٭ یب١ ۰۹5۴ د٣۳

۰۱ 77 716 1۴15 5۲۴۹ 515 ۹۸70۱۴7 

۴ ۷۱۳ 775 ۳59 7۶17 (35) (۰۹ ۰۹ ۹[ - 

 .×ر ٣1 91 ٣ک چ1 ام ۷ ۴۹ 1۹۳ 0

 77۱ ہ٭ اَطْْذَلَرَر 1 ٭ج ٭. ج3۴ ایل

 ۶۳۳ ۱٦٥۶: ٭۳٭ ٦۱× 2۱9۹۳ 5۹۳71۳ ×۹7 2371۳7۰] ۱ف
 ۹۰8585 ۳۶۱ ×۴  7)1783 5771۲ ۹7۱۰) ھ۴٣۳۳ >77۳× ہجہ٭

 8۰۴ ی٭ ۱ ک5 ×× 737 >5 ١ 7٣

ْ ۹39 7۴7 
 ۳5 *٠ج ی۶ر-ی۹ ٢5× ٭ ٥:۳ 87۴ت ۲ 5 ٣

 7ک3] ۱3۰۳۶ ۹ 5۷۳ ×1۳ ۳۳۶۳ ۹۹۹) 71 7
 7٦ :۹7ج3ّ٭ ٹھر) < است عستاجم ٭مم× ہم٭

 ××٣ ×8 َْْياَکزِيتنَت ہ۶٣ ×۳× ×۶ ×۰8.
85331 

 7)۳ ٭۳۳ہ ۳۴ ۱ ۶7 < 7۳7 7 .×۱٣
 ۹۹۳ ج٭ ہ۱٣ 8 مج کہ. ہہ ہو5 (5:)-6

 3۳8 ۲٠۶]> 57) ٭ہ٭ ہب٭۰ 7 *۲۹۳۳۲٭ 3

 "اک جہ جج ۱ مج َكَماتَْسَوَتّرَياَمكْوَوَتماَق



 ترک از سجا : تک ھتتستسکجروجووبہجچٰوچوچک یب +یےہ 0

 ٭1۱ خ٥ر ×3) ا85 ت24 0891 ۹۴۲۳ 7: ج
 مےڑ) ت3 9+ ٭ >٭ہ 8۴۳ ۸8۱۱ (٭٭) 375 چ

 ۴9۱ (6۹) 5۹5۹ ۴ 3۹۰۳۲ ۴۶9۱۱ (>××) 5۴7757 چ

 ×۴ ۹181 ٥581۱ (۵>) ۴۴ ۴۹۶۹۱۹ 0115۲۴ 8*۹ :َو
 ]مج 88۱ ۹ ٭ ×۹8 ہ۳۷ ×87 ۳6| چپ

3۶7115 )59۹۳ ۹۲۰۰۳ 1۹ 2۹77 ۴۲۹:87 ۱ 

 م5, 5۷۳۶۱] 5۲۹۳5۶7 ٦7× 2۶7۴ 75 ہ, 5 جچ

 ]میل ۱:۰۹ 7۳ ۱۱۳۴ ×۳۴ ۴ 5۱ 15 7 ۳۹× من
 ی27۳۳ 78 ". '*ہک ا77۷۹ 8 م۱۹ ×۳۳ ۴5 5ت5 *جودچ

 )۳۳۰ مہم ×٣× ۴. ک5 تو مک ز11 7 ۱۲۹۱۴ 5۸ جج
 ۰. ہہ ××۶×۳۳ >۳ ا -ہسا <7 ٭٭ ۳۷۲٣٣] ح8

 ہ 3۳ و۹3ہ-+م7)3)

 ۔٭٭ج ×۶ ٥3۹ (ج:) ۹٤ .۰٣× ٭7کجک (۱۸) ×۰

 7 78 ہہ تل 71 (3۷) ۱ ۹)۶۷۰۴ ۰٣ بج.
 ات ۳ ۳ ج7 ۳ ہ۶٣ 76 ۹08ے ا٭ ہم ہ١ جج

 ہ57 ۴15 55۴ 5, 5۳۹ ۶۱۹۳۳۷ ما ہ۳ ۳ م٭.. ہہ
۱ 6 ۸ 

 دہ ]+۴ ی7 5.5۳ ٥ہا۰7۳ ×75 5471 ۴77 چک 58۳ہ
 ھ۳۱۲ ۶18 ۹3۲5۶ ٥۴۸۳ ۱ ہ٣- 2۱۲۴ 5۹5۰۷ ج٭
 ۔ہو٭٭ 58۶+ یر 1۴ ہ5 تہ, ۱5۹ (75) ۲۷

 می. “1۴ ما یو م۹ 5۳ ,۳ ۴ ۰٣۴۳۴
 2 515 7۲ 1 *اجآ 555۱ 5ا55 انا 6 ۱۲۴ ۴آ

 ٦ج " 5۲5 7۳٣۴ 5۵78 ]7۷ (]× ع۹۳ چمر77)

۹ 

1 

1 

1 
1 

 )ا
1 

 تن نال یک كي ہ٣۹ َكلذ ۳۹. "ی4 ×۸ ج۱ ٭٭

 ×2.۰٭ ٠٤٥ 3ہ. < *(ج بو 8۰ ۹(1 81-9
 2۲۵ ۹1×3 5۳ ٦٦× 517۳7 ٣۳× ۹۲۳٣۱۰۴۰ ہہ یک (7

 د۳ ۱9۹۹: بک ٥ ا3. 77 ی۹ ۳۹ 77
 قج٭ی”٭ ہ ق٭, ۱۹1 ت۶۰ نہ ٭ ٠٥۱7 ۳٢٢٢

 ے٭< م۹۱ <<< ہ ہّ ٣5ا3 م٥ ۹۱× ۸۸۰۳ ۳ ١۳۰
 8۲۳۶-2۳6 ت۳۴ 7۳ہ 76, 5171 77۰۹۹ ۴۳ 18 7۱

 سل ارجا میل لا قا ربصا و ۳۹ “<6 6
 موج مے. ں(!ہ.ص,19۹ مأ٭ 1۹55 ۹۰۹۱ (۳۳۳۱, 85

 قت. 9۴*21 ۶7ہ ۰٭۰۱ ۹۹۰ ۱۲

 '٭ مج ہے و8٭ ہک 30۳, ۹۹۹ ج۱ ۹ ء7۳
 73۹ 3۱۰۲۰۹ ××. ۱۷× 7۴ )۲۴۲ ۳۰۳ ۱7٣۴

77 ۳ ۱ ۳۰۶ 7۹137 7۱9(9 77 5 ۶1۲۰۴۴ ۹۹۰ 73۴ 
 ۹ (>:)۔ػم٭ 'ی' بہ ہ۱ت۷7۰۹ م3ا٭ ۸۳۰۳ ۳۰ ۰
 ت1۳ 5۳ ۶۲۹ 8, 5۶57 5۲۹۳5 57۰۳۳۴ ب3۰ ۷
 مہ. ۳ 375 ہ٭ بو ہہ  بع ۹۰۴۸ ۸ ۶

 ج۳ ۳77 ٭۲۴۸ ۱ 7)153 744 18 ۹۰۹۴ 3٣٣
 یہ7ا ۹ 7 ۱ 729۶ ک۳۲ ہ۳. “۴۴
 5 5۳۱ ×۹7 ٥۱٥۳ 8۰۶ ٭يی۹ ٦ ا":
 -۔جور <۵ ۱۰ج. ×۳ ب۹ ئ۲ +۹ ھ۲۹7 7

 ٦ج) 5۷۶ ۱ 1۲۶ ۴۳۷۳8-8۹۲۹ ۰ ہ73, ۹۱۹
 7۰ ہ٭ نج ٭ہ×٭ د٭۰ ×7. ×7 87ا

 ات 58ا-

 ۔-جسوھعصیپر ہجوم +جوجکجسوسحمجچمھتج

 ھچ 4پ مر سا

 6 لا نئ اتار ہم ×۷ 7۱×71 ۹× 3۹+ <
 حت .رثقلافرََح ×۴ ۳. <ہ ٣۴۶" >38 ی٭؟ َنِياَتَلُو
 لیا ۰ 77۹ 9 ک۳۴ 7۳۳۱ ٦٢ 51۹ 5 ٣۳55 <٭۳ج

 ۹1۳۷۶ 3:61 ۶۲۱ھ7) 1۳8 ۱۹۲۰۳۶ 125 (31555 177 67۴ ۱٦۶۰۱۴

 ۔مہ م٭٭٭ ٢۳۲“ جب ٭٭٭ ۴۲۱ ×۰. َْٴإٌَ لے
 ںْیَئا ول ۴٣ ٣“ ہ۳. ۱۹۴ ×1۲ ۳۲

 31۲81157 55115 87 ۳ 8 ۴1۳۹ ۱۹۲۳۷۴۳۱ ۹7718 51۲8 ۶۹77٦

 854 2۱8 ہہ ٭×٭ ۱ ہو٣۰ يع ینا

 تلایکلا نیں آ7۴ ۹۳7 ۰۱ ٣ 977۳ ء 7٣٢
 ی33۰۴ ×٭٣حک ی٭١٢ ٭إ٭ ۲×7 ۹۹ ,4٥ ,1٥7۳

 88۸ ۳۰۳۴۱۰۲١ 5۹۳۰ 1۳ ×1۳ ھنھچ٭)ک < 7۱
 ے۳۳ ۶۱۱۴۴۳۴ ٣٣× ×57: < ۴۹7ا ×5 ء۳ 78
 ٣۰ ۱۴۰۶ ۳۱٣۶ 1 ٦۴۱ ٗ٭ >7 ب۹۹ )۳ 77
 ییرم٢ 8ہج 57 31 ۳۷ ٣۳ ہہ ۹۹۷۷۹ ۶۲۰۰۳۳ ۶
 ۳۱۹7>3 ہ۶۷٥ ہ8۳ ×7۱  ۹۲7۳57 ×۰ ٭٭٭: 7
 بب مچ 8۹آ جج مح ۹۸1 ہ١ 80ئ ۱

 بہج× ٭۹ہ ص۰۷۳ ]”٭٭ : ُةَعَ هتاَرلِاربَع نا

 کا سے روس ۳ا۹: ہک ۲ ×٭ (م۹۰) ہ۳٣*۳۳ ××
 5۹ ٭ا× ×۲ مچ م٥٢٥ ۹۳ ]مو کہ ۳ ٤ہ

 ہم۷ ہات ہت یق70 أہ۷۳۷۵ھ۶ ۳۴۲۷۹ ۱

 7× ×۱× ۱5 ٭٭ ہ6۹ (38) ۳۳ 7
 "8, ۰199۶] 7۳ چ7 ب۴ 7'7 ۶7۹ 5'8 ۶۴ ب۰٣ ٭
 3۱×× (3] +۱7۹ 2× >۴ ×۰×۱٭3] ۱٣۹3۰7 (3۸57) ء٦٠.
 25۳5 ہ۱ <3, ۲۶ ”ہ 1آ 3۹۸۱ "ہ۱۹۴٥ ×ہ٭ ۹۹7 ۹۲۱۳۴ ۱۹۹۹۴۹

 ۳۹71 م۳۴ 547 )۱ ٭٭۳۰ ٭٭ ٭, 1۶6 >75ا 1 ٥۶۹
 ہ4. ۳ ۰۹۸۰-۹7۰۳٣ ۴۴ 7 7۹ 71 ٣۳۴-۳7۳٣

 - ٠5۱ ٭٭ “؟انئ قح' جج یجب ےثج
 ہ55 5۳۰۰۰۰ لاج ڈچ٭ ٭ 5 ۴۶
 ×× آج ہ۳ ٣۲۳۳-۰ گہ7ج رک دب ×9۶ 1ا5 7
 ےہ وج دو ہ اج ہ 8ہ 5ا۹ 05 ۰ ۹

 مو جہ و. 2 ی٭. ی٭٭ 7۶ 8 1۴ 318 1۲۳۷۴١"
 ]۰ ۹× <۱ ٠۷۳۳۰۲۷۴ ۶57ا "۲۹۵ 77 5 ۰٢۴
 ×8۳. ب.٭ "م67 "۲۰۴ ×۳۴ 255 - 5۳ ٥۸51 ٦

 م8۹۳۸ ×۴۰ یم ۶۱۰۳۳۴ 53 5۱5 ۴۴9 ۲ 68, ۹ 685
 جب 5 ع7۱ ی۷۰۷۹ 5۹7۳ ۱ ج ج و۱۳ ہک عواْ٭

 38۹11۴ و۴۱

 *_3. ٠3 ء۶6 ہ۳٣ "71۴د ۴
 ۳31 "۳5 ۹۶۹۲ ×۱ ح) "۲۴ 5۲۹۴۶ ۶۹۴5 781

 0یروق7 ۷۱٣ < بات 5)۹ ٭ ×۳۴ 1۹78 ۴۹1۱ خ)
 ۔جی جج "9 ۳ ۳۰×3 ء۴۳ ۴7۳ 7٦ جب 1۱

 (ہ) ما 3+ ٣۳٣۲۹۶1۲۴ 7ا ۴71 ۱ (۵) 155518 ۴۹1 ۱ 11۱ ٠ )١(
 (ث) ۴ ۹۲۳ 351۱ (۹) ٣ ۹71 )۶( 5071۱ 5۳۹87 ٦٦5-۴15

 8٤۱ ی) 389ا 7) 8۴ ۴95۱ مہ) ×5 ۴31۱ (ہد) > ۱
 مدز) 61۹41515 کا97۴ 5 911۹۴۹ ۴۹1۱ (دہ) ء7 7



 ںیہ یش رش جر ہہ جو جہ ےس و شیشوں وج یی دس ضس وم ۲رہ شش س رہ شر شرر ےہ رک دو ا دن درہ لا وووسچ ےس ول وڈیو ات ۔ےچچچ ےپےپ لہ سوم ھو ہو ہھچرآ ےہ اہ یجب است اک ےک ا ردہچ دھچ یاسو٤میمے سچ یب رہ لت لا ےس یھ ۹

 ۴۱ نب ۳۱ 7۴ 7 ۱ 7۳ 51۹ ۹۰7 (2۳7 ۵ 7)۰۱۰۹

 3ج (۹۲7 ۱8۰) ۳۳٣> ۹ >٣ج'۳۴۹ ت7۲ ۱5۳7 ۳۱7۰۹)۱۶ اہے ک
 ےہ ۶ہ 557 نال ٭یہ "ہ16 ۵ ۹۱35 ماآ ٭6 ۱۷ ۹5
 8-3١ ٭ ۱۳٣ عجب ۱۹۱ ×۱ ہ۳۳, ۴ت 7<

 217 6 پ۶4 71۱

 د57 57. ۹۹۳۲۳ ٭ ۴٣٣* ٥۰۳“ ,"” ٦
 ۶۶927۲ ۳۰71791۲۹ 8۶۲7 ۳۹ 7۳۴ ۴ ,٠ ۹٠۷۳۶۳۴۹

 وہ۳۹47 ۸8×7۹ .<- <٭3؟ہ-٭××۰٭ 55۳۴ ی٭ 55 ٣۴۲
 ہ1 75117 ۹۴ 7۲ 77157 ۷۹517717 ۱۴ 731۹ ٥۴

 ی5 ۱ 5۹ 5, 57 2+۴ ۰۰۳۲۷۴۲, ۱)5

 م7۹ ۹۰ ۰ َنْیئَِتُم ہ٣ ب "م۳۳ ۱۱ ٭م ۳۳۳٣٣ ہہ

 -۔حچم <۳ "ہ٭٭ ہم7٭.٭٭ ۹, ۹8ا-ػ"٭٭1
 2720 ۹۹9) ۹< ۱ ہ1 ۹) 56 7, ۴۲3ا ۴۴ 5ا 6 ۱

 مک ۳. 5۷5۳۰۰۶ 5۳۰ ٭تےى ہ۹ ۳۲۴۶ 7 ۰۰۴ ٢
 و 5 م× ج5. ہ86 ٹ|.5 ہ۳ ۳۹3۰ 5 ٭ ۴
 ۔مو ہہ” ہہ ٭مےچج٭٭ ٦ ہ ۲۴۰.۸ جو 8۹۳

 مج یہج×ہ ہ ب35 ٭٭ 1 ب۱ کف ۲:ت8 ٢۳
 ٭٭ 5۳۰ ۹۳۴ ١(1 بج ہت ہ3۱ ٴ]6٭٭ وک
 ںجورمہ: 5 ڈے 6ہ بج٭ ٭جےس 8ئ523, 06
 م353 یر ہ3١ ہبہ ۹۰۰ مچ ٭ق ٣آ
 ےہ ا7 ر0 م585 کج. ہک (ہیرہ مجو٭ ٭٭ ۶۹
 ہ۳ ۹۳ ہ88 يہ حج ٭ 5. یر .
 ك1۲۹۱ ۲۲۳۹ 13۰۳۴۳ ۰۱1۳ ۹۳۰۲17 ۹۳57515 8 ۹
 7 م۷۳9 8 5۲۶ ۶5 ۹ 17۶ 39717 ۶ ۴11۱

 و: ج3٣ "ج7 ٭٭۰ و8 ٣" ہم ۃ9×٭ 3۹"
 بہ. 55 ×۳7 ہا ہ۷. ۹۱97 17۳ ها ۱
 یب7 م۳ م۳ ہ6 ات <ہ٭ ہہ <۳ ٭ "۰

 869 رم ×ہہ٭ کو ((]ہ-۰۳۰۱8) ۳.٢۲ ہہ 6 ,٥۸*
 ےک 7-851169436718 ۶1 51 ۹817 ۹۱۴۲۳5 ۹۱|

 ڈو یہ چ --پچپس

 يج ٢> 8۲۳ ۴ ١۱ "میم وچ ٭
 چہ 7۳۰۴ 1۹ 7, 7۳۳ 7ج ۹ ۸۰ 5 7

 ے0 ا 97۳11 7 1 77۹8 0 9۱
 مہ ۹ مچ ٭ک <۰ ی۳۳5۹ >۴

 ]×۷ 97 277۴ 7971 ۱۳۹ ۳۳ )3( ۳1 ۷٦۹۷9۹
 ے١ ہ۹۹ ک5 55575 کا1757 ٥ ک۹۳ 15
 ےہ م3 ک8۳ ہ۹۴ ۳۹71 1 یاچپ 7 7+
 8۴پ ۱797۷1 ۴ چپ 011 07 ۱ 71 9519 47
 ۔ےہ و م1 'ہ۹1۵) >۴ )٭ م٦ را5. ی کہ۶ بر

 ×۴... ×۳3 م۴٭٭۰ ٭چ ہ -٭
 ے"و3ر ک3ا 2۳ مو × ١۸ا6 |0

 وج 2, 5۱ گ۱ تا۳75 ی۴ ۳۰ج( ۶12۶ ۱7۳7
 ج7 د۱ ۱١ ہ٭×ذ ہ۵۸ ۱ ہہ. یھات ہم ہاج
 ے4 ۴۲ ×9 55, 9151۹ 5۹۴۲ ۹۰ 58 ۰۱۴۰ 76
 ںیہ ہ٭< --چ ۳ 7۱۱۳ <۳ ٭ہجح را۶ ۴
 ۔رجہ 77 3۱۳۷۰ ۷۹, ہک ڈ0 ×۹ ا٭٣۳ ۳7 جت ہک
 ح9 ۴ 7٢ ۹ب۳ 5۳ 5٥۴۶ ٣ج ہن 6
 کچ ک9۴) ۹337۰ 56 1187 ۳۹1 96 ۴ ہ1۳۹۹ ۱ ا۰7 :۴)
 ×۱ *1ج 11 9۳7 >۹ قرج <۴ 3 ۹۱۷۴, 5
 بہ روز م6 >۹ ہ۹ 957] ۰ 13ج ٭ ۱

 ج۹ ۹33۶, 37 18۶۳ >تد ٭ی)

 درد 6د ا5 81۳ 1)۰153 9167 ۰6 6 8
 ح73 6ا۹ ۹57 ۴ 5] ۱ ۴۱ ۹۲۳۳۹ ۶۳ ۲۶1۹] ٦٦(

 ی2 7 ٤ 51٥78 ۱8۷۳۴8 ۳۴۶۳.1۹] ٠
 ١ئ9۴ ۹۹۰۳ ا۸۴ مر٭ م٦ 5۹ 7, ۰۳٣۱ ٭۴٢ ۳

 78 ۳91 ۳ ۹7 3885 1 51517 7 7 8۹۲ 7۳۴ 15181 ٥51
 ۵ ا ۳۴ اک, 1 7۹۱ ۹۹ ٣۹٣۳۴٣۹۰ ٣۴۴:-)37(

۹ )۷ ۱۹۳۶ 82 8۹۴۳ 5۳5 ۹۲۳۴ 51313 ۹۹۰ ۳5 
 م۳821 ۱ 3:2355 ٣۳" ۹۰۳۳ 7 ٦5×

 ہی ہم ی چو چ ما٭ہک٭ہ٭ هنَباََلَرا ۹

×1 



 یوواویودو وجوہ ودواو ودع عد ہو

 یت یہ چ ی ا ا ںو 66 ٦
 ّل

۱ 1 1 

 ×۹× ۱ 89۳7 < ٠۹۳ 97 : :>:ح وہ
 ک۳ ۳ اپ ج7۶1 7 تل 9. 5

 ۴۳ج 97 215 7 12 ۱ 15 7145 080
 می, م۳ ۱57 )۰ ۲۱۹۴ ۹۰۳ ٭٭۳۰۶۰ تہہ

 1)5 د۷7 م5 ہم ۳۲۳۹ ۰7 ۹۸7 ۴ >) چن
 55 ۳+ ف٭5آ ی۹5۰5 ۳ ۴۱ ٭ ۳۶ چ

 ہ۴۳. ہک ۔ہرکآ 01 6 ۶۱ 511۳۹۶
 88ج 975 م۸۳ ٭۰٣ 0ی ہ٥ ۹٠ ٹو 53 5ر جج
 کوچ آچ م۳ ×٭ی-.-۳۶ (۹۲38] ۴۴ ۹۸5۱ وچ
 ات ا1 ا1 7 ۳ 7 ۳7 ۰۹. ا٦ا ×77.
75-63 ۳ 91 1 19[ ۳۹( ۹(2[ 

 ۲5 ٭×. ہہ 8۰×۳ ۳٣ ٭٭؛ ٭ہچچ پ
 ے۔چجہ]38۰. جم ہ ٭٭" ٢٢ ۹۹ا ۴7۱ *جچپ
 ہ۰۳. < ۳5187 ۲۶۷۰۲۰۴ ×۴۳ ۳ ٣5۳۶ ×چ3چچپ
 ٹب-٭ ح یىی دح مہ ہا ہ ۳۶۹۰ یک ععچچ
 *ی.٭٭ *8۰ ۱ ٭٭؛؟[ ہاٹ ب٦٦٤ ٭٭ ا8. *0چج
 چ٣ 7 ۳7۰ ت٦ 1ا71 2۰۰7۹۳۴۱ ۱۰۰ )7۹
 ہ3۰ ٭٭٭ و57 ×× ۹ ۳۰۳۰۲ ]*پ
 83ہ-]۹ ہ <+37] ۲۹7 5ہ, 3,۳۶ 83 ۹.3 ۳7

 یو ٭٭ >1513) < 5113۴ ۹۹۰۰۶ )۱

۴ 
 ہ55 ہ۳۰ ۳ >× ہر تےر ×5 ۹8۹۱ ۹ ۳
 جہ تہ یٰھبرم ١۱88 :۱38۸۳ ۹۴ ۱۰ص
 م29 ہت ہوجا نوا٭٭ ۱ ۰۰ ء۳
 بہ ٭ 08 ٭. ي۱ تا یت. ر۳ یم
 ےک ج235 1۳37 | ھا ×۰۹ 5187 (38)-. 857
 ہ< +5 3]۷) >2 م۳۴۳۰ ۰۱۱۳۷5 ٭9 ۹95۲1 ۳ ٭

 2۲7:۹۹: 11ہ ۹۹ 5۹۷ 1

 وہی ج5 ی١ ہ55 ہ57 ۳ 77
 ۔ہجم-<٭ 98۲۳ ٭ 8۰۲ ۲۳ 885< "و۱ ہ ۹

 وہ8 ہ٥ ×۱×” ]۳ ہ ۲۵۳ج۲ ۷۶ ۹> ۳٣×
 ہ5 ۹+ 37 ہ ہہ 7۱ ک۹ ۴۴۰ ء78

 ]۳ 7۳۷۳ ۳۳۳۳) 975 تاک 5۱۹ ۷ 8 ٠۳۳
 موہ <۳ ۹۹۵۰ ب.,-وح >۳

 ٭قے٭ .۱٣× ٣× ۲۳ ہ ہا رک >۹۳۰۷۰۳۶۰ ۲ ۶8
 ۱)٦ ا م7 ۶۰۲۷۳۶ 7-2576 ۴۴ 77

 ہ ہبر>× 38 ۳. اڑ ٭ ہہ, ۹5 ۲۸۳ 6
 مج٭ ۱۶۹.۱ ہن ات م۱۹ 3۸5:۸8 : ۹۹۰ اا5 م۰ ٠

 +83 ہیچ٭< ×۱ ۴۳ ہ 1 ۳17۰۳ ٦ .۰۶۳۳٣
 3+ ۔تک٭ ۰ 8 ۳۰۱ ۲۰۲5۱ ۰۳7۰7 ۹۳۰۲ (۴۳ ۴4
 ۳۴ 27۳7577 نہج 7 ہ3 31 ۱۰ ۴) ×77 ۱ ۴۹
777 ۰۱1۶ ۹۱۹(7 1۹767 ۹59 3168 ۴:8331 ×۹ 
 ت6۱ م۹ ۳1855 9 ۲۹۹ *۲۰ ٭۰ ×۳۳ ۹۹۱ ۲۲۰ 8ا
 ]ق7 ک۱ مر ں 8۳ ۲۱۹ 25-35 ٭٭٭ ۶ف

 ب

 -جہہھجوجوھججیدوسچ:دھصسأسک۔۔ھتتبجعمسومسوحج٭ج.ہ1322ککچ,

 >] دلا ل56 ںمیاو ها ساقلا لعجل كیا شو اب
 2آ ںی تو ناقلخ كيداو تک مالا ںی
 >] 6و مہ ناممجا ںیادلاو دا نمو ھج نال پیر
 كرو ےل داوف یتیم لیمڈلا وانا نہ یک ع شیفم
 ۔ےہی ےب و وص ہو ھو ہک یس ہں ص وصصورص وج

 نیل لو انزال یزاذو ةظعومو حا زط یف ا:
 اک ارب اد ن نؤامیغا کسی لال خا نیب ان
 ہا را عن ویئاد ںی رالاد تالا حرام وم
 ا 5ڈ ناسا کلا ق ترا یو یو کیا اج
 ل06 ےک ےس ےب رد 2 یر قا کس مس وچ

 + ےا ۱ھا ھ

 ۲ یم عت ا ھر سس رے قہ ١م َ ا

 ۰ِ اتر عارف زنا ات ع بب ! پلا تیا كي لا .
 ۰ یم یخ ۶یع ےس رو یک ےہ ےس ےس تے رک ےک ےس یس فر 3

 ٦ امی ںوصقلا خا کیک لشتک نشا ان
 ٦ نہل هلق نم تک نار کنار دم كا ٣
 دعا تا یا ہو دال ٹپ لاق ڈاک عطا ا

 و تئیحن یل ہوا کلا نفل وارشَع ا
 دو ےک رخ ےن مرہ ۸ ھر ھ ےک ۸ر۸ ۸ ےہ رہ ے رپ کے ےک

 مد ذر چ ہیوچ٭ رج٭ی؟7 7 2ج جوجٌ۔  ٴیج وجمرگ ٭
 7جب جج جرات 37 7 م۳ زوہ× 577 ہ77 7
 ہ۷ 79ج ٭ہ57 7۲/ ٌمردز) ہجر 7 57بج( 01صو ئی٢ عیب

 “۹0837 7۹۲ ٭)ر7 مک 7 777+ بی7 م55 رم ہہ یی
 ب۴77 دا7 ×7 ٭قج  ہچ٭ ہج٭٭ ہجر مور. وک

 ہ۹۳ ج 8 7777 77 د 7٦× جزو ی۳ 27 7 |ز
 مدور ہ1 ہہ رو حج :٭ ۳5۳7 ہر۳ 7۹7, 7 7

 ۔ یو بے. م۸۱ ہہ ید ہ2٣ 75۳۰۳ مر
 ج77 نہ )جج < :ج7)۹3 ۸7۳ یب۴ ۱ (::) 777
 1 5777 7. ای۳۶۹ ۳7 7ک مچ ہیچ کج رک ہہ 0ج
 مہ ۱9 ۲77۸9۹ ]7چ "٭ق ۴| خجحر فی ہک۷۹/۹ 7۳۷)

 چ۳ و٦ 5777۸۰ ۹ب٣ 75577 ۱ (ُموید) ہہ ہور بج
 ہی. ۳)۰ ۱۵. )ہہ 2۳۳ ت7 7 7ہ 7 77
 روم رے ہدیجچ فروخت وہ چچ یچب قروخ ی۹ توج ۷
 ہی ہیرہ ہہ وجود ٭٭ مروج )و+٭ہ ٭چ (ےآب +۱

 تتت
 ۲5ا57 5۲۹3۱۹ ٦ 9155 اذن

 ہر 0۳۳۳۰ ۱9 ۶/77 5)7 57/57 7۳ 0 )
 مر ہھممعجععپ مو]ہ ج-۶ وچ بی<ر یر ث8 یر٭

 ہو. ج7 ہہ 5ج تجب ہر28 جرک ہو7 م٭ 7
 3۷و ہو ہجوج 7ج7  ٭]7×7ج ر پ۶ بو 7۳7 ۴۹۳۰75 ک
 3777 چ7 ہے یی 7ر 0مر ۹7 تت۴ 75۲۹7 7 2

 5۶ 8 ٭ہ ہم ٭ج یرروت ]یب ر جج یج  ریہچ ر
 ت77 ہ7 ج ات یا وی ۱



 )۱ پآ×ا2 5 835 ہہ۳٭۶ 585۱ 6 5 ٠۹۳۱ َ ےس اج ہ دصح جق ہو ہم ہم
 357 پ ۳۲8۸ 188 ٭۹٣ ٥۹۹۲ 58٦ ٦۰× *٭ک

 ]555 (ج)-ہک ج۰ ٭ہ >مر٭.٭ 8۷۰ ۰*8 ٭ی ٣
 م۵8 <۴ 8۷۸ ٭ 8:۸۳۷8 م5٭ *وو 3 ٭۹۳]

 ٭ ۹ہ ٭٭ ۹×۱, ںیھاّح كْيعُِیْفَتنےوْخحح ۷ ہ

 مو, ہکج 11× ۶77 ٥ت ۷۹3۷ مج ۹۴۳۷۳۰ ۴<
 ×75 ۳۱88 ۱۹ ۳ہ 8۱8۳٭ ۱۶۴ 37ت۰)؟ ی۱ ۹7۳ا

 ”۔.۴ ۹95 1655 ١

 و 35۳ج 8ج۳ ٭٭٭ ٭ہ ", ہ٢٣ ۶۹

 ہچو۳51 ہہ ء۹: ۹۳۰ ما” ٭۳۰٣۲ہ گو ث١٥ ات ٢×ً
 ٭ج <5 5۲98۱ (م۹۸۰), 16 <رک ق٭ (ہ3جو]و ی٭٭ ۶۰۳3٭7
 ۔ بہ386 8۳۳۱ س2۰ 8 أ۸ م ۳5 7
 ۳۳۸, 57 ×۱٠ ×7 ۳۳ ہ ہ3) ہہ+جآ ×۸5 5ج ×۳ 7

 0آ

 ... یادتبام دال ٹو لاق ذا ہ۴۴ , ے٭ (س)ز 8٭

 0+ ]مس ط× ۸9 ×ج ۱5١ ×۰ د3۷ رک ہ د۳
 مہ٭5۱۰۵ 1۳۷ تم, 5ا۹1 ۹۳۲۳ 817 1

 ۹تا 7 جہ 33+ (×یرم 3۹۹۱ ک۷۶ 57۹١ د۳٣
 ٦7۹ 37 ۹۰۳ (311) ۴۴ : ی۹116 ٭.٭ ۹<

 ہ۳ (31:)-ی۹ ۹۹1۹ 515, 7آ 4 777 ۹۳۹۴ ۶۳21 6 731۱١

 و3 کی3 ۳۹۱ ]۰ : ہج.×٭ 3+ (ہ3ئرمص٭
 ۹ ۹7۹ ز1 جیرو×٭ *5ہ 8۳ ے۰ گا1 3۶۱ ۹ 7

 ۶۳5۶ ۹۹5 ۱1۹۳ ۹۹۰5 5:۶۳ 7 77 ۲۳75 ۹۷۲4 )۱۹۶١
 ٭ ۱ 5۳٦ ۶۳5 ۹۹7 ٤۶ 53۳٣ 7 115, 5۳۹ 7۹۴ ء77

۱ 5 8 51 

 حج ەب ٭۰: یحرجک م128) یو53 م1 ٭ مہ ۶۳)

۱ ۹۹۳ 277 ۳۱7 

 یہ کک دیرم ۷۵۷ ۱۳۳۳ ۹۸۱
 ج06 ۷ 41 23557 316 ف515 ۹۹55 ۳۱ 5

 3ج9 ۲ ۹۳۲ ۹۳ ٭3مچع٭ م ۹۸۱ ۹٢
 ۔ےھہ ×0 <5 ۱۲۶ رک 1۹۹۳6 ۳۰× ۴۰( م855 مک جا
 سکی ک۴۱ یہ 85 93 ۱35 د۹, 0 31 ٭)۶) ۴۹

۱ 001 
 چو ۱9۹ ۴۴ ك5 ہہ م۴ ۴ قل ۹۶۲ ا55
 ڈ1 ۶3 ہ1 (00)-٭ ]5 : ۲۴ "۱۷۱۶۱6 5
 ےک 135 ٥۹ ۱۹ ےے4۹ 5661 ٠٢٠ج 7 ۹
 ]7ئ85 ا د۹۷ تر 5ار ۸ ۴۰۸۰۰ دہ
 رک 2۳ر ہ۳ ۴1 8) ۹۹539 ۴91 ۱ ۹) 1۹:۰۳۰ ]77۹
 ںورص. ۵۰ ٭ 5 ۹×٣ ب+اق مج 8۱ م۳. 65
 چ7 0395 ۹۹۰ ۹06 ت۹7 ہ۷5۹٦ ×۱5۳ 768
 ]ج۳0 ہ۴ ج٣8 ۶۱ 53۹ ۴۰۷8 یھ  ھمصح وچ ۰۲۰ ۱

 یونی ۹ ۹:۴ ۹۹۲۹۴۲۴ 95۰16 1۹57ا ۰

 مچ یىْلاپيلا تك ,٦ ك8 7 ۹8 ٥1
 ۳۱ ۹ 5719 8۷8-88 یج٭ دیر ۳۹ )81 6 ۶۴ 6
 ی۱ ٣٣× 8۲۷۰ ہہ مجمع ٭ب ثماث عو ہ ٭
771 ۱947۳5 1۹ 5 ۴1۹ ۹7۹3(۰ ۹7211 ۱ ۴ 5 8۴1 

 ٦ ک۰٦ 2785591 ۹ 7 ۲۹856 7 ۱

 _ نون عل اک اک رعابیرک زا ات( ۹۹, 818 ى۴ 3
 5۴۰۳ 27185 1۶ ۴8, 5۳] ۹۲ ہ۹٥5] 3 1۱

 ۹ج 286 0”. ہہ >٭ "ھوم م183 ×۴ ٭



 مب اھل می مز ےک عم ہوچکی وے و وہ رو

۴7 
 6اونس. یگ ھم. -:001000

1719 7۹7 ۹ 

 2اي صش لی لاک ٭. , 58 ۱ و8 ٭] ہ33

 ۳۳۳-۳۴ ۳ص ٦٦ اچ 1 ۳, 551 ک59 9 مچ
 ]۳ 3:807 ۰۶٣٣٣ ۴33 1۹۰۴ 2373777 7 37۰ ۳۰۳۴۶ 7٦

 ۹۱ م۹۳, 5٦× 5< ×۲ ء٣٣0۳ ×ئجر ی
 وہ66 ہال ہک ہ٥ ×و×٭ ہجح جہ

 18 5 65ر

 جاننا گن دریپل رت رس و:
 تے جز ۹۰1 ی54۹1 ۷۷۳۴ 7 ۰۳۰ا ٭ 837٣ جم وچ
 ت77 نج ۹ *×۷۳ |۳۴ ۱۷۳ت ١۹ ×× نچ
 3۳۳ : مج. ۹۰۴ ہ٤ ہ8٥ ۴۹۱ ×ہ3×× جچ

 1۷9 ۳ک ۳۰. ہے اکہ !تہرج<× ہا۱۳ وک ہک :ج.
 مس ب.۳.٣۳. >۳ اڑ 5ج 7۹-۳٣ "۹ *3ٛر یرچ
 7١ ٭و۱ 8 5۸ د۶۱ ٣ ت55 >۲ یچرچچ و
 51981۱ ۹97۴85 ۴۴ ×57: ہ٠٠٭۰۳۶ بات: ہ8جچ
 1ج 7 ۹5 ۹ ۱31 ۱۴۰۴ ب۳5 3۳۷ ۱۱۴۷ 1۳۷١ 3۶۳۰1 ج× قآ

 ک 91556 ۳۹137 ی۹: ۹۳٭۲7) ۳۹ (8۹ ۱

 ی تا. 57۹ یت ہر م۳ 5۳ ×۳× ×۳× ×× جہ
 ك1 ۹7ج ۹ ۹77؛ ت۳۴ ا. 71991 7)۴ ۳.
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 -1 ٹفاحاودیاویم نت نآ یدزخیل یا لاق 6 نوظفم ہل
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 نیو 17 97 ید قت ۹× ۱۹۳۳ أ۳, ۰۹ 3,
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 توا (ھتر-:7 ہ52 ×۰ "و37 ڈیم وس

 رر 1آ ٠۰-٠ ہد ٭ ہج×٭ ںٹ ہہ وچ مور

 1٦۳ : ا5۳ ت5۹ 3۳ 7 ٭×٭ 3× ۳و ج ص وہ

 >۳ ×× ×۲× ×× "5 ×8 رڈ زر عکوو
۴× 78 

 رر ہک ہہ دل ہدس]+٭ ہ۳۰ چک ںرج ج7
 ١ ج٥ ۳ ۵۰۲۹

 و5 ہہ مج و عو 56717 ۴۹ )1 ۲۳۳١ا۹5

 کک۱ ۴ 3× ہو ہو ہخہ٭ە٭ ہہ ج8 وج جو

 “1۹۳۷۶۹ ۶۳۳۷ 37ج (ججر ر دم جج وج ہد

 2ک ہ9 جج ہم ید دجج٭٭ ]مو وم جو, چچ یچچ

 ٦ا55 ك۶ ص۳ ث٭ ج< مج مور 5۳5:۰5 3تو چور

5138۱۹۳ 

 ٢٦975 ۴ر3 ۹۲ ٢5ج (× ر

8۴ ٭۲× ہہ ج۰. ]× 32 جر جہ ہت یھ
 ک5۹ ہ۹7 کک ۳

 ۹ ٭55 ہ٢٢ "مو چے مج وو جچ ٢ 99۹ قر 3ہ

 تک5۱ ٣۳۳ ۵× ۲ ×× ہجج جب جو ور جب
591 

 تک 517ج5 55٦ ہ>٭> ید)ز ہم (مئ وج م و

٣ج٭ اکاع د-٭ و 1< مور ٭٦ ی 5187و ہ۳ چچچ
 

 ۳۳ ت5۳ ۹۷ 77ج ۱× ]ح85۱ ٭ : جہ

 99 5 ۹5 ۷) ۳) ۳۱۱8 ._ چو

 555 ت5ا (37)رہج 5٣ ٴج "وج : مد و وچ

۳۱٣ جج ×۶۹ مج ہو مجچ ویو چہ
 ر۲۲۱ ۳۹۷۳۷۶ 

×>٭ ×× و٭) ]ہ۵ ۱8 ]سچ ہرہ
 آ75 ×5۱ ×٭٭ 

 اج دک داطحعت 5× نب وی صد دب جو

۹۰۹ ۳۲8:۴ ۹۲۳۲ مچر ممحچ ہہ ٭
 

 کت ٦٦ (ھ5٠) *9چ -٭ ہ37 ۳3۳ و.

 ٤۳۰- ]7۳٣ ٦6 57۳ >؛ ہہ ×۴ ۰ ہمد]ہ×و٭ ہرج ہجوچ

 5۲۳٣۱ م8 ۱ جو۹" کک تا ۰ 5 ٣٣ جی چتووب

۳۱ ۱۳ >5 ہہہ×٭ ×ج×؛ ”م٭ مچ مم جد
 آ75 د

 5 ۹۰ ھچج 5۰۰ ہہ مد : مج جدو جج تہ

 ۳7۶ ا۶5 ××٭ ہ5 658 ہک ہو ہج.٭ چپ ہھچ

 ۴ ہلا قج۹ 8۳ 87 ]۰ جت مو ]چ+

 تہ ػ5 571 ۶× ا٭۷ ت7 )۳۰ 8۳۲ ]ہہ ٭ ںم

 ۹ ۶۶ : پ ٭ہ٭ چیچہ ہ جو وجد و

 ٦1۳۶۰۳ گ5 ہد قو 58ی چبر جج 56 جج

 اہ اچ 5ک دہ ×5 5ط >۰: 35۰



 ہڑ<. یر ٭ ۹۷
 ای ہہی شی ںیم سہ رر جر ہر رسد ہر ہو خر بو رہ رر 1 تہ

 .٥5۹ ۹8ج ١758

 ہیر جپ یت سش یہ ںیہ تے ر

 ک 8153111 5151551 7۹18 ی۳ ۱ج۲ 8:5 بق |۳۳
 ک91 :۰ ٤۹5

 انبحواو پج| تبع یوولعجپ نااوعمجاد +ياوبق دام

 نورعٹینڈلرھدادهدهرماب منت يا

 ۹۹ب ہا ۲۰ نت )-ہ ہ۳ ۴۳ ہ۳ ×۷

 5ا5 5کا *٭515 ۹7۴۶9 ۳ء 3ہ ٢ج مچ. ٭٭چ

 ف7 ۶5۶,17 7171۹ ۲۴) 2)3 ×۰7 3> (ج0)۔٭آ

 7۳ ۳۳۶۴ ػھ, ب۳۴۶ 5۳. ۲۹ چک 577 ۴۲ج 5۲۳۳ ہ
 ےب ۳9 7 ۳7۳۹ 7)۱ ×۱٥ 7ت 7۳ 1۱

 5× چوآ ۶۳ : ہ ہر ×۳۴ وم ۱ >۱
 (ی+) <٭ ٥۳۰9 97۴ *5 ث۳ >1 ہ وضو 1×× ہآ×ج

 ہر ہک ہل ہ۱۰ ی585۱ یقر عی 889 ع۔مموو رے
 1 55۷1 657 ×۱۷ 3ت (30)۔ہ٣ 8۹ ۹73)

 58۶۳ ۱۹۲ ۰۷۹۰۰ ۲۳۴ 8876 ہہ وچ 7 ۲ ٣
 مح جج ع< ؛ص-٭ ہہ ۱ڈ <8 ہم جہ ہمہ وگ

 559 آ57 ۴۹ 7۳۰۱ ۳۹ 5۳۲۲ 571 ہ5 7697
 ہ7, 5955۳9 ہ5 تت7 ۱

 3تو یئرمہج 5ح أ8 پ٢3 یی ہەق ہہ

 ۔جترح ۷. ۳" یت ہہ ہا ہچم یہ ہر 85 ہ۱
 مہا وچ” ہل داچ٭ ہ جج وج۳ ]۳ی ۱ ۰وہ

 5)5 55 ی ×9, ہک ٢ یر ہہ ۹+ ہو

 ۳۲۰-5 ۹کام ج یر1 ہہ مە”مہ ہقرج

 519۳۳ 57۶ أ1( 6۵7۹۴ *۳۰۰. ٭3 نج و59 ۱۱۰۱ ج٭

 : المال لْيَلا اش ملَباَتَتِت چہ ج5. ٭٭ ×3

 د۷ بج 7ہک8 9] 7۲۹ 2۳01)63 7 "7
 (یارر۔ب ح×٣؟5 ہوم. 6) ۲۶ +7۷ ]ہ7 ۱۔- (3۳5ك۶))

 یو. ہ5 ۳ 5۷۰۶ (6ا5) ۱۰۸ : ۶7۰ أ5 5
 ل8 575۷ چت ()-ہ 7 ۲ )۸ ۰<

 یءرس: ۳ ٭ ہی. ہقج ہں 8ہہ جہ

 ۴۰۴۰ .(يوتا) د ٭٭۳ )ج ہر ج ہو ؟٭
 ؟ج٭٭ مج گقسج واک یب 57ی. و5 د۴6 ]ج6 ہ06 جی

 ٣۰٣٣ ٭× 7۴۶7 >-× ۹487 88۴۴" مم ہم (ووو
38461۱ 

 یک ۷ر 217 1 97977 1 18 7۰ :ر٭1 87, ٭1
 ۹۳7 >7 ۴۰ >.8"٭ی؛ ہہو٭ .+ مم ہ مہ چچ 8

 ہبصااوق)7 5۴7۳ ۱٣ ہہ جج < 8۳۲ مہ. وو و جك

 ٭3۳ (93:)۔-ب *"٭ مج وج مر 85 ۱ ی جج مج م6

 ہحمص٭55 ہ× ہا +٭< 5ج یر[ ×× ء۵

۹ ۱ 

 5×× جو3 8 378679۰ ہو 3ت× (جی)۔ھ چ+

 ۲۳۸ ٢ ةىنَأد نمامو

 ۲ ۳پ 7٦ ٦ 7 ےن ۰ لے و ے ےد ےہ

 ننورمٹیالمھوادهمهرماِبٌمْهتِتَتءيلابِحوو

 برا عو اںوفصئام لع ناعتسکلا داد لںیمج ا٠ یخ

 1 5ئںیگلا نمو الاول فارد یاب شی ا:
 پک وم یک ۃآرمال مم نه "شا ینئا لاقد ا

 1 تلک اب كرنا ا ںاو کتا اتعقتت نایٰلع

 ا ہَلَباَتتَو ٥ نکال سیال ا ا2 رت لحح
 ۷ نیشنل یزج كا ال ھوا اکا

 بہن کک ایک _: دس ےی۔ے- 7 _
 اک ےن ا روش رم

 (م) 7 ا57 7 7۹ج ر77 ج77 یب اتا رہا چڑ
 یب 7 ی۴ 7 ی7 جج ہ77 مچ چہ ۹۳ج ۳7۳ بہ
 )چ7 ۳۹۲ ٣۲۰۳۳ ب ۳5)٭7/7 57, 5/77 3777۳۴ 777۳+ 1۱ (ند۰ر يہچ7

 ت77 چا7 کر7۳ 7۳ 57 ہ5 5 / (ی۰) ہر ۹۰7 95.

 ×× ہ7 “۸ج موہ م9ہہ۳ یجب جت چ
 دیوی ۳۴ قی۳۷ 377۳ / یی ٭ یہ وح٭ میچ

 ۔6۷|6] ۹۱۰۰ یہ ہہ 7 7۱ج چموج٭ × ٭ہ وو

 7۳۷ر مر یجج ٴ۔دج جج ہج-جچج چاک جج ووہج ہجر

 ۳۳ ۶ یاتل م۷7 ج ٭٭۰ ہر ح٭٭ ۳+ موج بہو جر

 75 ۴ہ۳۷ ر ک77 ہب٭٭ جج جچج_تج ]و جج تہہ ر ہج٭ ٭
 ۳۳77٤7 م اص بج٭ی چت بج ر٭ و</ یدر یج

 و ۲۳۳٣) یب ر 0 ی7۳77 ۶5 ×7. رھج٭+ جچ٭ ر

 ح٥5 مر ٭]٭٭ : خ ہہ ج؛ : و مہ جڑ چسج ؛

 تاج 1.77 9۳۶7 جے 2 ا 7 ر ہآ7ج ہ۳ ہ٦ ×7 7ج

 ال ج85 ممر ہچب ہرجج جج ×7 ۸8ج جج 7 و,وہج

 ڈ7 موچج بج  یڑچ نر ۷ 5وج 7(ہر نحر لی مي وی

 ات ٭ مج م٭ ہیک ہیرو قر ہہ ر یب .]_× ٭ر جوجی چج

 ۹9۳9 ۳۲۳۴ <۹ ۹ ہ۳7 کہ۴ ۳۳ نر جہ جر

 +7577 ۱۸۸ ت7 ہ×٭×۲ 2۸ جوورج یہ و جر
 اتا 7+7 ہ٦ ج۴ بج٭.+ <6 رہ مو ہجر ہچرچ

 7× ہ٭ ٭ ںآآتو جج ۲-7 مرج ہج جر نیر جب
 8: ھ۰. مچ مد 5۸7 7)5 27 ۱9 27 آج رہ ت7 |

 ۹۷۳7597 )۸ ×ت”کوج۔-.7٭ 77 تر

 7 ہہ یف دہ ھیک ےک 1 رر

 ک×+ِ کک یٗ ہک رع ےہ وس سس وہ 7

 5 (عایلا تہی ی ةولعجن ناأَوَعمِجْاو پاوبھذان

 |0 اک 6اب ای اول5 6نوا ام مابا اعم ا
 ہل ایا ہلاک اتعاتم دنع فار کم ان

 ات و لع درا تو قدس اکا و انک نمی

 ال 6ان یز لاک وا لاک کواس ا
 ع۰

 ۔-- ےہ ہی- -- حس ہیس ہ--۔جوج جج _ندػےچ(



 _ِ ۰ تا یاد تا ےہ ۸

 پنگوڈی اف لحدلاتت ×۷۰ ۰٠۳ )ج۷
 د5 ٣× چا جج :>7۶۳ د 5. ٦5.۶35 ×× چ

 ]نے ۶1 65, ۹85 51۴ ۴۳٤۱ 8٢(

 8 ہ11 ۰۱7۶۷ ۶۱۲۴۹ 9971 ۶(۶ ۶۴7 (877 8۹.
 وج5 63 1۹6 ڈ۳ ٭ ۳ ٥۲۳۷۱۹۳۳۳۱ ۵۱ 83 چ

 2۱۳۳۰۶ ,1 5 8-609 5516 ۲۳۹ 7۳٦
 ۱۰ 477 )0ا ۰97 7 ۶1175 ۱۱۶ 577ا ا75 * نآ

 ہم1 2۰ 517 ٭ ۶۱1۳1 ۴۲۶۳۴ 011۹٦ [8: ۴135| ڈس
 (ےجر مح ہ ۹ 551 ٠ ٥:۷15۳ 5ا5۶ا, ک۹ ۹٦١ جج چچ
 ہ وج ات ہہ کوہ ما قت م۳۲۰: ۱؟۹ ٭حچ و

 ٭٭) 55 ۱

 ۹517 2:1 (7)3)-ی۰٭ ۴۲5 9۱۳۶ 5185775 ۴۳ جج و
 6 ٤

 نامکنماهللاو ںیم زبصف ارماْکمشنارکل توس لب لا
 1 ھڈ نام ٰٰلَص

 - ر.اعہ ت۴ 31 396 1۹۰ (3575 ×۸ ب۳5 ۴چ
 ٭مىإ م۱۷۰۴ ۲۳ 1)5 3× ك5, ٥1۹۹۸۳۹ م5 بچ

 مما ۱ ۳ 15 1۳ 5۲ ,7 ٦×

 ]0۳۶۱ :؛ اے یر ۰۲ 5 860 وا5 ڈچ
 یر ٭٭+ ح٭ ۴ ۳5۲ج ۱ کى ۴۷۳ 885 ہ ۹۵۳۷٤

 ت5 ڈس *ءہ×٭ 3آ ہ جات 7 ۹ ۹ ۷٣
 ےہ<۔8ڑ 6 0175۹ ۹۱1ت ۶۱۴ 1 ۱

 ×38 ٣-۱ : بج 5. 66 ۳ بہ
 83]آورڑو >را3٭ ہہ ی۱ ۵۶75 ۹۹۵ ۹۳۱ ۹ 5۳۸ 06

ْ ۱> 385 

 تےروجص) 7)۹97, 325 واک ۹ ۶۳۶۴ ۴ ۸۹1 ٥٢٤۴٢
 --. وہی ہ۳ ۰ ب3 دہ اچت3 . ۰۰ ا

 وجہ >3)ج حر. ٭58 ×8 8 7 2:٠
 ڈ]نقعب 9چ ی”رمس تساع ۴۳ ۱۳۷ ۹۰۷ ۱ ٥7

 ۱1ج ۲۹۹ ھ3 21۹۶ 81
 ح۱ ات 1۰5 ۹ و ص- ×۳۱ ٭7ہ.8
 کم کگکيی ٢ یک ۳۹۲-۴۲ 59ا ہ۷۰ 8۳۰ 18 7۹+4+)
 نو3, ج٣. ْ- 3۰ا6 :3 ۱۰۴۱ ۶۱۵ >۳۶<

 معإوچ۴] ۱۴۳۴ ۱
 و3 م٭٭ *٭ چھ ہ٠ ثےدا د۰ ك٤ 5 ۲
 7!ہرغح جم ۷۷۷۹ !ات- ب16 87 ۹۳۷ 5 <۴

 لت م۴ -٭0م+٭ ڈک 53۱ا 8٢۳ ہب ید ٭ ۹۱ ١
 ۔نمسچ بح ہ در 0ر ۱]٭۳ 956 ۲۳۹۱ )7 ۲

 حج م٭ج] ہک جی ت۰۲ م۶۹ ۴۳۲۳۰۱۰۷۲۷۱۴۹۴ ٢۷
 موہ و مجہجج - 0ء۸۷۸۸٥ ۰ مہ, "06۳7 ۷۹
 ےپچ ۱ ٣×۲ یہ۹۰۰: ۰۹3 ۹ہ ہ۰ ۶٢ ۹ا
 ×7×. کت 2۳۴ ق٣( 1193+ 7 ایس

 ھ ہد و ھ ھو غف ے  ىيى جج و دب ھا کپ چک ھ 2 ا ٌغ 2 7چ یس اس جج چپ تم چپ تو تا ےہ ۱ - ٍ س3

 ت٤ر

 ؟ہج+ جںرو وو ٭.إ صج 1۱م ۰ ۱ہ ہوز ک۳ :ج٭!؛ ۳۳۳۴۷
 ۔!ےم جس, -٭ ٢ ]ط2 داد ۶اب ۴9۰۴۱6۱5۹91 5
 ٭ چہ تا 7ک 4يص ۶۶۱۷9۷۸ ت۳ (3) “13 785

  حج ؟ہر ٥ہ ۱8۰۱۳۳۴ ىچب< مےبح٭ 95 6 ۰٥3۲
 مہ ہ۷ ہ:؟۹تآ| مجج یہ م75۶۷ ٭, 5١9۳ 5ا ۴۱۰۴
 تم ->5رکب ۳١ ہے 5 یا6 ۹۶555 6۲۹ 51 ج۷٣۳ ا٭5٥
 “نج ر ×۰۷ ہرہصج تدرو بج و۶ مات ۶۶۱ہ 5۵۹۷]
 >٭ےتدە جی ؛ہ۶۳۱٭۷8 ٭ ۴۱3۲ 58 م۱
 ےجص ء۱8 ر۱ 39+ بج٭ہ ہ× :×ے٭ ت٭: 6
 چک ہک تا۹ 519 5 ۹1 61۳۱۲۴۳۴ (۴۳۴ ھ۳٥
 ٭ت× ]۹۵7۰ حجج)ز ٭ کک ۳ أ۳ ٹا( :- 3

 2ء14 3۳۲۳ 1۱

 ے یص)ز ۵ہ ١ ب٣٣ ۲3 ۴۳۳۱ 31881 د5۹
 مر>77 تاک 5۷ ا۳ج )۳) ۳ کب ٭ ۹2 177 ڈاک 1۴

0 

 نوا ام مایا رام اک د00 981 ۳۴ ۳٣٣
 جے ۳مكك 8ھ ۷۷٥ك۱ 3ج٣ (دج) ۳ ۴۶× ۶٣۳

 ہبہ ی ۴ 87ہ 77 × 37۳۰۷ ۰۰ 5 5۶۴۱۳۳ ٥5۳۶
 مجنح وج 38 ہا × اج م۴۲۰۱ ۰

 بجح مج. وس جج ہا53ہ ا5ج ×3 ×× ×٭ تقرحاقَِلَاَک ذات ات لا ۂاطات انلتَمَتِع تا نت یس اتم ت اح اک
 *٭57+٭ 8٥( (م۳۴۱ ےببمجھجب م >مہروکج ۰ وچ پ6 ا15 (۹ ۶8۱ ۴ا 1 چحچچ یي

 ود می ×3ع ک- حد 9ح ہ۱ بہ ب۳۷۳ ۳۱۹ ۳۵۳ :]ۃوڑو٥ مد ج د 1998 1 1)۲ ×3.7 5۴ یب ۹٭ بات ا ۱۹391۱ کاتا (۳۹]55 1 -< ہ3 ۰-۴ ط١۰ م-.8- (ھج) ہ5ا ۷۳۳۳5 ۱۳] 1۳۴۹۳ 21

73 
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 حججوتودک وو < ہ7.  ٭۳ ہبہ یج٭ا
 دم۵ :ب رو ہججتوج ںیہ جج, ۳)9 ء۱۴ 6<
 :01 1 ۲37 ۱۰:1:1 6:3-1) >7 چک)7 ۳ج ۶
 ۔ےس ]ج۹ جہ. ۶( چ *وسرو دو اک ۵۴ ۱۳۳۰ ۹

 مک ]قی پو جیک ۹ م۵۳۳ ۹78 53۲ ٤١
 ۔ت۔ہ×جر ×× ھ7٣3 ×× د7 ٭!۴ت 26575 35 95

 بوا52-.ن ٠٠۶ ود: ۷۱۷15 ۳9۶ 377 511

 مقا بوسہ ۹۹) تاج ہہ تر+ (ععر کک ہ18
 -دںےسڑعجب+ و!-.ہ ٭ <ہ ہے بات ےچچ-1 (۶۴
 بج٭ م٣ ہت ]م۴ مہ ہ۷ ۹× جج "ب۴۱١ 8

 رو و وا 5]۴) ۳ت1 18 7۰



 م۲۱ ۳۱۹۳٣ ۹5٥7۹ 5چ 5٥۹۴۱ یکصج ہ([39] ]۴ ت٢

۱ 777 ۱۶ ۰۲۹ 1۹ 33۹ : ۳۹1 

 قدودعمهارد ںی یمش نورشم -9033) 988۳ ءارش نج

 م6 ا۹ج م۹ اڑ ۳ رجج٭ یر ہ چہ 866
 255 81715۱۱5 ×٭+ 3× 5۲5۳۳5 ۴ م۹۲۰۱ 5

 5۹ 1۹۴ ۴۹۹ 5۷۰۴ 5 ب۰٠ ×× ھ۳۳٥. ۳۳ م۳٣
 ٭ ۴715 ۹۹۹ 5۱ ۳٣٣ یک ہہ اتر 5۳5۹1 3 5
 ٭]۱ +۲۳۳ "۶٢ا توج٭ وج ×٭٭۱ حر ×۹۹ ٣ ٭ہ

10 1۹5[۳۷۶ 8۴۷۸ ۱ 

 مم. ٭97۰7 ×× مج یب جاو ٣3 ا9ک ٣ت

 م-ك ۳*۹ 10 *٭5 ۱8 ہمارد ۲۹۹ 1۲ ةَرتُدْعَم
 (81955) ۴۳۰۹ ٠۰۳۰ ٠٥٥٥۳ 587 ×× ہہ 375۳۳ ۴8

 اوس ۳ 82 ۱57۳ ۰)5 ہ3۴ 77 ۱۳۳۳ "۳۴
 م۲۷۰ : ۹۳ 7ہ. 8۴7 ج 88ج ×٭چ أ2 ۰ ۹

 ہ5 ری 13 ۹۰ 7۲۲۹ ×۲7 31 ۹7 7 (7۱

 کتا ہہمد٭<۰<۰ و یرمعج 16+ 8۷۳ہ ۰ی

 ١ ۱ ۹)۳. ۳۳۴ 5۲۳.۱ ٣٭] ث٭ ج× ہ٭ 8

 ۔وڑوجی٭ ۹)575 ۹۹7 تا۹ 8۲۰ مج 8۹, | د.٭×ج× ی +۳

 ہہ 58: ی -×مدر×.٭ ٭ج حر م۷ 88ہ  چ3بيع
 5 7۳۳ ۳۳ ٹا٭ ج7, 07*76 ۰ ۴ 88 ۲

 ٣۳ م× ہج تجج ۹2 مج ہ ا3 ۶ و× ×۱ 55 ہو
 [؟اک ٭ ۶ 551 ۶۲ 5585 : ۹۰ 581 ۳۳ (:جا2 ہ

 ۹۹1۲۴۳۹ (11:5۹, ا51۳۴ ی٭٦ ڈچب ۱۲۹  ۳52۰۳۳۴ ۳(, ٢

 و ۶۳۱١ م.٭ قی "ہ٣ ۰ج ہ5٭ )مج مج ہ۱ؿ

 ]0ع کک یر ال ۴) و |۳9 7)۴ ۹۰977177 7 ۰۴.

 2 571 اچ ۴۳ ۳)۴ ۰۳5۳ "×7 "ا ی٣٭۰ 9+
 ۹.5 : تم" ی5 ۶57۹5 ۹۳57۳ 37٤۱ ۹۳۳ الج ع۴٣ ۴۳ ×8

 ۹۹۰ 0۲ 3۷۱ص 5م۶) 818۶۹ ۶ - 77 ٢5 ۴> ٠۳۳

 ۴)9119 کب ۱65۲6 976 ۹۳ م٭ ب۱ یوصحج35ج)

 و5 <ا53) ۳۳۳ 3۲5۱ 18 7177 ])۹۲۶ )۹٥۶

 ٣جج ٭ خو *٭ہ ٭جچت ٭83.٭ مچ ٭
 ۶18-۶۳ 8۴۷۸ 553, 515 8۵) اتجچ٭ م] ۲۲۹۲۷۹7 ۳

 ۹ +۰ ۲۳۹ (۹؟ج ۱5۶ ہاتج٭ مج 8م. ہہ
 گا, ۹۳ ےہ 3ة ی.[:)-ہ 8ئ ٭ج ہم ۱

92 “+٦ 

 ںیم ییا ۃجارشال رمی نوش یزئالاقو 68 - 
 راج کو یر ۔ي ہہی جج م586۰ 6 ہ۹ -٣3ج ]85 ؛

 ڈ۳ ۹۹۹ 7716 1۱

 وجت و یو3 ۳۱ ×۳ : ۳۲۳۳۳ 8167 ۹۳ 8٭.۴
 ٣٣ 0٭٭٭ ٭ع 8چ مم مہ م8 جج

 2911۷17۳5177 ۳۳ ۴۴۳ 815۱۳۷۰۳ ٭م6 جج چہ)

 ۔وو ہ5] ٭مرە +۳97۴ ۱:۰۷5 یب >7 ہ )ہ7۴ "")

 ہت حد ۱ 5

 اج ۹ 7 لیبل لاَ (38 ×1 8, 0 18

 ۳)9 ۶7۹ 7167+ تہ ہ٣۴ حج جج نج
 ےہ ہی ہی یم دہ
 ریو یار ×۳۷ جج برج مج (۵×3جچ

 ۶ ۳ 1511:916۹ “119۹ 3۴77 >۳ ی5 ہ.8٭
 یک ہ51 395۱۹ ۳× 37× 55.۰ ۶.٣۰٣

 چوم 87۹ ٥۴“ ہ7۹ ×7۳ 7۳۳۲ ٭ +۴ 5.6
 ھم ٭ کے م 8ہ 8م ہہ

 ٰ پ۹ ۹۳۰| ]حج مہ 8ڑَر وو برسجچچ-
 مس 089 ٭ہآ٭ مہ 1و ہہ 8ہو جچ

 وو اتم یل ٹی - دا۹, ہ۳۳ ٣× ی میز جب جی

 رپ ۳۳ ہت × ہ×٭ ۱ ×3] ۱۶۳ 3۰× ۱3×۱ 7
 سج (×5) ۹۳۴ : 1 3تو (38)ہ ۹ ×× ٭٭

 ایپ )11پ 9۳777 )1۹۳۳۴ ۳۵-7۰ جج٭٭ تبج
 ایس وس ووروچ

 اا6 اد
 داورساو - 5۷۹۹ , 5191 کاج ی٭ات ہ0۴ ۹

 و ٭٭ "۶ ۱ 5۳۳٣ ھ. ہ 5ک ہ1 7105 238 (٥۹٭

 ۳7 5۲۹ ۳ ہک ۴'8 می 3ئ : 2ج
 5و۳ ۴ 8ج ۳ ہمہ ہ۵: ٦ 8٢۰8 >٭۱ 55 ی۷

 ۴۰۰۳ .٣۹7 ٥۴۶۲ ×۲۳ دب٢ ۹۲۳ ۴ درج 5۹ 2ج ج
 ]>۷ ۴۳۳۷۸ ×٠× < 37۰۰ ۰۴۳ق ہ7 ہ۳ ×۱ ہو

 ا٭87 ۱

 ٠۳۱۳۷۳۷۵۹ 5 ۶1 ہہ تتسج (3۷۰) -ی؟ 35۳1 3۱8 57
 ا۳5 جم ہز٭ مو ٭.م ۰ 8ہ” ب1 م٣ قہ ٭

 85 65 55۶ا :×ہہ7× وج ح×حئرجہ چپ ۳م ہ
 2۵855 ×۳ ہ۱١ ہ3۰ 81 ہ۰ جج مصسي ۱ ہہ ہ
 آ٣ ۳ 55۳ ۲١۴٢ 7) ۴٣۳۴ ۳× :× ہجہو٭× >٭ دہ یچ
 5۹۳ تک)ٛ ب٭۰ ہ٭ہ٭ تا ہو مہ ٭٭٭و م٭ہ.٭ ٭٭

 ا٦1 ×× ہہ م۱ ۰۷ 5۱ ×× × بک ××
 855۱۶57۳78 ۳ج ۹۹۲۳ ہ۳۱ ہکا×) ہ٣۳ :+ظ+ ۴۳ہ

 ۹3۳ ۳ م۳5۱ ب6٭) 0ہ ۲۶ 3۹ 8۹۹ ٭ ہ۷۹ 7

 ۳ جج ہ5 ہہ ٭۲۰٭٣ ہ :ہ٭ ]ج ب١ ہچ ہچسٛ

 7۳ 5 ۳ 719 ۴7آ 7 ۱

 ۱۱۳5۹77 5۳7۳7 ۹۴ ہت ۴ ہ ت8 ۹5 85
 ات *--٭ ]و ×ہ 8-۳۰۳ 8۰۱

 توسیع دلباو -951۹ 5۲۳۴۹ >5 ]ائ ٔجچ<٭
53151318185۱ 

 تتس یک مہ ہت د5 ت۴ ۳۰ 5× م۴ ہ٭
 "5 مم. 1۳۰ وجے >٭ ہج٭ ۹۴۶٦ہ ۴۴۱ 8 8

 ڈا >] ہوس دو 0< جج ہم" ×7 وی ڑجچ



 --. ےس ۔ے۔- ے_ے_مپ ققراگث  ۔-. ضسیس-ے

 مےہ مہ مل جج ےجچ دہ مج ٹۃیپپآ ےہیب جج ەۂہج ھ ٭هس چھا

 -٭ے٭ےے.-_.-_۔ےے چہ -وجتسرجت چہ کچجک تھک” 0× ۳ نان 7 یت و س2۳ 7ج 7 23۷0177 ت77. کا ٦

 ۹۳۴ ۹۳ ۹ ۰۱۹۰7 ب٣ت ۹15) 5 771 6757۱ ۷۹ ےہ
 ٹیچر ا ا. ۰ ۱ ۱33
 ۹517+ 171 ×۳ ۹ ×× د6 ٭, چیچہ

 ٭8 ری 0*۳ ھ۹۹ ۵7۳ ۹۱8 ۱7:۰ :وپ ٌ

 تسئسشیمیشسشادت رت سشیمشمشسش

 ا 1. 5 1۹9 57901 716 715۰7 ہ٭٭٭ر

 مال ح طط او - 1*۳ 1991 ۹37 ×× ٭×
 ٠۷۳۰۴ ۱ ۷۸۳۳ 157ج ۳۸۹ اٹاج ]75 78ت ج3ر و
 2 ا 76ر ۳۶۴ ۰ ۲۰۳ ا۹ 575۶١ ۴۰۳ جج

 ت2 ۳ا. 9۳ 13 7۹ 9۴ ا 7۳ ٥> ۳ چ١

 نوملعيال ںیلکلارتکا نیلد اج ۳۹ 67۳ ۹

 ٦٦591 ×4ر 1چ ۹۹ >7 ۴ ید. جوچ

 795 ١٢۳ ص٤٦ 29۹۹ ]۹)1713 ۳1۳ ۴۹) چد چ

 لام ها ہ تنا مَباَتتَو .١۹١ ۰۹۳ 5ج یی
 )ک۳۳ 9 015 ۶۳۱۴۴۱ 7۶۳. 53 ۱۹15 5۳ ])٥: < ج.قو

 ٦۶آ ۳5۳ ۱

 '٭ج ہ قہ. ثب چ7 ٭ہ ج٭٭ و جم

 7۳4۹1۳۱۶ ۹7ج ا۴ 7:۱ 7 7۳-۳.

 ۳595 (315) 1٦5۹ :۱5۹ ۱۹ ا8۶ 5ا3۳ 155 ۱۲۹۸۳۰ 8۹7۲7

 ۹< ×۳ م۹) داو٭ 56 ۴۳ ۳۱ ۰ ی 87ج
 ی5 ہ9 < ک۹ی ۶۷ ۴1 ا۴۲ ک۲5 ۹ ٢۹×

 5 5۲38 5۹1 ۱۶ ہہ تو (یص) 77. ف8۹4 ٭٭ ]

7۳ 1 3۴8 43 ۷ ۹۲3(۳ ۱۰۳۱۶۴ ۴8۶۳ ۱ 5> 
 ۹55, 91 7۹77 65) 1۶ 7 1۹۰ +۹٦۰15 “ہ3 7

 ہم8 محو. <5( مع تت3 م۱٣ اج ۳ ج
 جرم ٭۹۹) ب١ ۹۲۳5 5: یح) ۔یو ۱51 ×30

3۴ 

 یخ یخ ك8 ۸ 1۲

 2:۶۳ 5 1۹۳ ۱ ا٣٣3۳ یا ہہ. ۹۳۴۴ 5بہ م٭٭ ہ۳
 ٥ ۱15۴ 5٦ 76-7 *×۴5 ۰۷]5(۵ 15۶ 3ت. (ھ8ر ء7
 چاک 38٥ ہ ×× 315۱ تا ہو کاوڈ ۱۳ 8
 مت یو 7ج م55, م ی۹٦۷٦ 5۷۳۷ *زجو-۹)۴) ۶ 5۱

0 
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 ۹4ج 15 3)714 5[ (719 ۱

 درچاک 5٥۰۶ ۹ ٭×٭ قا 8ی "8ي 96
 ۴۳٣ ۱8 ٠8۶۸ 3چ ××3) ۶۳ ہ٭ (عو)۔ہ

 8م ٭ ۱

 ب۹7۶ کت "جر نج ٭ج] مچ ہہ. ب۲ ۴

 085۱۹8851 5: ۹۹۹ ۹۹ ۰۲۳۰۳۰ 3575 8ت 1۰۳۳ ۱

 586 ۶۳ ٭تہو٭ ییرٗ٭ہ جہ ]جم ٭ہ ہو ہم 18+
 7ہ 755+ ۱۲۹١۹ مہ۴5۰ ۱ ہبہصتقاو ج٣ :

 واح ٭تجج ییرم -٭ "88ہ. 58 8م
 ۱)3 ڈاڈ 1× ۹)۶۰۰ (٭۴ہ؛ ٭×.٭٭ ۴۹ ٭ +۳

 ۳۳۶ >8 8۲۰۳ -٢۷ہ۱ 15.۰ ۹33 ×7" ٢-8
 ٭*7۷۱ 886 *<٭3امہ قہ ىی”رمہس ٭٭. ۴
 ١57۰۰ ی١ اکاوکڈ 8۳۳۳۴ ڈرو٭پ *ہ٭ ہ88 سے
 ی]”3) صدا <3 87ہ -37 ۱× 2 ۱ ۴۳ 81۱
 ہے 7 ہت ور ۶۰-3 ( 5

 ٠ 5 ۹0۹1۳79 اج ۴911 ۶--۶17 7 688۳۹۰ 7 ۰ 7
 2111151165 ۱ ٣۰.7

 77. 718 3 3۳ہ (311) ٠٠۹ : و7۳٥ 5۹ 076
 5ر5 ۹۳۹۰ ی۹ک؛ ہہ ہہ ووممە 87۰۷م( ء6
 55۱ 29, 778۱۲۴-915 ۹7 ۹۰۱۹ ×۳۵ وہ۱ 2ت
 حور م٭ ۹۹۹۹ تا5 جہ -3ق۔ تہ ۶۲۲۰۹ 8ك ۱

 ا71: 1۷5 ٣۴۱٣۶۲۳ (380)-۔م٭ ۵ ٭60)., ہہ حج (ی۰) >م

 2 "883 : ُیّولا ترِجاتسا نمرٹح نا زم تشسِا باپ

 نیا ۳٣۰ ہا ۱۱۴۶ "مج ۳۹۱ مم, 3تو حج ٭٭ ۹ "و5

 7 ٭٭, ف٦ ہ ۶7ہ 55 ۷ تو ود و” 8+ 8
 ٭ج 7۹ یر ج ٭حج٭31 ۹9)م۱ ۳۸×۲)٭ ۴6۳۹۹ ۱-۶+

 ج28 1)

 سیا تسیلاکت كلردتو --۴۹, ک95851۳ 8

 جج م م×٭ ہآاتضا 8 ۳ہ ۱ ۳۰ ٭8۹ ۹ ٠7۳7۳
 ٭٭. ہر ہ ٭لو ی٠ ف5۹۳. ہ٣۳ ہ"ُٗاآاک 57۷
 ۶۰۷ م5 ہ5 ×قو أ0 |8٣ ۱2۷ہ ر5 ]بی یھ ء

 7۱ ۶۱ ٦2151

 ثدامکلا لیوا ت ند هملعتاد - ۹۹1 8۲ راو ہن فطع یچ



 اس رپ ال روک ید و اوراد نم ہود ارسو 6 حد کاج مکی ہے اب یا سا ںی ام اف لا ہلاک اد لان او داں پا وہ ںی رہو ںی جر یہ یس کے ہ یو ہیں۷ا ےک ا یا انا ہا یہ ںوہا نانا وہ ہں

,797 31110 

 َكَأ تْیَه ْتلاَقَو باونالا لغو ںیشت نعاھتیب قوم ینا ةتددابو

 7-1 <” ×۶۳ *- جتو< یجور ××, ہ ڈ8 جات
 وج۳ .( ٭ 75 ٭۹ گ5 ۶۱۲۷ :ج۲۶۳] ۹)7۱95 ۴7 7×۶ ت۴

۳۳ ۰۱۰۲۳۰ ۹727 <۴ ۲۰٢۲ ٣5 ۴۳7 ۶۴ ۰ ۳۴ ۹۰ 
  74ا5 ک17

 28۷۰ہ 5۹75۳5 5۳۱ 72 ہی ۱821 ۶ "ہ۳ 87
 -ق٢ ا٭6 و و ب٭٭ہ 'تہ 7ہ ہ٭ :جمو ٭٭ مج
 ۶73 ہ5 5 188' ی ۴ ر585 ۴۹5۱ ک۲۹ 5۳ ۴۱ 75 ےہ
 ہت (صرجمج ہ۳۰ ہت یم و”! ہی +8 ”586 ہلاک
 ۳91 5۶ ہم, 8 ہ۳5 -ہ 7 ۹۹۳۳ ۹۳۴۲ہ ۱ ۴1

 39۱ ۴51 ڈ۹ ۶۳۴ ×۷7 ۶ ]۱

 ہ۹۳ ہلا٭ ٭5- ۰۱ ٭٭٭7 ٭٭٭× ہ٭اچا٭ ٭٭
 <7 ٥٥٥۹ ٭٭۱ : 3 11187 ۳۴ ۳۳ یک ہہ تا یم

 ۱×× یہ وج مج ہد بہ. ×× م837

 وا5 ت۹5 55۸8 ۹۳ ٠۹۹۷ *3۹ ۱ ہلاَداََمَلََ 6

 دی 56 ۵)3 ٣ہ ت2ج 57) ۴۹8 ۱ کتا ۴۴] ۴۰۳ ہ۲
 جم 05ج ہ5 5۲۳ 5 مہ, ہ٢ جم وچ ] مچ

 <5 ۳۹ ۶۲۶ 1۱ 5)۳5۰ 16۹ ٭7:اچ7ہر> ۱)6 4 3+
 211551 ۴۳۰ ۱57۹ ۷ئ7۰7 ۰۲۳٣۱ ۳ ۶5۲۳ہ ػ8, 5176 ۹
 ہو چ٭ ٭5 ۳إ ب۴ ×۳۳ 1۳٣۱ ہبی [(ہی (و۴۱۱۱۹۴ ۴ :

 َنوملظلا رفت کنار یاوتم نص ا قر دا 58 ۹ ۱

5۹ 5۷۷۳ ۷ 8۲۹155۱۳۳۴ 8۲۹, ۳۵7513771 ۴۶۲۴1۹8 77 
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 ا57۳۳ ٭٭ و5 ہہ ہم× ٭ق۲ +۹٣" ك٭
 ۰۳-۰۳ 58, 517۴ 3 57۰ ۴: ۱ 6 ٣۰۸۹

 557۳5 8:٥ ۹۹78۱ 918 ک7 جب .قی٭٭ ]ج5۰ یہ
 ۳۳ ۷۳۳۹71۹. ۷۹۳ ۹1)۹۰۱۱519 7 1 7 ۳۶7۳28 ۳٣۰۹

 56 ج : صح٭۔مہ و۶ 8۳ ہہ ہ5 ي87

7۱ 2 715 (73) 39[ 

 ۹97 ڈو یر ہ07. 3× <۲" - ۴. مک
 ۹۳۲۴۱۳٣۲۹۲ ک ×۶7 5چک ڈ۳ ۳۹ ہ٥ ۷۳۴) 1۴۹

 75۱۰5۹, ی ٣9۳۹ >۳ م٣٣ ×۷۰) ×7 ٭8) ۹
 >۷ ۳ 7پ ۳ 5۱3۹ ۴ ۹٤5۱ ک 3۱۹۹ 233) ×۸۴٭

 ٦ 8:519 ×۳ 0287۹ ۹ 885۱۰۶8 ×۶۳ و77 5

 ٹ٣ ٣ ٭٭ تپ '"٭٭ ]اہ ٦× ٦۳ ہ۹۰ م× ×ط ۷۶
 7ج ۶م.]]ڈ > يہ ۲۹۹ ۱ 89۹8۵ ی ]بچ 3:۵ ×7۳
 ي7 ۱ دت ما ۹۳ج م٭ ٭٭ ٭٭ یجج ۹<

 ۳۳5 ۴۱ 55, ۲۱ 3۹۱ 5۴ 475 3-۳ ۰۳۳٣
 *]۹ ]7۹۴۴ ×37 ا۹۹ ۳۰757 8۹8۳ 57۱ ×7۰ ۷
 <۹ 5۰5107 ت25 م۹ ۹۳ص 68 1۱ ہ ٭۳ 33

 ۷ ءةناد ا و

 ا ار قید لاک ےک 1ك 3 یس
 ٴ لام ہت شق ا
 ۲ اف 2 در كي نر ناز اند
 27 رپ ت87 5

 یل اچ ۰ ۔"]

۴۰ 

 : ؟ بالا لام کيا منی کت ات
 لتا تت0 نا یس _

 نا اگ نھ یت نع یٹوار 73

 ْ ئ0 یت نم ناک

 مک لاش ےک سلا اک

 ' ۱ لاَ" نِٰطخلا نو 7 ےہ
 ںیہن و نص ناکام متتش کیٹ اد ا یت رک :

 326 7 : ا

 تک ہجوم
 یہ أ۳ 7-۳۴ 7797 ۱) سج ×81 77 ۶ نر ہمہ 3۴
 "نج بب ہم وم : ہچچ ہہ جج ہ٭ و ٭
 ؟ققج ھ5۶ بہ جج وج ۔ ھم: 8ہم و7
 تچ3 جج چ ہر ممر چے 8ق ہہ چو جج
 8٢و ںج مد ق.قحم ھجچج عی ]جر ق۶ × ہ ٭ھچ
 ۶7۳۰7 ×7 ۳٦.7 مج< ب۳۸ ×ہہ_ ۰ 857
 7 م×٭ مج مج ڑڑج ہ کج ڑہ ٭دوج مت وہ أن
 جو وک. جج در معر ہ×٭ >ہ-× چت ہج×ج جج
 ھ۳ ب٦ 737 تت7 ہ7 ہما رجم ہہ بج ر چے
 7178577 7۳ج موج جج مم۱ ہ37 ]جم ء ہ و مرچ
 ۰07 ×۳ چ5 .- مج ہہ جسے زط ہہ

 ۳ بج ںنمہ]روج ×ز مو چج ہو ہج 7 ×۸ چو رو
 مز ڈتو+ج مور وہ : یچ پو ج پچ ب وجہ جج ہو ج

 ۳5ہ٭ 8× ہوجہجج ج٭ ٭٭ 7 م و5 ہو چو
 م۳ 7ہج مج عچ ںیچ "ہ٭ 8ہ ر5 یچج چن
 8975ر ممر بج ×۶ ہزج ج٭ ہچ٭٭ جج ہج عج مد

 35۳ ۲/597 2)58۹ /7۹) ی٭٭ ھ۲ ٭۹77) م۔ر بج وج( ج6
 ,٥۳۰۷ یزج وجہ موہ ہج مج عہ أ یو ء وہ یچ
 ا37۷۳ چو ر ہیک1×٭ ہتوچأ_٭ ]و7 وج ورچ٭ں ھجر

 انج وہ جج وج ر بج ی جو ؛ و ×× جر مم وج جر
 اج چوچہ وج3 ممر دج٭ ون7 )3 ج٭
 755 ہہ ہہ 7ہ ×ی) ٭)ج ہہ جج یہ ×7ہ< جورچ ےہ
 چ۱ ہ ہج مہ >3ہہج بج ہہ ٭ مہ وچ ور

 تا5 +۰۱

 7 ےس ےہ ےہ
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 ہ7 ۶6 کا٦ ہر٭٭ *ج٭ ٭٭ ۱ مچ 9 _
 ؟۹7۰٥]55 1 تشزششسسوسمت ٌ

 کرس آہ کرد ہک ہدر٭ ص۷ 91 977 >) یجب

 تصص ص کج ھا وچ 1۳5 2)۶ 19 ]۳چ پی
 ۹ ا ا 1 2۳) *51۹ ہچ

 ۹ا۹3 (8:۹۲5۶۱

 >چج و.35 ۱5۳ ہہ ہ×7ا×نقعح ہ۰ ٦٦ : چپ
 ہ11 نج اچ و اج 0) ۹:۳۰۴۳ 1 > )وچ

 ٦× 197*1۳۴ ۴ج ×) | (چجچ3)
 1۰3 < ۴ 5۹ 85715 (38) 497۳7 ]ڑ3
 یورک "۳ ۹۴۰ 8٣ ہ 51 5۳5۶۱ ہت 3٣آ'

 ۹۶۹ ٦ 57۹ ۹۰۹) ۳8 (م ۹۴۲8۹ 31 م3,
 ۸9 55 ۳7۳7 ب>ات ہہ ۴۳۰ ۱٥۱۰۷۷ ہ :نوہچ
 و ٭٭ << ات ۸ ۶۴ہ ٭×۱ ہت 8 مہ
 ۲۳۳۳۲۴ تل ۴. ۹۳2۶4 18157 ٥۳ 31 ۶185751 ×3, ج٭
 ٥۰5 “ا۹۹۳۰ ا55 ۹۳۴٣۳ ب٠ ہ٭) 8۲۷ ؟٭٭ وچ ہچ
 د0 می. مہ و. یب6 ہ۷۸ ۴۳۰ وے

 قوم ج87)

 م7٭٭ ی5 ہہ تک یر 6 ہ حج
 بج ٭ کت5 .٭۱ ٣ص ہ۴ رچ<٭ ۱۴۷۹ ۶۰۲۳ 8
 ہ7۳ ہ55 7۹۱0۷: 5 ۹ ۱۰۷5 ۹۶۲۳۳ ۴ا۳ مج چ

 ت15 5۳5۹۱۹1۹ ۲۴515 ۱۳۳۶1 51۹8 1 8٥6

 دو :تنج یہ سے تھ

 ںی رس یک

 یر ناتباز ناالول ۹ ۹> ناو٭ مج ہہ ٭ہ ي
 ک] 775۱ ۰۳۵۹۹, 97715۹ ۳۲ ی5 مہ تو (ہ۳)-ی ٭

 +۳ 7 5 ۹۹۹۴۰۰۰۰۰ 207۴۱ 1 ٥ ٦)
 +7 کب 25۹ ۲۹۶17۹1 ]۹ 71۹۳۹ 8(3 ی ج×٭ ٤ج خچ
 ہ۰۰۱ ۹ ۹٭٭٭5 ٭*(ڈج. [)ج ہم ہم "<8 ب
 ی٣ 79 ےک ۹۷7 6787۱ ك۹ 876 8
 )4 ۹35۰7 ۱ ۴7۰, ص٦ تتج٭ (ج8ر مور ۴
 ۹57571 ٦5× 513۹ ت3 ۱۳۴ ۱۳ ۱ م۰۴, 8 ۹۱

 ]14+ أ۳ ۳ج۹ أ٣۳٣ ہ۳٣ج جت (۱۴۳ ۳× 7۱

 ہیر تاهربا نال ک۹ یو ءازج ان8 ٭8۴۱ 8 ٣۲
 ۹۴[ ۳٣۰۳ا ھ٣7۴ ۱۹۳۹۲۶1 )٭٦ * )۳3, ۰۳ہ ی ۶۰۰۰
 ہ9 پہ ۱ ہہج<ک٭ ء۳ ہ۷ قو 6 7۴

 ق×ہ] ۹:1۱9۶ 9۲3۴ (8۲۰ ۶ 5۳ ۱

 اج ۹۳9۹ ہہ ٥× وج یم و9 ٣
 787, 51 ۶ 8 م37 *0٭ ×9۱ :و٭ ۴88 ًک ۱

 7۔۴ ی۹۷۶۳ ]جج ۳7۲ 87 ١)۱
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 "۱ ×۱ ہمت ×ك× : تج یر ةخ مر جج تک

 769۹5 (31577 *۲۳۴7 ک ]715 8۹12 (۳۷۳۳

 ہع جے و ھ جج جج ھو ھبجٍذ ھ

 ا ۔9و دت دیت یی جچ حج 938 دب ھ یم ھ
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 5۸5 ۳۹۱ا 55٤۱ ہا7٭٭). تر (ہ۰) ہ٭ نر 8 ٣٥7
 د۴۳" ۹۹۱ ۹ 13ج 7۱

 ہمہ نا یہ ہ5 ہ57 ۴ مم6 7چ ×۱
 9. جر یيور ٭چیک<٭.5 <٭ ۹۹۱ ہ٣۲ 7

 6+7 ر۴ ۳8 1۳۲۲7 ۱ ہ۳۳ ث3 ہ۹ ×7
 اچ ۱۹7۹) چ7719) ۴876 ۰ 771۱

 6 ۹ 3+ د8۷ ۶387 ۱۰ ۴ہ ہہ یک 7
 7۰9 3ی (71)-ک ۳۴ ۴۳۴ ۴۴۰۲ ثا۹ ۸۰۱ ٭< ۸ٌ۷٣(

 تچ5 د۳۱ م7 ۶5۴۱۳ ۱۴5 :× ہّم×۶٣ ×٭× جج ٭٭
 ہ6 ۱ ت۳ (31) ۹۹۶ : ہی۶ >7 کا1 ج۶ ۹)2 ۹۹۳ <
 مہج 887ج 5 15۱ ۵۹3۶7 3تا۰۰, ۲۶۹5 : ہک ہہم< م٭
 ١ ٦٢۳ ت7ج (ہل۰)ر ۹۹۶۰۳ : ×ج۲٭ ٭۹ ک٭۴۶1 ۹۰۴ 7
 ۰۲96 2۹115 51۹ ٣ ۱۶۴ 579 ۱٦۶۱۲۹۹۷ ہ357۶ 2.7 5
 ٦< م۵ ۱ 3ير )38(  ۹۹9۳۳۴ : کہ7۱ >٭ ّت٭ج ہ۱

 51 551 51 ٠5 ۶۱۹۴۶ ٠٢ ہب-٭ ہ) ء7۹ جج ٭]|

 ہہ, 55ا 0۹16 5۹۳5۹ 7)1155 185۳-37 5۹ 5 چ٭<٭
 5۱۰٣ 7۴7۰۲۶ 1۴ *۱5۹۰۳۶۶ 1755 اْ]٭ ×× >۹ 5۸5 ہڈ+
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 ک3 ہ۳ ت7۳ (3۱08) -ی۹ 1۹۹7 ء۱]۹۳ 7۷ :

 2۲۷8 ہک. 510۳-5077 -3) ۶۲۰۰۷۷ ۹7۶۰ ٣۴ 5× ۳۰.٣ -٭
 5)۲۶۳: [7: 571777 م7 >0 ×2 ۹۹۰ 1۹۲۶ ::ت 7 <4

 د7 م۹ >٭ ج۹ جب. ۳7ی 51۹6, [)6 23ج
 عج[ ×٭٭. ٭٭ یى۳۶ ۹۶8۳ ۴۳۰۳ ۰۰۳ ۱ ۹ ۵٥
 ۹۸۹۹ 5۹۳)] ہ۳ ہ۴ ہک ہو۹۰ ہم! ء۲۰۳۳.
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 ا٭چ اچ 5۳۳ ۷1۳۰۳ )آ جج ۱8۱۴۰۹ 5 7
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 مم ہن ہٌہعویوچجد 48رج مما5ہ  یہجو ؟[3ہ۷ مک
 ۳۳۶ 5 ہ۱ ب۹۹ 55 ۱5۶25 5۱۶۳۱ ت] ۳ ۶٭٣۴۲ جہ
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 ک ک5 مم 8 یہ جر ي!ہ٭ ہ ٭چوج
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 ےے۱۱ ۷ ٭تج ہواور ٥> ی وہ6 :۹)] ۳ ء۱٥
 ۔٭ اپ 6 979 5-7 << ہ۳5 ہ5ا چو <
 "م.×٭۰ہ۶+ 9ء8۱ ہہ ××٭ س5× ۱۹۹5 ہ (۹۳۰ بج
 ہ58 “۶۷۹۰۱۹ 7۳١ 5قآ2) < ۳۹1 ٣۳۴ ہ٢ ء۴۰ "7 ۱

 ڈ۴ ت1 ۴۹1 ۱٢۶۹ ے3(, ۹۹ ×۲ چک۳٣۳: ء۰٣۴۳
 ۹۲۴ 1۱۰۷ ت7ا ٦۳۷ 657] <٭ چک۰٣۳ ۲۳ ۲1475 777

 51۴۱ 186 959 یو 2۶76 ×5 (۳۳۳ ہم۱ <ٴ ۲ ٤<
 ہہ. ۳ ]۱ 88۰۲۹۴ 7 ۰۱

  ۹۹516 )31۹۹ 5 7٤ک ۹55 ۶۷3۰1۴5*
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 مچ "م۲ مت ی ۷٢× نبصلخم 8[ ۰۹٥۹
 ہ35ک ٭ک۱ صلخم یک وک, ہ ڈ٭ير ہم ٭ ×۳۹

 957 ٣> مج- یصح م۴ ۶۲۳ ہ ہا:
 چ۳ 39777 895 ۰ 1۱ ف5۳ ہ۳. ۳٣٣ ی5
 مہ ہ ن5 3ئ ج۲ ی۳ ہ۹ یک ہ۳ ہ۳ قی
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 75757 31715 1ا1۹ 551 18 ×۳ ےرس 6 ء اشحف 7
 ۔×< ۱ 74×۰۹ ×57 م۰ ۱۳۳۲ 5)۴ ی٭٭ ی٭ ج۶1 357ا (۹
 ہ۰۰ ×:'<ی5۱ ک3 3۹7 ۲۹۳۷۳ ۳۴ ہہ, ×0 5 تر
 یوور۔ہ >7 ٭ ۴۹۹1 357 ٥۲۹۷" ٠۹۶7 ہت × ((۶۱

 9 تی 5۱7۵ 58۲ ہ۶٥ ہہ م7۹ ت3ت (ہ٥ہرس٭ 5
 جہ مم ہہ ب ۰ ×۹5 ×١ ٭٭ کے ٭ہ جگ

 ک۳ 7 ۴۳( ۹1× ۹ ۳۹1 ۰۱ ,58 ۰۴۰۲۳۲ ١۹
 م1۹۳۸ 3٥ج ۱

 3٠آ ےہ ۹۹ <۴ ہہ <0-8 3 7<
 جج (یر۔-٭ ٣۱×" 86 م۶5 ت5 77 ا55 ید جارج

 تصور ھ۲ مہ ٭ْہم7>٭5 ہت م18 6 < ۹۱۹۹ ٣
 ۔قچعحج. مو چبہچجی 32 ٭٭ 55 ۸ 7

 7ک <۳ >۰×۱۹۳ ۲۳۳ م۳ ی۹ 86
 ١ک 50156 ۴ ۳. ٠۴ ۴۳ ۲ ۹۳۰۴ ح۹٣۹ 5 7۴
 تی 7د ٣۱۳۱ ہ۱ ۹6ت ۴۳:۱ يص.ح (یڈر۔ی ان٤

 مج ہا قو (۳۴ ۰۱

 7777 ۰۳۲ ۹۹ ×۳× ہہ تتجع مر یب ۴۰۴ مج
 ٹچ د۰۹ تھ۳57<٭ م7 >۳ >۳ 5۰۳ م۳ ٭۴۳۳۴
 جم ہ۹۰ قو م۵ ۱۱۰. 7 ×55 ۴ج نج ۱
 وت. ث۳ "و چ۳ أہ٭٭۹ ق*جب ۶۹ ی۲ 5 8
 ےک 1:890 3 7۳ ۳۶ ۱۴ ۶۹۳۰۱ 8 ۶ 7۳7+۲
 5)9۳۴ ۹۹ 71۱۰۴۴ 57۲ ء۲5 77 ع۳ اچحب ئ۱
 2177 تار (۱6) ۴77 ۹1577 58 ۰۲۴۶۰ ۵۹۹ 5 ۰:۴

 7۳۰۹ 9۵۴ 356 ۹ فا 39 ۹۴ ۴
 ۹77 5۶۱ ت یر ہبہ ؟×ج فہ ۰۳۶

 551 ٭ 53۲۳ اج ۱

 ٤۴  8۷۰۴ 8م5 یہ 95: .3
 بہ مم۱ ہم ہقخ ہہ 3ن ب۰ م۱ 6ی ٭تر٭
 یوم 32ج ہ۱ ہ ۴۳ +۳۳۳۰ "جہ ۹5 : ھم ران
 ہمج٭ 887 ×× جہ5 3.) ۶, 51۹ ×۲7 ک ھڑجا 1< ہ<

 ٥۸۰ 8۳۴۰(۲ ۳۳ ۳۷۸۱ 5۳۲ ۳ 85 حج م ہی
  ۱جت(

 جج (<ی) * ]ہ7 577 ۱۳ ۹1 ء7
 ٹوک ۸ے 99[ 7٤ ۴۲ :7 ۲۷۷٦ 7۴ ,7> 5۲7 2٢۳۳۴۱

 و1 تے (×:)۔ہ7 دت ۷۰5۴ 55۶7 5 6 ۴
 ٭م ×5 88۰ >مر :٭× ٣ج ۹ ×۰ یت نَعْیِمدَوارِ
 جقب مچ ٭ہ×.٭ عب ٭ج٭ چپ ۲٥ ٭٭ ٭ہ

 پ11 ۱

 ليا تمحاد ناک یزلاونژلالو ۱ ۹6 - 

 و چا

 ۲ وک
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 مہ ےہ 217131 7 1۱ ہہ. یا و۱. ۴۳۳, (,۶
 ایڑہو +۳۰) ی۰ (7۳۲9 ج0) ر6 ۳ 8۹8۱ م6 جا
 ےہ ک1۰ لت یہ6 واک مم۱ ہ ۹۳۰ یکایک
 ےہ می نام کک۳ ۷۰] ا۳۴٣۳ ۴ 7 (3:)ر-ی۹ 4۹
 6 ۳۳۹۱ 71 ۳۴ ٤ ۵1 7 ۳۳ ۱ 1 ۳ مچ
 پا چا 7۳ ۰ مچ تاج ۹)3 ۶ 71 7
 ےم میآ ہ۱ <۹ ہ٭--.ا ن٭ اج "م۴ ۴
 نچ می ۲۹ 1۱ ۳۱۹۵ ۴79 ×× 5ج (3ا2ر۔یو چی7 <٭

 ی0ج ا 3× ۶آ 7 1چ وج 7-7 1

 .یوتو۶7 ہے -ہکو ید. 35ج تچک ۹۹۸ ٭٭ ٤
 !1]۴۴.- 1 7 9 ۳ج >۶ ۳۱ >57)15 ۵:797 ١
 ھ8( <۳ ۱ م۱۸۳۰ ]کک 6 )ب8 یارک
 6چ: ۹ 8۱ ۔مآ٭ ر اتر (3:) ى۰۳ ا ۶
 حج یو ۹ ہہ 23۳ ]5۴5 ۱۰۳ ۱۹۰۹ 17۰۶ ہ
 خر و0٦ ۳ 58 -. 0۹۳۰ ہ١ ۰ 8۳۷
 8ن 61957151 ہک م۴ د٭5 ج9 <1 9 ۳۶۸۳ا ۴

 چ0 978:۴1 7 ٦ .۔(۸۳ 7)۴:3)
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 اڑ یور۔ہ مج مج ہ (ك تاج 7۸۳۸ ۴۱

 ج8۱ ٣۶ 3× "م۰ ہ ترک میر ۸م ۴۴ ف
 ۸×5 ہ٭ ہ5 و 8ہ. 1۹ی -ج ٭ج ۴۰م ث<٭
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 218۱ م۳۳۳ ۰۲۴۴ ص۔۹ 5< ×× ہہ ہ ڑثوع ہہ
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 ۹5۷ ۱5) 75 ۶۹1 1, 61۹157۴ ا5 ۴ج ۹۹۲۳۴ 18۲7 ۹۷ ۱

 (۴۶). 5 3757 5)۲13 ۴۹78 ی۰۹۴۹ | ۹۹1۲1 نیصلخم
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 ۲)۹۳۷۷ 7877 ۳۰ ۴11۰ ۹۶۹۳ ۱ 55153 ۱۲۸ )٥
 7۴ ٣۷ج مج ۶57 ٭۳, ۲۲۳٢ کا71 (۴ 8 ۳ ۳٣
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 3۳ <۳ یہ 77۷77 7۳ ۹۱ ی 897 ہہ ہے77۴ کپ اہ ےچ
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 ہث.5)1۶5 6 ۰۴7۰ :ر.3 ۴۸۳۷۹۳۹] ۳۹ 557-3. ہ وچ
 ٭ت7٭ ×۷ ۹۳۹ ا٭۹۰ ہ52 ہہ 3تت ۹۱8 ×× و
 ۶+۹ ٭-ا ہک ۹۳۱۹ م٣. ۳۹۰ مج” چپ
 یا8 ن6 ۶۹۱ ۳٣1۳۳ > ہہ ترک یر 585ہ وج
 5 ۹۰5 3۱8۷5 ×77)2 5 ۱۹ ۳۱ ۹۲5۶ ۹۹۹ 3۴1 *7۳ جب

 ۹719۴۴ ۲٦79 ک ۹۹۲۰5 ۹۹۲۴1۲۹ 135۳ ×۲۴ ۶۲۳۰۳ ۱

 ناچ لح نسل تند وارد یدب نیوملادبت  -ن٭
 ک3 ٭۶ 5:5۳ ٥ ٹاک ۶1911۹۰ 13ج 8۳۳ جہ ۃتو)+ مجبرج

 تم 5۹5 3۱٭۱08 1 ٭٭ہ۳۴ 5 ۱۹۲۹ا +۲5۹ ۹۹۰ ہہ
 جت (3۰) ہ٦۳ ء۱۹۳۱ ۱

 ۳۶7 7۴ تت7 (300)-ہ 7 ٥ ١۳۱5۸9
 ۰ 1۹5 کی۱ ۰۰ ۱5 ۴5 ۹۹۲ ×ہی ہہ مٹ )0ہو

 ہم باذ٭ر5ہ ہ (۹۳۳7ج۵3۶] 3 ہ۱ << ہ×٭
 ۳۲ ٭٭٭ ٭19 ۹۹۹1 ۳۰۱ ٭یہے< 195 یب٭٭اک ۷
 ہی ۱)3۳۳. ء۲۳۳۰ ہد “رح. 3۲], ٍڑج دے. نوچ
 ۷۳۶] ٠۲٣ ۱)۳ >3 (3] 7۳۰ و۰ ۳۷٠۰٣ ہ۶ 6,
 مو بج 3توہ ھّیرم7 ۳531 ((6 71
 یم ٭ج١ جہ. ٭۹ہ"٭۹ يؿقتعرور+ و. "

 م77۳7 ۹۹۰۰ ہ۹ ۴۹1 57۱

 جج٭ یدرمھ "۹۸۲ "ا۷۰۱٣ < ۴7 ۳۲۳۳۳٣۱*
 ۱)۳۶۳ ہ ء7۳ ہ٭ ء۲۳۷۳ ی< ×7. 57ہ 8ج 7
 ٭ ومورک ۷۴۲۳ "8۳۰۱ ۰۱۳۹ ہ ۹771> ۳۴
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 ۹031 د٭۹ ہ 3نر  یھمرسص ۴۲۳ ء83 ہ< 8
 6۹۶۲۳ ×× چت جیا >حجمص ہ8 ہج>م ٭ہ " ۹
 ہ٭+ ۳ چ ٭م_٭ ٭3ہ-٭ ہ 9ہ ٭یہ عت یر
 ٦15918 3385 ۴۹ 58576 7۰ ۱ کتا د٭۴ وت یر
۳ ۹13-7 .165۱۰۴۴۳۶۷ 3۶176 3155 31775 6 711 

 ۳ ۱19137 ۶۴۵1 3۴ا *) 7۱ 1 1۴۴ ٦1

 تر٭۔ یر م305 ےدد ۱٠۹ ود عو

 || سقاو مس ہے فدک
 دیک ---07 ان اپ وا

 ئاواب

 تیڈلا تان لام نشر نہا تا
 ۳۰ ۴۳ : ہ۳۷ ,٥0 یک ف ہا چو درس۳۷ ہر۷

 ۲ 5۹75 ۱×۳ 6 ۴۳۳ ۴۳۰ 5۴۲ ۱5 ۹١٥9۹7
 مج. "م85 ۳6 ہ ۴۴۲۶ 3ح۱ ہ8 0

 ت۳۳ ۶7۶۳ ۹۱ ۴5 5۳۳۳٣5 5۰19 تاک <.ی ٛی.٤ دا
8819۱ 

 ی9 ۲۷۳ ۶ 61۳ 55 717۳٦ 71851۲5۹ 7751915 .06 07٣۳
 ٭ ]ہک أن ہہ. ہ ہ6 >۳ 253+ 30ر" 5
 ت۳۷۳۴ م5۳ 75۱ (3 م٣ ۹)7 ۰۱ ۳38۸ (, ۳
 ہا ۱188591 اڑ 8:0 -ےث ٭ ::۳ : 1۹8

 ۴ ۱۷۲)۹8٭ 51 33 ۹۹۹۳۳۱ ۴1 250 ۱

 ۔ج+٭5آ ٭٭٭ مج بج ×ج عجم 8۰ہ جج
 یو ہ۲ ہ۳ ۶۹7ا ×5: م3۴8 یه ۹۹ٛ نشَدْيک

 ک5۲ ۴7.۱ ۱۶ ۴9 ۹×7 ۴۳7 ۹6 ٦65

 تر (اہر ۳۰۲۳۳ 7), 757 ۱87.۳6 ر۱۰۰ رس.
 265 ۹۰ ا5۲۴ ۶7۹ ۴۲۴۱ ۴۲ 5۳9 ۲۶۲۶ ۶۶ 5ہ
 مج 5ر ک ب٣ 3ء ہق۱ یہ. 58 ڈچی. 8ی

 257119 ۹7۱۶77 ک1: 1111 ۹۹ ۴ ٤

 قش یل یخ فرصت الا و یل یرنوع یاہو یل بحا نجیا پر

 نوا ناول
 ۹. ے57 ۶۲۴۰۳۰ ۱ ك5 ١8۶7۲ ٭۷۳۲۳ ہہ 7۶+
 ۳ 55۶ ۳86, ك5 5ا5 ہ۱3۷۷ 773 ۹۰3 ا *<۰۳ ۱
 ۶ 5۹1۴ ۲ 6٥۶ ٢8 ×× تااتج٭ ×۲ ٭ہ× 5۹ ×.جڈچ:
 ہ0٦ 519 71ج ٭ <۹ ی۹۹۹5 ۴ ۴ ۰۶

 ۱)859۳ ۴ ٭''۔۔ جقحج٭ .ھیرمج و 38 ۳۹8۷
 ۹1 ۴)) >8: 9۹ ۶۲۰۳۴۲8۶ ۹۶3۹.۳7 یب5 ۰۱۷۳۹ 8۶۳ 7ہ 7

 ۳.9 <تعا7۳۱ ۱ ۳۳۰۳ ×× مە٭ 7 ۶۱ ×۰× : ۷ک ت+
 عاور "م٥ تاوع ]ہ5 ۰ ہوچرک ۴ می 3إ ۴۳

 ۹۰۰۴ 8ہ ّ"٭ ۴ہی۰ ]می ۱ م۴. ۰8

 بیا نب ۳۹ب یا5۳ 5 ہ۱۹٭۰۳۲۳۳ ۱۳۷۹ ۶۲ ۱١

 ۹۱۶6 ۳۹۴۱1 715:21 1۶۳۲۳۴ *ز٭۱۳ز3 ۴۹۱۴۱ ۲۳ ۴۹] 7١× ١ک
 ت٥ ۹۹۲ "ا۹ ہہ (۹۳۳۴ مج ۹۰۴ عج ٭3ما٭ 6۲7] ہ۹۰ 'ک5٭7

 ا5 ٭ مت ۰۳ ٭خى م٥ ,۴8 ٣ 6۴ ٤8
 >٭381 8 ۱۹۰ ت۳٣ ۹۰۳۰۴۲٣۰ ×>۳ ٭"۴7٣7 ۴۲۰ (۰
 2۰۱ ۴۱ 256۱. 5ا7۳ ]مہق5 یج91) یہ وآلہ

 ا7 ]7ک ۲۷۰۷ ۳۴۳۱ بج, >۹. ٭ <۳

 انک 8458 *٭ ۲ >5< مج٭+ جہ۱ ٭5 ٹچ ۴
 7۹7 811 59 ۶۹۱۹۳۷ ۱۹۹۰7 ہ٭) ہ)) 35 ے(ا5(2)

 ٠ک 5۷1۷۹1۹ ۲7۹ جج 2٥ ۶ +٭ ×۹ ج۳.
 ٭×٭ 7 پیج دہ... جعتج+٭ (ہ3۰)۔م و ك۳ ۱۹ و
 ٭ہ ہ ۹ 679. ہ۳ *8:8) 3۱ م۹. یف 8
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 8۳77 ۳۲۰۴ 1 7۳ ۹ ہ۲ کج ہک 04 ج۱
 ۳9۳۳5 ی 7 ۳15 ۹۹۰ 27۹ 1۹77 516'3 2٢۳۳٣

 جب ۴۰۰۱ 5*5 ٣× چم3٭ ۰ ید م۴7۲۷ ١ہ تا3

 ٭٭ ۳۳ 8۱۰۱ ۴۳۲87۱۰۳5۰7 ۹۱736 )۹ ۹8 ,3 ۱۱۶۳8١
 *۹۹775 ی۔٭ ہ۹۹ ت۸ ٭٭ ×6 185

 ۳۳۰ہ× 77۰ تواق)×, ۳ ۹ 3ج. 7۵4 ۰ ۱١
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 571 55517 71۳۷ م3 ہ۱۷۱۹) ۶ ۲۳ ۹)۹ 5)۹۰٠٥۹4
 3۲۲۶ 77 11105 0۷ ۴ ۱ ک >7 5۲۴۶ 7)۶97 57:٠
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 3۱۱۳۷۶۴ ۴ ٥ ٣567 م۶۹ ۰ )5٣٦٦5 ہکا ۹ ٭٭
 ےہ جج ۴۰۳ج ء٣۳ 2ػ7 با, 1 ب٭ 5۳7۰ ۳ 7
 ہ۵ 88 ٭٭ ٭:۶۰ *ہا۰×۸۰۶٣ 65:۶۹ م٣ یب 5
 +75 ک01 ۹۴ ۴ ۱۶۴ :٠ ئ1 ۹۹ (7

 2۳۰۶۷7 ا٭تہر٭ د1۴ *۲۶۰۰۳۰ ۶ ۴۳۲5۱ ۴ ٣۴
 ں۔و ہو - <9 ف۳77 ہک ۱۰آ >×778 ۴۴ ۴۳۱

 ے7۴ ۲۳۳) ک۰ (5۲۴ ۳5+۳٣5> 9۹ 5 مم, ہ۲۳ ٭1<)۳۳۷ 7
 ہ ۴۲518 ۹۹18513) 7۳ ۴۹( 18 ۶۲5۱۰۹۴۱۹۴۹, 651 718 ۹ ٭

 جو21 ۱۹1 ۹۳۶۶ 3975 3۶۰۲۳ ]> 8۹۰۱۰۲۳۰۹ ۳۳٣
 7+3 88 ی5: کا5 ۴۱ ٠:٥۹ ۹۷17ہ ٭ ۳

 ۹1۶ ۲7×۳ ۱ ک۶5 715 7ج۹ ۷۳1 5 ۹ ۹۳۰۹۹ ٥
 ہا 2 7)3 7۲ ت7. ۰۴ 5اا ۱۹۳۷۳ ۴1۹۹ ۹۰۸

 ل5 ہمہ ہو6 ۲۸ ء۲۶ ۳55۰ ۱ ۹۰6 ک٭۱۲۳ ک؟۰*_
 جم ۳ ہ۱ مم, 8چج٭ ہ۲۳ ۹۴۹ ء۹۸ 7+
 ی5152 0 (53۱۹ 2157۹ 187:81 719 189 ۴:۹ ۱۹۹۹۰ ۴ ك۹
>3 535 ۹1۹77 ۳۳× > 6,۳۳ ۰-5 
 ۹ب ۴م٭4 ہ5۱ ہ68 ۴8 9۲۴۳ 8۳ ہ داچک رگ ٭
 م4 فم۳ ۴ ۶۱۱ ۷۳۰۳ (؟۳۳۰ز٭7۶ا ۹ >7 5 7<
 55575 ۰۴ ہ8 ۱۱9 757 : 1 ۹۱۹۱۳۱ م۴ ی >٭چ٭)

 تعطل

 2515 ۹.51971 7۳٣۱ ۴77 +۴ تا (ه31) ۴75۳۶ *٭٭ہ7
 8۲۴ ۲۳۷۶۱ 7۶ ی7: ۱۶۲۳۶۴ : ہ5ا5۳ ۹۴۰ ہ5ا کئ ۴۹
 ×۰ 71 ز15 7۳ ۳۴۳ ۴7۶۹ 1۲۹۱ ۳۴۰۳ 7۴

 180+۸ 25195 ۴۲۹ ی۰ 3 ×۲ 7 5 ۱۶۹۹۱ 3۲۹ 7٦77
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 )0طو ےس رکا عر

 م31۲9 8۲۹۳ا 6۹۹۱۱۷۱۲۱۹ ف51 5)41۳۰۶ی۳۳ 8

 1ٗ( +7 87 ۱ ٭ہص3)و 7۹87۰۰ 7<
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 تہ (ک1) ۳19 2۳۰ ۴ 17ل 1ا87
 جم ×۹ م5۹ دت ×0 ۶۷۰ ی 1105
 رہ ۱۱۳۳۱ ۳7۳ ۱ ہما ج دہ ہد 5 7۹-۴
 ے1 ۴۵ 04 تما 0۹ 5 1۴۳۱ ۴۲۰۰۱۷۴

 وو یسک 7 ۹۳۷۱ 7 5۶ ات ۳۰۱ ۴ ۳۴ ٣۳۳

 ےچج ×1 8۳6 می ۵5۰ ۶۱۹۳5۳۰ ہ7 ۴
 ےل و1 ۱55 ک۹7 ۹۰) ١> ۴5351:39 ٥7۳۳۷ ۴5) ٹا٭
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 جج. ہم رصس ١ ہ۸ د۹۷ ۹ ۹ہ ہ5
 یس ۹1 ۱ 971۶7 ١1 ۹:۰۴ ب۹٣ >۹ 6 8.1۱1 را ١
 ]ج77 ۴ 721 7۶ 01*71 1817 م7 ۱13۱ 7
 ہ۹ 7۳ 973۹7 ۴۳۳ : 5آ 119873 ی ۹

 0۱۶۱۳5 تی... ۰۳ : د٘٭٭ ٭٭. ۵۰۱۱ ٤
 7۳ (×)۔ہ” ]نو ہ >:ہ٭ 83۴ ٠م ۳(3( ۹

 3۱ ۴۰ ٦1
 محق579, 5۲۳۰ ی٭×٭٭ <۹, " ٭رآاخ ٭]ج ۳۴+
 ]5,6۲ ۹۶۴ ۱ 18 ٭ہ ہ۹ ہہ ہ1 ۷۳۴ ×۸۳ ۸ 71۱
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 ت9 ۹1 57171 ۹۳۹ ۴۲ ۹۰1۳۸ ۱
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 ۳۵5۲3۴ ۴15 51178 ۴7 5٥۶7 ۱۶۲۲۹۴ و7۹۱ 5۲۳771 7 4

 ان ب0 و۱ تا٭ ۹۳ ہہ ک۷۴ 5۳ 8575
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 ۹57 9158 ۹۲ ہت ۹۹۲۳۳۶ ۴ 19 ,۶٤
 7۴ 7۶ ۷ 7۱۹۱۲9 )151۹ 7777715۳۴ 597 7۹ 7ر 7 ۱

 نر ی معا نیذ 6 ک01 ۳۴ 91۹97۹ ۳۹. 8715 ۹771

 ٠ 351۳ ہم جج :؛إ یی ہہ ۶۸۳۹ و

 ھا  غشا٘پ بک ٠ ظذڈل  ۔آ ا ہی

 دحت کت هے کب

 ھو سضاغ ایس

 ےتآ ےل ہکلا کت ۔"۔ف_ج تک ہضب ۔
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 نووی ووج-'(ا۹ ۱15۸1 ۱8ا8 : 57-4۳ چپ
 : ا6 مو3و چو *ج٭٭ ؟٭٭ 9۶1 ۱۶۳۳ا۳7 1ا۹7 8۲3 چ
 ص8 یک ۹۸5 [82] ہہ ہ۷ 0ج ۹۲۳٣۳ 7۴79۹ 8ج
 ےہ ×]۹ہ٭ 5 مکہ ١< ٭وللا٭ ٭رُک ۱۷۷۷ 7۶

 2+ (ح) ا۴۰87 ۹1 7 ۹78 ۴۱39 7٣9
 ہم۳ "۳۳7 ×7 79۳] * ت٣ ٦٦55 ۹۹۰ !٥ ا7358
 91 ٭ ۶۲۷۱۷۷۰ 16 ۹۳۳ا .٥٦ ۱۶٦5 ۵:۴۴ ۴۴ ۶77 یج

 ۰85۴ ز۶۱ 751۳1 ۱
 جس ۱م : ۹7 ہہ ۷۳۷ ۳1ت ہ7ا ۹۴, !]
 وج مج ەتانم جم : و ک>اق ہوا7 9۳ ۴۰۳۶۷۱۱۳۳
 ےیجتک5) ہ۳ ۰۳ ۱)۰ ہ۹ ۱٠۰۳۷ ۹1۳57. ا5ا5ا ب۷9
 0ٌٛ. ہ تی ی) ۳. ٭× ا 5۳۳۲, 9 ہو
 جے23.( ۶ × ہ۱ مد ×05 ہ11۹8,. ۱۹۰ ]8۴5:۱8۷

 اپ حر

 حجم ۱ ہہ بج مز ٥*7 : یف ُیزلَرَملَىِي
 نس ہ5۱ ۹ ۹۹ 1۳8 ۹۲۴ 171 ۹۳۴, 4۹ 113 78
 چک ]من ×۱ 3۳۷۳٣ دل ہہ ہم۱ ۱۹ 67۶+

 مک. ٭ی٭. ی۰ 5 ×۳ 32'51, ۱ 7۹77 1 7

 ےہبچیمو یہ نج دمص(جک ۱:9۰۹۱ ۴8۶ ۴ 38( ۸1 ,٥8
 2ج ہھجر ]۰۰ : ×× وک وک 5 ۳۱۳۰۷۹ 87
 وج۰. ×5 ۱: فل 9 ۱۲۳۳۴ ۴۴ ۹ 69
 ہروے ۳۹ہ ھہ و 8۳۳۴ م٣٣1 3۴۹۸ ۲ ۰۷
 جج جہ م٭م 53ج (ییرم ۱ چھ ہ۰۱۰۳۳
 یوم وج ۹ م۳ ۴ أ5 ک٤ ک ۹8۳ ٭۰ 7۴8
 جج مے یی ۳]م٣۳ ۳۵۲۳ ]۱ 0076 َنسِیَصِي ۹

 وجعر ×مت 5ہ مج ٭ج ٭م8 ا ۴ ٥۱۵:۹
 ےبجیوچج 7. ۹ ۹5۹ ٭۱5 ۹776 ٣57 ٦> ڈا[ ءَ 7۳
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 ھھوڑویب بب ہم  ےھچ 3 ے3

 تب من جہ ۸ان ےکك اھ...

 ۔حب رج جر ھل

 ۔1 ناماماںوتعتو یکساو افر یوایا لم تعبتاد
 ا انیاعودا لم نم دیک نموالب ارکان اب

 >2 جا صلہ ںورکشیل ںیاکلا دا نواد سیال ضد
 2آ ۵ ڑایفلا لو ما ماراخ نوق وفا ابراء نیلا اہ
 )1 ورتنااوتیٹسامسا 6یوم نئ ںئادیعتام ا
 ہا الا لا طا نا ہیڈ لاک اج

 ۔4 اکا نماوربیلا ندزلا ككذ ہا لا3 دیعت ال ارما
 ۔أ اے نملاكا نیلا یحاصی نکال اگلا
 ا ا

 ۱ 0نا وند ینلارملا یت ةںیا نم انہ
 ۱۸نا ری ںیہ امھٹ مد کا نض یل ا

 >1 یْملفاَت است رقتع بس یڑآ غِاركِيملا لاگ 7
 1 اھناپ ات ںیرجاؤ وع لباس میسو فا مبس

 ۱ ٥نژورمنای ول ول نا یاد یک لملا اس
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7 7٦ 
 کتب رھپ وج ےک یخ غم یھ و ھپ ھپ واہ یش شپ شا یک رخ ے۱. یھت رکم یک یھب ٹپ یس مے ٠ :2 َ : 2 0 : "نا . 0 ۴

۲٢ 0 35 0 

 مم و5 ج× ہجص عنژوو ڑج <ہ چو ہ؟|
 ]7 ڈر ہ۳7 7 ا7 ۶ 77 مر مم اج چا چچ
 نت ءج8) یز بوح ہت یجج جب ×٭ م77٭۶ د۸ ہو

 -۔تچج جج ہ8. مج موج ٭]م7 ۴ ۱ ممد)
 ۔ج]×۸5 ×5 ر وج ہو ۔جج چور ہد ×۲ و٭٭۷)
 وج جج: مہر ہم ہورچ< هج 5ج ی۵ 745

 چ7 1057 ہ77 ی٭ ہیر 7ج )۳ --.۳0797 77477
 ۱67+87 بہ7 مم ھ۳۳ ۹77 7۲7 77 7 6

 و: ہہو مج ہجر 5 بم ٭ 5م مہ 58 ۲ ٠85
 چو یو7 منو دب ) یترج ×٭٭ )ہر وچ ہویفج× ھ75
 چجر مرر ے جو۶٥ )و ؛ ر57۲ یہچ+ و چہ
 )جج ]ور یھب ر9ت یز ۲7 5ا۳ ۹۹ ۱ 22۶5 ا37
 جج مج بچ جو جج ر ہجو ہ 3ج دب:ج نت ۳

 5۰ یب ہ۱ یدر ھہ ںاچ ۱۔۴ -س۲ ۰ ہہ ھ
 ہن ہررج ہت 7۳۹ 7۳۶ رہ یارب ا 3ب 797777
 جج ببدج ××. ص٣ جج ۳۳٣ 6٣۳5777 ۳٣] چک۳7
 ھر پن قحع ]وچ عج ]ویو ہک بر ید)ز 5
 ٭٭٭ ۶ ہہ ٭ 7)۳۹۷8 ہ7 ہیر ج وذ یو ۱7
 23:3 مج ۔ہج یج ×۶ ×جج *)٭ ہ ہ7 0۱ ےک

 +۔۔نییچیچںہ یچب بے یہ, ٭ ۷ مج ۶
 و ہم و 37۳ہ ر۱



 درا نج تاب دا وش 0ا0 سانپ یو ھر کر ےہ رٹ و یہ ےس کر اج - وو 0ہ دچ عاد يا سب ہی یاد دید یاد یتتج رہ ا تپ و ےک جیت ھو و ہا ول وچ کیک ور م۳ دب جو جج بب جا کا را ہیرہ ےس ےس ۹
 ا عی ہک ا ا ا ا داس خا یی ا ول اک تا یے ےس دیو ردق اوٹ وا

 (تذ از

 5157 ہ5 ۹ ×۴ 5, ۰۳۵۷۰ 5۹5۴ 1

 جر یقیرصج اف 6۳ ۳۳ 160۳+ ہ۳۴ ہ۳۷ ی5
 تاج را ۶١+ ۱ ۹۳۳۰۴ یت جہ ہ٭ تہ ۷ ۴٣

 .۰-٣۵57 ۹ 7۰7۳1 8 ٠٦579 ٭ ہ٭مات٭ مج ٭6
 ۹71۹71 13۲7 ۳5۲9۹ | *)>)آ7 71۹6 (3۱۷957 7۶1 ]۱ ۶:3 75 ےن

 رس پک

 1. نیلا لئ وان نعامَو مللحَا ثاَيضَا 4

 ثاغضا ×15 ثض وچ ۱855۶۹ ۱ ی۹ ۹۳۹ ی×٣ *04), ×۳ 8ج

 2157 578 ہ مچ جی: ۱ء۱۶۷ ہ5 ہہ ی ۹۹8 ہ7
 ×5۱ ف5 م۳ 1168 ۰۲۳۶ ۹۹۳۴۲۱ ۹۳۱ ٤۱:3۱7

 ۹71٭71 18 71۱79۹۴ )38 71*۹7 ۴۳5 71۱

 ۹ 989ا ٥81۲۹ 5:17 ٭٭ تت× یہیرمج م٭ زجترو ج
 م359 ۱ ٭5 ۱" ۰۰ جص ۹۹۸۳ : ہ٢ ی ۹ج3 7

 55 ۶۹۹۱ 5٭ ہہ قع یجیرمو ۷۷ ۹ ,)۹۱٥۹8
 ہوب۳ ی۰ دہ. 5۳ ۴۰۲۳ 5۲۳٭ 67۴ م۰ ۱آ ٭ق
 ت5۷ ۴7 5, 5 ۴131 ۶ گا1 1۳۷۳ ۳7.۹ ×5 7
 ے2 ۱۹۱۳۳۲ ی ۶٠۳۳۱۳5۶ ٭7٭٭) ۶77 یب۹: ٭ وتو٭ (ھترم؟]

 مج 8*3 "۹۱ م٣٣۳ ب>× )7؛ +718 ×۵۰ ولا

 ب7 ۱۰5 ۳× ۱ ی٭ ۹۳۹ ۸ ۰11977 ۶۸۰ ۱ جج چجرم]
 ,۱۳1۳٣ 7178) ×85 5:7۹ ۴7۰۳7 ے)٭) 5 7 7
 858 4880: 5۱ <3 ی۹9۳۳ *(۹9-بج 3ہ ٭ 8 5

 ٭٭ <6 : ×× ص۹۹۸٢ << ٭ج -"×٭: ٌیْیفلاَژاْسَسْ

 ہ9 ھم5 5۸۳۰ أ۴ ۹۶۰ ۱۰۳ وج مج بہ ٭تو٭
 (جئ)۔ف8 قیدص یی |۹.۳۹ ہ جج *٭٭ ہجر م٭) )جب

 ۴۹18.۱ 15۳51۶15 ۴۹۷۲ م٣ ہ۲, ۷۲۰ یب٭ات 3ہ 7
 ۹۱ ٭٭ہ٭ و5 ھ ۰۴-۳ ات ہ۳٥ ہ38 ۱.٣

 وہ5115 ۳ >1 ۴ :13) ت٦ 3۳ ۱۱۳۲۹ 8 ۱٣۴۱
 ۹5 735 ١) ٭ ×57 ًّو٭ ھ۳ ہ۹۱

 نین هلمل ںیئانلا امتی حت ے۴. ۹6 )۳ *٭
 6 57۹ ۹۲5 7۰۳ ۱ ×8: ٣۳۰-  ۳۳ :٭1 ۹۱ ۱×7

 کک ×۹1 531 ۱۹*5۲ ا1.( 7۱ ۱۹۹۳ ٣۴۴-7۳

 یتااک زا کن یزڈنینخو تاک ا رتن زم
 چہ ۹77۸, ہ 89۰ ٭ہ  ٭٭ج ہ5 8م .٭؛ و

 ٭٭+ عو +۳ ۹۳۰ ٭<غ وبا ٭ رہ
 ادراک 7 9 ۹49 ۱ )1۹ ۰۴ ہت

 (یجیر۔م ی ٠۳× *ز21]ر2 ۶۳۴۱ ۲۹ ۴8۳ ۱۹۰۴ ۳۹ ۴۴٥
 57 ھ8۴۷ ۳۴۸ مہ, ×55 ہ85 35 4 ×55 جج

 ۳ ہا ل17 ۳.۳۰ 75 ۱5۳۱ ہ۳٣۴۳). ۰۴51 ۲۴۳۲ ۴
 ٥5 ۳ ۳۹۲۷٣ ۴۹۳۳ چت: و" | ب۱۴۰ >×ہمە ٢<

 :۲35۱ ٭ >5 و ہو ب پے بج <5 803ج ہہ
 مم۶ ۹۴ ی5 ہم رک 7× 18 ١۱۴۷۰۳۰۳۰7 ہہ 79 ٥۴۳
 م5. -.9ا >۹ ک56 > 5 ۶۳۴ 5 ۲۹۱ ٤

 ا آج ۷۴۳۳۲ 75

 ومأمندآكثة٣ ۲۴۳
 زم ڈے کے یخ یر ہہ پ ا ےہ 5

 ٦ ؛ ۷ ےک ےک ےک ۷ط ےڑ ا ےہ

 ا ؟ہرطرکاکلا زار زم اََو الخ ََُعَسَاَزلاَف ١
 رگ ات واٹ اکا درک ہاو انک ین لاک ا
 اک نائب سیدنا یز لورا ٹن 9نوا
 اگ رَتلَوخُخ بابا سو ثاجمبس نیلا نامی
 نور اف نوعنوھنحأ ںیلڑاا لمس اچ ایپ

 ا رو سان اک انت
 0 امن ای دا دق مس كيذ دعب نی این ںو انا

 دیدی بی

 ۸ن۸ ۸ ۸من خو لپ لم ثم شپ رش

 7 ١ب 27طرح ھی ےہ دو ھ2 ھڈاہس یو ےک ےوم دق عےےة ٣ب

 وا كِذرىب رب ییرک نونصغاهداِلو لا نھ یمںد
 اک ےہ تا ست سر سس ےس ےس سس ےسلٹلیینییس ٹی نس سس یس... آ

 ےک وڈ ت و ےک ےسس سک ےن ےھص مس .-۳ ھ9 ل۔قاٌطس

 | نوتنانیبلا لاقو نوریعد ضد سلا ٹافیڈیف ماع ×۲
 "کی

 ال ا ا لا خا لاک ناپ
 اس جد و اگ مع نم نام ظف یتا قو لا ٠

 ا شصشح زنا ار نا رم نم ما او
 0 7001 7ا2 رکا لڈ تر شلا سل دناو سل نع دن دوارابآ یا

 7ز

 ْ مت و وا کک یک مت. رگ مع رک ےب ےہ وم

 ع۱) 71 ٣۴۶۳۹ ۶ بات ج77 چ7 یز چی 7777 77+

 8۶ ہت میےر ح ےہ ]وہ چہ ! ہج ہم وا 7ک "ہہ
 یب ا۶7 چل 77 می 7 7 ہمہ ٣۳۳7۳۳ یب ۷77
 87,۱ م٭ بہرہ مچجہ جر یدر چ یوو مرچ عج ر ے
 ہت ۱ ہک ۳7977 رر ا ا7 تہ چچا 7
 ت7ق یہ ×7 ےک رہ ٠ ۳07 )ج:۹ ہہ اچ
 ڈ1. 0 یار یہ و ہی 0 7ہ چ۴ 57ج

 5ج9 ہ7 وج عچج 5ر یر حج ء یروچب ہک جج

 تو77۳ 55/77 ۳7ہر ب-٭٭7 ہ۲ ]ٹہ×. رہ قمر ی د×رک
 ۱77۷ ھ715777 ۳)۹ 31 ہہ ۱۹/۵۸7 ×× رہ حج ہج٭ جر
 خر ب×٭ ہودجج بد ك۲ >۳< م55 تی 7أ جر
 ٦ جہ٥ا ہ٭ ہم” وجہ, جو ×٭ وو۔|ًم وتر ٭ ہب٭٭
 ٦ 3۱۷7 ۱ ید) یو )۷ج ہد ٭ ی8ج ۔.- ید جہ۳ جج
 108 ۸ ج٭ بج٭ بج. ہز ج٦ ۸5ئ7 / (ءمر ھ٭چ ج٭ ۲ ل7

 ۳۰ ہم117۳+ تاج م۔)۳۴ بج ٭ 7ج7 مو فرج ر قض ×ہئخہج جچچ٭

 ۴, وج ٭و چ بک ]ں|و ر ہہجوچ رجصجج یم ہدو٭ ْج
 ٦ جج مر پبوہچ مغوح9رےہ ي)ج :ء ہڈی
 چوم. جج جہ ھو رک چی مچ
 ۳۳۶777 ”ج ء7٭٭ × ہچچر  ج-۔. ہجح یرچ مچ بچ

 ۴٤3 ۶ ۱ر چت+م 7ج جج ر یوج ×۰ر جو ھج× چو ہر
 5 ہہ٭ ٭٭تہر مج ع۶ )ہہ یہ ہر
 (6) تر )۳ہ : ہزب ید. ]-٭ ج ہجد ہہ ہہ ۶

 ٥۳۳ حج ج۳ ۳۳-۳ م88 ہ8 یک ہچ بج ورچ
 17٣٣7۳7 27۳۷۰۳۳ ہ8۳ ٣۰۱



 س×تتسصتتص ٹرک ہجصحص۔یصسووجممیسٗجوجوجرسووعمو-ٗ :تتھدٛگجللا

 تہ یر 5< ل0ہ بد< 5۹5 ہ۴ پ
 جام ۹۰ ×۳ ×٣ رح م۱٣۳ ۴۹875 ۱ مچ

 داود ]ا۵ ہی۰ ج۷۰ >۸ ۴ 5۴ 5۸5۳۷۹ د3٥ جج چ
 ۳ “17۳51۱ 6 511 9۱7 ۶5۰۹۹۳ چ چہ

 2۳۴۱۶۶ ۴715۶, 21 9۴7 ۶۲۲۳۴ ۹1:1۹1 ۴16 79۹ ×3 ر

:۰ 5 5۴ 158 

 یهَتَ يا نرعطف یا قو لا لابامەللص كر حرا لا

 ٌوُمَِعٌنِهدِه زر َنِإ

 ہل. جج جرر <۳ م٣۳۰۰ : رر ۲۱۱۳۲۷۳ ۴۲۳۳ چچ
 9 ۹ی )2 ٭۳ مہ ۹۲۳۰۳۳ ٣۳٣ یک ۹8۶۲۴ حق
 ۳۰. 71۹ ×5 م۳۳ ء۳۳۱۶ ۰۶ ۴)۲۳۳ ک ۹7۰۰۲۹ ۹۰7۳+ ×جچ

 *٭ ۴ ٦× ک۹۰ 78۰ 7 )٥8613( 5٣۲

 ۹۷ ۹ 85764 ۰۱۹۸۳۰٣1 ہہ 3ثوک (ھ0)ر ۔<ث
 <×<٭58+۹) 85۰۰ ٭٭ ۲ 3ہ  ٭.۸, ۹1۹۳-۰3.
 ڈچ٭ ج5 : .٭٭٭ ہک 85 7+ وے م۱۹۰۱ ۳۲ٛ.
 و ج3 ۸۰۶ ۴۲۰ ۴۶۱ کہ ×× تو (ھتر ×۸۳ ج
 میک *۶[0 ×× م8۰۱ ×ج٭ یب ۹5,۰ م!ہچجچ

 م3 یو۷۱ ۹۳۷۲۳۶۵) ۴۹ ھ21 +1۹ ×۲۳ چہ چپا)

 ےہ ج٭ ۱39۹ ہ٭ ہہ ۲۳ ۶85ا ۴ ")5 اہ 7<
 ے3۳ ۱۷ 19251۴ ٢6× یک 30× 5ہ ×۲ *ا7۶5 ۹5۰ بج

 ہ۳۹۹ ہم م٦۲ ۲۰۰۷ 198 1۱ ۰۹۱ >7 ۴9۹. ۹
 ذو ہ۳ 6۲۳ 7ہ 5۲۳۳۰ مج ۴۱ ۹۲۹+۰ ۷

 ت3۰( 15۶ 1۱ 7۹۳86 514 [۹۶۲٭ 5۲۴ 5۶ ۴۹۱ ۹۹۲5٥۹۷51
 ۔چ<× موت ی۱۰۴۳ 5۶۸ ۰۹ ہقآ -ی ١ 3ت (ہھجب

 >٭ ×× ×۹ ۰*۹ َرَْمَمِيَِكنَتَںل 8۴ .٥

 ہ۳۷ ہما 579 90 ٭ يا ۹8 .168
 55 ہم -۹۲۳۳۰۲۹۵ ۹۲6 >5 ے۴ ٢۹۹ 87۶۱ص۹ ۹۴

6 ۱۴ ۶۹۹6 ۲855 518 

 ا۹۵ بسیشسشسشس-ولساسلا
 یت تمہ طتججحصجسچیسععپجیج کجعھتچکج نین صتسلصمقمصعحتبجوٌ وج ْمڑکالعکمتن

 -٭ × ٭٭ ء8 ہ 5.75 ۹8 5 ۴
 ٭٭ ی٭*5 >5 0 وات٭ ۱۳۳6 قدر (31۰ر ۹۸۸۹ 5چ
 ۶ ۹5۳۳۳ ہہ 5۲5 ۹57 ۳۰۳۴ 5۳ "۴ ۔× ٣5۴ ک
 و825 ×۹ ٛی٭٭ دچت +۳۴ تو ہ١١ ۹۹۰5 3تو چع٤)

 ک11 57 ۹*۶ ")1-9۳5۹ 8 ۳۹۴ ۴ ,0 1٦
 ۔چووج 55586 831585 ہ3 5ہ ۱57 ۹۶۰۰ ہ 3۹۶۲۳ ۱
 جی5 ۴۳۳۴ (35) ۲۶۳ : 518 5) 637 ۱۳ 3<
 مور۔ہص ۴۹۸ہ 55 ۳9318:۶5, 7۲۳5 5)۹۲۳ ۱1۹۹۹ ۰1ا4
 آے ۳ 1)5 ۳9 مہ. کا و ہو 7*۳ کی۹٤۹ کا
 ہ7 ۶۲۷۹ د۳ ]5۱۰19 3 (9۹0) 1 ۹ 0 75

 ٭× ۹۹6 :۱ 5۹۰۲ ی5 5۷ ی+ ۹55۲1۵ < ×.*رچ
 ہو۳۹ 5۳۳۰ہ مہ, دا ٭× مج ہ ەہجچ ہ٭) ت-چ

 ۹.51 ۹155 )۳۷۹ 77 ٣٣× -- ۹ 83۱۷ 767۳ .۲٦۸7
 8717 ۰5 ۹1۳ ۰۲۳۳۱ ×۲ *۰) -- 7)۰ 5۳7۳ ۶۹۳ ا5٤

11۱ ۹۲۴۱ 51۳5 ۶517۹ ,۹9.۳۳ 2۲87 2۲5۹ ۳577 [5۰۳ 

 عو مہم ام نظای دا دق مس كي ذ رح نم یایزت ۹( ھ8 ہ6

 عت ہد صر رد درد دب در دکن
2۴۲ 7۲۹8۹ ۹ ۱۲۳۳ ۲۴۳۱ 3۳ 5۳۹ ۳× 
 35971 م5781 ۵ ×۱۲۶۰۷) :971)13+ تك م۱
 790 ۵۹ 71۳۹ 5 "۳۹۳ ]۳ ھو ۹5991 ہ11
 7جت7]8 ×19 ×۶۳ 9۴۶۴ (٭۰٦ ۴۵۳۶۰۰۳۵۹ ۹58 ۹۸ ء۳
 ٭8 5, 1 ۳۹٥ج ٭٣۳ مج ]۲٥۹۱8۷۲۷۳* ك5 ہہ ×۱۳ ٭

 3ج 57 مہ رک ×٭-ہ ہ۳8
 ےخدیاجف

 231۹ ۲9۷81 6۳۹ 80 ×× ہہ ی ٭رآا٭ ۹۸ 07
 ۹۰۶ کا۳۲5  ۳)3۱۳۰ 51 ۷۹ا25 ۴۹۲۴۱۹۳۷۰۰۴ 0168 7
 5۳۹8 < 3× (ہل(7)-ی؟ ۹ 155۸ ٭٭ ۹۰۱ 7
 دج ي۹ م۲ 3:چ٭ مو چی ۹ ہ8۹ ۱ ۴۹۹, ک۹۲

 5۶۳۹) 17.2 ۴ 3۹۳ 98۹1 ]۱۶7۹33 113 88۷۸( 28٦۳

 ہی نیا لادن ۴ ۱۳٣۴۴ 7۳۳۷۱ 7 ہ, ×
 (ہہیر۔ ۳7۹۰ ٥٤٣ح ۹13۲ ٣۹ ک٭۱ ۱ ۳:۶7 :۱۳۰ 77٤

 7ک ی 5151 ۲۹ ۴15۰۲۲۰ )۱



 -٭- در +٭ جیا
 جس... حج تبیھجح-.۳وعیسقصکود2ت تأھهآ-دمحص أضملحج بصمع- یوجمصٌٌھوسمجصۃمموصوھتججممسسەو

۹17۹۳ 77 

 9۹:5 *(۳۹جي۱ ۱۹, ٭1 ۰ رک 3] ٣ 3× (ہ×۳رص٭
 9 اہ 1۴ 78 : ۹۱۳۶ 1۹ ۹158 9)۹1۳۳ ۹٥8۳۷۳۴۶

 ۔دجچ٭٭ ر٠ ۳23۳٣7 ہ٣ -ّوڑنج ٭٦۰ ما ے٣. )۷ ٭
 2۳۳۳٣۳ ×۲۴ <5 ۹۳۰۳ +5 ہ ×۸ م٦ 1۸۳۳۳1
 +88 ص١ ×56 ۴۳+ ۴۳ 5۶١۰ 5ا53 ْ<:ات ۴

 1 ۴۳۳ جت ك۶ <۰ 1:۳۴ ]5ال, ۱ ١۷
 چو ہ۶ 8ہ: ۲ می ۷۲۴۱ کاتا 95 ۶

 ہ(ج778) ×5 : 817۴ (6م۱۹۹۳۴۳ 1 1

 انب ملز طا لت دھن ا نو  ضزلا ات
 ا ۹1 6 ۹ج 9۹۴ 01۹ ۶۱171 ۳۹۹ 1+
 وج 5م: ی۰ 5 ۲۳۹۴ہ 8 55 ۴ ٭
 - 505 ۱8.۳۰۹ ۱7ما ×5۶ ید 8۹۰76 چک

 ی5 5۹ ۰.2 ْ

 یتا یکن شا اَت ںے مس و
 و5, ۱۳5 ۱۹) ۴ا 1۱۰۷۱1 9۷۶12 750۹۴ ت5 ۹1۲5, (۴

 *ج8 ۹)9 ہ داوا٭تا× ۱

7 ۴۴ ۹1871 ۹۴۴ (۱) ۴ ۲7۰ 7۶7 
 >-ج ×5 - >5< تب چ۳ ہہ 7۹۶ ۴ ۹۳۹۲ ٣۰

 ج37۱ 4 ۱۹7۱ ٤:۳۰ ۴5۱۹ ۴۰۷ ×5: ۹۹۰ >5] ک٭
 درج -×]۳٭ ×۴, 7۱۹ 7۳۹۰۱ ۶۷۲۳۴ 986 ٣۴۹.8 ٣5 ۴٢×

 ۱×7 ہ ×8” ٣7 *(آتک ہ5. ک ۱۶۲ ۷۳۳ ۳۷]۹۳ 2۳777۳۴
 جو 1م ۔ا٭ می ۱۰۳ یگ ×۴ ک٭ 0ا5۳, ۳ 5 <8
 ١+ ثقوج <٣ ٭ی یٴ٭8ل جج -ع. ہج ۹16+ 6 ]

 م7۹۴ ×۴ ۹5۶5 ×۰ ۹1۴۱ ۴۱۲۹۳ ۱٢۳* ۹۹۴ا ٣
 '۔ڈ!جس.--× 5,  ٭ ۸ ہ۱ ت۱٤ ہ7 ک۳۴ ۴۳۵ >7
 -مح مارک۲_ حج یت ]۱لت۱ <۶ ٦۴ >58ط٭ *5۳۸) ۶
 +ع ۹۰ ہ1 ۰۶377 7 ۹ <۹ ت2۰ >۶ 1621۱۴ ۴

 7 ۹ ہ٣ہ )و د73 7ترج یت ۹ ۶۲ ۴۹۳۸, 4 86٥
 21291 ×۳۳. ×۳۶ جو7 ۳ <3 ۳۳7 (۱

 بج م ٭رگاہ ٭ڈحب لو٭ یچرمج ۹۳9 51 ۹
 یڑ ہہ کیچ ۳ہ بج دہر ]-ج]) ×12 <3 ۲۳152, 0۶6 5ا

 نیر :× ۴ ت5۱ 1۹۳۴ :چ-٭٭ ۱۳۳۹ہ 6٥۹
 ہ۔یسب"م 3 2۶۰۱ہ٭> یج وو ۔رچ ٭]م۲ ہ, ۹1۵ ۲۳۶ مج

 مر |× 6 ۹3 ۱

 ×۹. 1۹ ٣۰۷۳۲۶ ٣ ۹)٥٠٠ ک 1۹۹016 16571۴۳۴ ۹ ,٥۹۲

 تہ٭ ×.ص-×٭٭ یل ََركَل (ہ ہم و.×”ە) ٭
 تا ۳۳ بج ڈ0 5. 1پ (7اج) 71۹1۳-۴9۴
 إآ٭٭۳ : ی- >8 >۴ یس <.٭ ۳ 5ا۳۰. 1+
 مج مہ ۹<. 8 ,۶٢۳ ]۹ ۶۴ ۹ ھ۳

 ۳ م× ہ۱ ۴۳۳٣۱ 5۲ ۰۳٣ ۳ج۲ 8<ە_ ۹۹۴
 ترکہ 2 ۳)739 ۲ 77157 ۰۲۹۲ 7177575 7۳۹ :٥51۶

 بج و ]جہ : ×. ت7” ۱ ك5 ماقک ہار

 جد ۹ظ و ھد وسو ےہ

 ا تنا تا
 "ےس طور ۔'ََ اھت ضس ٰ ٭

 اھت ےس ےص رخ اک نام کت

 راکن نماتتصرب بیصن اشد 5
 یب اہ ےس رض

 رخ
۲ 
 سا

 ےک

3 

 ےہ

 ےہ
5 
75 

 ےہ
 ےک

۷ٰ2 
 ا عا يومج ادا لو 6 نیا لاتا ؤابآ 7

 ات ا ا کم
 2٤

 ح۳ ےک

 کج 77۳۷ 375 ]|۰ م۸۸۳ ۴ ۳.7 ۹ 7 ہہی

 ١کآ ڑ6. ۳7کر (م6) ۳۳٣٣ 0۴7 زر ہر ہت ۴
 یہ ر ہہ تر ہچ 75ہ ر7 ہہ بق 73۹+ ر ہو 7
 ہ۳ ۱6577 ڈو ت۹ج 27 ۶ 767ج ۱لآ 7و 7۴
 ی× ہ۴ 57۳ 37۳ ہ17 وک رد ۔أم جر یر ڑتور+
 آج: ںیہ مسجو ےدوجج 57ص مج ×۸ 89ج جج ہ
 8ج ]7۳ر (ےدر ی5577 7۸ ڈو یہ مو چج
 96 5)1 جی: ہ ہت ہٹ >5 جہ ]مج 8 جما
و و جوہی چرچ جج م)ج ہج یجب پ75 ×۹1: 7

 ا

 887۱ مور بجع یف یر حج بہر )۳۶×7 2۸7/7 257 777
 اطوج یبہ چہ یب7 ہرت+٭ "ہیر ین تو ہ ]7
 وو ۰26 ا۳7۳7 3ج ۳۴ تے ۹ہ 7۳۳7۷۳ 75
 و ا۳ 37۳ 7775 7۲ر (ےد) یج٭ ہ۲ ۹ج تہہ ۳ہ 7۳
 “ چ جو چہ یہج جم ٭جأم : ہہو و یم یو ہرڑج 7+
 ۳۷۳ 5ج ی1 ) یجچج ۶ج بب ہے يا و ۶۹ ہ5 یچ
 :ہبو+جج جوبہ جبر ج3۶ مممر ہج٭) ہ7 ی۶ وج.
 ۳۳۷77 ا77. یہ ا 77 ہرا ہی2777 2سز 3چت 7 یب 7
 ت77 ۳۳٣ 57۳۷ ؟3۳ ×77 ] مم) 77]5 1677 ہ7۲ قزو <۴
 تج 5وج بج جج مو جج یج ڈو جو یورج ہوہیٹ
 5۱ نمدز وچ یب چرچ 3× ۰ یرصہو گہرو٭آ ۴

 7.یہ حج ي٭ مو - ٭5ک٭یت ہو وک ھج ۶
 گرہ وو ٭ر ہہ او ً٭٭٭ ۱ (مممر یی ۲۷۹ ی7۳77 7

 ۳ وج یسک یب مج ے بویہ٭+ ۹ٛ۰ ۷۶۲
 _۔ْڑ1 و دورجب 5چ جور ٭ی چ ر بہم ٭ ٠ ۸ ہو7 ہر

 ا5 ہ٭٭ ہ3 بب×ر٭ ہا ×× ×۳ ۴ |

 ٰ اک ےہ سد پہ رپ اپ ےہ جہ پ اپ اپ پ پاپ پ پ رپ پس

 ۰ 9 9 ٰ 7 .ص ۶" + ےس یک ٤ ھ2 ےک رے رسم ۱
 ا نا نار لا لاقو قع یر یب یروصبام ا:
 ا را ولا ک0 لاو ری نو یادو اج
 ا ا2ا ا نیز خ عا لا 9نا نیم 7

 ۷۷۹ ][یو6 نوتناونا کو اونما ندی وا نار
 ا نانی ٹن عاواک و تنویر ا
 ا ا نیرکل اپ ںیم لاتڑهزا یه درجات ا٣

 الا نیر نا نا تواتر لیلا نانا وت ٦

 ال نظفخا ہلاکاو نما اتا تمم لیا ںیکلا

 ےک تک اکاگ تم ٹال ےتناآ

 کب وہ ات ھٌا الا ت ھ

 وت ہو



 ےہ سو ید رر دو تہ یت ایا اکر سد جم تے ایا نما 1 ۱

 ٦جج ۳۴۳۳۴ ا9۷۸6 ہ7۱ 58 ٣۳۳٣ 77 تم

 لجو ہراج زع هقلخ نم یبر یبسحو یایند نم یز 50

 - ہریغ هللا الو :

 ے1 ے3 673 17۶ 711۹ ۶۲۶۳۰۳ :جغ *>٭ :

 ۱٢١3 ٌث
 57 5 جہ رک 92۳0۱198 ×73. 1 3 جس

 پا

 ححج_<٭ ٭- 8> ہ٭٭ ہ۱". ٭چ٭7۱ ×٠ ٭>> ےن ا
 5۳ : 15۴6 6)13۹ 3ج 51 57 ۶۴۲۱۶.۱۱ ٭ا)×۷

 جا ا وا (+0 9۰۴ شا توسل ا تا ٹو

 ےک ہیسے ےک ھم۔

 ہک ھج  ھہ ع ٭یب ہہ يی ٍ ھب ِ ھب ھے ھ یہ بب ےہ جج ػھ بج من” ے “ڈش ھے

 ۲ ۴۴ ہ1, 71577 ۹1۹۹ 55 ٤۰× 51 3ج ہ8. 7.7 _

 ۹ (893175 5139 ۹۹ 595 , ۹۳۳۹ ڈس ڈرو سش

 7۱۳۷ ۹7و 9 ۳۳۹۳ 7 ۱8 5۳۳ :5)+ 503ج

 ہ× ۹۹۲ 5۹7۹ <٭ اج 5ٛ ات ۸8۴ 5۴: ۹8۳ ہور
 ١۳۳۰۳ ×۷ 237+ (دئ)-ہ7 0۳۷۱ ۹275۳ 1۹۶ ]]

 ے29 3۳ ۴۶۶۹ ١ 715) ۶)75 7)۹۹12 271۹71 )7>٭
 3 ۳8 ہک ۱5ر 5یچ ٭  (ھحر 8۷ہ ود سد وا۶

 مچ ٣۶  ۴٣۴٭×ت ۱۱۳۰۲۴ 8۹۲۳۰ م۱۹ 5۲۳۳ 3٢ .1۶۳
۹39 7 7 | 

 ۹۳۳5 ۹۹۲۶۳ : 5۸5 ۹۹۰۰۰ ہ٢4 +785 مہ, ۹۹۴۷ بچ

 <۴ مج 6۳ ۱ ہ۳۶ 8 *3۳۳ ۱13۳ ہہ ۹۹5 جج

 ٦۹۳۱۹ : 3× عر ۹۱۶۳۶۴ : 8۰۳۴ 7ت ,717 ۹ ٠57
 > )85۹ ۶۹۰۴ ۳۳ ٭مج جات چ مم یا

 )۹1 ۳3 ۹ إ ۰٣ ×٣ج ہلا ××. ۱۰ 7۳۶۳۶ ××۴ ٣۳×

 .۲۹۱ او ۶۰۶ ی0: تا۹۳7 ۹۹۳۱ 1۹۳5۶7 ۳ 8
 3٣5۱

 ت۹ کاج. ×× مم6 ٭ ۰8۳ م۹

 ۶۳5۳55 ×5٢ك ۱۳ یا۰ ۲۳6 ف۰۰ ۴ ہہ 8
 ۲5۹7 ۱۹۱8 5:3 6 ٭7 65 ہچح م۰۴ ۳]) ۵85
 ٭. <۳ ٭؛ کپ م۳۳۹ 5۳)ر 3۳۳ ۰

 ں.٭ تب ۲ ہ8 چچم؛ خ9 ہم ۹
 ّ..۰ ۸ ]۹۱ ۹۰۰6 ۳٣ ۰.۳ ہ)٭ جہ7 ۷۱
 ۳۹۹۹۱ 8۳۹٣ 0< ۹ عر ۹ م6 >8 ۴
 تہ ہ7 ا کا ۱ ۹۶7۳۰٣ 197۰ ۹۰۳۳1۴ ہہ ۴
 ٭ ۹۶۰۹۳ : ہ ا396 ٭و۹.أ ر٣۰۴ ۴۰۰ ٭ 1

 *٭٭3۹ : 3× (۹3۹8 ۰

 مالع ظبفح یا ضر نی خلع یاعجا 8 ٣۹۹
 جب وع. مقرو جم وج. چ ہوچ "۰8

 م1۰۳۳ ۳× ۱ 7۷ ب1] ٭ز ]ج۳۴ مہ ۴۰×77 1

 ۳×8 ۹ +1۴۱ 7--0۶6 ۹77 *ز5)۱ :ب ہہ ےووآ)
 و٭ج+ صق5و حر ہو و وچ جو بو1ا
 ۳۶ 8۷۱۳0۴ تا (3:) 5 >۹65 )٠۹ ۳ج 8۴۱۳۱

 ت۱ج "ےے02 +2 95 یتنشش
 وینا ھا بونحلاحمدصْ>صصحص--ھتلت عصا وضو رض یس سصآ ککاوھکجھک دمے -داطصج بی سب ہور و ہنس سکا کیک

 )ط7 9 م۳ ا35۳۹ ۰11 ۱1۱۱8 ۱۶۲۳۰۳ ×۰ ی ×57 ×۰×
 . ]×5 ۳۹ ۶۴, (5۳۳۷۶ چ7 ۱۳۳ ہہ ×۷۳ ہا٭ ہمت
 ۹٭ :508 >8) .۔(چیہ ول ۰ بج )5 5 ۴ 7
 ج چ۷ (19]890 ۳ ۱ )۰٣( (ہکا۰۰۷۳٣٣7 -×ب٭ مہہ<٭ 58.86 مہ را

 ص510 ۴ ک۹۰ ۹۳1۹۷ ۶۳۴۲ہ جا ]ج8 ج۱

 ہ٭٭ 3واکد ہہ تب وچ  ج٭۱ ۳٢ ا ہ

 ہہعت+ ٭ م5. تو مج ا٭6 ق۱ ۳۵۳ہ کف

 ]].۰-.-+. ۶21317 ۶18 8 ۹بل >1۹۰]×۰ ٣] 7ہ
 ہ”, 51۰15۶۷ ک8 م7 ء۷۷

 ۃَماَألا ولی یا ار دے ا رو مسا ید ۹

 ]۵۳ ہ تم ٭ 'ج- ات ۳7 ۴م ۳7 5 ۴

 ]جج ٭8یع- حلیم اُهَتِيظلا سلامت وہ٭۹٭”<
 حج ب۳ 5۷ علا َراَتَِيَل آڑ 8۷ ةمارز ی٠

 7)3 819918 ةنئمطم ۹۴21 781۱

 ک5 71*57 ك3 ۲۲ ت۲۳57۹۴ ۴٣۳ت ٦ ۹۴۹ ۹ہ ا 8

 یاب ہرا ۴< ۳ہ ج٣٭ 0٣۳٣٣٣7۱ ۱۴۳۴ ×ہ)× ×۷× >×۰٭
 ٭ [٠۱۲۴ 57 ۳ ۹۹۲۴۳ ۶۱۴۲ 8575 ۹8, 5۹ 9| ةمارل

 5۲۷ 013۱ ٣۳۹۴ ×۳۴ م۹ 5۳7 [3]۳37-3) < ×۴۳ مج ہچج

 ۳۱) : ۴۴ 7۳7۴6 ۳٣7۳۰7] ×۴ ۹۰ ۲۷ ء۴۴ ×77
 ۲89 ۲75 ۹7۳۴ >۲۷؛ جح< مح ۴۲٣٣ ۹ 9ہ ۹ (8٥یک مع

 ہ, 5اک ٠۳۳۴ ۲٦87 چ3 عر -ہ]ز٭ یھئ۶ ۲ك :))آ 5۹ہ یا
 “ک1. 715 ۱۰۳۷۹ ٠۰۲۳۴ 6 387۳۲ ۱۶۱۹۰۶۲۹۴۸۱ 7 ٭

 >8۳8 ۰1۹7 ک 9۹ 5۳۴ موج *(ت ۰۴ 5۱ 05) ہہ٭۳۰

 ۲۴1۶-۳۶۳٣ )5۳۰۴۷ 5۷ :5۹*5۱ ۳۳ ۹۳٣۱ ٭رک
 ٢> 53۲ج ی۹ >۳ ۳ ۴۳۳5 ی۰ گو >۳۳۴1 ی چچچ

 تے ۳۱ ۳ت۹ ۰٢۰ج ۲۳۶١۳ ہجوچرو م٭ ۴ ۹ دہ

 ی۰۳٣1 اچ ×]ح۳ ۳.٣ ۳و1 0 ۱

 ح3 م۳ ۰ٌروَعقر -- ٣۱×] د٭۱ ۰٭ .ہ×٭
 ہم مو٭ مقرلطو:| مور ُرتَعک مم 86 ہی ہ
 ٠۔ج×-۳۷] ۳ ٭)ج تا۲۳٣۶ 577 ا۳ت 81 ۳7 ۶47] :۴) ٭

۰ 8 ,۴705 ۳7 5111۱۰7۴ 9۹۱۳ ,7 ۹۲ 5[7[“ 

 مج ہ۱ ُْئمِب ٢× 38 93ےوجع مم ]ج7ت.-×8٥جآ 86
 3۵716 11711 ۱9۲719 3777 ۱ 7 ۲795 ۱۰8٣

 ننتا کلا لات ×××.۹۳٣  5× ("|م) ۔ 8
77 ۶7۰( ۹7۹ ۴7 ۰۳ ۵۰ ۴۲۲۴ 82۳5 1× 

 ٢> اک ٥3۹ ہ) )م۹ ]و8 5۹ 5)3۳۳ 8۳۴۳:8 :

 ۳تج+ درج ۹۷ ۳۲۲۴ 5۳  5٢۴ ی۳۳۴۳ 2:۶71
 مج ٠۱" ۳۳ ہی3 ڈا >۳ م۶9 مقص
 ۳۱ 5۱ یی و١3 ۹۴۳۱ ہ ہ۳٣٢۳٢] "۳ج ج

 م8۴50ک) 6 دا9 7۳-۴ 9۳ 7 7۲۳۳٣۴ ۶۰۳ ۰۱۹۴ ۰۷٭

 م۸۷۴۳ ۹5775 71۴ '5]515 >۳۴ ک۹۰ )۱

 ہہ <9 ۹۱ مو. ۷×۳ )۰ ہی 13۸6 6
 تر یصر ص ما ے5 ک۳۰ ۳۳٠ج 5۳ ۵75۶, ۳

 ت٭ حجر >5 *۳)877 ۴۲۰۳ )٥1 ۴75ہ ب٭: ۶



 3مآ ٭م٭ 3 ٭۳ "می ٭ئم٭ کی و29 ٭٭ ۹۳۷ ك۳
 ے۲ 57 : ہ×× وج یر فو --۔۰ ۳۶۳ <

 ١۴ ہ٠ ۱

 ڑچوچ و +٭- ۴ ۹۹9 ٭٭) یہ ہہ م۷ 19۳ ٭" مح
 ۹88۳۱ 7 ہہ ۳ م۳ 0۴ یب ]پ۹1 77 7۴۳ 77
 <۰ 8۳ 5۳۴) 51 7۲۳ م۹ ۰۶۴ 31 ۶۲ ۷۳

 و ک۹۰ 51 ×1 (م 71۶75 18 3611186 ۹۹۳۴۱۰۶۰۱ 7 7٤
 ہ7 ۸٦۴ أ۲: 768 85 ۱۰۳۴ ٢٢× ك3 ھم, < 89۹-2٣۶1۳5

 ۔ہبجاہہ یا5 5. ۱9 83۱۰۲۳۳ ۴۹۹۹5 ۹۹۱ ۹ 357 ۴۹
 ڈ۰ ۳۹ ×٭یيج٭ ٭م٭٭ 3ب٣ وم ۱<۱ ٭ قر
 چی)۹ ۳ ۹ ]ر8 8۶۱۹۹۴ ۹۲ ۹3۳ا ۹۹۹8, ۹ 5ر
 ی۱ "]مموک ہر ٭ہ >8 *× "۷ ٭٭ہ٣ (۴
 م۹۱ ہ ر۵ 8( مكہ م8 "6ہ ہ۹۹ ۴یع, 86

۱) ۴ 9۴ 

 <6 ب٭ <۳ ہہ. 751۹ (35) ۹ 0 7
 -ہ٭ (ج)۔ ۹ْج.٭٭ : مہ جو *۴ 8۹آ 3] ١

 7+5۳ ١ ۱۰۰۳ ۹۲۰ ۱۱۰۴ وئ پڑ ہ< ج٭آ نو
 ۳ ۶75 1۱۶۳۳۲۳ ٦۹۷ *رآ5 و ۹۴ 37۳۳ (۴۴ ۴

 ۳۸ 5) ×53, 5۳١ 5۳ج ۳۴ ح۳٣ >7)5] ۱۶ ۸8 ٥
 ےک ھ9 9ک 37آ ۹۹7 ۹7۲ 7۳ 1۱

 )ن۶. م٭ یھ <5 ہد ے وک اک ۴
 یر مچ یت ہہ "-۱۹۹۱ ٭٭ہ ا۹ ۹۹۳۳ .؛
 ہدارا نم انلمع یلع لمعتسن نل انا مہ ٭چرے ہ)چ ٭ ۸۹

 1١ ۴ ۰۴۰۲۳۴ )313 5 5۷8 .١3

 ڈر ج یاءر-ہ ۹1۱:۹۰ ۸آ ۳ *تترة ٤٥
 15158 132 :؛ ٭تج+ یّاورمس ۹٥1۳آت ك5 ت5۴ ((ہ٭
 57۱ ۴۸۹ 186 8۳٣ ہہ, ۹۳۳۴ ۴۹۱ 8 69
 ی۶5۱۹ ٥ہ ہک ×8 ١×۳۱] ب5۳۶ ۹3۹۹۸)

 5)٢ ۶۲۹۱ 71۱۶۳ 885 ٣۹۲۴ 81 5۹۰۳۳۴ ×٣ ۹ا ۶ 88٥(
 ۱۹۱ م× اچتاو رات ا5ک ×1, ہ ۹۲۹۶ دات ہر۹5۰

 ہ۱۷ 1358 ۴۲:58 ف *[۳۹ 85] ۹4۲۹ 7۹۲۴ ۱۰۲۹ ی٭۹
 ×۹ ۲5+ ا[ ۹۰٥٥۴۶ 37٥۱ہ ڈا 5 ,85: ۴7۳ ٠٥۶۳٣
71۱ ۰۴۳۴ ۹ 5۲۴ 2۲ 763 ۹317۷ 

 ٭ا ۹613, 5 ۹۱ 1۴ 8۱۲98 ٠۴1 ١۴۹ ۶۳١
 3+ (3:) م۳تہ317 7 3 ۱۹۰۹۲ ۳۶ 59 )۱٢۳۶

 ح٭٭.: ی می ٭ ۹8۵ ×۲ "ہہ م)ہم٭ _٭؛ م٣ ×77
 ۹8) >۹۳19) ٭۴ ۶ 71 ۰(۹ 71 711

 وقد5اقآ۳۴ ۰۵-۱15 5-۰ ۰۱)->۲٭ 58۳ ۴۹۲۰۴ : ک
81۱ ۶1۴ 8 71 71۳557 )75 ۹ ۳۶۰۲ 717 
 ٭ق ۹7, ۴۳۰ہ ۹۹۸ >3[8۳) ۶۳ "8۹ ۴۹؛ 5۲۴ ۴ا۲
 و35. 25آ ۹۰ ×5 ۹۳5 ۲۲۰۶۱ ۹ 8۹ 7

 م5م۶]۲ ۶۲۳۴ 77 ۹71۳5 ]217 ۹۹1 ۰۱

 ہہ 2< یر د ×× ہو ×× ۴۴ ۳۹

 وج اک 3۴۴۳۴ ۱5۳۳ ۳ت۳ ۴7) د3۰: ۹۳۰۳۳ <4
 371 ×1 ۴۶1 ۱ اچ 25156 ا5. 0۳8 27 ٥8۴

 ۹۲۳۴ ٥٥۹ ۹۸۹ ٭ر) ۲ یھ یم 6
 و جو1۱ ظیفح ×5 9۹ ۵۱1۲97۲75 ک۹۰ میلع 7

 ء1873 ۹۳۹ ۱

 یىی 6 جیج یر ٠۷٥8۰ وچ ہ ۴ہ
 می ہ وتس٭7 رج٭رک ۷۸۵, 5 ۳۳7۳ 9
 "0س 0 79

 ا -۱ 5 ٥ ) دو ×۷× ×۰ 8
 ۷ 0 ا 0 2 یے
 ےہ مم. 1 گہ ہک ہہ 3م۲-] ۷8۲۳ "ه۱٭ ۱8۰ ٭ ۳
 حج ہر 2 آ7 ل1 7 7 ۱971 ۶۳۴ج ا3۳۳ ایج جا ۴

1۱ ۴1 

 ئم م٣ ٭٭۹85 89ہ : ک >3 وج7 ٭۸)
 جر ۹۹۹ ٭ ى۹۹ ۴۳ی 3۳۰ تر (۹8)-۹٠٭
 ]×۶ ۰۴ ت ×۱ ٭٭٭ 3٭ت مر 7+
 ؛ وک × مہا, ك٥ا 1۶ 5۴ 5 3۳ ۰ ۴۶۷

 ڑ۶ 71 ۳۱۳)2 ۴۰ ۶۱× ۰۰۸ ۱۱٣

 ا چا ٣۱× ۳۳ ۳.٣) *زک ۳۳7۳۳۳ د۹8 وچ
 +7 ۱ 9۱ .١< 87۹ .۳) 7۹ 1-121١

 ح۳۴ 6713) ۱3771 ۴ ڑ3 7179 3121 7 ۳7
57+ 11۱ 

 ْ "۴ ۶۳ )7 ٠7× 7ج ٭× ]۴۰ہ 7×

 ر77۰ ×7 تر ییرس ء۳ 85 1۱ ک۹۹, 7۹٤

 7۳ (7]5) 7۶۰۳۴ ۹:77۳7 ۹3 ۰۰۰۳۴۴ ۶ ک5 ۴17۹ 7 7ہ.
 ا چک ×× ٭-٭ ہ۰ ×٭ يص-٭ ہ۳ 7 :
 ۳5 6885 715 5۴ 55 ۶۸۳۱ ۹۹۸۸ 6۱ج
 07پ 3۲۱ 77۹ ۰.۷ ۹ 91۹1-590 ج۹ 7 1۱ا۱٤ ۶
 بب تین دنیا

 "جہ یور مہ م83 ۱۷۳ ×۱۳ ص٣ "۱۴
 اچ ۱۳ ۹۱.۶۳ 96 778.۱ )۳۴ ک9۶ ۳۴ 1
86 ۹9 

"85 

 8 :۸۸) نیلسا 2ج. (ھب) - ید تا ×۹. 7
 آ *٭ہ ہہ ہہ ہ۳ ہک ہہ ہ۳ ××
 ا7۴ مم2ج پچ ہے 1۱ 1گ ۹٭ ۰۹,۳۳ 1

 ۳۹۴ جج. ہ۰۰ ہت ٭×ہ ]یگ ٭عح٥ ہم : ج٭ تو
 0-45 77 ۳7 ۹۳۹۱ 7 87۲ 5 ,۹" 77 ۰۴٣۳ ٣7

 9۹ 5: 9۰ 55 5۲۹59 5و۹5 ء٥ 86
 '۔)ے-٭ نج 3۰ ۶۸ ۱5 885 ۳7× ۱8  ×ج

 ا7 ٦ +77۷ 7۳ ۱۳ ۱۳7 7ج 7۳7 ج١
 ا نآزح لم ِسْمِ ٣ <  8۴ ٭ ۹, ۴ سس رس و 24٦5

 و۔----ج چہ ہ٭ ۃیيج ست ھ٭ هے

 رر چو سج سوپ "وع ِ۔ج <

 و دت ۔یچ::يچت قو

 ہےع اس تا و تر عا ۶ت ٭ ق3



 ج8 یو۰ ہ1 ۱.۶1 ۶۱۳ ۹۹۳۴ ۰1۱ ٠
 ۳۹1 5١ ۹۹ ۴ ×83 ھہ ۴ ١9۱ ××٭ و

 1ج... ۴7 ُم؟ 3تب8 ۶ ۴۳۳۱ وچ ے ا ٢.ٌ
 >35 ۶۱۷۸ 7آ ہ مج٭5۰۴۰ ۹ ۳۵5 5۱ اچ٭ و
 یرر۔ہ :×ڈچت 685 ۹ ۲۹۹۹ 5185 57 3 یچ ۰

 مرہم ہم٣ جج ٭٣۳ہ< (۷٢كت ×5 ۱ ۔-ن
 ))۱٦59

 رہ + یز دص حس <٭ھڑتدک ×5۰ چو
 ]3۳ ہہ. ]538 م۱ ۹5۳1 335 ٦٦ ۳۷۸۵ا (۳۱ ڈ3 جبر
 جح.٭ ی ہد یھ <5 ×13-.٭)ی.۰ا ہ ۹۳5۳۲ 83 چو
 >۱ ویب م5۹ ×× ٭٭ ٭تی٭ یر جچ

 ۱ ۴۰3۴ 732) ٠۴9+18

 ج337 ×17 ۱۰۳ : ص٥ د5۹-2:6٥)9۴ ٥ ×ہمجچ
 ج٭ چ.٭ جرم ]×× : 8ہ ہ7 98-86: -]
 ]مج ۹٥۹ وو ء5د ۱۹۵ مہ >×٭ ۹ میوہ ععوچ
 ۹8 یہ۹ ۳۳17+ ۳۳۰۷۳ 7 ۶1475 8" (.
 ڈاک 587 ۲۱۹۳۶ ۵ 21572173 ۴ ۳۰۳ ۱٢٣۵ ۶٥۴5 جر

5۲9۳۱ 

 >× :'ہئ یے ہیک ہوص وہی دی صص ے تیج دس ےہ

 نومتاوناف و اودما ند را ترا ربا 9۹۹. ۹8
 .٦۳ 0۳5 ]7۳ 5۳7 ۹.4775 8۶٦ ہ5۰ ۹”
 ح۸۵, ۱31 77۳5 ک۹۰ 7:1۹] ۰451 ۹ ۴۶۲۴۰۰۱8۱ ۰۰۰٣ ج

  )38( 7۳٣٠۷٭ر٭ 7+ ۹۹ ۴۳6 ۱۳× ۹
  00 8مج <٭٭ 3۹ ئ 8ا ۹۱ ٭ہ٭

 ٣5 "۹۱ 7  7 ۶ 1159 071 ۶۰۶س7
 ۹۹× ۰: ۰۰ 6 ١× یچ) ط6 05 جب ہ۱۰

0٦37 ۲.9۴5۴ ۶۳ ۳(7, ۲۹۲ 97۶۹ 3۰۴ ۴۱ 

 چ(. ہہ ٭ ۳۶)۳۰۰۹۱ ۱0 : ٣٣× [۱ 90 ۹بج
  +8 ۱8۷۷لہ 5۳ ہ(ج 3:4 2 ۶۱ ×3, "۲5۷ یتا

  (۲۹1۹ 7 77ک۹5 5× ۴۳ : ۶۴۴ ۴۳۱ 18677+
 ٣. ۳چہ .۰0 7۷×۰7٭-٣٭> (3۹15۰ .۳×
7۹۲5 ۱ 

 1ک3ا ہ ج5. ۹۳۴ کہ ہہ چارج یار 5
 دو )0ہ و]ہ رک ۰۲۳ _) ۲ک م١۹۱۰ء ۳ ۸
 ج3۲ نج یہ ترععہ]ہ٭٭ ؟(و×۔'رب 7 ۳

 ۲15۹ 7۷ ۴۳7) ۳76۱ 7 .8 ۹۹۲ ۹۹۰۴۹۱۵۸ 2۳٣
 3 8. "۰ہ ٭نام : تو یھمرم ×۷۰ 8

 9 ۂ 1

 م837 ×۱۹ ٦× م۳۴ ۱۹) ۴3۴۱۴۳۴, ۴
1۱ ) ۰۲58 

 جج. جت ج-× ×× ج.٭ہ٭ ہوب 01۰۶٤۳
 جج٭ ہ ۰۰۰۰ 8ہم ٭٭ >5ہر5٭ ہ >۸ ۴

 جج یک

2 

 ےب و

 دی ےھت دچ ھے ےک

 “8 ی٦۳21 ۹۰۴۶ ء7

 مہ ×7۳ ۴۳۳7 ۱ 87×۰۰ ×۳۴ ×× ی٦ ۹۳۰ م۸۰ ۔ڈ ۱١ .× م7 ۸ مم +5 ۸ ۲> جب چ
 ج۹۳۳ ۱ وج ]۳ ۳-7)۳( ۱٥۳۹87۹۱1۹6

 ک5 (5 28۲59 ۶11951 57 71۱ 513 9)8 0۹۲)7] ۳ ۴
 8۹ ی5 ہہ 3ت (311) ۹۳۳۳۰ 5۲75۹ ×۳۹ 78
 ہہ ۴ ہو ٭٭ وج ٭ ٭٭ ٢ ۰۰؛ ×ق×٭ 808 7
 13 3) ۴7 3 7٦۱ ۴7۲77 ۹۱٥7 ۰ج ٭)<۲ ۴۰۳ا ۳۴۴ 7

 ×۱ ۴۰٣١ 55 7 ب5 ۵ :×7۳7۰۱ ۷7 ۴)5713
 *(۹۸۶ظ۱ ۸۱٣" ۹518) (۴۰ 535۸ ×۹۳ ۹3117 ۴91 ۲۹ ٢ص۹۹۴

 م۳ >۹ >۴ م5. ہ٭ ۹۹۰۰ہ "<< ٭٭۶ ہ
 9۳5 ہ۴ ]5 ۴75 ×۳ ۷ ۹۴ ۹۰ٛ ۶۴ 7
 م6 ۰۳ 17 ×۴ 6715 ۳۰۷) ۳57515 7۴
 +2١ ہ٣۳ ٭چ, تچ3 ٭88ہہ بک ۰5۳۳۴۱ ۳
 ×× جت ۱0رہ ۰ 71 21۹ ×7 ×7, ×۳ ۰
 جب 8٣× ۹ج8 مج جہ مچ ٢ 53۱ مہ. یتا
 د۳ ہ3 ہ۳۳ ۳ ×۳ ۴.]) ۳ )1: ۲86 7<
 مم٭ 8ہ یہ. ٭ ×۳ ہک ×۱ تچ3 ۶۳۲۳

 5+ جگ مم مم ۔قوی+ ٭٭٭۴
 مج 87۰ ہ رک 8۰ ہ) مم ١۱ رکڈا >۸ <ہ
 ہ7۰. ہم ٭ ہہ ء۳ ۱ ۴۶

 13) 219 ۳77 ۲۹ ت۹ ٣> یی, ۱۷59 )

 جد ×ہ788 “م3آ. "و3 ۶ ۹ ٤
 ۴۳8 مہ مت مت تو یزیرمج مک 5ا55 7
 ہ۳. ×۳× ۹55 ۳۳۹) (9۱) 7)5 ۳۴۴ 359 ۴7ا ك۹
 ۳ک 5 ۹۶:۹ "۸, ۹7۹7۰ 5 ۷۹75 ۹38) (۹]5 ۴۳ ٭<
 ۰۳٣۳٣۲ 5۱ ٦× مات مات ی ٣× >۹ ی۹۳۰۱ -۶۳۲
 ۱۲5۱ 517۴, ص۰۰٣ چ×3۳7 ٭۳۰۳٣) << 7+
 ×7×٭× ٭٭۱ 55 ۱ 1 ت٭ (یر۔ی٭ ۰ ۴۲۰ ۹5] ۴۹ ۳]
 م5 ۳۰۱ ی۶ ×7۰ یڈ ہہ یک م۹ و59۹ م5۱ ۳

 حیرم 1 >8 ۹۹ ٹ٭ ×30×٭ ي٢۳ 7 2۱۱٠۰7۰۹
 ۹۹٦ 91 57۰ 5۱ 1۴ ہ۳7 ہ٭ ۲۳ 87 ٠

 ط۷7 77 9159 7۳ آج 7 ب97 ._- (چ چپر

 بوت جت ہ۴ : ً مان 8۳1 ۴ ۹,
 زر58 1)777 ک ۰۳ 5159 ۲۱ ۹۴۶1 >۳1۶:۰۹ 5۰۱۳۳۳ جت 77۴

 و۷ 357 ۹ 71۲۳۸ ۴ 15۴ ۶۴ 7۹5 .4 7159* ۶۲۳-۰۰١
 555۶ م5 :, ۲٦× یے٭ ہک ۰۴ 59 5 15 ۰ 5۴ ۴

 ×35 [3918[۹) م٥ 25۲ 11۱

 ××. ؛ 5تو٭ع یوم  َُِیْْتِمْیِإ جہ مچ
 ءم۳. .<* "ہہ .٥۳ ہى 5۹ م٦ ٠۹ہ۰ "۶٢ر ہ
 توطو ۱۱ مج ۰۰ ہ۱ ی۶: م۳۰ ۴۹۳۴ ۰(۶ ۹
 85۶ 85۱ا 51878 ۳.۹ یی م : ٭] ۱ 5۱ 5

 ۹.06 قرر-س8۹)6 2)۷ 15 ۱|

 وادی ثيحا ہم اوبیصبلا ق تسورل اتم كيلدکو
 ھروصود کرس کس و ےس سوص وو ث “ےھت ہو

 نٹیسیلارجآ عیضنالو ءاتذ ن مادر پین

 ۰. ۹۹5 چت ۹۳۳٣٣ 5۹15 ۴1۹ ٢٢ج ٭



 د85 تر (ویر۔ ۶۰ ۷ ۰۴ >>+ (>۸) ۴ 7۴٭"

 25۴۱ نیرٹندلوش:رھفرمک 5)۹۱۳۴ ۹۴ 8. 7ہ
 راکنا جج ب٣ ۲ ۹۰۷8٥ ×۳ :ج., ٭٭ نرم ۹ ۴

۲5 6 ۹۴56۱ 

 چہ یورم. ۴ ہ× .٠> ٭رھاو وک ۳
 م3 5۷74:٠۰۵1 ۴ ہ۳۰ ۱۹۹٣۷ ”٠۱ ۹۷۳ 3تو۳ ہار
 3جے وب-ب٣ ہ7۳ ٭م. ہم ہ+ ٭ جی
 میرج )نج مہ ٭ 19 ۳)515 7] ]۳۳ ۲۶ ۱۹۰۰.
 ت5ج" +۹ ہ5۷ ۰۳۶۳ ٭[؟۹8) 16۱ 5۳6 469

 5+۱ ی۱۹٦۷ ۹٠۰۳ ۱۹۲ا ک۲۶ ۶ 5ا31 ۹۹ ۴( ۹۹۲۳۶۹ ٦
 3ج ۴ ۱ ]191 ۶7*91 ۰۲) 57 7 ۳۲ ۱۴۳۲٣۶

 و8۴۱ ڑ7: د .٭7۳آ۳ ( ہک( ہک >] ۹۹5 ک ٭؟ ہا۴ا
 بجمچج ٭یہ جب مم ف١ (مبص ٭.5 ۹۹۳ "۹۹۶ 5۱51 ۹ :
 55 ۶۱۴۲۷ ۱ ۹۹۰۲۳۴ ۳٣۹۱ ۹7۲۰) ۴۹۷۰6 5ا5 ۶۱۲۰ ۹1۱۹۶

 ج611 13) 370۹7۹ (>72)-کك۹ 85۳ ۱۴۴ ئ۳ ۹0۴ 71۱

 ےب. ۹×2 (ہ3ت)م؟5 ٭ 983 ۶8۹۹ 6۰۰ ۲
 وہ۰ 11۶ ج مج. قہ”٭ ڑ٭ج ۷(۹ 1۴ وج ۔-

 جو ]ہ×٭ !ہ ہ5٥ ت۶ ٭تو+ یورمس 5۱ ۹ ۶
 نے7 ۴۹۲۶ہ ٣ ہ5۱77117] ۱۴513 ۹774 ۴ 7 1.۶

 م۹ : ۲۳۱ 51۹1: 515 82۰۱ ٣ مزا ۴ 9
 ۳۰۴ ×ہ "۲۴۱۰۳۲۷۰ ۶۳۱ ×9٢ ٭.1118٭ 5۴۳ ہ۳۱
77 ۹۴ ۴7 ۲۳ 9 7< 5(7 51 23۴ 

61۱ ۹:7 7۲۹ ۹۹51 

 و5 م٣ ہہ تر یار ہ۹۴ "(۱٭٭۲ "ء۴
 ۳65 31٭)] ۹۰ 7)0913 ۳)9 217 ۴ 71

 53 ۱۰ 3ت٭ یّرم 385 8 ك8 ہآ
 یم وجہ ناچ یج 3جب "8۹۷۰۸ ۱ا5 8٥آ ۴۷۳۴۲ ۲۰۱

 2 ]۹1 ) ۹9۴ 91 ۳۳ ۳ ہ7, 9۰ 7 7۱
 ہ5 ہ۳ ۹ ۹۹۹۹ 5۳۶7 *۰ کا5 ۹ |۹۹۴۲ ٦

 اج ]۱ 3158+ ہہ 551 ز59 7ج۱ ک٦5 ٭آات
۰.1 7 9۴۹ ۳۰ 1876 7 51591 ۱1 

 زانآداک لنا لانا نت الا کيا نل نوا

 ۳۹۹. 01991 7۰ *] 1 9۴۹, 9۹۴ 9۵۹ ٣( ٥58۳۳۹
 -حجى 85 ۳۳۱ ہ5ا1 ٥۳۰۳ ۴, 5 ۳۲۰ *ز×۳7

 ۔ںودح 6ہ م3 ی۰۳۲۹ ۹۹8 ۹۹۶ ۱

 377 ک15 >10011۹۱4 3 6:

 نو یشتااد یس . یدعرکل لیک ك3 4ی یونان ملن اد ت1٭ 1

 7+ ہہ ۲۹ ۶۳۲ 57۳, ۶۹ 5۹۳5 ہ56 615۳ ۹۴۳۲ ۹
 31 (مػكآ,. 518 ۲ ۴35 ہہ, ہک 5۲۶۹۷۴ ۶۳۹ 8۹7 ۹۴ ۱)

 ک5ا[۹ (5٥ا9۹1 511۹8 1 11|

 چو وج0 ہ۱۶ 1و1 ك٭ 2۹۲۶ 5, 5ا۹1 ۹۶۰۲۳۲۹ 7
 *3ج٭ مج مہ بما  (م ٣۹ ٭٭ 5 ۴۷۴۶, ء1

 ٠٢ ۳ك ۱9 ک ت۴ (د2)۔-دچ ×۳ 7۴ ×۰۳ ۶۴
 ہد اک. )2 9 8 71 7۳5

 ج7 ۹ ۶21۴1 ۹ 517 ۱۱۹۳۰۶۲ ۴۶7۲۶1 ےق>اچز جہ ٤
 ییہ 991۴ ۹۲۴۹ ہ6 785۹4 6081 291 55۱۹۹۴۳۲ ۴
 ا1 ھ۱٣ ۶ ۹۱ ۱ 27 0ت ۹۲ ہ۳ ۹ 7<
 ٭ ہ5 ۹۲۳۱ نت (ہ2) ٭زک 8۱٠۳۷ 515 16۹ ہ

 راست نہج ۳۲۳۳ ک ۰٠۷۳۷ ×5 ہ دام
 چٗو۱

 وہم ۳۴-0۷۵۳ ×٭ د٭٦ ×۰×5+ ×× ٭رک

 مایہ مانا خس فسسانسام

 یاس اوس دیلوم دستک سا ک8

 '۔ںچ ءعہ ہ۱ وت ہ٭ 5۰ وج ہہ ےب <6 ۷
 ك۳ × ۰. 7۹ 5ا ×۱ ۳۳۱ ہ۹ 8۳۸۹ ۴ ٣۴

 م08 - ۳٣٥٣ ہاڑچ 3-۴ ۰۴: ۹
 أ3 ×۱ ہ1 7 و 20 1 ۹9۹۰ 8-8

 ےس بہ ]ی۳۳۵۳ *5 تاک ۱ ج.٭ ..ج (ہصجر۔-ہ”
 یہ مآ 88 883۳ ہ۵ ۱۱ ۰۸ ۱ ۰:7۲
 ا "۴ م٭ ×۶ ۲۴۹ ۹۶۶۳ ۹۲٤۱ ک۹۲ 7

 اڑا چہ رح وج -۱) ۹
 00 ک7 ۳۴ 2> ہ۳٠: -جح 8ھ ٦٠۰
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 تب حا. ہہ ےھت تع تین تص صىص- صر کال -جومسص ط× اج .--ال
 ت۹

 نب جم یک ۰ ۱5 ۴۶ ۱ ۰ ٠۲7۹ ام
 ×× ۳۹ 7 ,( ۹۱۴۴ 3۳ ۹۹۰۰۱۹ 5۰۹۴ 5[٣

 2ج8 : ی۶ ہ1 9۹۳۴۴ ۶115 ۳۴۲×۹۳7 7۳5 5۶7 ۶74 5
 1 57۰۳7 م۴ نی 7 ۔ نو ہ8 ۳ ۴۹

* ۱ 

 ی >4 ۹3:91 9 ۴۲51 2۹ ۴ ۰:

 هں ینا ولدا نافْيوم نون ون یحرفعم لیا نل مہ و 6 جے“ ھم ک ےہ
 5-۹۰۰۱ 0۶187 ہ5۳ ×۳۷ 3۴۹ ×۴ 7
 0... ہ ہم××٢ ٭چا ےب +-٭ |۳۱ ۹۷۶ 7

 ہ۰۴ ۳٣۰ ہہ ہک .٣۴٣0 ٭ ج >۰ ۴۳
 >۹ ہخ مج ہ 8۲۰ ما >۰. د۸6 5 ۱ ہہ, ۴
 ٭ح]۳۱ ج< اص. ا. ۰17 ×۱۱ >۱ 7ہ 5
 یوم .ہ ۳.۱ ہہ م3 ہ۰۰ ۰8ہ ہ۳۶ م-و<

 ۔یجہد..6ج5 ۴۹۳5-81 ۰۲۴۱۰۳۰, 5۱ ۶۲۶۰ م٭٭ ٭زک
 ج ہک ہ5 ڑ (چيمرم ہ٣. ٤ ٠٢

 "قسم چہ 8۰۱ دام ناََلِا ×۹. د ×× رقت
 مے ہم: 755 م٣ "58ہ جب ۱۹۱ ×۹8 7
 ۴۳ : ی۶ 5۳۷ یب مہ ہک ۹1ج ہ۹۷ ۰: 0 77

 ٣ح ت۳ یک ہ1 ہ56] 7۳-۹۳۳۳ ۹ ۶۱5۳5 8۲ ۳ ۱

 لیک لام لکل ا نا نت ۹۹٣
 عت 21۳ *37 611-8 +۹ ۹)۷۳۹, 7۹13 77 ٤ ۷٠

 ےرر ]م٣ : ہطک,+یئس مج م۶۹٣ ہ۳ ي۳ "ہ۱ ۴ 85
 ج م۴ 7۱ +ہا8 ×1 ۰۲۴۷۴ ۰ 3۰ 86
 ×5 ہ5 مت موہ م٭٭ :3 +۰ ی۹۰ ہہ ۹55۶ ٭رک
 ۳ب *۲۰ ۱۳۷۳ ×75 751 57 19۳6 77ا81 ہم اچ

81 
 ۹۶۱ ؛ نز ڑ۱ 9ک پی ۴اا, 5
 مج ء3 << چو م۳۰ ×<5ک ۱85۱۰۶۸۰5: (ی)
 ہ7 ۳۹) ۳ ت۳۳ 5۳٣۴ ۲۳ ہ1 7 2۹۹ 9
 مج >م٭ +۱ یو ۶م۳ہ >۰ )م8 ہ5 ۳۹۱۱ (۳)

 مج <ہ 8۰۲۷۱ ہ39 >۹ ۴۴ ہ ۹ (٭٭2 ۴۶۱ (3۸)
 2ہ ۱)2 ]مر ۱ ۲۹۰۶۱ ۹۰۱ ۴71۱ (۹۷۲5) ۹5 ۹"

 منر٭٭ ہیر ]وج ہقعیج]م ]ج ۱ یر یم”. وچ ہہ
 م٭٭+٭ ہم7٭٭ ۱ ۴ ۹۲۳ 2۰٣٣۰۱

 ک51 185 539 ۹۹۶1۷۱7۳۴۹ (308:) 8۱۹۳5 ٣۹
 ہہ .5 7۰ 5۳۳۴ ۴۳. -ص٭۰؛ ج٭) << >٭٦ ٭تو<
 یبجم "م٭ ۹, ۰۷۳ ر5: ك7ا ہئ۳۰۲۹٭ >۲۳۷ ۴۴۳
 جو 5۱ "ہ77 1و مج مج ٭" "ہم3. ۹۹6

 58 ہہ ٭...۱8۱ ۹۰ ٭۱ ۱۹3 ۴۶۴ ٤۶8 ۹٢۴۱ ٠۳۲3
 7جج میچ” 8۰۶[ 5۴ 5 ۴۳۱ 5۹. ج۹۴ +۱
 ب3 33٭ ٭٭ هم ٭چع جب و8 ٭
 ج۹7۹ 7 )۳۶ ۹۲۳ ک۰ ۹۳۹۳۲۴ 518۶ 91 7

 8 مگمزت ۶۹6 ۴۱ ۴ ۱ 5 5٣79



 نرم

 757۳ ۲۰۳۰۲ < چےجم×7 ۶۳۸ "تہ ٭ب۱ رو و ہ

 ٣ ٭)ہ78 5 ٭ 5۶ مر نخج ہد بج بج

 ہمواج+١ مج ہم ]م۱ جج ہصج "و جو ]بج

 ہج ْہ٭٭ ۳ ہ 357 5ا 5۳78 ×+ ہہ ہ8 جڈ ہ

 ہم۵ "تہ بحج٭ يجو مچ. 8ق  خ چ

 بء×7 ×۳ ۳5 بج د١ 5جج. جر ۰ یو و

 ٹ٭ <3 د5 05ر می عو: ججچچج ہ٭ہ٭ہ

 5۹۶۰7 ×5, ) ہ ہہ ہا ہہ ء5 8ج٠۰يصی

 ہ۴ 3۶58) 7۹5 ۳۳-3 ہہ *ر× ×ہ ١× ہہو 3ہ

 اٹ 1 25۴ 888 م7۳5 +۶ 1۱ 55 7. (ئنز 7۰۶۰

 دعب الا کحلا نا ئت نیوڈا نيلثَع یخ ام

 ٤۴8  ۱77 ×5 ۲۰چرا ۲۳۳ ہ77 ہ۲ .۹)۷
 بٍ٭ج ہجچوت ( ۶۱۰۳ ۲۱٠۰۳۳٣۰ہر3 دولت 8+ کا5۳

 ۳7ج 8۳۳ 8ر ہ5 ہ ١187+ 5937 ت٥ ا۷۷۶ ۱۳۱۳
 " ٭×٭۱ ۴۹۰ "5 "×ی٭٭ جو ہو ٭3 جو ٦ہ 8۶٥۳۰

 تا555 تد5. 5. ۳۴۱ 5۶85 ہہ× ]جج و۰ وج ہ

 !قاتات٭ ×۹ 3٭× جر ہ و :دصر ہوم بے
 ٰ ٭٭ک٭) ا

 ڈ1 (5ان) < 8 4 ×7 .۰× ۶٠۳٣۱ ٠>
 ی۱١65 ۹ >مہ ہ5(: ع ٭ جچچہ جم جو

 579۲ جج٭ مج -حچم >٭ بے" 5د ڈچ یہ

 485187۰ 5۴ 5۸۳ ۱٠۱ ×٭۱ ×× 5× مھمر

 جات ۲۳۴ "۳ہ ۱ ثج ہ3۲ رہ: *چ٭3 چوم -چ

 ۴ تا38 ۴۹ ٤۱× ۵۴ ت۰۳ 58 ہہ ۳ ]مر ق3 چہ.

 ۹7 7۷ ہہ ٣۶۰ چر2 8ھ 38 مج چو٭ہ

 وڈ >۳ ٭می >٭ج ہفقرجح مج وج 6

 6 ہچہ ٭٭ 848ی یجتہ مہ دس ۰۰۷ جج. 7.5

 یاہرعگ وا5 ہ8۷ 0ق ہ۰ ید چ۔ مج ہ3. جج

 ۹۷۶۹۱ ۱صك 877 )٠7تا 7ج4 ہا" 32. ہجری یہ و

 آ٣ 2۱7 ۹ 2:٦٦ 7۳٭ ۳ہ د>”) ج٭ ہہ

 *77 ۹7۴5 < ٭٣ہہ٭ >٭ 537ج ہ ہ5718] ط× ۳
0۱ 71۹(۹ 

 ۹۹آ 7 و ۴۳۲۲۷ ٣۴٢ مد ہہ مج مكہ

 ۳۳۱ ۶۱5۶۰ ۴ 1۹ی 571 7۳۳ ×× د٣۳) ٭٭٭ ۱ ×× ۶]مج

 ۳۳۳ مہ ہی ×۱ ہ٣۳ ب ہ3۰ ہچجچ مج جہہہ

 اک “76 1, 1۹۴6 ۴۰۹۱۳ہ.×<٭ جعججج ۱ج 88 -.!)چج×
 38 ٭ ۲۴۹۲5 ۱

 ک۹ 53715 ۴7 جج یجیز۔یچ رح جج ٭ہ

 تنخح نومعََدا ںیاکلا ٹکا نْطِلَو ةنمثع املی و نل أو

 ۹)5۳۹, 27۳7 (35) ۱5 8۹۴ 87۳ ۳۵۹. ۱15 3 ج7.
 ٦٢ ۳ا87 ۱ ت٣۳ یہ ۱۱۰۹۰ ہہ)٭ و دم جج

 *ئحط ۵ ۹۰٭ ہک ۰۰۴ ×۱ ۹۰ >:۱:۳8 ہہ "۱ع

 ۴۳۰۰ 138 ×87. ہ ×3۰ (53رج ہقج جچ

 5796 تا5 ات اچ 991 +۹6 ۱ ا3 ّ”ہ٭٭ مر٭ و جج جج

 وس ۹15 515 ۹۲۹ ۶۳ت 53, 5 انہ ۷1۱

 ر۱ج7 ٠۴.:)7۳( ×۰×. >×ج ہجج

 :ئو١ اک 9۷۳۳۱ ×6۰ ۳۶۳۳ *ر×٭)8 ہ0۹

 2۹۳۱ :؛ 6ر ڈ8٭ثوج٭ہ ٭ج جج یچ٭

 پچڑ٭185 ہ9۱ ہہ, 591 ہ187)87) چہ ورچچ ۔- ہ

 م۷ ۲ ہ. (۹7۳۵5. 5۳۳) ۹۱× ۱ ٣٣۴٣۰ م٦ مّجر.٭

 سج م۳۴۶۰ ۱8۹ ۱۳۴ 5م جج م7

 خرم ھ می. ]۱ 5 یب ید .چ یم(
 ۱ تب 55۹ ٠5۲5 517۰ موو جج یجڑ|ئ 8۳ہ چوم سم

 اک مو ی2۰11 97ج >7 یب۳ ھ۳ و 77 7> ۰× 2۳٣٣
 او2۹ ۴× ۵۳۴ "×× ×× ہہ ×× ہو ج٭

 ۱ ڑ۰ د۷٦ ۱۳۲ ۹ 3۳۳۳۴ ۱: یب ہر. -.٭.
 ۶۲۳۱ 5۴۴ ہ, ک( ۹۳۶ ۴۳ہ >5 بہ  ہ× ہا میچ
 وم ی ہ5 ہ۳۳٥ ۳ج >5 يی "حر و جو

 ا آ جج >۳ ہ۰ 8۴۳٣ ۳٣ ×57 7 ٭5
"۱9 

 ۱ لاج (د0) د×٭٭ ہجص× >۳. >×٭ ہ×٭) 3 م۹
 "| عو می. ہ٭-. 8م ہہ مم -م و ہ
 8۴75 87 +27 5۳٢ ا۹۰ ۷۳۰ بچو 8۳۰ ٭_

 ١555۱ 5م 5۳۶۳۳ 77۳ ٢× ۹۰ 3۳7 د15 مج ڈہجچج
 7۳۳۳ ۱۲۳۶ 5۳۳۱ 5۸ہ ٠ 8 ہ.× ×ہہ٭ موم
 ۳ 27 7۳۳ 7۳۳ 2۳۰۴ 7 ۱ ۶ہ >۳۳۳۴۰ ۰-5

 77۳ ۳٣٣٣ ۱۱7 >5۳۳۱ ۰ ×7 530ت. 8ہ >٭57م ج7
 اڑت87۳۳)< ۰۴ ×۷ ۴۳ ۰ ہمت 8ہ ہد جب "
 19۴ 7۳۲۳۳ ×۴۳ ھ25 رہ ء۰5 ×۳ ×۹ دہ ×6

۰۱ 5× ۴۳۹ ۲۳5 7۲۳۲۱۳۱ 8۳۴ 57 

 ۳۸: ء5۳ ×5 × ×۰ ہ۸۰ ہ۶ ہب ×ج×٭ ہ× (ي)
 78۷9۹۹ ۹5 ۴ ۳۴۳ 5 8۰ ۱۶ 5777۳7 ۳× ۳۷۳۱ 7٦×

 اکا ×5 ۱ کت ک۳9 ٣ج 7ج ۱ ۰۰ 7ج (×9)
 ۹0۸۰ ز37 3۶۹ 7۱ 7 ۱

 1785 (5)ر-< یی >ہا5+ جج ۱ وج ۱و 6

 ا : ]ج3 مے ]جم ہ٭ 55ج ہہ ع٭ ہ١ ہ

 ۳۳۹ 2.5 م5) ہہ 8ہ م٭ چو ×۳۴ ]جج ود
 ۹55 231۹61 ۴55 357, 7)9918 ةم ال نیع لک نم و

 کر ۳. 1 07ج ۱ د×) ۰۵ .۔(چھوق)
 اچ یر می نت ٭٭٭٭۱ 8۰ ٣٣×"

 ۹3۳۷+ جج ور×٭ 8۳ہ ×× د٣ جہ" 8۷ ]مج

 557 ہ۔۶ و.٭ >- ء ود پچ ج جو” وہ

 ٦5 ہہ ڈوچ.موج ٭]م و <3 "×۸ بچ



 ےہ 3تقحح صہٰ”پ صجبسںپتن  یصکے ۔-۔-ٔ٭_٭ً٭ ٣ً ھۓف ۔ مسیيی - رجچو ہہی ۹ ےس ےسچی ے ےےپ سچ بن

 سو ۔__م" ۔م۲۴میج ۔ْ۔...ے٭ے ت  قجج ا  ۔_"ھ-سھہ

 حس-.ے. ہتجتجدٌٗجسعایعص چرچ ۸

 م) 5 058 "5۲ >٭5)١ ر1 ۴577 . ٣

 و3۹ ۳۹316 >۹ ×۹۱ ۱

 مز ء1ا58]| م۳۰۳٣ ۱۲۹۹۹ ۴۳۰ ۰۳۴ 6۹77٦ ٭ "جہ

 'ي23ر ۱ 3۱۹ 0٥۶۴

 (م) م56 55 8۰۳ 7۲۹۷۸۰۴ ۳۲ 15+ ۹
 ۹)1 ۳1 5ا41 ۹ ۶۲۳1۹۹۲۴۹ ۶۱۳۰۱۰۹۴۹ ۶۹۰8) ×3

 یر وت مات ہں مہ ۳١ ۹۳۱ ۴۲۹۰ مج چو

 نج نک ]6 5 51۴ 5۳55 ۴۹ا ۹۹۹ ):۷ ڈ۵ چو
 وج 9۴7 ۴ ا ٦ ٦ ہ31 تا, ھ7۳ 7ا نج

ْ ۱ 8:7۴] ۹ 

 (ع) و8 ي م٣ م٣ ۹۹ ہ89۹٭8٭)۰ ہم٣ ڈ۶ ((ہ٭|٭آگپ

 نہ دچ ٦× ھج درود ہدص ہی أ5 ۷ ہجب هللا ور
 ۹ون( هللا ءاشام ج1 ج3, ۲۳5 ۱ ۶ ٥۹( ٣۰۹۹

 (م) 55 5۱۹۲ 8۷× 5۰7> ۴ ٣ 5۳۲ ٣۱٣۹35۴5 ۰٢٢۳

 حج ٭!]ت×٭۱١ ہں ہہ.ہ.۹3 55۴۶ ج8۱ ٥٥ج ]پو

 ں17 7۰ ہ2ا (312) 1 ۴۹ 3 5117۹۹ ۳
1۱ ۹7×8 7 71۰ 71 2718 13" 1۳۹ 7 

 مر 6-۹ پ۳۰ ہک( ہ۴ تر۴ ۴۲ ۰۳ ۲
 82 3۰8 ۱)3۱۹ 1۹8۴ ۱57 ہ ٭6ق75٭+ 3ء1۳ ١×

 ۳۹۹ ٥1۷ )11177132> ۰۰۰ ٦ ۰1۴ ۳۹+ ×7 مات 7۱
 جج یجہ) ہ3 ٭"8ہ  ہ٭٭ *:ّنزوچروم (3۵۰)ر ×٥

06۱ 

 تتح.....-..مسس٭شس!یمرسص-عکدعصوووھج و موجرفوووتمجرکڑوسوکجحعوججججٗج وج چجوصجوجوفجکجسچتڑجصمرشنلنا

 <۰ ک۳ 770۰ ٢.4 (3ہل2) >۴ *س٭ ٥۴۳ ۴ ہت
 ی۹ *9)؟7۹9 ٭۳۴ ک 7)513 7)5۶۹ ٦١ 5۶ ۳۲٦۸۹

 بج مج 76+ ٭أ]ہ : د٭ ×گ5ات چو ئ۰ س5
 ہ۳ م۹۱ "88۷۸ 5۳58۱2۲۳۳۷ ی5 "۹۲۵ 5 ہہ ی<
 9588 36 ہہج۔ءقآ ٭ہ مہ ۱ ۹ ۳۸۳ <<
 ۹5۹۹۲3۹ ۹*5 5971 ۴718 : ٠۹۰ یہ1۰ ۹۲15۸ 8۶18 ۹1

5۲87۱ 

 ا
 نزاتَازاامب ہا

 ۹1۹. 55 7)215 ۶8 1۹ 7۹ 515 7 (۹۶)-ک 5۶
 ء7 ۶ ب۹۰ 18 (۳۹۳۳۴ ,٥1 6551 ۹5ا51 5 6 785
 يت ہ3مہك0ەہ 8( ۹ى ٭9٭٭ تہہ ہہر مت ٭

 ہو57 ۰۳۶۴ ۹٥۶ ۳٭ 7×3۱ ۹)۱۰۰۶ ۹۲ 17٤
 کج : ۹ ہاٹ. ہ٣ |۹۱ مج ٭توج یر ہا

 -. یجاخ مہ م٭ ۳۱۳۶ و058 یب ا ٢ئ 1۱
 ہت 5 ۹۶ ×۳۰ ہ۳۸ م7 ۹۳۳۱۳۷۷ ت5
 ۳ .۲٣۳۳ .٭٭٭ تو یار ۹۳۷۲ ہ58 ۴ 7

3۴ 518 71577۹ 5578 155 : ۹511۹ 3 26۳ 90 
 ہّ×]7 ء۴۳ 6٦ 1۹8۱۷۶7 51559 ک ×۹5 ٥1۶۹ ۳:4513 77ا5۸

 ت7۶ 21117 ۳3|۴ 867116 813181 ۱

 ۳۹ ٭ ۹۳۶۱ ٣ 5۲۳ہ لہ5 مج م8
۰۱ ۴ 751 



 ۶77 ک۳ ۱۴ ہ۴ )۰۱۳۳۷۹ 5ج م57۰۳

 ٤۷" ہ۹ 56۳ وہ یر د٭6 8ب٣ ہ ×3 ہ۳

 م36۳ ۱ ۲۷۹ >٭ ہ8 ۹( )55۳ ہ×۔ مم ”ص (ے٭|

 2۲577 ہ59 ٭×۳ ٭ز 9 ہک جو ۴۶۳ ہموچ ہوج "ہیچ
۱ 7 57۴۱ 

 8۴۷8۳8 ” ۴۳) ×۳۲ 3تو ۶۲۳۵ ۳۰۲ 99 ہ٣ وچ

 ۶٦ 9۶۹۲۷ "ج۹ (1۹,۱ ۴6۱ (م131۹ ۳)۶ یک ٭یر|ر بم یب ۳۴٣7

 ةیاَقيا ×۶ و×ا د٢٠ ×× ا عرُح ×× جج :٭ ٭ہ٭

 َهياَقیا ٢٦۹۶ ۹۸۲ ۰۱8 >۶ +٭5 *×۷3 یب ×٭ موُص ×8 8

 55۸ ۹۲5۹ 5۲۹ )ںرو3٭ <۱ یج٭ كم یو د٭6 جہ

 ۳۳۶۳۶ ۴7۳ ۴ ۲۱۸6 5۳۱ "۶ تہ, ی *13ت 8۳۰۴ ۹۴ <

 ١۶۰۹ 15۶ ۱ ۴۳ م۳ "جہ ٭ی٭ ٭َ]"ت< ہہ +35 'میےچ+

 *۹۶۹ ۳۱ 8۳ 35۱ 5۳ ج٭ ٭ 88ت ی3: ق۶ 884

 ۹۳587 ۱ ہرآاتک٭ب ٣+3٣ 4٥۹159 "۱۶۰ہ ٭و٭٭ و مع

 7۹۶ )۶1۳ 53051 4)577 ۲٣۳ ۲٣۳۳٣٣٣۶ و١۴ ۳۳ ]مہ (جج۱

 ۳٣٣۴ ۴ ٭٭ م٭ے.٭ مج. .٭ م۳۳0۲ ٭ہ٣ ٭
 ل۳7 ۶137۲۰5 ۹)۶1۹۰ ۱

 نی سننا ھکا نرم قوت ۔- ۹
 ڑ٭۰ ہم جج میبيب مج مج : م جج ہم

1۱ 57 

 یلاک مٹ ×۳ ا۹1 5۴۳۷ 7ا7 ھ, ک ۹۲۳۴۹) 5۳۰۷۰ ×۱ 8
 ۰۲ ۴۳۶ا 397۳ نج 07 *٭ مج پپآےۓےعچج۔ مت

 575. -٭حع -ہج مج٭ +ےقج ہتج٭, مج ہی
7 57۰71 715) ۴۳۶۳۴ 515[۲19- 

 ت؛دیَساذ ام مویلعاولیفاد واک. - ۷۹ لاٹو ۸9۹
 5۷۰7۷۱9۳۶ ٦ج ح ۴8۷ .مە× : ہم۱ ۲۰۲۰۳

.1۰ ۹ 1۴ 55۳۳ ,5 ۴ 1777 ۹۹۴۹۷ ۹55۱89۹۳ 

 عت میانانرۂجَج لُمِح می اج نسلَو كَِيلا وُص دقت اَْٰلاَي

 _۔ "1۸۰ ۴۱*)3[1 ۹۱۶7, 31۳۰۷7 ۶۹۳۴۲۹ 757 ت۴٣ ۱ ۹۳ :رچ

 5٦ ہ5 ۴ م۹ ھم یک تاج ت۴۷ ء7 607 و7
 ۶۲۹ ۹۹۰718 ک31 33157 |

 ک7۳ د٭ تج) ہ3 ہہ جت یر ہ۶۳ 742+

 8ہر ی م۳ مج مج!]٭, ٭یم 89 ١6ہ ہہ ٭٭ ج6

 ۹۲5۳ 55 ۴5 ٭۳ تہہع 88: ید يوو ہو

 ہ5 ہہ کج ہ۸۰ جج ہہ ہہ 858 8چ ہچج

۶ 8۴ 

 ا51 ے۱۹ ۳۳1۱ 1 یم 6۹۶ج۷ ہ5۳۷6 8ج7
 اک ۹۶ ۹۶, 6۲۶۹ 5۰۶۹ ٣۳۳ح ٣۲× ۴ئ

 6۲۹ 5)11۹ ٣5× 518515, 59, ک۹۰ ٢۳۲ 5۳۳7۳ ×18 جے

 ۹55 ا ۲۹8۱ کا557 +۹5 تر ھر ہ۲۱ 7

۷۲ 5+ 

 جے3 دو ہ88 ۲کآ ٭٭ : ہ718] ×× ڑتس+

 ۲۲۵ ا٣ یا امو

 رم یخ نا

 . ٤22ی[ ۳]۳ ۹ و ہا ےک 25۸ < ےن ا ہک ار
 ر ی هی - لعَجمِهزِ ہی ھر ھجاَقَلُف :

 ال 66 نیر رانا اھکآ نم سا ا
 اوص ںإيوفن اولاق نو ںیشئاذ 32 و او ے00 ےس ا9

 0 رن یاناڑ ریت لن ہی اج نل نلملا ان:
 و ضلالت تحت ماع یل اولاق ا

 ا او نند نا اوج قا اف انتقام

 و ۱ تن اپ ا کتا ءاع ناک ا
 مرا الا کلا ند یاس لاض یل ناک ا

 یخ یھ ےس

 ئِ 2 ےہ و ےس ہی رس 2

 3ل لع یز لیہ یوغوامف نم رد
 جد 0 ہک | 3شس اھڑساف لبق نی دل ا یرس دق قر ا:

 ممر ×77 ۲۷7 ٭ٹو+ ہہ ع۳ جہ ۔يح ہہ م1 یہ
 ۳۷۸۳ ۹۳۰۷۳ تاتصوو+ وو! حر مہ ٹ5 بیر و یچے٭+
 مرج٭ یچ ہم و ی چےج ہو مرچے٭. یرہوب بج مچا

 مز 5 ہ5۶ 7 ج۷ ۔"چ ٭٭5 ۲۰ ہمرسژججچژ 7 ]9۷ی۶ قدر

 ات7) ۳)٣٤۶ ۶ ہ7٣ 27۳۷77 ۶7777 7/7777 یو+ ہہ "مج یز یز٭

 ہہ م یس ن73 ]8۷ ۳ ۷5 )حج یجب 5 یھ كر

 (مە) ۲ ۳۴۳ ۶ ہچڑچ+ مہ یر یر جب ہہ ہآ

 ۳7۳۰ ی۲۶۳۷ ۹75۸ یج  ہوجو+٭+ ج+٭۹٭ ھرج ڑچوب حب ٰممر ہرچ

 ۳۷ : ٦۴ ہج)2 79797) >8, 3 م٢ ج۶ ٭:٣٭۴ ٭)7 7 ۰,
 (م) 7 5)۳ ۶× یہ ×5 یب3 مہ ٭جج عجج جج قیچح یہ روچ

 7 ی۴ ھ۳7۳7 ھ7 ۳۲۳ج 7۰ر 7 ×آہا٭۳7۳۹۴ یار

 ٢ م5۱ مر بی و ڈتو٭ ج,٭ بج مج جہ ہد
 ۲۳ اکوڈآ۔ وو ۔]و.ہدر بیپ ج مچ جج پو جچوج ٗودو

 ٦ بے مج چوروہبر یک وج ہو ڈو لو مو
 "ہر م مج: جج م٭٭+ ہبچجحج عودم وچ جی

 75 7 نج ہچر<ک ×7۶ ڑچ مچ ر پج وچ پت ہو.

 ا× ۳ یجج ہجیرج ھرڑرج تج ہجر ہ5 یج ہک

 6۸) 7 ٣××٭ ×۰5 ز ×۶ ھ ج7 جج وج ہ× ہزج ید یرڈو
 1۳7۷۶ ہ7 ) دہ ڑتج٭ جت ٭7 ر٭٭ ×× ×۰×
 5۹۷ ات۲777۹۴ 777677 77٦ 7۳7 ×۳ ۴775ہ ۶ ہو7 ھو 7چ ۱
 77٦٦ ٭ مج: چہ ج ہ٭ ×وصص ٭ہج ×۶ ججچ م۔ر
 ا ہہ ہ۸ ۶ ے ہ3 ہ٭ مع ہے 28 وجد

 آ7 ۳ر ج5۷ ۱۳5 ہ7ہج یہ77۳۴ 7 ۳7۳7 جہ۳ 7۱ر
 59 ۳۳7۳ 7۔77 ہ7 تہ یب جاہ مج ہر چر

 ہجری جس جر سسسںوئ سو ۵ه



 ےک ہا دت کل ےہ سک سم و مایا ا ا ا یہ رہ یو

 :۳٣۱٣ 2ج 92ر -یو ×87 6139 ٦۳3> ک5 ×3

 جک ۳ی ہ م۳ ہ۶۳ ۳ ۱۱۹۳5۱ 3185۳۰5۷۸51 7۳ چچ
 9 ۴ 3ج تو ۱ا ا 15 ۰۱۳ ہج>

 حج "659۳. ۹۳۰۴ ہ۴۶ "ا5آ ۹۴ ہ٭
 6575 ۳۳۰۶۲۱ 7۸ 7 5۳ ہر یقترم ۳ مہ

۱ 1 ]9۹ 

 ۂیخآ عو لی ۂهتعوابلتَب جب ×۹۳ *3]
 دہچ برج ہما 5۹7 5 د۷ ۳۲ 52 5.7۷۰
 5۶۳ ۴7 ۱۶۱۹۳۷ 5۴5187۸8 ۹۱۰۹۹۴ )۶۴ "٦٢٦ ,٦ ٭ہ٭

 7٦515۱

 دّیقآ ءاع نما ہغحسا حس ۹۳( >۳ ١٣٣ ہ8۵7)
 ٣۳ “۱8(۰۲۶ 8۹ 5 ۱ہ 31 ۶× ٥8٥۳۷ 7۹۶15

 598۹ 51819 ۹٦ ۶۹1۹ ۰۱۱۹7 ۴۰( 8۳۳ 5٦11 55 ٭ مچ

 51 00177 دا٣ ۳۳ ۹۹ ۰ و ۹7۲۴ )۳۹ ۵۵
81 

 كيا نداؤ اکا ناَک اس فشاں
 ااکت نا .- ج. ی8. "5 >ڈصس ط
 ت۳۴ 38۱۵ ۳٣۳۰ 5009735 ہ5 ]×۰ ]مج
 ۶۹55+ 1۱ .٥61 19۰7۲۹۶ 513 ما ۱٦۶ ۴جج یب٭۰ موڈ

 5 ا٭۰ م۳۲ ۳ج مہ ھجج ہم. ۹۷۷ 8۶۱۴۶ ہ”
 ک37 ت3  م٭ ء۹ 333 ×37ہا1وت7آ ھ7۹
 ۹8۲ ئ۴ ك8۶۱ص+۹ +۰۴ ت3 "ہ٥ہ۵۰۳۰٣ اج ۴

 5ک "۱ ۹8۲ چ5 ہ۹۶ 3× توجہ جی)۔- و
 ۱)۰۹١ ٭إ×آ 52 ۱

 ملعواو ید لئ یوعو ءامن نم بجيد مٹرس -- 8۰,
 557 1 85. 3د ٣۰ چک ٭مج ہہ م٣ و ۲"

 ج۳۹ ۳۳۱ 5ا۹ 91۳ و٣۶۳ 3ج ۴ ۸.1 7
18100 31::" +۹۹18 3۶11391۴۱ 51811 

 ت۳ یک ہے. 0 ۶۲۳ >۹۹)78 ٣٣ ٭٭٭٭٭ ]

 7. 3ہ ہراڈچ ۳۴ مج یگ بچ یج< مے جج 8۹7 ہ٭
 55 ۲ا۹۹ 934 ہاوج ڈر 7 ر۱ ۱1۹ ہ۰ 7 ٥۳
 جج و ٭9 ھ. 56 ماةہع 5ب ہ۹۰ ۹ ہق ۹ف

 ٭۹176 5115 1112 ۰۹)۹۹۶۸ 5 7۹175 ۴۱

1۹:۳۹ 6 17 : 

 6۵) ریت لُنِح میيَدآَجْنملَو ۹۲7۲5 31 ۴ 7 87٥۶
 5۳۶ ٣٣۲۶ 8. ×55 13۹۱ درو-ہ× 8۸۳ می ۱8 یک
 ٣۴۱۲۳" ٭ ]۱ 58 ہہ, ہ ٭راک٭ ی ما موع۔ م یی ۷

 وو. 5۱ ٭چق *ی ٭ی ٭٭ ٭8ت  گ'ٌگفب
 ۸۰97۲7۲ ت۳٣ م۹ ۳۰ہ 1۶۹۱ :13۳) جج مو٭

 ۹۳ ک۹ 1:15 ]3۴17-88۴71 7117 5۳۹ ۱5۴ 78۰
 قو ۲٣۳ چ٣ ٣" 8۱۴۳ 735 7۹٭)7۴۱ ×7, 7

 ک 51175717 75 ۲38۷ 27۴ 7 یہ

 ہر اةَض یاتاَت و ۳۷۲ ہ٭ ہہ م۳ جب <۹
 تےرزوحم ۱87 ۱1 ۴۳ ۶۳۱۶۷7۹ 7۰:۰ ۹۹۳۰۳ 1۰4

 ایا بس (0032310 +1 ۷
 اک” ر کگگتببعج-ص-صووحمصسومصعمٛمصحجعحم۱عمدصمصسمم+محص یم جیھکٹجرھججھبھج عتلمکصکی کس کمی

 (یور۔ےہ 885۶۳۰ ٥١ مە, 5۹۹ ہ ۳۹۹ ٭ات٭ "۳۴
 ۳ج ہہ 5 5۸ 5ا5۳ ۴× م7 ۶3۳١ ×۱ ا: ۱۹۰ ت3ج

 (ہجورم) ٭٭ 5۱۱۷ 5۱ 3ر 82ر ۹ ہی ٣ 3×٣
 ۳۹۶۹ 5,5 ک۷۳ 3181 5 1۶۹۳55 ۱۳71177 ۳۳ ۱)۹۱۴7
 15ا5٦ 5۳ ۹۹۰۳۲ ۱١۳ ب٣ ٠ء۳۰ مہ ہ۳ جو
 ۲۳١ ۰) ہ٦ج می تب٭ج مجدد: ٭5٭ 1 6
 51519 >2۲۹9 ۳٣ مہ. ب3 3 8 مہ ؟مںم و 837

2131136 75 ۳ 71۱ 

 68 و ,۹۳٦ >٭٭ر ۹۶ )۶۱1۴۰ 9575 ,۲٣۴ ۴۶ ٥<
 5۳7 م۱۹ ۹۹۱ 0۹.460189 78-۱ ۴۳ ۳ ۳ت 7
 ١٠ مات مج م1۹ ک) ×٭ ی۰ ہہ ہل٭٭ ہ۱۷ ٭ج ٭ت3و+٭
 (ہ۶۰)۔-گ 23 ۳571۲5 ۹۹۰1۹77 7)۷ 515۴5 (71۹ 7 ۱ک
 تاج ۳ د۴1, م۹8 ۹777 ۳ وج ۱ ب٦ 5
 می <۰ : 5٥5۳۴ 3اتس ییرہج ۶ہ مج ہج جو ج

 ۹ ۴585۱۰ 5۲۴۸ "او ۹۹: ×۰۱ ک54 یب۶ 67٣

 7۹ ا -۱ ۳7. ۳۹۴۳ د7 865 55. 5۷3 - ×۱ 3
 7۲٦55 2۳ ۹۳5۶ ۲۰۴ ۱ ا٦ا ک57 ہہ ک ۹5717 31 ا 7775

 ک۹۰ 1 351 575, 51 6051579 ۹۳14 ×٭٭.۳۳۲5< 685 ۳ ٦

 ٭ج٭ ہنری 9۰ ۳م 8585 ہم. يی ب٭ مم 8
 جج ۳۳ 9ا53 ٭۹٭ قم 5 ہار: ۳۱ ۳
 "187 .37٢۴ (>ئ)۔یف۹ ۶3155 51و98 “۱ ۲۰ ۱ص۹
 ڈج|ج٭ ٭ہت ٭9٭ہ م٣ و ٭ہ ٭8ک ٭*٭ي ١
 تنا ںی کااک - ۹۹۹. 5۱15 9 ۵ 6 7

 کا8 5041۳8 (5۰

 ک 5۲7 ۶۹9۹51351 فی م57 ہم "٣ك ہ55
 ۹15۹ ما ۹× ہ0ا3 می ۱ یو, مح م۳۳ 0<
 56۴. ۳۲۶۷۳ >مچ 8 5۹۹ ی۳۳٥۹ 1۹8 گم ×5 "7

 3 185۱ ک9951 557 1۱71۳ ,515 ۵۲۳1 9۶-17 ۹۳9۶ ٥ ٦(1

 *-ج 5578۹ ٣55۱ ۹9۲۶ا ×57: ہ۳۳ ۴5 88 35 جا
 یىیور ٭ ١" ۹ہ 8و3) ء23 ۱۱۱ ۹ج ۹5۰ (چم) >٭ مچ

 ج53 ۹۲۹۳ 8۳۰۴ ۴)3۰۰ ۹9ہ مج ۱-۱9 ہ5
 ک5[9] 9۲۶۲7 ۴157 [6۶171

 تر
 ےب ٣5× م٭ مد وج یر ٠ 3٠5۲۳

 ۹3۹۸. ۶۹۳۴ 511 367 ۹3۶8 ۰ ۲977۹۰۰ ٣۳.۹ ہہ٭. >م٭ ۳۴
 ہ1۹ ۴5 1185 ۹, 9771 ۹۱11 1)۳ 71 ۳۳ ۹۱۴8 ۵۰

08 85:581 

 نبی نادار ج ئاولاک- و53 ۹۴۵ : 8
 ہ5۳۲7 ۳۹) 3871 ۳7185 ×5 8, ۹ ۱ہ ×83 وآذ.

+887 

 َتِلللا یزجَت تک ورم ہندو نم رجال

 ےہ. جج 5۳۶۴ ۹۴ ۰ ×7 >۳7٭۸۰٭5 ہ۴ م8
 ۴ ھ8 ٭×م ٭ ۹۲ج جج ۹۹۹ ۳۰۳٣۱ ہ۷۱ مہ ۴

 8و۹5 31851 (۱



 ہ٦٦ 7 ہ۶, 5۹۹ 5ق (ىقا:ر ٭ ٥۹ئ >۷.

 1152۶۳ ۱ ×۲ ی۳ ۳۲ 2۹ 57۳۶17 ۴7۲ہ ۱ ہہت:>) ۲۳۳

 ڈ5 ٠۸5 7 3تو ۴۳ہ جم ××>×۴ ٭7٭ہ ۴
 ہم5 م5۸ 5۳7 ہه ۷۶۷ہ بات ۳۳۲ ثّ٭٭ | ۳جج جہ ۔.٭
 یاورعو ٭م٭ مج ب٭ا8ً مو "۰857۳۱ یرڑج ہیچ

 7> ×۹ +7۱ ×5 ۱ ۰جج ہو 9ا05 جہ وہ2 ۳۴۳
 81 م۲۴ 4۵م۱

 تو چجیرک) ۳ ۱475 *×٭ جج 8٠۰۳۲ د5۲ نج

 73۴۰ ہہ 5۴ م80 اک ہ۱ ۰۰7 ٭88) ۴
 جتر٭ .ٔیرم م٭ ہق ہ۱ ہہ ۹9أ)۱ ۳۹ ۱۹ہم 6

 رقت پک 2وم ہ۶ ۴ ۱۷ج ہا "۱۲۳۴۰ ۱7۴
 یار ۰*۱ "8- ہہ ہا عچ ڈالر ×6۳ 2 ہہ

 86 اچ٭ت ١× ٭ج توجہ ہ” ٭٭ ۰۸×۰ ]'۳
 و5 ۲97 اچ )۹ 9. ت7 (30) <۹ ۰۳3 2۱

 و5 ا5 04, << ڈ5 یر عٌلو ۳۳۰ ہاشم

 ۹18۶۶ ۱ ۵7۹5 75 ۴٣ ک >7 167۲۹۴ 7 .۳× ٣٣×
 ہہ یل + یب عو ہکاوک ×× ہہ و عج چچ
 5۹7775 5آ ۳ یک ۶٢× ۴۴ 88۴ ۳85۱ >×ج) ہ6
 51 5۱ ہ۳۴ 5ہ 23و+ (ہجیر- ہم ہم ع٭+ ۹5ت ۹
 تہ ](ج ہ۲۰ ٭۳٭ ء۳5۹۰ 82 1۱8۷ج ڈ١ ۳۰ ۷

 ہ” 5ب ہ ۲۹۷۹۹ ہہ٭ *۰ ہ٭٭ 5 یتا
۱ 17 51۳۱ 55× 

 ے ٭< ۔ ٹودو ٤

 مولا تمہ ہی 3 فسبادڑ سا پک ۔-۹ تر (ج٥)
 98:1۹ ۳۹۲ ۲٢ ك۹۴۹) ۵6۹ 18( ۹31 ,” ۹۰۶۴ ٦× ۳٦

 :۹٠ 7۱] ۴۰۱" ۳" 7 ٣ ہ۱ ؟×٭ ھئج
 5۳ ہت ]مپ۱ 6 8 ہہ مم ب۳٭١ ۳

 . 5۳۴ 7۱, 59 5۳۶ ک٭٭٦ ۹۲۲7 ۰۹۰ <58٤> ٠۰۹۳1
5)۹ 

 نو صنم ولا دا اکڑ ٹن لام .- ۴8. انچ
 (353) 311 ٦ ۹۹۹۳۶۰۷ : ہک۹1۲۳۹ 9۹ ٭ 7 ,۹ ۳٣ ٣۹۹8

 55:17 8 ن53 65159 ۴75۱۹۹6 ۹۴۴۲۶۳ ۰ ہئا۳ 8]
 - ۳ 9 م ٣۴× .چ٭ ہ5 ک٥ جہ۱ ۰×

 50 ۲۹ ×۲۷ ٠:٣١ ہ3۰ 1737 ۱۱۳ر ×٭٭: ہ3٣

 تاک َدَلذَت اک اشْيشا اهل عالی لا
 تالا نی كيا
 *ت 51531 ۳۷۰ 8۷۰۳ ہہ ما ہ5 ٭3٣۲ ب<٭ ٢×

 ہا777]7۰ ك۹۷۳ ڈ77۶ ۲۱47) جا ۷5757 ہ3 ۴ 6
 5۳ ہ گ5 ۶۳۱ ۳۹۰۳۳ :]۳٭ ٭ ج5 ۱ ک٭ 8۲277۴

 >5. ۴۶۱ا اا5 ۹۳ ۴+9۹ :5 ۱8 ۱۰۷۴ ی۹ ۰۹ 6
 مات ٭ ت5 ۴ ۶۳۱۰۳۷۱ ہ۹ "۶۸٠ہ ٭٭3 ×× ١د
 57175 ۷۹۱ ک 11۹61 ۱۹۳۹۹-53195: ۹۹ یڈ ہہ(, 7۰6 ر۳

71179 215 ۹35 ۴17| 

 یب
 طا فط بیش سیم سچ یم یو ا یی او ا یس: تر یت خشت زبش عمن تل صامس  دو وک تا چیت سست جج لسٰسسرجدصتجنجج سش وس چی ےس ہت سج ہنی رم سس 2

 ںی اڑا ورک در ہں شہ ںیہ ےہ ںیہ یہ سر پ ںی وہ شہ ں ںیہ ںیہ رخ

 روم 8۷6 ک5 ھر 2۳ ۳ م۳۳ 1:1 17 ہ7
 |۳ ک۳۳ ۴۲ ع۳٥ 5 *0۵7) ہہ مج 8ہ
 ا ۱ 9۳ ۴۰۴ ہ۴٠ ×× ۴۶ا 55, 5۳ ۲ ۸۳1 ۴

 ہیچ 0۳۳۳۶ ۴۴ ہہ 3۳ ہ٭ ے جوق

 ]ام تلسی تک - ہجج جج !>× ہہ مم
 یبہ 3:۳855 تہ ۱۶ ھج مج جم و

 رقص ] 8× ۱۴5 ۳۴٣ 8۰۷۸۸ “8۹4 بی ×5, ہ۳ ٭
 چیر ۲ 71 ۱۹۳87۳۳۴۶ 7)۶۱87 ی1 ةلبح (83) 8
 ور یب 9۳آ ۳ک یاڈ ہر یہ. ۹ ×7۳ ۴۳ 8:۳ 7۶
 جج م1۳۳۳ ۶۳۳) *٭9۷۳ 5۱۰۷۹۱9 ۹8۰۳۸ 157 ڈ٭ )۳ج-_
 -- ں جہ 1 9-۴7 ۱ ہ۳ ]۱۳۳ ۰٢× ٭7 3۳۳۴

 ے جج ہ٢ ہ٭ (٭۷ہ جید ٭5چ ور ١

 ۳۴۷ ۳× 1>) ۴۱ )3۷(  ) 7۰6 ١
 ]×۱ ۵۶۳۱ )۶۹ 5۲۳7 ۴۳ م۳ ۹× مم ج× جہ ۱5 ٭٢

 82۲ ۰ ×3 ا9۰ 55۱ یب۴ :۰۱ ۱۳ ہ۹7: م5 یی

 چو ۳۱ ۲۹۰۷ 377, × ×57 8ہ ہجچوچ ہ ووسو ٭

72٣3(5 3۶11 1۹81 2 ۴77 | 

 نیک نا یم نم قر نا - 1۹, ہ0۹ ج8 ٭٭
 ۳(7 5۳5 ۹۲۳۰۳۰ ۹ 5۰۳5۱۱ ×۹ یج 55 8, ہہ 7

 ۷ پک ۳۹8۶۱ ۰٣ یک ہہم ہ۰ ٭٣0٭ ہ*
 چ7 975۱ 5 ۹۹۴ >۲۹۷۰ 55 828 ہم ج5 ۱ ٥7

 - جج. ۰ تو یم ہات و ۳×

 ۰ ۴۰۳۱ ت٦٣ تر۳ (3یرمج ٣× 8+ وجطج ود
 ٠8ط 8< م۵۱ ی۰ ہ۰۵5٥ہ 858 جا. ۸

 5877 (۹11)-ک۹ 167۲86 51۹ 1۴ ۹ ۶۳٢ ۹٣۰۳

 4551551 51511۹5 7۳ ہ, 2 ۹۳۰۴ 7۰۲۶ نت
 یرر -.رک ۹۲۴۱ 586 بی۔٦ ہ8قوک]ہ_ ٣

 88۳۳: ہہ 515۰ ج5 ×۰. 7 2× (×:)۔ہم ہ٭
۱ ۶ ×× 

 ۷۱۱۵ ۹۰ 87, ی >۴ 85]ہ "یە٭ہ”٭ ×۴ ۴

 3 ٦× 7. 7 ۵ ]8 ۱7۰ 3ہ ۱۹ ×۳ ہ
 اڑ ھآرم ٭ ٭٭ جچج× ہ۱٭ ہ۰ہ] جد

 3۱+ یب .٭٭ جگاو چک ٭م٭.:۱ ي۱ 5٭ت ہ
 *جٌ٭ ۱۳٣٣۲۳٣× 7۳7 ۴۰۰۷۳۳۱ ۱۹8 55 ۸8۰87
 ٠ 7٤7۔): )3تت7 5۱57۶۷ ۳۷۳15 ۱ ۶۱۳۴ 5 ۳> ۳۲۴
 ب۰۸ ۳۳-7۰ ۳ م57 مہ م۳ ہم مج مچ ۹۳25
 ٣ج قر چہ 0 5 5۱ 88 ك× 0< ۳۳ 9۳

  ۳6 ۶۲۰۳ ×۱۱ی  5 5۳ 3م۹ ہ۳ ۳۳8 م۴ ج ہ۳
 :>-ج٭ ج٭ ھی. جبچدم ہ٭ ہا بگ ۴۳ ۹5۳
 وہ .١( 3ا +5 ۹ عہوج ٭جآ٭ مہ عو ٦٦
 ہ۱۶ ۲۷ :۳٭ ٣۰ ۳×  ۳×ج جچ ۷5 )5۶3

 اللھ ۸محمد ست کٹ[ .ے

 گکچ .. ےفٹ 5ۃلتخُج کب



 ھب رضإںپ چے ےل ٛ حج ہبہ می کک ۃۂآن ۔'فيب ۓعہعے د۔حذ رھپ ہے وه ٭س

 ا2الے ر ےےہ اک من ےھت ا ھيق

 چھ دعۃِئ ھۃ ھ ھ۶ 7ٌ *َد ہیك ھب رت صل

 مس ہت حس ا رب حر رسض حر وہ رع ےس وہ رس ریع کن رح جر 1۳۴۲س حس +

 ك نا دال گْنعلَتعا تمتع نسل تاک او ڈاداَعَم لا

 5ج یر ہا ہالعوح 366 ۹۳ ۴۲۶۳ : وچ

 ا 2۳75 اج ا1 17 ما ۹ 75 15 ۳۳۳ چچچ

 ۰ ہ٭ ہم وج ۲۶ ہہ ما تا ۳چ سن
 71 ہ5۷ ۴۳۳۰۲ ۰۰٣٣٣ ٠ ٭)×50ا ۲۳ ہم جو
 9. ہک 7 77, ۰ 1۴ 8۳۳ 51815 ۱۹ 58۹58 )وج

۹۲۶۱ 13× 5153 

 انا صلح نم ونتْيِت ا اَت ۴ .٠۴
 "۳7۳۳۵ وو ۰ ۹۹۳ ۳ ہ۳۶ 5٭۹8 ۶۳۳ جہ

 ]قو ےہ یہڑت ہر ٭ ج7: یا35 ۱

 مھہم لاد -5۲۳۷۹ 879 58 ۹۹8 : ہ7۹ ۸ ج
 م5 مہ ۶ ہ٣٣ ٭م× مح ہ"م۹۹۱۳۰٭ ۴۳ "ہ۳

 +0 ×۴۷ ۴787۰ ہہ 2۹ 0۴۹ ۹7۳۳ ۳!
 ج۳ ۶77 ۱۱×۴ ۹۲ 55۳۹ ۶۳۱۴ 5۴۴ 57۳1 7۰
 ۔ح٭٭ ۴م ۶57 "۰٣ج ٛب٭۰ ×× ۶۶۳۰ (۴6 ۹۲
 5۲ 5۳۰٣5 5. ٭ مج 7)63 ۲۳7 51۸ ۹٭۹۰٠۹ (۹۳۳7

 ۴ ۶۲) 7 311۴ ۱ ۰15 ۰۱7۶1771117 ۹۲۳۴۳۳ ١

 ہ۳ ہ ہمت ٭) ×5 تاج 1۴ جہ٭_ ہت مت
 <5 3271871 ۱16 3۳۳ 7 ×۹7 5 ۱ ۵۹۳۳: تو (38)]
 آ٦ ۳۹ *۹۷۳۳۰ 1۳5 ۴۰۶۱ ۳۸4 ٣٥× ۴ ی٭

 575ر 9 85۳ ت-۰۳۹ <6 ۳۳۹ ۹ ۴۳ 38۳ ٦۷٦
 ٭۱|

 کی لاْوَعجَمِ ۔۔ہ۹( ۹, 6 93۴۰۶ ۰۲8 ہہا ۱|
 و<٭۱ ہ۲٣ ۶۹5 ۶۳۳ ۴۴ :ج ۹۱8 ۵۹۰۹ گا۶ ۴۹ ۸۱
 ۴۴ 7۶ جآآ ,٠۶8 ٠۱ )۷۰۷۶ ۳٣۴۱ 5ا ۹۸۲۳۶ 7۰۱

 1۳5 ۹377 ۱۹۹۰۲۴۴ 775 5۹ 5۴7۹۱۹۶5 ۹ 5 01915 8٢8

 تین ٰ

 َمِفَخ ييَتلِل اَت اَمَو ۔-٭۹ ٣۴
 ہجررہ ے57 ۳۹87 ہہ 0888-+ 8۹۰08 ۶۲۰۲ 7ا

 ج7۹1 چہ 7۶ ی۹ 10۹ 77
 5151 ۳ مک ۹۹6 ۶۳۱ ا۳۰ ۲۳۷8 ۹۹ ۹۱ ک۹ 77

 م۱ 3۳۹۳ ۳۹7۹ ۰ 83۲ 68715 5( ۹18 9 7٠۱
 7 ۳۰ )۳٣ ۹۳۳ 7۲ ۴ہ. 5۳۰ ہ٢ ×5 1:1

 (صک ۷ب 570-, 5۳۳١ ہ7۳77٭ ت7۳ :ج موہ یہ ٥۱

 ۰ ےہ دی ٹپ *ۃپ ٤غعع ره
 ۲ 0 ٦ن 3 3ن جگ اک و ےک ےہ اپ وہ

 >۷ و مع مع مو ۱ےس جہ عی ج یع ےوٹہےہ وس ے۔ہ۔ےےےے

 >. ۃںیولوعایمان دو نمالل عاد ناوشاداعم لاق ا
 ؛ او اوصلَح نما وم تمتس ا1 0نوا دان اب

 ریع ےس ریس ریع ریع وہ ےس ہر رس رس رک کورس و رس و رک ےہ سر ۔

 ہرکیلع لسلںؤ رہ ابآ نا اومکعت ےلاریفرہہ لاق ا<

 |ینت سو ح ا ا <1 ناف فسون ق تطرف ام ل بق وو ولا نئانٹوم ا

 ا اس و 1 ایف اکا یا ةیرعلا لٹسد ہم نظفح بیل اب
 >1 نا هللا یع لیوحرصف اومآ سنا یل تلوس

 ٦> لوگو میلا ملاوه دن] امیر مد یحتپ اج

 | اناٹ اِ لا9 نکلا نو نون ایرح نوع اہ
 نیملعنالاموشا نرلعاو وا لا قیرخَو یب

 کہ رش 7 ےس ےگ ہا دت ”  اج 8

 مج 85 جج : وج ١] جج: ٭٭ 5 ہہ ٣
 ت7 اڈہ رت جیل 7چ ک7 ۳چ کچ ک۳7 7 جر ھ7
 -٭ ب بجو 58ی7 پر ٭٭3 7 5۱ یمر بیج ۳ ۷ہ

 جو برج مچ ہہج ً٘رہ بی مدب یس وم جہ7
 5.۰. ہر روڈ ہیرک ( 7 ہیر 7 ۰ 77 ھ۶ 7
 جج مج جو 0ہک بقرجرو ہو+٭ یس ٤ 8و۲
 ٭ 79 ہم ب7 مأی ۶ بم ب۸5 ہج /می۳۰ ۷
 نہ ڈو ×× ب ہہ ٭ مطمأ بیع حج ٭ م+ 9 چک
 نیو جج مج ںوو مج م7ر 85ج ٭؟0”, و٭<| یجر
 ہیر ہجر م7۷۶7 م٣×ج ١ ۰ یجج جج ز۶ ۶, ۳ 7
 ہہم٭ آو ٭ی٭؛ ٭) ر7 ۲۴ 77۳. ۳۱ ٣< 57 155 ب٭٭
 ۔یر ہہ عج ہ7 ×7 77ہ ۱ر در 3جج جج ,
 77+ ہ6 )77٭+ ہ۳ ۷7×۳, 277 ہب٭٭ فض ٭۳"۳ 777۴ ۶
 حب د7 یر7 ر 7787 <7 77 777۴۱ (س۴) 6 747
 چت ×) ہو7 ۱٭ ہبج/٭ مج× 5۳7ج5 بج / بو ۸7
 ڑچر >5×٭ج ہو]ج ہبہ ٭7تر” بج ×7۲ ۳۲ 7
 7+ 38 7۸× 377ر عر بج ترس کب مچچج 38 ج۷
 ہوہ 5ہ یج عوصیب : وج ہچص ہ٭ ٭یو 7 جہ ر یو<؟
 ۷ ۵ز 77 ×× ج۳ م٭) بج ب٭5 ۳۲7+

 چت ؛ ےعںو ہو ]ج٭ ×٠ : چے جب ٣۸ ہٰک”“طع
 حج+ مجج ٭۔ چپ ح ہ ہوئ وہ وچ ٢ "یی

 ہج م7 یسمر ۸5 "ہہ :۶ ہل ی ×8 ج آ ہ
 ق7 ہ<جچرو+ ۳۷ج ۸۷ ]مری ہچچو ٭ مو 5

 ٭3۶7 2 771

 طا8
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 ذ5۱۹۱ ا3۳۳ 5۳6 مج 759۹ ہ, ۹ 71۰۲ یو( ۳آ
 ٭.۹8 ۱ ۳)1۳۹ ٭ <8 مہ مج 1۴۹ م۰ ]جج
 مہ 55 م۳۶۹ "1ہ ٭۴٣ 15۲ ۹ 7869
 ۹۹ ہہ ۳931۸۸ 58 ۳۲۳ ہر ٭٭ ٭أ٭ ۱ ٭.ہر٭ (ہ3ترم]
77 ۹۹ ۱۰۴ 7187 21۹ ۳۹1۹ :887 313۲۳۶ ۹7۰۲۰ 

 یر 9(8 محی ۹*۶ 581 87۳۹ ۹ ١۲* 6 :۰٦٠

 34×۹7 ۹۳ 18۱۵۰ 55۳ یک ۶:۰۹ 5۹ ۳ 571۴۹
 ٭٭۴, ١ یر ٣م ج896 ۴ ٣+

 ڈ8 نیت صارتاتکل توس لب ۔٭
 ٹ7! ٣× 5۹5 >5] 73۱۰5۳۷۱ ×۳۹٭ ۳إ ۳۹) ۹٭۹٭٭۴۱ 1۴۴6

 گ 5176 7159 ۹)۴ ۱ 7۲۹73 ]15113 7۶آ 7 |

 9 مہ ٭٭ چوک ×۶۳ : و987 3655۳5 ۱۰7
 ۹3م٣ 51 3134 جت ۶۲۶۱۷۳۷۳۳۴, *7۹چہ۵ ۹۴ 35۳8 6

 مت ۲ ۳, 5۳۹ 8۱ *:۴۲ 5۱ 18 ۱ 6 86716 ٦
 مج, ۹ 7۱۰۰ 3۱۰۲5۱5۹۰۲6 (2065) 7 71 ۰5۴6 8۴۶1٦7

 5۳ ۹۲۰7 ۱۲۹۰۴ ٭!۹۹۳۴]7۰۱ :3۳۶3)  ہہ ۳5 +۳۴ ء۴
 9۳77۴ 515 مح ٭8ک ہ۱ 5۱۳۱۲8 ۶۹۲۰ ۹3ا 7

 تیا تیا

 ی۱164 ج۳ ۶۹۴, ۳. ٣ا×۱ ۴۹۱ ۴ جج (ئ:)
 و٦ ×× ۳7۴ ؟مآ کاما ےب ات ۱۹۳۳۴ ت۴[
 >۷. ۹۳۴ ما52 جو 18 ك۸ تو مج ہ١

 ے۔ڑمردر <8 ك۹ ۰19۹7 ۹]57۷7-۹.۴ 577۳۰ 78۹ ( 8٢7۳۱

 ٠۳× 35٦3* ى۳۹ 3374 ×۳5 ۰۲۳۴۱۹۰۷۱ ٭8۰*7  ُهٰللایَع
 اَکییِمم یَا نا .- ۹. ۰۳٣ ۴ا ٣۲× ہہ. >.٭٭٭ : 35

 ت1 51۴۹ 7۹15:8 97713 *5 05 (,(۱

 م79]. 371۳٭ (311) ک۹۰ ۸٦۴۱" ۴ ٠81 ٥
 ٦٦7 5۶۴ ۹ یب ٭ مھعجچی ۴ م٦ ع4 ي8 ہو۹
 "591816 ت٭٭٭ 3586۱ 1 ۲۹۳9ہ 5 16۶۱۱۲۶۶ (]
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 رٹ مح نزغا -- ۳۹٤ ا3758 ۹5۳ *٥٭3 ٭ 7ج
 ھئإ) ۹ 81۶۳ 818۲۳9۹9 18 ۹۱۳718۲۴۹) ۱)5 7 ء68

 ۹۰م15 ۴۹75 ۳٣۳5 ۶۱۰۲۳۹6  ۱۴۹۰۴ : تا۴ ۳ ہو
 ۹95۱۴۹۱۵۷ 7۹87 ۳٣۹ 7ک ت١ 0۹۹ ٣7 تک۳5۹ ۸۹ ۱
 اب آس ]>۱ ۹۰۹1 ی1 ۳ ۱۸۶ ۱۰۰۰۴8۲ 7
 .٭] : 3ا7 (2))۔- یو ک )۹٣۳۹ 55 157 ۴۴۰ ۹۳77 ۱ص

 -۔ہ ںتما5 د× ہ۰۱ "3۶۱ ريلِيَح ج۹,
 551 9پ 55 6۲۶۶۱۰۲۹ 71۲8 ۱۹۲85 1۹۶۹ا 81۳۰ 7

 ٭1 ۱ میظک ×60 مظک حج تچ۱ ک۹ ۹۲۹۲ 35 57 ۰ ۲٥671
 ٦41۱2۳۳۳ ک5 ")ق۹ 9.۹۹ 5ا5 ۴ 56 ہ۶۲ ۹< ۹ ٭٭

 ٭]ک ہ۱۶ ۱۰۲۵۹ ۴1۴ 18 و 69) ۱1 1۱

 و م5۰ مظک ×0 م۷ ۱۹۹۹ ]جج ۳۲ (م٭٭٭ ۱
 ×۹. ۴ ى٦۷ ۹۰ 651 7۲7۹ و۹ 5۳۷۳) )5 ۹۳۱ ء۴۶

 ھجمع× انچ ء۴۳ ×1 ۱471۱۴۸۹۷7 .٢ ظیفلا مظکی نمو
 هللا ہرجای ت۷ ےب ا۴ ہما >۹ مہ یو: ×آج وج
 جە یم ج٣ مج <7 5۲۴ 5۱ 5۴۱ 5٢٢ جج 6

 . یرج٭ہجہ 8” ٭ہ.6 ۰۱۹۹۸ 1

 ۔ےںےی ھ7 ہ1۶ ۳۳ ہ۳۳۴۱۳۲۳۶ا ک 1۹7۳ >۰ >5 |

 یم <٭ہ-٭۷٭۹. و ٣ 17ج ]5۴ ]گہ ہہ
 چیر (36) ا۶1 78 ی6 ۹۳۳ ہ1۹ ہہ ۳۹۰ 9
 ےس ہ31 ۶۳۴ 5795 ]97۶18 7 5139 ۴۱
 جز ۱۹.18 3۳6 بج: ۱۳۴ 156 5۳۶ ۴۲ 77
 سم ۴7۳ 77 ۵۹۹ 1)9۳5 ۴159 71۹77 ۶۲۱2.5۴ >) ۱ 7۳۹ ھ۴

 جے 1 ۹5 7۰:

 ج یرر ی<٭ ٭م٭× ہ٭٭ ۶۳۴۶۳۷۰۴ <6
 مور سج 8۳۲۳ )ک5 2۳۱ ۰۳۹۹ ۵ 8 ۴518 ٦۳

 چ1 ۰: اتلَعاَميالاَتدَماَمَم ک ۳ ج1 ۴ ٭٭
 م۱ ۲۹ 5۱۹۹ >۳۹ ما جنم ۳۴ 5,9۷ ۵۱ 7
 ےب م:ی2 ٥۹۹۳6۹ ۳١ہجيصے ١ ہم ۲ <7
 51-2007 ۴5 >8 "۴61801. مج ٣۴× ہ
 عجب. ٭قاحہ. ٭ 5ہ ٭.٭ م۸ 8۴م( ٭
 ۱۷۷187 پ34 ۳۰ا 2758 36۳ 7

 بج مات ۷ ۱

 ےہتہہٗوکاک ٴ 5۸5 ۸8۳۶ 5۲۹4 +5 ۳۱ ۴
 مج ۹۱5۲۰۲۴۰: ۹ 1۲۳] و۶1 257۹ 55 5, 75۴۳۴ ۴ ۴8
 )کو2۶۱ ۹۳071 8:٦ ٣۳۴ ٣> ہم م۰۳٣ ھر. --×٭ت <
 ہ5۹۱58۱ 5 (ئ3۴ ۹771۹ >۳] ۳7 ×۳7 ۰۳۷۳ ۴ 5۴, 6

 جج )۳ہ ٭ ۰)۰ *0آ٭ ۴ ۹۰4 ۳۳۰ ]۳۰۱۳
 4 8۲۴۶ 5۶ ٣ہ م۱ مج ہہ ہہ ٭۸6 ہہ ہی

 و0۳۱ 6۸۰] را۹ م٭ <۱ ۰ 3۱۳۰۰ ٥5۳7
 ×4 ۷۷77 7:1۱۹۰۴۹ ہہ راہ >۳ ۵ "۰۹۰۹ 9

 نئی

 7)۹۲۶ 5:777۹ ۲۳٣ج )74 ۶51۴ >7 ہہ ء۴۴ ر۳ ۴
 ص6 ×88 ۹ تب : [36 عم ی۵۵۳۹ 5, ۹۲۸ا 5۲ج ۹
 ۳۴ .<۳٣> ۹۹ 8٢6 ۹۰۳٣ ٭۹٭5 ۹ 5۹ 5۴5 ۶۲۳ کف
 7۳ ۳)۴۹۴۶ 7 ا317, 15 ۹۳۹7۶1 ۰۰-۹7 (7
 5< ڑرج یر 0 چپ ک3 ۹5۹۳8 ٥ہ
 ۵۳۷۳۳۳ 77× دات 7 مج ی7٭ ×۳٭ ×1 7, ]ہ7۳
 ا۶ ہہ ی”۶۹ 5۹1 887 ٭ ٭ہہ٭ ۲۳ہ ۱39۹ ۳۰۱ہ ک
 7۳ ق۹ "۲ ۹۰۳٦" ۹۹ 5۹۳ ی٥٤٤٠ ۸۴

7:۱ ۴ 2:159 (۳۴[× ۴۲7-۰1۹ ۳۳7 

 ٥56  ۹۹۹859ص ۲۳٥ 57۳۳۹ 156 )311( 7755
  ۹7 71اتے ۱۔547 158 ۹۴۹15 ۱ 7۴13157 ۹۹۲۹۴۱ 9۶۷

  ۲۲۳٣۱ ۴(22)ر-< ٭۹ 8( ۱×ما6 وج ج ۹9 8ك
 " ۲۳۹ ۴۲۳۴۸ : 7 7ا۹ 0 (7۳۷۹ 1.6 ج ث8۷ ج٦8
 ۰ ۴7۰ : 7 ×۶۳ك 55 ہ۱ <رآڈج ٭ہ×٭ 777

 ک۴ ہ۴. اج چے 7۴ ت7 ۶۲۶ ۴۱ 86 ۴۹۰۴۳ :٭)
"5× ×89 ۳-۳-1۳77 ۶۱۶۹ ۴8۹8۴8 ۴۱ 85 ۵69 

 7 7۳۴۷7 ۴ ہ91 85 :۳۱- ی93۹1. ۹9, ۴73۱

 جہ یو ہہ م۶ م٣ ہ(8۸] 87ج ×× ٭
 "ات اا7 5591 ۱۲۰ ۶ ب۲٣ ب۹۰ 2715 (3):)-ك٭ 5< ١3×

 ۔ہواسس ٹیم إ جہ سا نہج دس ےب بے تساس مس ہتستسس وس حیممپ عن وشام سد سد دت سے سا رھا



 ای ا یل و ا مو ےتٹڈ ےک جت ۸

 ۸۰ 2۷5+(۴ :11٭: 7157 575 87۱۱

 و ۵۹ 85۹89 2۳۷۱۳۲۳۱۴۶۲ ,٠ ک ٥6× ٠5۸ ھچو
 ٦5 ×۹۰ 22 71, 176 ×17 ى۳ ۰۳۵ >17:8ج چپ

 ا5ک ٠ی ہمت بود جہ یر - ك٠ ۹۶۳ +۳ پچ :
 و۹۰ ا 5۳۱ ۲57 ر3۷ 87۰ ×۸۰ ××: ہد آ٦

 ٭٭<.١ ی5 875 ۹۲۴۰۰ ک 1۹۹۶ 7 ” ٣"
 ہ7 <۴ ہجج 3۴5ہ  ہ۰۱١ 5 ۱۶۷۰ ہو یپ
 گ1 ہے ۴۳3 1۶۳۶۶۰ ٢۳ ؟زھ.۳۶ ۴9۱ 5۳ 8٭ پ
 7ج )۳۱ ا 91 ہ7 1, ۹۹ 916 ۰٣3 ۹ مج
 رج-٭ك ۴۳۰۱ ٣ ٭٭٭٭ ۱۶۰۶ ۶8۶۱8 ۹٭ت” *جو
 3. ووچہ *٭ مت ٛب۔ب ۶6988۶۸ 385 5 ہ, ص٭
 و8 1 ۱۱5 ۱ د3۰ تت- (398)-6 19۳75 ٠٦٦ ہ٭٭٭۷
 ]جڈ٭ ہو ۲1٦۳ ۴۲۳۲۰ ۴ا 35۱۷۳۶ 3۳75 )×7××۶۳۰٣ 7ج
 م۷۹ 6 "8۳۳۳۲۳۰۳ م۳ *۴۳۰۱ 2358 ۴۸٦5۱ ۰۳ ۳ج

 یم پٹ مج ہ٭چ مم ۹78) ٭ 0ہ
 ج۴21 17 715 7۶ ۹۲۳۴ ۴7۳5 ۹۱۳۰۱۱۲۹۱۹ ٠۹۳۹ دا,
 ۳ 0٥۰ 7777 ۷۷۶۳ ٹ1۹ 1۴۳5۴ 7۹۹77 ۴۹۶ 602 ۴
 حجت "۳۳ ×۱٢ ۰5 ہی٥ ۹۲۶۰ ۴۰ 5چآ
 ي٭ ۶ج ۹×۱ ٭ چو۰٭ مج ہ۱ << ۵ 3چ
 یو - ۳٣× ی۳ ۱۳۸ *ہ+ا۹5 ۹۴۱ ۰۰۳۴ 7:5۹۰5 ×
 ]ہی۹۰ ٦ نہج ہ7)2 ×۸7 ۹۲۳ ہا 53۱ ۹۴۱3۳۳۹ ج۹
 و]ج]× ×۹8 2وج یٰیرم ی7 ٭7٭۵٭ 7 ۹

 ی۶9:٭ 3۳5 81۱

 تن اوس زاداولاک ۳۹. 8)۴
 ک57 7۳1۹۷7 7۳۴۹9 ک۳۰ 5)7۳۳ 7 11 ۴۶ ٥1۲۹

 ۔ق×٭ ]م٣ ٭۳۸ ہم ٠> ج8ت م۱۰ ٥
۹۱ ۹۹ 57 ۱۱ ,۶۳۳ ۴ 57 ۹۰۰ 55 ۱۳۴ ۹۳ 

 (تر٭ جم <٭ ہ جس. ب<5 3× "۲8۱ 5۱۳۰:
 ت2 207۴5 >۰ :>۳۰ ×۰ +0 چ6

 9+7 یت 1 1آ 069711 ۶179 1 7 7+
 ک۹۹ 719115 ا2 ہ36 7۳ 7177۴ ا)

 جے ور ہجد٭ ٭٭ ہ۷۰": یب ارتاْل
 ہلال رنزمَم ُ-٭ما] ۱۸ "۱ ۰5۰۳ ہ جب. ۹
 ہممب17 ۳۷۰۱ ۳۹۲ +7۹ ۴۲۴ ۶۴ ×۲, 5: ہ75 ۶۱

 ۲82. 577 5۰77 ۹7 ۳(۹ 818 ۱ 71۹. ۷۹٥۹ ٣۹۰
 ے۳ جہ 01. 57 ۹ ۹71 ۹۹ 1 ۲ 7
 تپ بب. 8چ "۵ .٭ م۸: ۳ ۱۱ ٭۹<۹, 5 ۳

 م5 "8, 8(1 ۹۹۳ ۹1۹ 1۲۹ 85 ۴۹۹

 ۱ ہی اج تے ا ا رس شب

 ےہ رپ وجوب ےہ ہی طے ےک ہس ےک ےہ ےہ  ۔ پر دی: قا تپ قا

 کی _ےِإٹ ےئكج

 ےہ  ۔مےیہ  ۔یت سج ےگ

 |۲۹9۰9۱( جی اج ۱ك ×× +۳ 5 ۳ 5 ×>٭ چہ

 ہجر 5. 7۳۴ 7 1155۶ ۹۹5۴۱ ۴
 د٣ >7 ۹۳] ۹۳ ۴۶۲ہ ۰ ×۲۳ ہ×٣٭٭.<٭ ۲٣× ہ6

 ے5, 1 1

 ے9 5 ٭3ہ و "جب ب6 888 ۱ ۲ ہ
 "7ہ  َتْْجْلِْیَلِلاَلاَر ل۷ ۹ ۴۳ ص3
 ےہ ١۳7 ۱ ی۹ج مج ہرن 078 7۶5 ۹ ۱۱۹7آ8 6
 337 | ات-×٭ وتر-037 ق۸7٥۳) ید 85۳ ت۴ ہہ, 5ا ۹
 ہہ .مصدحج >۳ ھچک  یمعز 4۹ رات: او
 توپ سیسانپ ۱۹8۱ ۶1 ما×۳7>٭٭۰٣٣ ٭

۹50 3 ×۳۰ ۸71 ۹۹۸۲ 77۱ 

 ت3 ء٥ یا یھا:ر--۰ ۱:8۹ <۶ ۹ ؛
 جت+  یرمج ءء5 ]لوک تا (327)-ک۹ 10179 5
 5۶ ۱ تہ (ہص) 7-68 6 "ہ۶ ۴ ك۳۹۴۹۳۹ ×۳۳ 7
 ۔ی۱ بج ب٣ مەجہ٭ ۶۳ ۹۳م +7
 ۰-8 55 ی۰ م۴ م٣ "مەہ٭ 7 ۱م ۱55 ۱۹۱ ۴
 ×× ۴ مچ٘٭ ما ٭۷ ٭م< ۱4ا85 785
 )×5 و ۹ ۱۱۰۳۲۷۷۳۰۳ ٣۴۳۲ یا55ا ×5۶ ]ا7
 ہجرجچجدہد ۰۳ یہ م١5۹ 5۱ م85۹ ؟

 جات م× ×۳۰ 8ہ ۷۰×:×ہ.: رٹلوک اًّم
 قر لرآر دہ ب ممحہ طحصج٭×٭ ہ عا بہ مم ٭
۴ ۹15۹۹۹۴۹ 5۱817 ۶۲۲۹۹ ۴1۹57۴) ۹۱۶۳۳85 3 ۹(1 

 ٭٭٭ چ5 راگلا یل َاصِلَدب ملا _- 591۹ 1 ہ35]<-۔

 مج یہ5 ٣] ۲×۹ راہ ۴8۱۱۰۳۰۲ ۵۹ <8 .۔.۴
 ج۱۷۰ 3۹ 3۹7۶ ×٣× ۹۱۹ ۳۰ ک53 7 6 8 ,٠

 ۹تج >۹ ]مت ہمہ ٭ی ۳۴ ؟ 4 ب٥
 ٭5ق٭36+ ع١٠ ۰٦٦١۹ 9954 ۹)۰9۹۰ ٭ک 1۳8۴۱۴۳۴ ۹8 59۹ <٭

3۴8۹۱ [۶1۹۴ ۴7113 51۲۴9 ۹11۴ 2511871115 

 یی جہ[ ہے ۹ >۳٭ ۹ا۵ ٭[(55 :97۰۳ 55
 جہ یزجرم(]) ۱5۳ چے ہدچک 7ا 5 ا ء۶

 جہ ۹ک ۰۶

 *کآ ×1۷ ۰18۰۳8 (2دج) ّ×٭ ×۲۰ ی ۶ لا٭”
 جج بیج <۳ "۳۳۰۰۸۸۰ یب٭ (۹۳ہ می چک
 ٭ج ۱+5 ی5 >5. ۲ ۹8 ہہ 8۶۶۳ ٭۹۹8 4 659

 جدہ( دت ٭٭٭ ۶۳ك)۳)۹ ۱ (۴1٭]7 ۹ 251+ ۹۲۶۹۰8
 یو *۳۴ >۳ ۱ ۴۹۴چ ۲۲۹ ۲۳۳۴ 9۹ ۹۲۹۹5۹ ١6

 ہیک, ٣)197١" ء٣۲۳۷ ۹۹۳۹۰۳۰. .۱
 ججت٭ یمرہ "ے8. و ہہم (م!۱ےب× ہ0
 2715 18۶ 1۱ ٠۰ ز37 ۶۱۴71 6 51۶3+ 7۶۴۹ ××



 2 ۔ وروئیو او ںفاوھڈ و

 ةیجاو تسوت نماوستحفاویھْذدِإ یت بالا ے کچ ١)

 تر ہ ہاڈ داس یج ]ج بج ء جج ععبوص ہج 8٭

 5۲91 71۱۹۴۹۹1. ۴1۲۳۹ ڈجزج) مات رو جج. 88(٣ج 8۳ ]۱

 5251٦ (361) ب55٦ × مہہہ ٢ 88 ہم ٭<

 ڈنر ہ ٭8 ہاتس٭7 ےت جم بہ: و *رەج 8|(

 57٦ ہا ×۱ 55٤د جوں 88 بج بج میر ھر

 575 0915 ۱ ۰۳۴ ہ۰۷۳۴٣ *ز×ہ۳) ×۶7 27 :) ر ہچ

 ۹5۶ (۴1۹ ۴1۳6 م٭۱ 38۱ ب۹ 77 چک (۴ہ ہ۱

 5اک 555_571 ک۶3 3:7۶ ۹0374 ۹ ۶ 8۱

 اڈہ  ت ٭ جہ وو جج >٭م٭ ج مع

 ہ87 ہم" 875 3 : جع عتبج یورجہ ہہم

 تع ۳5ج م57: تم ۸۹ 85۰۱۱۹۰ ہہ ] ۴

 ۳۴ ۴۲۶ 3إ ید, 5۹۹ یو تاج م۱۰75 85-3 مج

 5۱ 35٢١ ۹٦7 (ہ۰)ز >”م 7ہ قر جو جو مج

 575۶1 7. ہج٭ ۴۸۳ 8-ہر مج مج و : ہّفوحب مو

 ٭٭٭ تہ ]۹7لػأءءہ- حر مت م٭ مچ چہ مچ

 5ا5٤ (3ا) ہ٭٭ ٭ج ہم ]جی م8 ہہ ۰ حج

 277. وڈ ہ ہ وے ول ۱ 853 و ہہ ہق ہو ہہ
8۱ 

 ۹۳۳۷ < ۱۳۳۳: ؛ 7×× جوق مہ : طس جہ

 ٦٦ا ٣88 2۱۴ 7 ہہ 3۳, ×۱۴ <٭ .٭ تب9 ر٭ مج

 ۳+1 ٭ ۳2 م۹ 8۳ دجہہرج ×۳× 5۶ج ہو پچ >م

 4 5و15 ۴777 738 ۱5۰ 7٥٣ر یو ہزہخوج جج یچ

 ۰ا5 (27)5) ٥٥۳7۳7 *5ہ٭ ٭77٭۰ ٭۱۱

 2۶4 ك3 یر ]|5 : ہج می ہرج 8]. ہجر ۴

 ما کو5 ۳ ۱87 25۱ (ید) 8۰ >٭ ہ یر ×٭
2+8۱ 

 35 ۹ ھ777۳ ہ٭ہ٭ :×77ج× ١_-)۱( ٥3ج

 319015 ,٥٢ ربصی مل ثب نم ما ہب 07 9 8۰ مچ ۔ی
 ۹۶6] ۳۹, 17جج 8۱

 یک 5 5۳5۳ ۲م : ہ75 5۳۹۳) ڑیرچ+ ىیر۔چ

 7٦٦٦93 ۴3۳ ×5۹ >5 ۴ ۳ق۳٣ج ر ی جج.” موم چ

 )آاق ۰۰۳ >5 ]7ہ ہ٢۱ ب۱5 د۳۳ ہو ٭

 5۸ا٦ چوڑ ۰ ہہ: ہ3 ×8× مج 6أ

 277 157 : ب٥5 اج (ح×ح) دا3۹كأہ 17× 57۱

 ک1 ڈاک 7 5 877 تت۳ (د8) ۱ ×9۹ 5ت]7ج (ہج8)ہ

 |1۳ 5151۹ ×۳ 5۷ اگاڈ ۳۳۱ "158 ٭٭ جج م× وچ

 اتٹڈا ٦ ۹۰ 3۹م ۵ق ي١ 5ا11 5)ا

 ۴۳۳۲5۷7۳۳ ۱۶۲۳۴ : ۳۹, 555 ہ۰٥ < ہ٭م٭٭ ]ج۲ جوجج

 >1۰ ۴۹۶ ۳۹۳۰۲ ہ0۹ ۳ 7٣]مح<؛ مج ر وجوہو بب

 ۹ 25۳5 م7. 51 59۹ ۲ ط٥ ۳ج 77۰ ج8 7

 5۳۶ 7٦٦ ٭ہ٭.٭ و ہ٭٭ 8جج جم جچییع بج

 5۴۳ ٭ 88- ۳ج 8۰۱ مہ م× ہو جہ٭ہ و

 2 ای : ؟ھتدتھڑھگت تو رگ گو وک ئل ئے ا ایک

 - ۔- قول ے ماتم ےک ا ںی

 لگ رکا تلنانازھگک ا5ا قَجب
 ااآ ریئلاالحا ےک نم سایال کٹا نما نک ونب ان

 نل کلا اول دیعاواکما کم نزحکا
 ۱ ٢ لانا ؤاقةسشةعا احمد

 _ 8 نام نم ت سلا یز لو یتا یقصتو اج

 اگ یئاتفم ٹینا لاق ات سو تال تاق ولا ا
272 ) 

 ا اوبمڈا مس زلا ایم ورک لام تو ہویا اد
 اڑا ب تار نادم لعل اَما دم یتقِب ا

 اگ ناالول کنول دیر دیک شا لاقڑڈیلا اج
7 0-0000 

 ا الا روپ شما ھا ھخ تا رھپ ھم ون شب ہل یش رش کی یر رہ رک ؛ؤ رخ ۸۸ نر
 5 ا

 ھو یس یک ۱

 تقُ ۱ ٦ِ جہ رخ رخ ےن وڈ رخ

 مم بہ ٣ ہہ قو ہ یرج ہزرتحج یو جج ںج جیو

 >×ہ و٭ 5وہ یہ جر جو جچرچچ جوہی ہجج جج

 ]×9 و96 بج ہو موم چی دب ر (یی) ہیچ چپ یچ

 ا577 ۳۳۴ 77 ہ۴ |6۴۲ ء م پرو بو ہ وو

 ت77 جج 7چ 7 ٭× یہ جو ج٭٭×7)ب 9ج ھ]

 رعب جحج٭ ۳۳5 جج ورد 5 جوج ڑج یہ  ہچہووووچ
 جور ہچچچ مکہ ا57۳ 5ہ صدر نجز ڈتہ

 ]۳ ۰ ہجسیو مب ۔ووج 5ر و ہجو 5جج جچ بب

 ہ1 مہ ۳۹7 ہت جو باور .7775۰7 یمر ہو جو]) یہ

 ۴۷۸۰ 7طت٭ ر ×× ۰ ج5ت 73+ یج ی جج جود ×ج]٭

 5ڈ١ ہو ہروہہ× 5 جج جر .چوچ ہ جو

 ٹڑجچج ہو یچم دروو ۔قج ہبجچرج یس ٭بجبجم,|-و حج

 55!؟ہجج ×ر مر وج جہ : وچ جس بہ چو

 اٹیک كہ جج ]نمج مج ہو جرہج "ورق عو ر

 خر وچ ب> ہد جج مج قم, ہجر وچ

 ہ51 ) مو ر55 ۷ موہ جرتہد برج ہمجوو

 مە) یب جو ہ ×7 8ج مر یخ وچ ھوچ

 7۷797ہ7 تزج ھج٭ 7۶۹,۰ یجح فرج ۸ہ /ج ۸كی چہچر چچ

 ہ77 اکو مج وچڑحج ومجو جج و ہہر میر جج

 7۳۳۶۴ 77 ہ7 نج ا7ج 7 7777 ر7 ہمہ رو ہجررک

 تاک و ٗجج ۱۰۰ ۱7۸ 8۸تو. ۃتچ٭ و× رہ

 و ہج حج : ەچچ مج ہ5 مم ہچ وہ
 تسپتنن سا



 ےب حصص حج ثب ھے ہےدست حىسسِ. سپہ رس جب ۃےبہ جب جب ہی 8ے ػے لب ات  ۔×د۰ش فكدفخع اےنت ڈئقنب صسکیم

 ۹۹9٢ 1۱ ۹۹۶5 ۱۹۲8۹ (۹۲۳۴۳۴ ٥ئ۳ 8۳۹۱ ۴ ۴۱
 آج 2۳ ا1 ۶)2 5۳ ٥9۰۸۳۳5 ٣

 ما تو ہ ہد داس >۷ ۳۵ ۱055 میکع
 ہم5571۶ ۳ت3 6 5۶ ك۹ ۲۹۹7 ٥۴۴۹۴۹۶ ٥571 85جج

717۶ 

 ۹-۹ 9ے 8ر +۲5۳۹ ٥٦ وج "۹۹ ہ ڈو
 م8۸7 >۳ 879-8۳۳ ا ۶ ۱ ۴52:۰15 581 وج

 ۳۹-72 ہہ ۰۱۳۰۱ ی۳ ہہ ہ1۹. .۱ :)
 و5 بہ ۹ ڈو مد اتج ہکە٭ ک5۲ ۹۹۲ ہج :حچچ

 ۷۳۳ 7513۰ ۳. :ہج مک ۲۹ ۹×۱۷۲٭ ۹ ۳)538
 ×× رم جج ہم ۱ ب77 9 9-7 د5 اچ

 7)۶ 71 7 ء۶۰۴۲ ۹۹۹ 119 ۱997 71 7.۰7 5:

 تشسوپ تال كي × ×۵: 8 وو 3تر : ×× مو
 ۰٣× : 7 ۹۲85 35+ وی١ یک ×× ۳ ۲5۳١>

 ٦۳7٤۹ <۹ -٭5 ٭]ہگ 302 مہ ہ ٠۳٣۴ ۷۲۴ ء8۱ چ
 کا 1-1 اج ی۴ 719 1۹۶7۳ 377۴۱ ۹۹۰۴ ڑڈچ

 60 ۳۴۹۰٤

 رچآ مسا دلا ناو ریمیو قحلنم ةتاىاتلع ةلدا نم ںد
 َىححْلا ۳9۹۹. 511919۷ 9۹۳۲5۹ 0 ٠11

 ۳۲5 ۱۱9۹۳۰ ۹۲۷۲۲۰۶ ے37 >۹ 6 ٠1 5۱٣۳ ۹ ٭
 ۳ج۱ ۹9۱ ×× ۱۹۹۰ا ۹۔۹۹ ت۴ ٣8۳٭
 7۴۳7۲ ۱ ۹۹۰7 5۲۰٣۳۳۰ مل۴ ٭7. 8۶7+ ۴۳ ۳ٛ ۷
 ]ج9 جم 215۳ ۱9۲895 ۴3167 ۱۳۴۳۴ 7191 ۶۳۳۴
 یبہ یہ آہ یب۰ 8۰۳۴۳۲۳۳ ۹۹ ۳, ۹۳۹۴ ۳۲۳۰۹ 7۹۳۳5

 11۱ ۹۰8 2٢51

 ۹و۷ ۲۳ ۹۰88 ۹ < ت3ج تصرمسصم ۴ م
 ہم وج س٥5 ۱۱۶١۸ 82۸ 3۶٥۰ ک۳۲ ۰۱
 َکييكَت اک نادم ا 2رشا نت لات 8 8

 م5۳1۳ 577۲۳ ۶5 ۱9۹ ۳۱ 1۳7 1۹2 ۹۰ ۱ ۴5 ۳٢
 ×7 ۴ م۳ ہ8) ۶۳۱ 57۹۴ ۴
 جت (×:) ہ76 ۱8۴۹۲۰:

 یک بت ۹۹ ہ5۳ ۹71 1 8
 7 ۹۳9), 51۴ ہ57 1۹۴+ 5۹۹۴ "۴ ۹۳۰۳۴ ۹4

 ےہ< کرو <۳ م٥ مک 1۹۲۳۰ ۱ ۰۳57۶۶ 51و11 .٤
۱ ]4> 

 7ھ-ص>ج

 َنئمحِلا مَحْيَاوهَد رْحْل دا رت

 .٣ 115 5۴۱ ہ5۳ ۴اب 7 ٣۲×۳
 71۱ +۹۹1 5۱۹۳ 56٦53۹1۳1

:1 ۹5 
 نوَتاد ائ َِب با نل دْمَم لَحَهَوكلاَد اَت یِعتمي اذُبَكْأِإ یک رن ہمعب اد

 یہ َرکْحری ۹, 55 ك3 8۳۷۳ 8۴ ٠ہ ۴
 ۴5 م575 325 "٭ ۱۱ہ ۱ ہ-٭ 5۴8 ]ما "مک ۴
 جج یح×٭ ہ۰. >جم.< ۴۹۹۱ ۶۹۹۲7۳ 5۳۰7۰7 9

 ۔ہصےییتوججہہبو×ہجہ-یمہممکجچجسسچ-بہجصصموسصومممہجحممسھجٗجمددبوصوھوجوممکص صو ک <۱تدوسوچپو ہں ٦ '
 تنا دا

 ںیم یو دم م8لا یک ا ںکد وہں ہک ال نک ںہداک ادب وک ںیہ ب ےہ وو ہار ظ5 یے نوا کوا رو ا ا نوید ےہ و

 ٭8۴+8ھ*3"ھه؛د

 ٥ ر57 7 5۳۳۱ (م1٥)۔۹ ہا. 37× 5×
  )۶(-- ۳7۳5۰7 ۴۴ : 1۳ 7٭ہ.×٭ ہہ, 86 7ہک۹

  5118751 ۶151۹ 71۹ 7ک٥9۳ ۹61۴۴ 2 7:8 ۶ہ 5ر0 (م۶۹
  ۲۲۹ ۲ 1۱شھر

  [ ۳7 ۰۹ ۴۰۰۰ ۴۴الا يعاولَحم اتم ا اج
 ما٭٭ 7. أ1 یے: .5۶۰۳)۸٭ >۹ >۳۳۰ م5

 ٭ )]١۹۶  ۱۴۲8۲۲۳۰۶۹ًج -م۰۳۹ ۳۹۱۹۰۱ ۳157515 515 ۹07

 ١5]۹۴ 1۹۴ 7۶  ۱(ئ7)13 ۶۰ ۶۱۱7۴ ۴۶1۳ ۴ ۱)2۶۳۴ )8۶(
 وت ٭٭ ذا۱ یہ 1, ی٭٭ ۱۳۷۳۰۲ ء۶5 ۳ ۹9۹1

 ا٭۳ 5۲77۰۹ ۳۴ جج ص74 73۱۸۴1 ۹۳۴7۸۰ ×7 (؟-
  ۰٢۹ ۴دہ! ٭ ہ86. ٭ج۰)۳ ج٥ ٭8۲ں ۹ أ۔ظ5۱

 + ۰1۹۹۳۰ ۹۹01ک۰۹ ۲ ) جج ۴ 7 ۴۳ ک۹۹ 599

  ۱بو مر 8۳۳ ہہ” ۱< ۳۹ 5 ۳٣× ۹
 5 ۳ 85ا8۹ 3۱۷۷۴ ٭٭۹ ۴۴ ۹۰5۲۲۳۰ ,۳5۹18257
  7اتا ٭زو-٭7 +۹۹57 5۲۰۶۱ 51۹ .5۰۱۳۴۳٣ 7۹

 ٭8۳۳۷۴۱

 ٤ م۳ 518 5157 6 ۴۴۴( ,159 1۹ ۲5921)
 91 ٢  ۶۳۴ہ5۱ 08+ہ تاج 8۲5ج۱ مات |۰

  5۶ن85 6۶5 9ا, ۰۱۹۱۴۰ ۸۳۶ ۹۱۰۸۰۳ ۴۳۴ ء1 55
 ٌةِمْيُث ×م” ×۱ ٭ 5× ۹ 85,۱ ۱۰۰۳۰٣ 7۳۰7]
۰ ۳۴ ۹۳۳ ٣8, ۱8۳ <7۱5 <۳: ۱۹9۹۰ )31۹۹+ ۹ 

 یت

 جج یر ہا << 7٣76 ۳۹۳۳ 5۳ ۲ٛ؟
 ی3 7۳۹ ۹۹1۹۳۰۰1 تہہ. ہ۲ ۳٣۰ ٭ج ٢ك 5
 97۱۷۰۵۹۱ 9۱۹7۴ 9×5 5 ہہ تاجع صر 1 8 7
 ےہ ]3 ھ6۳. 371۰113 ہا ۰۴ ت۴ ۲ ۱۹۳-۳۴۲۳۳۷ 57 ۹۲

 5آ ۳77 >۵ صص ٥۲۳82۱ ہ77 ہو3 ۱۷۸۳ ١
 2 ۹1۹78 "618 1۴ *”٭٭ ھہ, ک >۰ ۹۹3۹۰ 7
 یر ہ۵. ۷× مات اک ۶۹۳۹ ۴۲۹۶۰۱ ۹۶

 ۹۹73716 65 ۹3۰ا ٤ے

 ایچ <٭5ت.چ ہہ 9م ((6ج65 7 ۰٢
 0ج ۰۳۴ ہ۱۷ 13-879 73۷۱١

1۹9۹۱599 ! 

 8+۶۶+۲۳۶۶ +۶۹17 ۹۰۰۳۷۶۰ ۹91 ۱-2 3* ٦٦7
 گآت57057 ۳۴۳۱ ۴ ۲۰۴۰ ۶٢ 5۱۹۳7 ۰۷۸۲۳٣۹

 2.833: قةفقجی_اج 8۳ تہ ہ۱ ہی۶ ۲۳۳ ۶
 <۹ م۵5 “3۹۳ ہ۱ ×××<۱ 93۴۳۴ ۹۸۳۰۸ ×1ا۰٭ 127
 یی ہرک ۳ 5۴ ۶83۳ ۱ ۳۳۰۱ 55 1۹۹۹7
 ےہ ۳۵۰۳ و8 52 "ہ٥۲ئ۱۰۶ 57 ہ37 ۹ 82 3۶

 >5×. یے ١٢× ۹۳۴ ج3 ۷٤ ۹5۳۷٣۳
 15۶ ۱۹۷۱) 32, 577ا ۹۹۰1۹ >737+٭8 1 96
 ج5 ۳195 ی۹۰9۳ 785۲۳5 ٣٣76۹ مات م۹ ×7 ۲۳ ۱

 تلاش

 د5 ٭[3 مج ٭تر٭ ىئ) ظص 3۶ ٛى<۰۹ مو ٣۴"



 ..۹ 

 ۱.5 6 1)959۳ ×× ۹> ٤٥ا جا۶٣39 نيّكَيْنَمەَكِإ

 زید 2 5۲77 ۶۱ ۶۳۲ ٦7× ہ, ٣5>٭7) ۳۰٭۹, ہا ہ۳
 ٹ5 ٭۱<۲ 5۹ ۳)1۹۶ ×7. ٭ جر. ہمہ×ہ×. ی ج۱ ۹و :ی

 ۹۶۳۴۳ ہت وج ہجر مو٭5 *٭م ب٭ جی۱3 و
 ہ۰5 ت2ا7 00۸ ×× ٭ +۵۰8۱ ۴ت: )3 ٭چ٭

 ××۱ ×× ×٭٭× . نیک ہْهْمَکزَنَههََل ازهَکَوا زیست نار
 ۹۹, ت7 ٣۶ ×٭٭ ہ ووجمجر ہیوم مج ہم ×٠

 7 ۳۱۴-۳ "کا۳۹ ۴1۳1-۹ ج۳ ہ۴
811 

 ۹۷ ٭ا5۳5۰1 5۳1 ۳۳۴ مہ تننرع (×ن) ہ۹۱ ۳ ہ

 55 ۱< ×7۳3), ڈا 51 7] < >×<.٭ +۳۱ +8ك7 جچ

 <٭ی٭ ی٭< نج ۳٣۳٣۱ ۸ <۱ ۹ م۳ ۲۳٣۴* یا
1۱ ۴۹ ۸۹۴ ۰۹۱ ۱۹۱ 

 یا رک مم شا اوون -- ۳. “8و
 ۹51 ۲ ۴۳۱ ×۱: 511۹۴ 5٥۶5 ہ75 ٭×ہ ہم و”

 5ج ی۳۹٣۹ ج۹۳ 3 ]"۲ 356, ۰ ْ ٭3چ ج6

 ہت ۹۹۸ ]ہہ 6 ہہ 6 ہ٭ت۷ >. ہ ہم” ػآ
 م9408, 5۳51914 ک1 ۱ 1۹5 7۹ ٦)٦

 مولا ڈیل بیت -.- اب ہ٭ ہ۳٭ 8٭٭ جم
 ہ۷9 ہ5۱ ک51 78127 اج -٭ 8۴۹ ہہ ×3 ہو

 9158, ۹: یجوم مو جو 8ہک ھم یوج ہمادیکوہچ

1۱ |۴۹ 539-۳۹ 

 نما کیف ینوناد ۹۹ ہت: >۳ ہ5 ۳۴۴ "٭٭
 *۹۰٥۹۹٭ 557ہ ٭٭ ۴۳7۳ہ ۹ہ ی٭ ۱ ۶۳٣ ہ× تہ.

 55 ۱ 1۳۴6 یو۲۳ >٭نی: ۶۳57 ۶۹۰۳۴ *07٭۰[ حج مو
 تا81 ۴۳۰۲۳ 7375: یک ۴7۳ ء۲ ۶۳۰۳ ۹۰۹۰۳۳ 7۴ 9 7

 515۲7۹ تا۲۳ ×۶ ۳٥57 ۱ یڈججا ی ٥۹۳۳۰۳ ہمہ 82 مہ

 7 7-٠ 5 ۹۲۳ ک٤۹ ک۶٠ 57۳۳ ء۴ 3۳1 ۹7ر

 0۹ ۶ ك5 "ہ3 تی ہے م۱ جوق (8ت رج
 897115۳5 5۲8 ہ, 539 85۴ ٠5 : ٣۴۹۴ :33159 ٣٢×

 5 ۱ ۳۹. ٹاک ٭٭٭ م3۰ 8عی "۲۶ی4 "× 8ئ

 ٣ 5٦55٦۱ ۴۱ جج ٭جم "ئ87]م بج یو
575۱ 2071 5:۳53 9577 ۹۹4 51× 

 ڑٹیلا تل صف اَتَلَر ۔ اب ج۲ ×حمو مچ م ےچ
 ت5 ط۱ یار (ج0و ہما٭جو ۹۹.5تج ( ہم ەة؛ 8

 ۳ 1)68۳ ۰۲ 21474, ۳ 78 ۹ ہہ <6 تو ٭

 ہجر 7۳۹ ۸۳۳ ۳ص >۳۳ ۰ 7 ۹۱۹۲۳۶۷۴ ۱1 803
 5 ۴۳ ×٭ ۶۱ ××.>٭ ×۶۳ :73٭ ۱۹۸: ۳٣× ۱۱۸ ]مہ

 9۹. 27 ہ5 155 18۷5 5۶۱۰۷ 5۳۰۴] ۹

 تٹج 857+ (گینرم +۶ ٠× ثا5 5 ..×٭ حرم

 3< أ۴ ہ۱۳ ۳۶7۳۰ )>7 ۱15 ۱ ٴ٭٭ وم ہہ

 م1775 یج جہ۰. ہم۹ 5۹ ۴۶۰ اج (30,:3 تہ

 کاتب ک ہ5 ہ6۹ ۴۰۴ ۱ ی ہ۲۳ ۳) ×۳ ہہ ا٭۳
 ]م۰۴7 7۸1 ر۳7 و. چی۴ وچ ٭

 7۹7۰ ۹۳ مت و٭+ ہم7 ہک ۳7ہ جر

 ت71 5957 6 تل ۳. 3 ۲] ۶۷۱ ۴۴ ۱ ) 7 87

 یاڈ

 ےہ ۳۴ ٥۳ یک” ۰ >۹ مس مج م ٴيە
 ور ہلاک 276 7۳57۳ 191 ات ا ۹ جت ۳ 8 |

 ےب ہ ۷۷۳ ۱ 5۷۳۶۷۳] ہ7۳ مج بج 8۷ ہو:

| 7 [ (۰()0۰ ۳ 1 ۱[ 

 اتِیَُیَدَسََم -- ٠۴× ٭) ہ ھ ہہ ٭چ۳ع٭
 ]7349 919777 ۱۱۳۶ ۳۶ ٣> ٭٭٭۳ "۹ 7 7

 عو یھڑ7آ ۳۳٢ 5.۴۳ ہہ ۹)080۹ چک ۰

 ج۳ 3991 ۶95 ۹1 9 ۳ (3۹0)-ہا *7۰۹ 7۱
 ھ9 8937 51 5۲۳7۲۹۳ ۹)5۴5 ۴۳۶۴ +٠ ٦

 یو ی<ات ۰۹۰۳۴ 358 یے ہہ ی۹۹۱۳ ]جج ×٭ى] ي

 خ۳ 77۱ 88۷۸ 555 : ۳۹۰ 57۹۳۰ د۰. موج

 وج ٭ <5 ۰ ہا ہک م٭) << ۱ ہم۳, 5و ×۳1

 ۳ ۱۳٣۰۳٣٢ >7 ٭م۶ , و: چچ جج-× ہي م
 مح ۱ ۹1۷ 717 5۶ ی٭ مہ ید پہ جدورو ڈي
 يک ۳۹ 5۹ ۴8۱ ی۹ 9"وہ ٭"٭٭ ١۳ ھب )8

 ۸لآ 7۳7 7۹۶7-77 1۰ ڈو چے ہے ٭
 7× 7۳۳۴ ہت. ۱ 7۳۰۴ ٣٦× ×7 جج

 ج۱ (7)5۹- م1۳
 َنيْیَسَسَلا یرکائ -  چت دتا << ہ, ہود
 31581 .757-٭۳ ۲۳۰۲۳۳۰٢ 3ہ ۳٥ہ ہہ ی مہک

 3975 ۹۹۹۹۹ ی٭ مہ ججہ٭- چی۹ ی٭ ۶7٥ہ پچ "و٭٭

 07۸ج ہ م۰ ۴۳۴۳۷۳۷ >٭5 ء87۳5 ٦۲* یھ کب جج
 ۰۴۱۰۴ 5 3471۱۰۴۳۳ ی5 .7۴× )۲97* 7۰73* 5۹ 575:٠

 ۹.۰9. ۳5۱ ك) 154 ۳7۶7۲۳۴ ۶> ۱ ۹۹٣۲۰۳ 83ہ.

 ,ً ٦× 37 ۳٢+ 3۷۰9 5375131 ۴ ۱ ۱7۴ ۴7۱ 7۳4۸٦
 ۹۳71, ۴۳۳۳۱ 55 51 ی۱۴ 7+ 3 ۳ ×۳
 7۳۱5 ۹ 5)۰76 - ج751 0379 ]7 ای-9

 و5 ۹۹۷۳۳ ۱157 : ہت ×۰× مہ 8م 35ی

 ا8 ", “5۴۳ 51715 5۶۷ 7 ۱ہ ء7۰ ۰ ۴

 5۳۰۰۱ ہہ ہے ۵--. ۳۰۱ 5 ۳۳٣ ٭ےت٭

 "اڑا ٥٥۳٣ ۳۳ <۳ ۹۹۳۱ 7۰۳۴ ہ٭۲ مںووج ٭ج

 778,8۳ 88 "ء٥ *]مج و. .يقے
 جو3

 ات كلوا قرم نح -- چا ھ7 ہ7 ہر ×× ×۸ 8-7
 ۹5 ام د2 ہد >× ہا ۳۰۳ 5 7۳+68 ہم آج ہچ

 ہ3۳ و٢ پآ٭ می ۹, یہ د٭3 537٭ قد 8۰ہ ہ ٭چ

 ۳۷ اٹڑچ٭ ہہ ٭ی 3ہ ہج×٭ ہ ہو م جم ي١

 آ٦٠ و ہ ہد ہہ×٭ ٭ می مد قع جےج٭
 5)۹۷۷۶ ×۳۱ ۴و1 ۳71 ] ۴77 *۲۳۰۶ ی :٭٭

 اچ5٭ہ :رنک ۹۲ ہک دل هنَِل نانا ئإ ۔۔دونک يق

 ۴٣ ٦ ×× ہہ دی٭ -٭۰ ×إ ”ہجبج.٭ 3 ہ ۳)8” ٭پ
 ول ا یک

 ۹ م155 8 8ہر ہ8 ےب 86م ہ!چ مج

 يا ۱ ۳۳۹8۲۶۹۸, یک >۳ ہہ. ]٭ مرتق ی۹

 ۳۳5. ۲۰ 11پ ۰۲۳۲۴ 737777 ٣ تہ ×۱

۱ 

 یب ےک حج حت ۃ×ۓححچپ ہتيوج ہیچ ھہبہ ٭ںحپ ےج بیت ےہ نب ھ٭ ھی

 ۔--ٍ ےہ  ہحتج ۓئیىیپں؛ ہہ ہم



 :ن

ٌ 
 ٦

 ا
۲ 

75 

 نل

 ریس ریپ ۴ے اگل ےہو

 ڈال م-ےتم۔ ھے -ےہوہ مل ہهہپ جج

 ھہأل کل

17۹9۹۳ 7 ۴ 

 زنا عالم ... ۷۳۹ ۳۷ 7۹۳۳ا ۰٣ ہ)ج
 و٭١٭ ہر۶ 5۱ 5ا۰ (37)-ی۹ ھ555 31۹, 3٭ :چ

 >+٭ فرج ہاْکح جج د١ -×۳۰۱ ھ۶۰ 5: چچچ
91 

 ندا وطا نیک تا نشا رفئآ لا ۔ے٭٭ كے
 کک رے ما انھجپ
 د٭۱ 8۴ 1٠۰ حا, تو 885 ٦ ۹۹3۹ 57 >۳۷ 8چ

 کلا
 نا اک انا ندا روختس ا نان اولاد وچ چپ
 ٣۱ 5۲ 51 ×۲ ہ۱, ۰۷۴ 2تو ۹351 ۹7 موہ
 ٭ہ ۶5 ۴ ۴ 1)۶٤۹۹ ۴ج ۱۴۴ ۰ ۹۲۴۱۴ ۹۸۲۳۲ جپ
 711ی ۴آ 279۳۴17 71 ۴ ۱ ۱۶۱۱۰15۶7, ٦ ۹77 د3
 ۳ 5757 ٥٥ ,57 1 ۹۳1۴۹1٥5 ۱۹۲۹6 5۲ چ

 ۱( 33 ٦٣×

 یر ا عتسا فوس لا - 9۹ (9) ۹۹۴۴ 8
 کے وم رس تما

 وج ھہم) ٠× ۹٭۹۹ ہ۰ ۴7۴5 ۰81
 ہت ٭٭٭ ٣٦۱+ 6٣۱ ہ٭۹۹۳۴۲۱ یو م٭٭ ۱)۱۹۳ چ

 ۹۳ہ ہہ, یو ۳[ ۶ ۴۹۳۴ تن ٭5٭5 ۸۳۴ 38.
 م۹۱ م5۷۰۰۴5,)۳ ہہ ۹۳۳ ٭ ۰')5۱
 ×5 م5 ۹۴۳ ہہ: 501 ]5٥ كر ٭ ۹13۹ ۸۱

 آقا 93) مع (۹۳0× 571۳) 5۳۹5۹۴۹ 517 ٣7آ!
 مج. : مات ٭ك ا٭۴, ہ" ہ۲ مج٣۲ے 8 مر )۹۲

 7آ, 1۰7 7۳۴-1 ,1)977 ٥۹

 ءیلعاواَمماَتَم -- م٣ ۳۴٣ ھق٭٭٣٭ >۴. 2× (ئ۷)
 ہت ۱۳۷ ×۷ 2ت ۲۳۳۱۰ ۴ ۳۳۴ ۷۳۹۹۰ا., 7 57

  ۶۱8۹۴8 ۲ ۷۴آ٥1 ۲٢۳۰ .8۳ ۰1۱97 77717 8)2۳53
 چہ <5 ::وآت ۶ ء۰۲۰۱ ٭>٣٣ چار 38 ٤1
 ×ٰیچحو پو :ة کی ہم. مہ ۲ 3058 جي-
 "و1۲۰ ہ۷5 ہ۳۶ ۹.۱ 55.3 ۹۹۰ ۹۳آ ءء۴

 ہ7۹ 17 ۹ ٭ز×٭٭ ہ 8 ۱
 ٭+5ج+ م۶۳۳ ۹88 >×× ۹۳۶73 ×ہ توجہ (۰۴

 ×۹ ۰نہ۰ *رآ×٭٭ ۲[ ک۲۰ ہ۳۰ جہ 8ج ۳
 جو۱۲۳۶٦ 5۲۹ ہ۱۹ ۹ ۳٣ 8۰3)ہ 0۹۹ 17
 ہ۳۱ ]۹ ۰۶۳۰] 77 ۹7۱۶۹۱ ۰۹۰ 8 277

 (ہ3ا۰)-ی٭3 ۴ د۰۰ ۴7ہ, 5۷۷ 5۴ ۶۳۱ 7 8( ۲٦٦5٦
8۴۱ 

 تم لےے

 ٠ <- ۔.. _ ہثیا ایج وج  7 ۲۰۰٢تسوث. ٢۲

  - ×۹. <5تن رش رر ونرتلا كِلَمَِْل كا التااَت
 ٠ فا -٭ نال : م5 : ہ05 ۴ و ا اپ ۱ 7

 017 ہا ٌ ×۰× ہہ توجہ 886 ہ۳ ۰۹۹ 5 ۲۹ ۴۴۴ 7۱

 جت و
 اتا اپ یک تا وس
 ا نا اقتدا ای ےہ ا
 ٦ شسرعلا لعدیوب نس وان

 ٦ نءیای٘ لیوا ا دم باز لاش تَكُمَلْبَ ٤
 نیو ےک راه عج ںق لبق ٌ رک یجخاداَی ےگ سا

 1 جے ء0 تیل انِم ا: ٦
 اش دْيِطَا رن یخ نبو یب نطیغ ہل ا< 3

 اعلان ا رش یا لاوش ہا
 ںضالاو تمل ارطاد تا حقلا لی وات نو یالع اس

 0 سک

7 , 
 ٦- یتا الم یت غلو ایا نیا

 َ ج٭

 َٗكيلِإ بوت پیَعلا رانا ند كِلذ ٥ َْضِحلشلأي
 ےس تدسے کیتا کان اوج دا

 کک رم 7 کھ رم یک ضم یک وک 5 سیشن رک تا یر ہے مم یھتچ ھا و اڑ نو 2 ٦ 3 ٭ عر ۴ ۔۔

 تہ  د یہ ہچچ
 ۸5 8 م17 جو |مید+) وو. ء 7 ۶۶۴ یرووو٭
 +758 ہہ ہت تجورجج ہہج مج ٭٭ ج5 ہمرعوج 21 5٭ ۲۶ مور

 ]×7 :ء 52 ۳۳۲ بہو جب مورو+ر ر67
 ۔!مروقو جچجبر م٭ر وجہ یو ٭ ہج ہو77 مچ
 ہیرو ×7 ٘×۲ ر377 ک۷۰1۴ 15 +۸۴۳5. 775۱ (ٌمذز 7۴

 ٭۳ج 97 7:677 ی٭٭ ۲77 ر 7ج 5777 ۳37 ۷۲۷ /776 777۴
 و چہ ر مممر بج٭ 5 ۳۷+. 5۰۰۲7 7)2 7
 چو ہیرور ×۹۳ فرج ×7 ہہ٭٭چج+٭ ۵۴۱ 8۸ ۳ہ ر ۶ ہ
 ۔۔ہج ہب جج م67 چج (ک۹ر ہت ہہ 77 یت 7
 ہہی ]7+ یہ٭ 5/5 5777 تاک ہ2 ب۳0۴ ۳۹ 7
 مہ مج ہم یجج ڈ٭ہوہ+ہہ٭ ۷ مو+ کج ۰ 7
 ہج ہ ہو ہٹ مم ڈپ ٭8 مج م7۰ 7
 ]ا اچ جر ہو وچ چور وو 58 35, 87(
 مور ےہ ہر ( ہ۷5 جہ ع۳9 ٭ م7 جج یچ٭
 ۔ںوج ۸8ہ ۔وت د<-۰|ج و_ مو موج وہ ۸ج 8ج۱ <
 ۔حیرج.یو ہ ےہ د٭٭ ج7. ۳۰۸۰ ہجدج٭ ۳۳۹ ڑ۳ <ہ
 یس 5) گ پٹرچ تودوج توچ میربج+  مججج یج ہذوی
 چہ ٣7ہ 8ی جج  خنمدر یوج٭٭ ٭٣۳ و ٭٭٭ ه7
 ]۳777 7۳۴ ممو٭ ۳ ۳ر۹ تہ ۳۴ 7۳ہ 7 ۳ ۳

 ڈ3 ڈ7 ۹ ڈ7 ی٭٭ 7 7 |



 جی ٥۰" 1۹1۳ص۷ ٠ ۹7۹7 :38ج ۶۱87 چ

 ۹51919۹ ہ۰ جیب ہم مج ۱[ ی م۹۳۲ ٥٥٥۰

 ف1۰ ۲۷9۳۹ جا ھ7 ہا 0۱۳5 ۱ ۹۱۹۰ 3۳)۴) ہ7٣
 7577 :۳۹۰) ہہ ۳7۴ ۱۹۹ا ۴7۲57 ر ۶۱۹۳۲۳ ہہ<٭
 ہح یک ی7 ہ٣ا7 ۳1:27۳ ۲۳7 ۴ 0۵۹

5 ۴۲7٥5 ٦,58 5۴ 7۲5 ۴7۴۲۳۳۰۵ 8+ ۱ 

 ۹۹۷٣۶ پک 1۹5۹104 19۷۳۳۳۰ ہ, تہ (۹۱8) ۴77۳:۴ ہہی

 ہل 5۵78 ۴۹ يا اتچ٭  ٭٣ہہ, ۳۴6 5۱5۳: مہ ةرجچ٭

 ٦۳۰۱ ہ52, ۵۱ ب۰٥ 779 3ہ٭ ۴۸۰۴ "ہ 7 <٤

 ۰ ق ج٠ ہا ہج ۳٦۱ ۴۹ ہ٭ ہہ 8ہ ٣۴

 1ج ×× ۴ 887 ی٭۹ ٣8 : یا اک یک بن

 5ڈ " م۳۲ ج:7۹ ٭٭:۱ 3ہچ٭ مج ہي وو جب ہج
 73151 ۳:7۹۸ چی چا)

 3595 15 ۶۳۳-۰۳ ہ٠ج ز7× 8:7 ہ ہہ ۶7
 ۱۰6) ۳75 ۶۱۶۱۱۳۴ >٭ ا37. ہہ×٭ ۳٣+ +۶ وو م ء8

 .5٣× ۰> 5755 ٠ ۳۹۲۱ ہہ جج حمحح-.ہ۳٭ ڈی
 ۴58 6, 51818 ۱۴۳۲۴ ۳)1 ۱ 7 ۹۲۹ 57× 9۳۶۸ 8٤۰

 ۹4٦ ی٭ ہ٣۹. ہ5 885 ج۴ مہ .ي جر ہہ
 ٣ ۱: اک "۹۷ ۸۹ ۱۰۳ و. ےہجج- مج

 1 9۱۹71 5ا ×5 7)3184 >۳۹۳۳ 1۳۹ ۹۴ ۴۴۱

 و ھ۹ ت87 ۹۳ ۹+8 537 ۹27 ٭

 اتعف7۹ ۱ ٦۳× ۳۳× ٢۳۴۶ ×۱۴ ×۹ ج٭ہ٭ 8۳ ہ

 5755 5157ا ۹۹۴۱ 155 71۱ ٥۳× 5۲۳7۳ اج بج مچ
 )تہ ک ۱5 1

 ک ہم 997۳57 ۰۰۳ ۳۳۴۱)۱۰۹ بت و 7۹۹5 2ہ ×(
 1۹۰ >۴ ۳۰ ] 2۳:۰5 77۰۰ ۹)۱ مج م٭٭ ؛ی

 ا۳۶۸ ×۴ م٣۳ جچ ہت ہ٭ ڈ8 ہو. ء۳۴

 ۳9 7 ۱۶85۴۱ ۹۹7 ۹۰ا ۹5 1۰۶ 78

 ہ75 أك۳۳۵٣ مج م8 ٣ہ]و م٭؛ 7و٭ مچ ), ڑاچچپ بم ۳

 ج0 مے ؟م 8۲۰ ٭٭ ہک ہ8۱ م٣۰ ی [(]۰ہ7

 حصہ جم ٭ 7ہ ×۰ ایل تل َدْاَر ٭٭٭-.٭ -ج
 ٭37۳ ۰ا۹ ت5 ١۷ج ہ2 ۱

 ڈر یار +59 3م٭7 ۳٣× ۱ 3] ×۳ :ڑ مچ

 “۹۳۳۰ ۰۰. رم کراتا کارِ -
 ا۷آ 01 ۶۳۰7 ہ م۰ م7 .۱٢ 5۳۲ ×۹. آ] ٭ہ

 7۱ ,78585 ٥٥۴ ۴۴۱۳۳۰٣

 د0ذ 7 ر1۹8 کہ. جج مور ۶

 7٦۷۷ ۴۹85۶5۱ ی۹۰۶7 ۶س1 << ہا5ہ]6 >٭ ××

 9 ۲۰۸ ۹ ×1۳ ید, ٠۰× ۳8 ہو83 .۰۳۳٣
 4 (17715 ۳۹1 515 :۰ 8٢٥۶۹

 “کی ک7 ۶۳۳, ۴۱۴ 5۸7۰ م3۰ ۳۳
 ک٤5 5۳۰۴ *٭:ئ۹ 071*۹71 ۶۳۲۳۲87۱ ج ۹۷۴۰۶ 521 ۴:577 ٥

 ۹۶50۰: ي5 ہمہ )×۶× +۰۴۴5۱ ہ۳ <ک
 )671 ۹7 ٥ ہ۷٦ 587 66ہ ہب×۰ دج7٭ ۰۰-7۴
 ؟۲۲٭ جییج *۔ك] ٣١ 'ہہ3 1 دے ی۹ مووی پع

 ہت 0 ہے ت77 7222۳ ن2 ت ت21كصات 7تت... ض0ص...

 وم هی (۳٥ہسہ) ×۰ ہہ ]در ہ جہ
 وہم 1 اگاو ۳۳۲ 8ہم می ۱ ۹6 ج6

 ےہ یردر 9 505 ۱7 ۹۳ مم۶ ۱۱6 5ج
 اچیرم3 ۷۶۱ ٥7 ٠۱9۹75 5ہ ×ہ٭ :م ج7 ×× ۶م

 ھ891 3) 4715 77 1774 ۰۳۰۰3 ۱

 ._ زوال ااَم نعم ااکا لاقَت ۔ہہ٭ ڈّو) 8۰

 رم 7۶5 ۵۳۰ 57 ا5 یک مہ انچ ءڈجو

 ٰ 27۳۱1 11 "۳۴ 0۳۷-1۹8 ج۳ ل۴1 ہ1٥ ہ٣.

 عم قلات یا مو - جا وجہ جور مم س7٭
 ]ےک |۱ ۹۹۴۹ 7۲٦

 انکم لام - ۳۹ب 9۳ب ہ۹ دم >۵ انا

 میم ۷ ٠۶۳ ۹۰۲۰۳ 72 ۳۳۳۱۳٣٣۳۳۹ ٥۹ : بہ
 چود ر٭+  ہ٭٭ك ا 3 مج یورہ "نب جے -چچ

 3۶ 7٥5 71 ۴۳۰٣۴ ۱ مت مت 0ػ. :
 مہ :ر٭ ۶۰۰۹٦۳۳۰۶ ×۹7 ×7۹ 5۳ 7۵ ۴۳۲ ۰ب 5

 0رچ 0 ہ۷۱ ۶۰۰۳3 ۶۱۹۹۹۹۹۴ ×۳7 ۰۹ 7 ۱

 ۱39 ہ۹ ج۴ ۱57 ]۴۲ یج : ہچچ جہ
 جعق٭ 718ا 2)ا 0 ١

 بق نیابت ںی وانا دہ با لاش ڈتج٭ ھر ۔_م5
 7 ۲۷۳ ۰۳1-9۳5 4 ب۹۲7 ہ55 ی۳۰٣۳۳) ہ۳5 7, 7×

 ۳۳۲۹۹ 5)۹۲2 ۰81 151۹ ۳ ۶۲۶5 ۱18 5۶٠ہ +7 ,7۶۳52 ٠

 ۳۳۳ ہ۸۹ 3۲۶ ۹790, 5۳ 8۳۷5257 ہہ, ×۱× ۳۳ ۹< ٤5

 7۴ ۳۳ ہ7 م7۱ ہچا ×۲۰ ہہ 885 ی چجو
87۱ ۲8 ۳۰ ۰×۱ 

 وج یقار-م٭ ۱۹۹ < +5753 8ي ۲۱ ید 5 ڑتجج
 ھر ہ-]ىہی: >۳ ٭چ ہ5 "85 ]۱ مج ہج
 ۴۳۳۱ ۹۹۲۳ یب٭ م عج یھ 551 مج. ہر۹ ۱8 جج
 ہا 7 9 ×3 7. ×ی ت× (ہھم)۔ہ 3۰ 6

 58 8ہ <۰ بک 8۰7۳ہ مج ہ 'مچچ٣رو ہم
 ہ۳7 >۳۳ 75 5, ->ج٭ ہ ۴ہم ١×

 ٦83 ۴1 ۹۸) ٭٭٭ : ہ7 ٭۳ہ ہہ: ۳ہ ؛ دجبجتج
 ۳۳٣ ۴۱188) ۳۹۱ مو. م557 ۰۳۸۰ 1۹۹ یو ڈو د5

 جج 5 ہ ہد ۱ ت۳۰ ]نمڈکہ و ڈے ي۹

 اھتر-م 8173 3۳5 ھم” ۶۳۰۱ ج+-_ت.ج 5۶7 ہا.

 ۲۷ ۶۳5۴ ×۲۷ 9185 579, 5۹ 8 ۰ ات مم

 نشْيَفلا عرَت نا دْعَبِنِوِوُدَبلا نٹرڈیءاجو نخنیلا ںووَجَحَا
 لوح نو یجب - ۳۷ 5 5۲۰۴۱ ×57 د55 ہڈی
 5, ٣۷۳. ۳1511۹ خ٣ ٭!٭۸ج ہم مج وبوء جج

 ٦ڈ ہ۳٢ ی٠ ک۳۲ : 7۹۰ ×7۳ 7۰7 ٥ ۰× ٭
۶۴7۱ ۳ 5[ ۳7۹ 35 

 اٹ ھر جج وص٭ ہ8 وج 83ج
 اکر ہت یر×× ہ 5ق ۱ یچ) ۴مس×چج ٭٭ مج
 آہ جج دہ مد ٭-٭× ٭ ّهچچ م٭



 مح *٭ ہو ہوچ ۹۰۲ ٹچ + ۴ ہ ھجچ
 م۷۷ ۹977۶۲ 6۴۴ ٣) 5 7آ ۹۹5ا ×8 ٹچ ر

 1۹ 6 ۹18۴ ٦> ۰۶ ۴۱ ۷(5 ۴٣ ۵77 ٦> :×) ج.

 ۳ا. 709 99 ۳۱ 7 ہہ ہہ. (08) 5۶ ×۹ہ٭٭
 555 ۱٢۹۷۶ ۴17۹1 79۷9۶۱ ٣۴م ۳۱٣9 ۹774 5۶۷ 85 ہم خپ
 ۱۷9 7+ 57 1 ۳۱ ۹۴۹7۴ 5751 ]77۴ جج
 5871 7۳۶ *×٭ می لو٭ مس 5 ۳۴۵۷۱ عو

 ۴-۰۱ 0۳۳۳۰ میا, 56 ×۱ ۵۸٣۳ہ
 م5 ٥۳۳ ۲۶۳۱ ۹ >۶6 م٣ <(۴55 رہ ۰۳۷ و.
 ۳۱۹ 2ج 9۶27 ۲۹ ×۷۶ ۰7۳. ۹۹۰۳ 3ج.
 ہاڈ و ھم ٭ا 3ہو٭ ۴۳ 7:١ ×۹ ۰۱ 58۱۳۳ بچو

 ٠٠٦٦ ۸7 ۳۹۹ ڈہچ٭ ٭ ××<٭۰  َثاَيلعَتَْل

 اد بق نم مم - آ۹. ۴1۹7 ۹۱۹7۰ *ز×؟ × ٭٭
 ۴۱۴۹ 5۱1577 ک3: ]۶۱1 ۹81۲۹ ٣۱

 838 9(۱ ×۳ : 7 ہ م۱33۰: ۴۰۴5 3چ
 77ا( 2)- ]۱ ۰ ۰۹ 078 >7 ۴)۹. >۳ جج
 جت یورعص ۱5 ا٭۹ ید (1۰۲۳ ۳۶ا۶ ؛ ۰۱7 ہم۳
 ی”ر ہک 15 >٭ ٭9 ۴۳ یے یر ۲۵ 5۳۳ 3 و

 ہ3 ل09 12. 18 ۳5۴ ۶۱۳۰٣ ۲۰۴۳۳ ۰۲۶۳۳ | چ
 وا ول ہ5 ۴۱ ۳ 9۷۴۳۶ ہ۳۳. ×ح)
 2۳۳۳ >4 ہہ ×٣× ۹۰۷۰۳ ۰۳-8ما۸۹( ج۰ ۰ ]٭|
 كااڈ 3١۳٣ ١ب ٦ہ ٣< ی٭ ہہ, 5۲۴۳۹ ۴15 55 55 ی۳

 ۳۶×٦۳ "5ا ۴۱ م3 ×7× ٭ج ا٭۳۳ ٭۸5
 ۹ہ85 کتا 5۴۶ 1۱۹۹ 78 ۱۲۴۲۶ جج : ۱7۱4 576 ج١

 تود
 بح ےن ا سا رے کد ہال ید یب یاس ےہ یل ڈار ےک تعال رپ ر۱ تی اہ سس ہنر ڈر ال اھ تو ا ئل یو نب دہ یس. ۔حی ےیچےیسرہ ںووےس جی وو یس بس یوسی یس ترموکا یت دیتی سر وج تہوار دیوی ہت جد بج دبج تبسم بتموسدہیمسصا دیو وڈیو یودیسچ و ۔نتایتب ود وچ اواج ںدوودام

 ۹۳۰۹ ۱۶۹1 7)71۹3 51٠" ہ۹٣ <۹ ےؤ×۳8))

 ۹ ہ7 ۰ ۴7-۶۹۷۳۰۰٭۳77٭ ٭٭.,ب "ہت ٥> رک
 ۳۹:۳27 ہ55 تا7 ۴۳۳۳ 5۴× ۱ ٥:٥۹۸۹۷۷۳7

 5 277۳۴ 0۱37 یک مہ 981 7۴ < +۳۲۳ م
 جج ک48 ہ5 ہم یو وچ ہ۳6 ہ۹ ہم( 65

 ڈا79 *٣ی] م1 5 م734 ۹ 5ہ 1: ۹5۰ ×۰ ب×٭
 ۳۹ ۹5782 3015 1)۹۱۹۹ 27 ۶۲۱475 ۹۲۳۴) 7ک ۹:7 ۱
 ڈالا 5۳1 م7 ۱۳۰, :) ہہ 6 |[5رج ہ< 4
 م5 8۴7۳, ×× "جت *۴۷ وگا٭- وج, ۹۹۲ 89]

1۱ ) 8۹8 

 یر یر ۸ 8)۲۹۳ ۹۹۱ ٭٭ *٭ ۴٣
 775715 1۹ ۴١3 (711)-5 ۷ہ ۴ا 37۱ ْنِمَكِلذ

 َكْلِہْيِنن نکلا را ج٥. ی ۳۱83 فط ۴ ٣۰۳٣
 ےہ. (۲6 ٭ہ 3ٍ ٭ر٭ ٭۳۴۳۰ ۹۴۱ ۴
 ہ35-7 ۳۶9 ۴۲۴ ات ا 696 1, ۳۷۹ 5۳1 تت۴ ج<
 ۶۰۳۰٦ ۳۹۰ ۹ ۲۹883 یىی: یر ].6-٭۰۳۴ |۲۳۳
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 و ۳.5 تم[ ہ5 مہ ےجثج چہرہ: ۱۵3۲۳۲ ٭رک
 8۹۹۰ 13+ 3+ ۱۴ (۳) 7۹۰۳7۴۶ 73۵7 ۹)645 ر5 ۳۱

 ب۹. ۳۱8۸۱۷۲ 67 ٥ ۹۳۴۱۰۴۷۰۹ 685 ٣5۷۱
 55۰ ٦× ہ. م٭ ہ٭ 9۳۰ ]جج ی٭ ۴۱۴ ۴۳6ہ 6
 ۳۳۱۹ 998۶ ٠۹ ]3ل ۱ 19 ۳۹ ۹۹۱ ۴34 ۴
۷۴ ۳ ۳۰۳۴< ۹ 3(5 (68 (۹۲58) ,۳۳5۹۹۰ ۱ ۴۳۹۸ [3۹۹ 3 
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 ہر, بات ۹۳
 تقوی کم ہا فا یا جف  بجو و ید تگ ا ہہ اور ام اھ لپ جاوے بام دعب ہی و تو ا وہا را االک ہال پ اہ ںاہ ہیک ںہ پکا اہم واج ہوا کا مع اہ داکا ہا کج اک ہور داؤ ںیہ بیعت قا را ایڈ دار لم جا ا ۱اس ہبہ وم ںیہ ما اہداف ال قا کا او یا اورہ وہ ہا ید یارو تب ین بارش رو ہو کعب بو جی ےہ ات تا کب با

 نیلعزرٹذالاوف نارج| نم ۃیلعمقلحمایو -- 8۹ 8
 ثج ۵9۰ ۰۸ >۰ ہد ہ ہل ×.×. د27 ×× ×۷

 ہم م٦ ۶۹۰57۰ ۳ ٦ 6”, کاتا ہ۲۳ 7۶ )۳۲)۳  9۲ ٭۳
 ما 55۱۰۰۰۳۹ ۳۹۸٣۰ ہک 7ج5 ٣۰× ۳ج )٭٭) < ۴۲۴

 .٦٣ ۹.7۶ ۱)۴ ک۲۹ ۴ 85 ۹ 9۹۴۳۴۴ ," 73× :1٥67*
 8 ۱ ۱۷۹ ت۹ :]ک 5, ۹۹۰ ۶۱۹۹۳۲۶ 761 < 7

 555۳۹. 9۹ ۹ >5 ہ5 << ۰8 ۲٥۱758"
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 انواع نم کار تالا نیا نین نو
 ترضرِحم .5۹٤۹ ۹۹ 915 5 ہ, ک٢۹ ہ۳۳ ٭ 2ٌق٭] 8۳۳1 ۹
 نپ]۹)03و 2۶۳۰.۰۹۳۰ م5۹ 7 ۹: 5۱۲۲۳۳ 5۴۲ ۶5 ۹8 ه

 ٣۳3۳۰ ہ ]م۰ .ہجوچ ممی وچ 8۳۴ 8(یہ
 م9215 ۶15 ۲7۹9 ک31 781 ×7 ہ ۱۱۹ م5 ۱۳ ۶6 7٦٦١۱

 )۴ ۳ج >۲ قم, ک99: ۴5 ٣۴۳۹ ×)[۶] ۹۳۰۴ ۱ ہ۳۹ ٭
 پیج ۰ 5۲۰۳۶ 5× ہ4 ×۴ ہہ٭| 8۳۴ *ہ ۱

 ۹)3 5۳۳۳۶۸98 ۲۳7۳۶ 5 ۲۰۳۶ 5۱۱۳۰ ۰۳٣
3۴6 591 971 5۹۹۲۳۴٥9 ۳۰۴1 ٣5۹ ۴ <[ ۱ 

 551 5731۹ 57 < ٢۰× ۳۹۳ م۹ 1 2۶۹۲ 6
 155 9189 :۴۱٣۳ إ۹ ی۳ 8۴۳9 >ہص(۲۹۴۳ ۹۹1 777, 7

 تاج ؟5 ۳)۹۳۳۷, 1۴ تا۹ ۳۹ 5۳ ]85 ا٭۳ 7۹6
 نا ناف

 نونرشمھوالاوداپ ھر نا نیڑدامر ۳۴۷۹. 5۳ 8
 ٦٦ا 55ا5 ۹18 ۳)۹ ۴۴, 5۹16 .١۲۳ >۲٭ 7ج | ۹)۳۷۹.

 ت1۰ 5۹۶۰ ت1, ۰۳ 251 ٭ ۹۲۹ موج
 757 ۴, 1 ک5 5۴۳۳ ہ8 ×۰

 ہک[ 8 16 : ہم٭ ج6 5× ٥> 8ہ ٤
 ما 2۴ ,3٢.5 515۲4 ۹ '5۰۲۰۳ہ ۶۴ 9 ۱ ٣۶

 و ہرا 5 (38) ۹۹ : ۷۵ ت١۳ ٭۳ ہ٭
 ۹5 5۲۳۳۱ 53, ۱۲۰] ×03 1۹۶۳7 ×۴ ہہ ۰۱
 5۹17 ۴5۹۰۲۰ ٤٥٥تك 35 8 ۴۹۴۴ : 83: (7۸۴م ٗ(
 دہر ٭ لت م5۱ ب۳۳۰ ب٭ 75 ۴ 3<
 ےہ ۳7۰ ۳1٣ ١14771:79 ۹) *:70۱.- (3۹۰ م۸)3) 7۴
 37 اک 07 ۴7 71 "7: ۴ ۹۹۰ ۹7۴ ۱776 "87۰۳۰۴

 ۱ 90 ۳۰۱۲۹ ٦

 ک 393 51۲۶ 5۳۳۲۳191 <6 7 < ۰۱5۴۶۱ ۴۱5۳۷ ٣55
 2٥۳۳ م۲ ٭۳٭. ہم, 591 5٥ ٥ ۳۳٥۹ >×٭معیەم (۹3۹۰)
 0۳× ٭ہ ہک ہہ ×5 ۹ "8 ہ۶۴ ط۳۴ ۳ ۳
 1 1۲5 ۹::1) [٣ ج7۳ ۹۳۴ ۱۲۰ 5۲۳ 5٥٥ت ۳

٥5۱ 

 یعیتا نموان آ ریو لَح ولدا یلِإِاَوَع دا یی ×ط لت
 نیر ا نیا نآاو دذ| نس اس

 ٭.+ ۹ب ۹۱۷۰۴۸ ٭۲۳مم ٭ ۴ہ : ہج۲ ×۳ ی۱ ٭

  5غرب ۳ٰ٣

 0 ےس ہچ رات وم تصو ٭ 7

 ا قوت نا نئ نو نل لام نابوجآ نی ا
 ات رم

 1 یس یک و وھی ڈو

 6 جت -ج مواآ قریب
 تم ئل ےل گم نوا یزاامد اج ١ ۴ظ تو

 ۶۴ ےک کف نار 7

 2ن کک وع سس ےن حا 3

 ۷ ںیم مح یک ہل ےس

 ٌ اجے
 ا یر تر ا تو یا یت نو

 م٥ 9) 1۰ ۳ج 7. ہر7۳ یر -ح 5 خممر
 ۲ رک یہ ک7 7 0ج رک 00/0۳ 7+ 7 یز ہی

 ہ17 چپ نئ قج دور ممےر ہہصجج ہجر جہچ وجے٭ ک5
 "چ7 م9779 قت: 77ہ یزوہ وہ ہہ مق یجب یروج
 ی۹ 7۳۴ 7۳775۳۰ ٭ ×۲] نمدر ب معح٭ ڈرع ہ5

 چرج وج جہ (چ ٭ح ٭٭ موجو جر یموہر و
 8376 ٭3ک ہ٭ < /؟۷" ہہ ہچچ ۔صصصو مد 7۷ہ ہہ !ورج
 7ی جج مہ بج یرب+7 ۳ -و آو یص ×ہ× ہججج
 57079 7۳ 777 (ٌٌمد>) 26 7+ 7 یب ہر7 ۶۳ ر ۳ 77۳
 7۳ ج٭ ٭.× ؟!مرہک ہچس]ک یجب جج٭ موج_۸7,ر ۱ ہأہچچ

 ۹5ت ۱ 7 )7+ ہ٭٭ 3ر ممجر ہو٭+٭7 ۴

 ہ7 مج ر ہر فروجہ ٭])7۴ أ٤) مجو ہووربر یرج جو مٹ موجو

 ڑ۳ 7 7 جہ 7۳۷ 7 777 :ء:۱۲ ہ۳ 7× ×× ۳
 5: >3 ؟|٭٭ ×۲ +7۳7 ہ77 تا ر قزور ۶۴ ی8
 ٥۷۳۹۷۲۳۰۶ خردم) ی٭ ۳:۷7 ہچجروچو یورہور تک ڈی 1<

 ء۳5 یج٭ "وڈج٭ جج و جج ہہ ہبہ٭٭ و

 و تر بج ٭٭١ ہ ٭ج٭+ موڈ ہو ب ڈچج ہہر
 چک 75 9ر ۳5۳۷ ہم ت5ت ج۷ /٢ مدد) ٤

 5 و۳۰۰ جج ٴںس جج ھجتج ھچ ہت ہج

 ۴7 7ک 1۹ یجب یہ یی 777 ۹97۷ 77۲ ۹ 7



 لک ٭لم٘ہہ یہخغب ا۲ا ےب ػھ_ثق یجب میپ رحپ بچچ ۔ےوہ ۔ہیں خم سے ۃےےف سی مدح

 قتل عغب ىشكجۃشل یىی _ْے ۔ےیپ

 ےک یت جد تام ہی ۹

 ہا س55۴ 0۰ د٭ "۳۹ ۹۳۵ ٥3۰“ 8۹۴ س
 ای75 <7 آ٣ ۵ >۳. >۰ 7 دو.
 چ۶ تم جسشنسش واش یس

 ۴ 5 ۱5۸۱ ۱۳۵ یدچچہ (۰۹۰ ھ۳58 ۰:8
 8, 31 ۶۹15157۹ 17۹313) 5۹7-11۳۴ 6 5۰71 ٥۹

 ۹1×۳ ۲٣٦ 51١۹ ٭[۲٣۳۳ ۹ ١ ٭(۴) ؛

 3ي ہون یَا راجن ذ ث۲7 >۹ *7٭٭ ٭٭
 ٠5 ۱۱۳۳ 657 5۷۳۳۲۳ ٠۱18 ۱صکك 8775818 57 ك8 ہج.
 7ا ۹۲ 7 8دا ]۳۳ 7ج ۳:۴۱71 ۹۳5 دب

 7 7< یر تہ ۳۰۷٣۳۴ 5۱ 5۰: راگا نی

 كي پی غلا -ی95 55۴ ٦× ۶۳۱ ٥٢ ہ ×75 ہ٭
 ہ57 ۱۸۳ 7۷۳٣7" 7۳۰۳۴٣7۷۳* >×۳ ۲ ۹۱ 8۹۳چ چچ
 ا7۳۰. ات دوچت بد < ہ٭ (ھ۰)-۔٭ صد × بہ

 یو و کت ھا تعا تو سوگ

 73۲77 ۹۳۰ ہم۱ ہہ ٭٭٭۰ کی ١٥ 8۲۴ ےچ
 ۹٭٭]۰۳۰۰ چ7" ۰۹۱ ۷۹ 5٢ ٥۷5 تہ ی)ہ چچ

 ۹۳٦1 1۹9195 9۷) ٭۲۰) ]۱٠۶ 77۳7:5, 1971 ۳7ج ۷۱×88

 ×05< 5٤87 ۳۳۹۰۳۲۳ ۳۳۳-۹۷۶۰ ١۱ >۳. ج

 ف۱ *ووجد (وت٭ ہا٥ہوٌ وک. ٭
3 

 787997 1 “ل۳ 2. 0 1۴۳۳٣ 1۹7۰٣ >٭٭7

 ۰5 ۵718 ۹8۹۷۱۵۰ ۹۵۹ 8۱751۳ (7۷)-ک٭ ×۲۹ 77

 1۹77 5۶5 ۱۹ 3)59۰ 57۶ ٣ 77لا (1)7) ۶۶۶-۲
 (+-۲ ٭ہ3) ۹كأ۱ ۳۳۴ج م3٭٭ ٭۲۳۰ ۹۹۳ج 9م "۲

 ٭٭٭ ہہ كا بلا لاَ تاقلا لَا جج

 5۹1 115 ہ, 5ا5 5ج ک۳۳ (م 5۲۳۶ ۹۹۹ ٭۳5 ۹۱

 یل یا نیل الا كر نوازا
 ک 5777۳ *9۳]3۹٭ ×۳۴ ا ×86 :ر7 و ۳

 5 ہہ وک >۹ جس. × 00. ۱. ہت ۹
7۱ ۳ 375 

 ٭٭ہ م23 نا ۳٣ ”رجہ ۳٣ہ. ی ٭5ہ۳6 6
 ہ. 518 55 م۵ 3+ 1۹ ۶۴۷ ]ہک "7ج ہ۱

 م٦۲ ہت حج مچج٭٭٭+ 29 ٠> .۹۹) جمورو 7 ٠۲
 ہی7 ی۴: 7 387 (3ئ٥)رف٭ 8۴8 >8 5

 نج ى.:ر-ی  ٭٭۹ وج جج 5ہ ییہ: ۳۲ ١
 9۹× ۱ك 5ہ 8۹ ×8, ۴ م۹5 ۰۲۳۴ ۹۳۴ 1 7
 ہ۹1 ک8. ٣۹۴۳۶۱ 88۷۸0 7۱۹ ہہ ڈا ۹۳۶۳۳1۷ ھ7

 ۷ ۳۴۳۶۴۴۱ ۴. 777۳ 5۳5 1۴۹۰۰ ہ3رو 0× 7
 5 م٣ ۹۳۰ ہہ "۲ج ۱ ا3ج ۴ ×مر٭

 ٦ي ۹5٦ 55 چ1 ت7 8ہ  !ئ×ج !چوچ
 جچالکک ×5 ۳ تج ۳۳۳۲۴۵۸ >7: "۳۹۳ ×۱۳ ×3۱

1۱ 7 5۰7 211۴15 47151 6 1۹975 551 

 و <5 یل وآ ۷ و3۱ 5۴۱ ٠× ہہ 5 7

 7/8175: ۰5۰ 6 ۹7۹77۹ ۱٠ ہ۱۶ 355 ہتو٭٭ ۰ ۴

 ییا ا تحاو ید جاب ہی دید اج دو یک ہا شی مے وم را وج بی وہ با

  7 7٦بچہ 8
 تم و ںیہ ییہ ہر ےک وہ یم یک ںہیں وی رہ ا یر جے اھ رھا ید تجرپ ورک سج لا جہت روکنا تہی عم

 ہج--٭.۲۹ 59] کک 6. 0۳ ٭زک ۳ 5777 ۹۹۳۰۰٣
 ٦47 7 ٭٣۴ے-16 ۹۹۰۹۹۲۴ 781۱

 ت۳۳ یک 5۲۳۲۴ ٦٥۹۳٣٣۰ ۲×5 ما ۶851۷7۴6 ےئ

 تا20۴ 5 9۹ کا5ا *۹۰)ک 56, و۹۹ ٭ د٭7 م٭م۱ ہ
 ٦۵7۰ ۳-۹ *5ج5 :(58)ر ڈک 78۲۳۸۷۰ بچ

 ۳3۱ ۹7+ 5-۲ ۹ب٣ : بہ۰ >15۳ ہجوم

 68٦۲۳۱ 5۲۹5 11۹1 ٭ہکر15 (71)ر-ک۹ 2175 ۹5۴ ۹۰ 7۶

 5۳8۱5۳۲75 5۹7۴۷ 3. ۲۳× ۳ ؛ 7577 ۴۹۳ ف۹
 چ۶ 7۳× ر7۲۱ 5۲۳۰ 57 ۹:865۰ ب٭٭ ۱۰ 37۱
 5ا79 ×۳۳ ٭ ہے ہ5۱ ہہ 5۲۹۰۳۱ 5۳

 ا5 7758 >۰ 4 ہہ٭ 8ج ۲۷۹۳ ۴م۱ ہ۰ ۶
 ٦185 ۳ر٣ 6 5۹+, ۳۳۰ م۱ م7۳]. 571 ۶7× *(ح۳۶ *۳ ۱

 قعتا نمو - ي۴ ۹ جم 0ج۱ بد. ف١ راج
 8۸8۷۸۳۱ .٠۱۹۳ ۱۱۹۲ م٣ *۳۳ ؟]ہ773-ق1٭ (ہ5)-ی۔۹٭ 677+
 جم ہم کم5۲۴ م۳ ہہ ]م۹۱ ۳۹ ؛ 5

 ٦۶ ۴ي : 55 تحج ہہ 8 ہ۹ م مم ٭

 ۳5 (30)-ی۹ ۰۴ ۹) ۳, 5۹ ۹× ۳۹ ×۴ 7
 5٦۸657۳ ۳۹ ×ي 8)۵ : بو6 ئ۲ ۱ر

 ڈو | ۔۔(6ج1۷758))

 تار ناروا ضٌو -  کب ہجوم مم مج
 ہ8 ص٤ 518 ۱7٭ ہم ٭٭ 75۱8۶ 1:١ :088 ہہ
 81 ۳) (۶۳۴ ۳۳۰ ]۳۳ 2۲7۶ ۹ ا۳7۷ 7۳۳۹ جیت ج
 ہ۱ مو٭ مج چو ٭م. ی۹ ۳٣+ ق١
 778 5: -. :-۳۳۴ ۳٣ >۳ ۶ہ. 7
 ڑ9 اک 1 8: ۹9۹ 518 ۹۲۶۵ جا 8۳ ی۰ ×۵<۹7]۳ 7

 7۴ 7۳ ۱۱47۲۰۳۳ ۳5۱۰ ۴7 ۴5 57) ٦
 21۲ت 184۹17 3۱۰۹۴ ۴ ۴۳ ١

 ۹۹٥۳ا ک 87۶1۳۶ >۴ ء۰٣۴۳ ]جہ ہم ٭۲ک 7۹ <
 ڑ۳ 275 5 ۹۹۰ (۴م۲۸۰۳۲5] 3:271 1۹۹7۹ ۱ ک7 5۹ ۶۹۹ آ ۳

 ہ”×٭××٭×٭× .  ںلضانتْمْمَلاَیَتتاَيَلا كيق نال
 یل - ا دص× ی ×۹× 58ج ہ 8۹7۰ ہہ دچج جم
 مصی7×] 367, ۴۹جے ]۹ 7 ۶۹7۳۰ ۸1۱۹۹۰ 71۹ 1 7۴

 5. 5۳ چا5 7۴۹ ۲۱۴ ۱٢۹ ۱۹۰ ٣5
 ما٭۳. مج کرو ٭ہ53) ۹58. 55 ۱ ۹۹38 5559 5

 مج ) 5۷۹۳۷۶۰ ۴ ۱ك: ۳4 )٥۶- ہ ۴۳. ۳۴ ہ۱ 5

 57 ۰ ۹۰۰۳۶ ۳80 0۳٣۴ ٣ج اد ×7 ۴۹, یک 5+
 38ہ ہ۹۶ ٭۹۱ ی ٣٣ ب×× میوہ 8۳ك وہ

 تا5 5, 07 71۷96 7۱ ۹۴ 77۳ ۰٠۷۳ ۶)٠

 ٦47 ۳۳۶۱ 6 ج7۶ (۹۰۷) ۶*٣ ٭ ×۴3 7
 ھی ۲۹۴ 5إ[([([۱۹۶ 589

 مولنف ند نل ةَاَع اک تک ا ۃرظن بت ضرلا قادری اف

 ۔م٭.ب ک۹ ۴۳ مبہجہ. مج بن ہ (خمئ ی3



 7+ ات. م85, 35 )۱ ۳۰۳۴۱۰۰۹۷۹, ا3۰۰۰ 3
 0١7 ۹۵۳۱ جہ. ب۰٠ 5۳7۳١7۳ 8 ۳۳آ

 مججبا, ۷۳۷۹ ×۲۳ )18[٣۳ 7تت حج ]ء۳ ۴۹ 7 1 ۰
۷ ۹۹ ۹۸۴۲۹ ۱۴۱۲8 ۳ ۰(716(* +5177 5۳۹۳ 5۲575 

 5 ۴1۲۴۹۲۷۹ ك0 ۶۳ 651 275 5۱

 ہہ ۰ انی م۴ ب536 مہ ہک ہف ٭
 ۳7۴۱۳۶۱ ک5 ٢ 7)573 ۹۹۹) +8, |515 ۹-۹11 ٭)ج <

 ٭٭1.1 8۹۹, اور 71۱ 3۳5 1۹۴7: 6 7۶)]۹۰ ۴* ۴ 1> ٣٣۹
 ۹5آ ک۶ د۶٥ 8)2558) 5117۱۶5۰۹۹۹1۴۴ ؛ ۹۹۰ 7-8
 ۹15 9۹۰5 ۱۰۰۳ *ا3ت ۵ .۹۳۰7۳) 7187۳. ×۰۳ 7
 یھ کا39۳ مہ 55 ۱5۹۸) ہ۶۱ اھ 0۹۴ ۴85
7 85۰ 377 +۹313 +5۲5۲ ۱5۹۰ ,۶۷ 5751 5۹1 7۶۱ ۹۳۹ 33 
 وہ >٭> چت ہ۶۱ ۳۱ ۳۳۲ و518. 56۳۲ ۳۰

 ۱ ٦٣۱

 ×8 ہہ ایام ×× مہ ہ5 مہ ۴"
 ک18 ۲4 ۳۳ 87 1782 ک۹۰ 7 ۳۹1۰۹ ٠75۹۹۶۴۹

 چ >.م ۲ ×۹ (+ مج م٭ 57ي م ×۳ ٭ ۱

 م5 9ا31 13۴1 ۴3۹ ہہ ہ۸۱ >۶ ۹8۶ م58 ۳ 0۰1٥9
 ۔میق٭ ہی ہ٭٭۹0 ہ٭ 6< 3 ۳ م٢

 ہ9یث ہ٭چنھا 39۹8 ۹ : 58 ہمت ہ۰۱ م۰, <۰
1۱ ۹ 51 ۹۹195 

 بج ٭م×٭ ہہ و ۰۰۵ موجو ہق×٭ اررزیک
 *95 51515۱ اورب ۲۶9۰5 بیذکت إ٣ ٣٢۴ ےتچ٭ ١ ء۲7

 اے ہ۹. ۰1ا7۳ 75 ۱ ۹۲۳۴ >۱ 7۴۳ ۴7۳۴
 کا۳۴٣۳ ۳۹ 9۳۳۹ ہ1, ۹۹۳۶ 7157 75574, 91514 8۱ 5۳۶ 5

 7۳۳۳۹۴ ۳7ہی ہ٭ ٭ی ہہ 9 ٭ ا۳ج ۲۳8۰ ۱ رک

 91۱ کا۳۶۰ ۹۶۲۳. >۰ "ا55 5۳۰۲۳۱ ۲*۹ ہ۹۳ رک
 ہ۹۷۰۱ ہ8۲ 3۶ا۹ ۲۴ ص١ ہ٠ یھ وو317٭

 05 7 :8 7.3 ۹ 80۰۰۳۰> ۱۷۳۲۴ 3۱۹٦

 388۱ پآیبکلا ل البم ٌمروصئ ناک نل <۹.

 ۳)193 ۹6۰0۱۹۱۴۹ 7) 7۹۳۰۳ ۴ ٠۱

 چے ہ٦٢ >٭ ٭م 3ک٭ ۹۱88۳۰۵ ۴ ۳ ی٭٭ ۴۹۳۳۴
 2تہ٭ (ہیر-ہ ۹ ۳18574 5 ۶۹۱, 5۱ ک 75 ۱۴ ]<۱

 بم, ۹ ۹۰ 1۳۰ دہ 7 ہ,م ۸ (۴

 ے35 ۹۹۳۳۴ ۹(1 5۳7 >77)3 ۶۶٦ ۳> ٠ 5) 7ج کب ٭۰ ج١۰

 تق! ہہ ٭ج ۱5567 ۹۰٘ ۱۰۳۲۳ ہن وآن> 8 7

 5۳8 ۳۶۲۳ ۵× ہ”٭ 53 ۱۰۳۳۳ ۲۶۴ ٭ ء77
 ٭[۹+۰۲۳ [۹۰7۲ ۰( ۱۹۲۰57۱۰ 6 ۶11۳۳7 31۹۰: ۳ ۱

 2ی دی نیب ی لا یبادصت نل ود یرکفئاتیدح ناکام ہ٣ فی
 م۸ م٣ ہم ٭: 0م. .: ہک ہ3 :چچ
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51158۴ 813۹7 ۰7 
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 گ1 ۳۳۳) جج ۰۱37 *ز7ہا3۰ ۹ ث۳ تس-.۹٭ ۳.۲
 8ا ۳۰٣٣۹ م۳. >*-ی٭ م۱۱ 5ا3 *ہ٭53آ ۳

 یت ۳۶۴ )۹ ۴1 5715۱ 775چک (3:)-ی۹ ۳٣× (ء 7۳7
 مج وج ۷۳۰.( م٭ جج ]ہم 8۴ ۳ ]مع "ہہ 6

 56 5151 (۶3۴ ۲۳۲۴ 5۳۳۳ 6 7 51۲75 ۹5 | 7٦ ٥۳۰۷
 چٹب ۲۱ ٭۰۲۹) ۴7ہ وٹمج مہ ہ١ 1۴ ۹ہ٭م٭ ۴ک 5

 گا5 ۴5 ک۲۶ ۳۶ ۱۱۰ ۹۶1 3715 518 5۶ 7)3 ۰۰

 97بر: ۴ ٭ہ ہ۰۹18) >77۲۳ ۹۳۹۹۳۳۱ ]۹ ۴7 ١
 42۳7۴۴۱ 517؛ 77۳۹) باک 7)5 7 7, ۳۹۳۲۴7 7 ٥۹

 5۹ہ8۷ 5  ۶7۰۷۹۰۴ ٭ :۶۶) ۲8757 ×۰۹ 3۱ ۳7۳۲
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 این کب اک نا نیم قت
 زن یار ت نو

 کپ ہر1 ا۰۹ ۳۹۳7۳7 ×]ما ×چ ۴۹۳ ہو
 5۱ ہ۹۹ 1 3۶77 ٭(؟ 5۲۳۰۶ ے۶ا 9۲۸۹ 7۲ 77۳ ۳
 ۹25۹7۹۴ ۹۰۱ 1131 7 88۸۳ 55 ۶٦* ہہ >۳ ۴6

 ا7 >۱۳0< ہ0 6 ۴۲۳۲۳۰6 ۳۱ ۳٣
 اہ ہہ ٭م ماہ, ہ × م7 ٭+ج ٭<

 37۹ 1 ۹۰ >7577 ۹7 ۶۲۴۴۰ ء۲۳ ۱ >۶[ ۳۴۴۹ 8 ٠۰۰
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 5١ (3 ڑ8 >۴ ۹۰8 ۱۰۲۰۴: 8۳۰۳ 8۳۷۳ 3ہک ٢×
 ۳5 ×× 8۶ ۳ہ ۹ئ827 ؛ ب۳ ]7×× ء۱8887ك

 ڈا ٭م ہم جہ ہہ <ہ ٭قٛب ہہ و3
 5۳۳+. ت5 5۲۳۴۹ ى۳٠( ×۳۱ >٣ ی ۳ جج "5

 وس



 ظ ہہ ےئل ےہ ھ ھکا عترت رخ) تاز ےل

 لک یہ

 ھا ےہ

 ھبپ یب یہ حے ھب ۔چ ریہ ےچر ےھت _ج جا
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 نزلفؤ رکا ةفَتَو ید مت ت ۔ پ
 ما.7 >7 81133 88185 817۷ ۱۳۰۹. ٠۳* ٥۴۱۹۲5 یج
 مرجع 837م 87۰۸۰۹ ×5, ×۱ ×3 ہم۵ ۳۲۹ ۳ہ وچ

 جہ ۱7۹ ۳+ :٭آ 69 ۹ >755: ۳ ×
 مہ 68+ ہ٥ 8٦۳ یہ5 ۲٤۱ 5۹1۹4 ۹51 575 :؛پ

 دل

 بج ۳۳7۳7۲ 7۳ 77۰ ٭ 5575 ۱ گ۲ ۹۳۴۲ چچ
 نج وی-- ۳۰۹) ۶ہ ۴5۹ ی5.” 59۳19 7۹٥3 ٹچ

 ہ(حج٭ ۱۹۵6 .۳٣۰ 574 م۱۹۲۹ ٭575 ٢ ,۹٢۳۳٣ ٥
 ہ۳. ۳ا۲ ۱۹ ۳711777 71۰ یک 1 297 575 ٭ڑچ
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 حج”. ہہ ×۳. ۲۳۳ : ××. ×.ج؛ تہ× د١۹ ہ٠ک ×5×
 *83) ۱۱ مج٭ 3٣ جہ 7۔کہ (32)-۴ 7۳ 2۳۳۳۰۰
 ہی جچڑکے و ]8 مہ ۹۸ہ ہ۰ ۳7ہ وے.
 دو. 097 ہما ۳۳7۱۹6 ۰۹۰۹۳۳۰۲ ۹۴۴ ا٭۰.

 ]09 85) ۴۲7 ۱۴۹۶ 7آ ۰۹74 77۱
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 چہ ۱۱۷۹٣۹۳ ۹9۱ ہ۳۹ ××5 ×د ا 2 4
 جج. م٣ ٠۰* >یر٭. 537 << مم ۳٣۳٭ ۳

 3ہ ۱ 3۹ 301۹ 6
 رک وع ہو۹۱ ید. ۲ 55 59۳5۹۶ ۱

 چےوج یج یب ۹3۱ 58۱5۳511۹۹ ۶٣۴ ک٭؟ ۷ ٥۳۰(
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 جیو بج -٭ ہ۷۶ 68 ؛ د٦ <۳ ٭
 قع مہ مج. ۳٣ ۱۳ا7 ۴۶ ص۹۹۰٠ ]۴ ۴
 بچوو-->٭ ہہ ×× ہ۹٢ َكرَُِْكَِلَلْبَثنِذَلَ× ۷

 بچجدج×٭ ہ8۳ ہ٭ ۷۳۰۱ 8ج فطع ْج۳؛ رار
 حج ہہ ہ ۶۰ ہ٭٭ یيزیَوَرَی ٭ ٭
 و.×5 ۰. ۹< م۹۳ ۵۹ كي َلْبآَیْزَل یو 432
 ہ2 م۳ 5۳ ہا (3:)-ھ ۴5 ۰۱ ۰۱

 جہ مح اہ ×۱ ۰۲۶ 1 ہہ ]ڑ5ڑقا٭ (<5ر۔-گ ٤4
 ہت <۰ ۴۱ ت۷ م۰۷٣ 37 73۱۹ (۰7۴]
 تک یم یم لام نا یدھلا نیت تا
 ج٭ (۱+) ہ۹ ہج٭ےوق ٭٭ ء۰ ۴۶۴۰۴
 ۹جج جج ہ9, ×۲ ×77 *۴ ہہ 0ئ م× تا5 5۱

 وج ء۳۷۴۳ 5 ہم ۳۳یا۰5 (۲) ٹبج٭ عج بہر
 وج جہ ج۰." م7۹٥ ہ7 *× م٭٭ ۴

 ______ اڑا ام نام. فہ ھی
 ليا تیا لاےہ۔۔...ش اپ
 یل كر نم ییا زا ی ناو بپمولا تیا تو فلا ا
 4 رٹکپ باعل عکر ینا ہلا نو ایوددل سا دلانا عدل 7

 ای کے و آ کلو سرک شیزعلا لک ید سا منھ ور ٦
 ]ا لم لاک ین وقف وو اب ا

 >1 نل نےوراھف لمج تہ یم نووارواد یداور
 ا ا 1

 1 یورو پانا نم جب و ٹو مق وال ا
 اب شاد وو میک اون ضا ناددح ا

 1 یلخ نیلا اب ما وف بش بتانا ا
 1 3 لاق کوا منہ او رک نا کیاوا ۂ دور اب

 ۱ ا ہنژزاغ ا مف فرادلا بصا توا مهقاتعا
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 جوجج ۸ج ۔أ”ی٭ یہ بک جج و ہ:جج 7ہ
 77 یہ تا7 ہ7 ۳۳٣7 7 7ھ 7 تہ 75
 ہج ۱ج عوب جج< ہ5 ہ۰ ہ7٣ جہ7 ۶۳۳ 7 7
 729 جچر مر یم ۸ج 8ع موج وے بجاخ بو
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 یچ 7  بوزتج ×۳۷ 85ج یجب میج 885 ۱7۱ ک7٭
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 ۷)7 چو جج مر یوجعرو ڈو ک۳6 8ء۱۷۲۴ ۰۲۷۳ 7
 )جر جج جیو عج مر م۶ ہو5 سو و ہا 5
 ہے یجوہ جو ہ وج ٭× ]7 می 1 یب 7
 آ.۹ 9 ی۶ ںوک ٭)و رس ەکاو ]و ہو جب
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 یو5 ۹۳۳۳ 55 ہہ 1۹۳۳ مج+آ 8۳۶ ]مج 8
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 5 ۱۹۳ ۹7٤۱۹۲۳۰۶ ۴۴۳٭) ۴۹7۹ 5٭ت 89 2 7
 ×١ ۴۹٥17 1۱ ۳۶( ۷۱ 8:115 1۹۲539 ۹۹٦۰ ٦٦ جا٭
 اتواک و ۹۹ ×۳ ۹5ہ وجچ٭]گ ٣٣٣ ۰ب ×۰ 5ہ جو
 ٭98], 51515 91۰5 ک۹۴ 91۶1 ۶٣5۴7 ۱ ۳۳37 ۶1٥۹714 ی3ٛ 3ر۴
 75:3 ہما٭ ۹۳5 تہ, ک٭ ۰۱٥5۳( ب ب۰۲۹ 37) ہ *5+

 37:5, 9 ۱1×. ہ5 3.۱ ١× ٥

 لابی --جب ہچ٭ ہ۹) ٥ہہ٭ ۴۴ +8
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 قہ مک ۰۰ 1۱۷5 5۱۰۶۱ ا نج
 ۹5ز 5 ۱)۹٠۹ ۳× ٣۲۹۰۳ 5 0۰5( :٥818 ۰۱۳ ٭8"×*

 ۳7× ,35۱۰۴۰۳ ۳۳۰7۶> ۳۶× 5۱۹ ,)30778 ۹ ۳۹ ٠7155
 ہإنیرجہ ما ہت ۷)5151, ۳۲۰۳۴ +۶ ۳> ۹۰77 ٥

 ۳۷. 0961+ ہ۱ ۳ ]م]ہ٭۳۷3 ×× ۴۳۰
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 ا م7 ی۹۰۰۳ ×7۴ ×۹ ×× ج7 ۳۴ ۹ ۰:8۰:3) ت(ت.9) ××.
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 >۷51۹9 512۳5 5٢۹ ۹ :ر٭٭: ۴۳۳ ۳ج ۶۲۲۳۰ ۱۱۳۰

 ٭٭ مت ہم5 ۳ ی٭ ہ۳ ۹.۰۰۰۸ ۰ 8۳
 ی-×ا 5738۳ 6 ٭۷6] ر۰۳ ہا ۴۲۳ ۱ ×۳× ۳۴ 7

 ۴)1۲۹ ۲۳٦ ۶7 ا91 ۰21ئ ۲ 3۴-۱

 تے ٭٭٭_ 36 ہج.ہ×ج٭ ہو و

 ۳۹۹۱ ک۹3 5۷۹۲ (۴15۳ 51۰75 5۲ ۰۱۴۱۰۴
 ۹997 151 ۴718 ۱۳۵۰۰5 7515 (7)7) -ی۹ 7 6
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 508۹ ۹557 5۹۴ہ ٭۴ 5چ ہ۳ "ءئ
 7۳۹۳86 .۹٥ ٥۹۱*  ۰۳ ×3 ٭  ٭٭۷۴
 ہ85 ا9۳1 ۹۹9185513 >7 < ×٭۴6 ×وح.٭ م(الو ,'
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 نیدون اتر افب کلم تل ,٢۴ *8 *8٭٭  ٭چ

 .٦ ہ۶٣ ۴ج2 مج *ًج٭×٭ ہ مم 87

 رھا کج نیک ہت شو یب ہت یم و ٹرک

 ںی ہہ م۳5۳۳ ہ7۳)55 ۳7) ت7 7۹ 90. 2797۳۴
 چک جی ۹۱۹۰۳57 539 ك5 م35۹ ۳ ہ ×ػ 8يووا5

 ہج ×٭ ۰)3 7< ی۰ م7 ۲ ۱ر مج

 ہ8۷ 7۳. ٥۱۹۳۷۴ ××۰ 777ج >۰ ہ× ٴ۷3ً ۰, 8.
 ںی وک 7ک ۱ک ۳7 ۹ ۹9575 1۱ ٥55167۳6

 مم 5+ ٭٭ ف٭ت ھم فیڈ ماہ۸ فی

۹۴۴77 7< 7۴ 6191 ,57 ۷۹9(۰ ۳۵ ۹۴ 838۷ 
 ہو ل6 ۳)۷۳۶ ما٭ ؟ئصك:7۰۳۱ا ٦۱× ×× م7۳ ؟ا

 8ع

 ج57 ٣5۳۰ 555 55۹57 اج ہ ٭ہقا.٭ ہ۳۴

 می ے<×۱ ۹,۶7 8 ہ م۰٥۴۰ ۲37۰

 چ] 7۷۳ ما 5۳۳5 ہہ ك۹9۳۳۶ ب٦٣ ی۳ 2] ۰ 8
 م۳۷۳ ک۹۹ 7221 759 5۹ ۳8 7 ۱|

 اھم ٹک تل کریک زد. دو
 جج 81.5 ۰۳۳۳ ×عچک ہ ۹۰۳ نچسم٭ ي

 3١0ج ات ت5 0۳۹ ۳۳ ٥57۹ ۳۳×7 بہ ۳۹٣

 تخگ

 8۹۳۰۲ ٣8۰۰7 ٤" ڈ9 ۴ ×ط ]مم پک ج
 وج. ۰۹ ٠۶۲۳۰ ہ ۹۶ ٭6 ۲8۲۰٢ 55 31 ۹۰۳۳۰ ٭٭۱
 8٭ 2831 ۴۴ : ٥ ۹۶۷٦ ۹۹۳۴.۳۶ 7:5۳۳ ى5 >8 ہہچ+
 ج۱ ۹3 6۹78.7 ۳ ۹۰ یو ۰۰۰۰ گم ۱ 5یچ
 ۳ 5 ٹت٭ 5< عو چوچ٭ < : ہ7 375 *08ی
 سص چند 5 5۱855 ہم ۱5۱ ما” *ربج٭ ما-٭م
 3۳ 51۳۳۱ ۹۰۲۳۶ 39577 ۴٣۱ 3ہج٭ ]ہ) ×× ج٣ فہ

 ×8× ایل ۹٣ ×ہ×٭ ی×۰ ×۳ یک ۰۳ تک آ کلا و

 هی 95۱ 58۱ 885۲9 ]چو 8ع ۶ ۰8۰8 ہ۱

 ٭٭, ك1 34 5,1 3٠34 5۹۳٣ 3۱۶1 5۲۹ 1)7۹۹ ۴] ء۴ 8”

 ٦ 1۹ 1 5۲۲۶۱ ۹ ۹۰۰۳7۶ ھ۰۳ .×۲8 3۶ ٢>
 ٢)۹۲۷ 3023 ۹۲۴۱۷۳7۶۹ ٦ 51۹۹ 384 ×۳۶ ×75, ی

 ب۱ ۶۹ ٥۴۴ ۴55 ۳315 ۴۷

 ضوعلا عی دست -۹۷۹ ہ۶ 7۳ ۰ ء37
۹۹1157 3:۶, 1 757775 777۶! ۱۷ 8711۴ 3675 3۰ 

 ۳۲٥ 610:57 ×57 ۱ اتا ۹۹۳ 3 ۲۳۷٣۶ ہہ ۲۹۹۰۹ 7
 197 اٹ ٭۳۴ ات: 77۱ 871۳77 701۲۰ .٣

 یک یک یک ہتلاَو سات ۴٣
 ا9551 7× ہ۳ ۲۳۷58 ۹×۳7 ۱ د2ہر٭ 57 یک 7۶

 آ33 ۱

 51838 م٭٭ ٭۹ ی٭ مہ ہنی ہم ہم ٭٭ 8ہم

 3۳۳. 551 ۷۳5۹۸۳۱ 91 ٭ ۲٣۱ 55۳7۲ ×55 ہ۴ ہک
 ۹5: ۳ م× ×٭ ہ۰۶ ا5 جج ؟۰]8 ٭مہ۸ 8
 2ج دیص ×7 بد مد >×٭ 9۳ 8۴ جج جہ ج ٭×
 اا8 ×۴ ×۱۹ >×٭ 87 ×٭ جہ7 ۹۰۰۰۹ ×۰ ۰۳۰ ہ

 - تا -ہ× ×۷ - ۴×3 ×۳ ××. ×× چہ (ک

ْ٘ 

 ا

۱ 

۱ 

۱ 

1 

 -يج عت _دلب تب دکن ہتعتتت تب دقعب جیپ

 ۹ ۰3م ھ8۳ ٭ج می م۳۱ ]چ٭]۲ ہت



 ےگ 2ے 2 ہلا د-ى  ےہپ جہ

 گل رک آ ۰أ سل

 _ِہتو

 راتا ہن یر ۔ےت حج کل

 ۳٣٥7" ۴۳۰۰۶۱ م۳ 84 < 3۴٣ 5۳۴5. ۴۸۴ :>.,پ
 پنجم ٭ج یجع مرجع ٭موج ٭۶۲) 3) 5۴۴ ۹5٦

 ات ۵ ۱ ٣< چہ ٭'ی< ۹۳۳۶ ۹۲۹. ×٭جہقو -
 ی530۶ ۱۰۰۳7 م۹ ۴ ی۳ ہم, ی٭ م۱9 ث۰ فض ۱

 ۴ ۳ ہ2 9 چی یک ہ۶7 ی۴ ۰۱۵ )۳ وچ
 ںسکچ+ 25٤۱

 یو7۹ ۴ یب٭×٭ 65۳ 3۶] 5ر ک55 ۶15 ۲۶۱ ۶۶ ج پچ

 6 7۲9 ۹7۹ ۵ 775. >۹ بج 77 >5 : ۹۰5 ۹ >٦٭٭ بچ

 5-9-6-۰ .85] ک۹۹ ۳۳ 5ت ٥ 7۳۱71۶1۹ 347: >4 ج
 1۹ ۹7( ی ۹۰۶ زر. ھ٣ ھہ ب3 3× ۹۳١ ات

 ۹5821 بج جج 7ت م۴ ب۶۶ 87 6:87۰ :چآ

 ۷ ۹8۳ 5 *نہج سو 1ق ۹۰۲ ج١ ٥٥ پچ

 ہک  ٭٭ ج۴ 5۸ ×۳ ۴۱ ہم. ۴۳۳ ن5 ہ٭ہ× چ
 >۱. مہ ہ5( 3071 7۲7۵ ی 8جا ۶۳۳ ×۶ ۱۹۰۳5 ×8 مج

 وج ۴ ك۳ یی ا 7 ک7۰ ۳7 ۶ ۰) اچ ! یڑچ چچ

 ۳ 515 ۹ت 2۱۳١ قلت جب ۹۰ 6] 3۲۲۳ >۴ :ج

 نت ول پر تد قکا -9۰7۳۳۴ یج٭ چو “٭۱
 ۳۲ ٭ ھ٭ہ5 ۱۹۰۹۳۰۹ ۳۳× 3×× 37ط ۱ ہت 9

 5< ہہ ۱۲۳۱ ٣” ۹۹77 7ھ: ٭8 2, 5851 337ہ جہ8
7075 571 387۹ ۹ <۳.۳7 7۲۳۴ 8 7۱ 

 مہ ×7-٭٭ 5 ہ8۱: یر م٭ !ح×٭ *×٭ ٭آ

 ۹۹۹ ۳۲٣۴ ۳۰-77۳ ۹. < ×75 ×۷ ]جدو
 555 55 ۹1۳۲۰7 ۱۹5۳۷5۳ *۰۳۹۰٭۳۰ ی3. لبص
 7375 ۴۹ ۴م ۱ م٣۲۰ ٠٥۳* ۳ 5ط×. >5

 ۰: ویب مع سم ہیچ وع ےہ ے۔

 >٭ح٭. ]کا ٭٭ ٭  ی : ادا زئی هم لَعرْکلَْملَم

 ںّیرَج قع لوح يَرَممَفَرنْنْزُم ہی ٭٭ ج×٭
 *57۹ ]9۴۹ 21۳ 3215.7 575 ۳۳۳ ۹7۳ ک2, ۹آ ۳

 9×. ٭ 0اک ٭٭ ج5 ہ 5 ھم م١۱ ]ہ می ٭

 ہ59 8ک ٭ بج. و8۲ ٭ج عج ۳. ٭
 55711717۲7 ۹۹7۶ ٣57۹ )آڈ 7 ۱

 9 ۰۱۹ )19۸۹1۹ 85۹ ٣ ۷7آ ء۰۹ 3 4

 -حہج ٭٭٭ ہہ ۷< : الاول بیل

 ںْیرَج قلَح لاتا ا یز ہک ہہو ھصر۔٭” ×۳ ٭٭

 ۹۹۱ جہ3. ۳۱۴ ۴۳ مہ ۶۴ ۳٣۳۰

 ہہ. ہ۷ بج: ہ57 ۰۳۴۲ ۶۳۰۹۷۹) ء٣۷ 4
 5۶۳۹ 73۵7 7)3 ۳ 71۱ ۰۴۳ 5131 ۶۴۲۴ ہ ×ظ٢

 ہا( ج77 ٦۹ ۹ ۶۷۹۹ ہ6٣ ےتدر٭٭ ہ <5 مج
 ٭1۹, ٥ 2۶۳1۹ 5۴۳٣۹ ٭3[7 857۲۰ 6 ؟

 ا٭۹6 ی8 جی اج ۹ ۳ ۴5 "۱۳۳ أ5 34۹
 5۷۶۱ مورع ۰ ۱۰۹ ×8 ×7 ہ1, ٭٭ ۳ 7۴۶
 57ا ×آت ٭۱ ×6 : ی٢ 5ت 8۹۰ ۱ ہم)7۰۲ ٭ ۳ یک ۶۴
 ڈ3 7+ م۰( م37 ۱ مہ ٭1 13ا ہو 57
 ٣7] ×۳۶+ (-۳.] 15د۳ ۲۰× ٭مج :ء”د۰٣ ۳ ۴
 ہ..۵ ۳۳۰۷ ۱ ۴۵۴ ہم. ٭ئ ہو ہہ 7

 .9ِ9ِ٘۔٭6ۓۓ

 یچ2ا 177۶ ء7۶

 بم, ۹ (ہج٭]۹ ]13آ ہ ٭تج ہح ہجر ٭م٭8 اج چے

 1 ر۹7 ]ا ۳۹۴ ہا ×۳۷ ×5۴ ۲۳ ۱٭) >۰ ۲
 21۱٣۰۳6 ×[ن] جی ٭٭ ہ ٭8٭٭ہ ہ۶۷ ۹(1, *ی٭٭ مچ
 ھہ ی ۱87 ب7 ی< ہںراک 5۳۷ہ. ۶۴ ۹97 مح 8۸

 ۷۳۱ م٣ ہ٥ م888یم٣۳ہچ ہ .٥۰× عہہجچ "وم
 8م۲۷۱۹۷۳( 7۳× ۹۱۴۳۳ * >۱

 اوھتاد یداوراھبف لمعم ضرالا دب یلاوفت (چ8چ
 پت۶۲٭ [(۹چ ۳۴7۲ہ ی٭٭ ہ۲ ہ3) ہت جہ ہو بہت

۱ 8 

 ے9۴ ۹۹۳ 51 "۱۶۷ 7 *۱۰۳) 7:5۱ ۴۴۴ (7۳

 ج3۰ ۲۳٣۳ 8۴ 5, 5۹ 57 د:ر٭ت ( دم5 پ اج
 73 159۲5۶ 5۱ ٥۴17۴ ٭۲۳ >۷7۶ ×۳ 37 ۴۳
 ۷90 م۹ ۱ ٭۳717)آ )ر 7 ر9۹۴ یک! ۹ے ہہ ١

 5ڈ وا۳ ۹ج5 م۴ ۷۳ ۔ع- و< ]ہہ ی١ ۹:5 875
 تا127 ۳۹5۳ 83۱۰۳ ٥ ۰7۰) ہہ ے3 957 ۴) یو جدو

 5× ہ 93) ا5ب دتاذاطک ٭ ہے ۱ ی۳ ٭ا٭ج ی3ی
 ے۰۸ 55۳ ۱5۳ 3٠١ ب۹۰ ر78 >ہ×٭ ×× ۔-6

 251۹1 ر11 ۰ ۱ ۰۲۹ 895 ہہو ہرڈج ×× و ہمہ

 >8< ۲۳۲ 55 ۱ ی3 57 (۴ ۵5 ہک ر ×× ٭۰٠۱ ۵

 2751 ہ3۱ ۶5 ۹۱ 7<. >٭>جج ہ م× :جع)٭٭ قا

 تیر و ی ےودوجج م53 ما ۱ہ عم كج8 ہہ ٭-ج

 ۳۳۳ 57 ف۰٦ ۴۱5۰۳۰ ہل ۹۱۲۳۳۱ ہ۳۰۰۴ ج۸7٣ 7۳
 ک م۱۸1۹ 715۹ ۴۲۹ 51 (33۲۴ ۶71۹ 5/5۹ ۴1 7 ۱

 یل جورامن لج ترفلا قیم "۴. یى چ٭٭
 مح 11۹۶ جہ7 ت۷ہاچ ۰۲5 ی۰ تر ×۳

 ی۳ رت ۳ : 272. ۶۷], 58:۱-7 بلَعْوَر د 7

 5× ۹۳۹ ہک ا. 9ہ ٭ت م۰ جب ۱

 851۶ نال ×× جد ×٭ - ×ہ٭۱ ٌَعْمَم ہ
 ۹4 215 30719 ۹۳۹ ×۳ ۱ 7۳7۳, 77 17 ۹ ×× ہ

 5 3 ۹6 ۱۱5 5 ۱ ت٢ا۰. ۱۳۳ 7518 6۰۱ .٣
 3۳۶۹ ۲۸6 ک٭۳) 7851۹۹ 58: 886 ۹۹۰۷[۹) یو۹۷۳۳ ید

58۳61۷ 

 راہلل لیلی .۹۴-  >5 5۲۹ 18 ج1 87+
 وج ۱۷۷۸۴, ۱۴۳۹۰۹ 5۴۴ ۶5 3118 ۲۳ ۹۲۳ : ۳ ۴

 تسچ× ٦١8۳ ۰5۲۱ ۳۳۳۳ ۳ ہ۱

 دتا صل تِرذقَك . -ھسہ× ×× ×۴ ہ -٭
 ۹35۳۳۱ ٠ ر۰۳۳ ۳٣× 78387۷ ٭) 5 +1٤۴

 دہ ×۹ 3۶۱۰ ۹۹71 7۱

 لِمكَكَيَرَل پاک نی كَج تر وم مظَ ضرالا ید

 لاج يكأَء قرآنی سک سوامی
 ۱ 7 ۔ 7 مت

 لالا نسب

 ۹, ۳ وچھ٭٭ ج٭چ ”ٛہ ہب >حچم ح35 ٭ہ



9۹ ,3( 
 2ک 2775777777722727 277272۶ تاج 727٣٣7 تکصت کھ سہ .ہصمکم- دمحم .د--ت-تیس--ی.-ثی یجس-تھوص عموم

 ک۳5, 5۳57۶۹ ہ5)٭ ×5۰ ہ۵۰ ۱م بد (و 3.

 گتات59, 5۹۱ ۳۰۹ ۴۲۹ +10۳۳۶ 1۳:35 5۳, ہ۲ >.81

 288745 م۴ م5۳ ا35 ہج قت حچ م٭ +۳ ج

 “اک ۳۹۷۴ ۹8۳۳ ۹۶ ۶7۳ ۳8ہ ٠ہ ×۰۶ مج مو

 ک3ا ۴۶) ×۷۳ ٭ج۰ د×٭٭7 ۳ہ × 25. 8۴ ××
۴۹ 715 755 7 7 ۱ 

 ۳۷۳۴۹ ا7 ۳٣۳77 م٭٭۱ ۹. مج ہعحصوم ٘]

 آ7۰ مو مم. چک ہہ ٭خ یو3 وچ
 1755 7ا8 ۴7 51 17٭) ۳.7 ٭ 7۴+27 ×:] جج +

 ٣۴ ۴۳۴ ۷(۹ :٠5۹ >۱ ہ٠, 7 1ت ۴7 6 -ج

 ۳7۳5 27 ۶۳۰ 7۳۳۰ 3۳۰ ٤۳ *ح ۱ ۳جآ ٭
 7۳۳۰ ما٭ ہج٭ م طو ٌنج ہر عصبو موج و) جج

 75 ۳۰۰۷۳۰۳ 3۲۰ ×2 ۴7 ٭ ہ×۰ +5 ۴ (۰
۲۶ )8" 

 آ۹5 5151 ۹ ٦ ہر 575 ۲۰۰۳ 78۳۶ 7۳7 :7× ٣۰٣۹

 ۳٣٣ دکان ٦۳8۱8۳۳۳ د٥) < 37× ××. ۰۱8.

 ت7 975 ۹۳۰۴۱) ]۳7 ۲۳۰ ×۳۳ ×۲5 7 >۶ ہہ جج

 ۹9۶5 85۱۰ 5813 ٭٭ج ×× 8۱۳۴ ٢ ہ "۳۳ ×

 ۳۰ 5۴-9 ۳5961 ۰۴ ہ٣۳. ×1 ٤
 ک۲ ۴57951 957 ۲۳۳۰۳۳٣7 3۹7۲8: ہہ >٭؛ 8رچ اج ہ

 7۳۱۲-۳ ۹7۳ 77 ۴۹۳۳۳ 88.9 ج7٭٭ م3 ٭چج

 "575 ×05 << ٭٭5 ا۹ "ج1 مہ ۳۳3۳ ید .](

 وجاتت ]ج۲ و ہی ہم جے ي١: مج چو ٭ج

 ع۶۷. ۳ :.717 5 ٭۱ 3 78 ×چ ۰1۸ ب×

 ج۳ 51 آ۴1 77۹ ۴۰ ۰ یم ا7۰ ۳ ہر ×۰. ہ۰۳
 ك۲

 +تت و ۰ >۰. ہجچرج ہ۳7 ×ج ہ قمع
 015 ء۹۴۱٦ ہہ ۴ہجہو ٭ہہو عچہپ چ۹ ×٭ك٭+

 11۳۱ ۹۳۲ ,٤5۳7۹5 چآ٭5 ہ یدج' ہي ×۷3 ×× جج

 ۶(5 5۶۳ ٣ ٭ حرج ي٥ ی٭ 8089 ۹2198٣۳۷"

 ہت جو. ٭-ج (م۴ہ ثب +جحچە ]بہ ہم

 75ی7 ۹۳۹۳۹ مج مہ 5 8جی ہم جم ووچج

 5٣۳۳۷۶ ا1۳7 ×٭ ہم ”×٭ *×۳7 ہ ××. 81 ہ ق٭چ
281 

 ہ7۹7 ک۹ ×۲ اتچ٭ ٭ج ].]۲)۷ یی ہہ ہد ہی

 ۳٣۶٣ ٭۹ط× مج ٭ : يیع جج وج عو

 ۹۹5 ٠۹× ۴۱٣۳۷٣٣ ص5 ہہ ×۰۳ ۱۷۷ ھ)رج)٭×٭ :ج×٭

 5٦٦ ۱۹۳۲ ا151 1775 7٣۳۹ 1: جر

1۹7۴ 6۹7 +1753 

 ۳۰۷. اتقاو ×× مم ج۱۹٤ (وےوج٭ ہم

 5اا 5 55 ۲۳۳. 5۳ ۳(۹. 87۳۳ .٤ ۴۳۳ ہ8

 ك7٭ ×17 ٭٭) ××, تبوحح ہ۲ إ "۰۶۰ : ×ح جتج٭ یو
:8۰ 1۹) 477 

 ال: لک سیال ےن كی او تل شما ئی

 ال نئ لوڈ پاتا نیت كر قام
 ل2ن تائی نی ڈا دیاع لنا ولا
 6ی
 اگ پاک ڈیم وا ہرا

 2و

 اج ست ح ۔ےو ہوم یت ۔ ۔ وع و ےس ےس

 اگ لو ارما نمود اوس کلا تمل لا دا او

 نا لئ شکم نس سو

 ا و کک یتا ا ہلا کاش تا نم
 راگ لام تامل قی لا درا ةْ سینا
 ےگ ابیطئ اف ربا تپ ینزاوم لاک نو ہند نم
 اگ تم

 ١ یو ٢) اول شو رض رش ر۸ تپ ۸ اچ ر۸ لپ ۸پ ۸ فر ایما رام رد درہ ر۸ تلخ را اپ رکا راہ اگ کلو سرا وک لاتا بالا

 اہک ھصە؟ے وماب لے +۶3 ھ2ےج ےھ و اک

 ھ نمایب بصيَف قعاوضلا یز بو التم نم
 اگ ےغ إ٢ ےھی۶و ے س9ص ۔ں ےدا اما بار چی 3

 : 5 6لاَحلادَيِرَهَو هللا لنا یر ہی ٦

 (ہ) ک37 7۴77۹ م۴ ۳۷۳ہ اچ جج ×7 ج777 ہر

 7۳۳ ۰ ہج٭ ٭ ٭8ہج جہ ٭ 3جو پو

 ۳7 ۶۲۳77۳۰ ..3۳۳٭ ہہ جج ٭×چو مج چوہ یچ

 ٠۳77 )۳ت7 3ج 77۰ جر مز ڈو چو ء نچ

 "و8 7)4 ۳۳7۳7 ۹ج ہججج جج ۸کہ۵ جقک ج جہ مہ,

 ٛ ۳۰۳ ہہ یہ یج یسک جت ی جصرچ جج ))٭ چب

 ٠۳۳۳ تہ نر ہچچ ڈ٭٭ ۔ڈرج حق ج ومکجہ چچی

 ۷ ۷ ٣× ×7چ7ت ۵ 7ج جر یھ تو ]۳۳ ھجترج جووج

 ×۴۳ ۰۸57۷ 7ہ ) یر 8 :>٭×٭ م٭ط ہ حر وو وج

 57:7۳7 0۳۷۸۳۶۳۱ خیمرز ہج جج ].ر مج مردجج چو

 ۷۳ ۴ 7 ٭۰7 ھ۳۰ ۴ ہہ ہہ. ہہ جہج.٣ہ

 3+ ×۴ ۳۳۴٣ 77۳7+ 57۳۷ جج. د٭٤ اج 5۰ج ×۱
 ۸ر او ٭ ہحج ہو۰۳ جَ)ہ×٭ ہہ جج بج٭ اب.

 تاج 5و ہآ ہجوج جد ججر وجوب مج جج جچ

 'اٹ7ک ]جہ ہر ہ +۴  ہج بد جو ہ عجم

 ٦۶۱ )×7 +٭۹٭ ہ٭ جے5 جج 5:۱۳ جر یہج یہ جج جموچ

 × ہ 55 ول+ جج مج وہ3 جر مہ عمچچ

 "ہ51777۳ ا5و٭ ۷7 دج جہ مج ورج جہ یج جو

 ٹ٦ جہ ہجوج: نمدر ڑچ بم وی چجچ چچ یچب جچ

 37+٣٣۳ ×3 / 35 ؟ج٭7< 7× جی )۳ج -: أمرج پ

 ڑ٦ ×۳۰ جج ء8 ہہ” جچچ ج-.٭ عمر جج بج

 دفو-مجحومر "

 ہجپ ہےہ۔س ےہ ہےیس حج ہججي حسی ےب ٭ھبجہج ہ۔عسج جے

 ےس ا سی کسر سجوپ



 یاس

 ھی ہہ ہی و--٭ی ھیثو ہے جی ھے ھھفو- چجعجےےو وہی ہہ جہ>ہجٔىہژےحجحصجِٛكححے_َححمّسس میم ے٦ے-.-تھو ےے-ےے.ت..ءہى٭شژسمتتہػآہ  ے

 ے0 ےگ ہت

 ۳5 ۲ ف۳7 ۹ دا دا یک 5)۸۹۳ د
 2۳۴ 2ج7 79 2۶۷۴ 7۳۳5۱ ۵ 57۶7ا ۹ 5737 ٰ

 ہو۔٣( (ك( ک۲۲ 8۹912۴ 5187, 51۹ 8 7۱

 ج3آ ٠٦٦> ۹۹۳17۱۹۳۳۶ 37× 77۳ 30( ٠۳ ۹
 خ 83ج ہ” ہ۰ ا٭3 ہ۲٣ ہہ

 تچ۹ 515۱7515 ۹۴ 8۲٤ ی ۱۰۶ ۹55۳ 77 ج7
8558 

 راکقيفَتقم سس لنا نک نئ لا
 ا ھ97 9 ۷ ۹۱09 ۴, 91 ہ3 1۳ ہ3. 3.
 قا >۹ ۹ ےا ۹5 81۴ 1۳ ۹۹۹ ۹75 ۹5۳77 7!

 27۷8 55. ۳۷۰۸ ۴۴ ۳۳ یب ٦× کا۶18 75۳7 55277. جآ
 مما ٭.”وج ج5 م٦ 7 ہ٣۹ ۱ 5٥8

 ک 5۲51 515 5559 5 ۴۳۲ ٭۹ ٠۴ جج 7)
 55 ۷۳۰ ٥۱٥۶5 ۱٢۰'۹7۹ ۹۳۴۰۰۰۴۹ ہ ہد
 ہک ا2 9] 9 ٠۳× 7193 ۹ ۱ ۶×1۹ 9 ۰٣۶ و
 ا5 3۹. ٥18 ۹۹۰6ہ ہ د٦٥ 32ج م۰٣ ہہ ہہو” جآ

 تچ۰ ]۱ ۱۳۴۱ ۰2 55۳ ہل ۰۱ تھ ٦× اسے ×۱
 ےہ اہ <۹. ہو یہہ.-.و٭>٭٭ ۹۹ ۳۸ <0 3

 و×٭ 15575 3۱ ۶۱۰۰۰۳ بہ 4ہ ٭۹۹٭ ۱ ۲۶ج ر
 27۳۳۳ 65۳ 7 ہہ. 9 2۳۶1. 413916 5851019 515۳5 8
 ۱× ۱۳۷۷۴ 755 ۱135 ۹۶۶ ك۹ 1۹۰135 ۶۱۳۰ ۶۲۰۱۱۴7 ی3ج

 م۶۹ ی >ہز 3771 م)٭ ۳۳× ۱ ی٭ )1۹ 7 ۹۳ ٥
 وجے. 5 3۶5 ۱۷۰۱ص۷ 1۹۹7173 ۳ ۳۴ ۹۹ ۴

8+8 

 رانا صل >8 99 ۹5 9۹8 0 8۴ ٰ

۹5۳7 ۹۱ 

 ۔ٰق) ہد سیم ×م×5 عج ہمدو ہ< ہ< وج
 1 57۱۷۰۷۷۶۲ ] 17 ۹۹3 ۳)۶۰۸۹ دادرزت مج یہ ۹۳86
 7ہ ۵۹۱ ہ۰۸ ج۷ 3۳۳٣۲ ۱ ٠۹71* یت ہ7 5۹۹5 5 ۱/
 × ا ×۳ 5 <8 885 5۴ 555 55۹۶5 81|
 چپ ۳۹ *"ل >5 >7 2-8 ۴۳ ۰, ۴
 ہک ی٭ >3 5۲۲۴ 5۹۹۱ 8م ب۹۰ 8۳۴ >4 2-4 7

 ہ۲۹. ۳۷۹۹ ا ۶87 ۳ک ,٦× ۴5 ۴۹ ٭ مع ۹9 7٣

 می یہ5 ۱57+ 0. ہا ۱۳ ۳ 5۳۰ 8۳ 8۳۷۱
 دا5 ہلا مت ۳5 11۱

 ۔٭187 ل17 م۴ : 57 13۳8 ہ٠ ۳۴۶۲۳ 5

 ۱ک >۳. ١ج 77. ٭8چ×٭٭ م۰ ٭ص٭<۱ىسُْک

 میلا 9 یگ 2 08۸۱ ٠28۱ ۲۲85 >۳5) ك8 1۹۶ ,٠
8 ۹9:81:53 93181 513757 ,3۲75 2(7 

 رات دن نند <۴, ۴ 1۹۶۴ ۴۲۴ 7 8 یی ےک
 ی7 ۹۳۴ )7۳ ٥ ۰۲۴۱ :م:۱.٤ ک٭ ۳6 ج5 ۶۹۲۲۹ ۴ ۹٢
 مہ ج ٦55 ۱ ۲٥٢ >٭ "۹6 ب۹ ہ5۱
 *!ہےرج5 ۰ ہجچک ہہ ۴-۷ 8۷۸۷ ۱×۲۲ +7. ×<
 نہ. مّمْ<٭× طو 88ی (,.ت× ید 5 ہ۰۳ 97.۱

 وج ین ہبہ یم یب عا یکم یا و اینپ و اک پا ےہ جت رک وہا وک ےہاز رس دب رس دییج فا وت لئ چو تل یاب الا اح گے0 ےییمچہپوچوھچکمویسوک کج

۹0 
 ہدیویجصجہ-ی--جسسسجآویسمصسوجھسمالاویجمع ۰ہ"

 “و ۹۶۳۳ ك۳ ۰ 53075 *ز۳5 ۹۳۴۳۹ ۴ ۳۴
 ×۱۶ 57 5۴۲۳ ۳ہ (ھ, 8 8 :۱۹) جج و۳ 7
 ۹ ی۹ ۳۳۱ ی۳ ۹۳۳ ×۳ ہہ 551 ۹۳ ۳۲٣ ٭٭
 ل5ا 8۹1 ۹۰19۹ 7۳ 7۹ ۱) ۱۹۳٣ 916 ]۳۴ ا۴ 525
 چو 7 5۹ ک7۱ 7۹18.51 ت57 ۹7:۹5۱ 7ہ

 6175 5*3 95 5۴۹ 1 |775۲٥ : ي٦۹ تالشم ×۴ ةلثم
 ٠۹ 15757 ۱ ک7 ا۷۴۲ ١ 8 ۹15۶۴ 6 51+77٣۹

 ۳۹ 7٤]7٭ ۶۱۶۰۰۰1 ۲۶ ۳ :58۰ 3۹51 ۹595
  ۹۶۶۱ ۹ 1( ۶ک ۲۹85۱۹71 6 ۴7۶ 5۳575 ۲56 871]51۹ ۹
  ۹۲۳۳, 5١۹ ۴۳۳۲ 8 7ب۹۹ ۳۷7 ایک 71 25 ٤
  898 ۱ 5چ7 7اور9 ۴۳۴۱ ۴۲3 5۱ 55×

  ۴می ہہ کدچرک ۰. مق, ہو 5۹۹ 5۳۳ تت۹
5151۹ 5758۶۹۱ 

 م7۳ ٭ق٭ 7٭ 5 ى5 ھم <٭ 85 (8م80ر-م31
 7 3۱. ہمتاک 6 ۹۳۳ 5 ۳۹ ۰۲۳۱

 ہم ہا 9061 58 ٦ ۳۹ 8۳٣ بب ۶ ی۳ ۰ 371
 775 ء۰:

 تنا شا هی ند ةيا دي لزبآ لولا ور نیلا لوقید

 دار و6 ںیہ قا میز

 '“؟۔٭.3۹) ۷۰۳۳ "5۶۹ ۹۳ ۶۰۳۵ چم۰ ۹ ہ
 571 ۹۳۳ ×× 8 5ا8 51 24 5۰8 065 7

 31 م۹۰ یو 558 یہ, ۲8۱ 51183 ۹۹ +۰ 77
 8: 9× یتا 5۰8 اچ ۱۲۹١ ۱۹۳ ہ ٠۳۴

 21۳] ۴۲ 79, 918 ۳۲۹۹ ۱۲۹۴۹ ۴1۹9 ۹)81۹ ٭۳۳۴۱ *زو۰ ۳
 ٭ح ۱ ج5 1٭ ×ہ٭ : ُمْنُمَف آم ہمہ ×۳ ٭چ رم رو

 تپ ۳۳۶۹۲۳ ل15 ا1۹۹ اک اچ آی اپ
1 8188 

 ۔۔_ ےک

 امر مو یب و ہک 7 ا3 197 27۹ت 7-۴

 ےہ ہو ۷۷0'9۱ بج :۹) ۱ہ | ہرا <۷

 >٭ ۰۰۳٣5 ۱۱۳٭ 53۱۹۰۲۹۰ ٥٤۶٣ مہ جم منہج
 ہ٭۱ 55۱ ہ۴ 5۳۱ ٣۰۳ ہ ٣۹۳۳ َْ٘ج× ٣٣۰ مم

|5۱ ,515 

 ہر (ہ×٭| ۹ ۹7:۹ ۱۰3٭ ]م٦ +۹۹۳۹۹ 7 ۹ ۲۳٢
 57 ۹۹۲ ×۰ : 8ہر ۳ک مہ <۳ ی۹ ہ۹1
 5۲7۰۱۵۹ ھ۵ ٠٥٣٥٥ <5 مہ م٦۳ م٥ ہ پوو ہد ٭<ہ
 مج 88 ۹۱۳۳۳ ۰۳۹۷ :٦× 1 (ئ ٭)7۰۳. (ػھم]۳ (۴۴) 7۴5۶5
 25۹817۳7 | لا ۶۱۹77 ٥٥۶7 م۱ ۱ 77۰1 7 7
 *ہ!ماوی. ہ۳ عی تب وحی مج -٭ٔ٭.( ٭م٭

 ٹ3 ۴9)) ہ78 و۰۴ ۱۵۱ ۹۹۰۹۹۱۱ ۴ ۹٠٢
 >ج× ہ >٭]٭ج٭ 8ہ 7)5 1ج ۶۹۱۵۳۳۴ ۴8۰ ۱:۴۳ ۱

 55ف ٭8ہ٭ می یجوو ×ر+ہ۹ 8.۴ 85 ۱ ےہ
 ۸5۳۰ ۳۳۰6۸ م3 ۹7. 8۹۸۹ 1



۷۰۱ 233۲+ 
 ]۴ ہ7 تت7 7چ چت. ہل توجہ مک حصہ سم حجججوصع---چےرسس-وسجچ.صجحو۱٦وحج]ىوؤى|جص, ص١. سجممم-وےہٗوووسمجحسوصھسمس-صٌصجرحجوصجصتصقت

 ۱ 3 4 ے ۹۹۹ 5(5 0 7 37 "1-0-9 ٍچ 858 251۴| 3ف 6 ۱۹518425 ۱

 ہظارمآ نم ةتوظَفخحي يلَح نمو دیدی شب نِي تيَيعمدل وس ھو را ائے ھ٢ کس رس ج تر یر ہى ںس أقوارشرص
 ھر ۔َ۔

 تقعم ہ٭ اےبقعم یو چ۱ ہ٣ ۴۹۰ ٣:۹ ۲ئ۹ (ٍ
 ےہ عج ںیہ

 *[8718 15 7, 5117 ةبقعم 1۹۹1| ةبقعتم ۹۴1 85۱ شبنم

 یاد ۔یجج ×7۴ 5۳۷ 7 1 ۱۹۳ ۱ ۴> ٠۲۳7× [۰٣
 95+ ہیلی - بج ۲ 1977۱ ہللارآ نم ۹9۹۲۴ َنِؿ
 مو <. ٣ مج ٭۹۴. هللا رجاب مج موہ ی ۴

 هللا رماب 38156 ۲۴ ے(ج۶٭×٣' )٣۸
 ۳+ ×۴ ہہ ہم و م۲ ت٣۰ مچح< ۲۴۱ ۳

 می< ×5 یب٭٭ ہہ ر1 ۲۳۹۰۲۳۶۰۳ ۹3۱:55 ۹۹5۳۳٣ م٢
 571 ۹۲۹1 21. ×7۴ ہ۳۳۳]۱۹ہ۲ “جہ. یر×ہ۹٭ ھ7 ۹۹۹ 77
 ہ5. ۳ ہ٭ م5۷۶۸ ۱۹ ]ج "و۰۳۱ ۶ 7ح۷ ٭

 ہومص۔ر< تی "”٭ 8ي ۹3۹۱ہ ٭م٭ ہ ہ8
 ٭٭ل ۹۲۳ ٤< 571 ک۱۴۴۶ *5 ب۴ 95۴۹ ۴۹۱ ۹۹7 ۳۴۹

۰۱ 5۲۴ ۴ 335 4:77 
 ×× 3۰ ۱5ا7 ]۹۳۲ یب : مج. اى ٭×
 یجہ ۴۳ ؟-)- ٭×ی×٭۱ م۶ 833 5۳ ۹۹۹ 85

 8م. جبہ ۲ 3ی ]6 ۳3۹ ہ ۲۶۶۹ ٥۹ .٣> ۲۳٣
 ۱ م۹ 1:7 ۶۹ 3۱۳5 *۱۹7۱۴ ۶۴ ۹75 7۸۳ ۹ ۴

 ۴۹۴ 31۸1 ۶۳۰ 1٦۲775 ۱۰۳۳7 7۹ 3۲۳۷ ۴31۴ ٠٦۷۳۸
 7× 357 م1۸۴۰ ۶۱۹ ۶ 6 11۱

 ہو م3 و <0 بد ہ8۱ چک یئیرىج
 ٹػج٭ ٭؟۰ ٭ہ. ہہ ٭ہ)ہ.  ٭٭ 8پ كہ+
 م3٣ ماج٭ ]۳ ٦٦٦٦ 5-3۶ ۱۱۲7۱۰۴١ ء۴ 17
 بج ٭ ہى 3۱ یہ مأ۴ ہک ٭۳ ٭١ 2٭, 1۴۹۹۱ (۴۳ 6
 ۳71 ×× 5+ ٭7 << ہم ٭ہ5 1۹۹ ء۰۰۰۰ ۶5

 بج ۱ ما ×7۳ 8۶۶۰۳۳۲ جما م۹٣
 م٭× ہو *۳ ف۰ 85۳ 6٭8) جج ۱۱۹, 59۹90 (2م-718)

 مج م۱۷۹ م٭ >٭جب ۱× ّ]٭88٭٣٭ ٭۷۸۸)

 بج. ×× ہ۹ یمیز۔۔۔٭ ہبہ ٭٭-٭١8٭ ٭ج٭
 8ت بج ٭8 مج جج ٭ جج ھہ جج"
 یجمج 5۷9 م5 وژأ ہ1۹ ۰۳+۹ - .!ی و مج مج
 ۳5 5:۹۹۹۶! ×۳۳ *۲۰ م۳7 م۰ ۹158 3۱۱۹۸۹ آ

 ۳ ۱۹۲۳ ۴۴۰۹ 515۹5 25۰۶1 7)۳153 ۹ 21× ٠٢
 ہم ]نج مج ہ86 ب۱ یو٭> 1 ػم م۰۳۲۳ ۶

 تہہ 20767 55 ۹۱۲۹۱ 6 517 ۲5, 5۱۹ 5ا۶1 ۹1 68 ٥
 ٭ح٭ ہ ا5 ہ3: ۳ی ۲۳۴ ۹ ۳۱ ہا5ا ]۶۰۰۴( ٦ ٦15

 3۳75 ٢۱ 57 ۰۷۴ 55۱ 5 ۹۹۹ "۲۴۴ 8۰ ہ۱
 م"٭٭۱ ی٭ ہہ ۳٣۸ مج 8۰ ہ و۶۳۰

 ۲۴*]۹۶5 7٤٦ ۱۹۹۰ ۶7 ٣٦ہ 7۱۰7۳۴ ۹ 8۹817 ۷7× ۳٣۳۴
 5 ۴۳ : ×۶۰×7)8 3> م٣ ہ۸٦۱] ہ۳۳ 5 <8

 ×3 ۳۰۰ ۰۳ 5777 6 8۴ 5× ۰٦.۲٢٠
 ××  و08٭77۳]۴ 2جآ .×٭٭ << ہمہ وہ ۹×
 م758 ٭"ہ.٭ جم ٭ی -۔چجخ ہ٭٠١ ۳ ہچ5

 لالا ة2 اَقاَو تیتلاولع ی۹ بیغ ×6 چ1 >۹
 8۷7۱۱۷۷۸۳۷ 1 7 )۳۷۶ ۶۰۰ 9779 ۴۴ ۹ا, ۹
 جج یھت سس دسساچ ہد نی سا دننھ نون

 چک ج31 ۴ 8۴۷ 77 7٦ ك1: ]۳ ۰۰۳۰۲ 5 7 ۱
 یو 8۰3ی :داہش < 7١6 چ6, 9۶ 3ہو ۰۹۰ 7
 حج کیچ ۱۴1 1 17 ۹ چی کا 7, 7
 8س ٭٭ہ.ہ, 56 در ہا ی۹655 51۳ ۴

 ج6 ۹۹3۳ (ئ٤ 5۱

 ریلا ٦۹۹ ۹۴ جی ی٭٭ لاعتم یڑ× ۳۴ 6ر 6 ۰۳ 91
 مہ ××٭ ہہ 58 ×چ موہ ۹:۱۹۹)] 8:۸ ۷م

 یجب ٭5۱ ۴18 6 ۴۲۹۹9۹1 7۲۹۶۶۱ 5ا15 55۶۹ 5 <

 ج5 35 م۳. 1۹۰ 2۰ ۹ 5۹75۳۳ 5۹1 5٦
 مصر ھھ می فو ۳ص ب١ ۹۰۲۰۹۹) >:5]۱1 م۳
 م01 ۵1۸ ۷5۹ ۶۳۳۴ ۱.5 7۳37 ۱ ۰72۰۰ 258] 6 81
 ]نے 7 إ5 ۱ ۴۱ مان ما 5 7 ۴ 7۶
 مہ بج م5٭ ١> مہ. ید مت مت ۹۳۰ ۶۰۴ ۴8
 ]۱ ۹۲ 8 ی×٭ ہم ہ ۹۹٥ مچ مج 5۷۴۶ہ ۱

 مججم ۲۳۴ ٭۲۶۳۰ 1:۴ ۹٠٠۰ ), "جب *۴ی۱ )5 8٤۳۳۷

 جو ٭ ۰×۳: نمو -ب ×۴5
 ی۹ 9۰۱ ۱ 6 ۹۹۸1 5191 819121( ,۶۹۳۹3 ٥۱8۲

 و. واف٥ قا ع یچ بہر لئی
 یئاکرم ۹۲ 5۳۴ 5۳ م۳ *×٭٭ ۶(۱ ت57
 وت لات . اک ہ ×-م.مجي *٭٭٭ ٥ہ
 ہ۱ ٥ب 6 جہ .٣< 00. م٣٣٣۳ ۴۱ ۹
 :وجقآ 0۲34 ی ط۲ 6 ×۲۳, +۳۵ ب٣1 8۳۷۰ 8ی

۰52 7 ۴۴ 

 نت وم نمو ۂیرھجنم دل ولا آن اوس ےک جور پھ ورس رس

 راہ لایب رسو لا

 رسا ٭ج اب ارارس خ۳ اتچک ۱ ک۹ 7۹۲11۲۹ 591 ۱5115 ک۹۰ رھج
 ۳۴ ہ9 8رچ ٭ ۹۹۱ ۷۳۳۴۳۰۳ ۳۱۰۲۳۶ 57آ ۲ ۹۲ 7۹

 57, 51 رھج 3۳۴ ب٭٭ مہ ۳۴۹۲ ی۰ ۹۲۳۲ (۹]۶۲۷۲۰ 5آ 1
 35, 5118 رس 8(3| | فختسم ×([87۹ 5۷۷۲ (ہ ۹1 71۹5[ (7۹ ی۹ براس

 ك3 5۷ () 1)318 ۳۹1۲۹ ۶۱۹ ۱ ۱

 ت۳7 ۵5 6, 1155515 2 >۹79) ۱۹۴۲ ہ
 ١ ہ٣ ۳8)) 7 ی۰ 7 ×۱ر ا95۹۹ ۹۴9 ۹75, ۱۶71 7
 ڈ5 ۳1۴ ×۹ ۱۲۳۳ ت5۹ 69)) 771۲8 ۳۱۲۳۳۲۰ ۹۹۰ 8۰۴ ۱
 "۰۹5 ہ 7× ج7 ۱۲٢٢٢ ۹۱ ٢٥۹۰۲ ہہ یھ آج
 ۹5, ٭۳۴۳۰ 3177 ۲۶, 5۳ 2533 ۲ج ۰ ۴ 64

 ×ط ہ> 8ی م۱ 8تی. ۳53۹ ہ ×۱5ج ب×٭
 77515 3۳ہ ی٭٭ ت6۹ ات ا١ 9*0 ×۲۵ 5۹ ۶۹79

 ے ا

 دم تب ۔تکج -ٌب ۃ×ہتب ےک ا×کا



 راز و ا تل تا و لنک دار یک

 55 ہم ۹۳۷٣ 8:۰[ "جاب٭ک م٭٭ ہہ. پچ
1۱ 1 7 ۹۴۶ ۶151۹41 ۶۹ 

 اما و ۶و لا رس وہ
 هللا دازآآ ارااَدِإَ مھیقئاي اما رہ عن یحو فئامرئپ 2 یل وا 0

 لکزموزڈزن زئلتؤککگڈڈارز
 "۷۷۴ 0ب ۴)۰7۴۷ >۱۳9۲۰ ۱۶۸۴۷ ۱379:
 ]ی۹ ۰ 5۴ ۴۳۳ 8 ٥ م۰ ۳٣× ٭ چپ
 دم1 می ہ٦ م۱ (38۱ ۲۹۰ ۹۲5۳ ۹٢آ ہ۷ )٭ پ
 5)۹515 *۹ا۱۹8۹۲5 18 (۴ 5۴ 515715559514 37ج.

 د9۹ ۳ 0 ۱۴۶1۹1۶7, ) 7۰۴ 171 975 ۳ ۷
 7 ۴, 9۰۳ مات ہا ۷ م5 ۹ 7٦ ک۹۰ 5۴5۷5 ۹تو

 5)۹۶3 515 71571۳7 مات ك9 577 ۱

 >8 ك5 ہ۳۳. ۴۳۳۶ 5۳۳ 5555 ۶۴ جچچ
 م۷۹۳۶ *۲5۶ا ۹ہ ۴۹٣۲۳ : 1۴۴ >۳ ۲۷۳ دچ"چ
 ہ۳۶٣۰٭ چت٭٭: ہ 95 ا1۶7 57ا۹ ۴ چک( 8چ و
 17:۰۰ ہا ھ۳. ہ5 ہ۹۵ 3۲ جج
 ۹5۹1 20 ۴۱۹۹۴۴5 57155 ۶۹5 6 5۲7۹ 51115 3ج و

 ]۱ک 5۲1۹ 38۴ 5147513 (53۱۹ ۶115 9۲۲۴ ۹۱|

 یو 71*71 (83۴ 5۳, 515 4), ۹۲۶167 ۹1۹1:5 ۹۹٭) خ6

 مو ا1۷ <۴ ٭8٭٭ م۹ ۶-۱ ہہ ہ <٭٭ہج ٭

 ہ۳۱ ۴ 3ئ ہٹ. ۳ *38۹ہ رک می 5 چز
 ۹75۱۹ )7 ×۰7 ۹ ج۴ ۴۳8] ”۹۹۰ ۴ ج۱

 کہ7۹ ۹۲ 7101۴1۹ ک٭۰۹ ۱ ۹۹۸۹. ٭٭۱ ×8 ہ, ۱
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 جج ۹۳۶ ٭٭. ہم٭8 ہ٭ہہ 186 ()چ7ت1 -:حرو تء
 27177 ۹75 ۴۹۳5 (7۳۹] 7۳ , 776 ۰۹۳٣ 797) 878 ہ *م.

 55 ک5۹ 777 ۹۹۶ 17 ۹۲۳۴ (8۴8137)

۴۴ 5171 1718 

 بابا ادا ما " ---٭×۴ 81۰8 ×8 جج. ۴
 5515 0۴۷۳ “7, ۹7 ]۹۶ ۱۶۲۷۴۱۹۴ 9۳۲۳۰۱۳1551 4 ہ۷٥

 ٦۳۶ [۹۳۳ “ا۳۳۰۴ ۴ 7۲۳۰۳۴. 7)5] ا75۹7 ہ۳ ٭مم
1 

 قا |ط< 3ہ !-ج ٥8۳ہ 8۳ہ مچ ہ چو
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 ×× : رر ٹآ -٭٭۴. "۱ہ ۳ ہر۳۰۶ ۶۰۲۰
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 577 جے ج٭٭ ]مم حج٭ تل بج جج پ5۶ جج ٭
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 مم یبجمماو ہ۳ ×8 مج مىى :٥۲كر٭ 8
 ج۰ م7۰ ی۰ ۰۴۲ × ×5 ۴۳۳ ترا ×۳3)× چ+-
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 ظآ غیب ھی ب جب غضب جب ؟بہ یيح ززو ہضيب دی بب حب دب من ضث صل

 وس یس تو چاک رک ییکاز یوم شد تووہ ساس ےس او اترس وچب یاسھر یو جرح تر کیس ید دس چچا ےس رب ا 0ک ور

۹08 
 ہے دید جرح دس ہہ ۔ےجچسومکیشھچ یب وسط اص جرم عم یم جا

 ۹ ۹۹877۳72۶ ۹۳٣۶ ج37 ٭ ۹۰۳] 2۳ ۹ 81۰

 مٹ نا ةیشارمآام لے زاد ۹۴. 5
 ںہچ >مە×۴ ]چو وک ۲۳۳( 6۲53, 5ا۰ا 81 ۳۶
 3٦۹۱۵٥ ۳ا01 د6۳ ")7 ك5 ہہ, 78
 مہ ےک حج و9وے و. ہ55 م٣ می ۲۳۷
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 )٣۳۷- ×7 875 381 می٭. ہ۹ ×0 لوڈ م۶ ۱
 ۹۱ ۲ ۴۴ ہ۷۳٣٦ <۱ )ڑ5 ۹ ۶۶1-1915 ۴*1 6 85
 ہےچ <۹ 8۴ج ٭۴] 51*۶۲ >5[۲3۹۶ 71 ٭۱٠ (۳م٣۳, ی۹۳۳۲ *رآ

 بہ ×0 ہہ 7۳ .۳۱ص۳۰ا م۳۶ "۸۳۴۰۰۱ تان ۸٦6+ ؛
 ہ۴ ہ )۷ 3۴71۲۶ ۶۱۴۰ 4۱

 ٭٭ ٭۹٭ ہ5۰ ُہهْتَتِهَتََاَتَبادررص يزَلاَع ۔- 81
 ٭جعص ٭ب  ج ڈ3 ۳٣٣ ۹۹ (9۳5ا۹ ۹۹×۱ ۱
 ہمہ مچ مر ۰۲ ہ می ح0۰۴ مور >۹ ۳ ۰

 حج 2350۱86 ۹۳38) 5 کو .۹7۰۲۴۱۰۹۴۰۴ ٣ 36 ٣۳۲
 جر ۳ ج۴ ۹71-8۴ 871۳9 ۴1۹۹ 5۱ 1 321 , ٤

 ۶٤+ ۹ 715۳ ۹171۱۹ ۹7۳۳5 ۴۲6 6۹۲59 5۳19 ٦۳۱
 6 8ج۱ 3۱ (ی5) ةعاطلا یلع ربص ۹ ۲۶ .8٢۹

 0-8۴8 ۴۳ ٭ج ٣۹ا ب۹۰ (35) ةيصعملا نع ربص ٣۴
  )۹٦۳۳ ۹۹۲۹۹۴۴ ۹7۴۴ ۶ ۱.1۳٣م

 ٭ فرح رہ س

 *چڈوو ×× ُۂهْبَِهْيََأَتْيا مت ےک 5 (٭ ۴۳۳ ہ

 +55 >٭مٹہچو ٹچ 3ہ م٠ مہ, 6۴1 ٠٦ (مص

 مےہوچ و ہجوم 8۹۰ ۹ ٭۲۳ >٭٭ ك۳ 15۱ ۴ ہ
 -. الا .  .5۹ 8۳۳ بج ]نوچ ہ8۱ ۴۰۳ 87

 7108 ]۷ ۹۹15 7۴ا ۱

 ٥> ۹*۹: ءَٰقلاََواَو ۔۔“۔۴٣ ۴ا۰ م7" ۳۴ ٭×<

 ۹۳۰ 6 ٢× ین۴ 1۹۰ج 6 1 >5 ۱۹۳ 5۹۴7 ۳. ٭|
 3ح جج ح0٢٤ ٤ ٭..٭ "بہ٢ 6۲۴۳ .٢٣×

 ۔حو٭+: ۃرلص ةءاقا × ]۳۲ ہ9

 وج ٭٭<٭٭:۰  هیکَزَنكََماَسَت
 ہورجا< ۳۹ 3+ م٭ [٭ی "ہ۸ 1۸۹4 757 ۴ ۱ ۰۳۰ 5۴



30233010011 ۷٥٢ 
 یا رات چوت ترخ دوم رس وج ھیجعناتیمجسحصھجفو جہ ہصص-

 یل دا ا اک ایا رح نیر دس
 ا زی شرم رت ا ےس خم یت ادب یر سم دید کین مساج

 3۳۴ )م52 ۱۳۲۳۳۰۴ ت77 ت7۳ ْم) ہت ًق>ج

 55 6۲905 ک۹۰ 5ا55 01۹1۹8۳ ×ئ ×خحى ہ0۳ ہ 5ہارک
 3۱ ٥5۹۱

 وج ف١7 5۱۳7۹ یہ ہ۳5 ×۳۳, ۲9٭) ۰۲۶۰ ]6

 “2۶ 5) تووک' جل ۹۳ ×]0ہ٭ +ج٭ ×٭3.--٭.

 59 کان 7 جت ۶۳۳۳ ۱ک” ۹ہ ہج٭٭ ہ جگ

 18 8-8۴: *٭ وہ۰ 88ج 8۸ مج ع٭.

 3۳ا۰٣ د١٠ ×۳۱ >5 مج ×۰ ۰۱ دچ ہں عو

 5۴ 5۳۳۳) ات۷۳ م. 5٦ ہ۱ .٣ جڑ ۹ہ مج

 5۹187 ۹۴۹۲۳۶۶ 1737 ۹7۹ ۹:۹۶۲ 7۴ حی:

 ےن ناویةلا مار نوملطت ۳۷۷۹ دور قحرج درسزک

 5چ 5 581 ۲15۳ 5ا۳۰ 3۳ ۹۴۳ ۱-8 ہا ج .

 ۹17185 ی1رمص 7۳۹ 0جو8 مہ >م< یوچ مچ و

 ٥۹1۹۷۷۷۳۷ 5718۱۷۶ ت۳ 8-51۹×] ہہ مچ جج و مہ.

 5و +55 5٦۱ د57 ۳۹۳ ×۰۰ "جہ مچ

 ۴1۹۰ ۶1۲5۶۸ ۹۹۲۹ ۹3۲۲ ب>٭ >۰. م5 3۱۲ ہک یوچہچ عپ

 ۲8 7 ۶۳۳ ہ)۱ ہی ر

 ہت× ٭٭٭ ۰: شللنَنت  ۔٭٭۹_ ہ×

 ۳ 1 ۴ ۱۰ چ7 ۱5۹7 ت۳٥ د۳٣ 35ہ

 ۰۶×۳ ۱٢۶١ 57۴5 5۳۳۰۳) < ×7×. .×3+ہہ٭ *×ہ]٭ جج

 و5۹ 7)۴ 51187 < >۴ د۴5 مر مچ 2ہ ہم ٭ ]ہو

 ٥8۲ 5۶5]9۰ ۳۳۳۳۷۶ ×5 ہ ٭میو ٭م٭.1 ج5 ہ۲ 85 ×۱

 تا6۰7۳ ہ ×7۳ مظ٭7 ۳۶ ×× :×  یدت رھٹج
7۱ 7۹5۰ 

 م۳۹18 ۹۴۲۳۶ یڈ ۹70 ٭٭٭ م5 جوچ *چج جو ہچ

>۰ (۹۹ 77 218۷ 

 رادلاومم وت لاذل تیا ۹(٣ ہ٣. ج٭٭ ٭٭.٭

 4 ۳۳ 555 51915.۱۶۲۰۲۶ ۳۳ 5ا۰ ۳ ہ×ص جج ۳

 5۹١ 2 ۱)207 ۵۳۳۳۳. ×57 3م" ہ٭ جج مج

 71۲۶۳۳) 7ب 57۳ ب۰٥: ×٭ ڑ3٭ج)و جج 8ء”

 ران مارتا وک نو 8 .٭ ہ×
 ہ7 ۱۳۰۳۳۶ ۱:1۰۳۳ 537۰ ۴۹ ۹) ×77 ہہ ×× جج 5

 او. 00۳9۹۷51۹1 9۲۳9۲۹ 7۴۳ ٭8 ۹۹ہ مہ ید ہم

 ہ۹٦37 7۹۹ <٭ -و.٭.٭ مہ "٭٥8ہ٭ ہ چہ

 511۲77 9< ۶5۰۳ ۴× م6 9.  پ٭ ہہ ڈرو  چنچ

 تاک 2 ک۹ 5) کا7۰ 7۰ ج٣ ج ید وہ

 ]ا9 7۹57 ۹۹۹11۹ | ک۳۰ 5۳۷٥ ×7 ہہ. بق ہچ

 ۳7 ب١5 704 ٥ ٭٭٭ >ج٭ مک چو جر جی ہ
9۹1۱ 7151817 

 ]7ا7۶ 81۹ [()٭

 وت ×3 دہ ۰۸۰ مج ]وو 8ج و

 275 بے 5 955 5۱ ۰۳۰ ٠۷× ۳ >7 ہ ہم

 5 اٹ 7 ۹۳۰۳۳ ڈ۱ ××: ×۰. 7

 تفعصسکتتاھتحتتلنمسککاھت معھجمجعتجصص-امالوس× عم وفتسمسےحدیوس

 یٗ

 ۳یرباام 9

 ھھدط ںیم د نے٦

 نئ ند ةیادیلع لن انوار نئيلا لو
 3ن انا نم يا ید وا نم لض ا7
 نا نیا نر لا دراز نواف ا7

 نئ سا كا زا اح نان لا ا

 ا ادا خلق نا أ ناپ نوک
 ا اد تا لابی تدارک ناول 0اپاتم ا

 ا نانا نزل سش ایواا تییرک رات ںی یوم وا

 اگ ۸ص اوٹ نززا لازاو ہی س انا ی ںی ا
 ھو ےن ےک ۱س ہیںاور ےل وک ےک رس جس یورسرس ے ا

 تمام لاش مراد ناپ ٹ لحدا ةمز اد او عتصا

 و تال نشر یز تما 0دا عرا ٹ ا ا
 0+ ئی شا 9ای اھ یک ںی اپ یر ری و نا ۱
 اج ٣۱ تام ناواتنک م۴نحاولاو رر ف نیز
 7 رمی ہر5 مرا ١ ہرظ سسر ہہ ہے ٠ یا ھءسصھ

 و ا ا اکو اواعج و تشکیل
 ا ان نل نی لب ولا نر دوا لا فول 7
 ہ2 نفل نا عاد شو

 ہہم ہمہ ےل ھے ےہ ۸کر در مرگ کک ۸۳۴۸م رپ

 مە)ر 2/97 5 ۶ فزو ھگک فقر٭ ہرو+چ ہ77 ہج ٰیجچ نج
 5۳۸ مج بقرہ وہ ۱:۶ و مک چرچ وج طب ہوجج

 محئ٭ یوم <٭ ۲۲77۳۳۰ جہ یرہک 5جج رہ ہہج-×5 جج

 مر ×٭ وج عج×٭ می مج ہصح ہي ہجوو ہچجع چو

 ٦ ۰ ۳ی ہہ .۱۲۳×××.سچ٭ 85ج عزوچک ہوجووچ
 ؟5۱ مجر و 9۰۳ جج ٭چ یجب ٭مج" رو چو یو

 ۳ ڈ0 777 یب و7۳ ہ۳۰ ےہ ر؛ (ممز یہ87

 3 ۰۳7۳ یت 7 ×۳ وج ۳۔ا ر ق7 دےک رہ

 نک ہ7۷ جہ 0۳۰ ۸ ہ77 ۰ ۸ وج مم

 7٦ 75 ۰۳77 7۳ج دجج٭ ×۹ر ہ۹ بج رو ج و٭چ

 ۳× و ر55۰ ہو بصعجع<1 5 وقت جج چو
 7٦ "5 فرج تووچوجچ أو ]مے یجج یچ چچت ہچ

 و57 ر (مرر ×۴ ھج مجج+ یج جج وج جہ ٭ہروچ

 575 اچ تو0 73)+ ×۳۰ ٭ج ّ٭1 جیو ٭ج7 ج7 یج چ٭×

 1۹: ۹ جج ہی ی7 7۳ر 377 چہ 7 ۳7 ر۴ آ7

 ہے ٣۶ ہچچ ہ5 ہ٭ ٭٭ وچوج٭ ٭ٹم٭ ہو
 م157۶ 7777 یر ہہ جی7 ]۹۳ -٭ رر ہہ ہی جیک

 ۷ت7 بج ی7777 ۳ہ کچن چر+ ×۳× ہہ چو پى
 7٠5 چچپ وج جہ جہ چو جج ہوہج مج جو

 ٦٦ (ہد) 7 ٭ جی ع77 ×۳۳ خر جج جچہچر چرچ
 77 ]ہ۰۳ ت اچ ہہ 7772 یو اج ہ7 *ہڑج7و<
 :٣5۲ تم جہ جج چو ٭ر  (ممر ہور یہچچ چ

 ۷7 یس چ چ جی ہہ +7 ]×7 ی )ا ہرچ٭ چپ

 877 3چ "ج5 ر ۲ ۳۳٦ ۳ ٭٭ ڈو >۷ ہ۸۹ یدچچ

 اج 88۰ >-چہ٭٭؛ 55 ج٭٭ ۲٢ ج۳ جو ])٭7ک۷۰۶
 ٭ کج 7 ج7 ۳7۳۳۰۳۳7 ×7۲ ٣۳۳۳ تو.7۳ یچ+
 ا77 جا مچ ٣ و ج7 جہ٭ر ہچورع وچ وی

 7 صو چہ 3ر ہجر

 7 مک

 ےل



 تب سم رم ںی ہتھ

 یا 71577 977 ۹۹ 7:3) دج ج

 5)7, 56 51 1۹۹۳ ۹۱۴۴ ۴75 ۱۱ ۹۴۰۳), 5۳7 بج
 ڑ۲ ی١۰۳۳ 3ص.٭. 2۲5 ۳۹۳51 8۳7ا 51۳۰ جچ

 ۹ ہت ہہ ت۰ ۴۶۱ .'.)])3ز×5 ییرمہ ٣-

 اج اک صد۶ ۶ ۳ >۳ )251 ت7ج جج

 ک07 ۳9 1 1۴ "9) 1۹7۳۱ ۹۹۴۹75 ڈچ جپ آ

 1۴۴۳ 5 ۴۳۵ ۹۱ یبہ ی3 د۵ ۴۳ مج جج نہ ٰ

 )1 7 ۱٠۷٣۳ 1 187 87 25۳ 5 5)۳۷٣ ج۷”
 ×5 ۳. ۳ ہ5۹ "۰۳ نت ١7× چچ -.

 8 -.٭ د٭1 چہ ث ]۰ ×۰۸ تی
 6)ا ہ5 7 ×۳۱ ۳۴ 5٠۶۳٣۱ ۹9ت چی

 ۶5۹۹ 1۹۴۳ ۱۶۳ ۴۰8 ۱ ۰۲_٣5 ك٥ 7)5۱۹ "۱5۹۳۲۹ 5۳۴ عج

 0555۳۱ مہ اج مح ہ۲ ہ ۳ :ہ, 5۱ ۳۹۳ وجچپ
 1۳851۱ ٣٣7۳٣۰ >۹ 7۱۹۶ ×۳) ک15 5 . 55 ۱3 ہچب
 7٦ ۴۶ا ۶ 571 ۰۹ ۱ )٦5۹1775( 15 975۶5 صد5 جچ

 مج ×۳ ۹3۷۰ 77, ۳۴) 77۶7 ۴۴) 5۷۰۴7 ۴۳5 .0-٠۷۰ و
 915۳۴۲ 5۱ ب٦٦ ہ۳ ×۱5 ہہ 58 ہواک٭ 8 ]۱ ہی

 مچ: 7۹ ۴۹۱ ×5۰ انی طںَب <۹ ٭٭٭ ٭چ

 5ا5 51935۱8۴۳ یہ. 579 ۱۹1 ہز3۹ ×ز جچ

 ۳9 ك5 ہہ ك9 ہ7 ×۳ ہ57 : ۱5۰ 3۱3۹ ×3٭ ف
 ہہ ۹ ۱۹×٭٭ بج. ۳ ج۱٣٢ 8 ٭ك عو

 ۳. و. ۹۹ ٭ع ]مج ٭384 مم ي6۱ می

 تہ 7193۲۳۹ <2 ا۹1 ۹ ۱۹۴7 ٹا 8۳ 77× ۹٣۴۱۲8
 ہھ, ك٦۹۷۹ )۱٦۹ *ز3۹ ۴۶) 556 ا55] 1۹۹7 ۱۰ 7۱

 انکا یک نان نئ یا
 - ت0 ۴)۹91 91 ۹۴9, ۶15۹1۳7 (۴۹7 ۴۹۰۳۷٣ ه8
 3۳ م۳) م7 ۹۲۳۰ ھ, ٥'3 5۳۳۴ ۶131921 ۰ز ٭۴

 7۰ ہ۳. یا١ ۳. ->٭٭ ٣٘ پي ٠۲۴ ٢
 ۱۳۰۷8۱ 5 ۱ ی5 ۰8ت: ی 58 ۹۹3۰ ×7 ۱۹۰۹ 7

 ۳۶۱۳۱ ۰7۴۳۴ ۹)۴01 57119۹51 7۴8 1 6 ٥۴۹۱
 ۹۹۷ ۶۴۰ 5۲۳7 3۳ 7۰۰ ۹۳ 58 مہ ٣

 میک ڈ م۲98۶ 5۷۹۲ 5ا۹1 551 8, 5715 1 3 ۳

 >5 )7۳۳ ۹۳۳ ۶ا٣ ٦۳۰ ٭۸٢]۸ أہ, ۶۳۰۳۰ 7 5

 51۲59 ۹5757 ۹۱۱۰ ×1۱ ا >٭ہ+ >۳ 7 ۹۳۳ ٠
 ني ۶٘ چن فی ےب کي حب وو _دچ _ع حس ھےپي ۔ےچپہسصس“س ہٹ. 5۳۳7 ہہ 7<. ہ٣8۹۷۳۴) ]م) ہ55 ہہ ء7

 ۲ٌُْٔ٘ق٘ںز کچ ھپ

۹۵۵(۵ 

 تاک ہک پ (3ا7رمج ۴× تد۹ ۴85 ۱ مہ ۴ ۵
 ×8 >۴ ہم 5۳۳۱ ۰٣٣" ٭*م7>× :] 3جج مج ہک ین

7 ۲5 (۱۱۹ ۳71 51۳۳۳ 5۳۳ ,۳۹ ۳7۹۹ ۳۴۳۴ 
 51519 ۳7 *ڑ39' ۶۱ ۴۳ ۰۸× 7۹5 77۱ ۶۲۴ ٠۴۴

 ہ۳ 5 ۱۹ 188 یک ہہ ×× ×ہجا5 وج٭ ×۹۰ ر ×7۳
 تعج ٭ااگکج ما اتھو٭, ۲۳5 ۲ ۶۹۳۳۲۲۳۳۶۶ ۲۳۱۶۱ 5۰۳5 ۰ ۹

 قد. ٭ ۳۳٣۲ ۲۹۷ ٭چج.ج ب٭×[۱ ۲۲۱

 1 15۳7 ۰157917 ۳ ×89 58ہے ×8 8<
 ٠۰ 5ہ ٢۱ ۴۷۴53 ہما وو. ہہ تہ جہ

 ؟574 7۲۹ >۲۹ 573)ک *۲) م7 ۱۹۱۰۴۴ ۴٭) ×۹۰ 76
 ہا 51158 ۱ ۱157۳6 51۲8٢۳۹

 اچگ" ۱۹ اہ ہ5 ھے ۹. م۲ ہ۸ 7
 حر۳ 58ہ ”ػج٭ چن ٭۶٥ہ٭. می *)۶ ۹9۲ ۹ج

 !یو ۳ +۳8 ۴۳۱ ×۲8, ۹۲۰۱۴6 ۹۲۰۰ 5 ٭۴)
 ٥5+ 5۹۳۱ 7۲۳. >۳۳٭ 7۹۲۳ ۲۳ 75× × ۴ ۱

 3ک7 ۱۹۱ 1  ہ5۰ جز ع9: ۹38ی جی١

 5۳۰۴ ٹا ماتحت م٣ ہ٭ م ہ۱ ۱۰۸۰ہ ۳٣۳٣

 ۳8 م۹۷۴5 ۲7 1 ۱۱ ی۷۳۷3, ,٠۹۳3 5۹ ۱3 ہک
 ۹ہ. 8705

۳7117 57۳7۳ 7۹ 2511859737 56 ۹۹[ ۰1 

 2ی لظوا ضاالا دی تداظوا لابی ترس انار٥ نآولد

 امی ات نوا
 ی1٥9۹ لابج رییصت ۹٥۳ 5۲۶9+ ۹٭٭3۰ 8۴ 881,

 شاد ائ ۱۹ ×× ×× ×چ ج٭ ہاتح مج ×۹
 یں ولادی ےک ۱* :8۴8۳ ۱۶۷۲ ۴9۹1 ۴9 ۹)8 ۳5۹۳۴ ۶١

 ول ۔ طرش فرح یچ ۹ ۴ 38 ےب *ہ ,: ×۹

 اما اََل ہم بہہ٭ جی جب جج ×٭ ۵ ج٭٭6

 5 ک۹۳! ٥115 تا ۴۹ 8۰:

 نک ازککَو لاَ ہک ا نکات ا5
 ازلی اک اک نوش



 ا ہدایت ۹۲۹ ۵۹۰ ک 9۳575 5× :۳٭۰) جج جو٭ ج۱ 8۳۳۰ ہہ ید دج| ×٭چ -ڈجر یم ہ ٣> جہ ۴ |

 ٭[۳] 5 ٣۲۴۶ 57 ۹8 مرا نار لا

 یر م۳ 2۳۳5 ۹ 5۴۲۳۹ ۷۳۴۲۳۰ ہ۳ -٭٭ ہ٭٭ ٣٣ چ٭٭

 7175 ۳ 5۳ 7۴ 7۳۶ ی 7.۹ 886 ٣ ہہ

 ٣۳ ۳ ۳7۴ ٦1۶59776 ی۹: ١ ّ٭٭ ۲ ]ہ80

 15۲۰ ا37۳۰ ۳۰× -ی مر عی جج مج چہ ز

 3یہ 55 ۳ 5. ہک ۹۳ ۳۳ 5۴۰۹ 7١×
 ۲5٦[> ٭ |

 داعیبلا ثنا ہللا زا وی شح دب ےہ ٭
 ٥ 139۶ 3:جو آڈج >4 87 دہ” ہہ×٣× ہ ہج٭جج٭سآ

 1ا51 ۳755 ہہ 8 ہ5 ہ۳7 ہ٭ج "جی

 ,۱٥۴۳۹۳ ٦٦ ا55۲ک ۴۷۷۰۳۹ 67۳7 ہ٭٭٭ عو

 47773 5 ٴ٣۷ ۳٭۱ (5۱ جچچ ہہ٭٭ 1 بق ہج۔

 17۰1815 (75)۔-یگ۹ 17 ٭ "قم 875+ ہ٣۳ یھ مہ ہچمہپ

 5 1ا5 بب مم ہ ح8 قم یىی ؛ ہو چک

 9 اچ ا۳ >۲ 5۳1 ہا×آ ۰7 ۱ ×× ٢ ی چچ

 م9۸58 55 ۶۹۲۲۹۱صك 63 >۹ ا7۹۹ >۳ >×ک مج مچ

 5۲٤۱ ہ0۹ م٣ مہ. 5۸ درج محپوم ووق

 <6 ۹۴ز ×۷۴ 5۰ ۱

 ےہو3و +۰ ۱

 انب ٹیک ا ادا وعتصاج (ڈییضاو کن ززا لازقلو

 مھفرادن

 _چآ 75 8۹8 51۹7 ؿیئز ۹۹ : ةعرات ٭نج پچ

 9۳۱۹۶۳۶۱ 5۳5۸ ۹۹ یہ پو 083۱ص ہ۹

 3جیو ۶۸۹  ہہب 51۳۴ م۴7 < ٹج۱ ×۳۱ 88 ر۹

 ح٠ 8۹۳ ۹۴۳ مج٭ ×٠ر ہج چچچو می 88۰003۵0٥"

 |۰۳ *ان 07۴7 ہدرب ہج +م٭ہ۷ہ جدو موم

 , ۳۹۷۲۹ 3753) ہ3۳ +۹۲ ج7, ہب 2ج و ہ

 ۳۳۴ 8۶۳ 11۹7 57۳5۱ ۴۳۳۹ 3+3 ٣ *تع عید یہ مچ

 ب م "چچی ٭ہ×٭٭ :ج٭ رر ۃكَت

 ۔۹۹ 1۳۹۷۷ ۲1۳۹۷۱ ك۹ 7ہ ہ8, 3۳8 5۳۳ ج:8 8۰7۲ جہ

 ۹١ 51۳۹ ۶77731 جہ چەچ 8م جو و
 25۴5 ۴ ۹۹۰ ۹۲۲۳١۹ ج87۰ ]:٭ :٭ وج

 داعیبلا تعا دڑبا تام ہو قارتخ "۹.

 8۰۲8 ۹ 41151 5۲۹ا ا۳, 7” ۴٢×۳ ×75 ہ۹۴ ہ٭٭

 ۴715۳ 1۹۱۹۰۳۳۴, 5۴۳7 655 م۶ >:×× ×× ٭جج

 4351 7۱۴5 ۷۲۷'۹ ٥1۹۰ ۹7 ٠۹٦ ٭ہ٭ ر ۳۰٣ یک ہہ فر

 و ۹و 8161۹ 5۷۴۳ )۳> جہ بد ج عد حج



 سو رر تہ -> ہ۔۔فحسآ

 × 717۹ ۵ 17 ۵ ٣ .7 7۹.7٣
 کا م۳ 1 7ج ۰ 9)0۴۳۲ 77775 ۱ ۱۴۶). >>

 ×× 1تص فا نو 86ہ ۴ ۱ ۹557 ہچ

 5۲79 ۹ 31۹5 113573 ۳471۹ ی1851 1۱

 جو9 ۵ ج۳۳9 ہ05 75 (38) ۱۶۴۰: 7
 4۳۲۹ 318 ھ5۹ 6۶ ۶۰۵ ×۴ (3۹۹, ٦8 ی5 >3 چ
 ۱55 "1181۱88 5774 ۲۳ : ۷۵ 21875 ۴854 ×3 پچ

 1۳5 5۳ ٦7519 2ج 30۹. ی5 ۱ ہہ, 5575 چچ

 1۳۳۷۴ ؟ط۹) ۱ ۵۹۹ ٣۹× ۶۳۴۹ ۶ا8 ۵۹۹۹3۹77۳7 835ج0 ج)

 ە را5 ٭ج و چک ۳. ×۲۳ ۴ہ. ہ جہ چ

 طائابال تاب قا نا لودل اَقامِ ۳۹ ۴۴ *٭7۳۴ ی چپ

 ہ۹ ہہ ہ ہ5۷ ۳۳) 2+: <۳ ہ۰ ۹۳5 ہ×٭ رو .أ

 ۳۲۳۶ ٭ ۹7ا ٢۳× ہ۳۹ ۶۱۹) *۰7]٭۲۳7 ×73 7
 کج ۹۹۹ 7751ک (31)-ی۶ 7۳۲74 7×× ۳۱+ مج

 78 می. ۳ جت ۰۹ 83ہ ہہ٭ (:۱×۰ (یھ) ہچچ |
 ۳× ×× ح× ×1 888۷۰ ۸ًتک ہت  ہج
 7ج و ہ۳ ۹.0۰ ناچ ۹ ہ رم لٹر

 ںی ول

 ُهلِلَبَوااَدٰم 1۹.9۹۰8 ہ55 م٭٭” 81ہ >۷

 51۲5 ۳۳. ۲۳5 ۹۷۳۴ د٥۱ ۰۷ ٭.٭٭ ۰۰ 6 717
 ٭ ٭٭٭؛ ۶8 ۹م53 ٴی ×۸۰ 681-6808 ۶8۹ جج
 1ےس5 5۹۰۲5 777۴ ۰۹۹5۲۳۰ ۰۰7 ۶۳۳۰۶ ۱

 یر دہ ٭]×٭ ٥ 7×× ہ× ×ج٭ ×ج جس
 83 ۳ ۳۱ ہہ ٭ج 5۳۳ ۳ ۳۹۷ 1 7
 5۱ (31776 ۶117 8۶7۳۳ 1۳77 ةيبا ×ئ چرو 2ہو 8ج

 ۶۹۲5۱۳۴۷۹۹, (۴۱۹۱۲۳۷۶ ۶۹77 ۴1۹۲۳7 7۱ ۳۳۰٥
 5۱ 55 ۵۹۹ ۲۹۲۳۹ ۱ ی ۴ا5۳ ٠ک 17۰۱ ۳۴۶ 5٣۳

 جب۳ م۹ 78+ م٭٭۹ ۰  :ج تم یہ!
 5۹5۲89 ۶۱٣۹۳۳۶5 ۰۲۹( ,٥6 ک٭۱٭! 9۳۳۰ ہ3 مہ, ۶۲۳۰ ۹× ×!
 ٹ٦ <7 تا ٭٭ "ك۹ ۱ ہت مت و ہ۳ 9,
 8 5771 *77 ہہ "7 ر× ہ 3۳ ہجچجرج ٴہہ٭٭)× ہا

 ٣۵۸۵۲] 1آ 7:۱۷۱ ے., "۰۹۳۴ <۱ ۴۳۰
 73 7 ٠۴۷ 75)18 ٠× ج708, زاجم مرمع ی5 ۱)۴۲۳
 ک9 2545 ۳۴ ۳ ۶۲۳ ک5۰ 3 3737 895 ج5 ۹7۱۱

 ۹1+ ۳ 5۳۳ 9557 >٭ 8(ہمج یڑ مہ ہا
 3۶5 ۳۲ج م131۸ 75 ء۹ ۳ج7 ۶3 ] 45٢ ٣۳٣

 58 م٦ ]یب ۹۹۰ہ ]جج 7ہ۹8۱ ۹8وہ مج ا

 5۳۴ 5ا 3) مج٭ چو ےدہجسںى "إ1
 *357۴۱ (۴م۳۰۳, (م 13۱ ٭ ]×× یو مہ: ۳ 4 ]
 1۳۲۷95 ٭۳۳) 5715 <۳) ×۴ +۰7 | ٘

 نت َمت:َۂِی ۹۹۲۷ لجا ×مہ ج۲ 68ج مچ ہ ملا

 باتک >5 ی۹ (ا ۱ ک۶ ۹۳۹۴ 2۷ ۱ ۳۳٢٦)٭ ٣٦" ی٭ م1, 8۱۲۴۱

 یش رسا پا لعلواین کلا ویسا قبا دعروا اب صر چی گی آج
 ×َنوتَتملا دید یتلا 2لا لکم 9یا کنووڈا نم ا

 ا یقغ ےب این اد ايطولا یک نیت
 1 مھٹیحا نئولاوڈلانلا نیلا یتا نا ا
 ٦ رکن م پآرعکآا نمد كيلا لزناا بو فی بییلا ا

 )ران من تام بہو -) هی ارشاد ہظادیعا نا تری مالڈ ةّضعب ٠
 ا ولا و كَلاموايلا و راجا دعب فا وفا تعبتا اہ

 ا قاک نا لوسل ناکامی زد اج اوز ملال ا
 اتا ارد انک لجآ لون طد انڈا الا قا
 آہ ضعب كام نا 8 بولا ٤یو تو

 :1 ایش نوا نت الا دانا نر وا ا يا
 1 0پاتیلا ڈنر سوھو یکم بقَعم لو لداَو 7

 تا

 ید اک

 مەر وک رب یو جر قت ہب٭+ یجب اح بر
 ہ۷. قرو+ ملیر ہچج+ج مجج مع یصچج مہ

 ۳3×7 ہ۴۱ (ممءےر وہ۹7۳7 7 ھ7۳۳ ×77
 3 ہہ یر 75 5رو0+٭ ب5 یر یر بک (م ۹
 ب٭٭ ج776 / یت 3777 2ئ7۶7. 77 ت3۲ چ۳ یجب ہر چو 7ج
 و3 ہور (یدز یچج جہ وجب جب و 77۳۰ وہ ہہ

 ج2۳8 ۰× 7۰7 جت تہ 775 جہ یجب ٘رکہ مج جہ یچ
 بج مب 8جو بجو ڈور ٭وہ بج بو بب٭2 مہ

 تجہ٭×٭ ھر ہ5۳ بچ یورو 5ر یجب فرج )ہ۳ بہ)7
 ٭8ر) ہہ قرج 7ڑچج ۔موچچح مج یجب قرج می

 792۳) (مودر ب۸ت ۲ ٍہ ھچجج+مج ج83 چو
 57+. حج ہنا-ر ۱ٴ ؟ ۱8 ۳7 ھ2787 7۳۷ 7

 ۷ا )۳ 9777 ا7 ہی یا ہت بہ۱ قع7ہ ٢
 بج جر( جج بج و مج وبرجروؤ ر (م۔ر ودورج و
 ۔۔ج بجج مع× بجو !موج یجب قربجججج ۹ق ہو × 8+8
 7ج۱ جج و+ہ×+ یجب ×× 7ج5 0: ہج ہوجچو 75۷۳ چچب ہہر+
 77+ تا اچج منے ٭یرج) ہو٭ 79 چجر ہمدز چوچرک ٭

 ت7 5۳۷ م یج جیب وح٣٭ یج ج٭٭
 مم) ہ5 ہ77 >ج٭ ی توبہ ]۔چڑع یرچ مج یچڑو 5۶
 ترس رچ7 جر کد 7چ اچ ہر ا چپ ہک
 ہ7 م۶ قف. بو یجج جو ٭وزوچ 7ج مر یرر یو عج
 وج۰ × ود ج پجہو بج یڑڑج مج دے جد جج
 ی5 ۶ ٭تچج٭ 51۳ مج ر قرج جہ۳: مسہو 5ج جر و) جج

 ہ51 +6 إ2 چچر جہ ر



22397 ۷۹ 

 یت موچچ جب -× ہہ یہ مو٭ 3ھ( 5۶ 3۱٠0۷6۱۲
 پلا -۔ت<. م0۳1 ٥ 55۶ ۹3۷۲۴ ٭٭ ہ۲ ×75 ۳۴

 7۷6 5, -.51 ک9 ۴۳ 3171۱ ک5 1۹ ۶1۹۹8 7 7
1 

 ق5 "قەح٭ مج 5م 5 ہہ "یت 81 ۵
 م09۳ ہم 7. 35+ 3ر ۴۲۹۷ ۳۲۳۸, 5۱ (۴ ۴
 ج٦ م×٭ بو می ]یک ء۲ ی٭٭ ہ53 5۳۹۵ 9۱ ۶۹۹۲

 ٭6 ۱

 5 ××. <۹ ۹۹۹۹:۹807 بہ۳ ٭۰ 8گ ہ
 ہ0 6۶ ہم۳. 987, ۰۳ ۱۹۹ ۹ 8یا۴ ما ٭٭
 5۹۹۹۱ ہ8 م۳ ہ :)٭ک 5, ہ<ٍ؟ 5578۶ 55, ٭
 ممجم×۳5۲7 5۳5 ۹۹1 5۲ ٭۳۳۱٠ بہ× ہم ٭ ]مج ب× ۹۳۳)

 3۳۴ ×۳” ۳ ×.-چگ ۹۳۱ ×۰۵ 1)۰۲47 ۶۱ <۵ ۱٢
 2(3 وج ٦ک ×۳ مج ٭ ۴۳ص ۲۴۹ (ھك6+5
 5۳ )۳ بے: م۳ ×۳ ۰88 5۰ ۹ 5 71+
 تہ ج١ ٭ج وس ہم بو 9۹۰ہ مور و ۹۹۷ ٭ج
 ۹-(یک کہ۴ ۳ 5۱ 5۰7ہ “کو  ((يكم ۱ر 1 ۱

 17 771۳7 ٠۱۹۳٦ ××. ب۳۹ ۶557۳ك) < ۹14) 3۱81۰7 7
 کیا یس

 ۔قا×٭ م۱ 6-8 ہ٭ہ٭٭ ۷۲ )١: بیل اکو
 -نچ می ہے کا ٭ہ٭0' جد ی5 'وم×)' (۳۳۴)
75 1 51554 515 ۲۹17 895 ۶91۴ 5-51 97 
 51 ک55 515 5۹۶5 5۱۹۴ 53۱ کہ٦ ۹۹ 6 7ک
 5. 921 ۳ ہ6 ×۲۹ ٭[5 ×۳× ۳۶۲۴۶ ×7 ۹۲۲۳۱ ک
 10175 یتا 5۳ا ٭ ۱57۶5 3۱۹ یب ۹۰ ص×-٭٭ مج ز1 ۱

 قوفج8ج7)

 نک کوم دیت نیلا نب تام ند ..  ××٭
 ]5 (30)- ۳۷ 158 8۳7 ۹9۱ ۹5 ,٥ ٥775

 97 7۳۹ 7۴ ۴77 ہم, 367 جب5 ۹ ١ت ۴
 وے ج۳ ۹ م۲7۱ ۹۰۰۸5 ہ ہ[[۶۶ 5۱ 535ت ک ۳۱

 ۔چ ر5 × ۱۶۳۰ ۲۶۱۰۴ ی٭٭ 5: م۲۰۳ ٦× ہہ ٤5
 ۳ی ی۱۰۷۰: 1۴۰۳ ٣۰ہ ×8 ۹8۰ ک57اڈ 758 ہ
 <7 7 ۶۶ 5۴۱۰۴۳۴ ×× ٥٢۰٠ہ 5۳7 ه5
 7ڈ ٣< ہہ ۴۲۴ ٭ہکک٭ "۹۸, 518 5۲۲۴۳۲ ے۹

 آ17 ۵ ۹8۴ 5 7 م۴ ۴

 ۶۰ 87۴ ہہ ٭ 0آ× ہہ ×× 7
 ےہ ی٤ ی0 )0 ۳ ۱ ہ٣۶ ہ۳ 7۴. 18 1

 ےہ ی1۹۳۹ ۱9 ۱:٤ 6185 519 ,7:5۳ ٥51957

 یہ79۹ ف۹۳9 97۹ 5۳۴ ٣ .٣ ارم. ا ہت 789
 ےہ ج ہلا ۹۰ 1 ۹۳ 19-۹8 ۳۹3 ۹ ۱ )۳)2 7ا
 ےےچیبج 51۶ 3۶3۵) 8-1۹8 ٭< ء۳5 ی7ج <

 ]3۱ 719 885 ٣ ہہ ک٭ ہ۳ وا کہ
 یا 81۴ 1۱

 ۔قی ہم. (4-8:0م5 ما ۵۹۶۷ ۶۹) :۴۸) ہہ ×۳ 7
 "08۷۷۴ ۶:۹7۰5 ۴۹۳ 7)5۰۹۴ _-٣۳۳۳( ٤۱٦" ٠ ی5
 یہ ف989 ۹.28 <8, ٭ ھا. ٭ وہ

 0جج ہ٭ ہہ ا اچ 50 ۱
 ےس

 ںیلاا ام تند امام اک ی۹ بپیلاڑا
 یی 7 م۳آ 2 ۱ کت ٣۵٠۶ا ۹۴۸۷۰۷۷ ×75, ۶

 مم ۶۹۹۷-8۹۹ ٭5 ۶۲۲۹ ٦١×

 7 5۰ ی3 ہہ ہ5 5۹۳۱ ۹37 ۰7 ×۲۰ ہ )7
 حر 1 و۱۹۱ ۹ہ 2 ۹۳ج می ہ۹ ید ے ڑ۳ی

 جج ]2 ۹.9۳۳ 3٠۰۴ ۱کك۰۲۰۴ ٦× اچ 5. 51 ہ۹
 وس ۱١۱ یچ تد١ مہ مہ جہ ۳۵ ۲ ۹۹ "و ٭

 772.۳ ×43 ہ۹ دتج 77۹7 ۸ ۹ 7
 ۲ یر) ہہ ی ×5۶ تو ×3 ۴۳۱ ۳۰۲۶ ۱ 7۶ ۰۰۳١

 ا۱۳۳۷ ۰ 91909۴ ٭٭ جج ٭مں٭ ٭ج ۲ )۱
 ۶ ×۳۰ ۵7۶ ۱)۱۹۳ ۴7ا ×۳5 57, 5580 8 5757 ٥

 )رر ۱78۳7.6۰7 ۰ ہجر راج ۹. ۹۹
 65+. 78 1۴۹۲ ۹۰۶۳ ی٭٭ ×× ۹۹۲۰۶5 ۶۱8۰۷۰ ] ١۹۴5

 ×5 ×5: ۹ک ٭ 8۴ ٭ "ج۱٣۳ 55: ۱۹ 7
 7737۳۳5 7۳ مہ ×۵6 98۳ ہ5ا ×× ید دات
 ×۳ ۳5 ف 5۹ 311۹[۹71۶1 ہ56 ہی۹۲۳٣ 7۱۴۹۴

۱ 
 م0۹ یو مہ ہہ  ٭ 9 8. 9886 08٤

 ٰ 1577 >۹ 89 ہد 9۴۳۱۶۰ ہ3ا5 91578 ۹ 5٥5۶۱



 “أ ہت ٗ.۔ءےق ہبہ ےہ سو ْٗ-۔-ھے ہے

 ءاجا

 ۔ں

 ی1ج مج چک ٭<
 ۳. 9 ۴۱ ۳۳ ۳. ۰٥۴ ھ5 7> د3

 ۹55 ی۹۴7۹ ی 8859 چ5 ۹۰۲۱ ہ٣۳ م7۳۱ 8م

 )۲55۱۹۹ ۴۳۶٣ ×٭ہ ہ3 مت ہ5۱۲۳8 >٭ 555 جج

 تاسمَيسمضسيم۸فة 7 طاس تعککآک-

×3 7 

111۹ 7 7 

 71 517-۹ ا۹786 : کتا "۴1۳5 *۳۳۳ >۳ "3ے

 ج1 ت9ا۷ ۱ ك1 9۱5۳. 1377۳7 ٭ز×٠ ×۹۰ 7×. ۱ ٦>

 ہک ج۷۷۴ ۳7 ۴ )۳5. 3877۳7 *)۳۴ ۱۸3۷ >
۱ 5× 

 ۹ 753۹ 57۴۳۳ ۳۳۳. ×چە>٭ << ب۶ ا3ج 397) 85

 ٭7۰۱ك۷ ۶57 577 37737 (>3)-ہ٭ ۴۱83 ۹ جہ یہ

 ک۹5 771۹ 751 6:۹ 7515 ۲۹ 1×۶ 77۹7۳' ۱۰ ×۱

 مَن ذاب روا لا ِتلشلا نم ساقلا یش كی ہاں

 كيیلِاهنلناے<ي . 8> 8 ہ٭ انھ یورپ

 7٦ ۴5 ۵۹۴۱ ۳۴۲ ہم ہ8٭ -٭و٭ مہ یکر ی چ 1۱

 7 7 8 ۹۹۰ م6۱ یصح ۹۹3 ]۳× ]×5 ہو

 ڑ1 مچ ]ج١ ید سچ ہچچ+ یور۔ہ٭ 8ی ]جج

 ات ۹۹۰۳۶ دات 3ط× +2 ×۱ (ی>) ی .۱3 :٭ :×

 11. ک۴ ۰ کچا 5۶۱ 7158 ۳ت ۱ حر و31۰

 یگ+ڈور ا ل53 958۱۴۳۹. ۰86 ہ و د٭ >۳
 ر5 ١

 ٌَمَى نئاب را لِا تل نو ساقلا ۃبرقت ی٣ سا

 اک. ۳۴ ۰۳7۳۹ ×۳۱ باد ]ل۵ ٭ہ ہا50٥] مج ہہ

 ا138 8۹1 ×7۱ تاملظ ×78 ةملظ یو چیمہ یو ٭پآ آ

 555۳5۱ ۹۹۲۷ تاملظ جج چو مج ہ ح٭ہ یم
 ک٤۹ رون 5151 3157 51151 (11۹71 37۲۴۱ ۳۲075 تاملغ ×؟
 ۹15۹١ 5)۹715 ۴۶۱ 7۳7۲۴۱ (۴۰۰۳)., ج7 ہ ۶7۳7 دہ ا

 ا09 ۳ م8 7٭ہ ہ۰ )5  چ٭چچ رر +۳

 ک٦۳۹51٠ 57۹ 5۱516۱ ۰۹۱]). 577 6 >5) یہ ر ×× ۷<

 ہن 9۹۱5 ی۹ ۰.۰ ۹5۷ہ) ×۲۴٭ہ7 دات ۹٣٣ +8. ٭۳ ٤

 یو3 ×57 ا۶٣۹۳ ×۳ م×٭, 377 ۹ ۳۲ مہ ٔجچچجچج ۷
 ہج ۴۳ 5۳۰ +7۰ ٭۲۰۰ 5×× ٭ ×ہرچ ۴

 ۹۴۰٣ 7٦٦ مم< ۱ ب٣٣۷ بر ×۳ د7۵ مچ ںم 1<

 ۶۹۲ھ51 77 "1:586 9۹5 757 ۱۹57 ۳ ۶۲

 مج واچ مج ےسعسچا) ء۶۶ < ہو)5 ۳< ۰٣×۳
 51٢۲7٦ ,8115۸۹8 ۹۷۶٦1 5177 2 ہ دہج ہت. 7
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 دت طے جج حجص رچچج مچ یت ھت تم یل عھوشاپ وج یوم ےب ےک یے پ 0.12200000 حت یی رک

 ٢ بھڑبا ۲۵۹ ٢یرباامو

 ا اچ چپ پا وہ و اپ کل اس اپ یک پک ٹپ پک
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 تا لاتی تلاوت سبق نم ننئارکم کو ا
 <1 ہراڈلا یقغع نل کلا ا سسو ںشئ یہ بیکنام ا
 ٠ا ادیوکو ای شک فلا تا کنیز لوقید ا:

 ہ1__ ۂبیلارتمادنح نو نیو ویب ا

 7٦ یرئعَيلا نیلا وللاو۔.۔.۔ ان
 21 لا تاشلا نم ساقلا ۃرش ا تیا ۂ آنا ٹینا نب
 ٦ اٹل یزلولا يا تعلا طا٣ لا نت نال لا ا
 ٠ا نوک یت نکل یو الا یا تالا ان
 ۔4 نژیئٹسداورالا لایا ولا ںویی بک نئ ا ا

 5 یل ا تر ا

 ا ہالی واک لاس بالا لو نما ا
 ہ1 نفل صا ریما وف رام نم ید وو امکنم ا

 1 دلا لات نم كرو جما نان وراپ یل ما تیرا
 5. دا ےک ٢ےک سرا" ١ں ےس جا ا اہک وف ٹاس :

 ےس 2 روک شر بم یل چل كِلذٌَیكِ ها مشریڈو [-

 سا

 ا

 ےس

 مر 5171۶ ۳۷ 7785 57۹ ×٭ مہر رو >ت< جج چ ہچ
 جہ م۰ ہر7 55 ج٭٭ ہجج "و7 ج وچ جر
 ]تجوو ہہ ہ+ مج و+ج ہوو و ج۳ جو ووڈ ر

 مدز "رب83 (] ء ر5 تیاوچ ۵ حر جج جر چہچ ہ

 دت ٣77 ×× ہچ7 ×5 چی ٹج مج  ب و5 جج جی

+7 1 

79731137 
 ٠5× ٭ہق۰)3 ۰ قمری ےد زز

 مر 85ق :8سہججپ |یڑڑٹ یب۶ عچ و بک وع ۵ جزو

 ؟۔خیہ 0۲۹ ۳ ]))×٭ ہہی م×٭ وج 7ڑ مو جچ

 5ی ۱ مر 35 ٭۔يج٭ , 88 جحج+ ہ چبوج ]چپ

 ۱+5 جہ وہ٣+ جر 859ج جو جن و چچ مر وو

 ہر77 7ر ہ۹ کرو ہہ ہی ہیچ ۳. و٣ وج

 یک ب7۰ اکڑہک ٭] اک پ7۰ ۳ی اکڑ و۲ ۶۴۷ چ7 ۳ ۹ج ۱ر

 مر ہ5 ٭ وجژچ جج یرجْ٭ جر مج ہیرو 73) ھأچ مچ

 میا ای 7277۳۳ *آو جج ھ77 7ج ر ہہ ہتزرزچ چرچ

 )۶ مچجیج یچ وچ و ٭ ہہ عجأ5ہ چوہر

 5ج3, ج3ر (یئراوورج بج رت ے) درج وچ چہ

 ہو<٭یرجڈ اج جج مچ ےمرو جچع چہچہ ںج وجوچ

 جج 77۴ زج٭ ]جرجر رکوو یجج ہجر 5)۰۷1 چو وچ
 ے7 7736-75 چہ7۴ ر



۷۱ 

 ؟۱و۲5.] ٭اک 3ا۳۰ مج ہ۱ ید ہ۹ "مہ ٭| ۸۰.( ۴ی

 5 ۴ <5 ہ5۸ ۹ م6 ۵ ۷ ٥۸
 +حجە 5ا۳۰ می ۶ مال٭ یک ہہ وو 3 7
 9۹7, 5۲77۳ ٭۲۹۶۴۴ ۹7۴[ 5ئ5 ۹ 48۷۲۰۱۰ 7
 ڈقع+95٭ جج می ی4: ہ۶۹ ؟_٢ یت(١۷ (5 5۲۹ ۶
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 ہ9ا۲ ٭٭٭؛۱ یہ. ۳۳۳7۰1 ہک ز ٭٭ ۲۲۳ 8۲۳) ٭
 م۔ق٭ وو 8 ۱۳۷. م٭ یک ہہ ۹59 51 5 ))۱٢۳٢

 7  ۱۹۹ 513:55 ۶۳۹۹ ۶۶۹۳٣"ے۴ ۹۲۶۹ ۲۴9 1 5 ]۲٦
80 

 ا15 ء4۹۹3 09۰۲۹ ماح ما 5اا ت۹ ۴ص

 8۵۷ :۱ 3و31 ٭٭٭. اَيیِایَتَوَیِم 0 ۹5 ۱× ۹۴٣۰

 3ا۹۹ ×5 ۹۲۱ (ھ۳) 5۱31 )و ×۳ ہ۲ ۳٣× ٥ م۹ ۴1۹۳ ف

 1555 ۱۹ ۹1۲۳ ہہ ×۳ تک < .×× ۳" ۳۹ 7۲8 ١
 ٢کا5 .٭٭۳۰5 ہ٭ ہم۹ ہ ہی مج. و. ۱

 ٭ہچ3] ی ۹۹8 ۴۱ 2۹۲87 |

 يعر ہ٢8 ْہ ! ثا و85 مہ جب ھم ٭”چچقچ ٭
 5۹۹ ما < 8579 م٣٦ 1۹۹۹۹6 5١۶۹ ۴83۷۸ ٭
 7۹۹+ ہہ ٣۳ ٠9* ۴ 1, ھص ہ5 5 7۴7
 یر4 9۰ 7۳ م۱٣ 8 <3. ہ۴ عو ی ۰
 5ا59 ۴۹, 2715۱۹۰۹۴5 ۹۳۷ہ *(19 ٭ر1 ی )1185 ۹۹ ۱
 551 ۹۱۹٥ 73:0181 ۹۹٣7 ٣۳ 7٦ 17577“: ب3۰ ٭٭. 8837
 ٠۹ ٠5۹ ) 5 ؟* ك۱ ۳5*۹۹ م۱7۳ ٭ 8:8۳ یو
 ۰0 5۶۳۰ ق۱ م۹۸ مج ×۶ ف 5ئ۳۰8 مرے
 ۷595۹ 555 ب۲۴ ۲۳۰۹ ٭۳ (ب۱3:۸) 2۳۲۶ ۲۲۹ ۴۳۴ ۱ ۷۳۲

 یی ہہورت ۸۳۰۰ 55۱ م٭٭. و. م٭ وو
 15915131 ۹ ×58 تاج چک ×۴ ۳۷ م٭٭7 ہ 5۳۳ ۱ ٥

 ۹9۹ ک51 تہ ×۲ ت1۰ ہہ "0 ۴۹۲۳,
 ٭3415٦ 71۹73 1۱

 نیت يَمَ كي  _چ٭چ مچ ۔ہہج. حج
 185 <8, ک 31۲۹] 516735 ۹۰6 ۶6۹5 5۹ ۹1 17

 ۹۴ یا. 6,551 ۶۱۹5757 یک ۵۳ أم ٣۳۴ قم, 7۳۳۹ "ج٭
 >8 ٭ مج 51۳] 31۲76 *۲۳۳۴ 1۱

 15 59757 075 5۲۳۰ (57:) ٣٣۴ ج۳ )!٭ج+ ۰ وج
 م887 ی٭ 9 ۳۰ 5155۹ >49۹7 ::۹) ٭ ہ9۹ ۹]۲۲)
 م3۹ ۱ ک۹۰ +إ1۹۹۱] 5 7آ ×۰5 ۹۳۹ "۲۹۳ ۳۶
 ہم یوج 9۹۳, <5 ]۶۹ ۱۳۴ ےس ہ ہے عرأس؟٘ع وو
 ہی. ۱۳8۳۱۸ ک۷۱ ۶۲57۴ رکا ۵ 515. ×۹۸ 7)
 ۹8ا۲۸ < ×35 ۹9۹ <۱ م٣۳ *۳۰۵ ١۹ ٹ۹
 تا۳۰ ۰-۹ درکوچم یہ 3د5٭ کل: ۹ 7
 ہ96 1ے ۹۳ و٣ ۳
 ورم می ۹۳ر]۰ 8 ہ<٭٭ (8۵۹۹ ۴۳و) ٭×]ہی ۱۵۳ ہ وچ
 ۳٢ 355>: ٥ ۳5۲ ٭ہ 5ج >٭.٭ ۴۰ ی٭ء یووج ہ6

 741 ا. ]آ۹ 0 71۱

 گا٤ 57۹ ہا ۹١ ج۹۶ ی۹. ×۲ وج ہم, ۰۳

×۳ 
ِ ۹2 
 ےسسسسس

 یو ی9 ۹۹۱۱۷۰۰۵ 61۹ (۹:8۷57 |

 ضا ا لات تمنا ال یِنلاو طا ريَ از تعا ط٥ لا

 _۔ی 5015 ۹7۳۳ ۲ ۳۹ ۹ ۰7۹ 3۹ ۴ا
 ]|7.9۹ 95۳۴ 6۲۶۱ ×۴, ۱ 71٦79 ۳5ہ" ء11
 ںج ہہ ۴5 ہ5۶ 7 ۹ .5۲] ۹۹۰ ×۳5 تر یک 9۱ 7<
 جر ۰۹۱ ۵5۰۶۲۹ 5181 57, 987 771 51777771817 "۳۹۱
 وج٭ 5 5, ے0 ١× ١ ۹۰ 3۹7 فٹ ×٭ 76 7۴٭
 ۱)295 5۷7 ۹۹ ۲ یف *۱۰ 1)8۳۷ ہ5 ۴۰۲9۹ 5 ۳
 ۔جج ک٭ ےس *ہ صد۷ او ماتحت .]ہک. بی می

۹۲8۱ 

 و8 515 ٠۴۳۲ ۰۲۰ ۹۰ٛ 55 57۳۰ 515 7ت ہ0٥٠٭ ۳

 زیزع 6 دیمح ا٭8 م۹[ ٭ ۲ج زیزع ×۳ تہ ,٥۶× <٭
 ہ۶ ۹۹۲ دیمح ×9 ۹۹ق >], 88 2۳۳۳۶ 5 ١۹ ٣٥57

 057 ۰۲۳ 5۷۹7۶ 11۳77 *ز۰ ت١۹ 7 25 ۴ا ۱۳5 ے
 ئ۹ 9ہ م ٭*٭ج١ ٢ك (۹ جم, 6 *5ہ ب۰٤
 ١ج ٥8۸97۱٣۴۶ ی ٭یو *()+ بہ قرصت ۹۲3 7۲ بج رو
 21521 9۶ 71۹ ۹۹۰ 5 ۹ ك8 ۹۳۴ ۱۰۳۰ ی5

 مہ ي۶۹ ہلاک ۹11۹8۲4 ہ1۱

 ہ51 5۳۴۶ ک ات ھ۹. تی٭ ]5۹ ۶5۲

 ××. ۶ ضا ات تدلشلا ین املی نا لا _ ۳۹
 ۹ >1, 715 ٣٣971 4 پ77 >٭پ 27: ہ ۲8۳۱ <<

 ۴ 8371 "8۱ ِںْوَت راز نال لْووع - لیو

 لک ٭[2۵7 ×۲ ٥ ۰۰ ۱ ہک ی٭ ہہ ××! مہ ہہ
 ۹7 ۴9 کب ۰ ۲۹۲۹7 ورم *۱۰7 ۳ہ, 5۲۳۴۳ 8۳۰ ٭ت٭
 ×۳ ٥< (3۹8), یک ۲518 5۲5۲۹۹ ۴۲۹ ×۲ 5۳۳۴ ےہ <۲

 8٭2۹1

 7۲49 ٢۷7۳5۶ 77۳۴۴ کچ ہ۹ ×7 5۹۹5۴ <
 بب می ہاوڑ8 ۰۲۰۷۴ ہ۶ ۳ 6ہ مو٭ ۹۰۸
 5۵۱۲۹86 ۳ 55551 ب77. ہ5٭و٭ مہ ہہ (6۴
 ٣۳۳ 5815 ۹۰۱ می ۱ ہم5 ہہ ×۲۰ ۴۴۲۴, ۹ ک
 ۹583 ٭٭٭ ٭ج ہ ہہ ہہ 6ہ جءمچ
 71857 8 6 91 ۹۰۳۳۷ ہم ۰۹ ۳ ۴
 ۳۳۴۲ ٥53171۲ 5791 ۴۹ ٣7م 7141۳۹7 7۹8 7

 7ما و۳ 7۲ ی٭٭۰ 5۴8۳ 6 .٭۱ ٣" ۲۶۳۴ تم ٭٭٭۱ ٭ج” ٠×
 تا5 و7۶۹ ج07 >۵ >۹-٭.۸]) ہہ چمک چک
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 ںییَتَلَِصَ كيا ابن ویو وطدا لیس

 9 ہ3. بو ۵)٣ مہ ۹۳ ہہ 5
 ۱ یہ) ہ5 ۰195 8۹۰۰۳ *]۰ .٣۳ >۳ ہ۲ جہ

 ۳۹ ۹۰ 5718773 5۱ ب775 51۹1۰۹ ۹1 ۶۱5 ۶٥۹۹



۷۷۱ 
 یا و یک و ا ا ند تھک ہزار یا وا پا

 ۔]تح وت دو وےح×7۹ ۱۳ ۸5 ہہ ×83٭ 3.
 ے۳ یزطر ہو 0 7 )رر ۱۹1 ۹:9.

 فصح ٭× ہ73 ہد نج *915 ہ7 5تھڈ ہد ج
 ٭(8915 ۳5۱ یک ہلاج ۹ تا3۰7۳57۹4 >۴ *٠*7؛ ج0 پ

 ۳ 7 (32) تہ ہت ۴ ۸5 ہہ جیپ

 5575ا 5۹٣۰:۴“ 55 ٭ج :ج "۲ مج ٦٦ہ

 7 5 15 508۱ ۵۳ یھب) ×۶ ہ:چيپ ہو

 ہک ۴ ا1 09199 ۴1 ۴۳1 ۳715 ک7۰ 5131 87 (چ

 <7 ٭ج ہہ ا ۴۳ ۸۲۳۳ 8۱۶ ت٥ ]7

 ×× چت ٭چج *چ و ٭ وہ: متعہ

 917759 097 2۳ ٠۱۹۳۱ ۴۳57 ۱ ک۶ رک 1۹77786 ی۹ 0", ج

 ف3 ×7 ۳۳ 5 ہ۰۱ 3۴ م7 3 و ج
 ۶ 987 ہ3 ہ +37 >5 ہ5 ۳۳ ہہ جج
 5اک 95ا7 ۰7 ہما چ7 ×۰ ہہج٭ ً"1)3, ۶ج ہچ

 ٥:5 5۷55۱ یتآ ی۳ ء۳17۳ 39ز می

 ۹۰7577 ×× ×۳۷۸۰ ہ٭چج ×× ڈ١ ۱٣۰] ۱ >چج×چ و

 م۹ م۹ ۶۹) ۳٣ تہ, 758۳ 8۳۷۳ ۹ ہ ×۱× جج

 ]ر۹ م7۳ جان مہلت د٭۰ ۳7 7۳ ۹٣ ہو

 9 5 1۱ 01. یتا ۳ ۹ ۳۰۳۴ 7> 57ہ ڈ۱
 55 ک٤1 اکا 9۰۹۱ مان یو ہہو مج ۴× :ہ | ج|مو

 ٦ 8 ما! ہ٣ بقا< ہوجج مہ 86 ہوجچ

 ۹و5 ۱۹۱ 5۳ م٦ ٹقاو ١+ ×.۲ مب×٭٭ ×۴ ہوو
 55 <9 71 د77 237 ۳37 ہ ۶۳ ۹1۴ہ
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 578 9۲7 88+ ٭۰۹73)م و ہہ مج ہم رد ْ

 ۳۸۴ ف ہ٥ ی٭إ5 تہ -×ر مچ ہرجط×)| جج چہ جرعب 3:جو

 9۱۹ ۱ ۹۳7٦

 57 جت ۳ج۹ یے ہہ جے ٭ ٭ووج ٭

 2555115 ۹۹ ہ۳ >۳ 8۳ج سچ جج ا
 7727 +٠57 ۱٠۳۳۳ 0آ ۱7۳ 97۹) ×× ×٭٭ .:<

 3۷ا شاور تلاش ا سیم ما سلاحاسا

 گ0. ۰۳۴۱۳۳. ×۳7 م7۰٣ ہہ ٭-ج٭٭ و85"

 >1 ح_× 5× ×۶۹ ہ٦ ہ ×8۰ 3599۰ 8۴

 551 1)۹158 1۱۹ 5 ک71 ۹7۹۲۷ 7۱ ۹+ ۱١

 5179 ص7 ۴9 یبا. ھ, 77۹۹1 3× *ر1٭× ۳ ۹ ۴
 جم ]ہک م۴ 8316 ا58: ۴ یہ۸۹ یب ۱۵. ]ح٣

 ۶)۳ ۹ 5۳۹۰۹۱ 16۶ ۴۳7۱۷7۹۱ ۹ م۳ ہہ 7٤۴
 ۹ ۹ 71۳۳ <5 ۳۳۴ ۳٣×" ہ۳7٠ اچ ٤ ٣+

 تا1 ما ۶ ۶۳۳ ۴۹ ی۰ 775 (31)۔0م 8
 ٭ ہجس< ہ ھ۹ ہج: ہہ نیزکاککیھگ ١|

 تا75 ہ۳ ×تح ٭ج رک ۱۹۳۳۰ یرووت ی”ص

 ۹5 "9"9َ-9ےگٔ-2 بات ا[ 8 ۰

 ا ا ا ا کا اک کپ یم یاب یک تک ا و ا تر ساعت کک ا رد نوع اک ییا باس یل مم ناک نت فط ہم نان ایر یہ وا یہ یہی اد ںک

 تب. جو تہجد و ہہ مدد عجر ہآ

 ۳+ 7۰۳ ٠۳ 3 م7 ۹8۱ ۳۷ چ8
 ک2۶ 59 7٦ (۴۹۲۶ 2ک (38)-5 ہ۹7 م۹ 3 7

 6٦٦ ت۹۴ ۳٭۲ ×۶ ی۰: کچ و مو ہ٭ٔحجم ×٭مت  ہہچج٭5 تہ

 1۱۳۶ 5 : ْہ×ج 7۳-75) ×7 ی× ہ5 8م ١ ۱8۳ہ

 ۳77 2۲۳۷ ۶۲۷ ×۳ 9۲: ۶5 7ق”م٭۱ ہ7۔٭7× >]7+

 تحاج٭ ۴5ہ ات ٦ 3۰۳ ۱5۹۶۰8 83۱ (یہ)ر دہر

 ہ57 ٣۳ ٣ ماہ۹ ۹3 ج1 ی۰ ہ۳۴ (>2)-_7

 ۳۳۱۴۰ 57+ ۰٣5ج 51۶7 د× اے ا5 جہ۱ ×ہچ 3 +٥7

 557ہ ۱۳ ی۱٦5۶ )793>. ہجت ت3 م50 88 ج 8چ -.مو

 ۳۳۰5۳۳۶ 5] ب٭ جہ٭, یج جج یک ×3× ھج٭  ٭٭جہ و

 5ا۹٦ ٣۱5۹878 551 ٥5× >ہ. (تات ٗہاواک٭ ہ ×× ہج

 یف ہ ٭یکک و۳۳ ہہ چ۲ :ج ۳ح مج جب
 2۲٥511317 51 ۷75 2 [۱ک

 ہللا 2۲+ 515 ہ ه٭ م×× مہ ہ ۱5 اہ

 اٹ 55 ٢۳۳ م٢ *)۹٭ک۳م بچ *>× ٭ ہک ید
 "57 < فجات ٭یيثى ٭جں ٭ 8ج[ یھ:

 موج +ےہ.۸,.0۹9۹۸ می 4م ]مج بہ تو 3٥7

 55 ×5 ہ5 ۱ یاتا5ا ب5 ۳ ہ١ یجچ وچ ×۳۹ ہ٭ 0.87

 05] یک مک یے ہ۳ ۳٣ ٹو م موچسک

 ۶ ۳ 7۲۱ ۹۳ 533) 377 ۴۳۳ :157 ×7 7جج ہ٭

 790 6 5۳ہ ت× ھ0 مر مع ]می ہک ہ۔] ٠8ع
 ہ(۲7۳ داچ 0۳۳۴ ×۳۴ ۹۳۳ ]ہ- 977 ہا 7× ہقر و
 موہ٭ ۶ج مموں یر جج جد ]و ]مج و6

 کا5177[ ۲51 م۳ ٠۳۹ ۰٢1 8۹ ماہ۳۶ 8(6-: *ہ

 7ک, 511۹ ۲۷] 5137 ق٭7 ہ "و :75چ 8۳ہ :×

 "80٭آ گ ہہ ہڑح ۳۹× یىق3)م وجد و چہ
 5 ۳۴ 6553 تاک ہکر٭ ٭ہ.و ہوج مہ چ

 ہ1۹5۷7۹ )۳7 >3: ۹٭كق)] ۶۳ ٭ہ مہ *۶چجح٭ ہک

 چ تی-چ ماہ ٭ٹج ہ جود حج عم ہی 0

 اچک× ۱٥5“ ۹۰۴۱۹۴ ہہ ؟يج ۱ ہ ہک ہمہ مہم ٭ ی5

 5 ×۹1 ×5 ب۰: ہ7 5۳۴۹ م٭٭ہہ.5 ہ٭٭

 کو3915 ۳717 7)۳ 6 ۲۳۹8+ 55 یو ہ۳7 ۰۱۳ ۴ 7 ۱

 ٦٦٦5 85 5۳۸۰۴ ت7۳ 5 ہ ہہکرع م٣۳ (وووچچ

 ٹررمو 8۳۳۲ق ۲٣٣" ہ5 ۹۴8۲۷ ی۹: دت جج

 51515 55 ۴5 5۰ 8۳۶9 "۳٣ہ ۳| مج

 555 ۳۳۹ ۴۲55 ۱ ۹ ٣۳۰٣ ۴۰۰ ×"<٭۱

 55۹ ٭۳ م۰۴ یجڑ ۱ بتی ہ3۱ ہ۲ ۴<
 7 5)77۳8 ۱ ×× ,.)٣۷۸3۹ :5 ۴۳۳۳٣۳۰7

 5× ٭"8 ہہ ٭ہ٭ : زی يلن دين رم ْلب

 88۲۳۴ ۰1 73 ۱ اا7 19 ۳ ۲۳۳ ۹۷٣۳ 5ج 5ج
۱ ۲4 (7۷۸۲ 52۲5۱ 



۷۳ 

 تے
۱ ۴377 ۲ ۴۳۰۲۰۳ 3۲5 ۱15 5151553۷ 5-(:51) 

 وا0 ×ح7چ : یک ہک “جم -ی نووو مچ ہی
 موج ہ۳7 ھ۲۴۰۳ 5۲۳۳ 7۹ م۴۲ ۹۱ ×7 ۱6 ف

 ا٭90 ۳۰۳ ۲ 3 ×٠ ہ<٭ :]تےنق0< مہر
 ٠> ٭ی ۹1]) ٭٭: ص78 ٭ "م۰ 'جوج ×ح!و ہژ|وپک

 سان (ی95٣)) ×۶ 0٥5۶ م7 یک ۱ ۹۱ ہہ ۰: عا

 را لا ِتلقلا نم ساکل ۔ی جج ۴ ×× (>1+) تا

 ٠۰8-۹۹ ٭ 5۹. "5. ء5 ۳)3 مت٭ ی8
 ۶7ج 772771 (7):)-ک۹ 78۴۵75 >۱ ×7۳. 1 ۱

 ۹395 ۱91 ۴715: طاری مز تَو -- ۹.

 جج (3)- ۹۳ ہ۶ ہہ ٭٭٣٭ 'ہتتجسوعج' ۹ ہ۱

 ؟ : مایا ×56 موی ۔-یچ 68م ۱ یو ۳۹۲ 87, 81
 ك8 هللا مایا ×۲ نج نہج ي١ یچ) ۹ 5۲

 ڈ۳ ۹۳۶۳ 85۹ مہ جح, ہو ٭8×ہ. ]۳۸ 37ہ

 ٭٭ )۹٥7۸۵ ۹ ک3 ہم  ٭۶۴ "۷× 68 مج
 ۹8۰٦15 ۹7۳ ۱)٦۳۱۹ ۹77 81۶7 95] ١٭ت جہ م٣ یھت

 571 7)9۹ وج ہم 6۳ 5 ہ×۱ ی+دہ٭٭٭ 'ہہ.ہ7

 ہ89 ۹۹۳۶ ن۳۳ ۹, ی۹ ہ7 پہ. ہہ ۶87
 وج ۵۷۴ 8۴]) 5۰ٛ 8۳۹1۹ ]۱

 ہا 271717 ۰ ۰ 71 7۳7 "7ت ۹ ×4
 5۱۹7 7391 ۴7۹۲۳ ۳۳] ا75 یک 0,5 7 98 ٢

777 75 799 71 2, ۷۳ 1 ۹81821 4 ۳۹171 
9۲5 1981]418 9 | 

 815 ۹۲۳۶ ۰۷×٦ <5 >۹۰]۷1: ب5 ہہ مج م۲.

 ۲۳ ۶۳ >۳ >777× م56 ]جم 8۷ہ ]] ]ج9

 ۹)2 1117] ٦×۳ (کا)ر۔ہ ۲۳۳ ہم ۹ ہم. ×۰6 ٥إ؟

 55 ۹۷۹۱ ن۷ ۱۰ مج ]اتم چپ. جم مچ

 ڈب ۳۴ یہ۷ 3775 ۲۳۳ ۹۳ 5۳3۱ص۷ ۹1ر ک٭ ھ۴
 ۳)۹۰۵ ۱۶) 77 5, ۳۹۳۳7۳۳ ۰٠۴ا 1 ۱ ×× )۲۳ ۹۶۳٣>

 (یم)ر “۵۷۹ تہ ۰ مح ہو: یکر ہم ہ ہأہع ر٭

 ۳۹ ۳7 ۴ج ۳ 7 هللاررِاي مُهَزِلدَو ٢6 ی 0

 ت5ج 56 <۲ ہ۹۱ ۱۳۷۹ *رکک3آ جہ. ۹۱٭٣۳ہ۰٭ جە

 ۲9975. 9۳ ۴۴. ہ55۳۲ 5۳7 8 ید جاو< جمجچم

 ۹9 7۹۹ ۴5۳, 0٠5 5ا9 ۳۳ ہ٦۴ مج ٭ہہج٭ ۱

 ×9۹ ی 815۶7 32۴ ہہ ہ×٭ "مہ ۶7م. ۲۸ج چج

 5۹ ٥٦۶ 1۹۳ ہ۰۳ 5۳7۷۳ ۶:× ٭٭) 7ت8. "0 ) ۷

 ۳ا۸ اج 7۳۶۳7 ۵ 43۳۶ ۳+ 7ہ ۳7ہ: ۳۰×37

 کچ 9577 9779 31917 ۶ ۳۳۶ 71, 77۶5 85۳۲ ×) ٭

 259715 ۳۹7۹, ۶۲۹۲ 5۶۶ ۲ہ +۹7 8۰ ]۷۰۹۷۹ دبوص
۱ 56967 

 ہم یئ ہت سد رخ وع ےس عیسی

 ےس ا تا اے
 ]×5 ۱51+. >5 3ہ مج ہ٭ یج کرو جہ
 ×1 م۱۹۵4 ا88 ×۳ م۹ ۱ ت١٣ ہ٣ 3ہو یو 3ی ہ
 ”ہ٭ 9۹ ٥5۴ اا5( 25 ب5۰: 5۳7۹ جا بد یہ57 ہہ_

 حج ہ86 5 ۳ ۱۹ ۹)5 25۰۴۰ ہہ ہ6 ۱۹ تہ5رج

 ء9۱7۰ ٭ (78) ہ53 "33687 ]5ج م۸ ۴7

 ع71 ۹.2۳۲۰ 57 ۹ مج ٭ یت 3۳ ۰ ینع اوغلب
 ےیآ و لو 9۹ ۳٣٣ 5۹775 ٥5751 مت ×ج درج ]جر جیو
 ]0ئ 678:5 1۱6۱۰78۳ مج ی5 81۶۳ ر57 :] و

 جج ہک ی۹۹۹۳ ت۴7 م ×× فہ مو|جح-٭٭7 ۳۳ <7

 جج 1۹۱8۸75 (7:)-ی۹ 67۳57 ۶۱۹ 2۳۶۰ ::ت34 5ت۹

 ر937 7 7۴ جج 1۱

 تیئاسنخف اون یھ نور نہ با نجس پا
 میر۶ ۲٥۳۳ *۰۲۳۳ تے ی7ج ×× ]او٭ ہ۰ 3

 293 ٠٠۳۶ 335 ٥ مر مہ ۳٣٣ یم5 8۳۳ 'مدمر یم
 7۳-25. ت۲۳ < د××٭۵ ہ۳ مج ]3 ٭٭ ھم
 م ۹۹ 87 یہ٭٭ ہ5 5ج ع *ہمدہ × ؛ ہو
 مم کک ۹۳۹۹ 5557۴ ۳۸۳٣ ہ۹ م1۳ ہ ۰7 7

 ۳9 ۳ -88 57 555 : 5۰: ۹۸3) 9 ۶۳ << ہچ
 2۳۲۹۹ (3: 5۹1۹4۲۴۹ ۹۲۹۲۶ ۹1۹۹۲۳۴7 71836 (ب٭ ۲۰۰

1 

 5517 ۹87۹) ہ5, ی٭ 1۰55 یدع دورجج٭ ہ ہہچچ

 ×۳۶ ۲59۶1 353 1۹3۳ ۹۹۳ ہہ ہودہ ہہرزوکھ سچ
 ۳۶۹ 5۹۷7۲7۶ ٠05 ۱| یت ب٭ ۹7ی۹ ><ر ۳ مروہ5 ہ

 3آ 7١ <۹. ہمت ت ہ مہ ہمبجم م)٭٭-٭ چت
۱ 51855 5۹۹۹۴۶ 

 ٠۹51۹ 375215 (38)- ی۶ 58: ب۹۰ ثر5 و ہ3 جمہور جج

 7ج3 ۹۳ ٭۱ 87ہ ٭6 8۳ہ یب ہہج× ہ دہ +5

 37۹ 9 9711155 ۶1۹۳) ا۹8 5 "۱۰ ۱ ۶۳۰)٭ 7> .٣×

 7۹-5571۴67 ٣ ب× 9۲۶ 5 ×× 331 ۴<

 ×57 ۳٣۷٣ ۴ ۶ج "37 ×ج ج-٭ :ج٭ ہہ
 ٣ج١ ۳ج ہتیرج مج ہہ” *جچچ تہجد )

 21755751 ۴+2 ۳ ۶7۳. ۹۱ ۹۸ 7 ہ۱

 55۳57 "۳ ۴۹ یگ ؛ ہا 0ک و808 ٭ہ

 ا9514 9۴۲۳ 51۲۳۹ 55۳ ت3۹ مقا ع۰ ۶۰۳۰۷۹۰۹ ٤۴۶

 8۷۰-۹81 77۳۱ و3 ۹ ۱۴۹۳۴ ٢۰× ٭ ۷575| ۵٥
 7۳۹ ۶۳786 5۱ وا5 ہ۳3 37۲ ×۰۹] مج >٭

 85275 5۳۷ ہ۹۰ ×۳ 3× ہہ٭ ء۹۱۹۸ ء۳٣

85571۱ 

 4٤ 5۷575 ۹9 31715:9115 ا٦ (37:)۔-ػب ہ۳۳ ۴۳ ء8۹

 5. ٣۲۲۰ ہ ٭٭5ہ) جہ ہ ہ٣۳ ًىیج مج 5×× <ہ

 97573 ۹۹۲۴۳ 7۱ ۴٣

 تایآ ا۳۳5 ۲۲٣۴ "۲۹۲ 34757 734 ٭ہ٭ ۰۱۰۱

 581 17 م77 3×× 5 ×5۹ ۹] ۴۴۳ 7

 ےہ+۸4]ُھٰٗہ



۷ 

 رالَنِلَتم لا سل كيا -ی٭۲۷ تایآ ۔یو ےہ
 ۴۷۴ 6 519117 | رابص ٭ٌى؟؟ ربص ٣٢٣ ةغعلابم -ی5 *۲۶ | یچ چپ

 575 713518) ! ررکش ×51[ رکش ٢٢٣ ةغلابم -یو ٭٢5 | یچ چپ
 وج چ۱ ۲7رو ۴۲ یے٭ ہہ ۹۴8۲۸۳ ٦× ہ وچ
 )موج یہ ۰ ہچچ م۰٣ ہ ہیک ۴ مج
 توجہ موسم ہی (۹3)< ہوا5: ۴۷٣۶ ۷۳ ہ وو
 ٣۰۳ ۹۹5 ٠۱۰5 ۴۳۳۶ ی۹ 0ا7 8. ہ 5٣ر >”جچ

 و٭ 88 ۱)۰۲۳

 ج۰٦: م٣ ہ ج55 ٭٭۰۱ یك٭* ہہ. چ5 ہ8
 مہك۳5 گا1 ۹۹۰7ا ٤× 57ا7 ۵.57۹18 5۳ ٭ر٭ ٭ چپ

 ۲9 5115 91355 چ1 ۹٥ :۳۲ ٠۳٣۱ )7ج ٭م:8؟+0
 ڈاک 57 ۹۹ 18) ۱

 ٠55 77 ج× ۹۸۹۹۳ ۰۶۷۱۳۳ 57 ۱> ٦
 <5 << <۲ "5555 86۳٣ قی ۵یت ۹۱۳, ۹۰ تو
 557 157 ۲۳۲۱ ۴71 < +۳۳۲۳ 3. *زو->7 د11 8۷7۷

3۱ 

۱ ۹۹8۳+ ۴ 
 و ہ8 ک3 8ہی 855 ۳ "وج ہ

 2757-۹ ]5۳۰ 8۳۰ مم ت >×.. ٭م3حج مچ

 5۳۲ ۳٦ (31:)۔ٹ ۰۳۳۱م ۱ ۱

 -|جآ یاورص8 :زب< مو ۹)۸ ۳۹۹5 7 ۱

 5۰۳5۰ مج "۲۷8۶۱  ×5 "۶۷۳ 188 7 ۱
 71515 ۳۹۱ 55 ۶۱۱ 5۲۳۳ ہہ 5۳ د٭۷ ۶5 گ8 ۱

 ۹۹۳, 5  ال8 ۳۰1۲۳9۹۲۳ (8۱۳۰۳۹ ا7 ۱ ۱< ۲)۴ ٠۱٠۴-۲۶۳
 ّ یجیرٗہ یو۱ ٭٭ کا5 جہ "۲۰ 65

 1۰۱۳-۵ ۴۹۲9۰ ۳۹× 8۳۳ وآ× )۳ ۱

 نِإَدَع َنِاْمت تك نیو رخ یز مترکش نیل کر ناپ ڈاو ۱
 ںی
ٌٌِ 

 ے"
 تھ 2

 انب

 نذات ×59 ۹۳ ۳7۶ ۳[ 4 ۹۰۲ ۱)۴ ۹۲۳7 ۳ ًن
 ی5 : ک۳۲ 7۹۰۲۲۶۰۹۲ ہ. 5ا5 5۳۰۴۱ 8۰۰ ٭مج ہ۹ ۴

 ہ71 5 ہمت پہ:  ء٭×۲؛۱ ٭, ٤۹١
 7951۳ 5177 5۹7کا << ٭([١١ "مچ 9ہ ٭  جچ

 ۳۳٣٣ اکك۳٭٭ ×7 ×8 ج3 ]95 ہا جج ٭
 51ا3 ٛق.. ہم×× ×54 ٢8۳ ہ۹۱ ۹ 7 8٥۳۲۳۲

 97۹ 1 ۳)۶ ۹۹3۹ ]۲1۹59 7۳ ۰۱۲۱ ۱۰75ا۴ (3۳) 7۴
 :؛ ہہ را چی: د۳۳ ت۳ج. 3 ہ مج ہم

 م15۳۶ ۱3 ہ ۱۴ ت٭ 11۹ ×۹7 ) ےن٣3۷ہرقا)

 5115 5139 5۹ ٣۱۶ (517۷] ۷۷۲۰ ہ۰۳۴٣۰٣ ]۳۰۷۰۴۶

 ]5-۹ 5۲۰۳ ×۰۵ 9۴7 ۱ ۲۳۰۷۳ ×ج٭ ج×٭ .چ×٭ ٠٦ ٣
 ہ۳5 گا ۹۳7 ۹5۰ 57× مج ن۰ م۲ ٭٭ 85

 مج٭ ۵ "185 +۲۰۳ ک۴۱ ۴۱۱ 77-۷۳ ۳یچ ×۰۰ ٠٠۷۳

 ٗت لب ۔ےبوی بج

 ن

 ںیہ کر سر و و ور تھ تی دت رد اک ا ری ا یا وک یکن خ رد مد یرگد سد دی ڈے ود یح یر ا ا ںیم 5

 ورک داە یومِ یٰىوم لا داِو ا
 ای پام تا یو
 ا2 اج علم یس ضب

 | عتَرَکّش نیل رلر نڈاڈ ڈو تویِْقعهن رنِد ا
 ٦ لاقَو ہدْييَتلنِإَدَعَكِامت رک نادم زا

 اک ا ا
 7 ٰ ریت نب ھ7 > ۔ڈْےے عل سک - 27 سک

 ! ۶ھ دس نم نینلاو دو داعوروونریٹ

 ام ا
 | ۂیزکایئا ہیلو یا ک ہا وی ا
 : و7 وو تا اد وغ ناک ٌكّعْلاَكإِو 2

 1 رکوع دی ضرشلاو تال کارڈ کَشوشا یآ ا
 21 یگ سٹ یل لازم ونذ نی شغل 7

 1 انت سک نآ ند نیا تا رتن ناولاق ا7
 .1 6نہ نشانات وتاف ان ؤاپ ا ںیعی ناف امع ٠

 (ثر ۰ہ × ×5 ۳۹7۳ہ ۶ ہر ہ۷٭2 ہچرچ٭ ہووچ ر٭

 ب٦ 5۳۲ ہت))+ بجو ڑ۶ یو ہ۸ ),  ىروج]
 ج۷17 جز ب7 یو ہمہ مہ ہ٭7٭٭ 5 2ز٭ی ر یچ٭

 یی ہا 7707۶ 7)۰ ۶چ مچ 7877 4)و ج379 مر ج٭<+
 ہی۳۳ ۳/777 7797 07+ ج7 جا چڑ رہ ا یہ
 ہم]7٣۷7ہ۳ 5۰7+ ہہ یجج ×۱ بح ج6. "جج 7۸۰675 7+

 ×75 مج ر یر یجج چ7 ۹7۳۳ہ ۶ ہجر٭چجہ یجب روز دوہچ
 ×۳ چڑ ج7. ف۱5 ہک ۰۳ 77 077 877

 مر یو جی 7ج موم و۳5 چہ ۳۳۷۹ و ٭٭
 بوجہ یر ہو ۳+ مض)ہج : ہہ 77 ہج جا

 بہت ئ۳ ٣٠ ۹ہم ٭۳ج ہ۳٣ وچ ہو۷7 5حج وج
 ٭۔ق ر بج ای37 1ج ا رہ ۳ قی رک ہا چہ
 ٭جتچ ر ×۲ 5< مروہ ہآمص مچ جو ٭نہہ× ہ۲۷ ۲ ۶
 یو یب ہجوج 7ہ یب پہ ہمہ میچ میب یہ ہو

 از )۳77 7۳+ 7۳7ج ٣5)ہج × ×× ہہ جہ ہم ہ۳۴
 ممر ہر16 ہ۷0 ۰77۹۰۷ ۷۳/21877 ×  ہت ب٭٭٣٭۴ ۳ >۳< ہر
 755 ۲5۳۲۹95 ٭< ب37 2ج 7 8 مر جج جچوجب جو
 × ہمرجج٭ ۸5ع نرہ>+ چو "مچ یج 5ہچج۶×> یوج ہہچ
 ۳میر7 × ۱ ہم ]لک × ہہ ہہ حج ممچ چا
 می مكروہوج ٠ تمردر مجج 7ی جو جہ وچ یورآہ
 ہ۔حور+ :ک7077۳ ]یر بی7 ہک 7 ھرجہ در. یجب

,801 
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 ١۳۲99 م۹ 5۳۳ أ۱ ۲۳۶ *۲۹ ۹۳۷۳۴) ب5 ۴۹۰۳ ۰۳
 ٭اا۷]_ م٣, ہم٣ تا۱ ۳۱ 7۲83۹۶۹ 1 ×7 ی۹: ۶۳۰۰۲۴۰۹ ۴

1۱ 7 17518 

 9۷ یک ۹5۹8 ٭رو۹۱1 ۲ 5۴ 5۹5 5۲ 7
 ٭مب ٥۰ہ ۹477 ہ ہم 186ہ "ہ٠ 9۹۰ ھم

 ہٹ سے رک <ک

 ہم ٌۃُترَت چپ ہہ 8۰58 جەسج مے ۶

 >5 مکنیذعال (5۲5 ۹۰3 ہک ۹۲۳۳ ×۴ (۹) ۱۹۳۴]

 ×8 ]1 کے۴5 ×۳۰ ٠۶۲'۲۰۸ ۱ ک۳ 5۳5 5۲5 ےب
 دیرج ہد ہ۹ ہہ وت ۴۶) 2ج 1 ۵٥

۱ 713111 

 .... هللا نیت ضقلا پن نا لک نا یوم لاَ

 1۹. 7 (00) ے۰ ۴۹۳ہ : ۲۳۴ ہک ۶۶۱ ٭٭

 ہ9ا8 ٣ 8٢× ٭ى. ۱ ٭٭٭ 885
7 ۰ 8۹ 7۹9۹ 5۹ ,71 (3 731۴۱7 77۳77۲7 
 گم ٭ہا5 م3۱۰۴ ہ۹ ہ۹, ۵۳۷۴۳)., 755| ۹ 7
 ت۱ 0 ۹۴۴ 7 ]٥5۰۰۷۶ ۱ ٠۶۷۰۹ "ا۴ ۰۴۰ ۹ 84
 ٭ م٭) كب۹۹ ×7ت٭+ ۳۹ ت۴5 ا٭۳۹. ۰ ا 2۳۰۱۲۰ ۱

 ہے7 کاما 0ہ ہک ا۳۳۰ 75۱ کاڈ ہوے ۔<٭
 ںہہ چ8 8ہ ۹۹ہ 7ا .5, 9۱ ۳۴۶ 5۸ 5 ٢۲

 )51×۹ (3171:8۹ ت۶[ ۴1۹ 8۲۳ ١

 91 ی۳ 7 5 ۶)9 ۳۰۳ ۴۳م ہ
 ۳۳۳.7 ۳۰۳۰ ×× ر0 5 5۳ ۶۴ ٦

 7× .م 8(۱ 7۳ ہت ٭۹۱ ۰۳ 8۳896 5ج ۸۹۳ج7
 5 ٣53۱ ف5۶5 ما ی۳ یک [3ک ٭ ما ٭ج 6

 518:8 5آ 5۲۹3۹ 58 1۱

477 1۹۴ 

 نص امت ویل دی تدارک اخ ا رک لت

 _- ج٣ یک مہ <۹ كج۲ 57کی ۹<

 آے ہ1 ہ55 ہ7 م< 2۹۰۲ ×۹۱ ہا >۹ )] <ہ
 جتاکش سا

 ۲۵۸ ۳ ٌیرباأمو

 نیل لون میر جلا نغ نامولسروھلتلاک ا.
 ۳ نک نانا نانا اک اہ ناپ میل
 1 0090 نون لا ضوتیلف لا لعل نڈاب الا ١
 لسی او نیست لم نو ثنا ۶ لیکن ا.
 ١ یز لافف اں ووینلا یاد ودا لعوانومٹیذا آ

 انب تعا نک ناول رک ا
66:70-2۴ 

 نت نت نام تام نل دت
 ا وا نم شور کیج ہار نی دی ج ست باغو
 ا ناز ٹائم کک ا

 آنا لوک نب تالع وارڈ نیو تزمییھام5 نام ١
 1 نیا ع لک یخ اد تا دان اعا تیر ھک ||

 رہیا لصل وم تل یم او کاتب نور
 ےن اد ںی غب نا یا ضا تدمعنلا یلخ تا ناروا أ٠

 ےس رئ'

 (ہد) 571۶ ۶77 5777۲۹ ۹۲7 ۶ 577379 ہی770۹ ا ×7

 جج چک ۳۸۳۶ مہ ہہ ٭۔٭ وج مہ نج

 ج7 ب77 یہ یک 77 77 777 ()3) ۶7
 جج 2ہو پو  مجورو / ہجوو رجعت رو ہو ۸5
 ]۳۳7۳۳ 777 ۹ ۹٦ ر77 ہیر ہج-٭٭ ج

 737 ہود ]و۰ جج6؛ میدر جو چوچجوووصحع (گ]|/8] ۶
 غ۳کیر ہیردآبوییچ یہ یعچ میچ چو مج بیع یر٭٭ 7
 ۷۳۷ و 77۳+ 9۷7 5777 77۴ 31777 ۶777 ت3) ھچ×
 ۳۲7 0ےک5 چہ 7۳ہ ج ہہ. ھی 7۹ر مصر ۶
 ٭٭ یرہوومج می وج جو+ر یب ف ہرن ہ۷ ےہ کو

 757 )757 7ت7۳۳ یب ہک آہ ا77 ھ۳۳۹۳ تہ چہ ر
 6مر ہور ٭ م5 رب٭یک 777 یچب یی ۹777
 3٘۲ ۰ ]ج٭ جر مدر ہو یصج ہّ٭۷٭ وورڈر یک وج
 5۳۷ رک ہرج جورج٭ جہ ر میدر مرج ۸6 یب رک جوجچ یچج
 ۳577 7ت 2چ ت۳ ہیچ ۶ر 7 ر یی 7چ مج رہ ہہ ریز

 ا777 ۳7ج یچ مہ وج ]) 8ج 577۵ 7۳7۳٭ ۰َ 7۶

 مندر ٭وہ ٭زو ووجچکج ٭ج]٭ ہہو: یو و یڑ ہت
 ت7 57+ ٹححڑو می وج وو می ہب٭_. یک مم 5
 5۳ج 7ہر یو جو وڈ ےہ مہ ےہ ںہوجوو جود ج٭
 ٦٦ 5ڈ ج۳ جر نمر يہ ۸م ب5 ھم ٹچرع

 ۲۲5۲۵7 << چ7 ۶۸۴)۲۹۰ 7 ھ۹0۰7 )7 ۸5 تل مم7
 تاج یو ]چج+ )و9 5جب قتبج یج  ٭ی+٭ ٭7 جج

 ۳77. ممر یز ہہو ٭ہ×× ہہ ڑقج +27 جر



 ات
 سید

 ۹5۰۴5 ن۰ 5<. 8ہ وہ ہ 95 اتگوج٭

 و<ات ۶ا۷ 75, 5۳۰۱ 5۳۰5 م۳۰ ہ و۳. ا3۳
 ١7۶5 ۹۴ ۲5۱۰۵۰۳ 7۳7۳ و3۳ 7× ۲۶۰۰۰۷۴ 5۶ ٥

 ی٭ بات ]۳۰ ]۹) لچ٭ ) ہہ. ۲۳۴ 6)۴ ×۳ ہ وو
 ی6 ۶ا۳ 11064 ۹55 "1۱۹ ۱ کچ ۹۱۰] ٣٢۲۳ ہ7 وچ
 ا٭۱ ۹)3 3ج7 7 ج۳5 یک ×۰ ہ۷ ۱)۳۳۳ )5۳ چ۴
 .٭ ۳خ ٠ پو مج 5٭بصع وم٭ ٭3 یو ۳۴ ۲ ہ
 ۰ ہمہ <۱ ۹ ×× اچ3× ۹٤۹ ہ5 ہہ ٰک× ۰۷۱ 8
 ہہ ۳۷۰۶۲۹ ۹۱۳تا 9۹ ی٭ مہ یو ۴۹ ۹ >۱ ۳ج
 951 ۲۳5۱9 ×ظ [۳ ی٭. ماوو-. ی ×>٭م )6
 ۹مو تاک ۹۹5 8[55۰۱۶41+ مہ] ك۰ 3ج ی5 ہے یت ہ٭
 تیوی ]۱ ۰۰ ۱۰۰۳ ہا ] ٭؟ ہ۰ ۸۰۰ ]۳۳۰۱۹ ۴ج5 ۳
 مانو 55۳5 ت۳۵ :٥ہ7( ×× ۱ ہا چ.٭ ٭۱۵ ہ 3٭ہ

 ک5. 1 د۴ ۹7-۱

 5ت59و88), 13, 3۹ 8۱۳ < <۲ 77 ۹۳ (قا٠)-ج-
 "ھ77 ۹ہ ٭ی× ہ ]م85 (۹۵) ۹۹۲۵۸ ٣ ہ۴

 تاک 8۰ مم << می قع بم با ۳×
 ی۹ )2 3۴ ۱ -- (۹:7819))

 ہ57 (ج30) ۳ : كک۴۶ >۸. ٭×.]چ× (>73)۔ہ٭ ہہ ٣٥
 ۱×5 ۴ رے کا بج ںی و5 ٭ک ۳ ا ٭

 555 ×5۳ ہ7 ب٭5 د>إ )۶7ہ : _×.٭×ى ۲ ۱۲۷٣
 ٭ہ بج وت-٭ ×۱ ی٭37 ہم ہ٭ ہم ص 8
 538 ۹5850 م, م٦ 82 ۹ ××. ؟5۱ 92 "۲۱) 55, ۹

 بٹ 9× + ٭٭کآ ہ8 ٣۹× 8 : ۹٦×۹ ا٭8 6,
 م۔چےعمجچ ع۱۳ ۱58۳ ہي ٣٣۳" ٭ ۳۳۲ ٭
 2۳1۴ ۹]715) 3۶1 87 ۱۹7٭ ۹۹۶ ۹ 77

 (۶۴۲ 1۱۹۹۴۱۶۹ ۹7۹ ٭72781< (7:) ۹۹۲۳۹ : ی ٭×ہ٭٭ 5ق ۴۱

 ۹ وە ود  ٹک×٭ مم م۲ یے مہ ۹۶
 <5 ٣٢ 5× حج ×مچد ہ جج م۶ 8۳۳, 8

 ۰۳]۳)73۶ ی٢ج 7۲۳9 *7 71۱ ۴۶۲ ج7 >7, ہ .51۸7)
 دکخ وج٭ "ات وج۰. ب6 ٭ ۹۹۰ :0), ٦۱

 م۴۲۹۴ 5۴, ۲۴ ٭ م۴ ؟8٭ج *چد× ۴ 73۳ ۱ ١٣
 ٭ ۴7 < ا3ھ ۱ و77 ہہ ہ٣۳ ۳ 5

 ی >ج بم مہ ےدوچو ۱(۱ جچ جج ۴

 -ج٭ ٠٠× <٠ ؟۴؟ *ہ <٭ تل ۔یہ جو ا
 ۳۴ د5 ہہ تک ۹۲۳ ×۱۷ ہہ ×٣) ۶+ ج-٭ ۸
 ×3 ×-٭ ×٭×۰ .ک پ ٭<ہ.م ہ۹ ۴

 >8 <۱ م٭٭٭ ×۹۰ بیر 6. 4

۱ ۳ ۲5۲“) 1۹۹11۹ 

 ہک ۳۸۰ ی5 ہہ ہہج× (.×ج ۲×۳ ہبص ×م مر 81

 ات تم و و 2 نووڈا پ دم نواکع نوکفت ہا لوقا عت رک لاک اب
 7 ناگا یکن فاش تدعود یا ںعورق ںعو لا

 21 لک و بتا نو عد نال ناطلس نکاح یپ انب
 ا تیا یو فا قوت
 | ئل ناف کا نو تر

 >آ تخلشلااوا عو اون ما نیلا لضداواۃوہلا پا دع ا٥

 00 و 6 1 4 ٥بہ لکم هللا رض تیارز ام ساس مون اس
 1 لاقیللا دلا ٹرک وا مت نالی نج نئ قو ا

 مرز ۹5 نور ۳+ "رو ےک یج ر۹۳6 ]۲ ٭پ وہ
 جج : وج یم ید ہي +پِ_ِ وو

 ٭جثحجج مہ مے بجوج٭+ عجب وج "5< ۶ 7
 +8 ۶ ×۶۴ ہرج ہ7 ۹بج ہی 9 7 ہی

 ہہی 70۳۳ ۳٭)م۲) یہ ۰۲ ہیآ 7۷7 ھ۰۷۴۳ ×7

 ٭ ہی جو ڈرو 7 7 تا7. 77ج 077 ہجر مدر
 7۷ ٭ جی5 م۳۳۲ ۳ 7)1. 9۹۷۲ ×57 ۴7۳ ۶ 7٘۸
 ٹی ہمہ وج ٭ی "ہ]۷ 7ہ/)8بج77 یج٭ 7 م7۷۳7 ۹
 وج مہ ہحج٭+٭آ ہہ ہ٭+ ٭ج|]×8) ہورجج نو ہم آ ۶7
 مہ مہ ج٭ ×× وچ ںوچچ ہ "۸ ہمہ )ہ۳ ہ5
 77-۳ ہی7 77ہ ۳۹۲ ٣۳ /۸5]جر/ یو ہقط٭1 ہ٭ہ
 تہہ جور ج یجب کوم جج ںوہ "م٭| ×8 +7"

 تچ7 ×]×رج3) ۳ یجب ہر۳۸9 ہہ ت77 >777  ز
 2877 ہ٭٭ وج ہ ڈچجیعی ہ٭ع مگ86 5

 ہ3)جج ٭7 م/خرو درزو ہر رو یہ 7 7ج ہہق.7۳7۷۳چت
 ×77 مدز یجب د٭زور وج چ٭٭ ہج یجب ٭.مچ٭ ۰7۶

 ہ۳۳ یہ نرربج و٣۳ ٭ج ڈ5 جج ہری یج_ 5پ

 5777 8)7 ج٣ ر قا ت۳ 7۴9 اڑ ۹7ہ 777
 ۱)۳ ۳۷۳ 777]5 737۲ ۳ ×۱۰ یمر پ2 ۴ ج٭ر جج

 واچ أ6 قجج یی پ.یع میچ ۸ج و7

 +7 پہ ×۱ -)ج ۳ج جے یھب ×۲ ہہ 28ر (ھءر
 جہ دہو+کڑاچ ر۳ یی یہ ہہ جر اچ ہہو 77
 7ج ہی ]۔منمبج5 5 79.۳ ججچر مور یجب ہہ
 +٭ج7 ات ہ7 <7 ہل ۳ | یت ام قت موج چرچ ہچ

 <>ہ××٭ ر ی ء7 1 ۱



 .٥× ہا جج. ۳١د 77٤*  7۷ ×۷۳ "۳۷۷٣د7۷ ۷۳.۳٣.٠
 تا أ0 3]55), ہم8 35۳. د7 ۹)۳ >5, ئ۷

 ےج3) < ج53 ,ہ ۳ 8۳9 )773 21718591 ۹۰۹۲۹۶ ۹٠٤
 اک اچ م۳ ۳۳۳ 77 د١ اچ ا9 )>۰ 97 577) *٭

 کلا
 ت- ×٭ ہج ٭٭ ہ” ہہ ِحَساَيُمَقْت پس کج ہک

 لکا ×ح]٭٭ بہ مج ہ (ٗ]ر>۵٣) 86 ہہم نیح ×حیجو چپ!

 داتوچکا 9+ ہم5 و بجح٭٭3 ر5-.مہ جہ

1۱ 31536 ۹۴۲ 5136 6]59 

 ٭ا٭.×٭ ۳۶" : ہ5 8۰۵ میوموج چتو وم

 ٭8. ×ک5٭ ۳ ۴ ع۱ ٣×۳ .ہ5ی٭ی _<×۴ مہ

 5 چاک ۹. ٣× ۱۹8 .۳٣۴ 7۳9)۹3 ۰۲ ج3
 ٣5 < ج۹٣ م٭٭ روز85 31 دنیَم روم ۴

 ٭ا٭: ٤۷٦ 35 ہک )۰ (تت >7. مج بم بج مج
۱ 235718 37 

 5175 ک٭۔ ۹7۴ 3۶ "۹: ۹۳۲ ۲8ہ جم ہہ پو

 1 چپک ×× ہی( ×× ۱ ×۰ !: متوو ]جل وہ

 ٣٠٭ ×7× ١*3 ×۹۳ “7۱ سلا یزک نم قج7

 5۹ 518۱ ۴1 ک5 9۳ ۹۹۲ ہم  ؟".٭ بجو٭ ج٭ر و

۱ 6۶1101 

 م۳۵۶ ما5٭ہصج ی عج 7× ودج) مج ۱ ۳٣

 (یجر +۳۶5 ٠۰۷ ۹۳۹۲۳۳۶ م× مج ہ ہ3 مچ ہہ
 7. ہم. : ۲۶۱ ق3) ۳77 ۸ ج۱ ت۰٤ ×۱
 قمح)ر وصح ممے و مج. ۲-۰ جج "وڈ

 <٭مء4]4[1. "1۹۷ ۱

1۰× 87+ 85۱۹ ])37۹ 

 ٣ )۳ا٥۸9 ۹۳۳ ٦5×5 ہ5 ول. ×× ہ مہ

 551+ <5 8۳ہ 5ا جت وج 1۶ئ وج

 لا نو الا نکلا لو اتا ننزئا هللا ٹی
 -.۷۰ 2۰۰ ×7× -۰37۷۳) >5. ٭ 7 جت

 حی یجا5 ہآاذ 7ہ 3ا× ! بج دو "ٴ۲۰۳۷ ۶ج۳ مح×٭ <٭

 3۰زا 3۱۱۲۱ ۳7۳-4  *ج٭۳6 ۱ ×۷ یہ ہہر ہ ۳ج.

 5۱919۳5۴ >۳ ۳۹۴ ××. ہ×۰ 7ت. توچوا٭ ×× ک۰٠
31 

 ڈا. یک ہہ یک م]×× ہ7 0الح وج ہچچ

 کا7577 ۶۴ اج ×آ× ہ1 3۱ ۳۰ ہہ × ٭رک چوک

 5 ی می مجی×٭ حب ×8 بع یمیہہطو جج

 ۹۴۳۰۰۰۰ ×37 ہی 2۱۰7ہ ہ ×× ا5ن یچ

 تا >ا57 7۶ا 9 ۱۰)× ×۰3) ہ ×5. بج ]1 8۳۴.
 1315 ۶115 ۹۲ ۱۰۹۷ ۹٣]٭, “م۹۹ ۳۰۰" 88۳۳)] 1

 ہتسسسو ۷ت ×7 دت-0 >۰ "۱575 ××.

 ا ڈو ن اش تل2 یی دا چ
 ا نان نس یف ہلا قل قا لئ اج
 ا ور تو و ار ٰ

 ٌٗ سج ھو ٌ
 : 01 ٢

 ٌ ںیہ یر یہ :
 : -+ +2 ٢

 ١ ےن ترک تاک رش نم ان

 ٠ اینپ او ںی ریما ےک ا
 اکا ٹہ چہ املم اج

 ا اھ

 مز ×7 ×۷ ٦× 797۳7۴ :]"۰ 77 جہ ×ط7٭ >-.

 )۹ یو٭ ہوکر7 ) یہ 7ج 7777۳۴ ۶۹77 ×۱

 جج ٭× ڈ8 ہ ج6ر مر وک رک ہجوج بہم وو
 جج ہج+ چی زید ہیچ یچ عو جوچقج
 ب7 1۹0677 ہ7 -نیمر م00۳9 ۶ یو یڑچی یہ, چوچن

 م8 ٭٭٭ ٢ مج و7  (مرر وج ٴروہ ہجچجص+ چہ ۔]ہچچ

 اہ تہ ۳۰ لا ہ7 ۹ مج چود ڑی مر جہ ر جہ
 371 ٣ 77۹ زر ۳ 7 ہمہ۱وج ہک 0 ر7 نب راہ چے

 ك۲ ممدز)ر ڈبو و )ہو9۳ ۳۷۹ 7۰ ×_روج (7و*- وہ ھ35

 اڑ 7۷۳ م۳7 اجرت یو ہجر ہر ر7۳7 ھنچچ یر جہ ہ

 و ہر جج یزاڑب اج ا چت ہ۱ز زرہ ہم ھچ
 وج وچجم 5ر ممدر ۸55 چرچ 85 ج×٭٭ ہ چجوج

 6+ ہی یچب ہورچرہ ہچج ہر ج8 پچ پیردج نہ وچ

 ہم31۷۶۷ +0 ×77 وچ یت یہ جہ یھب ہت مر ”7٭

 ت0۳ "ہ۳ درک ثرو ہ۶۳ ہہ 7 موہ جج یجب

 -جہکاوج مروج گنژو کج ج)ج|” مم)ر یچب مرہچچجچ

 ہہ 5ہو من ج1 یجب عوج زہ یج چہ یجب

 8. 5ج مروج ]مج 3وج میر ہ جج عچ

 51٣۷7 موےو ہو ہیرجہژڑج ووجچچ 5 ہہ وچوج ٤3ج” )

 ٦٦ ہجچ7 ھہہ٦٣7٣ ٹ٣ مو "جج "ج٭ مچ عجم وجچجچ ۱

 5 وہ ب٭ ہرو٭7 جو, مر مج چووچج
 6۹+ ری و آ۳ک] یف ×چےویچ ہوے جج 7ڑ یچب چو چ ہ

 جج دنی7٭+-جواتج وان بج ہجہج جج وہی



 مک ٹپ نل

 زاد ریما اسلا تما کب ینا از
 زا شاکر
 ]51۱۰۹ [٭ 5۳۳ ۳۷۹ ×1, 77 ا51۴ ٭77ج
 ہم۰ “وک یب ۰ مہ <۹: 5۳۸۶ "3

 ٭ہہ ۱× ٭ 1۹۰۳۴. 5۳5۲۰ ۹× ۷7 5۴5۱ ٥۲۰۴٢۶
71۱ ۱۰ 777 5(1 ۱ 7 27 

 ۹۷7 5ا5 ۳.٥۶" 71۷7۹5۰ ۳ہ. 8۴ ٭
 ر۰. مہ ت٭ ۱+. ہلم×٭ ہ۷۳: مم +۳ ۱
 ۴ ۱۶۳۷۴ ہ۹ ۹۹۹۸۷۰۳۰ >7 ×53, 58, ۳ 8
 ٤ ۳۳۳ 57۶۳۰۳۰. ۳ جج *٭م م١ 5۷ ۰
 م7۳۳ ۶759 : ۲۲۳۳۷, ۹) 5 ک۹۰ 1۳ 55۶1۹ ×۲۶ ہ ہعج_7

 7۳۰۳۷ق)۱ ۰۳۰ ۴۳۰۴ ٭ا٭ ۹ ,1 ۸ ٥5×
 ٭ر ا 8٭ مر٭ ۱۳۳۳. ہ٣ ٭×٭٭ <۳ ٦

8+ 

 ی5 سو ء۶ ہ۶٣ ۱۹ ۶ ہ5 ہہ ×٭ ۴
 کل9 ہ ہ57 >٭٭ اچ مج ى۹۰ گاو "۶
 یو د×! ۴ کو ہ۷۹۶۲۳) ۹۲۹۷۹۳۰ ×× ۱ ۴ 7
 < ۷۹7ا ہ۹۳. چ1 ۳۳۳٣۱ م78 9۹۷ ہ1
 ہ۳. <٭ 1ئ۰۸ مم” ۱ یو ج٭۲٣۳(ح ہ۲ 3 ۴
 -حم٭ہ5؟ "جج ہ (۰۴ہ وف ن8 86 ۹ پ۷۴

8۱ 81799128 

 ٥5آ ہ:ےمە ٭ق٭٭7)×× 8 "۰ < ٣
 ×9۳ ۶۳۱ ب٭. ہ۳۶ مح *(۰۰ 38وچوچپ ]و۱

 771 )۳ پ٦5 ۳ ی٭۰ 57 ۰۲۳۹ ۹۹717 59315 7
 ماظ 7 ۹8۷۳۷١ 511۹۰ ۴۱ <۱ ہ5 ×× ہ٭ :٭٭< ۳۶

 5۳۹187515 ۹۲71185 ۶1 ۴7۳ 2775 ۴ا 71۱

 ×8۹ اک ع اتادنأ ×م 5 دن ۔یو 38555۹ | یے 7۹ >5۷۷ر
 -جمە اتم دانا جج مہ یک ہہ پ|9٭ ۹ ۳
 ۳ ہہ >ہچ-ر >٭ مج "ہ8۱ من ×٭٭ ٭٭<
 ٹ٣ 8م و <9. ماہ1 چو 1 5
 ٭×ا٭ ٭٭ ہ٣. ۰ مج ]م  ۔]یچج مم 8
 با ہ7.7× ہا ×× < ک× فط” *مرە مکا

 7تا٦ (23)-۔ .٭ "×۱ ہ۳. :۰ ۰8 ہ٭٭
 ہہ ہی٭٭ ئسھ  ٭ہ5ق ہم ٭٭ عو بچت پے 6

 ہ5۷۲۳۹ 7۱ 8 ۱۹* ٣٢

 77317 5۷۲۳ :ہکچ× (>2)-۔ہ” ۱۴۶۲ ××: “ج5 ۴۲۳۶

 25ل 1۹ ۹۳۶۲۳۳۳۳۴ 571 ۳: 5۹1 7۳ ٣۳× "۳ب ہک
 ۶× ہ 685+ ٭ہجج 8جں_چ ہہ مج مروجہ ٭ ۷

 جا >۰ حج جج مد وو وہم ےب ٤5
 <۳ ہ۱6 ا7۱ د٣ ہ5 5۳۰۶۱ ×7 ۶

 ۳ح ×3... یو. و روح منو
 5۷7 775 × ہ ×× ×۳۳ +5 ۷(۲ 8ہ-م-دح ہہ ۰

 7۳۳ م۰ مج ۱| وجہ. ٭]۳ م7۱ ۰ 6

 ۹دا

 ٭۹7۹ ×57 6 15|۹ تا۲511 ٭ ۱8۹۳۶, وا5: ء۹ ؛
 ٦١]ج1ک۷ (717) ۰۱۰۸ : ۰۶ و۶٦ دت +7 داد وجہ ہ
 دوا٭ ×6 ٭م یچ م٤ 8یچ محی مج ویک
 ۰39>) توا و۳۰7 35765515 ۶۳ "۹۱ ۹۳۴۰۳ ۴۴ :

 جج ×3 الا سات ِلاراَوَم نزلالا
 تالا وایتل یی ت٣ ہار ی 3 ج۴ 1 7

 51۲7۹ (811) ۹۹۹1 +۲۳۱ یڈڑجآ 5۲30 د۲ 5۷ ۹ 3

 تب و۳ 1× ]5 ۹:۴۳ "مج 2٭7ہج3]:)3 3. ٗ-٭3)و وج

 ت9۱ ڈ۹ ۳٣ ۱ ×۳ +۴۷5 یت ٭. مہدرات٭
 تییبتلا دنع تیبثتلا 88 ؟ رودصلا حرش ی ,8)8 ٥5۹18>

 ٹچ ٭]ی "ہہ کہ۹5: (و۱٥ ہ٣ ×1ز
 5۳5ر 51571 91۹۹1:5۹ 8.٢ "مج یہ. وج داٹناج م٭جج

 517۹ ٭ 741۹ >-85[1 ۹7 1۹8 57۱

 ةج ہ5۳ ا۹ ۹۶+۴ <۹ ۱۱۹ ا ہم ۳ک د7
 35 (, ک٤۹ ی 9۴1۹]۶13 >]727 < ہج۴۴57 1515 7

 ۳۹۹1 57۳۳ 36575 7٥ بجا *۷مج ٭ج >۳ ہہہ٭
 سس و۰ "ہرے نان مت ٭٭6٥ یہ88: 7
 ]3+ ۹ 555۱1۴ یک 7۶۲۰ و۳۳۶ >۰۴<
 7511 5۹۳۳۳٣ 18۱۹ 7۹۹ 81:6۶ * ح٭ ×۳7٭ مج ۱ ٭٭

 ہہ ك8 4711 6 9۲55 ۳8۲۹۷۲۶۶ 55 ۰1۱ ۹9۰۳۷ ۹ ]19+ اج

 575 ۷۳۳۳۳1 ۰۱۶۲۷۳٣۳۳۴۱ د3( 81۳1 6510۳8 ہہ, 865
 75۶۹-1٦ ۶۱1 3۵ ہہ ۳575و ہہ اوھ)ک ج077 ۱۳۲۹ 3 1 ٭
 مجح٭10 ٣ت۶ ×5 ×1 1 5 ۹۴ ۹" ۴

 ا 29 7)7115 7۷ 1۳۲7 ا۰ 27۴ ۴1 ۰ 79۳1 7
 ما ۳۳٣١ 3ہ ٭غئ 6 5ہ 55۱9۹.۳۲6 0ر7 ٭ 7

 ۹۰ 5 جہ 5۳۰ مج ہا. يد و ۰ 8۹۰
 ر15 ہ۷۸8٦ 5ا 68 ۱

 57. ۴۹)  مہ یف ۹۳۹ ۲۹۳۴ ۳۲ ۰۳5ہ 77
 - چ٦ ٭ ہ8 چپ ۱ ×8۳ ]می جج ج٭

 ۹89 )3)5 *ا5 5۹ ۹ 77159 ۰۹۳ 877, 53۹۴ گ5
 2۷۳ 1۹47 ہ۳ ۴۱ ۹۹۰۴۱

 7۳7 م٣۳ ٣× ×7٭: یش  ۔-ہ٭ا٤ب

 مج م٭٭ "۲ئ 5۲۲۳۹ ۱۵۹ 5۲918۹ نج جہ 8۱ ء۴
 ۳× ۳ ۹]۹. ۶17۴8)۹۳۹) ۴۳۳۳ 1۱ ۶۳ ٥٥۳۶" ۹ ۳871 ٥

 59 ۹-۰. ۴ ۱۱۴ ۲۴* 5 359 5× ٥۹7:
 ح۴ ا517: یب۴ ۶۱ ۹7۳1۳ 57 جج ۶۱

 انی لا تی ۹ ہ٣ 573۶1 ۱1 ۰۴, 5 ×۱

 کک 3 ۰۲٭ اجا×, ی۳ مباح ×7 ہ3 3۹5 8 7

 م٭ ۴7ج ٣٢ .5× 2۸٦ 7 ہ5۳ د٭۹ 8
 ۹۰ : ]۶۳۸ ک۶1 1۹۴۹۳ 3۱8) ۹۰85 ہہ دا جب ج۴

 ٭٭×7.ہ .٭؛ ×او٭ ٭1ٛ٭ <5 ۔مہگياع ۱ ۷! 9ک ۹
 37 8۶۱۵۰۴1۳۴ ہ ×ج ہ۴ 56, ہ٦ ہا ج6 5
 5۶5 ٦٦ "ا5ا 5036 ۹ہ : ×۳8 چ9 ۹۴) ۳)۹۹ >۲ 3۱۹, ۲

 1۱ ۹ ٥51۹



۷۱۹ 

 جج ہم حس ارض بج ےک لا

 77]75 9چ وھی( ۳۴ آگ مق5۶٥ ۱۰۲۳ ۹8"۹] ہہ

 1977 55 ٭٤1ئ ۱ تارش ۴٣× رش -ی5 787 ۱ ت٣ز ج۴ ہجہ٭

 وجد مج :۔ہٹ ]م۱ ]ب۱ ہ٥ حج. ١.3۰ عج

 9۰ 8 ۹۷۰ ۹٣۳7" ٭چ ۔٭-أم تابش ×× جوہر
 بہ, ٭57ا٭ 7ک زر ×5[ و” ]جہ ہہ

 )]3]0785(٠ 3٤8

 291 ۹ 1:۰ 11515 915۶۱5 ۵71 ٭ ×۰ ×٭

 م۷۳۶۹ ۳۲5 ۹۳1۱۳۳۰ ۳۲57 ۱ك۹۶۰۱ 7ا5 ۳۶۷ َٛ 3

 ۱9۲۳۴۶۱ 9۱ 5٣915 <۹ رخس ×خج پ۹ یک ہمہ ہیياچ

 5551 ۹۰۹۹ ۴۲۳۶+18 7453 ہ۳۳ 5 >٭٭٭ ٭ہ 8ج

 مت ما جچعج ہر ہ3 وخووب و < و٭دہے۔٭ ج5٤

 ۹572 ۴-1 >۹ چ۴ 5۳۴۴ :۴۱ +۴ ۔ب٭ جو

 5171۰ 7*٦ 355 ۴ج ہہ ہہ و٭.ہ۔ جت٭۔ج جج

 م۹۱ م1٣. ۷۳۲ ٭< ٭م٭ مم ٭ی وچ 3 ہہ

 م785 1 رات كي ید مح *۲ک ×۱ ہہ راہ ٭م٭ڈ

 ہ5, 551 ٭ ۶۳۳ك)( ٣× *٭۳ د۲۱ ٭جي یہ3 53جی

 7جآ ہہ ۳۹۶ ۱۹ 976 ۳۰٣۰۱۳٣۰۷ ۱۱3۴ ×357) ہ5 ہہ ××
 دو ہت. ںی مر تم ید وہ 9 ۳5 )7ج ١

 ۹57۹ 91 ×۴۰ 915 ہ5۳. 5 ۴ ہ ح7 ہہ 3

 می ۶ہک ۱ د۱ جہ ٠> ہم م٭ 80ہ ۱7۳۹ ۳ئ۱ نیت
 و[ باد قع چ۱ بب ٭ک ی۳۹٣۱ ہ5 ہہ >8 ہ

 >7 ۶۱ ۰ ۱.5 057 ۹۰57۳۴ ۶9۳ ۳ج ہ)ا) :ہ۳ی ۱ ہ٭

 ٹبج+٭ 5 "۱ ہت ]ج5 پک ی۳! 8 ھہ 58۲ 6
 ۰6)۳ 8 ۹ ۱ .)۳۳٣( اآ ۹ 77ج ۳)5 ۹71 ٦۷۳77"

 ۳٦ را 87۳ج9 ٴہ3 مج 8۳ ہم بر روس |ل+٭

 ۷5ا15 ہ۹ 5۰۱ مج مم. ۳٢ ۹ت: ٭ ۳. چا
 ۴ا2۱. ١117 م۳ ۱)۹ مت وم. وت ۱ رس( ی+۱
 ٭٭٭. ٦٢ ٭م ۰ بج ۱ ہقٌؿ ہ”چچج ہہ بج ٭

 ہ7٣ ")ہ5 ے۳ ںی ڑ8 6 ہی ۰
 ۳ ہ, ک٭] ۹51ا ۷آ 35 کک 9۲5۶۲۶ ۲۰۶ 777

 3۲۳ .۳)٣ +۲۰ ۴۳5. م۱ ٣۳ ۳۳٣٣ ×× ہ,

 ت1. 5136 ۲ ا9۹۶ 3ہ < ×9 7 ۱

 ک۹٦ 315 17+ ×])×.٭ ہ75 ٭ ہم ہہ بس

 ہر ک٭۶۷۲ ×0۳. ہ۹۱ ٭ -ز×٭ ۹۷7. مچ 8یا3 ٭
 کن

 ہوتا سام صنم ۹۷۴. 5۷1۹ 5۳5۴1 ہ7

 ۵ ×× ۴6 5۳7, ۱ ہ5۳۳) ہ5۱ 5۹7۹6 ٣۴ ہ *زرچ-٭۔چآ
 ]۹6 ہاہ39 تد8 5ک م۱ ۲۳: ہ5. ہاتوم 6

 +85155 ۱۲۹۴ ۹6 م۰ 0691 :ر73)3 87۳۱|

 ۳۷۳. 5506. ۴ 297 ١ م5 ہہ و یي

 ۳35۶ ۶ ۹۹:۶۷ ٦۱۹71 375157 ۹۰۳۱۲۴۶ *۶۰۳أ ۶۲۶ ۴٠5 ۱ ب۹

 ۳۷۰5 ما۸) (78) ک ۳7۳ ۳٣ یا٣۳۰ ۱۰۱۴) ۶۲۳ ہ,ب ×7

 53751 ٥3151۲19۳۳ 2۲57 کت ۹۹ 18۳7157, )1 51695717 ۱۲۳ 79
 ید ٥۱8۱۳۴۹۴ ٭م57ہ ج؟ ہم يتيم مج رجم قر

 ہت ےس سم رہ ںی 2577509 ےہ رو
 بجوپو ٣۳ر ۱ ب٦ بہ ”٭ جم : چپ و0 ٭ک5 م۱ ٭٭ مورو ۓوو ۴ دی ےہ ےس عہد مم یی پ
 و ۶۳ہ 3+5 ٣ك٥)۶ ۱۷۳ دبج×چ ہ×جوعو بب 8و ہ ں۳925 6 ×5 او ص۵ × ۹۷۱ )۰۴ 9-7 ۶9 +3323561۶11-15 81 مو) تا0 ج- ل۰ 816 جے71 371175 ۲)٠۳۳ ×1 35ج وہ 3ب_ر.
 ۳۳۳ ۳ ۴۰ 5 8۳. 7)۳ ٦× چچ اج
 1 ۴7 ×٠۳ 3ہو ۷)۰۱۶ ۴ ۷ | مہ 1۱ ۳۳۱ *ا۳۳ ×۲۶ ۹. تام ]مم× 6ہ

 7 ۰۳۰ ۹5537 155 ۴31۱۷ ۱5آ ۰ 1 ۳ .٭ وچم ۱)۳ ×٣ جج لاعت ہ عاند ڑ8 ۱ ہد بج ۴ یمضفف ھم کو ھجری ندا نتادْوَت اد نا لت قت یچ] لااخ د8۴ ۃلخ
 جہ5 ۲0۳5 >۳ >ہ< ۴< |

3۳٣ 
 ؟ ہہ ٭٢ ہچ5 ہ۳۱ م٣ :*ج5

٥۰ 

 ٣۹× ٭ج۱ ٦× ٣۳ ڑ5: 2 “1154
 مح م3( ×ہج ہ

 ہ۲ و چپ ہآ 7۳۴ ۹5915 ٥۳۱ ۳7 ۹
 7ن. ۴ ۳ 5)۰ ۱۲۳ج ی٭٭ ۳۳7۰ 5۳ہ. >۹۹7 ہ

 . ٠5 ×۶ج

 × ت5۳ ۶۳۶۰۹ ء۴۳ 77ج رو۲ ۰۳۰ ٦ ۹۳۶۳۴ 8۴57"
1. 

 ا چاکا ٭1۹۹6۹ *[۷۲۰ چچی ہو م|خہب چمچ

 ہہ, ا۶ 7)۹ ۳ت ہ ہ!۰- مر٭-ہ×۴ ٦> ۶ا7۳ 575 ٣۳1-۲۱۹
8 

 م۴ اچ ۴۴۳ ہ۳۱ ہ۳ *ڑو-رئ+ میچ بج حا

 87ہ مو ۹8۹۳۷ ۲۳۷* 7۲9 2877 ۶٠۹( 1٢٦ ۹۳۲۳ ۳٥ ٣۳۴

 ۴۴7۳ 5(۳ ۶۲7۳ ×۱ا 78 575 41۹ 77 717
 'ق ۳۳۳ 38۳5 ج5ر: <۳ ہہ موو<٭و ۶۰ "ہ۳ ×× ۱

 حت ۳7۰ جہ *7تآ ۱ ٣ .۰۳٣٣ داتا وج ×۰. ہمج٭

 2ج۴ 7)۰ ۱ ا58۳ 3۹[7 ٥۰۳ ۴ج -مور) ۳1×۴5 ۵ 71 ب٭ موم

۹۹۱ 577۰76 8۳۳5 

 ۹ك 577۳5 35۷۱ 5157۲5: 157۳۷۳5۶ 77 م54 ٭چجچ ماوص مچ

 5 ]1۱ ك7 ا30۳۳ ک5 ہہ ۹ ۰18۴ 85۹5 "م11۴7 +۴ )

 7. 196 ×× *رو٭7+ ]مچ ہم چو جا51۹1 858ہ

 ۹۹۹۰ ڈا )۳ ۴۲ ۴۳ ٭٭, 5۲۲۳۰ ؛؟جوج ہ٭٭6 ہہ

 5۹۳۳۱ ۵7۶ دوڑڈ ہ٥ >۰<. ٭ 23 ۳٣۲ ۳ اح ہ

 7× جج. >3 ۱ 8 1

 ٭55٦ ۷۳ ×× ××٭۰ رم سیرت,

 نیلا کیک ہوس ےس

 اک 5اک 551 5 5ا ۶۲۶ 80 ۱۴۳ ۴۲۳۰ وے ی
 ۳۰٣ 5۳ ,>5 ۹ :۱× 515۱186 ٥٦۲5 ا5] 3۶ ۱۳٣5۴

 9۲۹۰۲۹ 7۶119۳۴ ۱۳7 ک۱۴ 8)۹۳۴ 775757 ۴7۴

 !×ڈ× مہ آ ہ ٭أصح جہ. ہوج ہ۲۳ جو7

 5ا۳۷۴ ”!م ٢۳۴۲۳٣٣ ٣3۳  ۹ ">۳۰۳< ؟٣۰٥ہ" أ٢

 155۱۹۶١ 56۰:۰ ا5 5۲۳۹۳۷۳ >5 ۹ 885 ج۳٣۳ <

 ٦5 ×3 ٭یص, (.ع× ہ٭× ×ج٭ ہاتچ 1 ہ ۹

 ا



 جۓ

 ےس ۔ "ےة رارف

 ےرف ےک ویحع_ ںیہ ۔ےتلک

 ۔ےسیوج ہیچ بعور ہرچوچہجووہوصیورججمسوس”ججیسمععمااکقھح --٠< :حج- وک ۷۲ ۰

 حج<٭ وج ۳۱۰۷۶۷۹ ٭ج؛ 6 ×۲۵ 116 ۴۹۳ 5ا5 جچ
 دجچجج وک ×۱ ہما رکتآ 5۷177 ۹18 ڈس
 رَّکِلَبَم موج 7۹۹+13), 87 ٣۳۳۴ا۸)) 7 جہ

 ۹× 77 3.137 (ه2)-ک٭ بات ہ11 38۹ ۳۰۱ ×م٭3
 و٭ ہہ :اتیا دنَبلاَتمْلَحْجا بر د۹. 15 جی
 9۹ یچر 8۲۳ 113 ۲۶۳ ۴ ٦۱۹۱ ٣ڑ 31۹5136 ۹ ھجچ
 ڈچ ۳ج١ 6۱ م۱۹۲ دلب مت فلا ہ مال 035 ادلب چپ
 ہ۱ ۹ ہ٣ ۱878 31۱:۴9 كا ہہ ک ہ5۹ ۱۹۹ جچ
 ہلا و۹۹ ۱1 ۱تا31 ۶۲۰ 516 ۱15 7۴۳ ۹۰۹۳۱۷٭ "۹.
 مد ٭٭87 مہ م۷٣۰۲" ۳ا5 ×۱۳ 5۸۳5 ۰۰ج جچ

81 
 یو٭]٭ ن5 ۱۷. ب۹۰۹ وز۶۳5 57 55, ا5۹ ۹ 5
 ٭خ. ہمت ٭م×۱ مع <۹ ۱۳۶ م5 ۳-5٥1 ہ
 یج ×.(/ینو مچ ۳ی ۹۰۱ اب9۲ ہ5 ك٭ ہ, ۹۲۷ و

 7 7×... )5)77۶ 171۱ 3157 ۱8٦۶

 ہم چج.۴ ۰۴۱۱۹۱ ,٣٢٣ 575 ٦۰ا ٭ م۳۴ (۷۷
 حج *ہم ٦٦۱ ا3ج ۹۹۷۲ ×7 ٭۰)۹3 (55ر "٢٥ج
 ۱ 8 8جج۰٣ جے ۴۳۴۱ ۹۰ ۳۹ ك5 ہہ. ۹7۳5 3۳7
 2 *ا7ا٣32۰ >7۳5] ×ج) ہ۳7 ۴۲ ۱۹۹۷۹١۱ ۹۹۶۴۶1 اڈہ
 3 :مىہحمب ٭5٭٭  قتج ۳۳۹ ٥ ٭۱
 مج جج وج وج 8۷۲۴ 5۳5 ۳1٥۴ 6۴ ۲۴۳٥ ٭]

0۱ 
 تیر ×۱۶: 7 61 ۴7 ۹71۴1 ۱۰۴۶ 5 77۶7
 موج ہ -واکر<ک ہے 8۹۰۳ ×۱ جج تاک ۰۹۹4
 ×جبہ×3231 ہما ۱۳7۰7- ×۷× وک (×عرم٭. ۴۱

 ۔مہ3- ما ہا 7۷× کتکرسآ 868 82۱۳۳۴ ق)٭ 7 |
 785 3. ہ51 ل9 7 ×5 (×6رصت ۶۳
 ڈی ہم ہچ چوم >٭٭۳ہ ٣ بم 7
 حر ۳5, 72۹ >۳ ا575 ۰۳77 ۸۸ 7

 مج یو ۹۳ ×7 ۷۰۴۴ 5۹ ۴1 ,٥۹ 5۷ 5۱۶۹ا 5 ۱
 دج مز 9۶۳۲ 71۳-۹ ۴۱7۳ ث۰۳ ۹۰۳ ۶1۱5۹۶ 7 ا
 مج 8ك ۲53۱۰: ۰۲*۰۹ 7ح: ۵ ۳٠٣ج7 ×۰ ۰۱
 حج نج ی۳ جج ی8 ی0515 268 (ئەہ)۴) م7۷ '
 جد ہک و3اک ہم 5۳ م۳۲۳۱ ۱۹۹ 15 ا ۹۱
 ج3 8۳۰ ج+ ۴ی ۰۳ ٭5 ہ۰٠ (ا0-ڈ-چا/ 9۰۴ ۴۷۱

 یہ ۱× ہ۳۶ د۰۳, ۱ ۶۹۰۳۰ ۹5 51 ٥5۶8
 حج وج: ید ہدوج ]مج حج أ5 ۰8۶8 ۲۱

 مع و1۱ ۹۰5 ۹ 8)۳ ]۳۰۶81۹ 3۴ 1 1۱

 ںی ںی یر دہ ای سس سہ ہا جہد ہسمح ےہ یوسی احد یہ سچ می ےک یس رتی یک دا ےس ۹0م
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 آہ م2۹ ۰)١ ]ہک <5 ۱۷ 5۲۹7 7)۰9۲۰ 7)2773 (د37)
 6۸5 1557 : ا 7۰7 ۶۲۲۳۶ ۳9۶ 5۲7۶ [۴۲۳۳ ۰ ۶
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 ِتَّمَشلا نت راَو - تارمث ×6 رش ی5 856 | یب ۹آ
 مح ×۹۲ ٭<-۳)× ۹۱491 7۱ ۹۲۶۳۰۳ ٥78 ۶٢ >٭3٥٭7٭× ك8

۳۱ 7 ۴۹7 71۹2113 (۱۷۹۱1181۲۰ 51۳۳۳ 

 ہرمث ×۴[ ی۱ ×حہچ م۲٣۳ 6 ح۶۳۴٥ ۹۷۲۹۰۹ ر۰

 5٢ ۹6753 ۳ج مج بج ٭حج۱ :یرج طم۳۱۹) 5



 0ے ۲ 9*0 : ۷/۳۳

 و ٠۴ ۱677 یبہ 3 8ی ہہ 6ج ہ ]جو

 ۲۹5 77۳۶۲ ٠1514 ۶۹57۳ 7 0۶37 ]۱۰۴'۱۱ ”*٭

 ہے ×7۱ ۰۳۳ راْلُْيَلْیَر َي --٭٭ ٣م

 ۹: 7٥889> ٭٭ یبىل ٭ف۔ 8وج و مج مج

 1۹۳13( ۹۹۹ ہ1۱

 2۴] 3۸78 ۶5 55۰ ہ83 ۰)*× جج. 1×. ٌیلَعْجا ٹر

 ءاعذ نت اَن ره نیو قل ایم ح8۹7 ج۳ ٭
 737۹5 5 ۳× م٣ 8١× ہج مج ڈییمچ

 م۴585 >۳ 7۳۰۰ ٣+ ہہ ھت ہہ×ج *۴7۳
۱ +651 559 

 >۳ یا5 و ٭٭ ”ڈیجچروج ٦11951 75۹7 : خعإ دعا مر

 ِبتحلامْوکتَدْوَت نمو للَو یدلاَرِلَح .٣٣ جج ہ6۱

 ک۷. کا 5-۶ یھب >٭ وہ جو, جو1
 5۷7 5۳۲۰۶ ٣7۹ہ ×7۹؛ 7-37 ۶×۴۳ 87ہ ہم

 كی 5| ۶-۱5. ہ۳ -×٣٣۳٭ ہج مج ۱

 3ھ ۴ ۰ ٭-. ہ مہ ع9 ٭ہ موجوم حچچ

 انچ ×7۱ ×8×: د ہ5 حج مج.” ]۹و ۰

 (ھر۔” ۴۳۲۲۳۰۰۳۶ 5 "ہ ]ہہ )ہ× ]جج "×5ر ہں بج

 5717768 117۶ا 278 1۰:

 یاشلا نو ناک خا
 افاَء لا یکم لاَ 4 م٣ 5۳۹7۳57 ہہ ×ہہہچج

 911۲8۳5 ۹ ۹:31 ٦۱ ۲*۵ ا57”: دبہہرج یف ٭رہخحج ہوے 8

 55. ٥۳ 55 ۲۴ہ يب× ۰ ×55 فی رج× بو مووی

 ٭۴۴۹ ×5 ]10775 (مج)۔چٹ :ح]]×٭ ]یا ير یہ یو اچ أس

 اس ۳۳۲۷۳۲٣ 5۳۳۶۳۷٣7۳۳ ھ3۰ 2۳7 57: ۱ ×۳۰. ×ہر××ی.×٭

 ۳۱(ک5)-ہ۹ ۳ تک  5)7577 ہ۴ ہ0, ہ۴ ٭ہہ)ہہ٭

 آپ ا ۷۴ م٭٭۹٭ ۱۹7۲ ۲× ×۳ ۳ -ج]

 داصبالا یف صختت رول --۹۹. ۹ 7. <6

 5٥ ۹۴۴۱ هر ٌىیْيَثُم َيٰلَُم ۔ک٭ ہہ ھو

 ۰ ٭٭ پک ۰۰۳ ھجہ٭ <٭×٭۱ نیک مَا
 مرگ

 مونرط 5۳۷۹ ۳۴۴ ہج ہد” 3 آرمی ہچ
 ِ٭ظ٭

 ئ۲ 7 6۱

517519 25۹ ۹ 

 ٠5 5۳۹81 ۱)۹۴۳ +77 *× ہ8ا<< (ہی)۔ہ ]] ي٤١ ہ

 57۶6 57۰7۶ تم ۵ ۶ہ ×,ہ. ىچج ہ٭ق جو ہٹ

 5 ٥ 71)8)5۳۹ ۹۰۲۹۰) × ۴۹ : ہم ہج×٭٭ ّ٭٭

 ۷۲۳۳ 574 اج >7 ۳5۱ ,۳۰٠۰۹ 7۳× مم]٭ہہ جر

 ۶18۲۳ ۴ہ, ×٣٢ ٭7) 5۳۶۳7 ہ٭٭٭ ٭جچ ]مج "0ق وج

 55۳5 ھا د۹۰ ہ۹ ۳ج ہ ہ7٣ ہج وج

 ہم5 ٭ا ۱ ک۷ .5۳۳۶٣ ٭۲ ہہ ٭٭ جج جود

 و رجحلا ۲۲ ٣یرباامو

 نا لوٹی ِبادعلا وی وَ ساگلارنذاَو
 1 عت كو عد بج رک لا لاَر ار اولظ

 ہا تفاوت نا ںیک نشا وو لیلا ا
 ہہ امام کی اک نر دق 1
 ےآ فل نت ما و لات ا
 1 دلدل الف لالا ةنو لورا رام ناک نو ٠
 ہل شا لا مون ابا لدا ناڈو
 ٠ یرٹد هَوَكلا دوا ليادزربو ٹول او والا

 اک ںی لن لدا یز یل اکا موَهوْم نشو ںارایق ١
 ہا ندا ںی لمبا و پان ہللا مشک ا

 5بال واوا رک یو اولاد دی
 2 تے ےس تا _

 >ا دمحََلا نیحَكلاوطا دس ٠
 ُ 2 ہ بش پازٹت پنکلا كا كلَب ہرتا 1

 مور ہچج٭ ۵ 7-.ہج تو د٭۹ جو ہ5 ہر ]یچ چور

 77۷۱ ا9۷7 )6727 ۹87+ 2 ےک ج7[ "ہاں 3چ

 ٠5ك ہ<< جصجوججج پو  و5ر ہو چ جووپ

 "م+ می ۲ چے ہیرو وہ۳ یئچ مج عچ ]۶ یمےر

 میپ ہ< ہک. د7 ہ× ج58 یہ ک5 ڈو و

 ۴7۷ 7۹ہ +ہق/2-+7 77۴ ہہو ]ہہ ہہرجچج ٭ نھجج جج

 ١358۱ ١ یر ہوا 5جو نو قچ یوہچ چو وچ یچ

 جج 7 258 -٭ ہ٣۳٭ جمہور ہیرو چہ چو

 ۹ب 75ج مچ مح. چچ حج یور تبجوم٭ ہ<ہچرک٭ ھ۸ 7۷

 ٰ ۳ي ×۲ 7 ۸5 وجوہ ہہ چک ہجرو یر چور چیچ

 ٣ ت7ج یر ھ۳ 37 (مد۴۰) چ7 ہوئ چپ

 تر ٭ ہی یھڑرج ہہ ھ3. یس عم چہ ےہ

 تو ہج ھجو دججسجوک یہ چو وج مہ
 ا ٤۹٦ قدر چا ف77 ء۲۹)ہ۳جہ٭ وجسربچ د:وووچ یہچر ممر

 ْ ا019 ج7۳7 ۰ ۳۳۴ 77577 ب۰ 7۳۳۳ ج077 7

 ٭ مج مہر  یدر وی ہجچرچپ ]رک یرچ جھیچ.ق

 ٛا57 مہر وج جج >٭ 7۳ وج۱: مدں بب جج
 و7 >توج یجج وج یدجچ تبع جج یجج وجے مہ مو

 ہو رججچہمو یب وو جے وجوچجود|ہج)

 ۱ عا 5۹
< ۹۹7 : ۹۳۳3(۹ 8 

 ۱ 7 م۳۲۴ ۹ )۷ 175 1۹ج ۲ رج

 تی "مر ہراس ججو  ںمج 8وک وچ و سچ مچوجچ
 تتسا



 ریوھت آے ھا ےہ سہ

 ریس

 ۹8 وج 7)5 1٥1۳۸7۶ ء7۶ ۷۷۷

 75۶۸5 ۹۹ ۵:5۳۷۷ 5۹5۳13۱ 38 *ہ۹۹۴۳ ×ج٭آ
 1 ٦٦ ا۳۹۰5 ۷8 5159۹ ۴۲7 ب۹۰ 47181 *۴آ ]۱

 ا55۶۶ 5۹ا۹ ۴۳7 ۰71۹15 ۴7 ٭ )۹٥۹ ٭) ج
 ٦اکناکپا ایران

 ِراَوَلا دجاولا وا ویو ثد منا لا نخ الا لا

  ۱سج ٢× ۱" ۳۳۰+ ۹ ٣5۹۹ ۴۳ ۴57۶ .۷۹۹
  571۰3 ۶۷ 2(7 2۱:)51ک۰۷۱) ٥ ی٭ ۱۶۶٣2 ۲۵×5۳

 ۹إا3۹) < ۹۳۴۳۱ ۲۳۳ ہ57 ی۴۳۲۱ ×٣ جہ *۲ی ہ جو ْ

 5151۹5 ٥ ۳5 ۶۲۳۳۰ ۱ ٭ : جہ م5 *۲۳ حجر

 7 ۹ 5 ۴ ہ۳۰. پو یھ ×۳. جہ
 ۹95 ۴۹ ٦7( 5 ۱ ک۳۰ (۵۶ ۳7۰ ہ 77٦ 5۷ ٣۳٣٣

 ۹5۹ <!اھتج, 106, ۹ک ہ37: ای ۱۳ ۴ 71 ۹ ٢۱

 2۷ ×ا٭٭ ×۱ ×ہ×.<٭۰× اتنا الایمَمںَٰرََل ٭ہ٭ے

 4 ا۳7٢5 ۴۲۹ ٥ 3۱9۱ ۴57٦ ×جبج 3ج چج و

 بو 5ط٭ <ب م< ہ5ا مو ×۱ ہجیہ ×٭

 ک21 8۲۳۲ 1, 3۹۰ 715 *ا18٭5) ۹۹ 7 ۱

 پ51 ٣۰ 5۶۲۹ٛ ٭×ہ٭ *1 مہ >٭ہ:؛ و 93. 8چ

 ۳ ۶۱1۹۹) ×۰ ۹ 5۲۳۴٣۳٣۴ ۶7۳ ۳7 ۹۰۳۳۳۷ ×)آ ۳ج۱ 7ہ و
 حج ہ1٤ ڑ5 >ت+ 57 ع3 ٠۹ہ *8٭5ہ ٭٭ جج

 ۹ج ۰۳7٭ 5)513 ۱۹۱ 85۰ +8۹۳۴ ۴4 177

 5۳5 ۴ ۴-۱ نہ 077 ا5۳. ۹ 7

 ٦٦× (ج5)-ہ ھ۳٦6 :).چ5 (ہ8۰)۔ی 5ج ١۰۴ ج

 ہہ, 2۳۶ ؟][9۹) ×٭ >"_ یہ جی× ۱)193 ۳7 ×6 ۹ ق٣
 ×5 5۱۵۶ ا او (۴۱۹ ۱۳۳٥ی ۹۱ )× ۹۲۴۳ ۶۴۲ ٥۳۳ ۳٣7

 ۰۰-7۰۳ ہ دتقام 6 53ہ جو885 5 ہ

 5۹1116103 7 ]۳۳۶۶ 3717۳ 3۳ 5۴ ۔ی×85)

 ہ۱۷۷۸۸) ۵ پ۶۶ 5157 77 >۶ 77 >۲۰۳۳ ۳
 757815 (38]) ۹۴۴ : (۵۹۰۰۶۶ ۳۴۹ 6×٣٣ >8 ٣ئ ۴ ص+

 771 +837 جہ ۱7۰517+ *ر_×5 ۳۶ <5 ۱ ×۰ م۳
 77 (5)-76. ۹۴, ء۲57۳, 1۹1 175) (۱۰]٭ 1۱ ×7 ی

 55۳7 577 و ہ۹0ات ہ٣. <5 33 ہ8۰
| 381۳۲۹۲۴7 

85 17۳9 ۶۲۰7۹ 7775 7۶7 97197 ]۳[ 
 جو 8ا ی۲ م8 ہہ ص5. عج ع ]8 ٭
 56۹8 0875 ت۹ ]ہ3 م۰۳۶7 ۳۹ ۳)۹1۹۹ ( 7
 ہ9ا ک۹ ۱ ۴۹ ۹8۹۰ ہک. ۹اكڑج >۹ >۳ ٭جہ ی۳( 6

 م5 چڑ ۱۲5 ۱۰۷۳ >٭ ۱۳77 5(۹ ۱8۹۹۳۰ 7
 ٹی ١ ہ۲ یف ہہ بج ۱ ہ1 5۶۳ہ ددچچ

 ا۱٦7۳ 23۶۹ 428۷ 5757۳۴ 31) 3۴۹ ۱ ۶۱۴۹۰۴ 7

 761855 5 53+5۱۷۷57 57۰۲۴ 7۶1۹۳۳۴ 55877 ۶ ۵ج: ۱

 1 >757 8 >18۳ ۵7۹ ہ۹ ہ۰٣ 87۹ ۴۴ > ۷ ۱
31 

 ما "84۰۳7 ت٤ ٭*م 51 ×1 مہ 9)۹83 ہ1

 ن۰۳ ۶۱۰۰5 جہ یھ اک ہا ۳٣۵-۳۲۴۳ ٭< 7

 5۱ یک: ی۹ ہک ا۴: ک9۳ 7ج ب۰ ہمر×٭ ۰ 3۰ مہ

 ت× ۱۹ق ہہ ید.]٭٭ بجو ہ ۱وج ویز ئ]ہ جی

 ک۹۰ ہ55 755 ۳۳ ۹۹۰۲۹ ۹٭7-٭ہ٭ ٣ج ےہ
 ہ51 ۹۵۹۹ ۹ +7۰5 ۰)۰۱۹ +مات-×۱

 کیہ نیو مم فاولض نزلا یلص خاک

 کک 5157۰ 5151۹9 ۳۱۲۹7۳7۲ ×۷۹ 7) *ہ۳۳8. 7۴

 ٭ ۶۳۰۰۳ ٭7 جہ ()ہ7٭ (٥0)-٭ ساتلارنَت ۹ ۴

 6551 ٭5 ۱ ۹۳۹ 5۳77۷ 2۳۶7۲۶۹ :7) 7< ہہ 3ہ 80آ

 ۹۱ ٭ ا٭1۹ 57۳۳ 5 >5 ۶۳۰۱ ۳

 ۹75, 5۳۳( ۹5۳5ا ہ۰٦٠٢ ۶۳۳۳ ٠9 مج ×۱ ہ٣۴ ہہ

 1۳12 17 ۹7۶7 ۳٣٣ ۹ .۲۹۳۳) >7 ۱ ۴۰ج ۶
 +۷۲۹۹۴۳۹57147 ک۹۹ آج 71 ۶)-۰]) ]1۳7۳ ۵٥ )٥55(

 5۳ ہہ, 5ا1۹ 5٥۶۱ ۹۹۷ہ ۳ ہہنتہچ (چ ج

 ×۲ ۲٢۷٣٠٢ ۱ ۹551 ۹75ہ ہہ بو چچجچ چو وج

 75 ۱۹9 ٠78۱۴۹۰۹۴ ی5 <۹ 1۱ ۱7۰۲۳ ٥5۳۳۳

 لون یھران ناک ناورمھرٹیوالیا دنیورجمرکم اورکب لو
 لاَلنم ×× >۱ ××××>٭ ]وع ٭ ×× ×× ××
 9 ہ7۱ چ۳ 95٣ ا77۳۱ ×۳۴ 77-۴

 <3. اک او15 55515 ۴1۲۴ 5۲۳۶ >5 ٭8 ہ ہ۳ 7
 ۹۹5 33:8۱6 یب۲ >ہ٭ ۴ ہ٭۹۰۳۴۸ ہ+: وچ

 )ر< ٭ی ۴ی >م۱ 56 ہو 7:۰8 ید جج ہ

 97757 85 ہ, ی5 519517 *7۰4)537 ٭٭٭ مج٭ جہ ی

 5< و5 ۹۳۰۲۴ ×(۳۴۴ ×× ب×٭ خ5.٭× چج ہ ر< ي
808 

 د7 1۴۰ ×ج>ج.ہ٭ ٭8ت٣٣۳ہ٣٭ 8 جت .م->مرّو

 3 ۳۹×7 . “۲۳۱ ہ۳۰: ہ۹
 ہ5-7., 7۳۳-۹۳9 717 ۱ ک26 >ج٭ ہہ یصص 0

 ۳7 پ6۰ مٹیو ٭ہ ]ج| پیک ہہ 89080777

 (حہ)رم ۶۳۰ ٴ٭ 137 ہ ]>۸ ء۷. ہ ٣ہ.
 ۹315۱۲۹ 571 58 7۹ ×× ٭۹ 871ج7 ۱

 ا۳۱٣۹ 73747 رتن اک ناِو 9)۹ نا ۴ ہ۴

 5۳477 ۶1775 ۴۹ ۹۹۹ ٭71٭7 ہہ 5۱7 ۲ہ جج ۷ہ ہ
 5115۹ ٭قى ڑ6 ہی جج 3چک نج جٹ جعچ

 79۹۰5 5۶ 1۱٠۰۳ 7 ہ7۹ (3):) ۵: ہر77 ٣۳۳٣٭

 68181 515181۹۳۹۲۶۶ (3۹ ۲۳۶۳۳ ی ٣۳٣۳ (٥7٭
۱ 18 78115 

 كو۰5 ا۳ ۳۳۴۲۳۰ ٭ہ :جنتق٭ یر ٭٭ ٭ج

 مایا یخ ہلا نال نیر ہد تلیع ےل ہہ(. چج ہی وو

 2۲٦71 7۳۹ 6۷, 51 55] 379۹۲۰۴ 1۲۹ ۹7۲ ہ6 ۳۰۹

 45771 5757, 15 5 ہ۷۷ ۳7ہ ۱ 87۳٭ >5 7
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 آہ ہہ [چجي :.ب تب٥. "۹۰۱ ۶۴۲۹ یت:

 تيەج ہی. مم ٭٦۳ 1:ك7 مہ ۳۲۰۰ ٭۱۹) 8 7
 جر م٭ ۹۹8 |۱ ہمت ب٭ >58 ۶8۹5۹8 (]

 ینا(

۳۴ (357) (۹۱۰3 (74 57۳۹7۶ 21195161 3-۴71۹ 
 ! یدڑر۔5 ۳ "م۱۳۰۱ *811۳(5"۹۳ا 5۱ کتا 785۹ ہک,
 ےہ ۳7 گیم *٭ ا9۹ وو ٥- ۶۹۹ ۴ ٴیی

71۱ ۹۱۹5 ۶9۹(5 ۹۴۶۲ ×۳× ۴ 1271-85۹ 

 جچمہج جج 8م ہی ۲۱ تہجج مے. >٭×۳ ۱
 3۰ت5 ہ5: 93) ٭م٭۴ ۹  ی5 ۶۲۲۳۰ ۳ ب۰ ۳)۲۳۹

 70۹0 71-[5۲۹۹ 7آ ۰۶۱۳۳۳ 511

 )6× ۹٠ی ييى +۹۲۳ "ہەڈ17 ۹۴۹ 5<.
 ]جوچ<٭ یر س 8۳7 ٘ك٭ 588 ی7 ج۲ ۳٭٭ ۰: ہ۶۹ ۹
 ۹9۹٭۹ ]مج ب, "55 0× ما ٭٭× ٥۶" ذ1 ۹۹۰ .

 ز11 ۹۴7 ی۹717 ۹۹8 81۱

 9 مقحصم 5۳] ۱× مہ ]52 ۹۹) تم٭ ۶ 93۳5٭ 7
 7۰۳ 7٣ ۸۶ م۶۱ ۹ ۱37 ۹)8513 7)۹ 5۴ :

 9ہ ب19 >3) ہ ہ۹7 تاج ۹۹ +۹۲0 ہہ ۸٦

 !ی×6 ۹۹4 ہ ہ6 11.8 ہہ( 8۰۰ ۹۱۹۲۳۰۴ 7
 یو >]0 ۹.۹ 5٭ 550178 ۹۶11 77 11۹ ۱۹۹ ۹۹۹ 775

|۱ ۴ 918 551515 

 بادااتتا
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 ایضایرفرذ-مچج يصح١ ہن ہہ, ۰۴۸۷ >۴ < ۴
 و8 ۱ م٭ ہم” ٦۰| 113::71+ ۹7۸۴-1۹۳ 2۶م۹ ۴

 ہر ود 7 81 ہا(۰-0ہ د۰ ہم م۱
 7ا ۳ ,۰٥۳ 7ا۹1 ۶75۴ ۹ 57 ۰7-7۰ ب۹۰ دزو-٭.ہ <
 ٠ہ. عر  ٭مج ج٦ وھ+٭ ہی. 7 ٭ىی. 8۶+
 21571511713 3711 ۴ ک۹۲ 91487۹ 715۹178-78 ء69
 یو می چی عر ہ :عج] چت ۹ ٭م٭ ٭ج8 ٠ ٭

 2377+ ۴. ۴ 6 515177 7۹31 م7 ب١ ]۴ ٢٦۹۹
 د۳٥ )۹ (3-٭ ٠9 م۰ 11۱ .]ہہ85 (38) ۱۴۹ : 5
 5٭] چکر و ٣٣ : ری مج جم ۷8. ۱ 03 (۰۸
 ہا ۴۳۴ فرح ے م٣ ٠× ٭<), ٭۰تا۶۹ ۶۰ 9× ۴

 ۳) (۶۹۱ ۴ ی۹ 7111۳7۶ ت5 ہ۳ ج071.( پچ
 تہ ۴٣۲۹ ۳٣ ۴7۹ ۹ جہ ۲۰۹ 5م. ٭ "م٣ ٭

 و٭ع آہ مہ ہم 8۴و پی 8چک ہیوم
 جی _.(ی وقار 1:3 5۳٣۹ 8 ۹۰۹٭] ۱۳۰ ۹ 5155۶ ٥

 ے۰. ۳آ ب١۱ ؟([9۴۳۷ 2۰۴ م271 ×3, 7167] ی3
 ,]2۳8۱٥6۹ ۹۹۲7116 +۶۱۲۹۳ ۹ 165:93 ف۳1 ۴۱

 یرجحنُ| ۲۳ ٣بد

 میلان ا رتک نار اَمر
 ٦ نوص نمالاخشهْيَو اوعتمک یو اوم ای مشرذ ١
 ا ثا ایل الا ةق نما اموی

 ا وەنورخاتیامداھک یا9 مأ ن ینا مکلولعَت آ
 1 آ0 ںوج مک کنار کلا ديلع لون ینا دی اواف

 . 2 07 نا لون نقرضلا نو تک ناکام ا
 ےآ نما سیا نو0 نزظف لکل درک نان ا
 ناف اذان ت ترا نوکر یک آ ا ال ین نیلام م ناول كي آ
7 

 >1 تام ناول ام ںومرعی دیا واک املا نشایاب معلع
ِ 

 7٦ق رک باس ھا طا
 ٦ ٥ناشامنتعاد مما یراسا نمالا نوٹ

 یس ۱

 مر برج جو جو وہ وو مہ م ڑو ح+وجو ×6 7

 ڑ7 7777 چکر مز ۳ چہ 757 ت۳ می ہ ر۸ت یر

 مر نج 58+ بج بسمو ںنیورد چج/إ ہک ×67 ہو ھ7
 ہم مر یجب بہ ٴچجہوہ وہ ٭چچڑ5 ڑچچ یرچ م8 ٭ہ

 50 198ر مر مرہ :جوپ یو ۳ ٭ہچو٭ ہی ٭  یج؟

 *۔م"ہ نج ٣ مر ٗيروہ و٭٭ ر یھ ی ٭ر7ج ٭٭3 5 7
 +۳ نک ٣۳5 ہم یجوج+ چوجر مر ٭۶ پ5 27

 ٭ 5 کچ ۳7 مج مج وم وہجج بج جہ جہ ۶ یر
 بموہورہہوج یچج مو وچ ٭جہرَچ -(ج ٭8ر

 تہ ہوہج جج و مو ک6 یر ہم چہ ی ی٣ وچ
 ۔ںورج ]نج یج <۸ 557 یھ ت7٭5٭ / (ثنر)ر 7 77+
 بک ۹آ د٠. ×7 77 چ٭ ٭٭جر نٰزز ہہ جج
 ب٭ مہ وج ہ۰۸ جج >۳ ہوہ وجہ چچی
 وہ٭5 1 میجر یر5 5۳ 5 ی وتہ٭ ریو+ ہرغ)ںجج ہی

 چڑ مح ہجر مدر ہوج یہ ہ۶ زوو)+ چو 7ر ۶)۹
 یب 237 708 ۳۳٣ج۱ خمر ×7 ہہ 8 ہد+ہ٭ )7۷۳۰ ہر۳۳۲ جج
 9)778 ۲6 مج ہہ 57 627 777۹ 57777۰۸۹۰ ۳ ۹۳۴ بر
 ہد ہد یر. 7۰ ہج ہت 7٭ رک 087 ۳۳۰۲ 5۴
 ۔ےجچ.ب جج ڑچو٭ .ی ہوڈ٭ہمر یدر چوو 5 ہہ۳٭
 3۸ج ×9 ڈوڑچ یجب یربج ؟۔چمیو "چر 5 قع
 57ہ مدر وج بج جیرج ]7ج ٭”وورج ہجج ہو
 م 7ج۱ مر جچ م چو جے وہ ہود ہہ” 75+

 ۳ 37 35779 ز



 گا

 ح6خ ٭8 جو۹ ۶۴ مج. ہ٭١ ۰ :٭ ٹچ
 ۔ےج ]جج 58م۱ ب۹۶: ۹۳ :۱٭۹ ۹5۰۷ 1۹4 5۶۳, ٭٭

 مج مد مج وج ہودح "م۱ ء۶۸ 98 ۴۰:
 ٭ م۱ ے+ اہ مم 0۳۹ ۳۴۶۱۵۶] (۴۹ ۱

 9و ثب ہ٣ "5 یہ 3ج5 .6 ]55× ہ ۹8 یگ
 جیت << ۹۹۰ 5۹55 5۲951 ۶۲۶ ۵۹ 789 *ہ٭
 وج 5 ج۳۲۶ 577 ۱۶۳۱۷ ۹775 :۹۹۰۸) ۴۶) ڈ
 جہ ہ۳ ٣ : ۰×50 ہ ۹555 ۹۷۷۸ گو ۹
 جج فم7 53۱0۹۳ ۱۸٠ک ۹۳۳۳ ]۳۶۶۳ 381 7

 -۔ن٭ کک ط۲ صد ۳۷ ۱× ۱×۳۰ 88 م5508:
 ”ج+ج جم ×95 ۹۳٣۲۱ 5۹, (5۱۹۹۸ ۲۹۳ ک *ڈہہ "'
 ٭6 81۸ ۱6۱7۰57 5 ۳> ۳۳٣ ٭7۶۹۰ ۱

 مج "5۲۴ ۷۳۰ ۹۲۴۰۲۱ 55۳6 ۹۹۴۸ : (5118۳ ۳
 م۹۳۳ 5975 6 28۶ ۹۹۲۴۶] ۶75. 61۹۳ ٥5315 : انب

 طا ۔ےئک نم اَرلوْخْنَما 3831 ۰× 2۰ 57 33777 ٥
 ہ 8یہ <۳ ۱۱ہ ہہ ××٭۱۰ ۴۲۳۵ ۲۹ ۰۰

 33 مہ 5 ٠۷۰ م8, ۷ہ د۹ ۳ ٢۳۲٦
 ۱ جہ ہل 82 "في ہے ٣۳۴۳ہ م۳۲۴ ٭× >۰.

 ۹ 7: َنْوْظْهعَل َلاَقِإَو ۹ہ ۹)۹, 511582 ك۹ 77

 5 ۱۶۱ ۳7۰ ک57 ۹ 151 ۰۱۳۶ :۴17 ۴۹ 7۶۳٣
 -حیم وج م5 جج ہ٭۰ ہہ ہ ۱۰ج ۰۲۷۹ب 5 6۳۳٣

 یس ۱77 *7 ۳7 )۳۳٣ :6م۹ ۴3 ١٤( ٢
 جی 18 ۔.ہہ ٭۶ ٭ہ ٭۹١ ۱ ۴۹

 بو۴ >۳ 8×۱ ۳۰۳ | ۳۱ ۹۹5 ۹< ۰۳× 83۳۳ ۱:٠
 2 ج۲۹ 77۳۹ ۰ ما ماجہ و ۹۹ ٣۳۴

 ۹( ید. ۱۹۳ 9ہ ٣۳۰٣ ۹٭-۹85 ۵8+
 بج. ٭_٭ عئع۱ مہ بب یم ب ۲۶۳ ۴ ہآ

 ہر ص ہ۳۳ چی *۲۶ ۴۴ ۱ ا۹)۴۰*۶ 7۲۴ ۹۴۳۰۳ .٣٦٣
 ػك۳۳ 55 ا9۶ ۴ ۱

 جورب ×۶ جرب ک5 55۳۰ ۱ کاٹ چ4 27. اڑا 716
 ہن ۱ 7 4 ٠۰ ۳ 5۵8-۳٣۳٣

 ف9۲۶ جررب ک5 7)9۴5 358 ۴7 7 ۴971 ۱171۳5 9
۳۴۰ ' ۴78۱۹۷۳ 8 ×۳ ×× 1۳۳۷ ,5 77۳۴ 
 ج1۴ سہ 195 "1۳۷۷۳۹۷ ۳. ۳۴ 7
 ۔6ی6جج 5۳۴۰ ۶۱ 5۱۳۷۳۳۳۲7 ص۹٠ 5۹۱۲۴۳۳ ۳ ۲

 ےب ×ر !جووجب تہ ۰ اس ×۳۶ 7 ۱٦0
 مو ۳ م٭٭ ×۵ چ۳ چہ ءامس ×۲۳ ر155 1

 ×۴۱ ۲× جت <۹ ۹۳۳ ۹5757 ٭٭ ٤؟
 ہہ تک ی5 ج١۳ 5۹5۳ا م1756 ۹۱۲۳۶ 1

 ۳۳۴ یہ۰٤۹ ۵۱۶7 77 ۹۰۶۳۴ 8۸۹۹8۳۷7 1۳۴ ٥
 --ت+٭٭٭ ٭-٭ ایران تیا دت ا

1 2" 
 جج ۰۱.۶۱۳۲ ۳7۴ ہ۳٢ 41 25۹ :٠۱7

 ۔جص8 ہ۳۴ ک5 ف5۴۲ 1۱۷۴۷۰ 7 < 77
 ۳۳۰ 7۴۴ ۵۹۹ 7۳7 ۹ 477:7 ت٥ج ۴7ا 3218 77

 جیک ما کی وع چنار یک تاک ام اتا ماس مم ےہ اج و ےک کد مافیا اک کا وس ا ےن سا۱٣ ۱ ۵ یک یک نئادفچد ہتجیخےیتد ہ۔ یہہم یچ سج جیع وچ یر تاصوحسوپے سو یمن دوم درج تم

 ۹جا ٰ یو 17 4۶+ ِ
 اپ پس ےر ےچوپسیوسیچہم ری چے ے) ےہ ےےہچیسہسر جوس یم ہہ ہکھسمچہس رش سرسشج ہ س رس بس جد ہی تیونس پیج وک دی ہد ا سادہ می وم

 زد کا ٹپ 21

 7ج. (>8) ۴۴ : ی 3۳. 2۱۹7 3۳7 وہات رک ۴9
 ا81 881 ۴7۳۴ 5 ی۹۹7۰ 5۸9۹ م۳۳ ۴۱٭۴] ۳۴

 ۴۱۰۷۸ (۶۷5۲۴ ۹717۲۴ا 1۱ 83٥۹9۰
 ہہ <7 ہ۷۰ !(8۰ ٭؟٭. .اذ ک۹۹ 5

 چپ ۱۷۱۳۰ 8-+ 5۶ہ "۶۰۳ : ۱۴۰۴۱ ۱ 1۳٣۰۳۰۴۹۱۰۴۹
 جج یججہ ٭مووہھ, ۰۳۳ ہاثج ۳۰۳ 9 7
 00. ہ5۴ <1 77 ۹9۳ م۳ ۰۳ 7:5۱ ۱۶1 97
 بجو وہ2 می, دانت ۱۳ ما01 97۳ 75 ۹

 م۱۳۰۳ *53۵75 5۲۳ ۴۳۲ ۴< ی۹۹5۶ 81 ۷
 قتص ہ 057۰ :۰۰۳ م۱۴۳ ۵ا۵ "۳۶ (05
 27۱۴۳۱ ۳٣۰٣ ,۶ ,٠ ٭ ٭٭-8 جج م٭ او۰۰ ۶
 ت5۱ ×۳ ید متت لا5 1۹, 5۱۳۶ 5571۹715 7

 ٣ 0۱۳ 771۲95 ۹7۲7 ×3 77۳ 7ک ۰7
 جید ×× :>35 یەز ]۹ : ہ وج "9أ ۰

 یہ ۱۲ ۱۱ مہ, 55 ۳ ۹7 ۹5۰ ۴7 1 -٠
 ےوت)ر

 ×ج-.٭ .۹۳۰٣۳ ی۰ 1×۹9 ؛ 7×× 3 8
 -ج× و ۹٭۱)2 ×7 ۹:3۳۰۶ :٭۹7. ب6 ۹8۰۸1 ۱۹۳ا ۴7۱

 ہ۱۰ ٢> ہد ي۱ ہ٦ ھ8: 7
 ہإےچ ل۰ ۳۱:۰۹ ہ۷ 88۱ گ۳۴ ۹۳ٛ ]

 -جج جم 598 ۹ک ۰ ۳ ,7 )۳× ۳٣٣۱
 ج1. 88ی“ ہ۳ ید 88۳ رات ×۷ 9 ۱ 86
 38 5197۱۹ 127 ٣57 219. ۳ 39 ک۹۰ 1۹077 ۱
 جی ما ×5 5۲ م٭ ٹم.عم ×۳۳ : و ۳ ۰ ہہ
 چہ ٭٭٭۱ ×8 36۰ ٣ :]"٭ : ے۶ ۲۴ ۳ 7

 24, 55 ۱ 77 ۴1 377313 77۹717 19۹] ٥57715
 موہ ت8 ۱7۶ ۰ ۰1 ا ۶ 879 ۳۶ ۰13 ۲۱۳۰۷۹۳

 ی5 ۰۱۴ 8ہ أ۶۱ہ۰۳ ۳ "۳۶۱ ۳ی ۹۳ 655 ٭8
 ]۴۰۳ 77۳ 7۳۴ ۳۶۰۴۲۳۶ 7۰۳ ۴۳۸ ف۹۹ 9۹۲۴۶۰۱ 7
 جمجرت مج ٭مك ٭مک مج ہ رک ۹6 ہ5
 ج٭ ۱-۰۳۳ ×× ہ٢٢ ما٭ ۳٣-ٗ : ۶ (۳ ف را5, ہک
 وک ج ص88: ہہ ٭٭٭ : . ٥× ۵ ا58 ۱۴
 و ]جم : ہ٭٭ ہما ۱۰۰8 76× ×۹ مہک ہ۹5

۰ 711 7۰۴۹۴ ۵*۱ ۱۹۰7 185 
 ی عچ : یم عج 8چ 3(1 ۹ 85 ۹" ٢۸

 جچخچ مہ -.- یی. ]مج  چٹو× "6۱ ہ۳ <٤
 ۱۱۸۰7۰۱ ٭٭٭ "و3 9 ڈو × 1+8 8۱8ہ
 ہکوچج جچ٭ ہمووو 5ہ ٠۱ ۳۰۹۰ م۹5۱ ۹9۶5
 بج 6۰۲ 3۔ہجو ہم مے مہ ٭ج ۶۰۷۶۸۳۱۰۱۴۹

 جیہی وہ 93ی ہہ ہ55 ۳۴ ۸۱×۷۹ ٣۱
 ۔یہ >۴ ۴+ 8۰1 ۶۶1 ۱۲7۰۰۳5 ۰۱۶۴۰۴ 77

 ے۔خ ےےج ]مج 8۳۰ 36 ٭ ۱" ۹۳ ۶٣۳٣
 مم4 357 پک "۳× یى ٭ی م۳68۱ ۹۲۳۴ ٭م وج
 5ج ج8 ۱ ی5٭چ م۹٢ ۳۵ 18 ہ5 ۴۹۱ 69



۷)۷ 

 بٹ ٭5 گ۱ ٢5 ہ ]کو ٭ (ہ:)-۔ہ 0ج. ی٥
 5:5 ×۳۰۳۳۳7۷۰ ۹1۳ت :١ 557 ××3 ٣۹ کک ہ

 2ا57 ۱۷۹۳۳٣ ×۰۴ *×٭ 5۱ ہ8 ۹۰ :
 ۷۹59 074 ۴۳۴۱ ×۱۷ م8 35 7, 5۹۳۳ ۴ ۹7 <4
 ۹۰2۳ ۹۱۰۱8۰۶۳ ۵٣8۰ ۶5۲ ب9۳ ×5 5۴۱ ۳۰۹۱ 7آ

 م٦ ۳۸۰ ہ59 38 5 بہ بت د5 جہ ہت
 ی۰ ۰۳1 ×۹ ٭ی ہہ م× ہ۱ا0 و8 ×× ہنی ۱

 5۳7۳۳ 5۹) 0--جکآ ۱847 ۶57 ف٣٭۰ 'ھزو٭۲
 785 ۹۳8 1 ٭ ۴ ۱

 ڈ4 و5 ہہ ا76 م۹ ۱۳۳] م۴ ۹1۷ ہ5۱ ]5 مچ

 ت3 ۳۴۱ دا 7 03: ہ3۰ ء۴ 587 ۴ا × ہہ٣٭٭ چ_٭

 557 ۹55 <0 30053 +86۱ ب۹٣۳ >۶ ہہ 6۹٭
 9355 ہو 5۰۱ ۹۰۱ ٭رک ہت. ہجہ×< (ں ۹۹6 وچ
 جور ص۹ 5۷۹54۹ ٣۴٣ ی٭×٭ چپ٭ ۳. ] ۳۳ جم جچ

 مہ 8ہ ٠۱ کا5 ۷۹5۹۶۹ *5 بج٭ ۱۰۸ ج8
 مج ١۹۳۰ ہک 1ج, 6۲۹ہ 8٭ت می مچ

 ک7۹ ]۶1۹ 5۹5۹ 7)1۹5 7 ۱

 جح -ہڈ”ٗتا یدیر ة8 8 ۰۵۸ وچ ً 5
 ۳۸۱۲۳ ۹ مہ. 578۸7 2< مت ۳ مج:

 37135 (38)-ی۶ ۹ 5٭۶ *؟< 1۳ <ہر٭٭, ط× ۲ 8

 : ڈ۱ 5:915 ۰)٥53 ت8 58 ہ ہر.

 ۹۶۳ !م۱٣ م7 56 ۴۴۶۳ : 5×( ٣۳۰۸۵ 67, 1۴ :ززےی5
 (جئرم و ۹[5۷ک۹9 *5 ۳.] ×1 2ء٥ میٹرو( ۹۴٥

 ۹ا 5, ہ٭۹ عج 3و ہهہ٭ہ٭)آک ۹5۳ب كہہ٭ مع وچ

80۴ 

 چک 1 ۰۳٣۹ 37۹ 7۹۰۳۰۳ م٭٭٭ ۱۴۰ ٭
 ہ 7715 (58) 53۳7 یب ۱۷ ۳ 2۶ ×۳×7٣×

 575۳۳۷ 5۱5 ۷ ہج٭۱ 68 >*5۹۳۷ ۵7-83 مچ و
 ٭577 جن ٭ 3ج *<٭۳ ہم٣ ہ۳۸" ۱

 ٣۳× ۴ +٦7۲ ۳۲۰ ڈ0 ۹۶۰۳ : ۰۳۳۱ ٣۹ 77 ہ
 ۹۳۴ 3۴ 8 5۴۳۶ ۰۲۳ :٣7 "م۰ ×٭٭ را :یی۹۰

 2 ۳۲۹ ۱۳ ۰ ٠۶۴۲ )۹۳۹8 ۹21 ٢ ۱ ۰)۳۰7 ج7۳7
 >۹ وی مہ ۴ ہی بج چی جج ×٭]ہ ہہ

 55+۳۳۴ ۱ 7 ۱× ۲۳۳۰۱ 57٦

 ۹۱۶۲۲ ک56 5۳5 >۳ ھ, ب۴٣۳ چ۶ ۷۹ >7۳8 7

 د55 ةب ' مو ب جی مور موج جہ
 271۶ < ج۱

 ۹۹ ْ ہا تک
 سس
 ]از

 039 ۹549 ہر1 909 ۱ 7 *۳۴ اہ ہ )۳.

 ۔ی×۱ ۹۳۱۳۰۸ ۹۳ 58 1ر ×۳× ہ 2۹ہ عج ح٭

 رو یو ۵۹۰11۹۹ ۱۹۳۴ 5۲۳ 7 ٦۱ر] 7 37۳ 8.7

 ؛لڈیََنالاروکَمِق نم ْمَکلِل دعاکم اھنِم ست اَتْم اک

 اهَسَراَباَهَ

 9 ھ۵ 5۶1 ۲۲ ہہ, و7ڑک۳ڑ5 (38)-م۹ ۲۹9 *رک ہم×٭

 ۱7791 5۳۳۴۱5 ]۲3017۴ مم ی٭×7٣ *ہوسرژوک جور مع

 وج ک5۱ ی5وا۶1 یت 5۶3) 2× ۲ مہ ×7۲ ۰۳× ت۷
 جج ۹× ہ٭×٭۱ َدِمأَكَماَيَنِم ُنمَتَن جج مہ ہ×٭× ہ

 یو (م19 5۳ )×7 ۰۹۱۹7 م٥٣ 17۷7۲8 ۱× >۳ ٭] ۱

 ۹6ر ٥8٢۴ 5۲۹6 5۲1 715 ہہ, 785 (33)۔ی٭

 وک چہ 6 ×۳۳ ٥:۲۳۰٣ ۳7ج ہو٣۳ 8جج ا٭۹, چپ

 ہر ہ۳ ف٤ 571 ا ا 7۰7۳ 7 8 ۱ ۳5-7 (8)-ہ<

 ۹٦85۹7 ۶۱۰ 45)ہ م۰۹٣٣ 3۶۳۷ 77۰۹ ۱ج ہ1 ۰2٤
 8 ک۹۹ 257۴۲97 117 ×77 یک جڑ ہہ ۴۳ ٭

 تا

 ۹۹۰ 2۹ 55 ہہ ۳)۳. 7+ مہ "6
 ۹۳۴۳۴ ۹312۲5 ت۰ ×51, 1۶۰۰۰1۳ ۹ح ۳۰ ؛ .٭ ہ3 ہ

 فہ8آ 5۳۲۹ 75۱ ٭ج >۹ ۳۳۰۲۰ ×۳ :زوأ|٭ ہ(ح3۰۳]1 ٭ |
 ٹچزجا کاٹا ۹ 5۲5 ٥٢۹“ ہہ ٣۳۷٣۰۹" بج ٭- ہہرج ]۷ عج
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 ۶۳ ۴7 ۱ یا7۹۳ ۳۹. ۳7--۰۰) ۶ جج ہک ×۰ ق۔
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 ٦ک ۴ صم5559 ہ۰ ج٣٣ ۳ ٭ہ٭۰
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 9۹ ۹۱ ۹:۰18۴ 7٦٦5 م7۹ ا 77 7 51 8۰ <7
 <ر ي ۱ بج ا0 ہ27 ن۳7 <ا۰۲۰ ج7] چیر ٭جچم ق
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 نو نا رخ دلا ین نم نوا نقد کس ا<
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 ہ٭ مد) 8ج جود م6 ]یس ج8۶ یس چھت جیرچ
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 2 1 ۳ 85۱ ۴× ٣> ۹۶7۳7 7۳٣٣7
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 758ا ٠۰۹767۳٤ 5۲5 ٥ * مچ نیبمدقتسس 9
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 ٣ 7۱×5 < 7۲٤۱۳۳۰٣۴ ١85 : ہج ی ٭×٭ وجد

 ,٣55 5171 ۰۷۰۷۱ ٭ 5× ق× ہ جم م۳” ؛

 ٦8 ×5 تا 59۱ ۹37 وو ء ٭ہہ 8ج "ہ. "جہ

 57731۱ 5157 ۳٢ : رکا جس و 7 ×77

 اہ ع-5) ۶۰۳۰۷۸ ۱۴۳۴ ۴۳۰۴۳۴ ۲٠۶۳ : ي۰۰ ٭

 7ج7 75 ہ01 ۳۰۰۳۰۳۴۱ ×5ر بچ ووڈ

 تک و554. چ3, ۳۱۰۹) د۷ 778۳×۱٭ ×۳ ۲٢٢ 7۰۳ج

 ۳15۲ 5۹۳۹51 357۳۳۶ 185 ف۹۰ ۹۱۳۰7۳) >۹ ی۶ ٭

 55ا 53773 ۹۹۰ ×7 ی٣ ١" ۴٣ ×× یو ہم3 ہچ ہو

 ۹۳57۰۲۸۱۹3۳۹57, >5 537تو ب ھ85 مد جیو ہجر

 7٦9575 -م۰ ۰۳ مہ 8 ٭۱ مج چی "ہہ٭ہہ<٭

 74-7۷ 36 ت3ج3 ×7. ۰13 ۵ +۳۳۰۱ 7٭ *8.7إ9

 حجت 3۲ ×7 : ۴۳ : ہ ۳ ہم٭ حج. ع×ب

 557 ۹۹ 972575 **ج 7× *ج× خو "ر٥ت پی
 1785 (۷3) ۹ : ٤۴ ق٣ہ جم یم نم ہم ٭

 ۳575 5۳ >5 ا ی۹ ھ9 ۴57 7 ۰۴× ۰ ١>

 57 ۶1713111۲11 ۹ 7۰7۰۹ عج <۱

 جوتا حج قد ٭'ی٭ جم ما مج,” ھم ہ

 -٭ نم ص عدوصد ہی 5۱ ہم ہم )جم
 7۹5 ٣٦٢۱۰ 55 ٥1۹۴۳ 5۳۰7۴ 8< ۳۰۰ مہ جہ

 ا51 ۶ج "مہ جر 85: 29۹۰ تا5۹97. 558 (7

 ۹7۳ ہ٭ ۴۳۱ ہک ہہ, ]5 ی۳ ہ۲۳ ٣۰۳٣٣۳٣ ہ<

 ۔-ساہ ےہ ۔-ے حب ۔عقآ ۔ے
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 ٭ےدولد

 م٭ رن "ہہ )۰ ××. 7377 ۸ ۱۳۹۳7 ۲۲٢٣
 چہ 0۱-9۹ ١7 ۴9 79 ی7 1 1ج
 ٭غخغ ی۱۱٤۹ یچ8ا 5ا4 ۲٥0 او وک 9 6418 ۹9۹ (8)09]

 5٦ ,١۳۳ ×۳۴ ت۳ا ۹۳۳ ء۴ 37۶9 ۲۳۱۹ ×۳۳ ۱

 ×ج٭ ہو ۱٣ نو8 ۸ہ 3۰۴۹۹۱ ۹ 58 ھ7
 ج5 نہ ا سرکہ ۴ ۴۱ 1۹7۴ ھ۴۰

 تر م5. تا۹ ۳×۳ 85۴۳ 8 ٠۰۰۳ ۹۹79۱ ٠٣×
 5ہ ۹۹۱ <5 ۹۳۳ ۴۹۳ ۱ 7187۰۱۳7 ۹. ۷۴6
 9, ۶۱۴, 5۷ 35 |۹۰ ۰۱۳۴۰ ×ك ۱1۶ ۷۳۰ 783 ××. ۰
 ۳ ۷۱کر ۹35831 7 ۹۹1 ۷۲۷۰۲۰۲۶۹"7۱ *5٣آت ۶۷

 جہ ۷۷ ۴ا 776۱۳۴۹. ۴۶۴. 75. ۳۹۸, ۶ ۱

 و ۹9۹78 ۳7۳ ×]0٭ ۳3 ا۸8۸ "56 9۹6
 6 ف۹۰ 1 7۹ و 3× ہ۹٤ 5۹ ۶۱ 4519 (7
 8۵ ہ7 ۱ یو ۳٭ت ]۴ 71۹ 5۱۶7 مات چ
 >چج 8:1۱ م885 (35) 88۹ : بحا نم عم ءرمئ ا ہ۹ ۴

1۱ 7 ۴ :۹ .۳۹۹ 7۴۶ 8 ۳ 

 ٹبوق وہ ٭٭ مس "×۰ ۳۶ *]م٣ہ٭ ٭۳
 تشاس روح ہ7۲ ۴۳۴۰۲1۹۱۹ 757ا ۱|

 -ج٭ ×٭٭ ۰: َتساَلَتتَت یىی >٭٭ ہم ہا ہ٭٭

 ت۹5 ۱)8

77 9۴[ 

 نظلُس ہر حھٹلع كس ا یاب یم 591 11۹ ہہ, 5او5

 33۴8 0:85 ۹۳1۴ ے۶ ×۸۸ ٦۱ ۶۳۶ ۶٥51۹ ١۱١71187
 175 ۴۶۲ .١٦" ۴88 ی۹۰۹۵ 2:8 7۹ا 58716 0, ۹۴

 ر3 ×1 ۴ ہر دا ۴ ۱

 یم +ح  مج٭م ٭٭ : ٔضْعَبْٴنطْيَقاَمْهَلَرَسِاَ)

 اونساپ )۷8۴-9۹۷۳(  ۱ک 91۰۱۰۱( 7315۹۲۲ ,1( ۹15 81۹۱ ٥88۲۴

 3۶9 ۰۳55 ]٥7۹7 ک 5۴۲ ۴۰۴۹۶ 71

 55-۶7 ۰ <7 ۹۳۳ :٣۰٠٭ 6 ۶۴
 ےچنی ہر چپ - 7.5 ٭٭۴ ہ3 ہمہ ہ۳٣ ممےو9یج٭ ٭
 ۳--909 ×۳ ی۷ 7:8۶57 8 ۴ ۰ 8
 >8 م۴ >۰. ععص- ۸ 1۱۴ 5471 571 ×۲۳ 25 7

 88, (ئ۱۴۲ ۴1۹ 5۲۲۶7 ۹۶۹15 ۳۲۹ ء۱

 ت36 ۹۱7) ۹ 5۲۹7۹ ء۱8۰۶) ۰۱۰۴۱۹۶, ۹۹۳۰ 7
 د81 ۳8:۶۹ ۹۰ ۰۱ 8 ۴۹۰۹( ۱۳۱۹۱۹۱۲۳ 2۹82 ۶٥

 ۳۔7 ی٭٭ ×۲۳ ۲:۶۳۴ ہ ۹7۷۹۷ ۴18:7۹, 5۱ 7 ٢۴
5۲85 

 جو7 ×۰ ۹۹٭۱۰۱ پآوباڈمْمَسايٰل -- 30 ۴

 ٭ج9 ×3 "۹13۱ہ ×۴ 67. ۸7 ٣×4٣“ (8۲۷۰ ہ
 ہ۹ 38+ "ہہ ۱ ۳ ٭ہمہچ×:٭ (و٭ ی5: می ما

 ہرجحلا ۲٢۷۵ _س
 پ پ ےغ ٹی ٹپ ڈے نہ 7 تپ ۶

 ہت سس عقاب ہد رش : ٢

 رو ےہ ہر ٹر لاق 9 شزلا مدت ںی لا
 : اے ا رْيرَظَتْملا نِ َكاک لام عنشعمی ےیٹعیپ ٤

 : گو ےس ہک
 دآ ھھنک
 ا مھٹم

 ۲ ےس ےک و

 وہ وس و 0 نھ ید اک ا
 ا وس روتی

 ٴ و تے شہ سا
 : یتا ںی یر ہر یو ید

 ٢ یو بتلا رقعلا نا یا یابج یو 9 ناچرکنپ 7
 ا قو ِسیم نوید پا تعارف نادم ا7
 ہن ےہ تے س حج 2
 مم دو× دس ؛ دو جت ہد ہم ہج جج دور وذ
 چجچ7.۱ مر مہ یو” ج85 حج 5جج جہ إ8
 ٭َحق٭٭  (میر ہہ )6 : ہچ ہہ ۳کا ۲ ۱۸ وو٭
 ںی رہ و 3 بج٭٣۳ 777ر (دد) ہو 66+ ۶ ہکا+٭<
 ۔]یچ× مم ×9 مد ر ہج موت جہ بوجھ ۹۲ 7
 ہ-۴135۱ |(مج) ى ]ج6 : يی يبحوو )ہ+٭< ۳۰۱۸ مج ہں,
 ہو د7 بو ×ہہ ہس٭ دوکص۳ ۳۰)۸8 ×۳7 ھ7۳
 بہہ موج یج  یرسو دت ×8 مج 8۹۱ 6۱۰) 7
 جح*ج جہ و3۰۱ مرر چچ ۹٭]ہ٭ : یڑز "7 5
 تمہ :٭ر (یدر ×٭ر و ہ7 ۹۳۶, 977 29 ہ50 "7)7 7۳7
 مہج 8 "٭*چ ٭وجر”ہ٭ ہر یٹ 9 یر ۶ ۹٤ 75| یدز
 یس ج۳ ہک[ چہ '"'  ووچ+  یم) یو 57 86
 ۳ ر ھ7 چ 77 چک 7 یے یہ 9پےج 97 آکر 0ز ہم
 ہر737 "|7 ہ ٘وکوھڑ جہ ٭زجج ؛ یدر مم ٭ ۶
 یک 0787۳ 5797 7)۱ 773۹77 ھ۳۹۰ 5 (6۹) 777 757۶

 یی مہ 8چ بج ہہ ج مج مہر وہ ہہ ت5ج7
 ہہ. 7+ +٣  (و۰) م۳۷۳ ت7 ت7ج کل 7
 یجب ہر ہ۷. نج ۔قج بی ٢ یدر ۹۸ یج7٭
 2۳۴۳7 8757 77 مہ ہہ )۳ 1 (66) کپ
 جہ ہ بج ہہ چمووج "جر یرر پ8 یرسہور٭

 +23. ٰمچوچ ح ججع ٴٗڑو 7ر مدر ۳۷۰ 9 7
 و٭ 2 یوم 5)۴ ۰× >٭ر× ) 75 16187 7 ۷۷۳۶۲) ۶۶

1 



 اتا ترا ۷۱

 کی 921+ :>1813۹ ۹6 ۳ی >8 ب۹5 |۱ د۲ہیرچ۳ ۳۹ ۰ج
 2149 51914318019 7 ۹17 ×۱ چہ ےیپ)

 بخار با ۂهكمال-- ہ ×× ہک
 ہج- 5 فق۳۳ر جہ ×۱ یہر ہم مات مچ چے ٭
 یک ۹ ۹۹ ۱۱۱۷۳7۸ 5۳1 ک3 5)5۰8 ۱ ف۹۲۰ 7 <

 ]7ہ مج ٭ج ہم ج5 ت5ت , 8۳ "ہم
 7541۳۳6 ٥5× ۴۳ ۰۲ ۴۹ 757 جچآ٭ ×]ک ٭جخٌجب ك۰

 ص۹ 6, 51 ۲55 ×٭٭ ۴ ہ 8)١ ”ق٭ ہ ۱

 ا(ڈاوک ۳1 ہ٥ ہہ 5۲۳۰ 5۳۳, 5٭ ٭ چو قت
 ہ۶ 51 )7١813 2 ۱ د۹۱ ۴۴ 7۳۳ 2۶ ۶۲۳۹۲ ×۲ ف۹۰ 97

 یىی مٌْج 13ج ۹۲ 5×5 ٠٢ )قا 8۵7ہ ۹۹۲۱ ×6 ٤

 جاتلںم هلاَماَمزرلا دت  -۔٭٭ک٭. ص ×٭ ×۳ 85, ×

 بج جب م× .ک+::: "۰ث << ].٭٭ :ّ٘ٗ٘× انيَزْمَِي
 ےہ ےک ٣و

 نیچرخیپ ۹)5۲۹ 191۴6[51 م۳ >۳ ×۴5 ہ٣۳ ۵ ج۹۷ ہہ٭

 15.۹ 51 ۹ 7۲۱۷۳۳ 1۰1۴ ی۶ 97۹9 ۱ ک۹۲ ۱7 مت
 میچ م٦ ۹۹۸5 ہم×٭ ٭1٭ 5یم ہج چچجە ۲۷۳

 ۳٣۵۱ ك۰ 8۲۳۴ ہرہہ 5۳5۰ ما >5 17 م۳ ۱7 ا۲ج چ
 ٭88

 وہات ق7 7۹۰۰ 5ہ ٛی3 ہہ ٭ج+ ہم٣ )۸م 7
 و<. ہ×٭چ3 م"م٭ عا مم مج کک , ۳ج م۲ وم
 قہ ہ ۳ہ( 1۳ ہ7 ×6 ٣ج یے: 5 ۱۳٢ ہہ ۱
 گٹا555 ۶۹٠۳٣ ی >7577مد یا5 مر 1۴٣ م6 5ی :

 ا نوبل ۹۹ 959 6۹۳ ہ۳۶ ۳۴ 7۲ ۱۳٣

 من 08 (؟ ۲۹۰۴ ۴6 1۱

[1 7 

 2كوعَل -*19 ۳)٠٠۸ [8:ہ٭ 8)7 ت7ج چہ

 ۴5 <9 ےہ یک - یک ۷ ہ27[ (3:)۔ػك5 >۷

 ×۱ چ5 ہ۳۱ ہ8 ہہ ٭٭ "۰۰۷۱ 7)
 ٣ ١۳۲۳.۹27۰ ص۰ او7۳ ۹ 3 ×۱7 ت۰
 <×318+ ٭ 3. جج پچ ۹ہ ٭ج+ م چ5
 5551 >۳. )559 ٣ مانا وچ و٭ (ہ0)۔ی٭

 ا5۰ اوج جہ ہہ ]۳ ٭ج می. 8 ۱ ۹ +۳ "ہہ
 551 1۹ <۰ ۹ ۹۹۰ مت. جج م٭ ہ۹۱ ۹
 557 5 <۹ ((ر-م 5 ہ5 ٭ ۷۷۰۲8۱ یت

 7ہک (32)-ک٤ ت5 اچ 7۳ 2۰ 11 ۹7۴7 71۱

 ۹تر

 مرجحلا ۲٢۷ وا ایہ

 نُوَمتزا لاَ 9ي َح يط2ت مت لالا آ١
 ك۵ زباَولاَق 9 نْورْمت یف بولا یکم نا لع ٦

 ھا سیف ام لا9 ںی[ لا لکیر
 لا1 2تْنمرْجُمِم وف لاتے نا اتا واک اسلا
 نل ہت مال نج مکا مول
 یک ]لا نوا سولر طول لااج انک نیلا
 9نور سویا اف میرکناچ ںیاولاف نوکنم

 َنِراظف تا٥ی رئاَق9و ہد صل اَت اد یل كم 7
 اوم اد حاکم توا اد مشرا دا عیکاد لیلا

 .ہەنیرمیتتدنوربلا لماءاجو 9 ناجضموتم
 وا اوٹکاوٹنوکضتبالڈ قو لم نا لاک

 9و ےھترس قل ممتا ارب0 نجف کم نا

 دنآ ا
 ھا اھ

 ے٭۔

 5 ۷ 5: ۸ر م۷ 5ب 8ب ۷۷ ۲ٌ 5ب ہل َ- 5ب ہی یا۷ می ھد ےک اک

 ہن

 سک

 م۱ فےغ ےک

 د۷ ام ے۷ ۷ ۷ ۷

 (عد) 53 ۰75 ۶ یو ج7۹7 ۲ ی۷۳۹7 7 7۳ ی۴ 7
 ےمبجوج دو. ملکر یمر 8 ]عد : ہر ھ

 7۳۳ ص7737 7۷77۳ ر77 ۹۳ ر7 چا ۱ ۰
 (مےےر 97 ۹۹۹ ۶ ہہ ہو۲ ہ٣ 77۳۴ یآ اب۲ ر775ج رہی
 7 75۷۰ ۳۹ 77۱ (م جز 75 777 ۶ ۴-777 چہ مچ
 ۹۹77 چی7 ھ٭ 77× ج٭ ۶ در 7۸ وہ زر ہ٭ب ہہ ہ0
 2۸7 ت۰7 78 يچ تجوہ٭٭ ہو5 ۹۶ (ےمے)ر یر ٭]۸۳ ۲(
 یھت 0 -7٭٭ ےہ جاو ج7ر مر (چچ ڈ7
 87۱+۹9 ہ۳7 ہہ تر درہ 3777ہ ۹ / مور
 5 7 ×۵ر ہ7 ز7 مہ ہہ قم مچج٭ بدو جو جچچ
 5۱ مد) بی ۷۷ ۳۷۳ ھتوجور وہ7 جج فہف)ج5۱ مر ۸5
 7×7 ۶ ہک ہیآ 7)8/)۳۰ مرچ إ (ندر یىزرج ٭ج٭۹٭ ء ہہ جج٭
 ا +9 7 ]۳ ٠ف ٭٭ ۸و یہا یہ جہ۴ یرو ھ7
 ہوکر یمر یچب ید ب7 چہج 7 ر7۹7 ہہ ی7ج یج٭
 آنر ××رو8۱ میر بحمچ ہ۳۸ مووربچ ہووجو جی
 857 >×ہ وج یجب جب, ہجر وہ چے  یچ
 ا7۳77 ×× ہے ہہ ہہ 5نہ ج۲ ٣۳٭۴۱؛ 9ت ہ۳
 ت٣7 ت78 ۳7 09۷ )77| (حمدز ہو٭ 58 جت٭ ی 77 دہی
 مہ ہم۹ مہ ۱۹ ڈبخ یرسویج ×6 7۳۷ چپ مو ہر
 مور ٭جيوقو وہےجچب جوجج مو ھھچ ہیر چی

 787 ۶ 3)5) ہ۳۹ ہہ ر بیج ہو ]8ک مج”

 مد) ھ7 ورک ہو جو یج ہو ڑچک ۶ جی جر
 مم) )7 058 ۰ ہر۲ 7ج بجو ح٭ چ وو ٭ہہ چوجب
 67۷ +85۶ مر 88 !جہہ ر:  ہج٭٭؛ یجرچ ۸چ جویچ
 55 تک ہر چہ77 ہے جر ۱ر ہہ 7ج یہ چ7

 ک77 ا5۳۶ م۳۷۰7 ھ۲ 7
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 قم لیا تا نیل بی ال كژذ ت١ ہ۳۴
 یہ ۰۳. ہہ ۱۱۴۷ ۴7۱۳۰۸۰ ہ٤ 8۴3 ۳٥٣ج

 ہن یصج٭ ٴب× و ۱ ۵۰۰۳۰ 5۲1۹6 ۹۳۶۲8۶ ۹ ,٥۹
 چ7 0۳ 5۲۰7 ا 5۳۴۹ ۶ ×5۹ 6)8

۳۰۴۹0۱ 

 بج صج 55 ی۰. جچڑ٭م۳ م۴ ۷۹6 ۹۴۲۰
 کنَئال ده تم ني نت ۹. ی۹۹ ۰۴ 7 7

 مچ ود د7 ٭× را1 <۰ :56 ۱ ۰ مم٭ات
 وچ وخج٭ ۱ ۹ 9۹۹۹ >٭مملَٗ بج 8۳71 15 ہ, 91۹

 یدچ چمچ ہ ٴصرو٭ ج ڈہیج ہ8۹ 1-۷۳۳. 5۰7 ۳۳۳۲
 اچ ۴۹۶۷ ۴۹۲8۰۱

 ۳3۳ 7.51 (313) ۳۰۴ ک2۹ ۴ ۳ 7
 3ق. ٭ ثو ×-٭ ۷ ×ک ہا۹ص٭١ 56 65185 271+ ×

 3ےہ م٭ وک ١" یک 1٥755 "ما م۴۱ گا۹ ۹
 ٭ج سا5 دو آنا ۳5 م۰۱۱ ک5 ہہ, ( 6 785
 ۶۱آ 57۲ کا٣ا. ۳19۶77 ۱57۳۲ ۴ ۹19۰5 ۴۸ا ٭٭
 ءہ٭ ]۹3 ۳۳ ۱3۹۰ ب۹81 28٥١ (۴] ۶1۴ ۴5 ۶ا] ک5 ۹

 ی”م ث٥ 55 5۱۹۹۴۶۸ 5۰8 ×۳. ۱)۴9۹ <۶ 57۳7 ٠51
51۱ ۴39 7۹8(۹ 3(15 111[ 51۹ 131۹ ۹3۰ 

 جج ۲*۶ جہ ٭حہيقا بد (گ3ق)ر۔ہ< 08

 وہ۲ ×01 ۰:99۰1 م۶ مح ۹ك-٭ جم ۵ ٣<
 بجو ۳۳ 87.۳ ×۱ 5 ك۶ 873 ۰88-7۳7
 یج درج ۰۲ 05۹ ۲۳۴۰ ۱۲۹ ۴ 55۱ص “۱۴۲ (5۴ 5

 20۸0.8 7 )8 ۶ ۰۱۲۰۳۱۱ ک 5۳۲7 کاج 5> ٦
 ہے >0 0۳۰ ہا ۴۶ 3۱ 75۳9 ۹ا۹ 5۳1 ٤
 یہ جد "۲8۸ہ ×× و ج << ہد 6137 5: ٭
 ہ8 875۱5 ب٦ مہ ×ہط+ ج6 8۱86 ۹۱۴ 5

2)۰ 
 *۳7۰٭ 8۰۳ ۹ طص٭ 7 ٠

 ود 7۰-۳۴۳ ٭< ھرا<کہ 8۴۳ 5۹, 5۲۰۲5۱۹۹۳ (۹
 237 ]0ر5 ×7. یہ۳ ۳۳٣ م8 ۹1۹۰5 ۴ 6۲8:8.|

 5ج م۳۲ 837 ى٭٭ ی۶۲۳۱ (۳۹ 8۳۲ ۹۶۹۲ ۱ ۶4
 د5 )ہ<)٭ ہہم. ماہ ٭٢٠٢ ۹۳۲ ٢8٢ ؛

 ینیولا ہیال كذ لتا ک۳۹. ی۹ ۹۶۷ ۹ ۹۴۳۴۶۲ ٠۴
 ۔ےچسوچ و۶. ٭م ۴۳۴۳۰۳۱ بہتا 5 ۹
 مہ7ا ۳۴٣۶1 ٦۹ک ۴ ۰۳۳ )٣5 ۹۰۹ 3۰ج 5۴ 5۷۳۱۶ آ7

89) 
 عا ۷81 ×8 ء571۹ 7۶1 ۹۹ ۹ 7:177۴ ۹۳7 ٣

 '۔ار ۳< جم ×۳× “٦ہ :م×۳۰ ×۶۳ ٠٣×
 جج. ہ. ٭×۱ مہ بب 85+ ؟ي ٭٭<٭٭ م۱87۱ ٥۴۹۱

 ج۴ >۹ ۹)ا ک۲ ۹7۰ <۱

 یبج2) ]۳۷۳۰7۷ ءء٣
 ے-٘ہسس۔س-عوووجوججھکفوھجسمیوو55ا٭توجصجق ہہ سچ کرت رم تب جت ا جج تب. ہ].ہبیتۃب_٭سجدوجموویرسحووتمڑ7دہ<چُُوزھجکک مت کیک چصصھچٗجےجتمصص کم ہہ سیرت +8 تااسقف ھی مند

 ۹د

 ریاأ٣٘ ں۲٢

 5 ات نو نال الا بیصا ناک ناول ١ ةیاآ كا: ئی ھا یی یتا و9 ناول ا 1 لال اذن اش یی نر ہور 7 جا ہے وو
 ۱ ۵ی ضش ما عا وفا وفا ویا ھما ام نلیسملا ا ]ریا ا بیک عو نیب رام ہلامونا عھنم ا7
 :] نیم ااتيب لایا نی نوتنیاوناکو [.
 1 ای هثَع عام نجم ةحیصلاوھتادناق ا
 ا اسد نو باش عوض اک ا
 جل كا وو الا خلا م کر ایں ا
 ہآ ندمتال * ریظعلا نارشلاو قاعملا نالاعْبس ا

 ہ1 نوحنلَو ها ٥زاەياتعتمام یں كیيلیع
 4 ایا یا لڈو ناول تحاتج ضصخخ اد مهاع ا
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 وج جج جہ٭< یر 5 !|جبصصج ںج مت ڑ< مج ٭7 ٭چ ہ1
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 بد اپ پ پاپ اپ اپ پاپ دی رپ اپ دب پی پ دپ پ دی یی یی یی یک

 قشمب لا نوا, تت اتم یک لاک لاَتقا لحد
 َلاعبلاو لیحلاو توجحت فو رلرختر نا ںیتکالا
 ےهنیلسالامیخیو ةنیزدا مور رد
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 ا ہیرو تی تاج نک ا ٹر

 ا ۵ كا كا لان الا مکرم ا
 .۱ یوَلاَوَمَو ٥نور َذَي و وَمِإَةيال كِذ
 آ یخ رت توا طا لاتا فا بلا کس
 ۱ دام نل یتا اکرام ا

 : 9 نوک یکریغ عاد صف نداوکتلو ھيآ

 ۷ 2 ہیایاپ یی یب یی یایببی ی۱ ہہ

 مز بیج ہدجصہ٭ ییا یجب ×ط آ۴ جت می 5۳ 05ب ء۲
 مہبجو بووہو ەاڑہہ 0کر5د مز +7۲ ۱1۱۳۳ 7
 مروہ مر 585 مو ۔نہ ہ۸ ]۶ منہ ر ہبجو 85 م٭ و بو وہ اہ ویر مر وج ہوں بہ ؟٭
 ہوچب ٭٭ مج × ہم۰ 8۶ 1۱ یز یہ ہیڈ یيرچرچ 6
 مقرہچ ںج ہم در جو ا7ج وج ٭وە ج××٭ ۱ 18 7 7
 مجووچ دنچچ ٭پ ]6ی چی روجچج نمر 85

 موہ بر وجہ مہ ز5 مل جبر ب۹ 7
 یہور بج مو بج وہ ہبںجچہ 86+ تم ا ]5 ۹۳5 7

 اش و اک اد ات یت رم ںیم وک یل مکر ںی وج یی ی

 ا ا یا یی ا ا کپ وکیل 1 صتریم2 ییا تت8 یر رم ٹرمپ ید حیائ عج

 ۸۸گ ۸ ۸ ۸ ۸و۸ ۸
۸ 
> 

۰ 
2 
 ےک

 جگ
 ےچ

5 

 بیر چور ید) ہ ہ5 عو ہمہ ٴر 2ط ی٣
 م.۔ چہ جی <٭ مم ہر ویپ ہہی
 عیجچہرو پچ ہجج6 چج9ج نحر 5855 ہ57 5
 و8 ]ور ج8 3 جہ یس وج! ہرووجچہوچ کو5
 وہ چہ 8ور وچ 8ج]مج بج مہ خہسچ<٭

 جے عج چیر دہر يموعو ٭ب 19ی
 جہ7 ہہ ںیہ می ]- ہہ ج6 و 7
 بب ور جود جور نمر 38ج ۷۰ و8٭ 7
 حج درک یب مہم تیچدھو_ب ا55] ۹۳7 ۲۷ت 5)٠ ا۹۴ ا5ا ء۶۳
 یب ]مہ ہی ہ58 بیر وی بج +جوہج 5

 جہ ےج ٹموب بج 8 تر ہی چج٭7 ڈبو مج
 ہہ ۔جہ وج ٭)؟و جر



 ”> ._- 0)۷ 8 نک ےک تھک تل رہ تطظاک نت :]...._تٹ-_تٹ.-- -بپب7

 ۴)۳7۳۳ ت7۳ 1 717 ۱۳۳۰ 7 7:۰

 نیم تسیىیالَكِلحیَِا ج۴۴ ہدصحو و

 1۰۰۰۳۲۹۴ 5۰ ۱52۳۲۴ 1۳7۳5۱ ک۲ 9۳ ۹۴1 ٥97۴* ھ
 می ہہ تچ ہ۳. ۳۲۰ ہرجگ۲ ٭٭ ہ۳ مج
 15-1175 2115 55 1۱۰۳۷١ ×۳۳ ا٤ 55. ہ ہچچ
 5۳ د۳۱ ہ۰٣ 377 ۵ ۳۳ تب× 6 >1 ۴)7

 5)774 مل ۳ 52. ۹۹۲7 19 ۱

 ۹5۴۹ ×07 ٭٣۴۲۴ اند م٣٣٣ |۳٣ تج٭. می وجوہ
۹89,2 

 ۔٭وےوضعطس سچ

 نورکذي وه ید كِإْذٴق ت ذجا<۔ بد ہ٠ 6ہ دجہ

 ٠13۹ ۳1۳۳ 5131 ,3٦9٦5 ٭ع ۱ 3ہ٭۳×٣ ت5 ہج فی بيە و3پچ

 593-517715 5٢3٢۳۳ ہ3۱ مج, ک5ا -م٭۰ ہ۳۳ ۰۳ ×٭٭

 ا٭6 ]۳۳۲ >5 کا" ب] یو. عد. ج٭ جور

 چ۱ ۴۴ ۳۲۹۷ ٭ ۳۳۴ نا ۹7۶ ہ7 ۳چ ہ٦ ۴
 519ہ [ 2۶۱۳۱۹ 3۳ كکك ۰۶

 زھتاو لیلا رت باک ہ ۳۰+ جہ3
 ہی -ہ“ہزح٭ ×۷× ۴۳۷ ہا ]مح تر *٭٭ عت
 ہ75 ۴ 6۳ ۱۹۷۲۹ ۳٣۰×٠٢۳" تاطا8 ٭جہ-۰×۳تررغما >٭.3٭
 مج یو١ ۳-۳۹ 7 ہ5۴ *٭۴ د۳ زہ ۱ بت 5و۹3

 515 5۳۴ ک۹۴ ۴ 1۱ 7 ( 61۴1 ۳۰× 1۶۹ 6 3113 ,٥٠

 وفات رَحَلار کس یو لا َوُهَد ہ پر ٭۶5 27ج

 95 ]۳۳۶9 5۰۳ ۹۱۹۳١ م5 <5 کب ٭ ×3۳ ا۴8
 ات ا59 8 ۹ [٭ ۴55 *ہ 19۶1 ۳۹61 ]ج۲ ٭ج×٭۱ >3

۳89 9۲۳7۹ 5-19 30711 ۹۴21 5775.۱ ۹۹1۳۴ ٥18٢٤۴ 37 771 
"۳ 1۱ 

 ام ات تمہ. و جہ ×٭ ہج) ہج٭ ٭٭

 ۰۳185 ۳٣ 35۳ <*٢ہ] ×5 ہہ ۹۳۰۳ 5۳۳ 717 7

 ڈ85۹)] ×۰ 7ج ۱ک ۲۳٣۱۰۱۹۰۱ ٥ ئل نزٛ٭ ک١

 این اوحمَتتت -- ینا >۹ 31 8۱
 یہ311 >5 ت۳ ۰۱۱۶ ۹۳۶۱۰۶ 578) ۴۴-5۰ ۹۲۳ ۱ ةیلح یز
 7۳ج یک سر م۳۳۴۱ ک۹۰ ق۹ ج1 ٠ ۱ئ ء۴
 ٭ی.<_ ×۱ ×۰۰ 8ص ()75 55 کبہ٭ 53ا ک۶ ۰۲م ۲6
 '3) ۳۹ 816 7*۶ 2)075 ۴ ۱۹ "۴۶۱٭ 388151 ۶۱18۳ 6

 ہ7 ۰۶۰۴۰ م٭٭٭ *رج ×× مورد مج ایم ۹.
 ح5 95 ٭"٤ ہ ×۱۷ ۴۳۳ *ا9ہ۳ جور جہت ×٭
 )م۰۶۰۶ ٥۴۷۱۹ 51۳۹۱ ۱۶2 ×۳ 7) 51 درچاج ز۴6
 183۱ 1 “3ج >ج--ہہ مر ہ ہجچرچ *([)ہج جوجی
 ۱17۹ ۴7۲5 ۰11۶ ۱! کاتڑج) ۰ڑ+٭۰719 ۹۹7 757177۳5 1)387 7285

 اد قبر

 2 ء(]و | كلف ×حو پچ ھ۷8۶1 ۱ رخارم 015 ۃرخام یچ چچيج | رخم

 ِیوقاو 5 ءء٤
 ید لت و شے یس سد ای ام ام کو عی ام ا مس دا ھا پہ کا لم جا یس مر وت کو ا و یا وت دت اے یھ ا تر یک ا ود ا یم یک ورک ا ا کک ا اک وس وج ہد و ا ا رش جرح شفا گن

 ۹ت

 21777 :۴9) تا۷8 ۴۴ ۹۰ ۹۱۰۳ 3-۳۴۳۴ ×۲۳
 نجوم. یرجج نچودر_ جو9 >٭ٔمر٭ ]جی١ 8

 م۹ ×5۰ رْاَو لاَخْيلاَوَلْيَخلاََ ی٣ م8.

 206 74716 3251 ۹۹۰ 9۳۹۶ 1 ۴۲) ۳۴ ۱*۰ ہک |٤

 تل : اچ تا۳۴۳ 5۴5۳ ۳9آ 5] 57ا6 ۱ ۰۳ 5 ۰۰۱ ٠۴
 ہ5. ہ5۳, ۷۹۰۹ ٭ 111٦ تا۳٣ 3۶۶ ۶۳7 ۱۰۰۰7 ۹ *٣٭۲۳ "۳٠ج 7

 وک ی 8۸ ٣ہ ٥۳۳۹۳۴۳۳۴ وب×ی ٣ د٭6 جج

 9۶19 5۴۹۷1 ۶ا199۴1۹ ٥8 18 3ہ: 6 ۸۴ 7

7۶7 3۶۳( ۹:۳2 ۴۱ ۹85 57 (۹915) ۹-۹ 6 
 ڑاکآ 37 1 ۹۴۷| ۳۲۱۹ م1٭۲۰ بی ٭ر<٭)٣ 7۰5۰٣۹۳۳۳۴

 5آ [۹۲5چ۹۴ا 55 ۳1۲8۱ ٣٣× ۳۱٣۹ ۶۴ ک5: ۴4 7۱ ۰٣۰

 ج٦ ہ7 ہا ہر5 ید ہک ۳۰ م۶۹ دت ۳
 5۴ 5۱۳۲۰۳۳ ۹18۷۲۰۹ ۹57۴ 1۹7۴ 5۴]٭ ۰! 51۱717 1:۴۰8, ۴

 77۶ ١۔-(ڈ77)17]3- (ہ 7×).71۱)

 39۱۶ :٢ ک 595 چت ھ٣۳ ٥× ٥ جم. 8۴۲ 5

 ۹6 ۳۴۲۹ 5۳55۱۹ 5۹9] 7)51۹ ۰)۱۰۶ یو5 مم م۰( < ۶۶۴

 ×× ج٭ ٣۴.۹ وت ۹۹۰: ہ×٭اوج ہہ ۴۳) ]ج:۱

 ٦7ط و15 ۱× ×× ۳۳ م×٭یو "م۲ ۴۴۰۲ ۰ جج

 و٤5 7۶15۲۹ ۳۶ 57 ۴ 7 ۹۹3۰ 57 ۳ ک 3 ۳ ہت

 ک2آ 583ا ۳۱ ۶۳۴۳ ۴ ہ مج ہ می ((عجج

 م۳۲۵ [٥585 3۶۳۹ 5۴۲ :۳۶] 7< یو٭ ہو [)۳ ھ ڈو

 گانا 7)713 ۱--(3177 77۳ )
 ۔ہیوو تہ رس قى- و ح ے

 نوموی٭فر جشن ەنمو - رجش ١5× ت15 ۳ ٣٢۲۹ 0۹33 5ر

 ۹+ م۲9۹ 2ا5 +7 ۹۲۲ج۱ م۳۲ ب۱ مج یہ درج

 ۳8۳ہ رجش ۹| یىی ٭ چپ ڈءہچ ]۱ "۹۳, ۲۶

 517۰ بہ یی ۹۲۳۱ ۹۲۳۴۳ ا ۹ ۹۹۹ ء6
 ۲75۱1 (م1۰)]۰۳1 ٭؟ ٭[5 ٣*5 مج ٭٭) ۹۹۳| ٭]ہئ ۱

 ×× ہ۹ 5)3 د] ×۳٭ ۳× َنْوُلْيي٭ح ۃماسا جج چت :

 ۰ 55 1۹۹۰515 ۱۹1۹ 7۳) يچ "۹1۱

 نیرٹییریفیلڈیدلكرخ یل -- "٭ ۳۰ چپ
 ۹۲51۶۹۰ ہ۳۳  ۹ےہ۴ 3و57 ×۲۰ 8۳۰ آلو 01

 ٭5۱۷] ک ۹۹7 2۹-173, ۳, 53] ک۱۴ >7--15۹ *ا7,

 8 ۳ ت1 9٣ ۶)5 ۳۹ چک ٭ہ ھ۳ ×× جت
 ڈٹ١صك ٭3۳5 38١ 9۳٣۰7" ۴۳۴ 5 ۱× ی 8ہی

 5۳7۳ ۳۹ ]ا۱ ۹ "۲ ۳٣٣ ۴۱۲ ٭یع ہمہ

 1085۴1۲۳5 5۴۳7 27۹ 3ت:5۱ ٥ ۴۰۴۲ ,٠۰۳۲۳( جج ی٭٭ ہ >٭]ج

 می 6یو م< ×۹۴ ہا 35۹۴۳ )۰8 ہ ہ"ہرو ٭٭
 ×× ٭۱ [؟۳ا 0851۹۹7 ۱13) 3۳۰ ۹ ۴۱ ×5 ۴۱

 )یورو موہ ٭× ۳۰۹۱ 9۹۱,1 2ا5 ×5۹ 1)3 (۴م۰۶ ٠۱۰۲۷۴ ی٭ع

 ۳ ہ۴۳۳ہ۷۳۹ ۹۹ 7)۱53 ء۹۹۷۲ 5 ۶۹ ×۱ ك۰ ٭

 5۰۴ ۲8-25 جی انے ہاچآ ۳ ۶۹۲۹ ۱۱۹۱ 737,5۳۰ م٣ جج

 پ31 ١۱8۰8 ۳۳× ×× 5۱۳١۹۷ ۳۷۳ ۴۳٣ ہ ×× ۱

 ک٭*15 ۳۳۱ ٭ہ08 ہب ۹۹ہ ٭ 51۹7 5 7٤
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 و5 ہ۹ ٴ٥۲ یب ڈ۱ ہک پ قفص-صحچج أٰ٘ پ۲ ہ >0 5ر
 م951 +5۲۳۴ ات مم ٭ی ٭٭ ہ۳تی ۱

 ۶7 ۷٣ كہ 51 5۰۶۱ >7 ۲-۹5
 م۳۷۱ ۶× 6۹ ۹۱۱ ۳1۹57 ک٭٭ یب... ۳8 ×7 ۴ << ء۹
 ۹۶ -۶۸) ٭۱ >7 ۴۶ ہ87 إ ک۳٢ )۱)1۹7 3-75

 یا5 05 147-91* ۲۹۹ ۰> ,]۴۰۹۰( ۹5۱+ 1> ٣۳-3
 بور 4118+ :ئ7٭ |

77 +۱۹۹ 

 میادْيَف دين نا و نا یداور ضم ہلا قی لاو ۔- یساور 8 ةیسار

 ک1 78۹71| ک3 18:193 ۶15 | دیست ]۳ دیم ٹ+ 35۱ ۴
 ۷ ۲۳۹1 7:071 ک1۰ )۳49118 778 71۱

 7+ .٭.٭ ہ 57 5177 ۳ ۹۹۰7رو 5

 ےم×٭ 8۹۳ج ہ ٭1)33042 3:۶۳ ج۱]3 ]8 +۹۹۸۱۵
 2آ م۸ 7۶ ۳۰ 513) ک٭٭ (۵۴ 1۹ ۶۴۳ ۴۳۱ ۴ ۱۳5۶

 ۹× ہ3]7۹۰8) ۶5۹۰۹۴ ا252, ج۰۶ ۹87۹ ۹۳۶ 1۱
 ۶)2٥۰۸ ۶۹۹۳ 75× ۱۹:81۹ ٦۹۷> 3ا۳۹ م۲ مرج (۹]

 ا٭7 ٭07٭ 787 18 ۰٢۹۴ ۳5 ۹8۶ +51۷۳ ٠ ۱٦77
 ہ مو مڈے عو 5 ی۶ ۱۶۹۱ 8۶5۱۰۳۴

 ت۶٣ا 1۹5 ۶: 5۰ 19۹7 ت٦۲ 5777 )۰۲ ۴۹۳7
 8.15 513۴1 ۳)۶19۹ *57٥ہ۷۳۳ ١7۹ ۰۳ میچ ۹

 8۹95 787--1 ]7۳: 57 ,1۹۹) ۹۹۳۴ ۱ ۹۲۲۴ ۶۱ ٠۹۳ ]8٣٣

 5 7× ۹۹۶ 1 >7, ی ۳-۳۳۴۶ (۴1 7 ۶۱۲۴ 1۴ ۹
 ہت٭1٭ م ]۹ج ہ۱٠ د51 ۱۷۰۳ ٣۳٣۳٭ ۴ ۱٣٣

 ورح< 5 ہ3 :.-- 1923) ۳٣× 9وک ۱ ۰۰۹۸۰ 7
 55 ف 507۳1 ی٭×٭۱ چ5 ۹۳۹۹۴۰ ٭ ہ5 ۰۹ ٣5۹۳ہ

 779 58۹ ۴1 9۶۲5۱۶15۲7 ۶1557 157۶ ۹8751578 ٥1
 3ی ہ۹۱ ×ہ٭ ہ۱ 9)۱94 6۳۲ 87٥7 5 8 77 0155 ٣۰٣٣۲

 ]1 55, 51۹ ۲۰آ ۹۲۳۰ 5:۹۰۴ 757٭ ۱

 َنْوَدتهيِمه ےضاید تملعتم ۰٣ 3۱87٭ ١> .٭٭

 ۳۹۹۱ ×7۲۴۱ ]۴  >×۰-ر90 ۷ ۴7آ ک۹۰ 7 7
 ٭٭ د٭1 8 5۲۰۶۲ *٥٢جہ ٭۳ تہكکح ٥
 )۳۳.7 ےچڈو +۰ چ۶ ہ ۲۰۲ہ ا ۱

 555 ×7۰ پلَنُم ۱ ۱8 183۳5 05 ,٣۰×

 ہک. 75. - .۱۴۳-.ػ۱ 1 5719 >5 ۹۴ ۴ج 6
 م5۱۰. ےدغ ۱۶ +6 عئ83] *(8×ت٭ <ص ٢
 7ج (م۴ ۹۱۹۸5 ۴۵7575 5۳۰7 ۶11۹7۲87 ۳52٦ 3۰۳۴ ؛۱

 تْدتِهيمْهےَِيلایو 9۹۹۷۹, ۹۹۹ مم چپ ٭٭٭ ۴

 ١۱ 6م, ہ7908 5171711875 ×39 1۶ ۹۹۶ ۱7×
 6٦ ہ١١ ۹ہ ٢٥۹ج 8۰ "8۸۷| ۲۳× ہہ, 5758 8
 ]ج۱ ۱۳ ۰7 ۹چ 7:19 319377 ۶118957 ۱۲ ۴ا 7۴7

 ۶۱۳18ء٥ ××"

 ۴ را یک ابر

 تت2 ن۴ا . 7. اک ہی اھ ظالم نان الا نا ۱
 5 نا

 -' للبا ةعئاو لم نال نؤرٹ ںداقآ یل نمک یل ٠
 2 ۲ نو 7 تک : ےہ ین4 كو :

 یو لولل نو ند یخ دی نزااو یخ 7
 نركلاد لےاو لعل نوعیت نا : رم جا ےل ١ ۷ھ من ناکآ ۱ ۔٦ تو 6نرتلیوھڑاٹش " رش سہ ہر سہ ےک :

 ٠ ۔ و میا

 یت ۹ ہ] نووی ال
 پ۲
 7 رتط ا .ااولاف کزر ای ا لَقِاَألَو ا

 97 يا مو ہلا اول ص الا
 4 اما سلا عر مھت ول ضس شزئارازدا نود ١|
 1 قا ق نم شرک رسم نوید رت _:
 : تو 0 :

 مےر یج< 55 وو3ج توج موہ می یہ مے بی مم پ
 ہمورہہہ٭٭ ہم مکہ جج یجب جآآ و ہہ جو ھ7
 7ح ہم6 ۷ ھ۸۶۴ جہ ر مدر وجہ 5 ہو7 ٭جچ کج
 >7 نہ ہ۰ ہ7 ×۹۰ ×ہجح۳ 7 ۸م م3 یر ۸5

 +5 ہن 85 7م قم مے جج ہ ج2 جہ جج
 ہموو 5 791:وہ ۲۶ ندزر و توریچ یںووی ہ۔جو ۷ك
 ڈ7 )7+ ٢۲٦ 75777 ہاوچ و۳۰5 ۳۳۳۱ ۵۰) 5 ۶۳۴
 ہم7 7۶7 "مج یجب ٭ یرکوآ یچ٭ جور یر ) وع و

 ۲ا7 77۳۶7 ا5377 077 ہکز مہ 77ج 87 ٣× ٭٭٭
 ہ37 .5گج77 ر7۳۱ ید)ر یروہ چے یبب مج وجوب

 6 877 ٣٦ مہر 0۲ 505 یچچ 79/5 / ٣ہ
 ہر را7 چھ 57۳۳ 77 277/۹۷ ی7 7 7
 27 "مچ مدر 57 ہچر٭ ۳۲ مد ٭ ی ج۷7
 ]۳ق 7 حجر 75ج 55 بجحجر4ٌم51 جج ٭]×٭٭۱
 ممر جج یرجہچچچ عج ی زر ہت وچہ+و ہر ْبچک 5 5

 ٭۔جہ 7 ہہ ٭×× ۶٘ دق + موج چھو3/ یعر جج
 جٹبجرو وع 75ج ہچب وہہجو عج جج ہو ریو یجب
 “۲7 5۲۳79 ۳۳7۳ 577 ت7۳7ج ۳۴ج 19۳۸۶7) ۱(
 3۳ ۱79. جج 75۶ ہ۳۷ ]0 ہ۹7 77 مہ / یدر 5۶۳ درج
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 0 ہ ۹۳۳ تقاو ما٭ ج۵۹ ×۰۴ >۳ ۰۹) ۹7 71
 5 )3۳۰ ی۰ >۳۳۲۶۶ 1877]25 5۶7 ۵۳۴ کے ١
 جس "ہ٦٠ ×× جاتم+ مع رک جہ7ا كا5 ۹۳ ہ ۴

37۴۱ 
 ے0 5۰5 ب٭ ۱)۹۳۳۱ ولرا7۳٭ 6 ٭ر.ا ہ۹ (۳١٭

 77 7 ٤:۰

 ٤ ؟َََسَو ربتِياَمَندُم ضلا ل ذجَ ولا لمس قرِجاَعُي ْنَمَو

 یج 8۳۳ ٭ ۹۴م 7 8:۴87 ۹۹۰۱ ٣٣٣٢
 ۴۱ مہ گا ڑ٭ج (م757 ۴ ی٭٭ 9۹ ١8۹۶۹6

 7۹7۷۶ 7 *۰۰۹) ھ۹۹ 3277۳۶ اج 4)۰۰۹4 ۱)۹۱۹
 ہ5 ۴ 6۹۳5 "8ہ ۹8598 یب۹ 75×2 9 ۶, 9

 و2 ۵۲۰7 515 ۹۹۹ 171 2111915 ×۳۰۶5 <۰ ۱

 جم ×ہ.ص ×ک یىی ,ٛےاز با, ھج٭ ۰ ٭×
 و۔×ج 5چ ہ٣۳ >٭م٭؟ "ب5 ي ہ۱ یک ۹۶

 7۹۴-۴ اچ ۳۱). ۶۴3) ۵۹۰ <* ۳۳ 2:5191 5)٠58۰
 ۹ 71 |۱ 7)1٣3 ×۷ و18771117]5 815 *397. "۰۳ 1:۰.
 یلظ میَحم ارب لرو *۹ دل 5 ہ 9۰:۰ >۳  <٭
 )ج۳ ٭۲ "۳۳ ۴ 75 : اوم بر ۳ ۹ 7
 ]7۳ ۷۳ ۳77 ۲×۴ ×× ٭7۰) ہ۰ ۸ ۴5
 ۱)۷۷٣۳) ک۹ ۳7۹ ۹۹۰) 1۹۹۶ 38۲ ہہ ۱۹7 ۰ 77

 یا 5135 ڈ1 5 9۷ 555۰ نا میر یل

 9۹ ,”وص ہم۱ م۳۴۰ مہ ۱۹9)٭ ۹۶۳۰۲ ہ م۴ ہا ه٭
 ۳٣۳۴.5 ۹۰۱ ک۶ 5 ۴۹۳ 19 ۲۴ 7 ٣

 جج 13 ۳۴ 666 51775 5۰۳١ ,57*۶٦ ]۹۲۳۹۹ ۰8 ٠



۹82 7 ۶ 

 مر 0ن8586رچ جج تا, ۹۷۴ ہ5ا9 وے چہ

 ٣۴9 و1۹ 57 >7 ۴۹1 7)۱۴۷۹ کات14 ۴1۲۹ ۱۰1 ۴۴ ۰:

 زیکیر نشالضفا وعتمن نا عانتچ مکی لع ںیل چچچچ ءافتبا

 لضن (چ۰ ۳ ) <۴ 8:85 8۷۷۸۳۰۱ ٭۲۰8۱۴
 ےچج مہ (۱۴كر و ْ"پس ۱۳ ۳ی ۱ 5 185

1۱ ) )555۰ 76[ ,5 ۹ ۶ 

 (ںز ہے ۹ ۹۳ >۹ ۱۷۰ *۴٥ہ7 +۳ مچ
 تبوک 9 م۳ ۳ ۱۳٣ م7آ ۴7۳ 5857 ی۹٤1 یو ء7

 چپ[ ۴7 ۳×× ١

 مز بہ وہ ٴ؟۴ مح جج مہ ٭جم٭ ٭ م۱
 ×85 3 ی۰! >۳ '(٭ ۴ ۰ ٥87٣۳ 57 (٭), ھ۳

 ۹۹۹) )٦8( ی٭۰ ۳ ہ٦ (ہم۶ ہہ۲٭۳۳) ۱ ی
 بو ہ ۹5۳-1185 ۹۳۰۱۰۷۳۹7۳۰7 5۳۳۳۰۴ ×۳ 71٦7

 ؟۹ ۱77[ ۳۲۰ 775 ۴54 ۱

 مر ٭779 236 6<. 8-۳ ۳۹۱۹۴۳۳ “1۹۹۲5
 ٭٭ ۱:8528 31) 06 ۲۴۳ 1۱

 (م) ٭٭٭ ہ ]چ۱ ۱۷ ۵٤۹ ۶)8] ۱ ۴ ]5 ۱٠۳۲۶
 7کر 977 ہ۹ ×۱ >2 ج۴7۶ 5۳ ٣ج-٭٭ہ <4

 1۳۲۳-٦0 ٭۳٠٭ *×٭.٭ ]مہ >ج٭ مج  ہچ
 مسجب+٭٭.79۸ ہ4 ۳7 )۱ 2و۹ 3۳× ۱ کاتآ ۸*۰, ۹ ۴

 ب×ح>٭ ٭۹و ٭ہ جج ٭88. ہہچ٭ ک9 >٭٭8
 ت0۳ 566 7 >5 771۱

 وے ہبجح.ہ يمج٭-ی٭ جج ٭ج٭ جم مج چہ
 ی٭-9 ۳۶7 ۰۹ ۳۷ ۲ ۹۹۴ 1×57 م7 مہک

 ٭ہر ]7۹ بجحہ ۳ فو چہ 0 2-6
 یو3 5 4۳٣ ہما 7 ۹ م۱ ۰)5 ۲آ ہ۴۶ ج86 مج ء۴" <٭
 آ77 7 ۱ 7 2٤۹ ۳۲۳٣۳۳ ہ۰۹, م۴ ٭6٭ ۰ <ہ

 )جج ۴51 55, 51 ۹ 9۲۹ ۹ت ۱

 مز ۶۶ 5۰۲ >۳۶ ۳۰, -جچک ٭خق٭٭ ۹ ×۲۳

 چہ (۹۰--.+7 م۱ مج ٭۲ك یو: ×۳ ت55
 یا

 ملن نی نیل ةَقاَم ناک تيازفْنَک ضا ن اذزَميَيَمَلَوآ
 ہو و۳۹7 7۳.6 ما م٦ ۹۲۳۳۷ ٢٢× ک

 ٹج7 >7٭٭ 38۱ مت م٭ مب : کو ۰ 83ہ ْچج
 824 211115 ۴۹11 5 2٣

 مز کچ 6 ۱ م 5+5 "ک7 ۹ ٭٭٭ ہ >۳ ۳م, ٭
 تااسا

 (م) ہ5۲8۶ >۳ ۱ کا514 ہہ ۳, 6۹/8۹ ۷۹۹! 03۴
۳۰۳۰۹ 7 1 

 مر 8م جج" - ٢ چ٭ 88ہ ہ۲
 ۳۹8۶ ×9( 7۱ ج5 بر 7۹ (ہ 811١ ہ۰۰

 تا



۷۰۲ 
 تو ج ا شوہر مد ا ےک عدم رب پان تم نا وم یہ کی یارک ا دی اک یم وہ ا دا یر یم جج ےس دق

 نر ناں ۱٠ ×۶۰ ۹۰۰ *٭٭٭ >..٭
 ۹9] <8. ۱۹6 981 17۳۰۴ 36718 ۴13۴ ی 59) 5 7>)]
 “8 م۱ ہ5 مبا٭۵ ۹دا5+ ۳+ ۶ہ یمات ہجچرہب
 7ج ۹ 79 ۹8 8,٦ ۹8۸۲۳۶۴-81 3۰ ۹3۱۳۹ 7, ہزچ

 ٣۳۹ ۴۳ 1:27 ۴1۴ 51۲۳۹ ,11:6 7٦1 ک۹۹ 5۲۳۹ ۴۹× مج
 ۹۱ 0371۶ ا ا 7 7 ۱ ٢ 5ہ (3٭7۴۹) <۹ ج١
 ک5ا (51۹5779 >٭ ۹۲۴۳( یب۹: و۰ ٣۰۲۹6 کف ۹*۶ جاتا 7×

 ]۳ 07 7 ک1 "۴۴ 297 715۱ ۶1۹8۰۳۰۴

 وم وج مج ہم ؟×۴۰ مب٭٭ ۲5٥7 8.1833 ك ۹8
 ٭ی ۶۰۱۰۷۷١۲ ۲)5 ۹۳3)٭] ۴, 574 ی ۳)۱۰۹ ۷۰قرجچ

 ۹۴[ ۴۳۴ ۷۲۳ ۴۱۴ ۲۴۹×5۲۴ 5۹1 ,5 ۹۲۶ 30,35131 ٦

 ۳ ۹5:115 |۱ ۹۱۶1۹1557, 557771 7۶ 7 ۹1811۹۰ ٣

 ہ ر57۹ ت۹۰۲۴ ۹۳۳۹ ۲۴, 57۳۳ 531 ک۹۶ ۹:۶۲۴7 ے٭٭

 ]۳۹ ٦٦7 5۱۲۴۹ ,۰۳1۹۹ ۱ 3۹۹ 158 ٥5٥۵55 217۹17 (۹۷ص
 ہ[3٭ م۹٥3 م1 م٭٭7 ۱ ثفا2 ث١۶ ۹ ۳٢۲"

 ۳-0۳۰ ×9۷کو ۹۲۳ ۱م ٭ی ۶۴۳ "۹۹ 1۷8 ہا 7۱

 فی 5۴۲ ” ۹۷۰ ٭۰ 3), 9۳ ۴1۹۶| ۲5۹۲۹۲۷

 88۱۰۴ 85 57۲۶۶ 5تا۹۳, 57]5 ۴( ۴3۸ 35771۹ ٥
 ہ57ا 31۱,52۹1 ۴13۵ 5۹۲ ×) جہ ید×٭ ۱۹۳-۷1۳ +58
 مبا5۳ ہ 57 ہو۰5 ۴ م5 *۳, (8871 (۴ ۹
 *قآ ۶:8 3چا *ہ١ہ ہ۰۰ ہم۰ ٭ج3) ہ

 573ا ۹۶۰۲۳ ٣٣× ب× ۹×٣۰ ج۱ ڑچچ مہ
 ہ٭٭ہا۹51٭ م٣ ٭ :۱رآأ] 3يج٭ ہق ٭3+ مو

 م38 ) ٭٭" ٭ 8ت6 مر ۔عرە؛: و

 701 55 ۹۷۹۹۰۱ 9۲5 >5]ز۹1 +٤ ۲٣× 5۱۲۳۹۳۲۳۰۳ ٥
 ۳۹۲ 18۳ ٭۹ 8۹ج مح ٭*٭چج ہ٭ (

 285515 8۹۹۲۰۹۱ “۲ 553 ۹۹۰ ۶1857۳ ی۹۶۲۳ <7
 78۳۴ ۳۴۱ ۴۳ 51۹7۶ 3, ک۹۴ ٥:آ٭ 75
 ۹۴۰۹ ۹ 7)853 ٦۳۰۶۴ ۴ یب٣ ×17 37۳۳ ۳

 ٭م٭ 3+3) ۱ ر75: ہت 55 ب ۹۳۳ 5:۰
 27۴7 7۳ مج جحچ' مج ۹ب ٣ ××٭ ۱-۳ :7٭

 ے7۰ 7473 ۴ج م5 1۹715۹ +۳ (ة×  إ

 ی8918 م۳757 ٭ چ۳ ہب٭ ۹۷۷۳۷۷ *ہ)٭+و تچ٭ ہک
 797 م395۶ <ہ *چا<٭ ۹ 1۸ا5 ٭<<آأثک ۴۰ ہ5۹ م7 ۹

 ہمە٭7 ×3۰. ۲۴۳ 8۹1۷9۹ ج۱۵ ک٣۳ 8
 5. ۹5۹ 5۴ 8۳۳۳ ہ۳۴ ۱۷9 : م۱۹۹ ہ ۴
 7ج5 5۲×0 ۲ ہ۳. ۷٣× یجب ہو8 9ت ٭

 )5٣5۷۹19* ا3ج 111 37 ۰۹۰۹ ۱ ۹17 ۹۷8۳ ٣۰٦
 ۹'۰۷۲۷۷,.7۸۳۱) 7۳, ×٭ 3 ۱۴۳۰.۸۸۱8, 5<
 ۔چاتح میز ہو۱ ۳ ہ۲۳ ہ۳۰ مم. ٭

 'أڈ<0] ک۹۰ 4]715) ۰۹ 5118991۳۴ 11۹ 33۳ ×۸۳ ٥
 ہ 5ب٣ ہمج٭۹ 3۹۳ "م۴ ود: و۴ 8: چےچءہچ

 ۹8۳+ ہ۳۹ ۳ ×87 (۹۲۳) ہ8۹ م78 ۳1۷۷ ۳۴۱

 ےس و ررج

 ج1 كيا :
 >] ه نورکہ ھلعلو ملا ںوئام ںی علل نیینارک پلا <

 ہ1 ضا نا تیغئ نا تان ااورکم نئ ناف
 جا ھسايدا نیرال ت اح ند با دا ا
 آئ وم یع شعرا تمام وو اج

 4 ممووللادَجُم لبامشاد نیلا دليل ا

 >1 ما نم مر نوفا نی انور تیل ھو نیل ملاد اد ا٦
 ج1 نکا نیلاو یتا هلئا لایواق تورمؤمیاننوامقید

 >1 رکا مو نون ارعتا ابصاو نئںلاہلو ضا اب
 >1 تںیرتجت یوم و ما دامت دا نوش نِد ا
 4 ۵ نوکر ہریرک نی یلوفا دار ةعراشلا تا دات ا

 ے۸ ڈر ۸ھٌرخ رے ےہ ۸ے ث ھ۸ خ مہ ےک ۸رپ ےہ < مم ۸۸ رخ

 اد ریزلاد تنا یت نوک عن کک نیٹ پلا

 مد ہو_ء حج وج6 ہر مبوربہوجچ ]7ب7 یہ ھ5 ھ۷
 ۔جح7ر" جر پتو٭ ورف)ج وج 7ك مج ×۶ ہم7 7۲
 بچ یور صوج "جی چ جو یوآومج ہ1۳۴و6) ہ بق وچہ٭
 یجب ہ77 چہ ہہ ہ78 بق ٭ہ٭ ٭ہج ۶5
 یر بج ×× فو وج جج ٭ڈنو٭ د87 ۳7 ۸ 87
 م1 <8. ×۳ 77 ر737. بر یر جزو عج ى6

 73 ۸ 77ہ أو ج× جہ ہہچبچ ہر+و٭ چت 78)ہ جی
 )ہہ ہہ أیڑبأ٭ مہک یدج+ ڈچج +7 و ہ۹ ہ77 ۲ 7

 ×1۹ ۶ ید جہ( ج0۳7 ×۳7 2/17۲ ۶۸9 7
 3 ہمآ ٢" ]ر۹ جج ہہوجج ٠ر یور /نم٭ )۸ت وج ڑ7ہج ہچ

 ہر ویہچ ہرچویہم ]0+ ۶ یو7۳ 577 ہم ز ۳ر5
 ]7۱0ی ہروآ ۶ت ہورع ٭ر ۳ی ۳۷ 7, )5 و ہ٭ہچر
 ط2۸ 77]7)]83 5777 ۰7۳ 53٦ .٭ ×7 7۶بج .جج ؟!حہچ ر ید
 ہ7۳ م7 جج × 7ج 7۲7.۵77 577۴ یب ٭٭ ×7 ا7ج 7
 ا یو مم. 7 5۹7 ہہ 7۲٦ ٣ (م) 7 7
 تپ ہی ق7ہ )77آ بج 3ہ جہ یب 377 7 7۷

 ہ٭ ہ۳۱ ید)ر ہ٭وک ۹۲77 ۶ ہو7 جج قدرد7آ 7 ٢

 ۔یؾ٭٭رجر ہم ۲ج ی٭چچ٭) بیوچ ہو بج یو ور (یدر ٭
 اپ 0۲37 ٭ ۰۲۷077 577۴ 5۱ فرق یورک ]وہ ×۰۳ ۳47|
 مو 6)7 ہجرج قا م3جب ہو جوج+ ×۶ عدر ہر ہو جج

 یىی مچ مج ا ہ حجچ٭ مج مے ) ہر و٭
 ]0ث جٹ چ۶ مع عو یہ قروچ جت "وہ0 ہور یمر
 ڑ7 ×۷ )7چ ہ3 77 ۳۶ 7ج چت ول جب ک۴7

 ہک 777 )چمچ ۳ اہ 7چ ہ7 ہ۳ )۱



 ۃ(۴

 155 1۱ ۱۹۲۰ پ۹١ ۶۷۲ ۹8۹ ی٭٭ ۴1۱۹7۹ (33۲۳ 77۹
 وان 5 ھ755 5۳۹75۰ ۴۹۱ 771۱ ۵۹7۹11۹ 7۹ 7
 ے0 77۱ 998 ٣۰ م٦ یھ جج <٭۳9)۹٭ ج۳ ۶
 ۔مجج ہ٭._ "م4 ۹ج٭ 3 ہمہ ہ چٹ ہہ ہہ. ۹8.۲ بی

 ہہ نیب ٭ ٭٭ 9ج ٭م ٭۹٭۹۲٭ "ہ٣ ۱ 8۰
 ت9 ۲۷ 8۳59 ۳٣×٣ ٭ ×ز8۷1 ہہ٭٭٭ 7 7 ۱33 ٠7|

 کی 5۰ 577 273171۹96 ک×۷۹1۹ 7-1 ٣۲۳٦ *٭ ۱

 5ہ: "ہ6) راج ٭ 143۲ ہہ ہما ۹۳۹ ۳٣ مچ "<
 یو ج٭ہ+٭ مزہ پہ 418 مو  ٭ت٭٭) ]۱ ۳ج ۱ ۹
 ہہ ۲۴ ۴ مک یہ ×۱ ی< ہ۳٥ ۴< [50.9 مج ہو
 ہ۳ ۳ ب۹٠ ۳۶7 7217 ۶7 9۶7 ۶1 187:7 ۴7 8 7

 م۲۹, 5۲۹ کاتا 5ا۹ 878 5۱۹۹ 55۱ 5ہکو٭٭ ھم" ٣۰۹

 ۔ج جج جا :×٭ 5 ۷)۲۳۹۹ ۳,38 ک٭3 ]۹ +۹8 ی١

 5 0 ہہ ہ۳ ب۷٣ ۲۹7۲ وج ۴۰ 6۳۰ج ۳5۰ ٥۸۰
319۶1 

 ×۴ >۳ ٣۰× ×78, ۰۱۲۲۳۳۹. ۱۲ ہ ۶۰۹
 ۹5 57 5 5۹ ۹37۳ ی۹ 5۳۰ ہقآ ۶۶۴8۸ ۱۱ ۴٭
 ۱۶5۴۶5 35 ه7 ی۰ ء۹۰3۹ م75 ہ ۱ک7٭ز 5ہک م5

 ڈٹ ۳ ۴ ہہ یب٭: ہیرا چ ۳۰۰۹ م٣ >۳
 ہ.ی٭ ہ6۱ م٦ ثب ہہ ٭۲۳۰ہ۵۰ *حی-أ(٭
 955 ۱۳۰۲۱ :۶۹ مج. ٣۱× : منركو٭ ہ ہ<ہ٭ج 3 ہ6

 ۹۰5ف۳۱٣  ا76 ۳۷ہ <۹۹۳ )اگ << ٣×
 ]۴ 78۷171 ۱ 8× 75 ٢١۸3۳۶× < 1 7۱۲۰)۴×٣

 ١ ۹۰۲۲۲7۶1 1711۹ ۴15 55۶۹ 5115 ٣541

 3۹۳ 2< : ۲)568 ہ ے0۳ ہ.۴ ی۲۲۹۷ ×۲ ۶۴۴۳٭
 م.ی کچ ٭ ۹ ۶ 8۹ 3۱ 8> ۹۳۹٤(

 ہ۱ 6 ہہ ٭٭ ۲۳۷۶ ۱ ء975٣ 79185 ۹۲۴۳۳ا اب7

 )۳۳۰ ہ۹٦ ٭. ٭٭۳ 5 ۹ا8 707
 ۔ہآ٭ “×۳ ۵'7 7 ۰۰95۴ ۳× ,٣۹

 ہم3 'ےےدیچآ55 ۳۷ ہ '“<جرد 5۳' ی۰ 7

 ہقدجج <۸ وجقاے٭ 'ہ<ہدص جہ ہ٭٭ 25تہ۷' و
889۱ 

 جت. <8 ہموست ×ق٭٭ ٭×۳٭ ؛ َكَيِزناَم
 ںیاشلل نشر لا ی ۳ رک ذ یا ۴ 2-۹ ۴

 ٠۳۱.۳۲۳ ]8585 (3:)-م ۳۴) ۴۶ 5 8,
 مہ٭ مج ماہ٣٣ 5م ۳۲ ہ ٠× ٭ہ 8۹۱ ی
 ]ہ89 ھ79 2 ہک.( ؟1۶ 5۹ <۹ ۹ 86)
 751+ ۸۳ ]ہو5 (۹:)ری ۳۳ ٭۰۹ ۴۸۸۸۳۱۶۳
 :یرج ر9 ہی. "۹ ہہ ہ ٭ییب ٭ مج
 م3577 ۹, ہو)7 ت25 7)۰ 88۷ 5۳ 5ہک
 ۹ کچ (7ا2)-۳ ۹۱۰1 ۹ 3719773 ۶11 ۷۰۹ ۴7 5۹ ۳۴۴۳

۱ 7 85 

 59 ٭٭

 ..۴8۳۳ ۱ص ھ3 88) 1۳۶ 71 ۶۴
 ء۳۹ ٢ ٠" ب1 یہ85 ي58 3.0۳. <8 ٭

 ۱ 71 7۳۶9 7۲ ۹۴ ۹ ۳ہ 7۳ ٣۴×
 ڈ۱ چ۱

 و م۷9 اچ 7-77 "۴۰5۹7۴ ١ 7×7 .٣۶

 ح.٭ یەیر ہم8 یک ق۰ ہ74 ہ2 ػ۴ *رک5آ ہ ۳۳۹
 وہ ×٭ 5۹ ہ8 ہ 3ہ ×:-۴ 3١5 *9٥۲ہرو 87
 عی <۹ 58 ٦۳ >7 و×٭×87 7
 2۴۲ ٭ج ٣٥۸۸۱" 51 >٭ ٣۶× ۰۹ ؟۸ج٭حک ہ۹

 ×51 67+ 0 ٣۴۱ ۱٢

 ۹ 8چ ۲۹۹۳۳ ہہ ٭ ٭چ٭ 3ہ +۴۹
 یو5 (83) 6۳۳ ۱ ×۴ ا٭۱ 25۱87 ۰۳٣۰×3 3آ ٭
 ہ75 "۴۱۹۳ 6 7ج۳ ۳ 11-۹5 51
 ب5 کا5 ہک 8 ہا6ا مہ ہہ ٭چ٭ ٭ٰہ٭
 ۳٣۳3 ہہ ہ۴ 7××. تا و ج۳۰۹ ۱ ۶۹ 77

 < 8 ۶۲۹۶۹ ا59, 5۳۶ ۶۹۴ ۹ م۹ ×۳× ۷4۹
 ٹ1 ٦1۱۰ ۳7۹ >038 7۷٦6 ۸)۳5 ۹7۶۰ 7۳۰۱ ہدایت

 ف9۹ ۶۹ 7۹ 50۹ ۰3 ×چ7ک ۳ک ۳۳ ب۹۰ 7)
 ہ ٭ووچ( 5۹ *0۹۷ ۲9۹+ ٭۹۸۴۳5۱ ۶:۷۳ ۹9۹ ٭م٭
 وک ۱ ×۹ *58۳۰ ۲٥ مہ ح75 ہ مم 3 آج
 ر59۹ 5۹۹ ک٭ ۲ ۶۳۳ ۳ 3ى ٭ان و 6
 ۹8۳ ہ۱ <۹ یب 94×۹ 8:۰5 ×3٭ل×٭ 37۴
 ]۰ 7 ۳۹۳9 ٭)۰0) ۲۹۱ ہ .×3٣ تآح٭ ہ
 7 8۹7 ۳ *)ک ہہ ۹۷۳۹. 71 317 1 1 71۱

 ٠٢× ۴۳۶۴7 )۹5۰۹ 8٦5۶ :× ٭ ×87. ٴًج×٭٭۹ یہ ٭٭ ٢
 ۹۹۰ہ ۰7 37× ۹ ۰) ۷۹۰ ۱)0 ۹ ۹۸۹ 2٥۳

 ١ ۹۰ ۵ 2۳۹ ہ9 ۴1 2۳۶ 71 ۲۴۱ 3:31:1۱ 7
 ×۳۹ 'وق٭ ا ی >۱ ۹۴ ۹3185 ۹۲۲۴۶۰۲ ۴:17 ۱
 7۳7۹ <۲ ۳۳ ٭حعچە ٭٭ ہ3ظ ۹ 6
 ]077۰ ۳)3 ۳۱ 1 3۰1 چ7 5۱7۳ ۲۴۴۳7 ! ۹ 7۹
 ۹٥٥قآ م٭۴8۳۴ ہی 573 ٣۳ ۳ہ ,٠ ٰ چ۴
 دق م٣ ى۳ 85:یہ "ہ3۲ م۱ )۳۴۳۷۳۴ مج ہہ”
 ڈاک ا ك۹ بو ںچہماةو مج ہ8۲ )ج٦ 5۱ 8

 و5 یجڑ5 ٭۔٭.ہ)7 1۱ ی٭ 3۰× 3و)5آ ہت
 م۰ 5۷ د١۹ ×07 ۳۹ ٣ 77۰۰۱] نآ٥ ٣۶۳

 ۹٥65 ۱)3۱۹ جج. ٣× 5ا یئر۔یو یہ6 3157 858 ک٭
 ٣۹1779( 151417 ۱750 ١7۶15 5 ۶9 7ہ ٭ 0 (۴۹ٍ

 +5 موجود5۹ ۰ر نج مج ف٭ماتاچ ۳ "۳۷۲ ۳۷
 ٹج۳ >٭۰ م ڈ5. *[|تروچ5 یر ھج ٣٣

 8511877. ×٠× <3 <7 ۱ ۹۹۴ ۱8۳۳ د۱۹ 865
 جچ ٭ٔک موج ب3۸ *0ٌے ]جم "مج ٭ہ ۶ء۹
 ۳۴۱ 0۳9۸, 7 ۱ 99۹۰۰ >۹]۳۰]۹۰[]18 >۴ بے. موسی
 ٹبا157 8۰ ٭ ٭ئجاإ 10٤کہ مت ہ6 5۱ ظ۳ <۹

 "75 یاو) ہق یج موج مب٭٭ہ ۹ بج "۶۱
 ۹ات] ٥۱۶۹۱( ٥۳ ۴۰۳ ی3: ۲۳ *۳۹ ×73 ج76۳ >۰ 51
 2۰۱7.۹ ۴ ۱۱۱57۱ ک۹3 ۹۳۹  ×۴ ھ, ہک جہ ٭(+



  ) ۴۳ ۷٤٤ی2 و ہہی 58
 نج جسەے وسعت ہلاک": :تجو

 بوسأوھڑوف۔یمہہمفسحصمو ہصاٌق ہم سرصح ون0 دم وجد ہسوہسسوجوچوجوجصمم اکسأففبص فارمولا امجسس ٌ او ح۳77 ک72 نت ت2 ت20 7

  77٤ہے , جك]۷ 8 ۷ ٭٭۵۳. ۳۴ ۱ ا٥۴1۹97۰9 7(2 ۳۶ ,٥۶۳۶1  ۶۳ ۳( )51-717 3719711ل۴7
 ں8 جے و3 ب6 "م۴۴ 76 315۶
 ہص یو 7۴۰ :٭ ۹7۰ ۹۹ ۰۰۰ ۹۴۹ ۹۹

 ]۔جچج: َنمنَللاَتَز جو٭ ٠۰٢١٢۶ ۱1۹ م۴۷۳۶ دہ
 ںووصصص ۱8۰۵ ی۱ ی١ ٠ ٥" ہہ ہ0

 ہی. جج م د٭٭٭٭ م۱۹5 6۹۶ج ۳ہ ؛ ءّللاب ڈرمن
 کے اا7 77 ا ۷ یش ۱ ۳۰۳۴۳7۷۳7 *7۶ >۴ مو

 ےے آج ٭مج: 88۱ ۹5۳ ہا 9۲۳۹ 5و
 “*..<۔ : ج×٭ ہہ ۰۹۳۲۶ ×۲۳ <۴ ]۳۰۳۰۵ 757

 نب 7۳۳ *)74 ۴ ۰۲۳۱ ہک ۷۲ ہ۰ ۴5 ۰١٦۷
 ج ہہ ہ2د ہر ہما ۲۶۴ ۹۹1 ۴7 51 ٥٥6( (٥۱۹

 ے٭ ےہ ںیہ3 6٣۰٣ ہ۳۴ ہ57 ۹۷۳۷ ا56 ۴ ٥5
 مج ×× 7۳7 ہ٦ ×7 ۳۳-6 ۳)37۲۴ 7 ۳

 > 5 یہ ×5 85 ۴9۲5 5۱۶1 ۰۰۳16 ۹17 ,٢۹
 >٭ جہ ی79 3 ۶۳۳ ,٥5 5۶۳۳۴۹1۶ ۹۲878 ہ3ا ( 78

 ]×× -صی ×۱  ہحح م جب۳) +7 87 )٠۱۰۰۰
 مہم 3ہی ج جد ود 0× 16 جت ۹۱ ۰ 75
 حا, مح میچ اکہ << ۹۹. ۴ ۹۶ ۷۷۰۰ جہ
 دحج مے وجہ. ہ۲ ٭ ٦ ۹ 8٦ان. ٭ چت ك۹
 ۔ےہسس ٠:۰۰ ×× ۲۶ ہ۲ جت تا۹٦ ۳۴ ۹

 وہ٭ ج× م۰ م۳ مز” >۳ ۰۶۸5 ۹68 5 1۱
 ج۵ یک ۱٭ و85 575 ۹۶۷۳7 ٣

 )ک۱8 3 5 ۳۹۵ م73 ۰۴ 7۰۰ ۱ ۹ ہند نا
 رٹ فوت کا ھ91 بر ۴ 1 399 1 ۴ 6 7
 چتھج2 ]یو ٭ ء۴7 ۸۳ ×<٭ تھى -31

 37 اک م2 >۷. دچ ہماہیمو م× می
 ]7۴ ہہ 7 ۰9 7) 2۰۴ ۹ ۹ 1 77

 8ٹ ۳ ۳ 8 ۹۰۰۹ ۹)۳۳۳ 7 ۴× ۶7۴ ٣۳×
 688ا

 نور ٣> ×۴: رئظع نی ُخ لت کُلاَد ےج ۹7۶ ۹۲٢٢٢۷٢
 یچر ی3۱5۴ ۲8۲۳۳۰ 1 7 ٭]٭ى5 نآرتلا قلخ ناک یو
 ٭م×< و: ہ ]ڈچ× ھم ہم ہ مج اج ہ م٣ 1
 ۔چ. ہہ -٭ م”<ہ !ی٭۱ م ما اہر؛ ۴
 نیو متو ہہ 15, ۱ ۱۸۹۹۸۹۰ ۹۷۰۸۷۶ 8۴۷۰۹ ۹ 4۹
 بودج وہعب م۳ ہت ۰6 ]میک (78)- ۵۹ 9۳9 ا5ا
 ۔ق جہ ء5: ۱۹ -<د ۱۷۵۱۹ ک۳7٭ 5 (5155715۱ ۴۳۳
 ب۔وح-٭ ۱ک. ہجمت ؛ُسوچ< (ہا۲ر- ہہ مد مک !۔دجا

 حی ۹ي ٭ج٭٭ ۰< ہم ہل 8 ۱ نیت
 یو مالا م نا ںیھلا کک )8 ۹ ۹۰ 9 ١

 -ہج یا. م0. 7 ۱ 71 77 111 49
 بو3 8۸۳5 م2۱۵ ہہ٭×٭ ۴ ۳ 1 7
 خیمہ ہ۹ ہ) 3۹۹۱ ۴۲۷۹ 1۴54 111 47 6
 بے می قید ٭٭ ہد ہقرجع ہچجک۱ ہ۶9 ےہ
 قصر ہ<٭ م۰5۳ 7۱٭ ٭ ۱۷۰۹۰۸۹ ×م)٣ق< (7:)-یك٤

 057 ] >۱15 5 ی6 73آ 71 8 ٠۴۳۲
 ۔جمرجچ ہ7۳ 3۶۰۴۳۰۹۰ 11 ک اب۴۰[ ۹7٭٭ ۱57۰۱

 ےجچجج عٌ ہ ہہ جج وج مہ <٭5آ و ٭
 ۔ج+ م×٭ ہ۸ ۱۹۳ ۰٣۹ ٦1354 ٥۸ ہ۳

 حج *5- ی6 8۰۸۶ہ ۳ ۴۲۴ ۱ ٤8
 تو یج *5 3۴۴ >۱۱۱37] 7× +۴ 257 ۰۱۸۳ ۳۴۶
 ہےہہ ۔ہیے او ہم 5۳ >۷ 8۴ ۶۳ ۶
 و3ےہہ32.+۹ ہ6 ہ58 850 ۶۹۳۵, 6981+ ۹۹۰ ۹ ۴۹
 5 :۳۹ 8۴ ٥٣ ۳٣ م9 1 685

 ۔ج عو 6۱۹۳ ۰۴ 88 657۷۶7 1۹ 7
 عع ٭ج مہ. ٭8ہ٭ 8. ا٭۳ تا٦ ت۶

 ۔۔متصہ٭ ×۰۰ ٭",٭ ى٦ ۰۹۹۰۴ ٭٭ ۹ہ <٤
 یہور م8 8۸۳۳۱ ٣× ۴ ء۴ ٣86ج
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۴۹ ۹۹-77۶ 0 ۳۶7۲۳۶ 7 77 0 
 ۲15۱ 21973, 9۹1 ۹۲۲۳۶ ۲۳۹ :٭.7 ت۲۹ ۴5۰۳ ی٭

 85۰ ۲۳ ۴ م۳۳ 81۹۳۳۹ ۳ ۳۷۷ *۳۵ ۹ 1 ٤۹
 م8 ١ک و ہہ جر جبہ پیو ٥" "م٭9 و ھم ے

 ےے59 <8 51 1۳ 8 ۶ ۳5ہ. ٦× ک۴٥ 886 مج
 9۹ ےصےح ۷ ػ0 م۰ ۱ 8۶٣۴ جدا ک2 ", 5۸

  ۴چ٣×5 51 ۶۲۹ ××-7 ,٠×  ۶۱5۶۳ ۴۳۹ا57 ۳7۲5۲۹
 ١  5۳۳۳(1 7 71 557۴1۹ 7م1 5

 نوا ۱۳3 ×87 7 7 ۳<
 5۹ ی دہ ۳۰ 3۰۳ج 5ت 7+ ۹7 ۳3۱ <۱
 ےہ ھ٣: 5۲۳۹ یف ۳7۶10 ۳۳ ہمہ ج_راتورو ×رتو <
 مچ ٭م٭٭۹٭ ۱ ق9ہ: ہ ٭۔ي٭! ٭٭ ۹یہ "8ہ

 متعصاڈ 1 5, 59۲١ ہا۵ا ۶۳۷ ہت( ۱

 ریفاریِْلاوفر ۹۲7۸9 یا8۴ 88 چی مچ جر
 >5 ۳۰۸51۴ ۹۶۳ ٥ ۳۰۰۹ ۹ 5۶آ ی۰١۹۰ 33 رر7 7۱

 ہ55 25۳ ہب۱۷۶۰۶] ۴7 17۳37 ۱ ءع۰] ۹5 6) 1۱3۰ ٥
 ج17 ۹ا0 ۴ک ھ۶1۹8 ے-یت ا۔3۹7

 5 ؤ8 یت ج یو و ھ

 رہ٣  ۲٢۳۴لحنلا ۳

 رخ ےگ

 ہن 2و60نوولعت فوص اوٹمتف مھٹپبا ادیاو پل .: ۲۴ ہاعبکو ےہہک پوھیتاوربسموواود۔ یئٹڑے
 ٦

 یت یت ٹپ یک را

 رٹنم مع لکم لات مھڈ زرا تابیصت نوملعت لام ا
 2یو اون وج نیو نر

 تان ا و سمیت لیلا ہھدحارباداد [۔
 آن وم عا ا یبا وس نمو غلا نم یونی
: 

 لالا وم لعالا لکملا ولید ہیملا لکم ةرفكلاي

 تورات ال مہا جا اج ادا یس جا لا مضر ا.

 ٹیک اول١ عےیو نزم ڈک ا.
 راملا مل نا مرتا یار یھ نا بناکلا چہ کیپ ٦
 صاف نیا لاتا کوک و فا ا
 با ا و نام نالی ا

 ینا شا ںیم بلا كيلعا مارتا مو ےک
 ۔-_ موو 5ق وسبیے ۔د۔سے ے۴ رسپ و ویقصسو ١١
 مج عت ت نوتِمْوتِم وف همحرو یىی کف و ہفاوغلتخا :

 ہک

 ہہ غ٢ رک کج ضس ھھ ھ 4 ےک مم ےل

 .- ائر ۳ 5 اپ اپ ٭پ _5 "۷ ۲٭ ٦ى پ 25

۶" 
 ھ7 ۰

 پس یی آپ

 ا06. ا تو.00

 ہلا

 "ای دی دپ ہیظ دی ہی ہی دی
 ۰ ہل جج .

 اہ

 تب

 ۷ي 71

 جے جر ع ےس شہ ہے
 7 ٭ 2

 مءر ہہ ۳ موج بو7 ]یی ! ہ7 ەب!وجح 7
 یو3 بج ہیرو ٭ڈو دیے کیہ یر ہ۳ ۶۱73۳۹ / (ءیدر
 7 7ج ہہ گڈ +ہ+ نجج -ررو٭ نج یر ×

 95-58 ٭ہ ۲ "بج پت ںرچ وج ۷ ج۱ ہچج
 ہم7 ٭ ب۹7 جج و جوچ یب د٭×-ج بجمرج رج8جو"8ی
 ٭] ید)ر ہور ہہو 7 77 بچ یی
 ہچہاچعد بج  ہچجوہ٭ہو جو ہو ہر کچ مو ×ز یو رو ) (مصر
 ]۷7 ت۳7 ج۳77 ہ77 ہر ہی ۱۷ ا ۷
 م95 ٭یت ٭× یچب وج بہ جج عج پڑج ر یجر یڑچ
 م۴۳۳۳ ۳۷7]7 7ج۳ ہی۴ ہی_۳ ا ہا نہج ۳ 7/۹۴ ۱
 ہ”ہ ت۰ ہ7 ت7 ہہ نج تہ لی ا یی آر ٹپ )۴
 *ہ< م٭ وہ 3. یرجو مو ووج ڈور (یمر وچ
 یر رر تل 7 ی7 تہ 7ج7 ی٭ ہرزہ تاج
 ب7 88 :وہج×۰ ہر زنرر و7 وک مرچحوچ

 مجب ہچپہج ویو ٦۱ جج 55 عآتسح دو م6 پبجووجچ
 ڈ1 م5  ۔بمیبمو ک<_/(۰ دیک ]+۲ یو میک ی۲ 6
 بو یہ چک 736ہ 75 ہورہؤکت ۔موہ٭ رو 7ر میحر ٭
 8ہم 5 جر ×۲ ۲3 ی7 ہجچرصت چو _و_و جج یج یرہرجچ
 اج ہو ٭کہ جو ہ جو جر و ٭جر٭ر چہ
 ۳ )ع۳7 7۰7 3ہ ہج ۳97 ید ہیر ہہ ۸۶۳۶
 59 ٭5۱ (ید) ہیرے "7 ہہ ۳ 7 ر۲۹ ۹چ 77

 ہمہ7۰۱ ہہ مج "جو عوجج وج ہہو جہ ع7 ڈ
 ہ۳٦ 77 ×8۱ منمر پ8 ہ۳ ھ۸ ی پ7 وچ 76
 م۔83ھ )۳ ٣۳۳۸ ٭9٭ ہ٭ ھج؟مج چو یہ وجہ
 ٭7ہ ۔ھ٭ ہم چی چہ نو ۱(یہ جج وج  طو٤وجٛ]وی٭

 ] جو3 777 |
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 ہ7۰ .٭ 2۳ ۱۳۳۰۵ ؟ک <*([9۳۳۹ جب مچ مو دم پ
 ے٭٭ ٭۳)ج٭ ۳ ۹۳۴ہ ج۲ : چو ہ8 ۹ ٹچ

 ہ85 یبماتع با ہر ہت ہ٭ہ ۶م ٭مب ر ہ5٭قلج یچ
 ۰75 ×۱٥ ۳٣ 9-۹ 37 ہ 0” ہ۵۰ ج :٠ جج مج
 ڑی 2۹ یک 8۱ یو<کو یىی بو5 ۸ بج و ع۰0
 )۹۳۹ 575 ۹۹۲۳ 5۳۰۲ جی ہ3 جج ؟٭ ٭ی 8چ نج
 55۳ <۰ ٢ ہو می یو ×۹ أےکى ہ٭۱۵۷۰ ۳ق

 ہی ۹9 0۷۳55, 5۱ 6٥۳۵ 5۳۳۲ ھ5۹ 5 ۱

 317521 ؛ ک 5۲۴5۳ 7 5۰۲۳۳ ۹ 753۲ ,۹ ۱۹۰ 51۹1 ٥۱۲۳۴

 3575 ۴۸۱ ۹۱۰ ۶۹۰( "۱ "۹ ×.ک یب8 مہ ۴ ج۷
 ن۶ م7 5 ۹6۰ ۹۳۰۴77 >۲٣۳ ×۲ ×7 "|۳۳ :۱)ب ×)۳۴)۱۹

 ۲۹ ۱ 77 77 :3) 3 ۰ .۔(.جہ3))

 *8< (78)ر ۹۹۶ ۰ ہ57 ۹58 7٣7 ک٭۶ "٣آ

 5۲۹ -- هنم اریخ انمعطاو هیف انل كراب مھَللا

 ت۹. ۱5 5۷۳۳7 یہ۶ ١۹۹۰ 58۹۸ یھ ہا
|۶۱ 8۴ 255 5136 

 ہہ ]مجعگے 5۰ .×× 57۳7 ۶۹۲۳ ٢ : ٠۶۳۴ 9۲۹4 5۳

 هنم اندزو ەیف انل كراب مھَللا ٣ب ج چا ۹٭

 یک ٠4۳5 ۳۳ ی3: 5۲76 "ھ١ م٦ م٭٭ ۱ ی۹ اہ 858ج 7
 51951 55۱ ۳۴, ٠۳ ٣۳۳۳۶ 5185 ۲۹۶ ×15۳۳ 5ہ 7

 ٭ک 5۱ 5ا5 5ا15 5۳۰۳ ةهر٭ ٭)٭ ہ +ہج عجب ہ
 915 ڑ8. 1 74 9۹ ہ۳ ہہ جت جج ے(چچو3ار

 ہ << کا 7171 ۱5۳77 ۳۳۳ ہم۳ 3ج۷

 آ5. .۱ .7۳۶-٣۳۴ ۰٣۳۳۶ د83 <3 ہ جت.
 ٹہجصا ]<< پیو د٭× ٣٢× ۹ د۳ د۳ چہ
 تچ3 ہہ ہا1۳53 چو × ×× ٭+×٭٭ ہو5

 ۹.5۳ 8۸ ہ۴۲ مج ؟مقي مج ہی چپ
 ۱و5 ۳۶ 5۳۰ ٠٣٣ ۴ہ ٣۳ :55ہ 0)٭

 ب1 0۳ ۹75 57 71۱ ۰7 *ک× 37 3۳ وککِوَم

 ×۴ 7155 7۹1 11 6, 97۹ 7۹ ء۰ 51۱

 ۹3۰917 ۹۹۳۳ یہ پچ ہہ جون ]مع ٭
 گی۳۹ ۱٠۳5 5۳5 ۷۴ر << -۳٘۱ت7 ××, 5٥٭) +۱ ۶
 ا5ا 9 ۹1 ۳ ۳ ۹.57۹ ۳۳۴ ہ۳٣ ۳۰

 ۲۶۱۰۳۳۰۹ ہ ×57 ۹737 :85ات٭ 9٥9 ۲٢١۹۳
 آ1 ۹۳۴ 77:5۱ ۳ ی5 ہہ ۰ ۳ )
 ہ3ا ۴۶۱ 78۹ ×۰۱ ید ی٭ڑ5 ح٣ جہ (ج مج ہ

 ۶ ٭ ٭ا5اٹ مہ جہ ۱ ج536 ج8. 8پ

 1۱۰1۴791 ۹. 5 ۱+135 ہہ. 5 ۰۷۳7۳ ١ ٦57

 ۹۹۷۹۷۶ ا8۳۳۹ 3755757 ۴1 77 ۹۰۹1 91۹۰ 3۳ ٣۰4 ۴ج ٠
 5 ۱ ]۹)5 ۳7 کچ 7 11 ۱7۶ 7 ۹۰) ۱۴۰۳ :؛ج
 ۹ 55 ۴۶ ۳×۳ ۱۴ ۴ی ی٭٭ 5۹۴۳1 ۹۳٣۲ 1۴ دج٭

 میا <4 ۳۳۲ ۱ ۹*۹ یتا ت۳ ہ۰ ہہ ہہ

 : نئاوحص قادیان 7 ڈللو ا
 | کوڈ ا یا 0-2
 ا تنا امام رم یک نما ا

 5 امر َوارکَمهْنَو نو دو باتعکلا او لیا ترک نیو ×٢

 7 لا كا یاد نو ا تر ناس ا
 ۔آ تیڈریامو کا وڈ اتوب لالا ند یزےئا نیلا اس

 : نم ال دب ۔۔ےج ہت نیت
 ا ا ا ا 7
 کلا تک لی ار ین : ات یہ
 5 تنلاض یر ١ دلا ق سش تا 75ض یلشف دن اوس 7 :

 یم مس وسویاخ
 : اکر و سر و

 ۱ نتککز3 4ع نیپرا نیل
 1 تل ا جور
 (مءر ڈجج ڈجم مچ ٴرز+ج چپ چو تسمنشسسھشہ

 7ج7 *٭ . ]مجیب ر وہ ہہ ہہجج و |چعجک
 ۹۲9:5, ٣797 7۹۹ ۳ج۱ قیصر ہکرک7۲۳) 7 جی-7 ق7ہ )7
 7 ج+ بہ×٭ وڈ بج موم و رہ وچ جو
 تہاود موم مر مج ہزج ہ جے مچ جج ٭
 ؟77)۳74 ×7 5۰7۳7 ) (ھۓّدر یجب مچج عج ہ ہج:وج

 مٹ”ج یر مر ہ ت.وہ ؟“آو ہُو مج وچ جج وجمورچ
 ب۔وہوہچ ٭ججہوہب چہ 5م5 وچ میےر بوہچ
 777ج 7 ا773 ا ۳ 71ص و کی7 چی یا 7
 << ھو 7 جر یچ ٭٭ کہ۰ مج قی یو عو یچب وجردج
 7۸.7 چ اچ اچ ×۳ جی ر یز جج 6چ جہ5
 7ھ 5۰۴ ۱×7 ۳۳٣۶] 7+ ×۳۳]۱۷7( ٣۳۰ "ہ تعاتجو ر ۸۸۰7۲
 بہ 7796 ۔جچوچجو جر م ٭× ×٭ عصر ممر چچچ

 ییہ ہوج آ ٭7٭ یو ج مروج جچرو+ ۔نق)جر ہجوآ
 ہ۳ ما آج أڑجچ ×ج ےوزوچ ہببصصکر جوس ٭× ×۷ 3ج رو
 چہ مہ +>تی یرو  ٭8+ نجی مہ /چوچج جچرچ 6ج
 )ہجر مر بچجتچ جہ "وہ ٭ج+ہ یو

 ب7۳ 777 رت نبلچ ہور بجو "دوآورچ
 تاب مو 7و وہ برج ہتجروح وجہ.د5ج وج ھجچجج
 وہ ہہو 5ج 7۳77 ۲۳۶ 57۷ < ۶7٤ )77 ×۳ جج ۴۱
 5 ۶ت 577 77ہ ہ7۳ )جزو ٭٭ 7 یدر بورج ہو

 جج ہ۷7. ن۹) ہ٭ ھی وجہ ]نم ڈجيب بہ ھمووو
 7× ۹۰ ہر7۳۴ جج ۹ 777 7۳+ یو۳ ہمرو |!])
 توجہ ث+7:-م7 ]ہ٦ میجر جہمج ہہ ٭ می مہ

 8۷7 ۳)۰ ۳۴۳ ب٭٭ 7و77 7ک ۳۹۹ج 7



 ںی یل سک سام دس کو تر یا

 21887185: ۹7 ×× ]ج٣٣۱ 8856 ہچر× چچچ٭

 ۹۰ 555۴5 *×۰ ۴۹ و" مت مت مہ ٭ب٭ ٭مج وخہج
 ٭٦٭ أک8)ہک ۲٠٢ ۳۱۶۶٣۱ ۰۱ 8۳87 ٭ز53 ۶۰۲۹ ۴۳ ۱

 ۹ا5چ 5ا9۲۷۹ :“۹ 5 ۹۱۴: >۳ :5۳ہ ]ج51 ت>٭ یم ]مچ

 ۱۷۲۹۴ ۹ا۳۲ ۹5۶۳ 961 دا7 ۶95۳۰ 7۴×۹7 ١١۳ ) ہ۷
 مح ھ76 85 ۵۰۳۶ ج ہ ×٭٭٭ 3*× ہم و٭ ج٤٤

 57 أ۳ ك۹ 1ہ" ۱۹595 5 ۲۳۱ ×۷ 78-6 ۴
 75۳9 ۱۶ ۹۹۹ ف5 5۳۶ ×57 ۴ >7 ۱ر۸ ی۷
 ۳۹۳۰. 7۹3۰۰۱ ۵۳۰8۳ ی5 685]ہ ٣۳ ہہر٭< ہی ج٭
 >جج٦ ١ 8+ ٭ہکە٭ ۳۰۰ ید: ج۰ :ہر٭6 ۲
 ۸9۳ ۶۲۹۱۷۳۴ 7 ١۱٦" م٣ ہ6. ۹۹ہ چ٭+ ×
 ,٦ 5۹ 5717 ۶۹7۳ 5۳۳ ہل ھ۲۳۳۰ 57 ۹1۷) 2 >ی

 ۹5٤ >8187 ۹۳۳ 5۳ گا ۳.۲ 5۱5۳۹ ی٭ 8
 ۳۱*11 << م۳1٣٣ "۳× ہن( 1۹ہ یت تم م5 ر_س

)3[151971671159( 

 ۹3۶11 4)8 187 ھ۳ یا ) ۹31 ٣٣× ۳۲۳۹۳ ۶7۳٣۳

 *٭ ںیم رضا ٹنل براہ نسب
 <۹, ک5 ہت م۰ ۹] ۱۳٥۶ ۰۸ج ہج ي۱ د١ ×0
 ۹۳ 6۰7 5۸+ ٠ ٠7۲۰۱۷۰۳ ٭8ج ۴8چ55 ۴۳ ۴
 ٭٭ ۹۲( 5 ۰۱ص +۳ مج 8ب وج مج و
 5۵۳۹مج ۱.۳. 2۰ ۹۱۰ ہ3  ۳٣× 5۴3 ٥8٠ت < ۳

 ہہر ٭ آ9 ۱.۷ 718۷9۹۰ 52 ۰۳۹ )۳۳۴ ا5 یج
 ۹۸۰ ۹۹ ۹)٠٢۳ 5۲٤۱ ہہو ٭٭ ی+٭ج ہ ببر٭ ×.7كو وج

 27۴ 77 ۱ ب7 لات ھ5 أت تب مج ٭۶×٭ ہ و.”

 ۹ڈ << 5۱ ٭٭ 5۱8 ٭۰ (۰(8ج۱ 8 بہ یو
 ]د5۷ ۹۱۱5573 چ5 5۲۶ ۰ ×57 ہ3۰

 9۳۰۳۴۱ و3٭٭ +۹۳۲۰ 7-٣ م۹۰۹ ہ۹ ۹
 7۳ 55۶ ۷× ۳ج ۹ 7۹ ۶7کا ۴۴ ۹ ×۶۳ ×5 ۱ 6

 ۱ 7 83 ۲۴ 1× 3٥71857

 سژئاطفو - دہ ہصح )۳١ 1۳٣۳ ص١٠ (.×ہ ۳7
 ہ7۳ ۹ )۷9۸, 57۷0 "۱ -٭7118۹ 7۹×3 م۳۳۲ :رب3.7× |

 ۳۴ 5۳۹ >7, 325 557۳ ۷۳۳ ×]<ت ۹)۳ ۴چک مج مچ
 5 ہ 8ی ۹۲ہ ھم ٭ج ہہ جگ ہى "وس 8
 57 ۳7 757 ۲+ 3:8 ۴8 *٭م, ٭×ہ ی

 5۷۳۶5 7۴ ۹۰ 73۷8 8۲۰۱" ۳۰585 1 ۹۰۳ ۴۹( ٦۸٣
 ڈ۰ ٣ ۶۳۳ہ ٭٭ 885 ٭8ث ٭پ چچ٭ چپ
 :۳٣'78 >۳۰ ئ١ مم ۰ 8۳۰ یجب ی٭
 ۳۸۹۱ ی5 5734 ی5 ئ۶ ہ5 یم ۹۲۵ ۴ ]5 >۲ ی٭؟

 ۰۲ ۴چ 8۴۳۶ *×5 ۴ ہہ ہہ" ۴۳۳ ٠۷
 ج8 ١: 67۹۱ ک۴٢ ی۳۰۶٠ (ےضی ہارماز - یع ع7

 ر15۸ ۳ 5۳۲۰۱ ٭.[ [۹ی٭ ی٭:  !ہات مجج بت” ۳۴
 ۹۹۰7۹15 ۱ ۹ہک۹ (1)3) - ک8 ۴۲۴ ۳11 ب٭ >8ر3) و دا

 ے٣٣ ۹۹77۴9 ۶۳۴ 8 51 ×۷× ٠۳ +7۶ ×7۳ ہ٭ ؛ 3ہ
 76 ک۱۶ 5۱۹۴ >15141 ۱۴۹۲۶۳ : ہہ٭٭ *ک:۹٭ ۹5 78
 51579 فی ۶۱ 1۲۶ ۱ 7)۱۰3) 1776 ۰۷۴ >1 کا7 ۹ ۷
 ٥٣1 ۹۱۴۹۴۴] 558, 5۹ 88 8 ؛ كيخا نطب بذکو هللا قدص

 وجد ٭٭-ہ+ہمہ٭ يقآ م٭ 8ہ  ٭چ

 ٣يق) ٭٭ ×۲۰ 3ٌ ۰۶

 9و ت2ق ہ0 5۳) 7< ہ۳٣ج ×ص۴78 ×× ,٣۰۴۰۹۰

 5۶ 88318 (۱۹ 2۰۴۹ ۶471 757 ۹1۱ (5])., و ٭ ت٣۳ جج

 7۳9777 ۲٢ ص۰ ہ7۱ 0<. مج 8ج۰ دا

 م1۱ ۹9۶1, 5ا۹3 ٭چ٭٭ ہم×٭. ہج :عقئ ن3
 ی٤ ت۳۶ 375۱۰7۳ 5)۳ ۹9۶۲۴ 5778 +574 :رە٭

 ۳ق ۱ا6 516 9)015 ۴۳۳ 5۳٣۴ ہ)×ہ٭٭ *ئ م۴ ٭ہ

 ۹18 55 ۲ ٦۱۶۳۴ ۹:۹۲۰۳ م۴ و٭7 ۸گ ہ م5

 55, 95۱ ۹۰۱ م7۴ 8ئ ہ5۱ یہ6 ی٣۹٣۹ رکس یچ

 8987 نسح قزر 5۲۴۴ ۴15۲ 5۴) ۳۴ مہ رکس 58 88ج
 ۱ج ۱8 ۹)۴ ۳ک رکس یو ۳ ۴ 7 ,٣7×

 6۰ .-۔(۷۶٠ ۷۰ 5۷۸), عج چ3, ہ۳۳)

 (م۴ 5۴ 5۲۳۰۴ ٣ح5 ٴب٭ ۱۹ 86 ہ یب٭ 5)3, 3۱۳۷

 +5 ۴ 1۱۳۷۴ ×۲۳ ی ٣5۹۲58 ت٭ ہ7۹ د۳٣ ہق5)

 51517 7 7-جو جج ٥× ۲۳ہ ۰:۰-2

 53 ۹٦× ٠۲۹ 3۹ تیر ×۱ 78 د97ج >۳ ٭ہ

 5۹۴ ا۹۶۱ ٦۱٦۹۷7۶۹۷۳۷۶ ] 71811۹۶515 1 )۳۰ ٭٭ | ا٣ج ى٭٭64 و
 5۷۲ 33 5۹) ×75 تھ, ۱۲۳۲۰۲۹۰ 5> :5 ۱ ×۰3 -٭چو

 ×1۳ ۴9755 7)5 577 5× ہم۹ 88۷1 31

 جج ی٣7۳۳ ۹-٣۰ ٭٭۶م)

 ہ یحوا ب٭٭ یحر ×م ۶ ہہ بج جےووام چک

 وڈ. <۲۱:[۴ ۳۰۹ی ماتم مج (۹]أہ مر |۰۳ یہ

 ۹٦ ۳٢ ۸ ×رآ× 31 7۹۰۳ 1 ۱

 لالا 2م, و ہ 7×. 8٭ 8ہ تہ ع >م

 67 ٣۳٣ ۹۳۰۲ ہ5ہہ 6873۱ ہ5 ہ5 5۳۰۳۱ ٭
 ٭۲-.[۲74 55 ہا یک مج ٣ جج وم ٭*ماو<

 38 8-٭ یلمز لون ین چو ہچ

 ٠868 ہما 1۹۳٥ َكَرْحآأَر .٠ ۱ ی< >8. جج

 ×8 ہ] ۵۵5۳7 ۳5۳۴ او۶۳ 3. ٭ ۷ ہ ہ۳۰
>0 ]۹۳۷ ۷۷۹ (۱ 

 ھ5۳۰٦ ہم۳ ہ 5ق و ہں ۳× ٭٭٭ -×

 ۳9 5۷ م5۲ ۳5۱ ہک 87 8۹ 0۱ ×5

 ٠85 ہ ×۹۵۶×۳۷۳ ۳۷ ۹ج ۱)۱۱۰ ×7 ر دہ. ہجچ.+-٭-ج

 ٭ات مج ھ8٢ ×× وج صد ہج وج تا37. ×ہ<٭
 5ا5 7۹۳۳۲ >۵ << 5کہ ۳م. ہّب وو 8ث-٭ ہ

 7۳۳۹۲۳۰۷۱ 9519(۶ 5 1:٣ ۱۶ ۹3)] :ر٭ے)ہ ۰...

 52ہ ہ ۱)1۹77 ہ۷ ۱77... (3٭ مقچ ی مم
 ک5 و81 8۰ ۸ ×× >۳ ٢٢×> ہم م٣ جج

 75 * 55 ہ7 ۱۷٣ *۷۰ ہ ہب×٭٭ 37 ۶ہ ہ -.×٭
 "۳٥ہ ہ3 ہو مد ہب و م ]1۳

 ہ09 ا877 6]ہ 8 (چ مج ہہ” ہمت عو
 ۳۳7 ۳ک. ۶۲۳۰۳ مج ٭. حک ہ 5و جج مج

 2۹۰۳۰ م39 ہ٦ 1۱ ما مت 3مو ہہ ]مر مت مے

 ہ88 ۳-8 8۳ ۰۴-۴ 8ئ8۱ م٭ چ٭مر ٭



 5 ۴۹۱ 1:5:۰ ٌةَسيامعیها نار فلا نم کند اے ھ۶ آس

 نام 23۳ "ہ5 ۳.97 05۰۰.۹ ۱.
 ت7 ۳ مج ہ5 (3)-٭ ۰۳۳۳ : ۳۳۱ ۶۳ ہڈ
 <5 ۳7۹: 86 ۹۰۴ : .ر, "ہ۰۴ ۴ا5 ٭7٭ .۹5
 1ک 151 7٦ 6191 7ت ۴159, 97 4۸4 ]1ڈ 771 ۴+
 یو5 "615 58: ×۷ 13۱٦۹71 ۰ ۴7ہ : ہت ((۴ ۰

 تہ ۶۳ : :۱۴۳) ٣(۱ ت6, چہ ے3))

 ي۳ یە٭ی ۹ہک ک5۸ (ی:ر م٣ ۶ |۹۳۲

 ]تک رم جب ]میٛە×٭ ۲ ۹۰۰۰۱ (|آ_-)ىژ+ 6 6
 03.98 715 ۴6۱ص 81۹۰۰ 5۹۲۸ا ٥ 2م

 قا أ8 ء۰۳ ۶۳ ۹ : ۴8۹۴۳ ۴ ۶۴۰ ٠۹
 ہما 3773 ء7۴1۱

 مروج وہ ۶7۶ ×ا +7 ہ ہدجب ر25 م7 ہ 'ت×ج ی 7ہ
 ×٦ ہ۰7 بت ی۱۰۹صث ×۳۴ :6 2راا ہ ھ۹7 +7٥

 3۲7۴۱77 33 ۹7۹ ۶8۹175 م15 ۹۴۰۲۳۰۳ ۴ 5۷ج
 157+ ([۹۹۸۰۳۳۴ تژڑت) ۶۲۴ ۴7۳] جی ہ١٥ جج-٭. و۸۱

 ۲×6 ٭إ << ۱۳ یھڈچ ٭كرظ7 "م۹۸۳۰ ۴ ٥ ۱٢
 616ا ۳۹۹ ۱- (ع۹3))

 جج م٭ کل, يا ٣× ۹۴ ہ٭ مہ کا8۱
 ج7 مو ۶7۲ ۱۹۰۲۳۴]۱۰۷15] ۰۲٦76 6)۴ م٣۴ (۷۱۳۳ 51 ۳
 :؟۳۱ ہ۳ یک 5× ۷۳ہ یار ہی ۳ <*ہ۶ 5
 ٭>×5 جار ڈا ہ٭ ۱1 ب<٭٥ 37 ۴۲۹۶ : 9۴۹۱۹ ۹۷

 1818 ت8۹ مم : "1 ۴۹ 71۱ ۴1۸۳ ۱١٢"
 -3۳ٛہ ۹7۹۶ہ ٣۱ ئ7 ۱ م7 ۶ ت۹ ۴ ۰۱۹ ۶۱۳۲۹۰۰۰۰۴ 775

 ۴آ +83۱ ج٭٭ ×× (0)ہ : "×5 ×۰ ٭77 35ی)
 میچ ۱۴۱۰ ٭5۹٭ ۰م : 61۹8۳۶ ہم ۴ ×۳۱8)

 ۳۲٦۱ (۹۷۰۳ 3م <۳ ما تہ <٭ 8 ٣۶
 ٥8۹۸۳۷۰ 5۲8 ا) ۱

 ا3 و :وجہو ۹۸۸ا ۶۳٣۴۰ 7× ھہہ تا3۱ (6ا٭۹ہ ٣ج ۹ ۳۴
 ]جج ۲ ج٭ی: ك٥ ۹ ک۳ 58-۳ ۴۶۱۰۱۴ ڈالا ۴

 ہچ<| ]م۹8 ۱ ۵ا ۴ ہو۳)۷358 " 5۹15۲۶۳ ٣۴ ۹۱۳۴۴۲ ٣5
 35ج ب71 ×57 م٭ ۱5۱ ٭ ۲ ی۳ ۹1 ۳۹ 515۰۷٢

 ) ۹17 11 71 ۱ 173777 471917 )915۶اج 1276 ۶7۹ 227113 5×7٢
 ۔ج جچتب٭ مک ٣۲۳ہ ٭ب۷ ٭٭٭۰ 7۴۰۱ 6 85

 اوشوووسف--
 مو -- ی9۱۷۱ رت نش >۶ ۴۱ 5 ۴91 7۴ مہژّ  ے ھ2 ا ہا

 6 اوج جج ھج ید ہد راج دس
 ہ۔ہجح٭ ب۱١ م٥ 5 یا۶ د٭۰ ٣۳۳٣×' گ۱ 59۹.
 مٹمح+٭+ ٭ےتوو ہ0۸ ۵ ٠٠ 5۸ 5۰۴ اہ کک
 ہبصد ۱ ہہ چچا ۹۰۰ مج ی٭:2ت ڈئامہ) مج 6
 ۷۰×۷ 9۱ ک۶5 1۹ 5۴1 5۳۴ 7۹۹ 5۴۴ ۴۲53 ۱ کت7
 59 ٭8 ڈوچاٹہ و۱ ۹۰۳ ×3 ہ۲۳ ۹۴۳ و 9اب ۳
 ہ۱۷ 5ہ ہا ۔6) ×۲۶۵)>] 4 ۴۳۶ یک 237۳ 37۹6

۴۹[ 58, 51۴۳۲۰ ۱ 

 رْٹلا لنا جح] 1۴ م ٣] ہ۷۷ ہ۴. 5× ٣٢٣

 بسماسس یلیسحاس
 زاہد ووعف یت تن ا عج ا ہک وف اپ ب جہ ام ار جا یھ وماح دب ےک اک وج ا یں ا نک جب تن یو یم ا کی کا ای حج مو یت کو ا ا ا ا ا کدو اھ ا تک کا یک ا کک

 ۹ژ ٭چ٭٭ 3ا۶ ۹ہ >. ہ٢٣ ٭٭یچ5 |6

 87585) ۱ 3۳۳۲ 5 ) 6ج7 75 15۱ ۶)64۹8 ۹۳۳ ٤۶
 یا ا ا ا 7:۱ ا ھ1 ج۳ 2 ۰۰۳

25۱ ) ۹۹۰ 

 ٥5151 917115 ءافش ×۴ تابئالا تحت ۃرکن ۔۔۔ ی٥ 8 ۹
 2٥5757 611715 65, 5ا (88۸ 117 11 176 ء افش 87 نیرنت
 میظعت یو ۳۴۹ ا[ 9! ت۳ ٣ر ھ1٥۵ )۴ قہ 5

 ۳7۳۳۶ 5۹06 ٭ ٭55 ۱ج۳ ۱ [۴ج7::ر٭ 7۹۹7۰ حج.
 ي۳۹ 3۳5۸, 5 ٣× ۱5۲۰ ہ۷۳ ڈگہ5 ۶
 922۳75۱۷: 1)5 *۱۶۹۹۰ا۹ 317 31137 ۹۹۹ ۴ ۰ ٭
 ۳۰ ۹۳۳ 1۳۷7 ہم, ٹا ۶ا ٭ ھ۱۲۹۶ 7174 ×8 7۳
 3 کی5۹ ٥115۸ 5۳۷۰۲ 817176 ۱۹77 2۹ 65۴ (جا:) >۴

 ۹8 8", 5۶ 3 ہا۶ا "۶۹ م۹ 5۴ 5۲ ٠۳ ٣۷۶
 8 (66٭5) +7۲۹ ۱ ک 5۹۴۱ 185175 3 1358 ۹۳۰۰ : ۹75

 7 م7 7۹ 8۷. <۴ ہہ ینئگآتیرَي

 -و3)
 8+3 ۹۳۳۷۴ 572 1۹77 ؛ ح) 58 ۵۲۴۴ 85۹1 ۹۴ ہ

 3897۳ ہ م٭٭٦ ۲۰ ۰1۹۹ ۳۲۳٣ 795 ×٣٠

 سما ند ہہ وک ہو 8۲۳۰۳۱ ×8۳
 -اتحم ۳۱ص۹ +۸۳ ہ۱ ×۸۹ ۹-۹۰۸ ۱۹۰ ۴

55435 5× ۲۳ ۳۰ 2-7۳۳ ۳76۱ ۳۳۳(9 
 ہہ ۹ہ ۶۸ 0 00. ۹۰۹۰۳ ۶۳۰۲۰ ٢ج چی

11۱ ۹۳7155 

 ب۳ )51 8 (32) 77/8۴ 17 ۳۳۳۷8 ۴7 (536

 ئل

 61۹ا ۱۳۶۶)۹2۸ ٢۹۳ ک 371۰1۹ 8۹5 33۳5 ٣5۳7
 ت۴6 ا359 ٢۳۳ ۱۶۱۱۲۳۷۳ |77 ٭-٭ہ ی+5 ت:ج٭
 *٭ح ×٦ یا مم ہي ھ۰۵ چ ٭ج ۱
 ٔم.۔۹ ذ6 ہر۰۹ _بآ۳×ہ 88۳٣ ہى مہا8۶۳۱ ج6
 ۵567ا 28 *155 ۹۳۰۹75۰ ہ× ٭ ٭ۃ۵ك یب کات ہت

 2۲۴۹ ۹7۳ 5 ۴631 ٢* 51۹ ۶۳۲۳1) 5۹578۹151 ۹۹٦٤۹ ٥66
 ×83 ہ٭ ١

 مر ںیگلاتْفّه ہ×٭ ×× ٭جيث ۹ ۴۱۰۳ ہ
 ہ06 ۲۳7 61515 ۳ )۶ 5115 ,٥3٦۱۰۶۱٣۹ ۴7 1717٦

 م775 ۱871۳۴ 37۹ 7۱



 حججچج ہ ×م٭٭ ×۳5 8ہ ی *ی ۱ ]ججق× ق٥ز ]6 ہم ::ب ۱ ۶ 817ہ ہہم ×× .۰۰٣٣
 مج 51۴ 21867 ۴1 ۴۹ . وڈ 55 ۳۳7 ہ۳ ہر 8, ۲۹۳۶۰ ٭ ٭ وک

 ہ۹ ؛ ی۹ ۷۸۹ *[9۰۳۰۳ 7×۳ 3۹571۹8 ۸۱۰۲۰ ۹۴۳۱

 :٢ 8 ۹۳اچ٭+ ٭ی٭ ۹7ہ باوا ١-0
  606خ7 ۱ج وزو+٭ ہ مم ہاکی یجج٭

 مر ۶۳ہ أہ۹۰ ہ۹ آک 67+ ہ مج ہو)]ےکت 5+
 ہ ٠۲  ۹1٥5ہ5. 0۹۳ ی7 7 5+۳۰ ر4

 ٭--۳ 51919 ب۰٥ )07, 2:6۴۹ م٣ × ٭ا5٭] نا
  ۳ح ۳ہ ہت٭و ہوم” ٭ ” ٭ج,

 ج۱ جج ٦  ۳۶ہمہ رد. ۔ہآحج م٭ ٭م٭ ہم
 ہ91 ۰۱ 551 08ج ۳ ۹ ھ8 اتا 0+ ڈواک

 هَلْثْذَيَِْي لک :١  ۰× ( ×۰۳ہ۴ ۳7 م۱ م٭٭

 راٹیرایھلا یب - ہ۹ 0۷ ×۴ ٹی بچ یہ

 د3 م۔یاعی ہک ۂ×صہس.م +۷ |۶ وا6 7<
 ؟[[5 |

 دام نیلا کا - ×× ٣× 7 ہ٣٠ ہدجچ ھو 7و
 785 ت0۳ 59 ہم بہم. ہو7 جل آ0ت ۹7.

 دہر تک ب۹۰ ۱۹ 2۶01818 71۳۹ 7 ۴۱

 جا وڑا فیض نیل مک - ۲۳۰ ی6 ۹٣ "م٣

 <9 ٭یک< م٥, 5155 91 ہک ٭٭1 ۳۰ ۴ ۷٠٣

 7۴ ٤  77٭)۳۷ ۳ 3171۳149 *إ۶۰۲۴) ٣٢٣۳۳ ,55 97 )3-
1154 15 5[ ۹۱۹۰ 15۲۰74 5۳۹715۳5 1۱ 

 6تَفَحَم نیب کچاوزا نیل لمحے ٣8 -  ت6

 -۹۲۷۹ ت۲۳ (5۷۲۷۶ :ڑل 6 ۴۹ ۹۴م 1۱

 ی۰ ۴۷۳٠ہ ہ۵7 ی3 ہہ -.0آ-جواخ ۳-۲۳۹ 35

 5۳۳۰( 951۴ ۴۴ ۱ ۹7۶] ۳۰۰ 5۱ ت۹ ج۹8۱ مج
 قمچو٭ ٭) ۴۹۱ ٭8ہ ۱ ص۷ 25 3۹یقلي ہہ ۱5آ ۳ << 6

 257 ۶۲55 ۶ہ ×99 ۹ "ت١ ۱ ۶۱ ہہ ہو اض
 3112 6۰ ج۱ ک 8۳ 3۶۴ ۴ ۴و ٣٣ا 7 ۹٣

 1۳۴۳ *۹۰ 2ػ7, 5۲ 1۴ 78 397, 78+

 و×٭ ×56 3 و9ّ ×۶ >ہم.۱ ۳. 7
 78 ]97۲۹ 88۹۳۴ 7 ۶۲57[( 7۴ ٦5

 ۹ <1[+] 3۲7۰ >۲۹ 9۲2۲۳۷۹ :۴۹) لا ۴۹1۹ ۵ ٢۹٢
 285 ۶1۹71 755 مہ کی ی۹ دو ۷۶ ۴۳] ۴۳ ۳

 ہ5. ۹۳ ٠ 85۲5 78 ٭ ٭٭ 87 8٥4

۹1 

 مح” بیٹا َنَْرَےَكَرََت 0أ ×و٭ ما و
 نو9  ٭٭۰۰٘ ےچ٭ ٭٭۲۱ "ی۱ ہ6 *5 .]00.. را6
>5 ۶6 ۹۱۴۱ 37۱۰۰818 ۲1577 ۹۳77 57 9 

 ۳3۲6۱ ہ08 0ہ :دنح ٭و پہ <٢ >1٭7ر+8),
 مج ۱۶۱۶۰۲۳۹ 5 ک ×8۶ ۹1ر7)12 ۹)۳ ×۳۷ 7۳5 3۹ت٭ ےہ

 ٣51۹-۳۹ 1۹× 3371 7309 ک۹ .۔(چ چ3))

 ....یلا درا نا نم ةیاور یفو رمعلا ءوس نم كبذوعا ینا مھللا

 ٭ آب کے ےک 518 ۳ جی ڈجج ٭٭]ج] ۹۳۴ہ ء۹
 م8۱ ک٭< ("48ہ3[[3. 55, ہ۳[ ٭×- م[8ی ہہ مچ

6۱ 97۳۳ 

 را لؤرآ ک۹ ۴8778 م٣ >۱ ہک ہ٭ جو9۹ +7

 ےمت ×× 5۱ م>٭٭ ہو دات اتر مدْمَم

۱۴ ۹۲۳۴ 7 0۹ ۰-3 ۹۹ ,۴۲۱۷۳۹ ۳5 .۹ 
 م۳ 8:۴1 ۹۹۲۹9 چ۴ ۱

 ملا لے ی۹ 11 7-۲۳۹۴ ۳7۹9 ۴ 7 ۹۴9 7٤۱
 مت ہ!ب ے5 می 7٭ ۹۰۱ ثم جم مہ جج مَا لَا
 ۹۱ 593 ۹) یز عص ے ي٤ ہہ ۳0ں 5

 1۲ ))١۷579(-+

 انتیَدسدِیقِل جہ. ٭٭٭ ہی ھم ٭م
 ]8 ×۳5 ہ05 ۹ 757 ×۳ بہ۳ آم ۱ك ہہ یج
 ۹5ج ہ5 6311 *3 و7  ٭ک 8۱ ہہ 986
 ہو. *اگک5 ]5 د7 >۳) درک ۶97 ۴ 5۳ ۲۳, 5 7
 اج 9۹۹ ۹۲۳ ۹۱۱ 79 ے7۳ (عاہر ۹۹۰ ۱ ہ ٭راغ ۹

 مم3 ہ58 ۴۳۹ ٥ہ ک۹٭۰۶۱ ۰× ۳ ۴7۱

 رایک ملعدلبان۔ -- ۹۳۰ دت ٭ ×۵, ء8
 5ک 5 ۴۱ ۹)5 ۱777 85۱7 یب ٭٭ ×۳۵ 8۳7۱ 1 ۶۳ 7۱
 اذآ ڈر مہ ×۶٢ك۷۶۷ك۵) و١ 3تو ۴[ ۹78 7
 51۳ ۹ یج× 3٭) ۳۲6 ی٭' ٭.ک. 7(۹ ن3 ج۵6 ×ج

 حج. ہ۹ ۳ 1۲ ۱ ی71۹0 1-۰8۱ 757 71۱

 14+814 ہ۸-۲۹۲6] 0۹۹۰ 5۰۲ 3” ۹۹۰۱ ۳7 ٣
 دہ 55۰-7 یب ۹9 جہ ہہ :-۱۱۹7, 91 ۹۹
 6+88 ×)۰ 818ہ “م۱۹۳ ۹۰ 95 مہ. ۳۶ 5
 2971 5۹1 19۹۱ 6 ۱۳٣1۹6 53671 (۴۳ 57۳۷۴ ۹7۸ 751 ۹48۰ کتا

 12 ۹۰8 37 ہ +٣19 ا۳7 915 ۹۰ ۹

 ا 35۹۹۰1۱۷۳ 3۴۱ٛ ٦> 7 ی۹۹ ۰× 0۴ >۹ ۳۳ 7
 ہ5 ×8 -٭ وے. م5 ہ ٭ہ٭٭ ہ× "ق۱

 تصج 3۹۳ ج7 و۳ ہہ "۳ ِگقج مہ جج ہ

 م۴ >۳. >۴ ۳)۲ :ثےّس مہ! 6٭ 8ی ×× 855 ی۹۰۹۰ ہک
 ۹۳۹ ۹۱۱۷۳ ہا ٭)ہ ہجر جو7۷0۶۳ ۹ ی3۰1 ×57 دا5

 ۱×5 5. 5۹ اج ۴۲۳۰۴ ۱۴ +٠٦۹ م7٣۴۳ مات < ٣۹
 500 ۹۱ کوا 55۲۶1 >۱. :۱۹75۲۳۳٭ و5, 88۸

 ۳ ۹--187 ۹9۳ہ م۹۳ ۹7ج ۳۹۸ ۰ ۶ ۷۲
 سر5 ۱086 م8 ۹۳7۳6 ×۱ ۱ ج98۴ 7آ 8
 ٭٣3۳ ٭جث ٭٢ ٠٦٢ ہو8 ےہ ہ۲ 9۰۱ 8۳
 وےجح ٥ہ 852( ك۹ ×٭) ا387, ۲٢۶ د٭ 1۶ ۹۳ ۹
 2ا31 6 7۳75 7۳۳٣۰۳۶ 21177 ۴۲5 ۰۲۹۱ ۳ ء٦7
 مم7 *رآال× ۳ ۲۳۲۳۰0۹ ۰۰ مج ہ3۱ جج ہ۳۹ ہم0 آ7



 17ا9 4 7

 لاتھلاولب اْنرَمَاَت جج ہ۴ جج. ۰× جت ہد
 255۱ص ۲57۹ ت9 51017 ۳ں ب277 7۳۳۰۴. 6 تھ
 ٹب ہ۱ >مراآ ك8 ہہ ۱۳۹۰۷۲5 ×۷۳ 5۴ 515۹۶7۳7
 775.] ہ7۳ ٣ مم 9 ٣ح ×1 ۱۱, ہہ
 ۳۰-38۴ 516153 72183۰1 ۰۳۴ ٭۹ ۱ ۹۲52۶15 ف٭. چ8
 ٰن٭ ثب ڈاٹ ٭ج ٭وم چ3 "۳
 ۳۲۰۹-۴ 37715 7108 ۹1۴۱ *٭()37 ۹۹۳ ۲۴ ہ8, (۴۴ 7
 یب آ 1۳۳ 175۳۴ 77521 07۳ 1-۷ ۶1151571 ۴۲ ۹:7
 +3, ۰ ×3( < بآ٭ہ ]57 ۳۰1 ۹۹۰۴۱ ۴ 5۲۳۴7 >5
 ۴+7 ؟۹97۶۳۱ 57۳ 553, 507517 5715 5۳۰۹۴ 7
 577۹ ۳7۰7+ ۰۰۳74 .۰٤٥٥7 ۱×۹٢ ۳٦۲ا 5جا ج
 >7 ۳۹۱ ۳۰ *ز۱۱3) ٭ 19. ۱۳۳ 866 ۹۴۲۱5 ۱
 5۲7 <۳ ہا ×۳ رک تاج 5۳ ۱۳. ہہ 77
 3۳5 ۴۳ ]781۳7 ہ۴ ٭۰ +7 م۱۱3 86817

8۴۱ ۹۳۹ (۳۳۳۳- 8199 911 ۹۹۹ 15 :715 

 ایک نم -فح٭ 38 ہ×٭٭ ہ, ٭ج ٭>ت ×ہو8٭
 ۹اک 0۳۔۲ 75 ۱۷۶۳۰۴ >5۳۴ 515 (۴۶ 57 6 'ئکز٭7 ۹۲۲۳ 71۱
 ے۶3 004 9515+ 13 5۳۴ اج ا۱۹ 7 *×
 ہم ٭۹179 ۳۳) (88] 55 ۱ك۹۳۴ ۷×5۱ ۳۹۴۳ ۴۴۳5۳۲51 4 7
 مح و۱ ہ5۱ یہ ٭٭ ہا ماوآ ۳۳۰۱ ۵۹۱ 55۱۱۹۰ ک 5
 5۹ 55 7)۱۱05 5۳۹ م۷5۱ چ۰ -ہ0) 2-0۱ ۴۲ 7
 م ما مج ہ۹٣ +9 ما اچ ۸۹۱۰۰۰۰۳۴۴ 5 7۴
 م817۴ ۳۳۲ ۴۳5۱۰7 ۹۹ 8۳۳۴ جج٣٭ ات مج ۱
 ۳57 5۲16715 7۳7 ا551 517 7 قل ۹ .٭۱ جج +7۰ ۴
 5۱۷ ۳ج *٭ ٭٭ ۶۲۳ج ک مو ۶۳۴۱ (۳۹: 7: ٭ہ, آ٢
 بج وہہج م۳۱ ا مہ (مب× ہر۹۷۱ ۳۹۷۱ ۴۶۳ج بہ × موہ

 25۰ ک1 ۲۹ ۶1۹: 511515 5۱3۶۱ 51 ک*7۶)5 ]۶۳. ۱۱٦77
 ۹97:57 3, ۹3۳75٥ ۷٢٣۳ ۳ ٢۳۹ م5٣ ۲ہ ٭إ ٥ج ہ ٹ٣
 م6 5م[. ×۱ ۹ ۴۳ درجات ہ >8 ۹۱ ۴ "۴
 4517 787 ا5۶ ک ×5 ۳۴ 3۹ ۱۴۶٢ ٭ ۶۹ ھ۰ ۴

 "1۱ ۹۹۴55 5ا5 2715 ۳5ج +7 7۳۲۶۹ ,۹۲۴ ٣7۳
 ۳۳٣۳ ۷ اہ ج1۳۴ ۳۴۹۴ ۴۰۱ 77
 ؟5 5× ٣۳0 ید 'تز×آ <٭ ۹< ۹۴ ہبب ۴۳۳۰۲۱ < ۴۳۳۴
 م۳ "م۳ م٣۱۳5 ہہ ۵ م م٦ ٭چ ہہ (ن6
 ۳۴۳ ۹۲۳۱ ۳5:۰ ط× ×۳ ٭ ہ٭۲ 8۹55 ۴۳ ۴8۱ 5 ٭

 ۳٣ ٥8۲۷ ا ۱

 ہ5 ٭م×<٭ ایگ ََرمکكَل ہد ×٠ ٭) ×86 : رکلَلَمَجَر
 نفل ور ا صبالاو سلا ۳ار 7 ہ7۳ ×5 مج 86

 3۳ 219۲4 7۳7 17 71, آج ×77 5 ۹۳۹ 0 7
 ےک[ ۱7 ج۹ 1۰۹ 7 ۳715 ۱ ۹771 3۰۱۴۳۰ ٤
 -۔عغحہ ےس ہ٭ ۷۹. ۱1۳۲۴ ت۳۷ ] ۳۲۴۱۰۲۴۴ ۶۰7
 ب9 072 کا م۲ 10 212 7 ۹7۰ 77118 3 7
 ہ۲۷ 9197 ۴ ۱ 7۳71۶ ۶۹۴7۴ ۳١8ج : 17 ۴ ×۰ ۱

 3۴14 51 ۴ 6۹17۳ ہہ, ×۴ 51 3۹ ۴ ۲ ٣۶

 ا چم وج ا و یھت جب یم و اچ یت یر سو ا راز چپ ہد وو ریس عی ےک ےہ ےس ےیل ےس درب یہ ۷۰ ۰

 _ یے تہ الصف

 ٣“ لحتلأ ۲٢۷ ابر

 0 ھ8 جس ۔ْوڑ7 ھ۵وسصرع اب

 ٦- نئایژرونل |نْود نِء نبی ےس

 ! اولرفناَف وعید نیک ضالاد بولا ا
 ٦ برش 6نورسال داد امی هللا ت)ل اعمال لپ اج

 8 یب کو کل عر شالام لم ما دبعال کم لا ا
 -آ لعاوشَج امی دم یف وم اساں اتم ا

 5 یھی ش ءرایفیال رکا اھ دعا نیلی الکم ُھللا ٦

 ۔١ یت لمر ایل ڈی یئامنیا ةناوم یسک ا[
 -آ ۵ وٹی ات اطاَۃ و لعوفو لدصلایرماک نمو وم ان
 ٦ 3ع اگلارماامو ضلاَو تدہشلا بی وليَو ×

 1 ہژیق یکم لعدنا نا برکاوھدارصبلا چمک
 ١ و ام ںوملعتلوتتھما نوطب نصوکحرَحَأ ةللاَو
 ۱6ش املا دال اورا صبالاو مما کل لصج ا
 ا یاس م اکا جئ ترس را لیلا ا
 ویو ھا ے ۳۴ ۔.۔ ھ5 طو . :

 ٦- * َنْوُٹموَيوْوکِل چی ال گلڈ ین َكِاَهللاَل ا“
 __ اگ 8 8 " تپ چی

 َ وف جے ۔ ٣و وج مم - 4ٍٛ  ة ' ظة ' خ( ۔ ق ٰغك ْ۔غ پے  ثؿث ا ئ طط ھ سل ےس ٴ و  ے ضش ۸۹ 0

 ھر رش یش وف رش رپ شب رٹ وشام شیشی شپ و رخ ھ رش شپ ہہ رخ رخ ۸

 مدز) ہور ہور ر)ی یج وج وبہد می ہ یریہو ج٭
 چ۶ 7۲07 ہچہج ×× مظأأ ہو60 ہار ج۳۴ ج
 یھ جہ و۳۷ ×۳ر ید)ر ہجحوم<۔ ہرچبج٭ ٰمرج جج "وچ چو
 + ا1ج ہک ۳ ی۳ "میرجوآ چہ ۳ر یےر وزچ ی7
 775 7۰ ت۳7 ۳7 7977 ت7 ہ۶ ری
 نعرہ ×7 و۳)2٭ 7 یھج ید یھ ے٭ ×ہج 7 7۸۳۰۰۲ ؟ہج ہہچ
 جر ۶۳) 77ج جم, م ب قجح نو عج یک ج ہ
 رہ ر بيت چ - عی ۶ ٭ج٭ہ ےہ چرچ وچ بج
 ×ج 27 ٠ قدر ہچرچ ہ77 70۴ ۰ 107 7۹7
 یہ٭+ "مچ مج ٭چچ مچ رچ ج۲ر ٌہ 5جو یوچ یروزر

 مبہ أن ذو مج ×٭)+ جج چو بج عر م ۴
 ٭٭ جو "و7ج, ی در٭ (6)و]( ر++٭ جچ یچ؛ دزوو+ بجپ چہ
 70۳۳۴۶ یدرز ۳۷۲۵۶ ٭ پچج و67 ہر - اج و ہ7 7

 ×ہ٭, 3+ <7 ہمہ یجہ ہہ یو جج جو
 وج ریہ ہجتجنا چو ہجچرچ × ۸چ تجج جوہر

 مر ہ٭وچچج یبہ ×ہ٭چ میا ++٭ )مہ×7٭ ؟ک مچ مچ جوج ٢+
 میرہچ جج جج ۲۱ 35 یب وووچ ٭" جج ٭ہ بو
 7ت7 !م× ہج٭+ مج واچرو ججر میجر ىںہو ۸ تجچ
 ہ٭)"ج مج ٘٭ ۶ یوْہہ بر وج بچ ہر7 عر ر
 ج7 ا ہمت ی777۹ 7 چ۶ 7 ر رہ ہی رر رہ

 ہ7 37۴۱)75-۶۲6



 ٭ڑقا “اگ ۷۰۱

 مچ ے< ہ٣٣ ۳. يہ ٭*٭48٭۱ م٭ ہٹ ٭ہ
 چ6 7۱

 د57 ۰7 ۹:۱۹ 15 “۶۲:921 ۷ ۹ ۴۳۱ 3)٦
 ا۹٭٭7-٭)<٭ ۴۳۰ ۳٣ ۴3٠ ۹×۹۰ ]مج ١ مج

 یس ہم۲ ×0. 5ہ۶5۱ ہ5 وگکڑج *۴ہ لنا

 .۲5۱۵۷۵۱ دازف ٛچ ن۹م ۱ ۹۲ ۹8۹۱۶۷۹۹۹۹ 5

 ]7۳9 )۳5-۳۳ 55 6 م۳۰٥, مج ×۹ ۴.77 ۴
 ٹما۹5۲۳. ٭جحر جچپچج جہ1 |۲ مہ. م٭ ا٭چ ء۷ 7( 

 ]56 +9. 55 *ی [3۵ج ہ0 8ج ہ٣۳ مچ چپ
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 ک37 کا71 51551 ×۰۰. ہ ہ٣۳. ےت38ح٭ ۴۲ہ :
 1۔|[ج ہ۹ [3جو :م٭| تچ۹ م1 ۱۰۰۰, 51 ۳۴۳.

 101۳.9 د۴8 م5 : ٤۳۰۴۳ 5۹۰ 85 ئ۳۴)۴ 3۶5 ۱ یا5اجا
 ..٭×٭ جوتا <۳ : 'ہحسا.ہ ×٭]ہ جن.( چو ہ دعب

 ٭ح ہا۳۱ ,٠۰۳ ]۶۱۳ ہ5۹, 0آ ۴1۳ ۴۱۳۴,
 ]چ 5۳۴۱-۰ (۹۴) :۴۳۹] ۳6۲۰ ۳۴, 71 ۴15 ۳ج ہ4
 ۹53۱۰3۹5۰ 55 ۴۹] ۲ ۹۶1۹ م3۰15 <٭ م۹ م٣ ×۳ ٭

 ۳۱۷۴ ۰۲ہ 5۳5] (۴۱۹] ۹۹7۹۹ ۳ج ۹16 ۶۰۳ ۱
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 ات سوں وئب نمک ل لم لاو -- ق۹۳] تویب ×68[ تیب
 -کو ۹5461 30۴7[۱۹1 ۴ 15 ۹5۳۹ 5:8 تیب ۹۹1 ٦۳

 ےک چ1 30 ۶ 3۶ ٤ ۹۳7۴ 5۴۳۹ 71۹814 5515 7۹5 ٥۸ ٠
 ہت۶٦٣7 5۳ ۶۴ *٭ہ 51 57 ۵ ج۳ ۳۹ ما ي۱ی جچ
 یو5 ہہاج5+ی 158۹ مچہ_] ٭۱ ۲86 یب۰: ہہ ہچ موڑ ٭ ییہ
 ہمکم1ا۰٥ 5175 ۴ 31۹1, 5۱ ۹188۱998۶1 ۶۹ 5٣5۴+ ا3ک

 3 ٥" 5ا3 تیب 591 ۳۰۶۹۰5 ۱

 راشالادا نم چی اما اَداَمفِاَوَصأ نم ٣ج :۸۰ ٭

 ہہ چ6 ہ16: 0× ۴٣1 7۹۹ ۹۰۳٣۴
 29۴۱ کد 0 (0می ے5 671 ۹۳۹۹؛ ۳ک 61360 م۳ ×اک
 "۱۹۷۳۲۳ م چچوچ *ح 3۱ ہہ ۷۴۷۳۰ "۲ ٭]. تاج
 م۴ :۴ ۱۴ 275 5۹ ۹۶1۹ ]جو3 مج ٭مک ہ3 ۹۹ وے
 ٭.۹ 57613 ۹۹ ۴ی ۹115 ۶۹ *ر43 ۴]] 5۶۴۱ ۳ <٭

 ۳۲ی( 2۶1۹ ۴5۹ ہہ ٥٥9۹3 ۴٢۴ اج 7.: 1" 5 7٦۱
 ہ۳5 ۴۲۳۰۸)۹۹) م۵ 87ج ہ۲ ۹۳ ٭×َی ۱ ی٭:

 5151 م91 2۶۴ 5۲۰۲-۹ 57 ۲۱ 37۳ 57۳۰ اہ ۹7۳)
 یڈر ک3 ٣۷51 513.۱5۳ ۰۹۴ 5۳جب ہ١ < ۹۳-۰-5 ٣۲٢٣7

 یرب ۳٣۳ ۳۶۱۹5 6 ۹ر4]۹5 ]۲۹۶7 ۱

 رحلت لیتبارس -- ی۷ 3۳× 5 ×ز و ۔ج٭

 ۳۳5 ۳1۳۲۳۶ ا2۳7 ۹۶7 79775۱ ۳91۳ ۴)۰1۳ ×0. ھ)ک ٭
 3)< اکو ٭ ہ۹ ہم5 و ٭ی ۱ ×× عت <

 تج3و1۳۴ ی د!]جت3 ۹۳ ۹۲۰۳ ہجب "۲.۲ )3 ٢۴
 ہ۳۰ ۲۹۹3۳ ےک +ح٭+٭ حج ہہم مہ ۲

 ۳۸۴۱15 ک۲۶ 5۱8۹۳۶5 ۹۳57۳ ۷ ۲ ۶1٥ ٠٥9۹٥5۳۴ ٥

 ےئر
 جی جتاقت ات ۱ت ائ اد

 ري٠ ٢٢ لحتٹا ٠

 تل لجمْفاَو

 1 اعانت ا کاما اَفرلعتاَداَمراَتَادامفاوصانم
 1 ولی مال خاکہ ل لححةلاوەیتح لا ا
 :1 رحِلا اَت لیبا رسو کل لم اتا لابعلا نو ا.

 4رکعت وو تنا سی رکوت لاس 17
 :] ملا کیعامتاڈ اولوت نوک نملتَتَحَلمأ |.
 ٦ فراڈ داھت ورک تا تمق ںونرحص اسلا ا:

 -] الدادیھْمَوَم شنم ثبت تد6 نورلا

 .] ۶و نورظب ھداد منع سال پآ ںملااوملظ [
 4 2لو مات راولاک ھا شا وارسا یزلارادا
 ١ اوھلاک كی دد نِماوغ باک بنات واش |آ

 :! ولا لا اول ×َه توب نکل مکا لقلارعوقا
 :۱ ہنوراماوٹا6 مم علَضَولملِِنہَمَْت ا

 مم) بو> مج +39: یڑرویجو نویجہ بے چو بچ

 چ۳ ج52 767 ا27 ۳ ٣7 ہکب٭زج ہ] اڈہوچ رب ر ہجبوز
 کویدوریچ -جوجرپج << عبچوج مری ہر یچرج ٭۔مرچ ىچ

 0 ج ہد عو چہ چچوب جی نجہج ہ وجوچج
 ہک مے بج طب جج ہپچر یےدر ہچرج ہکرجچ

 ٦× جن اوز بد مج ژوب یج ۔ںوچچچ یڑچچہچ چہ
 ے]۷۲۷٤۳7۳۷مك ٴہبرودآ ۔ک بج بج ویو چو |رسچ ہؤإ
 ڈمچج وہ ٭ یروچںے جہ وو یج عو جج وو ڈر
 ی7ج 7ت گیر 27ج ڑو ہو برا5ر وج جج. .۷
 بجو ڑچرجٹہج چر یچہر بیج و5 بو و بجج چو
 دہ ہدوجو مےج+ ب دسووہچ قت بر عزیر یر یو
 ہجر ہں 6ے بدوج بوجہرج چو بج نیہ وچ یہمجچ
 ڈر یمر ہڑجج یژج جیرچ یم ہیی< یچو+ جب تورور
 ًڑرچ جورچہ یب جیجوجج چرچ بب جب ۲+ بچ یہوچ
 کوچ رہ ور و رر یےر ]غ.+ ڈ ہد ہروج ۔بےنرج جو3

 5 ہہ ہ۷۳ ی٦ ہج جہ .]٭ ×۲ یجب یرججوہ< درج ججرہ
 بٹبی جیپ نر عمر ریو جب  ج+ وچ بیع ہبہچچ
 دی جج وہ و)ڑج درورچ مو یعج ووج ء ے وو
 *])7ت2 یورک یرور وج وج وج یے ترہہ یڑہپیچ

 ھ وو وک منجنبہ+ر جج ہو یرچڈوجچ وج : جج
 موج ر یہ قہ ہبوب چرچ +٭ وجہ جیو یچ

 تبوپ ىب جیب پورہ جج یہ وچ چور



 تال

 ١ تر جو بر دصح د ظ×6 ہ٣ ۱ ہد ×95 ط٭؟
 23)ح.ج ٭-ہآ مج ۳1ر ہا ہو 3< 0۷۰ ۴ ۳ :۳۹؛

 ٭]××. ٭٭ ۹۰8 (ھو5ج) ]۶-5 م۱۰۳۱ ۹۱۶۴ ٠ (۴۱۰۳۷۸ ٭زا۳

 و مو ہو ُنِلَْدَْرےکل حي مدح -٭ہد 3 ہج
 ۔لوحج٭ہ ۲ ہ ظ× 065 م358 ۳۹۹) زر: دوو٭ ۴3۳۱.

 و۲۰ ہ۹ 26۶1 د1 ۴13 1۹۶۹] ۹۶11 0:۱

 ۹۱7۷+ ت1

 یت لْحلاَتا یت بلا کیلءانارَبت .-. جد مو
 ××ت٭ ۰. ج۳۰.3 ٭ ۹ت١ ا537 ۹۹ ۹
 ہرمججح اہ. ۱م3م ۳ "ہ۳۷۰ سب ےہ ہی ٭
 قو ۱ر کہ2 د0 د۱ 5 ۹۳ ۳5,

 ورد ٭(۹ہہ ہ بچ تو5 >.اا5٭ ئ9
 یوج عج وج٭ت م پچ ۱ ٭ج٭ بو [۳٥+

 7٦۹۳۴ ۹07۳1 ۷ 7۳ 2ڑ ہ۴. 7)۳۷۹ ۴۹ 7 (۴
 ںیہ .ہہ× ٭ک ہ مو 55۱ ۹: دنإ ۹ا۳۴ ہجب (۴
 بج وج وت ع5 1۹۹ج4 1956 1۳ 25۱ ۳

 بج ٔئتقلاتاَیَ ---٭.") ×۴۰ ۰۰۶
 کو اتاوجو کک ہہ ما3٭٭ *۰ >٭ (۹۹٭ءو٣ ۲)۳ ۳
 *ےتجج ہم (.َّاخت ہ8 وچ (یدرمج 8۳

 ئے1 ۹51 ۳ی ۱ ا ۲۴ ۴ 7 ۱۲۳۰۰۳ ١ ٦×3
 یجچ 0م ×۱۳ ۲۳۵۷: ٦ا5 ہہ درک, ۰.71 ٭ ۹۳6۳ وج

 ہہ ×ممہ×۱۰۳۰٥ ٭5ّیژ "0۹2۲ہ ء۳6 ۵۱٣۰۰۴(
۹۴+81 

 لنعای رئیل نا  ٰبوح ٢ جج. مچ ۹ہ
 تب یعر ۱× > ہاات حج مہ <*7 *)۱-۳۳٣.٭ ۹٭۳7٭

 مات 3 ۱-- (333-ج8)3)

 حد "٣ٹ 3 >9 یر َمح٭+ بم >79) ہ
 ورک ۱< مم5 6×۱ ہا ۱ 3۷ ۰ا07 7
 275 ۹ 272۶15 213" 7۳541 03۹۳۴ ہ..:۹ ۹ ۹۹۴۷
 مم ہہ ۳۴۰ ۰ >٭) ۰)3 ہ5٥. ا3 ۳۴۳ ۱ ٭××را|
 مر صو و7 ۱۱۹) 6 37 25129 7× ٥۵۳ ۴۰٢ :ہ]]ک

 ںچور و ٣۳+ ۳ مع 5 ۳۹۳۳1۱۲۹ ۴۴۴ .٥۲۲5
 مے ۰ء ٣٣۱۴ >5 ج۱ ہم٣۳ہ[) ٥ئ ×۱ >51)3 ۱
 ےآجصر× ۹۹۸ج : ًہص ہر ہجص-د وج م٭ :۱ت٘رفاک ۱)۳
 م51۴ 77 بج )٣۹٣ *۰۹۲۷۳ :م× ۳۷۳ 5۳۱ ۴)0
 ٹا ]ہروچچ در مو ××٣] ۰ك ]6 ۷۰۰ ۴ ۰:۲

 حس 8.۸6 *ہم٭. ہج ہج نج [([ہ ٭ہ ٤

 ۹ص1۳9 ۰ ۴ت ؿ5 ع تنا امو تنا نم 06 (۴م ۰۶

 ۔٭3٭ ٹر ١ّٔ] : ہد نو 3وت ع۵ ہہ 858
 ہو رو عرس×١ اچکا5 :9 5د کا. ہہ ۹۹۵ ہو

 )! ہ کرو رے ۱کو۰ 56 ××: 3.۹ کی ہ56 یدہےو0ك)

 "2 تار لَا ریل قتل -- ہک ۹.0۴ ۴

 ۴ مل ۷۸ ->

 : نتمھد یم ئفسوتلع آ
 1 یش تیر موک ہو ےقوف ٦

 واک انا ا یا یی :
 ٦ رشای ہلئا ند نیبل سلا یرٹجو هی یکم 7

 : نَعثَيَمَرْتْلا یو ات یاد ناس ل2 لذشلای 7
 1 6 و ہوٹل وامحفلا

 ٦ نا دہ سہ ا یی :

 ٦ اھلّرَعَت ےس وج ناک
 ٦ن ناک ءامیا نژدیدت تام آ یف دبا نم
 ٦ ںییلوڈپ امرت نم یا یا نو ا.

 : وارد ید تیرتتکسا میلا مدرکل
 : امن ں وک یو و تر تعا لا ا[
 ٠ ۔-__۔×_ 2 سے ہم ہسسصسس سس ہسصسسسسےےکست تے ےہ -<ے.

 ا و نر ِ ےہ یے << ھ اوناشم ےس 2َ چک ےوھسح [._

 7 - -س ٦ -: ى ہہ : - دت 4

 حد دہ دت ×× ×۱9 دط۹
 ڈہنبصسج بج وج وج تو ہور ہو ہروب ×۸ 7
 جج ممر م5٭ ءتورج تو ٭حر ×5 یج جہ و.رآو9)

 ڑج چور یررہ 7۸5۰۳۳ یرججڑ ۳۰ہ ہہسہت یب  یریہج
 ہآدوآج ۱. جسجچء+ج جوہر ہک ہوعورچ ھک وچ

 ہمت مت یجح ہہ یہ ]ہر7 ]یو ۱زاج جم ہہ و.
 ب٭٭ 5۹7۲77 ۳7 77۶۰۱ مم) ہچچ ۔ںبوءہاوروو یز
 مرچ جہ پیو چعےج+ج ٭+ مج جب  ہج بج ۸
 3ج ۳ ٣٣× یہ٭ بو مو ۔ںوہ مم 5
 موہوعمجبوبج نجمہ مہ _- ٭ہک (37ج] ز۷ ]ز۷۱ یذدز ہرچزک
 +۳ جج ]وو ج بہ بجو رک جو ںجج ہرجدرزج چہ
 جچجچ اج ہہ ہ٭ ہجر ہ دي ہت ہڈہر-پہجب ٭کج ]حج
 مرہ ×ز جج ہجر ہہ ×× ٭×٭ر  یدر ہجر ف ×5۳ ۳٣۷ ہ۲
 1 ہہ ہ5 *ج ]مج جج یہ جہ9 ]من چہ ہ<

 ہمہ 7۳۰+ چہہچپچ ہویسروہ دہ )29۳۰:
 حہ٭ اچ ھ7 7 7+ ات ی7 چپ اہ ۶ 77

 ب7. ہک ہ7ا5 وہ ہی( ٴ()ج مج ر جوزچ ہبجوخ
 رچہ”ج 7ہو جج× جج موج ی زہ بجو مج جور
 مد) ہچچ ڑ٭ 5ہ ید+ -٭۹ہقیج یج  ہجخ مج چک
 ہو7 5چچ 8 سج ٭ج 7ب ورو ہہ یج جج ڈور ٭٭

 تر6 ]ہو رسو و جو م 7ہ بت 75و56 ہر



 نب وع تل رسا نون 2 تط ےناجھ یک ڈو تخت تام +ھط ہے ع ود وا ےک جج اہ رہ تہ اک سات صو قم و چوہے یز ہے اک ات تیار ےس رک راگ وع اب0 ویو دہ کش بچ یم میا کنی اچ ہا ابا اد ےک ہے اکبر کت بوم وج ا ا

 2۹ ۹1۹3۹) 1۳ : 'ے۱' ۳٣× تبج ٣۹:7 ج٢ )
 ۹ا5]ہ ۱۳۰۴ ۳۶۳ ٭ ۹۴ 85]و 5۳ ۱۱ ۹۰۰: ×7
 ]۴۳ ٭بج ٭<)ک ٥ ٭اچاک ۲۳٥0 5۲۳۶ 5۱ ک3 ۹۰۹۴ یک ہہ

 11 57۴۴5 ×× ۹۲٥88 31۰19۶۳۳۹ ء۴ ب۰: رو ×ہوڑہ٭

 5۶ ٭م۰ص۱7۷ج۳ 3ء۶5 8ہ ہد ٭جچا٭ 81)
 ۶ا۹۸ ۴۶] ۹۲۲ 175 6 573157 ۹7117۶ ٭ ۵ي ۱١

 5(1 ۹۳۴ ٭٭ ٠1۳۳۶ ۹۲۳5۶ ۳۹ ۲۱ ۱)۴ ) ک5 ہ
 'ىاج ہ ٭ات٭ و. م۰۷ ڈجج 8۹۳ہ 3۶۳۰

 ×8 م۳۱ ٭ڑز ٢ م9۲۱ ×۲ ۶8۹۳ ٭ماتچ٭ ٭ یھ ۹۳ ٭
 ۔۔۔ویز ت وجوہ م٭ب ہ5 تو ەےبیع ہہ  ج

5۴۹۱ 

 نکا ٭٭ 5 ۳۰۰ :٠:۹ >9 78ہو 8. ویز <ہ
 مکا 7۹5۹ ], 577۶ 7۰۲۶ ۹۳۰۷۳۳۰ ۲ ۴ا
 >4۴5 5۳۳ ۹۳۹۹ ×۶ ٣۲۴ 8508 ۱۱۹) ۴۶ا ۰٣۹۰۹ م۳ ×۳

 ۳9 51۹41 ]1 751 211۳7 97۹۹1 5۶۲۹ ء۴۱7۳! ۱ 7 71۱

 ی5 35۲۳ *٭5 "۳۸ >۳ *ج٭ 3چ ٦ مج >ہرو
 5.595 3 ٥87٥6 ک۳۴ ۹)8۱۳ 5۲۳ ک۰٣ ت۳5ر٭۴ >۳ :>ج:5] <4
 ۱.8۳7 ٠٠۰ ہ۹ مج -!ممرەہۃکدآ 9جآ ]ج۹ ۹۲۳۶۱ ہہ

 ۳7ج 25 <۰ 2 5 77 ہہ ۳۴ .٢×

 7×× ب.ج.3٭)05٭) ْ

 ٦ ہہ ی ۹۹۹۹ و5 ص۲۰۳۴ ۱صک۷ ۹۳ 536 5۴۲ 6۴ ہہ
 114 7091 ۳۶175 7)١٦٦9 تہ ۳۲ ۹ 195 ۳7۴ ۹۴۲

 آہ 5ا25 ۱ ۶۹718 57۳۹ ۹)۹8۱ ۵۲۳۳ 88۰۲۳٢(

 ِنَنشِا - یج ۱ ۰1+ ۳۹5 ۴۱۱ ۱۰۱ ۱
 یے. 7936 5۳577۴ 7 ۵.55 م1 ۱ ج مج ںانو
 ٦ک 55 ۹)715 ہ 3× ۹6۹۹ ۱×۳ ۱ ا3 ہہ ہ۳ 8

 ہ55 ناسحا 5۳۹ 7۲0 یف ۱۳۰ر٭ *7ر47ک 55۱ ۹۳۰۳, ی۹۴ 5۹7۳

 كی ما نسحاَمکكخ يَخَم جج چ۱

 ×× پ3 ۳ : 95 55 ی ×55 ہد”
 ر15 ۲۴۱5 تک۳۴ تاک د۲۹ ۰۰ ب۳۰ ۰۲۳۶ ۱
 دو د۳ کا7 ھ1 پہ جا ہہ موہ یت )>۳ :
 1۹. ی۳. ۹ 59, “19-19 7۳۳۳ 17ج ہ۳ ۱

 21515 ' 71-2 ہ۰ 5۹ (30) ک۳۳ ہہ ۹۰
 ۹۹1 ٭قیت. ٭٣ ج< ۹۳ْ٭ ۹۰۳۱ ی3 >7۴ ی٭ ہ

 ہ65 <۳ ف۹ ۴7؛ ×۹, صص چ5 گا م٭٭ ۱
 ۱8 ہے +1 ۳ ۹ ۹۳ م7 ٦× ٭اا۹, ×× یدڑچک

 ۰)۹ ہما درج ف۹۳7 ۱(۹ 35 ہہ 5 87
 5ج م۴ ہ٠ ۱ ہم۰. ×77 5د ہ۷. م5 م٭ ۹ک

 ۳ ۶۱۳ ۹1 -- ک51 37513, 1۹۳۲۳. ب٭+[ت وجچ٭۔ ۲ ۱

 م798, )۹٣۳۳ ٭ہ 597 ۹۳۳؛ .عچہ٭ ے 8

 ۲۴۱575 ۱٭7) ٭75 ×٠ تب×٣×٭ ب۳۳5 ب٭٭ ××.
 ۳×. 585 ۹ ہر77. یا۳۴ 5۳۷۹ یب۹۰۳۶۳۰۳ د٥٥ ۶۳ (۴]
 ۹ 75 ۰7 ۵۹۱ ۹۳۷۲۷۳ ۲۳.۱ کاج "و۶۰۳. ۴۲۳۰ ×77 ٭4

 9.5791 79377۲ ۹۰۳۴۳ ۳۲۳۴۲٣۳۱ درج ر ]ا5737 (5)
 وقعت ۱۶۹۳5۳ ہم5 ۳7۶ ۱ ۴۳ س×٣ ٭م۴۰ ہم

 و۷٣ ۹55 ۱

 ےیوچج ۹۳ 2. >۳. ۴۳۰ ۴۰ ی۱ 559 ہد

 و 5۱۳۳۴ ٠٠ ہ۳ ۱۴5 :× یصح ہ8۳1 ×۳ ہ

 3م 35 ٦8577 ۹۲۳۰۶ ہ۹ ب۰: ٣٣ ہ برچچ مو: ًب؟ہج

 ج٭ ۲۹۷ ۴۳ ۱ ٥5۳۰۷۴۱ 7515 ٹاک ۲ 3۶) 774, ×۳۰ ہ٠
 بر 7+ ٭ہ" ٭ا+ ْ٭ب ہہ ہں ٌق ٭جي ٭ہ وجے

 چ.-٭١۸٭) ١

 ب۹۰۹ 7 67716 327 ×۳7 (۰)3) ۱۴۴۳ : 6ت 8
 م1۳۳۷۰ 5۳ 7 ۸ ,۶۳162۳ 37۴ ×7٣ ۱۳۹۳ ٥۹۷۳۳۶

 م۰ 5وک ۶ ۱۱ ك۶ 5۱ ]م7چ5<٭ جرم ہم

 چمراک ا225. 52۹ ٹاڈ ٦-3 ہلکآ ×7 كی )۴ ھ۱٣۳٣ ۱
 ۳٦95 ۹55 5۲۹۹۶ ۰1۴6 ۱۹۰ہ : دہ جت 7۳۰ھ73 یہ۷

 و53 5۲5۳ 1 د5 ۱15 ی۱ ×7 "٭م×٭ 5۹۳ ]
 39 : ۹5۹۷۳۷ 8۳8٦ 4۹4۹ 51575 ۹۳ ۹)۹15 ۹73 7 777۶ ٭

 0 51 ٦" ک۹۹ ]ہ7ہزواک (۹3:)-۔٭ ۲ ۲ ٣۱۴۳
 مح ۴۱7۳ *3)٭ ۹ 5۰1 ۹. عی یچ جج 8 ٭ہ

 ک4۱

 تک5 (88) ک ہد 2۳ 2۹ وتاڈ8 ×۱× ہم×]ہ٭8'
 مج مم ۹اا ×7 ک۹۹ :۲۳۹)71۷ 7۳۳ 3۳۴ (آ ہہ.

 رمثمل ہالعاو قرومل هلصا ناو ۃوالطل هيلع ناو ۃوالح ەل نا هللاو

 - رشب لوقب وہ امو

 ہ8 م ٭. دصد ی+15 1۹۳۷۳ ×۳۳ "م8۱ کو ۱۳5
 ۹۳۳ ۱47۳ < 857 ٭5۱ ک۹7 ×× ۹۶۱۰ ۶۱۳۲۱۰۴ ٥٦۳۰

 ک٤1 ۶۳۷ ۶51 55 ۱ کان( ۱۳۹76 (5 5۴۶ ۹31۳7 75 ۱)۰۱7

 1115 1۹۹۲7۶ ۱۹ ٥ 1۴3۰6 5ہ. ۴۹۳۰۵1 : 7

 ک7۳ 51 9771.۹6 1۹75 ۹۰۰۰۳۰ ۴87ہ : و35۴

 7 ۹ 51۹۱7۶۴ 218 2۱ ۶۴3 75+ تا مج مو
 ۹۲۳۲8 ٣7+ :× ہقا٭٭ا,. ×37 ×۳۲ >۳ ۹۰ْ چ7 ہ 3۱
 57 0+ 810 ×۲۴ ۶19157 ۱۷۹ہ ۹7 71٭] 7۴۰7

 لدع _۔ ×]٭ ہ٦ ہ ہہ: ۹ ۳۹ ٣× م۱ و ۹

 جج ہہ. ۹ماو٭٭٭ ٭م جج 8یم ٭یچ مجعجعچ

 7577+ 7٣× ۴۳٣7٣۲ لدع ۰:٠٣۱ 3۱ لَُسلاياْوک

 7 ہ ٭٭؟ 8ہ ںیم  ی ہک. 8ج جیوچ مر <ہ
 11557۹ 818) ۹]٣5×7 لدع 78۲٣ 7< ۱ ۱۴ (۴إ 87)۱۴ بہ

 5۴۹ 7٠۹8 ×75 "ہت ۲۶ر ٭×"۰ہ٣٭ م5ل ہ ا" ۸

 951 وا۹ لدع ×(حجو یتڑو موہ ,۱۳٣۹ لدع ی6 37ج ہ٭٭

 1-۳ ×۳۶ 57+ 5-ج٭٭ ہت ۶۴۷ *رز٭ یھ ہہم
 559 ۹۹ ۹۰۱٣٣٥۸ >٭] ۵5 ہہ. ۱۹۲۷ لدع ×۳ ن٭ چ

 ٣۳۰ 7ر5 ۳ ک۹۹ یک ا3ج >۹ ۹ج ج.٭٭ ]ہ۱
 91۹7۰ ما مع ہ۴ و جج مہ مج وو
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۹۳ "۲٣ ۱ 

 775815 (78) ٠۳۳٣ : چی 3 ۹۴ 5آ "۶۳ ہت

 ٥ ۹۳٣ ×۴۹ ج٭ ہ3۱ ×۳ ۱ ف۳۶ ہ۳ 7۳ ہجر )×7 ۴۳۳7

 ٭167 05 ٣۳۰ ہ٦5 77۹3 : ی۹ ٭)۳۴۲ ۳۰۹)77 771۴ ۳
 97۴ ×۳ ہ1۰ ۲۳64 ہت قل ۲۴۶ ٦ ہہ کتا ہ× چ7

 ×۳1۱ کا1 5۳۶ 55۳۳۶ ۶5777 774 ۳)۹۹8 ۳۳ إ

 ۲7 <4 ہہ قت 70 ہ 35۹1۴ ۴۰۳ ._
 مے 0ہ ۰. ہہ ٭ مہ بہت ×1 ]078۷ ہ

71۱ ۹ 71۴7۹ 10۱7 7۳9 

 5 55 67( ٣ ٣817 ۳۳۴۰ 7۳۰۰ ٭ جن 7×۳ ۱۷
 ۹۶9 ۳ ہہ ×× ۹۹, ۶۱۱۳۴ ہا 3, ۳۴۰ ہ31 ھرج 7
 مج ۴ م۹ ٭۳۲۷ تا کج مزرج ×۲ ×۱ ×7 ٣۳× ×ہ.(ج۴٭

 تھر, 1۹91515 دمع ۳٣× 3گ |

 و5 50159151 دات ۴ ر1۹3 ×5 7۳01ہ
 ]ئ5 ۱ * ۳)113 7۴ ۶71757 ۹ 77۳۳۳ ۹۹۳۰۰۰ ء۳"
 ہال ۱ لدع یو ہہ مر ہا ہزو+ہ وچ ے

 جچو3)
 مج ٭٭ ہ5۳ ٭مجی ٭چم قم ہ مور و5 چپ

 ہا55۴5۱۳۰۹ ی 55 م۹ ۳×۳ بر× ۶۸۲۳ م۳۱٣٣ ۳۳6 5۰

 3. ۶)5 ×۲۳ ما می ۷ت۱ :وروچ5 ہ٥ز 8 :

 بر ×٭٭ 87 ؟7ج٭ 737 ۶۲۰ یجڑ5 3۵: ر۳۰۳
 ۴ 3۹] ۹۹۰7۶ 315 115 5۴1۹75 51 .٦۹

 ف۷5۹ ہہ مہ ۳. :7ہ7 <5, 59 ۰)8۰3 مو 3

 ہا ک۰۱ 5۳ ہما ء۶ ۹75 ×73 ۲۹5 ۹7۳۰4۹ (۴۴ ۴
 575 177721 7۴) ×:۳۹ ۱-- (ت۰۹3))

 کا نم زیا تک عن ۔.۔ یک 9> ہ×٭٭

 7۲۳۳ م5۱ ×۳ ہ۳۳ ۳ >۹ ہد عڑ× جج ۹
 ۹195 ۰ ہ :٭..٭ جہ ہم آج ہد ٭۔ق 1۱ 3ہ×ہ٭
 ہتا×) << ٭٭ ہہ ہ ×۹ ۹۹1۱ :۲87۰ ×× جآج مہ ٭_ ہ8
 کئ ہ >ترج مج )یہ ہ۹ (٘٭ 5 )ج7 ۱إ ہہ ۳)8۶۰

 ۳77 79. ×۳۳۷۰۱) ۱۰۳۲ 1۹۶٣۳ ۱)٣۲۳ 58 ی5
 تا مہ ١)۳۳۰۷ ۰۳۷۷۲ ×.۴٭ *ء٭ ]ہ "ہ۷ ×۰۱ ٥۲

 ٭ہ 8 ء7٥ >۲۹٭ حت 9+ "ہ٭ ]مج ٭ جج : چ٭*

 ہی ×٭ ق۳ ہ۶٥ (٭.٭ یھ ہہ ہ ماڈ ہو١یگکک م٤

 م6۴۳۴ ۲5 ۱۰۲١ ۷۳۳ ۶۹1 +۳77۶ >۲ ۹۴55 ۴ہ] 3,
 ١٦ ×85 8۳۵ مجإ ]مج ٭ مج” ہے ہ7۶ >7 عج
 55 ۴91 5۲7۳ ۳۴×۱ ی5 ہم(, :۹]895(۶ 55 5۳۰ 51۶7 ا

 ٭٭ ہہ ×۱ ہ۰ ہہ٭ ہج و جج ۳ج ]جو ×۱ر ُمیَُْت
 اوس یلع ہ۳٣ 9 ۹۹۲ <۱

 5۱ 5۰18۱9۹۷۹۹. 5311 5۲751 ۹ 8۹7۴ *۱)3 ۲۴ ٥ہ: 1

 3۳۳ 3۱۰ ہ م-۳<-ی.--ےدج ]مج ہے گہ ہو میر
 1 ۳۳۱ ۶1۰۰۲۴۴ 5)1۹9 217+ 1۹۰۰۴ ر٭۰+٭

 ال ےہ ےس ےگ ہا پک

 جج. ×× ×××: ۰> ×۷× .×× 8۳۰ ...3
۲۳۶۳۴ ٣ 3> ۱ 

 2+ چو ۶۹۳ : ×8 ۹ ہ5 8۷5 "٭ج ہ گم

 ۳+9 86 ۹٢ ٢ ۹۰٘ <۔٭ مج "۳۴٭ *ہ38 38
 89۳۰۶| 51 7٦۱ 553, 5۲ ٣ت ی۳5٣۹ مو. یچ.٭13) ۲۳ ٠7
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 515 2۹۹ 5۲۳۶ 6 ۹۱۳٣ ک71 "۹7۳۳۰۱ ۱۲۳ ) ٭ہہ٭ ۱

 ہو  کو× ۳8۶ ۹۹۹ <رک]9 ہم ۔۔ ٭٭٭ جج, قر -ج

 ہد می ]م5 ٥ك وج ہہ ہد ]ج مو, مہ ہ

 5۲8۱۶۳۴۲5 کا۳۲۳ 75 3)51۶ 5۴ ۶)۶ 87٥۹ہ. جق×٭

 ہ8 و ج۹۰ ۴۲م( ([8٭8 ۹5 ۲*7 مچ٭٭ ج مج و٭٭

 آج ۳ 5516 31۳۴ ۴۴ ۱)7۲۳ ۹۷۳۴7 مات ہ۹۲ )۳×

 ج۴ 5 و ہا ×× مج ۱۷ج دات5ہ×۸ مح ہ5ک
 بب ٭ی ۱6۱.۹٢ ×۹ ]87ہ ]م۳5۹3 "۲۳۳۳ ۵ر

 ی۷۹9۳ 5۲7۶۴ ۱۹۲۳۳۴۰ 71 ۶۳ 6 671877. 3۴7۲ ب5۰
 1۳۴ ٭۶ 7 1۱

 نژئلا یِذاَتیاَر -- ی ٭٭ 38 )۱ ءاعیا ٣× یک

 5۶ آج ٦٥91 ك۹۰ یبرق ٣٣× ۹× ۲۹71۱ یبرقلا یذ ٣8×

 پک ج3چ ج٣ جم” نکلا یِذناَمِاَو - دج ٢ ٭

 ہے(3-۳٭7+ جچ م86۱ ۰ 8ي "0 ہ٭۲ -. <3ج٭

 2568۱ ا3ج ہہ وج ہی ٭ ةچ٭پ جج 3جب 8یع و

 ةَحِلِزْكلااَر باد -- وج۹. ٣٣ 5 ھ۱۰7 ۲۴ ×7 | 9×7

 511257 51571554 51 ۹8۷۳۱ <8. ہ۹, 3)۹۹۲۹ 5۹3 1|

 ۳ ۹۱۷۷۴ 17۳ ۹۷۲8۳۴ م۹۱ م7, 0ج م٭ ]مج اہ ٭

 8۷۷۳۳۱ 57. 7ا۹7 >7۸۳۲ < ہون ۳۳۷ :]۱7) ہر۶ 7
 3 9ج ۰7۹ ے١ ۳ ×ط. ۷٣ ۸)٥ ٣×

 57۴5 ۳۹ہ +×٭ 855: 56 اج ھ٭چ ہ۹۷ 8جب یر٭
 ]1 2ا۹ ۱

 9و 1516 185 7546+ ۳۱ ہیر و ہم 8ی ٭
 ۹16)3 (۹۲۰۴۳( ۹8 ج۱

 یا لا وا ضحفلا نی لاڈندت .۔ ج٭ ×3
 ص1۰ 2۷۳۷۳ )۷۶ ۳۷ ۹  تجج) ٹوہ

 ممہج 5ہ ]م۱٣ ]ی ۹۳ ہ7 ]۳ ۱ میر 'ےء
 یوج ہہ ۳ ۳ ۳)۹ ۴ ۴) 77 ×۲( 3۳ ۹ 7۴۷

 745718 ۹71۰ ×95 14 ۳۰۰۳ یب ۴ ۱۰۱۶۱ 58۴۳1۰۴ ۴7۳ ,۴
 ہمجج ج١ 9۱ ۲ ۱۱۶۰۳۳۳ر, ۳٣ ۳6 ہ ماوج٭

 ×٭37 ہ۹١ "مہ. جچجا ینب - مچ یہ وک
 27 ۳7۱ ۹۹۰7 8× ہ اتفقاج 0۳۷۳۷۱ ×7۱ 7
 ٭5۸۶5 5٥9 ,515۳ 185 ۷٥۳۰۰ ءاشحف اہ یغب ہ ہت |6
 ج۳ ۲ 89315 ۴1و۲۳ ءاشحف چ ہزوچ یوء ہیر چچ٭ مج
 5< یغب -چيج ہ۹ 9۹3 5۹51۹ ۳۲۲۰۹ ی5 مہ یچ ج6

 ۱۹*)7]5۳۳9 ھر *۴٭ ٭٭ 5۱۳ 6 ٣۳
 *و-117+ )5ك ہ8 ۳٭) 5۷74 58ج ×71 ۹۳۰۸ ۳1 ۱.



 لک اميااودَوَمتاَلَع ۔۔ ی وزیورح5 ۳۹۵ 6 8 ٭
 مک ہہ 5۱75 ۴۹۳۳ ("ہ-٭<۱ .٭؛ یک ہہ ۶(0 مات آ
 ١٠۲677 >3 ۳×. ۳۳ *٭۲۴5 3ز ۰۱۳۹ ۳ق ۴ ۹
 چہ لام ہڈ6م)] 6 ٭٭< ٭5×, 5۳ کتا 113۹1 ب۲ ۴

 ]+5839 ہہ( 3۰7+ "ہا۷١۱ ۱۵۹۶ |85۳ 7 ٤(

 <٭چع جہ” ×٤٭ :×ہ< اوم سہل زعم ۳٣ ۹٣7۹
 تا

 ْيَقاَتت لادمَمماَو تما ' -- باب ج٭ 7۴

 +7 ۰< '7۶7 15۶7”' ۹911۶1 ۱ 7> ۴1 ۰ 89877۳ ٣7 ×7٦
 ہ۳۳ ۸۳۸۳۷ *۱<7۳ ۰95۷ ۰۱77۲۷ ٣۰× ہ8۹ ھرج ,۹ ٦×
 ]۶ پ۶ ۶۳7۳ ۳1 6 ٣۴۰۳۶ >۳. بب. ٤
 ک١ ہ مج ہو. 8 ٹ ۱ت مہ ہہ 5<
 ك۳ ۴7۹75 ۴۶۱۰۳۴۹. ۳۰٣۴ *3زلآ <۳ ٥۳ ٭
 جج جحچ ہ مچجت "83 9۳۰ 4اک ٭۴۱ ۴

۱ 77۲ ۶۱5۶۲ ,3۹ 

 جی ہ1ا ۹۹ : ہ م6 مچ مج م۱
 ہ2 ت٥ت دہ 5۳۳ ہ0 3۱ ۹3۰1 م۴ >۰.

 مچ. <5 ۳4 مج مج 8۹۴۰ ×۳: وا ک۹۹ ۹۴۰۷
 جم ٭ جر. ۴ "ج7 3۳ 5۹ ۳۱۱۰۹۳۹5۳6 ہ۷ ٭٭

 وہ ہہ. مہ مے مہ٭ 8۳۳ ۹ج ہ٭٥ 6 2۰٣
11۱ 7 6 17 ۹8[ 

 ح٭ ۹88۷ م۱۴, ۱۶۳۱52۴٤ 519315 .865 8 ۹> 85[2٥5
 >8 518) ۳۴ ۴۱۲5۹ (۳۸ 7۹۴ (88۲۳۳۴ *ا7, ۹ (۴

 8۳ہ 5۳ ہا 8ہ ۹٢ ٭٭١٤ 7۴ا٦ ڈاچا 5 ٤
 7)۹ ۱۴ ہ ًب۳ 55 6ر ۴74 ۴۲۴ ۰ 5

 ی۰ 7-80. إ5 م۴ مج : ب۷6 ٭ج ۹ ہہ
 ق۳ و م٭٭۱ك۰۳۴ ۰ ٭۔م٭ و مم م5 م33 ۴
 ہ8, 3م۶۹٣٣ 887 ٭٢ ۴< "ج73 ۹3م ۹ 8

 ×78 .(و٭+وقەر
 2ء۳۹ >۱ 5 ۹۲۰۹۲۹۶ ۹ 915775 33 ٣

 ٦ت6 و ہ۲۰۱۰۳)٭ ×7 ]۲)3 57 5ا ۰:

 ےہ ۔-ہ م٭ ۹٭۱ ٭ہ 5ہ ٭٭٢ہ٭, ٭٣ ۴
 جج. :۰۰ عو ٭٭۱ ہہ ۴1۶ ۹۱ ۴) 5 ۶3۳ 115۹ ۲ ۴
 پہ ۹۳۰. ×۹ ۳)۳ <۳ ۷(۲ ۔ی٭ ولد, ھدہد ٭زب

 تب ۳ )

 قا وطاۃنَح اسی کک ںوم یک ×× ۴ م۳۴۹
 ۴ 7۳5 (۹۳ ۶۱۴۳ ج۱ 5۴۷۳۰۰ *5) 91 7۹5 ٥۶۳۰۴ ٭
+7 ۶15(۳ ۹۳) 3977 71۴1 57155 ۱۶۹۴۱3 7۲۹ 31× 

 ۹ ا5775 (08]-1 *7) 1 1775 ۹۳ ×3 51

 ادنِِم ٠ ۳ ×٭٣٣٠ہ٭؛ سم 8ج ٭] عر
 ۲۳7 637 657, ئ۳ ۹۹۳۶۴ ج:25 7۲7۹ ×۹5 ٠٠۴۳ : ام

 اف ایر
 اب او اوم اوم وم نک ٹیک نیم نک ڈی نیت دی دی اپ 2ن نت کوٹ وک روک

 ٰ ۶ یی مں5ل وف ویب داخ دکن امیاا 3تت
 27072207 : سہ کب
 ٰ مس کوم ہطاَدنععل اِ
9 8908 
 1 اض ںیم نم نوا نانا ام نحابرٹشرما
 ےس ہے لاک رے ترشسک
 تا وت نیمایرشرج ھو صح کپ او ۴ےس

 ید یی دا یق

 7 ےہ ےس ےب
 ۶ ۂِهِتَر لَا 2یک یل ا 3
 اے تیا ا ا ا تم

 2ا ای صا

 ھر دا یب رکفم تنا انا
 (ءٔککسس,7 5 سک
 1 6 نمشلل یا ینا رلاتونی

 ا ۴۸۳۸۴۳ مم رم رر

 یدر)ر ہوچ وو جج ہوس وہ ہ77 31۳م 7۱
 7 ۳۲۰۹ہ ۶۳۹ج جو7 ٭ہزو ٭ج ھچ ۳ک یب ۲
 37ج 7 77+ جوجچ٭ ی ہ۳۳ ہہ ہی7 7 ۹۴۹ 77
 جج یج موہ ]یو ٭ہج تیر یعءر ہم۳ وچ
 |7 87 77 ۳7 2۳7 7 777 777 7ی 777
 ہ۰ جہ ٹچ ہمہ ہہ جبر ۶ مترجوہ ٭ہق)ز ٭6ی ر یر
 میرہجہو ]مچ ×۳ ٭ج ۶۳۷۳ ٭ہ٭ ۷ ی٭٭ ہرچبک۶ 7۲8 77 ۹۷۲6
 حج پہ م٭عج حر ور جب ]۔جژ ہہ وو ھ۶۲ 7
 ہ٭ ”رہہہ 3بہ ممأج ]جب ٢۲× ہ۳: چ</ یدر ہہ ××
 سج جی مج مہ ہہ وج ہج مم 8 ٴہ أہا+

 ہہ قزوجہ ٭ہ-ج م]یج یچب ھ۳ یربہوبہ× یرجوو یو ۶٤
 ہ۳ ھ2۳7 ۳7 ہ7۴ ٦× 5 ہ7ا7 / (×) بتو٭ ۰۰ 7
 جبہ جہ ری جنم -یپہ 3۷ج ×۱×یرج مچ ہجچ و 5۲۰ ج7
 جر (مدر)ر ہنرو ب۳ 57 ۲۳5 7۲ ۱۳۳ 3ت جو 71۹9867۳ 7+
 جج یجب ب٣ )ہ7۷ آب تم ڑہ ت77 37۹ر (خممز یڑچ ہما
 مم یو تو ج٭٭  ٭٭ یب وج وہ مق یر ہ3 ہ6

 قروچ _+/ خمدر یھب ج۷ بج یچ ہور و8 ۳
 جود 5 وجہ حرج 7ہ ہجق)1 جنم 5ج ٔم دہ <+
 +۰. 7۹ و ۹۳7 7:۹۲ ہہ بہ۷ تے رےہ 7 7
 ۔یغہر ہج  چ+ ٭ر نمہر مچ فص وج مچ

 ہو7ہجہی وج قی مجمع ٭رج ۵٥ہ ٭جیي ۶ .٥
 ہ۳ ت۶۵ ]تہ ی٦ یت ج7۳7 ۴37 ۶۳۹75۳۰ 9

277۳۱ 

 ں۸ رخ ۸رہ ۸ وہ ۸م تاق یھ رش وا واچ شپ رش ثا - ا اپ یل یک ٹپ شپ شپ ینا رپ رشد ر۸ و ر۸ واک ۸ب یا



 حر و شدہ رہ یہ - : یت لاج ھے 7 ےہ یھ و اھ ا یس رم ےس ٦

 وج دو مج دم دصصح ہہ ۰× ہ× ہج
 ×۳× 08۳ 6 ۱۰82۶ 71۷۰ تت6 57۹ ۹۳۳ ۶۲۳۳۴ , ڑ5

 5۲1 8۳۴ ×۶ ہہ ہو ہما ۴۴ "۴ ۱٥۷ جج
 ۳۰ 1876۱ 5ا5۹, 29۹5 ت۳7 ×ج 55۱×۹39 5 ہ5ا
 ء۰5 55۱ ا5ا٭ 518 ۹1۲۹9 م٣ ہ ہجا٭ مو٭ ٭یي مچ

 5۲۹15۱۶۳۴۱8 ×57 5-۶۰۹9 ۶۱۱۳ 557 ۰:۹53 ۶١×
 959 اتا 0×--.٣× 5 ۱ 9 91 دہ ۴۳۹

7۶8 5 88 .7× ۴1 9۹9۴85۴ 359 51۳۳ 7515 ۹۷۴۲ 
 79 165157 7۴5۱۲۷۹ ٣۳× 2۴72 ۴۳۴ ۱۹77 کچ 5
 ۳۳7۳ 5۹۹ ۱۹٦۷۳۴51 کال 1, : ۹77 ×7۳ ۴1۲۴ ۴)۶۱۹

 <۹ 5و8 7۹۶۹ 55۱ 57 9۴۲۹۹ ۹3۰ ۹51۳۳5 ١۳
 ٦۳٣.۷۳ (۹۶۱ ک5۴ >5 ۱۳۴۳٣۳٣٣۴ >7 ر×٭ ( *7۰ جج
 1۳۱ 1۹۳۶ 5ی ہ ×)٭ ہ 77۹ 59۱۹) 25۱ ہت ص<ہ

 << ×× ×۷ ۸۳ج ہ یو و8 ] ۰87 .ی و
*٣ 7417114۹4 ۹۹8:13( 7 ۱ 

 7۶ ٣ ء7٣۳۷ ہّ×767۳۶7 ××ج 'ہتو ۹81۴ ۰۳

 3965+ (ا50' ۲۵ ۳۹۱ 57557 5۳7 5۲۳۳۴ ۶۲۴۰۳٣
 ہک (32) 5۱ 7۳۹۷ 1۳۱ 58 1۹۰ ۱7۴۱ ۱۹ ٢۴۶٦

 م۹8 (]ہ >٭3)٭ 58۰ جہ ء۳٥ ۱×ر ۱ ہ٠ ٥8۳
 ا9 ۹ ۷۳۳۳۰۲۳۳ 6115 جہ 019۲۰ ۱7 5۹7 5)

71۱ ۹۹۹ 351 7۹18 1۹98511 9 

 1۷۳ <۴ ہ8 ۰ ۱۳۳٣7 9ج, <۶ ۰٢
 "3۳57ہ نج ہچ ٭ج٭. فا. بم [۹ہ چہ
 ۶۱87۳]8۹15 5۹ 8۳۶5 ((325۲) م۳ ہو ۹× ۱۳۳۰ ا
 575۱ 87 ×۲7 ٣۳٣ دہر ٭۱۳.۳۰.۹ ۳ ٭ا۳۰ 7ہ

 م۴ م5۶ 5ج ۹۳5۶۱۱۳۲۳ ۹۴ ۹۳ ×٭
 ہ1. 3۳ جا 5505۱ ۳× ×۲۳ ٣ى ء۳

 7۳7ہ ٹنؿٹ ہى ٭جٍ ہ۹۱ ےہ ٣جج ہ۶٤
 ب۷-۳7)7ر3) ۹91۱39 18۹ ۴۹: ×7۱

 م۹57 (514715 1۳۲۳۲ تب ۹۰:81 1:۲۲۶ ٭[3مر-٭0٭
 ۳ 5167۳5۴ ٭)۳۰ 197۴ ۶1۵ :۴) زچ× ۱۱۰۳۰ ۴

 ٦٦ ٥ ٥۰ ]557ج ہم”ہ×× یم د×٭ ہ٭۔یواوود٭
 ۲۹۱ ۲۷۹۷۳۷۰ ہ75675 ٠۳ ج٣ م٦ >*٭)ہ×ہ آ3۴ >۳ -م٣٭

 ۳ ۹ 3167۳5۶ >۲ 788 5۵۳۴ ٭*ا۳ ٠
565 

 جما م597۳ اجر ٭ م٭ ٭۴ ہم م۳۴
 ]۹ ڑک ۹< ۶۶ا چک 7۳۱ ہ۰٣. 5و 1975۴ ۷

 تا٭  یو.-.)٭×8)

 ٥ 8۳.١.88 ۶۳ 8ج م٭ ہ ٭٭٭× ہہتوحچاے .
  ××" "8مج "8+ م۲۰ ڈہم٭ :377 ۱×۲۰

 ہہ ہہتو105 ۰9 +7 ×۱۷ ×۳۴ ۴ہ ×× ۔عیقوہ٭ج(3جم)

 . 3185 ۱وہ "۹۶ :۱×' *۵ م٭) ہہ ۳ 951871 28۱
 ك18)

 8ا5 “١ب ہ٦ ہ ہو ٭چ< مہ ]أ٢ میچ

 ےہ ےہ ےس پام یریفے سردی یس سی ںووس جب یبومے دیچ مدد جسپ یس
 کد

 ٣ ۹۵۷۵۳۳ >۳ ٭٭٭ ۰ ک*۲۳ 7۰۳۴ ۴۹ (۹
 می م×× ٭۷۳××-٭ ۰۱ 3۱ہ یىی *۲۷۹ آج مہ
 یک ہک. ییہ وہ ہو و٣ 88۰ )جےعیی٭

 ٭مق٦ <9, 834 ص۳۰ ۱۲۵۶ <۱ ہ٢۹ ۹5 "ء7
 5۲ہ ی٦7۱۳ ۹۲۳۹:9 ۹1۰ (”:.ت8۱5۲۳۳] ٭٭:٭ ۹۹۰ (ئ۹٭ 5۰

 م098 57۲۹ +757١ ٭ 5۲8 ×م. 7971 >5 ٣ہ 7
 ۹۳× ۱ ۳5۰5, ۶)18۷7 ۷۳۰۳1 ۹ ۰ ۹۱۴۱ 777 7۹ ۴٣۳-5۱7

 3+ ٭ ٣٣8۱ہ م٣ ہ۶ 81 ٥-6 ۴۹33 ٠

۲۹۹ 255 :415(-7 2۲۳۰۴ 57۲ )3٢ 37۳۰ ۰ 7 ۱ 

 “ےاتاک ×ا3ب۹۳ 1۴۸۲۶ ××. (8٭ ہت 7۴+38 جي
 ۹9۷۳۶ 7۰ 5801 ۹ ٣۴77 ۴5 ہ ٭ہ٭ 5
 688۷۸۷7 57۲۴۱۰۲۹۰۳ م۶ "۰78۳ ×٣ہ< یو ۹۹ ۶۰
 8۰۹۱ ت۳٣ "×۲ 7784 ۹5۰ 5۰ مم ھم " ٹ٥

 ہواور ہ ×87 >۹ 5۹ 1۱۰۰ ۳۹ ى3
 709 ۴(0 77۲۹1 17۴ ۳. 7 1:9 ۹71 ۳|۹ ۶6٥
 ات ۹۹۰ ہا+ ڈاڑو یک ہت ۱ صص, ۳8ت ید. جو
 ۹۹ ٣٢۷۵ ۲۹۳۶ ۲۱ ,577 ۶٣۳۳۰ م۶ 5۱, 5۴ فہ
 ۹۹۳ ہہ ی مع: < کو 8867 ۳۲۳ و×

 51315 1 ہہ *۲ك۰) ۱۱۳۱ ۳۳٣ ہہ >۲۰م3ہ 3538 ہ٭
 ۹:55۱ ۳ ہ٭۳--٥۳٭ ہ جود >-ق٦ ٠ ہ۳5

 8۴۹ج م٠ 0 ک۱ ×۰ ھم ٭٣۳۷ ہآوح ۳۰ ر۱ دج×ب
 ہ۰7 ۴۲۹۱۰۶۴۳۳ ٦ ×۳ >٭٭٭ 5۸۳.5 78) ×3,

 گ۶ ۲7۰۷۳ 5۲ج ×۳ وہم ہم جر م م58
 م۱۷۹ ۳)۹۳۹۰ 30711 1757 3۹7ج ۹7۳۷۰۴ ۴ ہ۱

 ہا 7۳۴ع ز۷7 117۳ 21۹ 71۹)73 )۰ .7۴7
 25 یو۹۹ >۲ ۱-7۲. ء۰٣ وچچ ہ۰۱ ہ ٭ت 8<. ج

 5۳۹15۱۴۱۰۱5 28153151125 ×75 ی>۴ 1۹۲۳-818 ×۹6 ھ۴
 ۳ ۱ 515 >5 ۰ ٦۵ئ6 ۹11۳ ×7۹ ×۲ جج

 ءہا× 2] ..۴۳۴] (5۹.] 77۲5۱ 2:۲15 ۹۰ (۹۹۳ ۶

 ٦۳ 8۳۳۰٣۲ 1۳۳۶ 5857 3٦15۱۲۹۰۹6 *۳۰” 7۲۳ یى٭
 ڈچ٭ ×7۱ ص١ ۹۳۲۳۶ ۴5۹ کك214 <۳ ۶۲۹ 7 ,٥
 ۶۰۶۹59145  ک۹7 518, 18131 ۶۳۳ ۹۹7۹ ۱

 ٭۱ م35۳ ٠۲ ٭ج ہہ مع مج 'ینوبج

 610۲5 ۶۹ ۱ ۹ ۶۱ م۳ ے۱ ۹۳ج ق۰ ہ 5
 2ا5۹ ٣ ۴۹5 ۴۳ *(397 17۳۱ ۹۹۶۰ ۴۳/۴۱ ٭

 تا191 7571 ۵ "5۱17۴ 317 27۴ -.۔ (7)])3۹- مر٭۰)۲۸)

 ک 2۲39 ۹۲ (31 ]1۹ ٣۳۴۳× 7۰× :71۲۹ ٥5۶167127 ؟۹۴٭
 57196715 ۱۹۳۴۳۱ (5۹] 7۳15, ۱۶۰۷۷۴ '۳۰7٭] ۴.۳ 86 1 ٣۲۶۹74(

 85۶۹, 5ئ ۱ک چلا ۹۹7۰ (۵۸۰۲ہ ہح×7٭۹ہ ۱×۹۱

 73179 9۰۳ا ××٣۳ ٥5۶16715۹ ۱۴۳ ۹۲۲٢۱ ٭٭

 ٦۱ ۹۲۳۴ 1۹77735 ٥ 178151۹۹1 ۹5۹ ×٦ ۹ ۶۳۳۲۹6 ج3۹: ۴+
 ۴7 21۹91 51 ۲)873 ۳۱ ×ہ۴۱-۔یو+×ت)7], )٢9:

 بحص8+ 3۰ ہ٭٭ :..ج وچھ+ ۲ : وع.٭ ××
 1۳۱ ک٭, ۹۰ ۱ ۳ 1۷۳۹* ۲۴۴ : ۵۲۴۳ ]٦ ۱٢۲۹51۳7



_. ۹۷ 
 ہں سس تہ دہ ہر بت دیس کب جوکہ ھھج زاج ام اک وم ا کا

 او >۷ × ک۷۳ 7> ×۰ ہ "7 ×× ۳٣×
 و. ×۳۰ ہ۴ .١) ہم م م×٭ ×٭ ۷۳ م×٭ ۱.6 مو”

 ٭۷٦۹ ٥ ,۳×۳ ۴۲۹ ۹۱۹۰ ۱١۳5 ×)۳ج 7 ٠ :۹۰] :۹)٣۳۳
 ۹۰ ۴1۸ 81579 ۶1 ۴7 7۳1ا 555 6۴۱۷8 ۹۹۲ 3 :
 ٦× ٭7]31 ۱۱٠٢ ۹۷۶ ٠۱٥۶ ک٭٭ :7)۱05 ہ۹ < مج 7

 ٭٭9 ہ۳7 ف٭< تم 5 ہ58 مع>٭ وت ٭3) ہی
 847 (۴۲۲۹۴ ۰5 ×1 ۹718۶۲57 ۹5 ۴7۲ ۶۹ ۰ ۷٤۲

 ؟جہ م۹ یب٭۹ 57۷۹1۰8 ۲۹ ۳۹۴ ۹)۳)19 ۹7 3 ۴
 جاو ×۱ 8۶5 ۹977 5٣۳۹۷ ×٠× ہ۳٠ 77

 . لحتلا ٢۲/1 ماس

 ۔ یل نم ےل +77275
 ینَلاكاَمِل ات ةنِمِيامتِإ نولوھیریھت می منا مع 2ِ نكَلَو ۱

 ٭ |كنش 925 گاہ سح منانا لئ یاب ےہ

 ےس
 تو شا نل بلا یرتننیا تا نل با َح
 ”ھُّھ)دورب ا  پ

 ایا ےب ثتطم لَا اجالا ثم نما ناميِإِيَعب

 ایپ و ین نو

 وم اکا پی ییئاو

 ےہ ی۰ ا یی یا یک - مٹ بب پی7
 ئ9

 ام للا ولا ودحت سا تاب یل ڈ ہظع ثا لع

 ہہ َنَيرِتِكلاَمْوَعْلا یدّھَ شر رم لا یلع
 72ت وا یل دعب نیا یک
 م ةرضلا نھ ھا م4 9ہی 2 وو

 ںی داد نِاورجاھ نب یر نا وو 2

 اقدام ےس مس رس تک ےب ایشتفام

 ا

 20آ ١ ٭× ۳۲5۹ 51۹۹ ٣٣ ق5 8۴ 1۹۰ 51۹| >م٭ 5۷

17۱37 ۹7 7۴ 

 ]۶5۶۱ ؛ ک 5۲7۳۰ 8۲۰ د۰۹ 7×57 ہمہ, ہہ )ا٭۴ 765
 بق 5ی پ3۹ م۳۰ 3٣۹ م5. ۱۳] م۳۲ 8. 8 ہ٭٭

 3۷۳ ۳۳ ہہ 2ا7۳ ۱ ×۳۰ *(۳۰ہ۰ می ہک ×۳ ,٤
 9۹ ی۳ 7775۴7 مج أم ۹۶ ج۰ پول ۴۰۷ 35۹۹

 55 51۲5 (م۳۴ ۹۰۴ ہ۹ یب٭٭ 51۹ -3) 1۱ 8۱5۳ 8۰7 5١
 55 ×اک ی5. -.5 ۹ ۳5۶9 9 56 ہ۱۳ <5 ی۰ چے)

 7۳۴.7 53901 <٣ ۹۴۳ ۱۳ ۳ ٥ ۴ ے8 چلا, 2]۱8))

 ١۳۷ ٭, ٣۹3 ٣ >ہ. ,4> +٣ ٣5× 7)5۳5
 .٣ج ت۹ ۳ا28 یہ۹۰ 577 7۹7۴ ٣ی چت ۳۹۶۱
۳۲5 ۹۱81785 ۱ 

 تا66. ۱)ا. 2 ۹۴ ک۹۰ ۹۰۰ (ئا٥:ز 5+

 ×. ×6 8:188 6 558 >758858) 77 ا 7۳۴*"
 ]جس .إ ٣آ م۹ ۱ ہ7 2167 تا ۴7ا ×7 ی۰۷٠

 جہ5 ہر57 09 ۳۷76 ھ۳۷ 2 0 ۳۹۷
 ہم . ٭.× ذ8 اچوئسہد يبي ×5۷ ]۱ہ عج ۱م

 27975 ۲ ٭٭٭+ ×[ہ ل۳۰ ۹۹9۰ ۳ق ۱ یب٭5۹

 0719 ج۳ ۴۴ 19 ۳ )ر7 7۲۹ ×۳۴
 .. م5 ٢۱ ڈ۳ ۲۷ 5ک ۹۴۳۷۳۴ ۶ 5۳۲ ٥8٥۳۹۶

 م۹ 3۳م۷ہ۲۰ مہم کر ۹۹ ۰1۳ 187۱۰۳ 5٥۶
 سہہ تج ء۳۰ 8 ۱۷۹ :]ےرعریآ< (3ا:)ر-ی٭ ود٭ 2۶۳

 ت3. ہہ ۱۹ ۳۹ ۹۳۳6 ۹۱۹1 ۳7 ۱ 7ہک۷ (3۰) ا٭۴
 ا527 ۳ج٭٭ : وت ×۹ ۳3 ۹۳۳۷ ۱۱, 1 68
 7۹×۹ <7 ۳ 8۶۰۲ 58 5۸ ۳۹ہ ۰: ۹۲۰ ۹۹ 7

 تک 4 ی۹۹75 165۱۰ ٭ہ7555 (71) گ۳ ۹۳۳ ۹ہ

 کہہ ہٴ”۷٥ (3۰ ×7 تا۰۱ می ۹ ۲۱ ۰.۳رر]× (35)۔ہ٭
 9 75111575 75711:13 5157177 ۱ ۹۹۰3۰1 ۹۲٦7٣٣

 8ہقج-٭٭٭٭ 3و >5: ہ 59 ؛ :ارکا ۔-یچ ×رئجج بچ یک
 ہہ م۳ 5ج ید. ۳م٭۱ ٭5]7۹٭۳٭ ۹"٭؛ ب×٭ م٣ مح ٥
 ۳9.۱ ۹5 <1 ہ5٣ "۲ >-.٭ :م ۱ ۹۳۰۱ ہ× ]7ت7 ۴
 ؟[5 7۲5۱ یک ٭٭, ٭٣-۴)2 ×۱۳ >۳ 3۹), 7۴ج ی۳ ۳۴۳ 6

 اتم و اڈںںلکت

 ات ور 3 9227
 2 تن . ما ں ںیکن یک قو تک

 تاج ہی عو یھ ڈا شک رپ رر 7 و مم یش رخ رہ یس ووپ ےک

 ممەدصر ہ۸ ہر ہ77 ج:۸ ہہ ىروہ ٭)× رو یربجج یہچ ر7۳
 م] ہم5 ×٭٭ 7< پو 2۷ جی أیرچ ٭ ہ1 234) ججہ یچ٭ فر
 ھہججج و" ہ23 ہہ٭جر نمعر ہو جچوج موج ہہ

 0 7, تک۳۳۲ چک ۶ تار دل 7 یب یر7 77 ہی

 ہجر ۶7۹ ×7۱ خیمےزر 5۹7 بج ہو جج ٭ہ. و ۶+
 ۳+7 ہو7. جج ج یج  یروزک ۸۱7و / نیمدر وچ چوچ
 ےجہ7ج جب ۔.پ یھ ٭ ہرو ہبوج ۸و_وح+ ت5ج ں٭ یىی رقا٭ نی

 مہبت 7_7۰) >7 :ج ہورجد "7۰۴ جب یجج جسورج چو
 توجہ ٭ی ہم ہر وج بو۸ و٭ ہہ ورک ب٭ یو یر
 چہ٭ 87ج ٭۲۱ خمدر) ہا ی ہہ ہ7 ہیرو ۷۹ج جہ
 ہ76 5ڈ 897 ٭٭+ میچ یہ  پچرچپ ہہم( -ہوجج ہو
 طجرٹ۳6 ج0 ۲۲ خم یو أیرو ہور بج -<-7 ہ7۰ 7
 ۳ہ 7ج7 27 قر ہہ 7٣7 ب٭٭ یو37 7)۳۰۶1 / (موذز
 ۹2١ت. ۶77۳ہ ی7 ×7 ۱ ندمز ہو جے مرچ

 جہ, و یٛج ب۶ 7 جج مچیأہ میچ ] 
 ۱77۳7 ی۹ 78۹. ہج برج و۸ ہو ہ7۳ ر7 مدحر
 م117ہ ت7 )جج ا7آ ج/7 - ا ہا ۹ 77
 یج+ ہجر ہے تہ تی ای ہرزہ یم یہ قہ

 چ7 ۳77 7/

 ںی سس سا ےک 7چ
 رم نرخ رخ شب پت ھم ۸ٹ شپ لپ رھپ ٹپ نشہ رخ رر رخ گا



.۵ 
 * مس

 رخ تزت لت تحت تک رات اظ قاصنم ےن ڑی حس سک تے احتفات نا ْکس۔٭وی

 557 75 ۹: "۶۷ >۰ 2278 ۱ص 5۰37 7>. >0

 5185 ۹*۹ ٭:۹۲٭: قالطلاو حاکنلا دج نھلزهو دج نھدج ثالژ

 یذمرتلاو دوادوبا ہاور - ةعجرلاو پک 7ےک ۲8 ج٭ 8م
 یے ×۰× ۴7 ہ۳ 5۳۷1 ۴۳ 5 ×3 جہ د۷7٭
 ۳ ہہ ٭۹٭٭۱ >۸ 5۴۲۳۲ ٭ جچآ ہ٣ ترا ٭ ہچ

 2015-16 ۴ ۴۹ ک۹۲ ۲۰۴ 8۳, ۶)3 4 95۳ ۰٠577
 ڈ1 ٢ ۳۰ چو ٭٭۲۰ جج ۹, ۴۳۳ یہ۰ اوج

 ۹9۹17۳ ے(ئ×٭3)

 30۳ 5 کا۹ 5۹۱. ۴۱۹, و31 ۱۱ ہ +۰۳۳ یج)

7 ۲ 38۴ 1< 0۴9 ۹۹7 7777۶137 : ۱۶ 258 
 ہ۳ ۶ 77. ۳۳۳ ۳ ۱9۶71۳ ×۳ ۲ 77. 5۹4 7 77
 5۹۱ م59۹, 5ا5۳ وچ ۴ وہ ہ۴]85 ۷۲ ]۲۴ ہچچ

 +٭٭ ٣م]٭ 3چ: ہ 0ہ ×م جج : مج, 1× ور  چ

۱ 55 2571۴ 

 ۴ 335 ×۳۶۶۹), 3377 6)۹ 7۳ ۹۳ (3ہ:)۔ٛی٭
 ×× ج.+ ہ۳5 یہ ۱ م٣, 8۷5 5۳8, نع عنر

 هيلع اوھ رکتسا امو نایسنلاو ًاطخلا یتما ہہ ہم ان

 تہہ وج ٣1ہ یبے٭ ہہ ۴۲ 5۳۰۰۷ 3۱1۳ ۴۶ ×5, >5
۴51۱ 

 .٣ ٭٭ 8.۳ ۱ہک بہ ر515 ۱8۸ 8:۳. ۳۷
 )٣ج ر ]۹.7-۹۹ 1 ۴۲۴۱ 7۹۹) 7۹7777 ۹۹ 7
 ۳9 ۱۹41 71 ×۹7 ۹7ج ۴۶ ×۱۹ م8۳ ۲ ء۴

 ۹۰ہ55 5 ۳۳٣۶ 71٦ 1۹۰۳  ۹ م۲ ۱۰81۹ 58
 کہ215 ۶۱9۴7٦ ہم ہ ۳7 إ م۳ 6 7۳۹]۴ ۰۱1٥5۳7

 م۰5 ۹۰۸۴ ج57 73۹, ہ97 ۹۰ <۱ تہ 2 ہ۹
 ٣ ٭٭٣ت چک ]اء ہی ۳۹5۱ ۹ 25ا5 ٥۲۴۴ ک5
 ]با ×۲۳ ۴۹۳75 ۱۱ ۹۳ ×57 ۱۳۳ ۶۹818 ٭ہ<
 5 57 ٠۴۱۹ ۴۹۳۰۱ ہہ م×ر٭ <, ہ×6 ٛ٭ ۰<
 ۶۹۹۲5۵ >5 ۹ ہہ ہ5 ۵ ۳ ہ8 ا۹۹۴ م56
 ۹51 ی5: ہو .. 6 51186:3۲۳۹ )۲٣ 8۹۹ ٭۱ ۱

 و09۹ ۳۹٦ 5, 91 25757 ۵ 875 ×5 چپ مج ہہ
 ۷٦ 57 ×37 *ب۰۵۰ م۶6 8< ×۳ ے مہ

 ےپوڈار

 یز و باہ کت کت وو ام ات کت تک ام ڈس مم عر اول سم کھو یر اک ایسی یم سرا پی چرس

 46×51۹ 7 ,٢ - ۹۰۴ >7 ۱۱×۰ ×××٭7٭٭ ہ3.

 ٭٭ ئجلم ریغ ہارکا ۱ ؾ۱ یخ ٢ ن۰ م۰
 ۹] ۹5٦ ۹۹۹1 (۴۴ ۳)577 ۴7 7إ ۴77 >5 7 ۴ ۱۱۰۳١

 677 ۹۷۸۳ ک۶۹ ۴1۹۲۰۹ (د۱۳5۲۰] ۰8 3 ۱۱ 6
 ٣۱۴ ۷٢۲۳۳ ۱:۴۰ ۱م ۹۹۹

 17۷۴-517 7)713 +۳۳ ۴۴5 یب ۰ ٣۳۳۳٣ 6 ۴۳ ج

 ہمت مہ ہو٥۴ مح ے-و٭ 8۳+9( جی مچ مچ کچ

 5۳ 5د( ٭٭۲ ٭<کہ ٹک ەچجچ بج تہ مج ج۱

 ١1۹۹۶۲۲۹ ۹۹58۴ ی *۹۴۳۴ ئیجلم :ارکا عز چہ یو پک

 ہ7]- ٣× ہک 7-۹778, 5, ٦ 7)۴518 4 ہ۰ +ہ ج١
 ک2۳ 5۹7۷7 "7)۳۴۹ 5۲۹ 777۹ ت١۶ ۹ ہ 78 ٭و٭ و ×جک

 ڈ۳ )۴۷ 7۹ ۴7ا 7۳۳۳ ۱ ۰۶۹1۴ ۴5۳ 8
 جڑا <۳۲ ۳۹ 535ت ٭ج ٭موى ۹: ٭۹8ہ ہہ ج9 ہ5

۱ 65 

 <6 تہ د١۳ ۹۹١-87 ہ74 ۳ ×م ہ3 مہ ×۰
 8۹۶ ا 05, 5۱ ۹١9۹٣٣ ٭ ۲ج٥ ٭ وہ ی ی۰

 ٦ج جی۴ ۹۱ 5 5۱5۲ 8۹۹ :۴۲ ٭۴ہ جی ھم "م8 "<

 ۱)۳98 ۹1 ۳, 5۳۹ ہ٦ ٥۹۹۳۹ ت8 88, ٣. ۹×ر. 39-6
 ]جے ٣8 ے ))3]3١

 8۳۶٦ ۳ص۴۶ ۱ ۴, ۰۲۳5 5۳۹۹۹٭5٭ >٭-× ۰۱
 م٭0 "۳۰۹۰-۳۵, ۰۳۴٣٭چ٭ژ)ب۲٣" 35ا۴۱ ک۹5. 66٤

 جس ےک

 حج ہہ  ٭کر م٭٭٭ ٭٭ ارت خراج نت نال

 رن گ۹, ٦> ۴۳× ۶× .٣ - *٭×٭ تھ مج

 ھچک را 3674 ۳ہی۰ >٭ ى۱ 8ہ چی

 ہهنم سفن بیطبالا ملسم ٍیرْما لام لحیال “چ٢ چ٣ ٭٭
 ٠۰ × ت۳۷ 51 77۳ ×٭ .٣۳× م۲ ۹۶۳۴۴8 ,۹1 5 75

 و5 ہم -چج٭٭+ہ7 0ہ ]مج 9 ٭ ۲۳" 3139 9۹
 56ہ ٭ ۱ ہج جت )77. ق5 مج ہہ 5۱ ۹18 35×
 "۳ ۳۰-7ج. ٣  [۹۹7۶۹م۲ ۹37ہ چ5 ۹]

 ۷۰-٭۹٣ک 38] ۳ب7 ٠۷۳ ۶)1۹3 5٦ *٭۳۳ 3176 مج 5"

۱ 

 ا ۳٣ ٭ ۹۳۲ ۹۷۳۹ ×۳۰ 9> ہو وو” موج جدو
 1599۴ ۱ )ہوکر ر176 ۱ ×5: 0۳ ۹۳7 ۴



۷۹ 
 نا ایک لہ واک لون وز ریہ چاہ رک ا ںی لپ یا حا یہ ایل ال لوگ وک جما اہ مہ ان اج گو ا یہ زہ ارب کاتب ا جوا کہ بہ

[۹+ 8 

 ددجا55 575 چ1 6 91 ۹۳ ۳۳۳۳۰۳۴ 7 “م7۲ ×آ

 4)1715 ۴5 ۹97 5078 0, 5۲۷7+ چ۰ ہ 51۴7ہ ۳۳ 7

 ٭۹۳۱ 1۲۰۱ ۳۹۲ "۳۲۳ 5۰7۳۳ م٭٭ ج5 ج۱ 88ج

 ہ٭5 ×× زوک)ژ۶ ۰۳۹۶73 دہ ٭ مچ٭ جج ےہ

 ]713 <۱ 2۶_۰۹ ۵35 5 ×۹5 ب٣٣ ×3
 5 ۹۳, ۳۳ ٣۲۳" ےچ >٭ ہہر ×× ٭م× ج×

 ,٦5 3لا ك۰ 5)3 5۶۹ 1۹-3 (۲]۰۴]7٭ م۳۰۱ ہ١۱

 ہ5 <۴ )8 مج مہم ہ٭متوخجو ي و

 8199 795ر یو ۰۴۴ ۹۳۳ جا 7٣× ×7۷ :ج ر ہرا

 و167 ۳ -×۱۳۴۱ 7×77 ۲۳٣ >٭٭ 7 ۱ ٣۳7
 7 ۳ ۶5 ۸۶۳۷ تاج ۵ 5۶ | ید, × ج1 چچ

 ۹ ]1751-۷ >۳ ہ۳۳ 1۸7 ۶*7 ۱ کا57۶ا 1,۴7۴۶٤

88× ۱77771 ۱۹.7 ۹۳۳۳ ۹۱ ۳" +577۳ 59 

 (ک5)-5 55 575 +7 ہہ ج۳3 ہ ہ۸۹ ٥" جی

 ہ۸ ۶ ۲, ۳ ۶۴ ہ ۱577: ہت ۳۶5 ۱ ۰*5 :××]7٭
 (5۱8) 515 577 5۶1 ۹۹۳۳ ۹۱۴۶۶ *15ہ ہ۴ ے 8۳۹3

 ]۱7 ٠۰×" ٠۳۳٣ ×7۹ (×۰)-ھ۰ ار-× ××
 ہ”, 5۲۴۵ ہما ۳7 1۰7۳, ۰17-7 ہ ×× ۶۳ ۱

 ۷۰175 ٭٭ ×× 8ک مم۱ ا ج مج بو

 ہا ۲ 671 ۳۱ ۹۳ ہ75 (38) 9۲۳ "8۳ (
 ۳9 ہ3۹ )۳5 و 7 ×7 ۔(چ73)

 20657 ۳٢۳۹۰ ×۱٭ م5 86 1۹×4٭ جج ؛: دد
 ہ7 ]رو انا ×جم مج مو جج ہہ )×۵ مج ”ہ

 ڈچ :ماتتا ہ× دام ہجوم ہو٭ -چحوج٭ امن دل

 اتم ا جج ہ۳۴ 8 ۱× ہہ ک۶۱ 8۲ ×۲ ج7

 ٠6 ل7 5۱۹۳۰۰ مہ ٥ 5۳7۶. ۱۰ 7و53 3 ۶
 5154 ۳٣7> ۵۹ 555۳۱ ٥6 ٦٤ 5۵75 5۰۲۶۳ ٭.٭

 155 مج 56 ]می وت چٹ ہرە٭ ×× ۱ ی۱. 5

 2۳۳ ٭ ل8۳ مق 77گ. 5۲8 ۹ ٭م٭۲۷ م٣ جج , مچ

 5۶7 ۳ ۱×۹۶ (۹ہ×۰٭ *ج مح م جج ج
 5۰5 ۴ ۹۳87, ۹۹۰ >۷ ۳۰) م۱ ۶۳۴۳ ممق مہ

 ۹ <8 5۳۱ ۹۹.ب ہ۳۶ ٭×*×٭ حج ےيدڈپ

 کا815 5 5 97515775 ۱ ک 71757 <*ڑ7۱۰] 7)۳ ی×
 757 5 ؟5۹ ۹385 ٢× ۰۳٣ ٣٣٭۳--۴٣7٣۳ ٭+×۱×٭ ٭٭٭

 75ا 115۳7۴ ذص ×۳۳ ×× 27ہ ۱

 2ج رک ھی طجتصص تک جتیصحح جج و]-جچوسپسوپحصجح-.ہجحججح.ہص-.سصجصصصعسےجتسہ_-وچھپسسوجچ

 یم ںیم یت ےس یخ

 2 ۃمآ تناق ةيرف برصو ا

 1 ناپ ثرقکف ناکم نشا کرم ك زا ا
 رپ اوناک امہ توكْلاَو عوجلا سا سارا اھکا دق ولا ا

 ٦ اتہاڑاک ن6 نئالف مت بالا مہ
 1 ثاوفا تما کا طا رتر
 تا یکتا اح وح اما 8 نوں یک اکا رکن اج

 21 سک ةیوطارتمِل لیا امور تلاشی ملا
 ٦ ہابہل وُنَع هلاقاَو داعالا ِؤاب راَئَرظَضِ ا٦
 1 تھ بولا زس يلا ٹيئا لا وومَمالَو اب

 ٦ یاب يكلاوطا لعاو رک فنا ارحاَ هو للَح
 1 6َنوُمْيتْیل بزكلاِما لنک َي لا اب

 1 نِیوَلا لک شؤلا بدَعَم لو “نیا ءاَتَم

 21 6 َنوَمِيهم ها اَن نل و ول ا7

 ےک
 ریت
* 

 ۳۳۴۳۰ ۹ ٭ہر٭ مہ ہہ ہ. جج 8ہ٭٭٭ ۱

 ۳5:۶15 5ا51 17 ۲٥1۹۳۶ تک ہہچ.٭) ۱ب۳ م286۱ ہک

 تان کش دکن عنتتن جنا قی رئیس لوٹ

 8۲8۶5۱ (>د) 5۲۲۳5 ۴۴ 5۳7 0٣ مج یھ وج ہ٭7ہ

 0ا 7۱۳۳۴۶ 9۱ 37 :×ات 8۰07۳؛ ج۱ ۷ 5۳۳ ی×
 17۳ ۲۳ج ج9٭ ید 9۳8 ہ٭٢ 95 ء۴ك۲ہ3۱ یدو)

 ےدم<, 511۰ (57۷۲۳۹ م7 ٭ ۶۳ ہ ؟8۔. 8ج 8جج ٭٢

 تا 5۷57 ۳ <۰ ڈ۳ ۰ ۴۳ہ جت٭٭: ٭٣٣ ٭٭

 8 ہم ×× ٹڈ ی-٭٭5 یے م۱ نءے)ز ]۔رچ ہچج

 ٥51۷1۲۴ 57 51417 5:867 *٭ج, )5۹ ٣۹6 یب٭٭ ٣×

 داواک ٭ل آ ٭تہ٭ ٭٭ 8تچ٭ مج 3چيع ہں و چنچ

 27-۳3 8۹۳۰٣۰ .× ٢ 8م ٭ج٭ "و, جچچ ج.,

 ۹ا78 ۲۹۴۱ ً:د) ہ۶٣ حج عج ٭0و.ب ہرجچ 8٭0 7ق

 5 ۹۲۳ ی٭8 ٭مي ہم ہ3 ۹۰ج 8۰771 ۰۳۳ ۴

 ٭ 5۱۰۱ ھ, اتا ۶۰۳ ید: 0 ۰۱ ۶ہ. ۱ج ہچ٭٭

 ۹ج 501 5:7۴۳ ٭چ. ٭٭٭ 5 ٭٭ ٦ خنٍەز ۹.

 31.2899 ت7 ۳ ۰۱ہ 86 ٣ئ۰۳۰ ×18 ]می

 مص) 555۳ ٭ ۹۲5 ہم بج ہچ نجم ۔یچج ٭

 تک ۳1 ۳۳ تنا ۳۱ ۲ ہہ ۸ ہم چہ

 ۳86, 1 55:۴۲۳. 3-ج چو "<۱



۹87 ۹ 77 

 تا۶۷7 ۹٥١--٭٭ ٭٭۱ ×7 ۰ ےہ "۱۱۳۲۷۴ ۰۹۱ ۷
 حج < ۹ج دہ وا ×۳۳ ××. *۹ ۱ م375 َنْنِزلِل َكَتَرقِل

 تلے یم اوس یو لھج ×۳ می چ۰ ةلاھج ×۴ ہںرےےچو چچ
 <۱ لہج ×7 ملع یھ ٣۹۰8مک ×۳۳: ۴۲ 1)118 ٠

 رج٭ 5۱۰۶۲۴۲ ۂلاھج یو ٣ ي پ57 م۰٣۳ 5۰ ؟٭
 ماہ8 ۴۶۱ 55 ۱ کا٦ ۲8۷۸ ٥٢۳ , 55ا ۱ ۰۹ ۳

 57۹۹1 ۹۹187 577 7 ( 8 ۹۹۰ :557۶1 ۳۶ 51٦1
7۱ ۴ 4 ,55 ۴۹۱ 

 >0 55 5۲716 ةمآ قر ×8 میجات ٭ وو .×۱
 وً ہ75 5۰۰ ۳۴ ہ۹ >۱ہ75۱ ]ا۳۴ ۹-۹ (3ا1) ہ۶٤
 ۹۳۷ ک 5۷۰ 88 ٭یج۱ ہ۰٣ 5۹ 7)3۹۹8 (ئاہ)ز مچ
 وج ہہ یج وج ہ مح ](۹) ہ تؤووچ 3
 15۶5۱ تہ ×۰. ہ٭ہ7٭ ۹۴ بج .۔ا۹۸ ہک ہہ
 ۹)9۹9۹ ۹1۷۱ مج م1 د٭۹ ب۳٠۹ ی ۴ ۱

 تناق ×۹ 5۲۹ 115۱ 77 5۹37 (31)) 0۹ 5
 3۳8ر ۶ ۹831 5۳۳ ۱ ۳.7۳7 ک ۴5۳ ہت, >۱۰3 ۴۹۳۳ ۴٤

 ×۸۱ >۹ ب٭۹٭٦٣٭ ٹ١: د5 ۳)8 ۴ 5۱ ۹۹۰ ٠۲۹
 ب۸۳ ٣> <۹ ہ7 8۰ ×ہ *٭أی ١ 3ق 318 ٭

 7 ۰۰۰] ہک کا ت۴ 7× ت۹ 7۳. ۹171
 799 ×4 ک واک )7۹ 2:۳۰ ہہی :۲۰۳ ی٭ رو ئ
 ج۰ ۹۱1 ۹7۳7 ۹۰۲ ۴۰ ۱ 77 7)27۹3 (ہ۴) ہب 7۳
 ۲11 9 ا 1۶۶. ۵5 7۹۴۳ 7537 ۴۱۳8 ۶13۶ 7
 نت تن مہ ٭چچہ ہ ہ5 38۰ 7۱۰۳۱۰۷۳. 97

 یہ ۷-۳۱ ۶ ۶14771 *ڑ2۳ ۹ج3۹۷۸) ۳٣۴ 27 ۹ ی5
 ٭۔37 ٭٭. ہچچ ہ٣ 9ج ٭چا8<٭ ء۰٥

7+۱ 

 *]<2ا٭ (70:ر-49 ۴۴۷ ۹۳۹ ٠۹۹۱83۹ ١ ٥٥
 ٠ 515 9۶1] ہہ ×37 ٥ ۹۰۹۹) ×:77٭ 27737 (3ہرہ

 0۴ م38۴ ۴۰۳ 138 (م5)۔فو ٣۳× م۶ ۲۳
 52۳1 3۱8 7۴۱۰۷۶۹ 7ک (30) *ا7۳ا]۹ "۹77۶۰۴ ٤
 حل : ۳6 ۷*۰ دناا٭7ج مہ! نج ہمیىح٭٭ ہ
 ۶۲۳ |۸۹ أ]؟ 5۸ 5 5۱۹۳۳۴ م۱ یک ہز٭ ×(جہ <<
 7. ٣ ہاد ی٭ 88×۹۹×  ہہ د65 <۱ ۳(
 ×3۲ ہسچ د٭۱ ۹۶ ا5۶, 5ا5 ۲۳ ۹۹ ×۳۴ 77
 نے ۱ ٭۹ہ۱ وع. "ا٣ ۳۰۷۰۹١ 555 ٭7ي٣ ک
 7۲۳۰۹۰ 7< 3.13۰ ہو ےگ ٣ہ ہا ۳

 ۰م ۱ ۹۴ ہ۳۶3رج دآخ مٹ (ہیودو0) ×۶۶ 17 28ہ
 ٭.”3 ہہ 8× ٹحیرم : "ہق) ہ ہخچ وج 585م۵ یج
 97571 ۳۷ 7۳۳ ٭4 ی5, 1۹ 5۱۹۶ 7 >×ہ٭) 7

 ۹ 2:۹717 ٹاک 3۳۳1۹ ۹۳۹7۹۹ ۱ ۸۳81۱

 :٣ ٤ 1 ×۴ی  9941ھ3۹ 6 ٦٥77
  7۹۹۳ >6٭ ٥٥ا5 ٭ز ا ج۴8۲ ٦٦٦٢٣٢  5177د:57

 *زک ۹۹۳۰ ۳ :٭7 3۰۰ م۱۴۱ 7)7 جے ۳55116۶

 م لحتلا ۲۲ ۳ ہین"

 آل اْنِ دس دو یج تا
 : 2 : ٦

 ۔٦ نم کیلو اٹ كان ها ناک تا َك ٣
 تم ناشتہ سوات کہنا :
 : یب الا قا را ےک ےس ةنمحای لا ین تاو 6 وٹس .

 ١- ایج مقا ہل مقا نآ كيا تیحرا 56 یحلضلا
 یک نص وا شا فا

 آ4 ان 2فا مو ھنیب حیا كر ناو ےیفاوفلتشا ا:
 رب ریت رح سر م

 :4 3ك ا ے 07 دا9 نوے تفاوت ام 7
 21 روپ شش :

 ۲2و و
 : : بالا كرْبص ار وان ہار حلم ترس “6

 > ہ َنرلنئاکِی یک نص

 5 ۓ ہد ھو جوڑ ےد کچ َنیذَػ

 7 بت

 ےہ ھ2 سب < ہما

 ال تو / :
 تک :

 6دج) ہد×٭٭ ×۳. 7۳×7 7٭ جج >7 تبیبی زہ 977 ج

 یو ب 5ہک مہ ٭قی مہ یروورج ہرجججک ی قو ہی

 ۔-- مم دبوج بق ہور یر ہچوو 5980 7
 جہ +)حجو قج| 7چ مج عب (چججہ بج ہچچہج٭
 ]آج یہ 655 موججر(ڑجہو بجو ۸۶ ۲۰ یدرر 55 جو
 ہنی 5 ھ۸ ج8 ۳ 3) ڑ87۱ ہہ فہ 7ت۸
 ڈ۔جچچ٭۔ہ یجج ٭٭٭ ۹۹ 878 ٭]65١+ر نححر ہ58 قر
 75 ٦) میچ مہ برج 8 وجہ. 8٤بو
 قو مجمر جیجج ب٠ 77 2 ج7۳۰ دجچج٭ 3ج ھ7
 تہ اہ ہجوہ٭ جہ 795 یت 778977 یجب مروہ
 نج 2۳+ ۰ ںدعر ×5۹ 757 7)۶ ہج 577۳۲ 777 ×77
 ا ہی7۳۳7 ×7 7 ییج رت ۳ +07 7 ۶77

 رچ۳ 77 یہ7 ×7 7.7 ج7 ہہ 77۳ 87 ٣۷۶
 چک ر مدعر ہ۳ ۶۲7٭۰/۶ ٭۳) ۶۰۸ 7 83/777 77 ٣7

 5ج ہ ییچ-٭ وجہ وجوہ یج ہم۹ د٭۳ 75یو ج۳
 ہجر چہ جِمج بج رہی جب و7 دم یبہ
 5۳۳7 87 جہ. ہہ فرج ہ۳۹ موج ی۰ ٭ وہہہ٭ ب٭٭
 15۶ 315 ج77 تر7 ×)و7 7/3 7۳۹ 77۱ مد:ہر 7 7
 ہیبہج ھ۳۷۳ ۰۰ ٭]8ج یصج ۰ ہآوہووہ ہم٦ وج جوحج عج
 ہیرو یو موہ "جج مو یر ×۳ جج جے یس پ جمی( ۳ج
 چ٭ 565 7 خدور ۳۰5 وچ "وہی ر ی7 ۃ٭٭ رہ 7
 اج 7 ۱70ہ ۶ 7 7ب ۹ 77 تب 79 777 77 77
 مت ]موج ج مد ْ/جچجچہ جچربج ہ٢ جج ٣ج 7

 ۔ںو ]جج یچ٭ ہ7 7۹آ )۱



 جج ےب...

 55۱۹3۳ م۳ (ثم ۹[92 ۲۹ 5۳ م1٭٭],
 بت م٦ ہ ٭چے ی٭ مت مت ٹح خم ج7
 ۳3۲87 ۰1-۱۹8۶ ۹۸) ×52 ۱ ۴۳ ات 7

 ۴8۶۹ا 8٦(۴۲۹ عقوم لمجا سفنلا نم عقاولا باوصلا مالکلا اھنا
 ۳۹. ی×۹ ۹5 ×۳7 18 ۹57 7, 1 8 77
 ٭جؿ ہ۱۹ ہمت مم ٭٭ 8ئ ٭چ٭۳ 8یع ا
 5-1۳۹۶ 213۳74 د۹٥ ی5 ۹۹05 ۹3۴ا "۹17 3۱۰۱ 57 2
 کہ ٭. ہم ہ5 ہ۳۳ یھ ٣ ۳ ٢ج
 ۳7 5196 م۹ ۸ك ہ77 م۰ 5۱ 5۳۳ >۳ ٭ 89
 ےنا٭ ہم٭ ہہ ۶۳۶ >5 ۸٥ہ 55 1۱۰۰۳۹ 5 ۳ا ؟

 ۔ی.-٭٭ چک می. ہی ٭جی؛ ۰ہ حج مج
 م5۹ ۹5۶ تا۶۴ ۶1127 1 97۳ 75 ۴۹1 ۹۶

 ی۲ 51 ۳۳ ۴. ۳٣۳۹ 21۶۴ 77 و51 ۴5 7 ی٤
55 ۲٦ ۹۰۴4771۹4 8 ۱ 

 2ع لاو - ةظعوم 6 ظعو یو ہبات0۷8۰۴ ج۴ تہ×٭ ۴

 تہ ۳۷۰۱ ی+۳5۲۹ ۹9, ۲۰ 85۰۳۶ ١" ٣× موت
 ۴58 77 1۹۶ 5۴ 15۱ 6791 5۹ ۴ ۳ +۹ 7٤

 ۹ ۰51۹91 ک۹۰ ۴5 ۰٦ ۴۹ ×17 ہ ۹ہم[53) ج؛ مو ر ۔--

 (ہ ۴۹1۳ -156)

 ةَتسلا ۔یو ہک :ک) ہ ۶9۳۳۳ ید جہ: ہہ ء5۰

 ۲97 ۹۳ 7 15, ۶۴ ۱۶ 577 7 ب۰٠ ا۳2۹ ۴۳ ہ8, ص٦
 5۶۹ (۴ 51۹ 1ت 3 51۹ ۲87 ۹5۹ 71۱

 ةظعوم ×5 چو ١ ؟فہت×ج ہ۷ ٭٭ ۰ م3 ہ9۳ ۷ہ
 817۹ پت 30082 ۱۳۹۴ ٭ے]-.۳ ]۰۲ ۱۲۹ ۱۹ ا٭٭٭٭
 ہا [٭:۹! ید 5١ 57ہ مہ, ہک ۴ ہ۹۷ ۱ ۔-

 جو -٭٭۸)

 یک ۶81 ۶857191 ۴31۹ 17] ۂنسح ١6× 8ت م۹ ۱

 نَمْحا یار ول داَحو - لداج ×85 ةلداجم ہی م٭
 ٹچک ۱ ةلداجم ی۳ ۹۳۴5 ٣۶۰ ٭ <۹(

 جج نم ْقَلاِي -۔ہو ×× ی٭ ہہ ۲۴ ہم٭٭ ہ٭
 مم[ وجح[۹5۲٭٭ د۰ ٭ [١ مہ ی ہے چوک جو
 ہ۔اچ7 <7 1۹۴ ۱۶٣.٣ ہ۰)8۹ ۱۴۹۱ ×۳۳, ۰5 8 7
 و5 ہہ ۳۹١۳۴ "جہ. ۱ ہ< ٭٭۹)حى٣ ٭٭ہچ مہ ۱ ۹

 خم م٣ مح ال ]۱ ٥۰۳ یم ×۴× ي١
 د7 ت٥۱ ٭ 3۴ م۶ ×۳7. د۰۴ ۴۳۰ ]8,

 2٥۶۳۳۹ ×۰٭ )وک 5 ی٭٭ ہم ف51۹ ۶۳۹ ٭ 57و ۱
 ٹ[3511 ٣٣٣ ۶۲٤ 57 >5 جہ ہہ 'ےتچت چ7

 بوی وو ۸۳۳۳٣۴ >۳۰۷ ۹۳۷۳. ہک 7۴: 8

 ہہ ۳ )۹7۹ >۴ [8۰٭ (7۴]۰ ۹۱۹

 حا نه قئاب الابٹِسلا لال اک لاَوت ۔۔- ٭
 ہ٭ ۱ ہ ×٭٭ ہمہ ایر لاَ ۴۴۰۳ 8ب 4

 8[ 5یہ مہ مو56۹ ۳ ۴ - ۶3106 6+ ٢۳۷

 6و18 [6 5 |

 ۹ان

 ج٦5 ۴5 :؛ ۳۰ص ۹پ ہقج٭ ۱ 6 ۹۳۹ :
 ۹“کا 71:1 ۹... ۹.7٭ ہ3 م۱ (ت-×

 لبح ٭م٭ ہیر (؟ ٢ "کج "چک
 ہوم ۹۳۳:۰ -٭.: +۳۳۳ -٭۳×.٭ ہہی عگ<؟[يب 6
 ہیچ ٭٭5۱ 9ہ جہ لے "۰٢× 3و3

 ۔رجص- 55 5:۲۳۰6 ۹۳ )

 ہوعد - یڑپ ۳ ہک تا] 7۰۰ ۶۴۳۳], ۹31 ١)
 ]7۹۲۹ ۴تو مک بہ ..٭.ہ جچج 8ہ
 13۸ 551۱ ک۹۶ 1۹, 6 277 ١> ۳۳ ×5 ی 618

 ۹7۹7۱٥۴۱۹۸ ٭۲۰ ہ8. ق5 (ہ3:)-ہ٭ 1۹۳۳ ٭۷۹) :.
 ۳7 7 19) 3071۱781 5115۲۹۹ 2ت5 577۳۰ ۹۹۲ 7<

 الئاَجاََِم ہیڈایا َلزوعاَدَم یجج  -ج ہجہ٭٭٭ ہ١

 ×۳. ۹۳ ×77. ولا داود ا

 11ل( رم ۰۴۳ ہ۶۰ می ہ78 ۳۳۳ 7۴
 مو ت- ہ5۶ ا2۶7۹ م7 7] 7۳۴۱۳۶۱ ۸۰۳۳-ف7۹1۶ 5۳.

 ہے ورھسھح رہ ے ا رر مج ڑگ حس

 رانا نک نو ولا تورمای درا لِا نو ںی دانی نکل

 85۳۲۶۰۶۴ ٠۹۳ ب5 × ب٭٭ "۶۱ 3, 7۴ ×۴× 7۳٦
 ث۳ 114775 ٦ (۹]3۹۳۹) ٣7۹ہ 7۳۳۰ +7 ی۹۰ "×7

۱ 80884 

 5۸آ 5185[(5 '5ااا5ر

 دلا یااعد نت نس نم د - نم جوجچرکچو عو

 8 1 ر۶٥ >اتہ< 3× ب ٭ہ, ہ ×5 ۳۳ ہہ

 3ج ہ5 "ہم >٭ج ّللا یلا ترعد چحم >مچ
 ریح ا یلا توعد یب 3 م۴ ٭ هللا لیبس یلا توعد

 ۳۲۸۳۲ ۹۲۱ 5۰۱۶۹987۳۴ >م بج | مجح, چو 8ج

 ٥78 ٦867 ج71 57 7 یو۹۰ ×8 ٭7 م3 ")٭ل "ہو
 ن۷۳ 5۲۴ 8:۳ )

 كر سلا -9ح ہججچچ ہہ 8٭٭ ھو٭ بر

 (م۳۳۷ا) تا۳۷ 7 ۲۴۱۰۳۰۶7 7ہر (313)-د۹ 2ہ 7

 ٦چ م۹ ٣٣ 5۰ *ق٤ ہہ ہہی. م5 ۳
 9۲57۹ ٭٭ ٦ ےک ہہ 5۱ ہ٦٣ ک۴ 6

 ٭ج88, ہک ا۹ 5۹۵ د:5۰۳۳۳٥1 ؟ٗی ؟ہجت ”إ 35

 یہ 2۳۰۶ہ ۹7.۹ د(اڈ 2 ہ۹ ی×٭ ہچ جہ. مج

 ×5 !, 55 ۶8 7۰+ ۰8 ٦ج ف۹۰ ×87 ۰۰۳۶ 5۱
 ٭٭٭ ۸9075 ×۳4 ہ7 م۰ تب۳۰ ہہ ۱ (۴]. *5۰۳۳۹ ۴۷

 87-4.88 ك8 م5۱ ۵ ۹8۳ ہ5ً ]۴ 7۰: . ۳۳٣۷۴"

 9۹۰۳ ۳۹۱۹ 7 ہہ 60۱ ..ڈ ڈ8 م نج "چپ

 ٦۱۹7۳ 585, ػ5 ی۳ ۷۹-۲ م9 1, ۱۲۳۰ 55 ۲۳۹ و۹9۳

 4۴1 719 51۹۹1 317 7188 27-7۴۱ 4 3۳۱٣۱١



 ہین

 ×37 ۱)3 8۶ چک >م×) 6 >5:37 ×۳ 59۹ مج
 جل ۳ (3ا2)-۴ 25۹ ۶۱5 5ا۹ ۱۳.8 ٤ہ ۰۰ 7
 )صر ہ5ا5 ۴)۹۹9 :7۴۱۶۵)٭ (1۱5735 847175 ج۱

 بچ )7 37 ]۳۳ 477۳ ۹۹ ۰

 ٭537 5 ت55 ۴۹ا ۶۱۱ ۲۳۶ ۳٣× *٭ھل7]ق5 (38)۔ہ
 ٠۲۴9 ۶۳) ×7 ×7 (31:)-ی۴ ٣۵×۳ 75 ۱صک۷ ۳ما ۳۷٭ |
 ہم ہ۴ (33) ۱۳۳۰۴۳ ×5 ×۹ ۱۴۹۵۴ ۹۹۹ :7

 مج.  ہ و مم ٭ ہہ ہماَعنِاَر 3 ۳ ہہ

 ۱7۶ ×× ے_ وج ق3)رو آپ8
 مم مے مو یی کی١ ہہ ۳۲۲۳۸ ۳۲۳۲

 یک-٭. مچ. می بہہ 85, د5 ١ 3ر
 ٭۹+]۹5)

 ویک م_ک (8ہ0٥ ۹ت ہاخ 7 ۹ ٢
 1۳7 7۹١ 751۹۲7۶۶ ۰۹۳۷ >۹ ۹ ×9۹ (٭
 وہ مج مج مقتح,+ ۱ تا ہ55 م۴ ہ ۳إ ٭
 7ح وج 35 , × و ۱٠۳ وکلا ا5ا ۳
 ت۳ 83۱5 ۹۹ 5۳۳۴ ۴۹ا 355 6, 886 7
 71 ۰۳7 77 5, 16 ہ۱ ۶۹۰3. ۹6۰۰ چ
 ۱×۰ ۷079 8 :م۴ر ۰٦ ق٣ ممی ٭یو ء۷۳۷8 ۹
 1۹ 321 ۶۳۱ ہ7 :۱) 13ج ×× | اچت)جت؛ ×..]ق× (3)۔چ٭

 ×0۳ 5۹57۳5 ۶7۳۳۰ ہم ۳ ہہ ۱۹۷۳۹۷۴ 0٤
 ہم ہى 1۴۵ ء5 136 5٥۵ ھچج ۶۰ ی۹

 2ت ہہو3[< ۴۴۹ ۱ ک5ا ۱ 1٣۹۴

[۴ ۹۹۰۹ : ۹۹۴۴ (318) 721815 ۶5 50783 ۱۲۷۶ ۹.5075 

 553 ۳ج ۱ ی۹ ۶۳۹ ئ۷]۱۳۳۳۷ 78۹ "۱۱۹۹۶6 ۹ ٣6

 ۳۴۴5| ۹1 × (ہ×ہ ۔(ھ518١۰))

 ۰.] ۹77 >۳ ی٭5۰ ج۹ ءٴ۹۳ 6ی ۱۷ 7<
 (×3ئ) ٠ 21577 م۹79 8۰ 5. 5۹۱۹ ہ57 جج. >۱. چ٭
 +ہج١-.- ٠ ٭٭ یکتا جو ر۰ 5۶۱۰۴۹۴ 3ہ. ہ7
 ۱۳6 66719 ×۱ کاج (311) )۴ ۳۴ ۶18791 +۴8
 مج٭ 351 5۹ ۳58:75 ۱۷۵ ۹۱ ۹5۶ >٭٭ 5۳ ہ۶؟ط
 ہر7 ٭٭ ۹۳۰ہ مج ۱ ×جہہ: و ٭ا۹۳۰5 م٣ ۴

 ممجتجک ۹2۱ 55۳5 ۸, 5۹۶) ۹۲۲۲۰97] <7 +1۹77 ٣۹

1۱ 1۱۹ ۹1۹ ۹15 756:771[ .۹ ۶35 ۱۹74 2757 7(1 
 28 47 ۲۴۸ ۲۹*71 7۱۳۶ ×15 ک۹۹ ۶۲۳۰ ۱۹] 1۹7۲7 ۴

 کچ 1 )ےج --(9]53۷5))

 ٦ 5٦۷1۶1 5557 75ت 8۳۳ 17۳7۰ ہم +7
 ہ37 (٭ ٭می۴۱ك۹ ٭٣٭۷] ممب٭ ج۴۰ "٣۹ج] : مہ رخ

 ماتم ٭ ۳ 5۹ ۹075 ۴)5513 57 ۴۹: 5۹ ۱ ۰۴
 ۔٭٭ ۳)5۴3 8۹× *۹ہ ج۰ ٭م٭۱ 5 | ما ت٭3ی

 ٭ی ہمت ]ہی (ج٭ 8ہ ہق)ہہ |۱ ہ۱8, ء۹
 2۱۹ 53.711319 )۶5 ۹ہ. ۳595 7ا 7 ۱

 ٦ہ و1۹5 ٭ ۶81618 ٣ ۶5)ر 5:7۳5 6۶
 ۳ 5۰۰٢ ۹۳۹۹ ڈو٭ ٭٭۹ا ××٭۱ (یج) [3۰ ۱ (3) ۲۷
 یف (3) 30× ؟0)3 ۹۹۱-٤ (م٭ مب٭ ىجت)وجو×٭ ۹۳٭] :
 9و0 ۱۹۹۹ ۰۹ تر8 ت٥ ]۳٣ 5۴ ۹۴۳ ہہ ۱8۳+

 ۸ ۳۵۳۳ )9-۰ ہر5۳9 ۳7. 91۳۱۴ 187
 7۷۰ 5 یب <۰ ۱۹5۲۹۴۹ 117 ۱۹۲۳5 5۳۳۶۹ 8۴۲ ۴۶
 و ۰-7 ہ ۷۲۱ 875 5۹۱ ۲]م 958ا ہ ک۰۶

 ۳[ ۴1 م٣۳ ۹ 7-۶ ۱

0۹ --- ۹ ۹( )351( ٦۹1۶-۳۱۹77 ٠۴۳ : ۹ 
  ۹۹ (۹ 0 87 2:1۶18 ۳۰[ 3178ت0ا [۹۹۹ ؟ڑ

۹ 57 117 ۶۳ ۱٣۲۹(۲ ۱ 

 3< ٭٭ ہ5 ھ ×× ہ٭ ]٭ج ۰۹۷۵۳۱
 ہہ 777۴۱ ہم۳. 7 ×٭.اگںوج اپ

 2۳۴۶۲۹۴۹ 5۲۹) 515 +۹ ۴۶ ۱ 85 ۴۹۳ 57۹ ۶۴ 5٦
 کہ۰ ۰ر 9.ہ6] ۵ -×موییشع ۱۰ ۹ہ یدصج اچ م۳۰٥<
 ی۴ مک مہ, 53| 8۳۶۰۳ ۴۳۴ہ )ہ ۶۲۴۹۱۹۹ ٭
 مم۰ -]مووح کک ٭ ج *(٭)ك تب ٭ہ.ک ء۰
 ۳۶۶۰ ۹۹۴ ٭ی مہ ہ ٭۱ 3 مہ. ۳۸ 3۰۴۰
 وے٭٭ ڑ2 ۰۷۳۳۲۰ ۳8ت ہ۷۴ ۳۳۲ ۳۲۱ 1 77

 ۱ 5 ]۶1۹ 5۹ ۴۹1 577 7۳1٦

 ۔ہجآ ج۹0۵ 7۸ کب ب٭ت چ یی ۹
 ۳۰7 ہ دے0 ۹۹۹۰ہ تج ٭ہ 5 ۹۳٣

 3173 6۹۳۰ 6۳-0.۹۳ ہ 3۰۳۰۱ پ31 (۹٭) (66+
 9 ہو ۱۱۰۳۴5 ۳۱٥۹۳٣۲۳۰ *۳۰ م۳ م۳ ×× ی4

 41151[2+ | ۹( [)۴١٢(

 ماس, ۳۱۵5۳۶ ۶۸ ٠.15 ۔- ۳×2" ]۹7 ۱ 3۰۳۷ ١
 مج٭ مع ہ۵۳ ٭8 8؛۱۳) 35 نم ۹۲۳ ہ ].(" ۳٣٣٣(

 مج ×5 867 ہم مر٭ ٭:٭ہإ۱ >٭5۷۷ك)۰۳ 67)ئ

 تت۱ ۰ ۲٢ ۳۹۷ ۴۲ ٦۱۹۳۶ ب×۴ 5۳۴۳۳۹6 +۰"
 ٭٭ 25, 115 7< ہ 1۷۰۷۳ 5 ١٠٣۲۹ ب۹۹ 77

 ٭٭ وے ویک چہ 3< 53۱ ۰۳۹7 ۹۰ہ ۴۴

 ]ہی جو ٭ وم ْنَْح شٌیلاي ۔وو ٭ک عج

 ا٭۹ ہہ ہہ ۹5۹ ی کو دو درسروک٭ مم ۱۹۳۲ 76
 م٭ 1۶۱ ۱

 وھۓو
 وہاعنإو ۳[۹] 2۹ : 5۹ ۳۹۳ ٥۱ہ 8)

 ۲89۹۲ 512۹ 5۹۹۹5 6۶ 1 ۹۹۴۰۹ 1181 ,8 57:5 ٥671

 مج م٣ ہنص۳۷۷۳۷ 88۰۹ :؟مو9) 5۶ہ جچ٭| ید, ۹ج ی3 ×۳ مہ
 ۰×85 و٭.ہ ھ (("-م 57:1 خح ۴۳۲ ۹

 میچ چے ہا۰ا وج مج مج پہ ان۳۰ ہعجچ

 5159 77۳ 57۹ : (14) 75 ۶۹۲۰ ۹ ١

 ہہ 75۹ ×۲۳ *۹۳۷۰ 1ہ, ٭ہہ مہ و5۶۵ ہآ5۳۷ )۰ 7

7۱ ۴ ۹۹ ۱۴۴ .3۹۳ ۹1۹8۹5 

 57۲7۹ ٣۶ 37 ۵۱۹۰۹۹۳۷515 (۹۰:) <٭ >37۹::۱ ٭<٭
 ںچجچ 7 ہ۴۳ ؛ ٭ہآ--1839 وج3 مم و و6



7× ۹ 7 ٣۳ 

 دہ مت 5(1 ٭مقج و مج ۱ ۹9۹۰ و٭ ہجہم 7
 57 ۴, 5۱5 کب >7 د٣ہت۳۷٭ ×18 ۶۱۹۹۴ ۹۰ ]

 5۹+ ۴ ہمہ ۳ 5۰۰ ]5(۹ جا51 5)ا ۹5۳5 <۴ ٤
 7 رن 8 *۰۹ ]٭ م٣ ۱ ی بہ۹ ×۱ر 758 ۴
 ×۳۸ ہ۱٠ دات ے93 5۹۹6 ج7 57 ۳۹: 6 ۱۔

(8۷۷۳) 

 ×۶1 : ۹357 05۶ہ 5ج "مج ہ ینا حج
 73 8. 86 5٦ 17۳۴ ب۹۰ ب5 ۹۷ م۰4 چے
 ٭٭۱ ب7۲۹ ہم 5۹۳۰۹ ۳۲87 : ہب ×ز مج ج7

 575 مج ٥۰۶۳۳٣۵ ۲۱۹۰ہ "8۳ ٭۴ ۹ ٭٭ ×۰۳ ۳
 ػ۹ ۳۲۰ 558۹ ۳3۳۰۱۰ ۰+ ٢× یڑ مہ من بہ ق

 571۰1 ہ۹ ۹9۱ ۹۶5۹۹ ٭م٭ہ ۹ اہ اتچ 5 ۰
 تج ٣۸ مہ ۳۹۱ ےہ ہی۹: 0۰× 7 1875 ]۴۶*-٦77

 93۳۳ مت ہ8۰ 0×× 7م 875 ۷۷۴ ۴15 53 ۳٣۰
 87+ "5 ء۹۴ ×× ت1۳ <7 ×۴ م۲۳۰ 8758 (۴5

5 675 276 ۹ ۹۱۷×۱۶۲ 8۹5 17[ ۶77۰ 
 ٹچ وجہ "ہر ٭مر ہ< ]جی 8ہ ۲ئ۱ ا3ب ی٭ د٭5 17
 8۲۰ ۳ (م× )7 ہ۴5 ہہر ۹۳۳ ۴5 ۳۴
 مح مج مہ ماخذ 8؟ب.ہ یىی ب۹ ھ۴
 ٹچ ۶۱ص ۲۳۴۳۶ ۴ ۹۹۹۹ جو3 ۹ 3 ۹

 ۳۹۲۴ 5)۱۹۹ 5۲551 ۴15۹۳۰۹ 776] ١

 و شضاع نار ہو۳۰ >۱۳۴ قت ۴ بہو | یصص

 ×۰۳ 7۳) >۹ 2:۳7۳۷ 379 5۹) 'ن. ۹۳ >۴۴ ۴۹۲ زز
 7۶۴۹ ۹۰ ۴-)33( 71" ۳ ۶5737 715.۱ 5٦

 م8 ۹ م7 3:75 ۶۱۹ م۹) 37۲.۱ ,٠۶۰۰ 3۴ ×٭5×چ <<

 یہ دی ا تی ج8
 8۱ ٭ہاک : هللیلاكصامََِدْصاَو 8۹۴. ۴)۷ تا

 2 1۹]۳۱ 22 ۹ ٣٣۳۹> ۶۲۹ ۱ ۹×۳ ۹-١ یب۳ ۲ ۹٥6
 5۲7۲5 شش دا اوس الاششسشع

 ححدج  >ہ ٭٭ ہج ٭ْ٭٭٭ ہ, امت َنبْيَت َعَم دلانا
 نوِحتمم نِہيَلاَ و -ک ڈ5 21591 یڈ ہہ جج ۱۳ ×۳× ےگ ھر ورٹ ہہ

 5۳5 7۲۹ ۲۱×, 7۱51 ۳۰ت ۹ 1 ۱ ک۹۴ 517471 6 7 ۱
 زرہ ×× ۹۲ ا ب٭۰ ۳۴)3۰ 3۹۹۴ ب۹۹۳ ٭ 3۹7 "7۴٤
 +ح٭+ +۱۱ ۹. ۲۳ ×3۶ 73]99 55 ۹۳ ۱ج
 )۳ ]مج ٛب۰۴ ۳۴۰۰۹ ۶۹۲۹ >5)7۹5  ٭, 5۲1۹ 5۹۲
 5۲۳ >۳ ,5۹۲87۱۹۰۹۳٣ ہ٣ 7آ ×7۴ ۹۲۹۰۴۳ ۴۶
 مم ٭×5 مج. ٭۴× أ6 ہ۹ ۹۳8 ۶51 مج ۷

271- 

+--73 
۴ 83۹ 78 

 یا ٭م8 ءارا جج مج اچ ہہ ۱۸6 5 ××
 5 ×۱ ت”٭٭ ًلَیِل ××۵ -*چم: و < جت چس ُي

 6ظ کن ہو8 م۹ ی1۳۰۹ تک ۴۹ <۳۲۴ ہ۲, 72 1 7٤7

 این

 ؛ء لیءارساىیب ۸۳ نیتلان طس

 ٦ ہوش وقوس شا
 مس نوک دیا یا شش :
 ٦ نم دولہا ینا اک الا لا ار وا ا.

 اھم کے :

 یوم یھ ڈیز عھوقاول
 9ا0 ود نداد نے ن ال ںی وار میل یدشڈنلحج آ

 ٦ مارََما دبَخ نال جت مال مح نمک ہ٤ عد روم ار میم میم
 ا ضالالَق یت ا نئ یب لابیققد ا.
 یبا وال سو تو نٹرم ||
 -ا دال لاجاز ما یت رش یاب لال ورلیلع ا
 ا یھ ڈو وا
 ادب دا 2ک جو نیک اوم کد اد ںیماو :

 ٦ ءایلدتاسا ناو کیا ٹتس ےس
 4 ام نیا یتا نل رتی رانا ا
 اک ٴ

 7)۹ 7۹٦
 37چ7 +3 0 ددد

 ہی 1۳5۹1 77/7 72ج 777۳ 3|
 مر چہ ع۰ ہ ہل وہ ٭ج 56, ك۸ ٭)چ "وج و3 مچ

 مہ 7ہ یر9 ہ]۸پ جوچوچ !ج "وجہ و ہہ قر :
 مچ 7-7 یورو مچر ک,جووچ تر وج :و٭٭9 و ۳۰۸۳کر مر
 ٭ق حب یہ 57( یج ہو ق5چہرجوچ چپ
 موجب ۰+7 ٭×۲ م وو ہو عنو 3 4387
 2 ۳۹ +۱ (مز میز٭٭٭ہ ٴیرہہ٭ ٭57 ٭ہ٭٭٭٭ ہہ وچ ۳
 +۹57 م5760 ر ۸و ی مج چوے٭ ور یر پو ٭)
 057+ 7۳ 87 ۳ج 757 ہہ ہم ٭٭ 7)۹ جج
 777 ہ7 7 چہ یہ ہت 7 ۳ ۹۱۹3777 778 7۱
 مر بی ٭٭ ٭ و/توی یچ وج ٭وژٌ ید یپج ہہر
 ہیجوہ٭٭ 7 ھتج٭  ھجْجج و ہو ہرڈ٭ وجہ
 ہہ یہ ھر جہ7 ۳ح۴ ۴ج چاک ۹ہر ک

 ہجج ج077 78ہ) (مےر حج ب٣ ہمرو ہ77 ×۳۲
 577 ء۱ ڑ7 777۳۴. قی وج بہ. ہ ید 7 وو
 ہہ "م60 یہ یک جج چہ مرچ ہڑج چڑ ہ+ یو مم9

 3757 9 ڈور مز ہیرو ×۶ یز یو یہ موڈ ہوت
 ٭ جج یجب ٭7 ج×٭ ھچ یج یم 5۸۷۳ ] چتر یچ دز 7
 چت7و م ٭٭ت ید بوجہ ہہر نوچ وج یو ٭وی جہ

 2777 ی7 ہب٭٭ ۷۲۰ ج) جہ ۳)۷ ۳ ہ×
 5٣7 ز



 ےن رح اک یک ضم جر جدعحم یہی رس رک ےس

 2000 ۶ 3 ڈ5. 5ا 5)5 ہہ .٭
 2۹ ۹۹۴, ۴۱۳۴۲۴ 3 ہ5, ۹1 7 ۴۱۹ ۹17
 تہ پیک ہاو چرس, 5۲۹ ۳۷۶, 5۱178۴ 3 ہ5, ٭ھب

 2. ّہ9وو٭. 5۳ <6 ۷, 85۳ ۹

611(۱ ۲۶ 1۹7۳ 771 ,۳ ,(5 2۳5(5 

 ۹395 71318-8411 ۹۴۴ نوملسللا هيلع عمجا ءارسالا ثیدحف
 نودحلملاو ةقدانزلا نع ضرعاو م۴٣ >٭ 66 ف77

۱ ۴ 8۹ (518:: 35۱ 

 ۳۹۲8 >٭7مےو ۹01 ث8 --٭7۳] ء6777 ہ۷۰ ؛
 ے35 3. ما7)3 37 )7 ۲ ۲۶ ×۰٦" ۰۶۶۰ ی3

 795 57۴ 8۹:9 ۹۴)] م *ج ۱۴۳ : 75) ٭۰٭) 5

 ۱۹۱ ۴۹5 (58) 3۶۹۱ 7ج تک ٭٭. ٭ج ۹8. ج )٭

 ہ7۰٣5۳ تم <۶ م٣۳۳ <؟6 ۹ >7 "۴۴
 ۰۹ ۱ ۳۴۷۱۳۳۳-۹۳٣۳ ج۴ ء۰۸ ۴ 158 ہ۹۳ جج
 ٹتگ : مہ ی١ ۱۰-۰ ۳۳۳۰ ا ۳۰ ٭ج٭٭ ین
 م۹ 1٣ ہ٭ من یعک ہآاتماو55 ۵ہ 0 ۳ہ

 29۹۱۳5۶۶7 7۰ 5۹۴۱ ×5, ۱۶ 3۲ 7 114715 2:25 ٦٤۴۶۴
 8× ۹۳۲۷۱ 1821۱۳6 51-۹ ۳]515] ۴7 57۰۴۳ 91۹۳5 ٠۱۹۳۰

 ہ٣ ۴۳۳ہ ۱۳ ۴۳۰۳ ۱ک 8۳۳5۰۴۹۰ ی۹۰ ۴۰۳ ۹ ہ8
 ہک 3۸۷۳ا 5۷15 9۰۶۱ 5۴۱۰۴ ۱۹۳۱۳۴۷-۰۳۲۳ ۵ "۳۷۳

 5 ٥٥۹۲ ٥ہ (ت٭۱ ٭ءلظط (۴مت٭ج ہ٣۳ 8ج۰
 ۱ ہ5 ہ۴5 ا ہى 7حج ہ چی ٭.٭ قا
 د5 77۰_۹۳۳ ٭ م۰1٣۳ ثفا٥ ۰۹×۹ 85۳۳ یي٭٭

 25ر ۳۰)5۲ مم >5 ء۸۰ ]۹۰۲۰۴ >۹ ×5۰ 8۹۸,
 ۳ م7 8۲۶ ۰۳۰ <7 ۲۳۳٣۱ ۴ :+2۴7۰ ٣٤۱×

 حج یر 8ء یل ۳٢٣" ٭ي ۹8۰ مرہ ۷پ
 ٣7۰*17۴ ۳۶1۶ ۱ 5× ۹)7٦۳۴ ]۹۰۳۰ ج۵ ۹۳ج ۴7

 958 ۴ ۳۳۳ أےمج, ۳۷۹۲۳ 508۴ م٭ہ ]۴ ٣۲×

 ۶۷۳ا ک۹ ہ٥٣ ٴہ٭٭ 85ج موج 5۷ 8ة
 ہكزوت ٭٭٭١ مب٭٭۱ ٭٘ہ5تاج 8م "۳۹۶۱ 5
 7ہک (31) 7 18317۳۳ گا۶ ۹7۶۱ (7۳۷۹۰۳ ۱ اکا جج ×<٭
 ۹۲۷ 8۶۱۷۷۷۶ 158 یب۳ت ۳۳ہ >3< ج٭ “جو '
 بم ۳۱× *8۹[(2 4۶ج ۳۹+ ججج٭ ۸" ۶

 ہ7. ج۹ ۸۱ ۷۶-۹:۳ ۹۳0 ٭؟× .٥5
 3 31113۷ (33) ھ576 ۲۹ 1۸ ۴ ۱8۶-3 (:مك۱: 7
 <5 ×۳ ×ہج >5 ۱55 ٠٠۰ ۴۳٣۱ ۳۱ م7
 3ک ک9 ر147 8۲۹۰ م7 ۶۲۶۱ 5۹۳ ۰٠۱ ]ہی5 (38)
 ٭٭× ٭چ ہ ۸8۷ ۹۳۰۳ مہ ۱ ہ٣۳ گو ات.

25۱9۹۰۳5۶۳ )۴۲۳ 67۴ ۴۳ ۳ 61۲5 ۶)۳ 28۲۰ 
 چر7 ٭ج ۃمج ہ8” مج ہج پ۱ ۹4 ع31 >×٭ ی٭۳ہ5٭

 ۹17۳78 8۳۲ جج ہ مچ )۴ ۱

 29 6 5۳-۰ جہ ٣" ہ۰ 8([
 ۳۳ ۳ *”٭3ک٭ ٭۹۳۳ <5 ]۳788 گاہ ڈچ ۷
 ۳-015 ۹۳۹۳77۴ ۴7۳ ۱۳۴١ (ھ۳) 5۲۴ 8۹۹ >۴
 ۳1۹1 ۰ 11٦-۳7 ۶۳اچ 1۹۲۱ ۹۶۹ ۱۱۰۹۳ 7۶

 ۔۔س و8 د > ×× د2: ہ3 ہ× ہ>٭ ہم

 تا۹ ۱58 5۲۷ 8٦۰۳ ۱18۲ 0۳۳) ٭۳۰۴۰ >×ہہہ٭ ٢×
 36 <5 ی8 01۹ ٣ئ٣ ۹۲۳۰۳ ۶۴۴ ػ”٣ >٣٭ 57ت. 5ا8 ٣

 5۹۲8۱7۶1 5۷۳۱57 5۷5۷۲ 371 2۱۴ ۰۹۳ ٠75۱۷۴

 ۱5 ت0۹ 1۳5 ۹۹۰ 7۳7 4717۴ 357 1 د۱٥
 جم ہ ۵۱۹۹۶ 8ہ ؟بم ×آت یک ج (۹۳۰۳ ہمج]دچو ہ5

 ڈ9 15 ۴۱ ۴۳). 511۴ ۰۲۰۰۶۰ 37۰ +3۴ 'ےہا×۳
 5۳ ۹۹ 5ا5۳ جج ۳۸ ۳۹ 7۴7 ۹77 33 1۱

 بما ٭ 18۰ تاج 'ئا3ج ہ7 ٠۰۷۰۷۷ ٭
 3٢٥8۶ 6 25771 ٢ >1 77 ہ۲ 5۹ 15۴ 68۹ ۴
 ]۲۳ >7۳٭ ×۴ بق نج, ۰۷ م777 *۲مئ٣۳ ]*] ٭
 7+ "دا ۸5 ڑ1 ھ75۱ 7۳7۳7 ۰۰ ہ×
 نحْيَس ×ح٭ -حن ہ85 586 ج١ مہ, 8
 <7. ہ ۹۹۳ 87۰ 6ہ ہو ي١ ہ'؟5 ۱۶9 ہو
 ےہ ا-رک ۳۳ا۹ ۹:۰۳ 76 ×۴5, 5۲۹ 5۰۳ ۹۳۰۰۴۹ ۹۰ 8

 5۲ ٭) ہما د)٭ ہ۳. 7۰ د۳٭ ×۳× بہ۰ 7
 5, 61 ۹۷۳۷ تا3. ۹۹۳۷۳) 125 7۳۳ ۳۱

 دبع ×5 او ی۹۲۳5 ا97 883 م۹۱ ہ۳۱ ۹ ,۳۱٣۹
 ۳ ۳ 7173 35-8 ۹ ٥ 57۳۱ :313 :7 351 ٦۳٢٣

 3۱ د57 77مق5 (78) ٣٠۳ ہ٣۰ ۹71 جہ0٭ 3ط 3)
 یاورع3 م۲8 ۴۳۱ ۴۹5, 5۹۹ 138 :]× ۴۳ ,”٥

 ۱۹۹ ۴ کب3۳9) 2۲۳۳) ت۹7 *(ج ۳۴۳) ۴7۲ ۴۲۹1 70776

 د3 517۰ ہ0ل) ۰۲۴۱ ۳7 ۱ ۰7۰۳ ۲ئ 8+ وچ ٭ہک
 ۰۶ ۶ ۹77۹ ۹717۴۱ 5٦

 ۹3:۶19 *7ہچک (7۶) ۱۹۹ ۹7) 7 3 .۴7۳۹ 2٣5۴
 5577۳ ۴۹ ۹۹۹ 381 187۴1 ×7٭ إ ب7۹۰, >ت٭ جے وچ.7٭
 ۹ 85۴5 ۲۹ 75 56 أ۱ ۹۰۱۴ ٭ىچج ے یے

 ے۳۴ ۴۱8 ۰5۴5 75ا7 18۶ 1۴۰۶ ,9٦۹ ۹ ۹5۹۳5 ۹۰۳( ب٭

 ٭ج 1 9۲7 ۴1۹ 575۴ ہ۹5 ۳آ +۴ ٭دا ۶ :۱8۰8) ج

 كا یا ولاتساد  ٭چ٭ >۹. 83-٭ ہو8
 ٭×نح ایزر چور 68 تیژر (ہ۷) 8۷۷ ×۱ ۹چ یتچ ایزر

 ×۴ 21 5۹5 ۳13۹ ۹ك << ۶۹ ھہ کی 0۶۹0 ج۰۳۳
 ےہ ایزر ]۱ ۲8۱۳۰۳۹, ۹5 ت۳ ی ×۴, ۲۳ جج و ہ۱
 جو ي و6 ایزر ×ىبو ٭آ ٭٭ م۱ پر ہہ ۹و٣ 7+

 ۱1۱۸۴. ۹٥۶'4" ۹۳16 ×ات٭ہ ٭]) ل۱ ک۹۰ ۰۲ 6
 جت ۳+ ۹۹۰ ٭٭م۰۹ <7 ۱×۹ ہی ٭۳۰ ید

 1چ ۷ 17۴ ۵۹3۰ 777 ۲۳۰) (311:) ہ٢٠ ۲ ۰7
 م78 60775 ۴9) (۴ ۱۳5, 5۱۹ ۲۹۳۳۰ ۹۹ی۶ ۱۴۴۹۹ ٠۶

71۱ 215 ۲۹971 8718 3۹× 

 ۔م3ج× پو ہہ 3×× 5 ۹ و ء8۱
 16۳٣ ص >-۲۷۴ ۹۳ 8 ×7)۹)5 ي"٭٭ی٭ ڈچ ۳م ۷

۱ 8۹۰۴ 8583185 ۹۲۴7 ۴۳۳۱ 515(۲ 

 ×× 356 ا31 3 <7 :ج ب٭ بو7 ۹۰۳۰
 8-5 ۳ ۹۱۹) م۲87۱ 7 7)۶753 2۹ ۰۳۰“ ۹ >۳٣57

 تڈچ٭ +۹۸. 1۹ ٭]ع ]ۃتج بصج٭ یہ. 18 ٭(ٰٔق۱

231 .۳۱×( .۷58 7 99 7 :2118۳۶]  



۹ 
 ےک وا وفا تا اد تب سس تما رے سک مک تی رس ا ال ھا ا ا ئ0 ا ینا فی

 یک 1 ۹:۲ ۰| ۲ ۶ہ ۹۶ 1 7۳7 ۹77۱۴ 1871 ۲, 3۳77
 م1667 75 ٦۹۱ 55 ×1 مو ہ٣۳ ہ۹ ۴7 ئ۹ ۴5× ١<

 0۱۲5 515 77 ہہ >۹ ×۱ ×85 ۶۳۴ ,5 ٣>
 1981 5۲۳۲۹ ۶۲۳ ٭5 م٭۲ ۶8۹ 5۶ 1۱۱1۳ ۹۹۳۳۳ 77+

 ہمم٭ 7۳55۱۹۱ ۳7۰7 مم ۶۶۴۶5 ۱ ۳۴۴ ۱)٭1

 ؟۹۳مہ مور >4 55 ٭٢٠ یو58 یت ٭چر عچ منو

 ا55 ٦× )٢١ ۶ی م٣ ۱ م٣ *م ٣ب ٢ ۹٣
 2515۱۰1 ۳۰: ×7 ١× ٭ 3۰۳. مم٭ )۳۱
 51۹1 ۶۹[! +ج]ج ۹۹۹ : مء٣تو 3۶2۹ ۳۹ ۶151۲5۹ 8۷ م۹

 ۹1۲۰۱ك۰۷۰ تا ۶۲ 3631 ۶۳ 5۹8) 5 م3 م7 ۱ ۶٣

 >۶ 57۹7ا "ا م6 "ہ٭٭, 1۴۰ مہ ۱:3۱ ۹۲ :۳] جہ
 ک27 ي3۰ ۹ 7)۶ ہ8٠ مح ہأہ٭۹ ۱۶۳۳۴ 608 ×13 5

 م۲ !)٭ ۸ت ء۳ ٭أک ۴ مہ ۲۵۳ )5ج ۳ ۶

 مج جات ٥9۹ ٭ت ٭ااب 17۲8۱۰۳ 57586 88, 4۹۲۳۰ م۰ جچ
 ۹3۳1 57165۱9۹ ۹۲5 735۹+ ۹567۳ ۹ 5۴۲ ۹1 ٣

 ]1)8 ×3۹: ی۹57۳ 5 ٭×ہ "۹۸ ہم ي۹۱ 5ج8 ۴

 1275 3۳۳۱ 5156 ۳8:5۹ ۱ ]٠1 5۴6 ٣7:۰ ۳8۰ ہم

 15 5۹1۳۳۹ 8۲6 ×۳ ٭۳۶۰ | ت3+٭ 55۴ 1739 ۰۷۳ ٠

 5۳ .-(ق۹۲--۹)۳3, ۵۹و ۹۴, .9 *ز:)

 28ا < ء۶۹٥۹ 19۹ : -- توق ٭۲ مو وچ
 ۹3 : 8۹۹۲89 51134 >۴ ۹8۲ج "ب۲75٤6 3۴۳ ٭*َ”۰٤٣ ۱١
 ڈ5 ٭٭ہ ہہ 1×٭ و5 ہہ ۹ 38>ہ×٭ ید < 

 :[٦> 7۳۳۰7-825۱ ۹۲۳۳۱ 3ؿىچ)ز 1۷۳ : بج ٭5ر٭ج ہى

 ۳٣ ×٦۳ ہ5۰ 1٭ 558۱ 3× تآ ۴۰۳٣ : ےہ
 587 أ۴ 7397 51۱ ۹ ۱8 1 ٠1188

 م٣۴ م۲۴۶ "٭ھ۳۰(۷ ٭ت5, ٦٢٠۶ ۹5۸ ×وەج٭ 7۹
 2۴ 15۹ ۶۳۹ ۹۶:8۱۹ ےچرو ۹۱ : ی۹ ۹ہ 7

 5٦ا59 ۹۹۹ ۰۳۰ ۲7+ ۹5۹ ہی7۹ 3۹ہ ٭
 ۳5٥5۱ ي٣۳ "6717۳۰. >۲ ۹58 ہہ ہچیہ٭٭

 158757 ۳٭ 57 ر۰ ×5ت٭ ]57 ١

 ۹ ۱۳ : 77 ٭ ٠٢" ۹7ہ 1837۹) ×7 : -×
 ×8۳ ا57۳۶ ۹۳ 15 ۴1 ۹۲75۱۰۹ ۴۱۳ 7 ۰
 گہ داآاآ ۹۸۵8 ۲۴ ×٠ کی ۱.٦ ۳۰ہ ۱ و×٭×۰×× 8ہہچ
 ي75 3٤8 *58 ۶۹ ما ۳۴" 8۴ ي6۱ 6

 7111316 ٭715 ی5 5, 35۹ 1۲55 >۹ 55 ٭118 ۱ 18 ٥۹۲8۹

 آ7۳ 7-.])7 ۱۹:۱1 آ7۳--1۹7) ٢ ہج ا ×۹ "ئ8
 6ا9ر ٠۳× : "۷5 ہہج٭ (جبر۔ہ 3ح م٭-ج :

 + ہ68 و ہ65 م۶٣۳٣ ۴ ۹۹۲۳۷۳ : ×7 ہت | ۳ج

 ہ7 5۰ ۳ج : بجٴ۹ م×5 58 )مہ : ۔])ہج

 ۲۳71 ۱ 75 18:87 م۳ : بک79 ۸۰۳۴۳۴ ۲۳۳ +5۳
 37۹811 3718۲ 58 ۹۹٠ہ : ×9× ۱۴ج ۱۴ 6 ۴۴۳۰۴۳ : و

 ہما << 7 ۹۲۲۳ 9۲۶۷ 5۷18 ۱۱۹۷۴ ۳۳۰۴۷۳۰ ۶)٣8۳

 محو ے۱3 م.م+ مہ 8۳ ۱۰۷ہ ۳۳5 ,55 ۱5٣
 7117 *ا۷ج ۱٥4 _ ن2 5)

 3117 ×55 ۳۰ : ہ7۹ ۰۰۶۱ ×٭۔ہ3ہ و٭
 ہک نر و۱ -_×٭ :57 ۰ ا ٭ی٣ یہ۹۰۰ ٭ 6

 ٭ے ےن 8+9
 تیس دری تواس تند ش سش ار یو تیس سی دی ہت تر مسا ا دھرم جمع تیس دس تن دار ھا یا ا و تک ا جس ا ہد

 جم٭ 5۲ ا٦ ى۹۰ 1386 *ا5۶ا ]۹۰۳۴ ×۳۰ ×× ہ3٭٭ ج

 مٔمإ ہ۳۹٦۶ م56 1۳ہ یی *+(مر تہہ[ جم :
 2۱5۷۲۳ ۶155۹:1۰ 35ا٦ 555 ک۹ ۹16 مہ می جی
 7٦*١٥ ٣٣۰ ٭س؟ >آتہ ي۱ ۴8ج 3حرص ہ ۴

 257135715 ۶1۹ ۹۳۲۱ (6۴۰۳]. 1۳۳۲۳۴۷ *ز]+ ۳۳ ۶۳۹ >7×٣٭
 ×7 ۹۳۰۳۰ 1۴ 235 ھر ص٭٭ 8 0۴ ١>

 >۹ 5اا *ا9357 ۳8ہ ۹۱ 3.۰۷, ۹71 ۹٥ت ×۳ 5

 ۹×ظ 21555 ۴87 مہ ٹبص و٭ 8 1۱۱ ڈ۲ ۳

 ے٭ت٭ [2۰٣ 1 ت۳۲ جڑی ہوم جر مہ×٭٭ وج ج6 :؟ح

 م1 "87۳7-15 ہ۳ ×۷۳ 7 ۱۲۳۶ ۴۲۳۳ 77.7083 >7
 ۶ج 7 *اا3 ۹۹8 ۲۰۹ 7] ڈا ۳۷ 7-۱۳۴ 5
 ۰۰ ٗ.۹۰ 185۹3۰۶۶. 3ط *٭ ۹1ئ ×× ۱:۶ مہ 2ہ

 مجچ < م.۲۹] 25۴ ۹ 5۱

 _ ٭× 858 ہم١٭× جد. مج 8٭7] ہج بج ہأ<
 ۴71۱ 11517751 51 ۹۱۳۲55 5۴5۴1۹ 5 ٠4515

 ہم٣ا ۹0۰۹] 7۳٣٣۴ بج ہ7۳ >5 : )7

 ×ج ٭ۃاک ٭٢ ٭.أیع : و چو ہقعب عہ3

 77-٦۴:1 21 ۳۰۳۳ 3 ۹ ۹)5 >× ا
 2۹ ٥٦+ ج2 168+ ۳۲۴ ۹071 ۹۴: <۰:

 '۔×كجک (78) ہا >5 57۸1۳۴ ۴۲5 5 2۳۹ <٠)
 ہ٭ 33 ٭٭)۳ ہرص ۴۳ ۱ ۰۹۴۴ ہہت3م× ۰. "7

 ”× ×ت315 *۴5 فدع) ۰×۹ 8 ہہ 5)٭ وزو×× ہ 87م >×.چ
 556, ۰۳۰۳۳ ۴۹] 318 ۱ ]ج ہے × ×3ز و م۱۸ ٛ<

 3۹5۳ ۹۳۰7۳ ۴6۹7۶ 9115 ۱۹۰7۴ 7۳7:5۱۵ ۱۹۹۶ .3+۳٣
 5۱ ک5 ہ "۹ >۵ 221 *ا5 ۰18 ]۳ *× ]تز٭
 (758)ک3۹ ۹۳۹8 5۳۷۶ 5۳۲ 5۹۳۶ ا ×۷ت٭ ػ۴ 7
 7 مہ [152۱ 55 ]۳۰۳ 36 5۹ ہ 5ئ 81 ہ

 7 1857+ ۳۲۳۳۳۱ ۳۳ ۲ ء7۳۳۹ ۴×۱ ۳۶ ۱۴۳۴ ہر3
 دا1 ۷۹7 ات ا2 م۹1 ۹5 ۱ 21۴7۳ 5۳ ہم۴ د×

 ۹۳۰٦ *کت٭۱ 5ا۹ ر۶۳ "ماتع٭ 0۴۳ 8ہ ہہ ہ گ
 ۳٣۳٣ *ہ۳ 3(۹ >-۴ بب اچ ۳۳۰۳۱ ۹۴۹۰۳۲ !اک

 81۳۳۰ 576 ڈو دا ٭ ۳ز ٭۰۱ ۹7۶ اہ" ×× ۱ ۰ ًہج
 7۳۳ ۴۲۳۹3 -۴ ہہ ہ٭×٭ ہک 35۳ ۳۳۷ *(8۰۰ م۹ ۷۹

 3بان ×۲ ۹۳5۰ 8ک ۱١1  ہہب 5۳ وت 9ہ مج ّ-چ
 ۱]51۰۳۷۶ 5۹ ۶*۴ >7ہ1ت7 1 نہ> ہي 5۰ج :ہ ۹۰

 591 ۹5۰۳ 9585 8.6 ہے< ڑقیچ  ٭٭ ۳٣

 ہ۹۳۶٢ 6)۹8۰۷ ۱۹۴1 57 ت8) 5۲۳1 ۱ کاتا ۴ 9871 ۹7۶۲ ۰177

 ٦5 ہ۳۰ "۲۴۱۹۲۰۸۹ ×۸× : ٢ ٹث 1۰۸۵ "۰۳7

 م۳ ٭ ]ا5ا ۹۴۴6 ۰ تچ ]جە +9 ہ

085 8:۰ ۹۰۲-717 .7۳ 17۳7 21۳ ۱ 197--7 1 7 
 )25 ۹٘٭< ×: چک ہ5 ۱۹۳ ڈاک ہی ہم ج

 اااڈد ×۹۱ ۱×7 ہہج ہہ بب مجچح مم ) ۔٭<

 ٹا ٭٭ و۹۰ دا۷ <1 ×۱7 ۳۳۷۲۳۰ ۶۲۲۴ ۶7ج ہ۱

 878 (۹۳۳۳۳۳۳۷1--ہ) >.×× (٭٭ ہ 5ت6
 6۴ 516583 "5۳15 51ا٥۶ 8۲۳۰۳۰۱۴ ۹۹۰ہ : ۹۲۳ ہ 83

 ح51 ۱ 785 519 ۳+ ۶7۳ 8۳ م۳ ءعء



 ےہ دتا امام مت ات سققشمن ےعمسضصم لسٹ تب لا تک
 الگ _۔۔ٛے9 ہہی ا55۳ ےس

 تب ")5۰ >6 جج ہمس٭ ود جج ہو ہ ہد
 مہ ج ]۹) ٭٭× : (۹۳۴ 5)1 ہ۷۰ 7:۲۳۲٭ >5 ۶۹۹75 8ت

 1ج ۹87۹ 98۲(211٭) >۰( ]۲۳۳۳ا ۶۹ 1۱

 ہ۹ ۹8۹: ٣۱ ی< ۳۹ فیڈ ہہ 9 ہی >5 8ج
 ہیر ۶)۹53 ۹۰۳۴ 855 ۳۰ :جج×
 81 157 ]57 ؟۳٠ ۵۳۷۶-۶ "5:۶۳۴ ۴۴ ۱ ۹777 ۴1 75)ا ٭
 ]057151 5 ۴۴ 7۳۱۲۱7 31977 >3 ×5۰5>+ :٭٭
 ۹۰ +۱ ی و871 ۴۰۰٣" یر مب٭ ]×7 م]
 2۶ئ ھ> ۹88 ۶ ×55 5۱۰۹۶۴ 3)285 ی۷۷۹۶ ثج۰ ۴۹۴]

 ۳ ۱۳۹۳ ۰۳5۹ 55۱ 7۹۷۳ ۲۹۳ ۹۳۶۳۳۴, ۶۱۳۰۱ ٭ ہ×. 7.
76 7۴6 7317 216 557۱۲52۶۰5 ۹77۹1855 ۱5۹ 757 :7۲۹ 

 ہہ ۲۰ ہ8۹ مے ا ي6 >]ات 1۳۵۵ 858۳
 :٦۹۳17۹۰۰ ٭٭ 5۳۰7 ۹ز ×٭ ۴۳۰۲ “٘)۔ مم ن۹۰ .٭ہہہ٭٭
 قد ہر -×3ہ ہ٣۳ )۴ ء۸ مہ۱ص > 5ج

 0۲5۲۶, آ6 جر ہ86 ۳ 5۹: ۳ ی٭< ×چ۰٭۲٭
 ۳ ۴ 2 ۶8۳5۹ 5۷1۹7 :ز×5 ×۰ ×3 ۳۴+

۱ 6 1۹۴* 5:71 

 ۶۹۷۹۵5 ۹8۹] ٦ 35آ ک۹۹ <1 ۰×۳ ٭۴۳] 7 7
 مج کا5 ہک چپک ۱۰ا 5) 5755 7 7 ۶۲۲۰۰ 89
 ۲ )ج۱ ۶5>:٣5' ڈہ< ا (8ئرف5 8۲۹7۴ >د۹م ۹55 ٭ڑ[1 ۹

 ۹7 ہ5 5۱ ۹91۹ ×5 دادا >۹

 395 56 7۱۶ 5ا۳۱ 5:5 38 ہک ک۹۰ 5ا۳۲ ×7۷

 ۹.5۱ 6 أہ۱۲۶۳ ۹۴ ۱5 ۹ ۰۹۲۴۳۱ ۱۹۵٣۹۵ ٣5۱۳
 ڑ٭6 ۳۹۲٣۶ 0م ٭٭٭5 ]٭۱ +7 ۹ ۴۲۳ ]۱۶۹ ۲ ٢۳۳"

 5511871371 ×77 ہ م8 ٭م رک ]م۳۸ *۹۰ مج ج۱
 کہ آ7۶ ۶۹ ۳ 5۲۳۳۴۳ 88 78107 ۱۹۹۴۲ ۴ 78
 8۲7 ۳٣۹-۳ >۷ *م یو ء یہ ہت ۱55 ۶۴ ۹5 7

7۱ ۹۹۰ ۳۹ (38) 

 ٭٭٭ ۹5۹ ٤ حج. جج یوم ۷36 مح
 2055 59۳ ۱5۶ ۶۹ ۱9 ۹:08:11 ۱7۱7888۱ +7 036:7۹> ٣

 ۹:815۳ ۱۱۴۲۶ 35۶1 ×5۹ ٥ 79877 *ر.٭ ۴۹:۰. ہ٭ہ ۰آ
 >را×ہ چ٠ ۰٠ ٭ج ہ۱ ٭٭م قت 8
 3تک ۱ہ 35۰ 858 ٦ ب۰ 3518 88 8۱۱ (۳۳], 8
 ٦5 ہ۳ م7013 د٦۹ 37۷ ×۱ مج ۱ یودزو ہ٭
 8۳۳, ×77 ہ٭٭ (ی:)۔ی و ہہ +۳ ۱78۲6 ۹:8-6 ۲
 ہم [گ ۱ ےہ ہ٭٭ یار ىات ہرەب ۰۷۳ ۳۳۱ ۹ 55 7
 ×3 یبا+ ”٭ 5ہ ٭متج وم 8ہإو

 تن

 ب٭٭ د] یک ہہ ی5 57 ٣۳٣ ما٭×٭ 3ہود٭ ۴
 ٦ م۴۵۳۰ _ب8 جب5 ٭ہ. ٭٭ ٣1 م8۹۱ ہہ ا57
 92118 ٦0× ۲ ۹8119:81 518۴ ن۹ ٥ ٥ح٣ ۹۰ (ء8

 ×۷ 5۲ 12:54 ۱18 ہ٤ ص١۹ ×۳۰ ۴:3۹ ۰۲٣5
 ہ9515 81 ٦۹57۱ ۹۶۹157, ۶971 ×× حچ× ۹ ۹۳ 7۱
 بت پوگ< و ۱٦× >×]۹ ج٭ ھ٣۷٣ ۱57 یہ
 71 57 ١۴ ۱ ۳۹ ۴۰۹95 ” ہہ ۹ جہ ۵

+۰ ۹۳ ۹۹۹ 5757153 8۱8۴× 887۷۱ ۹515 

 785 3ہ ےجوجو 6 ڈو 877 م٣٣ 5
 5157۰۳ (كا8:) ۴۰۴ می و۳ 3, ××3٭ ججچت ۱

 ہو 8٤ ٭۳)

 <1 ۱۱۹۰۲۷۳۷ ۹۳ ×۳ ما عی۷ ۹۲ ۱
 ۳۹۷ ۳9۷ >۳ ۹٦ ۹۹۴ 577۳ ۳۳9۳۳ ٣۹× 5۱ ہک

 اٹ٭ 88 ات ق۰ ی ی*؛857)ہم جب م6 ۳ ھم
 قد7 ۶ ہ8. و785 (7۰:) 2۹ 3-٭ ۸7 < مم.

 559151 811۳ 387۴1 8ی )٣۳ ۹۹۰ ۲٢ بہ ٛچ٭٭قحى

 2ک ت١ 3)۹۹7۳ ۳۹۰۱ 3۳۰ ]ی8۱۰۷ 7۴

 ماج> ۴٣ "قم 7ي کی٢۶ ۹۳چ<٭ 7. ,٠" ۶۴ د٠۷ 3تہ×٭ہ۹آ

 518:5۳ ۱ 5-۳ 7۲۹۸ ۷۳۳ ۰۹ 7)2۳3 ۲۴۳ہ ۴۹ہ ص>×
 ٹ۵ ہ86 >۶۱57 5۳۹] 77 ۱

 17۷-7۹ ۹.۹۳.5۳۹۰ ٭چ٭ ؛ )ہ5
 لو امرب ۹۹۱ 5۳۲5۱ ۹۹۲۶ لوح 5 >53) 9:87۲۳ ء7

 ×۱ ص۳ 2)3 7. 575 ) 7۷ ہ×٢۳ ۳۳۳۴
 مے چی پ وجہ ۳(8 *8تج۔ہ ٭ج ]میچ

 (3-.۳٣٭۷۴۱)

 وج ر75 0۹۷ ۰ ۲97 6 ۰۲۹۹ ۱ ۰۳ ]و٭ ی5 ہہ و
 ادرزت *رک3 >۱. ٭مداوج٭ 3 مج, ٭۳۸ مح 8۱

 نتمروج مم٭٭ << ہہ دے 3ک وچ ۳۰۷ ۹۱۹۰ <
 ة۳. ب8 حی ۹-۲ ۹:6 ۱ ۴8ج ××.٭ 5 ٢

 نی۹ ۶3 ۹ 5۲۹9۶1177 ۹۶۰۱ 7 ۱

 ×× ک1ا 35× 5۱۹۶ (ع51ر ۹۹ : ہجع]ک (ہ۰)-ک5

 691۰7۳5 5ا11 91۹۲۱ ۹57, ×۳ ۴ ۱۶4+77
 7۳ 5 5۷5۸7 ۲٦56 چپ 9۱18 ہ۹ ۴۲5 7)۹ ×۸۴

 ۹۳٣۱۲۶۹۳ ۴۳۴ ہ۹ ے_(چہو4) و۹۳ 7 ۲۴ × ۹۰۸٢
 ۹2] ۳. ۳8۶ >8 ہ۹ 657 م٭٭ 76 ۱ 7
 55 ےڑڈکک ۹5 ۱۱ یر 877 ۳۳٣ نز ×چ٭

 (ہ) 185 7] ۹۹۰ (ع) ×۰۳ ١

 ۹7۲ -77 77× ۳۳۴) 97 ]٦٦٦
 ہد ۹90۱ ۰:۱ کت5 ہہث ہہم. )مہم

 1۴۰۴ (3اتنرعمت ۰+9 ج77 * ٭83 بص-ص 7

 کت ۲٣× .۳۳× ۳۴۲۳٣۴ ٣۳-5۱۳۳۳۶ اا۹ ۹< چ۰. ۴٭
 ےب. ۴۳۴ 7۷.۶ 87ج ->جیت "و ۶و جبہ ج" یھ
 3۳۶-۳۳۳۲۳۰77 ۰ ٥ ھك٭ ۳۴۶ 2آ ٭م ۸۳ 5

۱ 8۸-9 97۲ 7۴:3 

 اچگال ۹59۱ ؛ مه دہ ۳۰ مم 8 >5: پ و3۷
 ۹۳7۱ <ا77-ہ۴۳۳۳ ۸7۹71۹ +۶ 37 و7٭ر۳ وج

 م ہم” ی<۹ ۹۹۳71 0)7 ۹ چہ ہو. جہ
 98 55۱9۶18“ <زئ۷۳ 87۶ 87ج >ج5 ہ۳۳ ہہ ج۰
 5158 ۹۰ٗ ۰۵) 6 7۱۳1187 د1577۹79 م1 ۹۶71۳ 7 | ک۴

 51۲19 7۳ہ ۱٭۱۶1۹ 3و5 ۱

 ٹتاو ۹8۹۱ : وع مو 35 *٭ قو ۵١ <ت٭
 0(ا ۹۰ 785 3تلا5ا <5. ۱۳۶۰۵۲۳۳۲۳۳ جہ ٭ج ٴ٭٭



۷)۷ 

 وک وا ود رش لا دع -ج ہج×٭ 7
 ٦۹۹۷۳۱ 5۲75۱۰۲۱ *31ت 8 ہ چ٭ 9جج می 9ہ

 7× ۳ ۸۴9 م1۳ 7ک7ا ۹ :۳۳) :٭ ب٭ 0۳۰-7۴۷۳۳۴
 حج موحٌجء ١ بج م۴ ×× ۱519۹ ؟(9)ہ۷ 4۲۷۷۹۰۳ ۳۳۹۱
 >6 بحم× ی9 ۹۹۳۳۶ یب۰ *؟ ×تآ۳ 3ق ۹<
 3۳5۱۳۰۳ ۳577 777 ۳٣ ۷۹ 7 یک 779 ٭
 ۱ج >ہ٭ ڈ٭٭۹ ھ۱۱ "ہ۸ م٭ وت +۳ 6ج6
 ۳7 ۹۰ 55١ 1 ۹۱٠۷7 *ز٣1ک5) 6 :۹3) >۴ ××۰٭

 وما ٣۱] ٹی 8۲ ",3:8 حق 39. ہمہ جچچ
۴۲83( 
١7۶-6۱۹ ۱5١ 5. )۴۱۹۰۳۰۲۶۰ 50۹ ۹7۳۷٣۳۳۹۰ ٠۳۴ 

 1۹٭۰۰ ۱ یز ب یعرم٭ ٭3)م٭] .×٠3 030
 يقر 5× یر م٭ جہ ےہ. ٭ ۹۰ 53۲۰۹
 3*ہ7ہ٭59۰ ٭97) دب 87ج ۹۳۰۰۲۹۹۱ .80×

 ۔ںییک٭ 5 ۹۲۱۹۳۲۳۹۹ ۹۹۹۴6 *53 ۹۲۶) ٭)و8×٭
577(7 )۱ 

 توا 1)77۸6 >7 ہ5 ہہ و۹) جہ ٣۴× ہچ×

 ہ57 ۶1×۳ 5۶ ک۰ 51 ٣ت8 *×٭ ہجچ ب ےےےمە
 ]36.997۹ ×71 ٭ 5)8 می مح ہ -دم-٭٭

 ہ۹۲ ۲۹1 ۴۰۶ تا٥ذ [۹7۴۰ 7 <۳, ۹ج ٭1أ۳ ۰۴.٠
 ۰١ ب۹۰ ×۱۰۱۳۷] ۳)5 2 93۲۹۱۳۰۳] 51۶۶ 3ء ۰1771 777 5
 5۲5 5 6 ۷95 ۴5 ۴۴ >1: 15۰ 97۶۶ *ا57 7 ,(۴۲

 ہ-7۳۳۳۹ ×ج م٭ عج 639۳۳ م5 1۱
 ہ۳. ×ج 0۲1۴-۶ ۳۳۹ ۳۳ ایہ ہو ہ۳۲

 ۹< کاج <۴ مج م۱ 5ا4 8< ۵۱-2۰۰۵. 6
 وت ۱19۳۳ ۱ ب3۰7 *7۳ 5٢۰ ۱ ۹ ۹ ]قا

 2چ 0-71 ٣7٦ (3۰1)-ی٭ ×37 ]۱۹۱١۸۸۳ کی۔۹۰ 183 ۹5۰
 یتیا|ڑرم؟ ۳۶ ٢۱3ہ. مہک ۹۹-21۳۰ )7)6 ۰۹.۹

 ہہج و16 می ۱ ۳ وہ وہو وج  ہعدأج ]5ج
 5 5 ۱ 7--۴۰۷ 8+3 ۱۱۳۳ ہم 5:
 9 ×۶ 5۳ ۱ 737 ۹77 277ج ی× >])تب٭ "ہہ

 5 ۶۲ 5۱ ہہ ےک ہک ہرکٗور٭ مج فی ڈچ<

 م1۳۴۰ ۹۰6 3مر 9 زق٭ *۳۴ہ می م۱ ۲
 ک۴۳۹9 3ا8 5۹ ×× ہہ 3.8 مج ۹۹۲27۹5۳ 9] ٣۹۹ ٭7

 ے۳۶ 7 ہ5 <۳ 51 ۳. ۰۹۳ 58۴ 1 75

 أس. ]ت77 ی۰ 7777۶ ۹ 7۳6ت <5 ۳ ء۹۱

 تک نم وکٹ ےن “7 0898111 ےہ

 ج5 ے7۱ 1۳۶۳۴ : 5۷۳ ]کی۳ (530)-ہ٭ ہ۷. 7

 ۔ممحع ٭ا٭چي ہ۲۰ ہ” ہہ٭٣ہ ٭مچ وہ5

 ۔ےّص-ا ۵۱8 8ٴ"ہ٭ : و٥:ج >م وج مج غ|

 یچسات 0۳۶۳۰ ×۱5 ٭<٭۱ ت ہہ ۲۳۰۳۱ ۸۴۳۰۳ ۴

 ١0ئ (×)ر 5۳ ٭۰۲)۴, ×۴.ہ) ”ت٭ ٭ ۰×۲
 5.۴ 77.7٦ ٠۳18۶۳۱ ھانز ۳... ی5 ۶۰۳۴ج)مج روی

 مےق5...1٭ ہ١ا۷ 551 185۹۳۳۴۰ ڈأثج ٭ہہ٭]ہ٭ ٭جچ ١"

 عغجا ۳۴ٛ ۱(٥× ہ ٭۹۰۲ ٭.ج می ماہ ۹۰۳ ]جر
 حج. ھ٢٥7 ٭٭٭ ۰: ٭*۹ ٭ػ "8ئ.

 مہ تج ×۴ہج ہ ٭٭۰-ٰقرحر م7٣ ء۴
 جہ ک5 "ہ۶٢ ٭مو15 (35:) .]مے ) 9و53

 قبا 115375) +5, ہ۳۴ جس. 6٥676 ی٭٭ *م۸۰۰٭

 9٣ وع جج 8ہ پت: ۱ يہ ٭م٭ ڈی

 ٦۳۰.۳۳۳۲۷۶ ×۱۳ ×× ۱ مج *××٭ ۰ ُلعََرَأهَاَذَ
 ںیم ںیاب لئ الا دا وع اہسباملوا کا0۳6 ی 5

 ہ۷۶ ا577 ۷ 7'×-٭ ××۰۸3 :×27٭ :٭ جو
 زر 9ہ ۳۰ ۳۰ جج ب٭: جو
 م۳۳۱۴۳۱۲۳۶5 “حر ہ۳... ٠ق ہ ۱۴ہج بج ج ×:جچ
 9 ا ۱5 ۴ ۹۳ ×7 ب۰٦ 7۳۰) 3۳۰ 7.9۳ ۰۱

 ہ قعو5+ بج 0ي م5 "جج جج جج عي
 ہہو م۳6 1۹ج ۱

 ۹371 511 5٥5۳۴۱ 35۶ یب٥ >٭۳۴ 5۱5 ؤ٣

 ٭۔ہ 3١ ٭چ ہ٢ ہہ عج ج جم وج ب 8چ

 75۳-۸ نت 509 ۳۹۳۷۲ ا۶7٤ جج ۳ی ۱ ۷۰۱
 مج مہسصمم وو م۰٣۳ ۶ 8 كہ883, 5
 1۳۳٣ 76516 ۵۳۳۰-7۶ م7٭ *تہ ہ۱ ج8

 چک 5۴5۶1 ۹۹۱ 73ہ ۹۳۳۴ مہ ٢8 م۹1, ٥۵6

 5۰۴)۱۳۱8  ہ)۱۶57 ۳۳ ۲۳۹-۴۴ 5 76 ر00 71

 ۹ ۳8۳6۹ ۹۰۴۴ ہ۶٣5 3+5 7۱۴٣ ہ۹۹ | ]جج رثْيَریَٰع

 اتم مع نو وسعےکیآ ۹9] ک۹۹ ہ3۱۳۳) 3< ۱

 ۹۹ 315۳ ۰ج مچ جی بہ بم د6

۴ ۹۲۹174 58 ,95 ۳ 73915 ۱579 41۹93 ۱۹ ۷-2۱۶ 
 ۹ جج( 6:89 5 <*۲7۴ ۱۰۰۷۳۴ ۰۹15 5۹7 5 737۳ ۴

 ا1۶ 1۴ 7۱



517119 1777 7 

 3 تہ 3وب چی.” -٭ 8۳ يا ء۹۴۱٥
 و۰ ٭< 88 ٢۱ ٭ہ "×× : اتَدُمَےكْنناَت ج۴.
 ہ۱ ر2 ۱۳۴۷۷۸۹۶7 ۴۰ :ہتر٭5 م. ۲۳۰ وو
 5×۹9 8:05 ۷۱۴ ہ 855 ء٣۱۴۳ ہ۹۱ ۹۴ہ ک ۹۴۳ مو
 ہمہ ۹۹۰ و5۱ ک5 ۹--27۹۳۳٭ "ہ۳. م٤8: ٭چچ٭

 ۳5 ×۹ہ. ۲۱ :)ہ55و5 (08)-۔ ۹۴ 8۹5۱ ۹۹.۳ ×٣
 285 ۴۱ ک۴ ہہ ۱۹۰۳ہ ×۳٢ (3۰) ×۹× 879۳كہ٣۷
 م7 ب<٭ ۳3718 577ج8 ھر ×۸. ۹۹۹۲۳۹۳۳ ۳۴

 ٹبم× ہ۱ ×9 ہ ×× *" "یم و جد
 ہ۴. 7)۸ ور-57 جز ×× بج مک +۴۰ م٭٭. م۱ یو
 ۹۹59۹ ۴216 ہ571۲5۲ *)۲۹ ۹۱۹۹۲۰۳7 3۴1 +۹۳ 7۱
"8۴7+) 37 (- "۹7× 5191 551 51 57۳۶ 
 دو5 5 ۳۰۳٣٣۰< ۲۰ ۴۹۳. ×[٭ ہ ۳×۹۰ ہوا
 ہی ٭ ۳۷-  ہہ٭ ۶8 مہ ۹۳۶ 796
 ۰۱۱۳۲۳ م71 <۱ ۶1۰۰۳) ہدتک ہہ رکا 35
 577م ۰۰۳ ٭ ”اوک م85 ٛ< ۰ 5۲۰۴ ۶16 6
 ۳۳٣۳-7 ہ٭۰ ٭٭٭٭ہ ٭ػہا5 ۱ 8ج ں6
 ؟جچ-۵۳۳ 7 م7۴ *ج ٭۰ ×ہ ٭ي وک ۴ ہ٭
 دا ت7ج 117 چ۹ <ڑ 127:5 ک۹۰ ۰75۹۹۹۲۳ ب۹

 مود۹ )9۹ ۴۹ <۳ ۰۱

 1۹-78. ۹۳۰٦ و٭٭٭٭٭ جج م۱
 +9 ہ۱۹ ۹۹ -٭ککاک ۹87: ۹ی ۹۳۰ہ *ئو-٭0و یجا|
 ہی۹ ۱ 3۹18-1۹ ی۶۹ ۹٥٦٦ ء۴۱۰۴ ٭۲۲۰۳ ۱۹۴۷ م31 یج
 ہ۳7 ۳۰۱۳۲۳۴۸ 3۳٣٣ ۰ یہ .۰٭۳۳۳۳ وہ
 8-53 ۹1۴-۳1۱ ٠۱ 57۶۱۳۶۱ ٣٢٢۴ 5۰۲۰۰ ×تآ7 ٭ ۰۱۳۷۹ ×۳,

 ۔جٛوج]ی بہ۳ ہہ 5۶7 8
 چبک ۱٣۲۷ 5ا ×۳ ہ ×× ہ۳۰ ۷۷۰۴ ۴۰۴ ,۳۴ ٠

 99۹ 5۳ ×۳ ٭ ٭۳۳۳7ص٭ 5۳۰۶ 5۶5 ۱۴۳۲ ۹1 55
 77113 ]ا 91019 ج767 ۹ ×77[ 4 11۱

 و60 ۹۳۰1857۴ ۹71+11۹ 5 ۳۳× 5۳۰۰۳٣ 51715 ٣
 ٭ہ آنت ٭"ہج ب۹۰٣ جب. ۔مجہ۱ 8
 ۳7١-م۳۳۴۳ 5۷77 5۳۰۶7 ۳55۱۹۱۳۴ 5۹1۳۰ ۹3۸ 3ہ
 ہم تچ كد۱۹۳ہ۳7 ٠۳۰۰۳۳۴ ۰: م××7ہ٭× درک ہجر
 ف1۳ 3۱57 3۱۹ ٦۱۹۳۴ 51۹ 55۰5ا 3۰ 15۹ ۴۳7۱ ۹5
 *195۳5 :) 18ا5 ٣× .۹8۳ ٥1 ۴1۹۹ ۶۱۲۰۶ *رو1 7)3 3ج۷

 1 55512311175 3127 ۰ *ا۳ا 71 ۴۹۳ ٢
7۳۰ ۰ 183(۹ (3: ۱۹717 577۶ 111 7۶ 7۹ 

 050۳1 ] ۹97165 *)۳۴۴ ۳)۶۱۹ ×۷× 1۹۰7 ٭ ۱۹7۴۳ ۳ ٣١

 )٥۶۳ -ہ۳۲7۹ ہک ک 53×5 ٭۱۹٭٭ ۳6
  71۴۰۱۹1 1۹۹۹ ۶۹371 6 11۴1۴ہ77 ہ57 17771 ۳01٢۳۳ 959751
  ۴۶م۳۶ ۹ مبہ× .۳ 5۲۳۶ 2۳ ٦× 9۹۹ ,5۹ 9
  ۴115۹91 ۹۴ 3۴ 1111 1 5۱ک۹۰ 51۹ 0۹1

 .١۲ اوا5 ۹3۱1, 1ل 9(۱: ۹٦۳1 ۹ ؛ 8ج۰ 5

 ؟ہےتاع

 ےلیمآرسا یب ۲۲ دیا نخیس

 ۔..ج ےک

 4 ٹیم اتم نکا یع ا7
 ۔] و موفا یل یدوب نارتلاادش نادار ابےح نیدکلل ا7
 ٠ اتا اشل ناس یز نان پ٦
 ٦ عبا تعینات حا رضا اپ نوع وئال نل نا ٠
 ٦ تاک نا شا نادر ایام د اپ نال ۶ے ا

 -1 ةيااجم لیا ةیاادوعش یعیاراماو لیئادلجم
 ٦.- ییچلاد او ماد مب1 نال صفات بھلا

 ۸ ہن یر اتنی باد ا:
 -.1 یھت ے۶7 تم مکس ےک سرعت ےب و جاہ 29 وہ صو ۶

 4 6 اروھٹم میا سر عید عد ةنح قردراظ ۱

 ا نک یف نبی ترا تیق وکنارنا ٦
 -1 ہرزاورزت الواھیلع لضیا تان لص سو ةیشنلیرتوب ا:
 1 ںرااڈاوؤلوستعب یح نب وساک ام یرغآرزو ا
 ۔' اھیلع قحفا مات صاف رام ما ےک تو نآ ا7
 ٦- نیںورثلا نامتَما و كا رجم دتاھنرم ںؤ لوعلا ا
 ٦ ےہ سیر رص 5 2ھ ۔ہیرہہ ×١یھساآ6۔ےی_ یگ یہ [ب

 ۔] تار صبارچ وابچ پون ںی كر رپ یش و ون دعب

 م صج ہو جج, م1 یوم و ہک ہچججتج بوو+ن 6
 ہ7 وو دج٭؛ جج 7۸۰ رو یر ]بیج ر و89 ہیموسدوم

 !۔/بتہوہ جو جڈبو+ج۔ جج مز یک مچجچج یہہ
 ےرےہوب پیو رہ و دروو یب دجم جہ ہڑأوریوہ اوہ ]بہ
 یب تہ ہڑیہو یر ٭ وعسو وو جر یرر یچچ ٭ڑوج وی

 رہیب ٹن د بب بجو بیر وو وہ ٭(ج چحج ا
 مادز جج بدی یر +ہ مج نک "ہی یںویوچ ود  ٭
 ١ج )ر درہ ہت جج 7٘ت و7 مدر ۷ ٭ا77 ہ زہ ہج ۳ م۳
 ۔مػك پبحج٭٢ ود مج یو7 ویو ہبہ یچ مو

 7۳.۳۳ ۰۹77 ت۶7 ب7 ہی ہی87 کہ۳۳ 7۰۳7ہ
 ےہ ٭بجج٭ مج وج ”حی ہمبو وج ]جد رو وو ٭
 وج ہ قو یجب ورک ب در+ رو 7570+ 37 ۱ر
 مەر بہ بەورجہ چو مم(ب ہو ڑڑوجچپ مج یہ
 یورہیہ جہ يچ چو بںج أیریچ بج ڑژ چوبہ قہ قیمت
 ۳ *)×ہر مدر ٭ہرذ جو پک ہوے یرب ر ہبہ ودو وہ
 ھو. بہر چکن ٭و٣ر یر ہم بج ٭یبو مہ نور 5٭
 +65 جیرچ د٭ جہ جو<کر ہزو یہ ہیج۶7 عج یزو 7ئ,
 ہےبوآ.7 رت ہج ہچ بر مج بیج یرچب جعہ جوج جر
 بہ جج ×٭ ہرڈیمر مج ہرج عبٔجج٭ ہر8 ]وہ مڑ جر مر
 ۔چڈ_ ہدررپ وجہ ج+صربجج جصح موج چپ جو نہج یرج ہو٭چ
 درہ ةہچژ +ما| ب5 اہ ٴ۷۰7ہئ مح 3ر حب چج
 ہو9. تڑج وج. بجو حت یب عر یی ج ] یڑیچ٭
 تاڑج جج مجر نہر وتی ہج ہرزج ٰہرجع بم ٭جپج
 مچ پبردرو وجہہ کج (ءہ]و بہ وجچو ٭م+ہ چعج ہ

 ء0 5 ۷۳ز



 رٹلا پا دَمِباَتَقا وا واَمکلا
 ۹ب ے ڈاواک 18 5۷۹۴۳۶ ۴۲× 3757۷5 5)۳, 7+
 55 5+7 ۳۳۰ ۹ڈ د7۰ ]1ت جہ جہ( ٭ ہہ ھ۴
 ڈی ۷7 ×۲ عت2۹٭ مج ۱ ہہ ہم ۲ ' ۷۶ جو3 ہ53

 1۱ 1 ۹1×7 7 1791 71 ۹۴٣

 55ر ٭*×77)ک د٭تی ۹8۲3۰3 ۶ء۹ ج چک
 377 .٢× ٣٣ ۹۳۴ >7< ٭م٭۲ ×۱ ۳ہ

 ۴ ہہ 218۳ ]۳ہ ہ۹۹ .77٭ 2" ۱ 1 8۴+
۹۴ ۹۳ 5۱۹۶۳۴۴ ۴3 [۴۴۱۹(557 3۱۲5.۱۹۱۹۲۳۴ 88 5۱۹9 
 ۳5۱ 58۱9۷۰7۳۲ 5۳ ۴۹۱ 578 ھ, 3189 ۹۴۰۹۳ 8۱ <٭
 57۳7 ۳ ٭ہ)٭۱ ہ6 ہ۶۱ ۳ 77۹3 46

 ۳5 5. 51878 ۹۹۴۱8 257 ۱۶8 ۹۹۳۳ ۶ ۴57 ۹ ×٠7
 ۹ صصے٭ ۱۰۷۴ ۹و 5۳ و٭ 50 8۲۳ ۴7
 5۸ا95 ۳م, 5۲۴ 5۱5۳5۳۶ 337۶ 1:۱۰۳۴ 9ص4 ۱ز 2
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 یو. ۳۰ ٭7آج 7 ]بی ے۶ ۴۴ ۱)۱۹۹ م۱ ۱
 یر 8ص ہہ ×× >3 ٭ہچ ٠1 ]جج ۶۱ ٣ک

 ک8. .۳۰۳۱ 6 ٥5:8 >5 ای 7 ۹۲۶] )33( ۱ ۰۰٣۴)۹٣۹
 5۹5531 ۹٠۹۰۰٣٣ عا >×ب 8گو ٭ہث؛ ۶۳۴ ٭ج[۲1 ۱

 ٦5851 ہن انم 1 ۳۲۴ ب0 71 *)۶51 ۲ 1۱

 ک85 ۳۰۳7 197۱1-87۷۵6 863131137 ۹ ۹۹۳۶۳۰٣
 )مو ۱8۹53۶ أ5 ۹۰5 ۱ ×٭ ×٭ ۱5, 5

 5۴8 ب٭۰ 67-8۰ ہ۱. ۹۲۴ ۴ہ 7ت ۱

 1۶١ ۹۶۹ 517 6718 ۹۹ : ا ۲ (۴۴ 85
 یم م۴ ۴۲۳۱7 ٭۱م, 5 ۴ ۰۴۲۰ ۹.۳۴ 71٦۹ 57 ۹۹۰۴۳۳٦

 ۔۔٭ ۴۱۴۳ 6ہ ۲۶۱ جر 5 5۱ ۹5 ۴ "۲۹ (۹1 1۱
 مح ہ۹ ۶۰ ۹ ۲۷۶۰ا 55+ ۲۲× )5 ۴۲۳۰ ۳۱ 5,

 ٭×ح ۴ج جج (٥۲كج3 ۱۹ ۱ ۴۳۰۰۴۱ ۴ ۹۳ ,8 ۹١
 و۴7 57۴۳۰۶۰۱ ۰۲۰۲۰۶۰ ٦٦7١" 77٭ ۳۴۷٣+ ”*چج 8ص
 ۳ 67 م۹۷۳ ۱ 83۳ ر1جہ ۹۲۴۶۳۳۲٦ ٭!ؿ ج۶۱۹
 2٣۰ 55 3-7 7 ۳ ۳×37 یت ہہ٭ہ 3

 م3۲6۱ 9۳ ۱7571ک (35) ۴ ۴ ۴۴۹ ۴۶( : ٠۴۳
 ك۲ ۶)57۴۳ 65 ۰۹ ,815۹ 5۳5 51۳۳ ۱۹٦

 آہ اچ ]۱ ۳ 71۳ 01: ۹7137 ۴ ۰ 17۱
 5 5۲۳5 ہہ ۴ >۴ م۷۹ 556۱ ا 5۲۹۴٣ ٭٭
 مپی٭ تو ×۹ ۰: ہ1 م۳ >۱. (8۳8رج ٭٭ ۴۳۴۱۶۳۴۴),

((3۱۷53) - >7 7775 511+7 

 ہ!جا7× (ئ۱۸۹ 015 ۹۹۰ ۹1 865716 ۹71۹71 ۹77 ۹ ٣
 ج٭ مج مہ]۲: حى ۹٠۳۰ مج م٦ :۹) ٭ ٭نر٭
1۱ ۴ ۹۴۴۳ ۴" 5۲۳۳ 6< 951 ۳۲۳۶ ۶(5 7[ 

 ٹ٦ ٣۳۴ ×× ٣ح ت٥٣ ہ۹١ ۱۶ ۲۹۳ہ<-ے ووز٭
 ہ۳ ۲۱ ہ٣, وچ ہور ہہر :۹۲۳-+۳ػ "م1٣۶

 ۹)۹ ۴. ۳۹7 ۴7۲۹ 9۲۳۶۶ ۲۳ جا 306 95 ۴
 ۱)۹۱3 2755 ٦× ٦٥۴٣ ۴۹۲۴ ۹۲۴۱۲۰ *177ا۹۹۲۹۳ 16715 4
 ۹٦× 773 017۹ ۷۳٦1ب ۴۳ 7 ٭8 ٠ مج جم

 ۹۳ 375 ×۳۳ 7۰۳۳ ۹۹ ۴۲۳۴ 7757 57 ۹۹۹۹۱ )۹ ١

 بب ورکر و رپ یاد ا واال

 <۴ 882 5 *ا۶7۳, ٥۰۷۰۴ 576۱۹ 5۲۹۴ا 5۲۲۳۰۴ ۶۶ا۴
 ]۱09ج ۳9 6۸۳۹۹, 51۹۱ 5۲۳۹ ۲۳۳ ۴7٣۰ |2٢۴۰ یرحح ہ٭

 جر ہ ص۱ ہ۱ ۹ ج م٭٭ *ج الداَع ٭ڈ
 ۹3۹ م5٭ اندابع ۹۳۹۴ ۱ ۳۹٣ ی7185 ۴8 ]0و ر یو می ×

 یے <1 ۳ م٭ ۱۴ہ >×)٭ 5۲ 7 ۴۳۰۲ 513 :٥5

 م۳۶ 87۲۱ ہہ. ۹ ×× ٠× ٥۹ یم یو 3ہ و٭.
 ١۱ ۴۶ا 555 4,۰۳ ہ7۳ )5ج5 (31) 5 777
 حج یک چ5 >۰ ہہ ب۹٥ ]ھو ہت ي۱
 م۹۳ ؟۳ ک ۹8۳71 ۱ م٭٭ ۲۶۲ 857ہو (:)۔- ۳

 ۹41 (۴۴ ۱۹۳۴ ۱۹۸۲ 5۳7 ۰9۹۳۰ ڈو  دبع "٭) ]۴ ہہج
 ۳۴ ۸۹١٢۷۲۳۲۹ >1× ت۴ ی۹ >۹ ×۳۱ ×٭

 کج 9۴ ۴۲۳ ۱۶ 7)7 7۱ ۵۸7×۹۹3 ٭ ×1ط 7
 چپ مے یمر٭ج وہ2 ٭۱ ک85, 51 2 ۳۲۱۴
 3۶۱57 51715 5:1815 555١ 5۲69۷ اندابع ×۴ ۲٣٥۳7٣۲ *٭رےچ

 جج "8۹ت ناضا ہہ ×٭٭ ٭× 82ہ ×ہ٭ الاڈاَج ۱
 و 35 375 ہ, 0:555 ہمہ >7 ۱٢۰۰۰3

 38 1۴6 ۶۷ 735 9۳۲ ۹۴ 55 1 8, 5۲7و تفاضا ٭۲
 ×7ح.٭ 515185 ۴۲۴۳ ہک ۹۲۴ ۱

 “۲671۳ ء۹۹ ۰۶ ما ۶1 مم ۰9۹۹۲۳ می ا٭۴
 'ےہ 7ٰ ۱۹9 71۳۴:۱ ]1 1'7 ۰,51 ۳32 7۳ ۳8۳
 7۴73 >×5٭ ۵۹۲ 0۹۰۳۰۹ -_۔ (چہچ5) و ہ۴٠ ۷

 م8۴۹ ہ6 (م۳۴٣۱ *۲۳ ۱۶۳ 8))م ج7 ہب.۴٭ 8۴۹-۴۰
 می ہت <۹ ۵١6 ٭۰٭ 88ہ وی۱ 156 چ
 ے۴۹ 57۴ا ۳۷ ۲۷ ب ٭۳٭۳+ م7 ہ (۹۰۳۰۰۷ ٦× 7ک
 ۹: 1 31۶ 5۴1۴ 99 817 تے یو مح
 385ک 3۲۲۱۹  چ7 ہ 5۹ہ7< ک١ م۴ ۷۱ ×۰ ۰۴ ہ
 757 5۳ ۶۲۹ (5, ]۲۹۶ ت ا۴۹ (۴۷ م۳ <٭ 1۳ )۱

 ۰ ×۲۳.5 ہیچ ۷1+ ت3 ۳.۴ 05. 515
 87۳۶۹ ٭ز[5۱۴زآ٭ ۲۳ ۰ ۱

 ج65: 7 7 ۳5 ۰)۷۳۳۳ ×۱" ۱ ۹۳٣۰
 7 اتا ٭ ۴۹۱ 5۳ 5,۷۳۵ ہم1 1۳۹۷ ۱٦۳۹۷ 5ا7۳ ۹

 ٦8۶9۹ 8[ ک۶۴ ٢٢ ۳ 8۴, 5۱ ۹۹۷۰ 5۴ 5۰آ 6 6
 ۹۰۳۴5 م٠ 7 ۱ 15 ۱5۲5۴۲ ۰۶۴ 7۲۳ ۳ ۴۳۴ ۴8 ٭ا

 5۳60 ۳ا6 5+۱۱6 515 515۶1 ۳)8 >۳
 5۴1] 5۱۹۰٣۳55 مہ ۴۳ہ ٦۱ ×۴ *م٭ !× ۳۶ و٭٭
 ۹۳۹ ہہ, 5ا5 ۹ 1 5۴ ی<٭* ہا 5و ۳ج 5۰۴ "م68 6۱
 ۹۲7 ۳٣× 5 --]مہ×.٭ بات ود و۸” 87+
 ۹517 تا6۹ ۴91 ×۳۴ ے, ۷۳۳ ۹۱5۳۹۹ 51۶173 ۰۰ ۱
 ہ ٭ا5رک جے م۳ ۴ج ؟خ ٭*]ہآ بج ۶۰۹۸۳
 ےی٭ ہہ 5۴۴ج ×۷ ۳ آی۹ ٣9ج 6+ 6 ۹)۹13 ۴

 53118153 ۶۳ ۴5۱ ۵۹ ۲۹7 ٦٦۰۴> ی٭ ہ, 9۶7 ۹۰
7۱ 3۹ 1۶1 ۹151191 1759 7539 

 مج م× م3585 ۹ ہوتا آب مات ۹۳۳۴ ۹۷۸ ۳
 مج ضس ×١٭ +85۱۹۵ أت ك8 مہ ۹۹۸۹ 5۹

 ۹۳۹5 37۲7۴ 8۲511855 681۹5 ۲٠۴ ہ

 ند راجا تیل مک لی نو یقحل اوم ات ناک نِ هللا



 7 9 - 0000 1 ه0ھب-ە04802042--670 عر را کیو نک
 تتاث

 م1۲ 89[0[815 5۲ ۶17۴ ۱ ×۲۴۶]۳ ۱ ۹۳۹۴-۵٥۹
 65۴۴ا, ۹ << 17+ 18۲ 5153 1۱

 یقنب ُررَّْرَات ہہ ٭١ ×× ۵یا ××.3><
 ك۹. ك۳ 251۴5 557 ہہ -ج۳۹٭ 6 ٭۳۳۳۶. 57 ٠۳(

 ۹۳۶۱ 367185 *ز؟گ ٦31 ٭ا5.ج 5ا۹٥ ۳۷۴ ٭م. ۱ (
 ۲51۹-۶ ۹ج۴ 7 ۶1۱۳۰۳١۲ 55 ٥157 ۱۱۲8۹ 511 15۳١

 مجا:۹۹۲۶ 3آ (87چ۹٭٭١۱

 وج5 7۳۴ ہ 9ا۹ 6385 : ٣:تاَذَو ک۹۴ اترمآ 5۰٣ج

 جمروچ٭ [رج ٭ک عج یفج٭ >٭مّیعو ۹9ہم ۳٣۲۱ 8 ہ
 ہ7 6ظ م۹ 1 ہوا 5 ت۳ ۱ 515

 559۳ ؟[۹۰۲۴۳]7۰1 17× 8" !۹۹۲۳ 51۹7۲57۶ ٥ ۴٦
 2915 91۴ ۶۱۴51۴ ۹۳۳۹ ۴1۹۹ ۱۳۲۳١ "۴ ہکا >۴
 ک1 ۶۴۳۴ 2۹۳۴ 7777۱ ک ۲157 (65131۴ ٥۰۴ ۴۰۶ 571 ہ51

 5۲۶۹۰1 ۱17 ۱۹۹ 547111۴5 2115 776 ۹1 7 ۰۹۲٣۰114

 5115 5۰۶۱ ×77٭ ۹۳-ڑژح ہ ٴ.٭ہز ×۲۰ ۳۲5 ٢
 5۲۳۳ ٥ >٭7۴۰ *ت ”و-ج۲9٭ تی 85ی۱ ما
 ي ]53 5۲۲۲۹۹ ۶۲۹ ۲۶۹۰ 3إ ٭ ٭ج٭۔ ٠۹ ٭ق,

 ۔جج 831 ہ3 ہہ 3ذ5 جب ہ5 9۳۷۷۳۸ ا اش +۳۰
 ۹47کم ۸۱۳۲۶ ۹۷۳۱۲۳۰۶ 51۳۴۲ ۴13۹ ۴ 91۲0 :ج)
 ۹ تاک >×ب٭-: - ج585 3ز. ب715 ۴1۹۴ا 3 ۱ 5۱8 5۴]

۱ 55 6۴0 ۴۰1 

 ٤ ک15 ۹۹1811۹۴ ۹ر2 631> )1۱۰۱: ٥5۹-۰119 ۹۳۳۹:١
 جچ-) ۹۲۰۳۳ ۳) 3ثچو می 88. ٭ ۹۳۲٣۶ 5۳
  835)٣۸م ×۳۳۴ہ )۰۰۰ 1۹91۹5]۹۱ 9:۳17۹ ,81 ۳۷۴
 ۷. 5> ٥٠  ۱3۳۰۴۴ 79وا5ا د۹٥ 5۱کك3] ۳۳۰۳ ۹

 جہجن ا وا ادہ را نہ ان یھت شکنی
 ] 517 ۹7۳(7 ۹۹۴ 5م7. ۲ ۹ 58937 ۰۳۱۳۷۲۳۴ 217ت

 *ج ۳ک۰٭) چ1۹۶15۳58 7  53١تت5 ۱ ك۹ 5951 3175 15 ہب
  51۲8 ۶۹ ۰301۴5 5 ۱مک ٣> م ۹۹۰ 5175 ۱3۳ک٦

 ٥3۳1 ۴7۲ ۴ ۱  ۱۱134 5۲۳77۴بے51۹۹15 753) 5157 ج۳

 7ا9 ۹7 8

 .. الامر اک وم ٦ 7)3 ۳ ج>: ہو ٭٭م
 مج 6 مہ 9١۳ یے ہہ ۹55و7۳۶ ۷۲۳ ہ۰۹ ہ۹۹ ہک
 ۱۷٦ 55 تر۴ ۳ہ ۰۰7 ۵ >۹۰591 ہک 2۳.

 ت۳5 ہ6 ۳ی *وتآتح و۶٣٣ ہہ م٦ ۴ ۹+۱ ٢

 ؟مجم 9 ۳۰۶ہ 3ہ ۳ج ۹۹ ہ5 :9ہ8 ک۳ ًةْزْالَدِاَ
 0ست و٭٭٭ ]٭ ہ۱ ×× ہ5 ہہ وو  :ل٭ مم می
 دو۶ 35 ہ ۳ ۳ہ, ت3 "رت مج ٭۰ہ×۴۳ ٭×]گہتچۃ٭۵ہ

 5ا5 م۱۰ (۶۶۷ ۹۴۱۲۴۹ ۹7۳ ×۴۳ 88ك ٭ ۱

 ۹7 ر3 آہ (.م ۴ 31 ۶)9 ۹)۹ت) )ا2ج ہک

 ۹۹۱ 5 55 م۲ ۴ ۴۰۳۳۳۲ 5۱ ۳٢۳۳٣۰ رات
 و5۱ 5 ہہ ٣ 5 7 ۳۶ ۹۳7۳7 ×۳5اوک75) ۸. 5ا

 515۶۲57 53۲۹ ک4۰: ٥ہ ۳۰۲ ک۳۴ 3۲۹ ۹1, ا5ا 215۴۴7 8 1۱

 ۸گ ٹک رس لک یخ کا ھچک کس جج ےہ یا یت دال ےس اچ تام کال اج یو وا ا و ا ود وڈ عرس نہج کے ار ےس اح ےک عد 0۰ - - ھ7 ے 5٦
 اتا ا ایقح درد دا مع عمل بم فجر رقالم مولا کو مت دا لم غ1ل ئشس کم ا سا فاٹا سیاق تعس تم اپ اک تعا رم ٹا تسلسل دس جات اقاع ئس تتکتج اگکل ہئجا تم ھتسہماوت سک یئھجہ مرا ھی اھت دلا ظاغاےٹغ سج ٹک تا کی

 4 لیئآرسا یب ۸۵ض دئنٰلا ضس

 ات ا 99
 7 اپ[ ی سیا دارآ نمو اوم ںیئادوم لال سی واھچ ل٠

 ٦ فیشن ا ہابوطغ كيراطع نام ارواكیرواطع ن موہ وو ٠
 ٦ ہالی سئاچرورکا ةھلو وم ماضی ۲
 ١- یل یک او ںیم ایم لم دیشی املا مم لین أ٠

 ۔١ ریا ںی ایان ما سا نیدلاواید ہال 8 دبا
 ۔٘ وا نسل ںووابفر وم ل5 فااتھل انا فا وااشرما ا

 ۔٦ را لو وع لا نیم لرز حانج ا ضش او امیرک ا
 ۔) یئجاصاو توپ نانا وعت قاعڑع ایر اد ص یر

 ٦ یٹلاودتح را ا9ا ودش نر اونال ناکنلاف ا
 ۔۱ ناوخااواف رد ملا ناک تدبر الو لیدیلا نیا ا:
 ٦- امی یش نا وک یل شا ناک طا ا٦
 ہ1 لپ لصالو “اوس الو ول لوقا مع کر ند وممد ا:
 1 ھی ایوان وس د ولا لض اھظم ےب :

5 
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 م٭ر يہ مج ۔>چچرج جو مو ہر ہر ٭ یر ٭؛ طو -٭ج
 ہیک ب۱ بو و ہر٭ ج7 ج5وچج 5جرروجہ "مر ہو یرچک
 5م۰.-67[/8 چوچجو ہہ جور یجر ہرو ٭زوز م۳ 7
 مج یج 5+ بجو ہو چو ٭مج٭ مور ٭قج یب
 ہہ مار ٭وچک يج جر ممر یہوچ یجب ہبووچ
 اتور تر وائی ھہپر پیک رو پھ بااع تہ ترا ھا پر ۱
 ہ77 77 ۹۹77 / مر) مہ ہہ تر ہو٭ یس7۳ ۹+
 جوو تہ مڑج وج میوہ  ہججە ہر مںوچ بیورو نہژ
 یچم ٭م٭ق3٭ح٭ ن٭ث؛٭×٭ر مد ھج ٭۔ن ہ چرچ ۳۷ جب ھج
 جر ہز٭٭ نک 5۰ ہ بچ. یہ ہجصر یمر ہموچ
 ہور کآ ہرح٭ م7آ م ی× چی بر (عجف یورو ج۳
 یب کی-7 77۳۷ 7۹ہ ۹ر 7ہ 77 ہم" بہہ بے

 ڈ6 ٢ بج٭ یرجروی* ھم جم حج یچ عج یڑ+ہوجج )5رچ
 ]۳نور 5۳۳ 57 ۳)5 >۳]7٭. >۳7)5 ×7٭7 ٣۷ جج 6۶
 یجب ٭ ۰ یم ۳ک قگر٭٭ 3ہو ہہ عج مہ ہمص ہر
 تہ 3×7 7-7 جر جر ہمرج7٥ *×.٭<7
 مم7 ۲۱ج 8| ۳ .7) ٤< تو3 ٣٢٣2ہ ر ۹/۴ ہّز٭٭ 7۹ <٭ہ ۳
 5ہ !ہوور107]4 چ٭ ج5ر مدر وچ چےجج یرو ھچ
 7 ۳7 یب ہیرو و9 ہر جج ر یج٭ چ۳ ۳۹۹7 7آ
 جج ممبر ٌچثججہ بیوجڑ بیج تن قر ہویرج پڑو
 ہر7۳ ھ۳8 ہت ۲ پچت٭ر نر یج مر وچ ٴوج جہ
 ]۴ تر _ ۳ ٣۳ ا77 ر97 7ر ہچتزاہ دا تہ 7۴

 ]ج۱ ٭٭٭ 5۷7 5۳۶ ×۳۷ ]۳7 ۴۹7 7۳87 / ید ) پ7
 یچفٹ ۔_ ×ج ی< ہبجج+ جج یہ ی 0۰ بج عی
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 م) ۹54 ہہ)7ت۰٭ وع ۷۲ 3 ۲۳/۹ 7۰
 ۹ ۹۲۴۶ :55+ انچ ۴۸ ہہ ک75 (38) 7 ۰:

 جب اک توا "۹۲9 ۴۳۳۷5 5ا0۶ ] ۳, 5۳5
 م4 ۷ت 71 8۴1 1 یھ. مت ہرے ۹ ۳۹1۳7 7۴

 5ا ۳ 57۹ 710 ٤17 ٣5-۶۴۳۰ ۱۳ ۱ ۹۳۳۴۰ 8۹۶۴1 ٦۹۱
 وج ب۳” 8۶,۴ 5۸۳ ۹۳۹۹۱ ۲۰۳)]55ہ ی٭ 178۲ (۹

 ۹۱ ف٭٭ 0۳ ٥ نا جب. : ]کوس
 ×ر13۹8) 7 5۹۰6 ت7 ۳۹7 ۳1-۶۳۰ ی5 06 د۱۶ چت

 ٭ : ۳۳٣۰ 1۱3 ٥ ٥5۹ ۹۴ (۹5ب 75۳ 6 ٠٥5
 مج ید ۶55-۰ 5۳۹۳15 ۴7۲۰۹۱ ۶3 55و۷۰ ۱۱ 7

 ہ7 یک مر ۶7 ت۴ 1 ٥ا۳۸ ۱2۳۰.7 7٤7
 >255 ہ۹۱ ا5ا اچ ۴ 9 7۹5۹ 6 51۶57۶

۲7۱ ۹۲5 81015 

 (ع) ۱5۳ 250 335 ۳۸77 55۳ 3چک ۳ ہ
 )ہ8۹ (38) ۴۹ : ہہ "ہ×۴۸۹٣) ٭زت ۶۳۰-۳۰۴ ۰ ) <
 7)27۹7 ۶+۴7 ۴۹, 5 تیرے ١89 8۳۰۲ ہ بت

 بوی بچم +51 ۶5۱۳۲۲۳۶۱ ۳ م۳ : مم ٭8
 ) ۴۰ب٠۹۶7 : (, ۳۷۹ ١۶۳5۶ ۴۳ ۶ 8 ی911۹ 11۹'۳۹

 ۳99 ھ974 1154 1۹7۲ ۹3 74711 ۹۳۶ 4 5۱
 ڈ9 519118 ۴۴ ۹56 ۱

 5٦١-۳۳ >5 ۹ت *٭٭9 ×13 9۹۹٥36 ۶۱۲۲۱ ؛
 مز 554 م۰٣۳۳ 55۳۶ (318) ۹5۹ ۹۹ 7
 ہ ع85 (58 ۶۸۹ : >۳” "7×۳ ×۱ +7 5۸

 551 19781 2 ۳٣ ہم ۶5 ۴۱ہ ۳۳ ١
 ہ58 5 ۴ ۹5۲ ۹۹۰ ٥٥۹8 5٥۳۴ ۹۲۹۱۷ر ۹۲5۰۹ ۴إ ۴
 ا55 ۱ ک۹ ۷۲8 *۱5۶۶ *ز×< 2.۴۶۹ 7۹, 55۱ (97۹6]

 توجہ و۹3 ہ.+۹]۳۷آ دت ٭ 3 7ہ )

 مم مآ ۳ ۴ ( ۰ 4185 5۶ ۳5.٣.۶۳
 ۹5۲ ۹۹55۹ م٣آ 5ج : ک *)۴ ۲٣ 8۲۳ ٭
 مجم٭ ۰۳۰۴ یج-< ہہ ۶۳۰7۰ ہا ]۶×ر ہو قو م٭

 ہ874۱ 948:۵ .ہا۳۹۳۳5 ۴۲۳ 5۳۶۳) 6۹1187 ہما ہے
 3776 5 ۱ 58۳۳ ۹۹1 ٭78 : ةیصعم یف قولخم ةعاطال
 قلاخ ا ہ8۹ 7ا 7)۳ ×۳ ج ×ت-. ۳۹ ہ7
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 9۳-5۹ "۹۳٣ج ٭ >77٭٭۳7.٭ ۴۰۲ ۴'۳ 6٥۴۹
 ہ5۱ ۹آ ×۹ : 3×× جو3 ی ۸۰57۸ ۱ ۸3آ ہ<٭
 777 ۹۴5۶ (5ا1) بجا ۹0011 1۹ا 735٦ ۱۴۰۹۹ ۹۲۶۶ا (311)
 78555 (3:۱)-٭ ہہ ٭ج :  ہہ 6۹۹۱ “6۱ 8
 ۲۴7 7۲۰. (۳۰) ۶۹ ۹۳۱ ک۲۴ ۱1۴-7157171 7 7

 ٭چ٭ ۶۰ 8 ہہ : كما یلص بب “ہم  ٭
 ے۳ ۶1197 7۹ ٠۰ مم۹ ڑ2 یہ ۳.۹۴۹7۰ (ئ1۲۰9]ہ *ر۳۰

 ۹38: اقْورعَماَيت لا قلفت اص ۹. ٣ ۶ص

 ک <۰ 517۹ 1۳۹ 363713 ۹۰:۳۰ ۴ ک ۹71۴۹ 9۱۲۳۹ ۰
 ۳۰ ۴إ 5 ×3, ۳ ۳۴۹۳5 5۲5 ۶7۳۹ 787 5 ۷
 ہى 5ہک۱ ۹۹۹۶. ٭٭ ٭جچ٭  ٭ج "9 ٭ھ٭

 گ۱ 6 ۶)۹۹۹ 57۶1 ۳8 3 (٠٭[ × ٣ج۔ 8[

 ٤ ک 51715 603ہ <۳ اہ ۳۶۳۳۷٣ جج ۹٭۱ ]كی

 م2۳57 ۰۲ 6 7] 1> 55 ۹5۴۳۷۶۳ ۴۱15 5717155 ۹ ۴۰7۹۰۳٣
 جہ. م58 ×٠ر 25, ۲۲۱ (م٣۹۳ہ) :ب٭×رو 3۶۲۷۸۱۷۰۶۷ )

 251 ۹1 5971 58 511 6 3755 3۳1 ]8 ۴۳] ۱ ٣(
 اچ 77پ 1 ا7 ج) >7 ۳ ) ہ--. ۸1۹ (773) 4)۶ ۹

 ١آپ 51 ۳٣٣۳1 ۳9 ×× ۵ :.8۰م:3) مرچ _-۴( ٦
 چپر ء۲۷۰۸ 5۱ ٭ا٭ "٠آ ہے ۴۴ 5۶۳۰۳۲ ۴ ۹۶۷

 ہو۶4 ۹۰۴۴ ۴ |

 بق ۱:۹ ×۲۵ اہَْس ×× )×× :ج٭ ٭٭× ہ×
 >۹ 5۱۷۳ ف۴۹6 ہا ٭را٭ ۳ہی. ہہ ۳۹ ٣ٰ ڈ۰

 ×۱ ٭ہ<<۹._پ ×0 د٤چ< ہو57 ید و ہا ب >٭5م چ<
 ۱1۹۷۳۷۷۳۷ 9۳۹ (۳ >۳ م٭ جہ ×:.ہہ ھو ہے یج ٭×

11 ۹ ۶۴1۹ 

 57-2۳ 5۳۹, 777 ٭ ٭) ۶ر ن6 ۳
 پو3) 19 : ۹ 5۷۹۸۳ ۲11۹ 587 ۴۶۴5-۲۳5 ۹۹۳۴, ۶۴
 و٤5 5۲۴ ۰.۶۲۳ >7-.)۹ م٣۹ ۹3۰ یدْجہی >0 یک انک
 ڈی ٭۳× م۲5۱ ٗمک۰۹, 5ا ٢۳۰۲۰ ؟مم]٭ م٣ ٭ہ۹ 9۹
 ۳۲۳-۳55 ۳٣۲۳٣٣۰۴ ب3 ۴ ۹۳۴۱51۴ ۴۲۲57 ۱۹۶۷۱ 7:71

 سور لینا ا۳ب ٥ ء٣۳ ]ج ید: ۴م” جە<)
 ح< د۹ 553 ہم کا15 9۳ ک۹۲۳۳٭ ۶۳۴ ۶5-۴

 ایم7 >17ج ن]٭٭ رک ۹۹ 1 9۶7۹ 7 7 ٥5
 >05 ۶ص۹ دبآت جت مہ70 ہ٭٭ ۱ ×8)٭ ×37 ی5
 2579 ی۹ ۶۳۳۴ ۶5۳7 11۹۱55۴ 7 ۴۳ ب٭ را (روچک
 یجارر۔ہ٭ہ د۱ ۳7۳ : 5056 ۴۲۴ ۱۹۹+ 25 م۳۴ ۳۴

 5۶۳ : (3ع51۹) >5 55 4٢١ ٭[ئآ ۱ ٤ ۹+ ز٥ ۹۲۹5 ٣
 ک5۰ 89 ۶۲۰.۳۳۴ : ۳۴۰۶۴ 0(3 25۰۱ +418> 1516 ٠

 ہ9 یہی
 ×8 ٭ج ۴-٭ا ۹ ٭ہا3 ا ٭

 ×۳ : چ٣ ”وجة , 5۹55, 3ہ (ہ 0+
 ]۲ ڑ۹ ۳۶٣ 7 71۹777 (311:) ہ۶٠ 1۴ ۳6 ہ

 1چ (30) ۹5۹ ٠۱9۳1 ا11۲ ۱01137۱1771 ۱ 9۳۳ 78
 تچ <٭ ہہ مج بو وہ 3۹7۶ ]مج ؟ہ۱ ی۳ہ) خ)
 55و85 ہم ۳. ×۰ ق5 3۳۰۹ 6
 "47 1۴ ×۳۰ ہ 177 (33) ۹۹۴ : ۴۹) 7۶
 ١0013 775۱۱ 99۷۰۹ ہ5۲۳۷۶ ے٭ ی5 ہم٣ ]ج ۹۳۹۰: ی٭
 ۳۰۶ × ہہ (۸.×3) ھر 787 ہ ٭××٭ ×× ٭ہ5٭

 55 ۸۹ 44٥٥" 1:۴۳ *”٭ ہ, ۴۰ )۷3( ١7785
 جا 75 ۳۴ >*”ہات٭ (مب ب۰ ٭ہچ ۰< ۳5

۴8۱ ۲۰۶ ۳8651 

 مر ہک ."اہ ا۷5 ۱6۳۸+ 7 ۱۳۳ ۱۹۳ ۴۰ ہ
 ج ہںاخ نبدچاک یر 3تبجج مج : مہ ج

 <7 < 19۴۰ ۴ "م٣ : ک۱ 35 ہم٣

 ۳۴: 557۱5۴۳ ی5 9۳۳5 ہ۶ ٠ ہ٭٭ ٭و<٭
 ٣ 0<٭ ہ٭٭ 9مو :۲٭ ب١٣٭۹ ہ ة٭٭ ج8 ٭<ک<٭



 ۹۹. س سس. ےک8 3198۸5 48905 ےب ہور الا
 “و ےب داس جج یس سس وچ سور ٹیک ڈا ےہ ےہ ےہ لن ےک ےک ا ے8 رک اھ اج تاک ہی ا رد یک 2 نج ۱ ہت ئل یم ےک ےب ےس تو مد بل رے ا یھت نم وت گو تیس کم ہن تام ےل افق را ترک ظر رولھک خم ای تا لو زا ا 009,11

 ہ8 63۱8ہ "۴۲۵۸ مج یيصع وو 6۳۰ ہ<5ڈ[8چپ

 وج1 ۶۳ ۴ج | کا5ا (۳1۹18 +۲۲۴۴ 1 5۱

 1۰ج] +8 ۶-1 75۲۳۶ ۱۹۲۲۳7 ٣٭۰۰۳۰ 7ہ
 ٭ج ۹۰ 5۲۳۴ 5 78۳ 7 ہ مد٣٭ ے٥ 5۸۶ چپ
 ٭ج۱ 5۰۷۹ 0۶ >8 ٣> چ۳ 7٥× ۹۹ا 2۴۴ *ر7
 ہہ 97۹ 5۲ 9 ۴ ہ5 ہ٭.) ب9۱ ۹7۶۳*۹ ٭(؟ہرچ
 اچ 1۷ ۹۹۹:59۹ 8۳٥۳ .٣۹× می ہ۱ کج

 ۹۷ ۳۴ د۳ ۴٣٣۱ ۱۰۹۳۹۳۶۵ ٣۷۰ ٭۰ ۴ ,٢۴+
 ۳5۴-2 58۳ا ۹۹۰ ۶1۹716718 ۹4۹۴ 45:78 575 ا5, ۹ ۹٢
 ج3 >٭8۲٭۰ ۹ج مہ ج٣ بج ٭ جج بج جچچ

 7۳ 3۳ 75۴ 57۲۳۴۰ ۹۶۷۰۰۴ ×۳۲ ٥ ٢7 ۳۳٣
 ۲۰×5 57 ٥۳5 ۳8۳ ۹> ۰٣× ہہ, 5۲۳۴ ۴۶۳۶.

 ہیدج ہکچ و۰٠, یم >۰ وئھم ×۰۱ ہ۸)
 ×۰۸ ہ۱ -٭٭ ٭٭ ہم ۹8۳۲ 5۳ح <ہ
 7۳۳-0 ہ5ا5 5۳ 51۹۹ ۳9ا۶7 ۹۹۹ ہ5۹ ۴
 ]ا٭۰ جج. ۰۰۰۹ ع0 ہب ۹5۴۷۰۰ ء6
 ×۱۰ ۳7 ٠یک یب ۹8ہ ہ م٣۹۰۳ "۱۹۳ ٛ٭ ہہ

 تہ وک ٭ مر ہو ٭۰۱1  اانَمیاْرات )آو وع]
 38 ۴۹1 5۲518۱۷۶ 5] ۱7۳۰7۳۳۴ )۹1۹5 ٣۰۴-۶۳۶[

 جج مہ ۹1 6۶ ۹۳۳۱ ۴۱ ۹ 1

 (یجر ثا٣ 'تڑچ۔ہ ۹۳ 1۱ ی٭۲۳ 'تج' ×۶۳ ۹۳۹
 ×۴ 8۴۷۳ ڈک ع ٣ج۱ ۵٢6٣۱ ٥83۳۳ ۶۱۳۱ ک۹۹, 5۴۹ 8
 د7 11155۸۳ 7۴۴۹۳ یہ ک ہو ہ×ک٭ ۱ ے6 ) (ج0)
 1۰ یب 27 7081۹ (2]7) ۲۹ ۱ 2۶ا ۲٢۰ ×× '2" ٭۴٭

 115:34 7 (۰]5 ۹9۹ ۹۹۳٭۴۲۴) 6)5 ,((۱ 75 6۹1 8 ٣٣۹۰۲
 مو موجو ۶۳5-5 75× 5 5, 519 ۳۴٤ ١ز

 اچت1..8 مرونر - رٹ ×۹ ہک حج موجب ۱ یتا ہب مو

۱ ۹۱8۶7 ۹618 9۴51 

 ہ3 .٣× انیرک دامت ھ٣٣ پ7
 مہ۲5٭م٭ ۳< ئ5 7۳ ۳۶ کک ۶, 75

 مہ ۹۳6 ٭م٥٭ ٭ثی8عىع١ 9 ٭ہ٣۳ 8۲1
 2518 718: ۴9۳ ۶٠ہ ۹7۳۹ ۳) ہہ 7۷ 8۸, 5۲۳ ۷
 ۳)۳ ۹ 9۴۹۳ 3۲۹ 7 ٭٭ ٭٭) ۴۹ <۱ ×٭ 7
 55 وج 5874 ۹م : ہ٦ م٣۳ "۲۳۳ 55 ]۳ ۹ ۹7-۳
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 ہ1 ×۰: دتا نل لاَعاَ-َج ال خار یہ ×8
 یا 1, 9۴ ۹ 7۳۳ ×٣ ٭ مچ مے ء]٣ ۱ مو ھ7
 ہ۶۰ داو و ×۳× ۱ حانج ×حج یب <٭0۱ ×۲۳ ہت چ٭
۴ ۱ 1 7 ۴۰ 757۴۲۲7 ۳1× ۶۲۱۹۳ 7)۹ ×7۳ 1-5 

 ِدَمِبلاَںِم 8 د۰٣ *ر٭ ٭) ×۲ ہہہ ۶۰۰۳۰7 >7 ھ5
 ر155 ہہ ۹م م٭ تہ <٠ ۹86 ے۷ا (٭ م٢ ٭
 7 تا8 07 ک5 ۱ :1٣3 ی ۶۲6 27 ×۴ 7
 مج, ۶۳۳7 7 :م ہ مج "م٣ ۹993۱ ×3ر. ا٭۷۶
 ہ0 ۱۷۰۷۴۳۰]. ۹۹۲۰۱۰۹7771 3134 5۰۳۴۴ 575 35771 57, ۹۹58 ۹ 7۴8
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 155181 ٣ <۷ >۴ ئ7 ۳۹۲ 5۲30 ,1 58 ٢۱
 م٭7٭ 5ت5 ؛ا, ہ ٣۳+ ۶ص7 ”ڑاڈ 0۶۲۰

 جر "قہ ہ۰۳ ]مو ٭×ی م١ ×35 ]۰”وق۔ ںصت
 775 71 ٠۶ (631) 58+ ۴۰ "مے ٭

 7ہ (38:)-ی۴ <۴ ہم۳ ۷اک 0۹7 6۲ہ تہ ۱
 9+ 5٥ہ "۹+ : ہّم۹٣5 ۶۳خچہإ 8 ۹۲ہ 1۰ ہ

 ۹۶ : چا ڈ1, 8۹5 ۹:5 ۱۹755 (37) 1۰٤

 ہ5 چک ۰م. ہ٭۳ہہ ۵۳۰ ۴۸. ءء۳
 <۱ ت۹, 5۳۶١ ہ۳۷ .٣۳۷٣ وج م۳۶ ٭٭ ٭

 ,(  3 ۹ی۹۰۹4 ×1٣> ۵ 686775 5۳۴7 ۱ ٦٦
 م۶ ۰ ۹۳ ۶یہ5 ×۰۹ ٭٭ ۲ مج ۹8۱

 3 ہ7 (518) ۹۳۹ : ۱۹, 9۳۶ )۳1۹+ ہ٦ 8۳۴۰۱
 ے۹. ث۳۹ ٣۳ ٭ ۰: ى۳٥ "۲8 ٢۴۶۳۷٣٣ <۹ 8ہ

 8851۴ ۲۲۹ ٦× .۔ (چ3٣<۹)

 9۱۶+۱ ۶: ۹ "م3۰ كم 8 |۳ مہ بم "چ|
 13-۹ ۲)۶ ک3۰ ۴۹۳۳ م771۹ 95۲ج 7 81۲7> ١۱

 ۲٣۳-۳ 5×۳ چہ ہ۹ ۴ 6۲7 :ج ۱۸ ۴6
 مج ص8 5۹955 م٣ >۰ م7۸۸ یہ .ہجے٭ ۱ ۳۳ ۹۴٥

 ے1 9۰ ۹۹ ۷۳۴۸ الا, 5 ١8 ٭٭ ۹۳۳ 2638 8آ ۹

 ڈی ڑ1 ۹)5۹4 ۵ -۳ہ5۹ ۲6 ×۳. مہ, 5۹ ۴۶۰-۴

 وجود5 35 ۱87۰ ۱

 ×7۶ ؛ ۶۰7۹ ٭٠٭ >حنر٭٭٭ ٭ج٭ جہ (۷۰
 جب37 ٭ ۴۲ہ 3حج <یع. ۶تی 7-7 ٭
 ٭٭آ۹-<٭٭٭ ٠۷ ٭پ٭٭ہ م4 بج مے ۱ ۳(۹ جہ

 یور 5+ ۴ *ی, یوچا5 (۹۰) ٭۰٘ : ۴ 7٭؟(
 <<. ك٤ ہہ گکاڈ ر1 ۶5 کا١ ۷ ۰4 >]0آ٭5۹ 7ک
 ہا ےک ت7 ۹۲۹۹) (ی3) ۹۹ ۴ہ : ہا (])7<

 ییرم) ۲۹ ۳5۳. 37۳ ص۳۴ 7۲7 ص٣٣ : 7 ]٥8
 تا ہ11 ۱۶-۲۳9 ۹۲۹۹۰1۱۶77 ۶۱76 5۳ (۴۰ 7۹ 7
 ۳-۴ 5۴ ۳۴۰۱ ۳8 ۹۹۴۹ ٠إ 5۲۴ 7۳۲ 81 ۹ ۴
 ج۹. ا81 5181 1۹8 ب٭ ×۹ ٭٭ ۱۳۳۴ ۱ ر2۹ ٭1
 ٹا ۹1 25 7-7 2۳۰۴ ۹1 د٭۰ 5۲۴ ۴ 87

 >۷ ہم7 75 31 ۲۳۳ ہ7 ×۴ ہو
 87۱ 1۶۳7۳5۹۸ ف7۴5 5۴ 5۳۳۹ *5۰ ہ57 5-۳ 77

,838+ 

 ]نکلا ((ہرصس ہہ اک ہم. ۸0 )6٤(
 ہ۶ “۴ 58 ١ ۹:5۹۲۸ م٣ 7)۶۳0 تو3۹ ۲ ۱

 ہ5 ت× 1۱ 3۴ )353( ۹.553 7577 7 2۲٣

 ۶۳-55۹3 ۹۹7 ٥۹٣۳۳٣۳۴ ,3۱۷۷ ۰:۲۳۳ ٥٥٢ : ٭٭ :؛
 ۶5-5۹ 7۱۹. ۳ ۶ 77 3677 ۳۶۱--۶ 5۷7۶۳7 ١

 ٦4× ۹7۶ ؟ا؟مى 3۳5 5۱ >567 ی٭ء ۶ک ڈہن58
 ۳--۳55 ۶۲۷ >٭٭ ۹۳۳ 498۹۱ [۴ ہ83 ہ

 ۔کر 7چ ۶15۰5 ۴۲ ۹1۹1 م۳۴ 7 ,3 277۴ ۳٣



 ۳75 5 ٦۱7ا 1٦۹77 ۰ہ َكذُلْكِمِدِررلاَلََح ج9ص

 38:5 د٥۱ 3 ۱- (ہّہت]-×]٭3)

 ۹ک <٭-٭<٭ ہ٣. ج٭× ہہ پٹی اہ
 75۶۳۰ 5۲۰۳ ٭٭ 8۰ مز ٭ى 5ت ]٭۱ ]یک ہ

 5۳۶ 85 57 کت ۴۳۰ بہ۴ م٣ مج. ہ٭قر م٭ا
 5۳۶۹ 5 54 ۳-0 م۳۱ :×  ہہ 5×۳ *۶۶۰۰ مج ×5

 ٭138 1۱ ٥

 ریذبت 5ك ۰۹7:9۹ ۹۲۹8۷9, ۱ (م]7۴ >۳ 8ب رو
 آن ×۷ چ٭) ر× ۳۲۸٣۴ ۱ ب۹۰7 ریذبت ی۰ ٣٣ا58 فارسا ۲۲۷۳

 59 ریذبت 885ج جم چ8 ہ٢۹ ْتَرُت و چی6 فارسا

 ۹٢ 5٣۶ ٭یثی ہت بؿ ػيج٦ : جت ×٭ ہہ ۱

 ۹۷۳ ۴۲ ۹۰۹۱ ۹۳۹۹۱ ۹۹۳ ٭75 ٭۲۴ ریذبت ٭ فارسا 8
 55۱ مت مو ۳ : م۶٣۳٣ م۲٣ [۴ی۱ ×٭(×۲ ۳: ہ 7
 و5 ٭۳)9۹1۲ ریذبت 551 558 5۲۲3 38۷8 ۲۹ 8۲۲35۲۰. مقصد ]ہہ ا)<

 چر5 ٭۹۲٭ فارسا 76۲۲ ٭٭ ۱۶8 ریذبت فارسا یچ ماق 5 ہ۹ ۱
 ریذبت ء3۲7۳ ۰٣× ہ8 ۲۹ ۹58ہ ۴۹) ×۱

 ]×۶ 217 ۹۲۶۹ : م2 ۳۳۶ ×۰. <7 ۲٣۳ ۳× ۲۴٣
 جج پک ٭ج ۴ج ؛ ٭٭٭؛ چو ےیي ہ٠ ٭٭ ہہ 8

 ےڈ.+-.٭یوہ ٭م٭ ی٭ 'ج<ء٭< ی٤ پور ٭ مہ 5۹

 ۳97 ۹73 ۹1 ۹۹7 7۲۹ ۱ 775 1۹1715 7۹ 7ہ (331) ۴۰٤
 جج 5 یف× 5۳5 75 م7۲۳ ریذبت ۹۹۱ 5 (۹۸:8) ۳7

 ۳+ یەیر ۹۳٣ : جج ہی۲ ٣۹۰ ۶۴ مہ جی ۷ نج

 ۳۹۲+ ریذبت 51 جج ۱ یا۴ فارسا 6 ۹ ۱ یتا ہو ._۔ (چ7چ3))

 ×× چ3 5۳ : 58۳۲ ہ ہا م٣ یک ط9 مج
 5۴914 ریذبت ب55۰ 3۷٦ ہ ہ7۳ م۱ 56×23 ہ5 ]م۳
 ۲07 5ا17 ۳۰775 7 )۶۱7 ۹۳۳ ۳٣" مچ 06
 ریذبت بچ [٣۷۹۰ ۱ ٣ ۲ مے ٣٣ ×× ((ج "مج
 +۳۰ ي۷ م5 وع 6 ۹7 ۳۵, 5۹ 91 ریذئبت یو روی

 و ے یچچو3ا)

 جد ٦ 55 (۳ہقا٭ (جع) ہ اٴ ۱۳ >مو تیوچ
 بچ رک ہذڈ٭ داوت ۳ ہد ہہ مہ ہہ وج 86

 553 ھ۶1 7475 7 ف۹۹۰ ۴۲5 ۹۴7 ۶77٦ ٣۶×
 8۹۳۴ ۳ 57۰ 5۲۳۳۶ 57۳ م۳٣ ج× 57۳۰ 1۳ 5, 5۴ ف۹
 7۹ [٣۳ ]5۹١ ۰۱۳۳٭) 2:۰9۳۴ ۳ ۹۱۰17۴ ٭)

 25 تا55 1۹۹ 5ا ۹۶7۹7 ٭ ٣× ۰:۱۶۰ >٭٭ج 07
|۱ ۹74 

 ک 51977 ٣۲ح یہ ۹ "ہ۳ "ھ۳٣7 7
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 ا نانا ایر کش صا دادا ہ مارو املی جی یف
 ا 6ا میم وک نول منا کن اتنا ديا نو ںخن
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 ۴ ی۹۰۹5 ا577 ۸( 5
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 و ز33 ۱۱۰: ۳۰ ک85 م5 >۳
 07 ۳ 37۹ ا۹ ۹۳ ۹79 7 ۱ 7
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 یہ ي|مکج جم ]۹ ۱۱ہ 5۲۰۳۱ 55 ٭ ۵۹
 ۹85۴8 ۴٦ ۰۳۴ ۳ ۴۳۰۱ ۹× ٥۳٣۶۷:۶* ٣<
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 ٭حححجج مم. .ہ 0.٣ ۳٠۲ج ٭5]ی ۳ہ 5 ۶
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 حا دم حرص رہ ا ےہ تیچصسمح-وعیبصمجمورجسسصمم کیش ام دعا تا تحت تقاق ہن کسصضضقعتا صاف تاطااھسمماوفافجما طاق
 ۹8 ررےےیوھسوص --+

 23۳3۲7۶ 81 9)۰-97[8۹ ۴۹ ۱۲۱5)و]۲7 9۲۳۰۶ ۴۱3۳ ء۴
 و ج5 گ٢ ہ ہموک76 9۱ ہ۳ ۱۳9 ۳ 1۱
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 ہم مو ×ک+ ۱ م۳ جڑ ۳م, 5۳5 5۰۹ 5۳۰۰ جو٭

81۱ 51818 5)8 



 8ت... لے ےسکویومس پچ چو ےب ._ .ے.  ے.ر.ر_م )۸

 1۹38۱ 515۹۹ ۳۴ ٭×٭ج ٣ك ہ۹ م5 357 ہ جو

 وے ۳۳ ۹۲7 ج۶ ہت ہ ۰ ۲۷ ۴۱۱۹۳۳ ٭
 جج ۱۹5.8 3585 ی۱

 2 پ9 ۹ ۲5 271 ۹۲۳۴ (3ا:)-ی۴ "6437176
 ۹- ٭]۰9 ہ 5ج5 (۹58) ٠۳۰ : 15۹۴ 5۲۹۳ ہ37

 17 5۲۴ 1۴ ۳۳) ۶۲۵۳7 ہہ, >۳۳۱ ٭< جا ۸چ
 ہو۱ مت ٠ ہر۹ 2۶8 ۹ہ 5۲۹۴ ۶8 ٣۳۹۳۹ 1 ج

 ب٭٭ مت ( ۴7۹ 3۶١ چچ :٦ ے(×۷88))

 امرت کرین ناک كذ ح ع۹ تچ3 >۳ >٭
 75 51113 518 175 <پِٔ 11۱

 تچ۹ 9)1۳۹6 8۹ ۹۳5 ۹ 5)5 871 ۲٣×
 ×٣ ٭ ۶۰7۸7. 5۱ ۹۴۴۳7 ۳۰۱ ۱۳٣ 71۱۶۹7 ک۹۴ ٤۰

 ا۹ ۳57 5۰۳۳۰۵۰ ہہ , ہم ۶۳.۳۰۱ ہ ۳۹۳٣۱-٭٭٭+
 یس <۲ ۹. 97 رک ۳ 71 ۱ ہا ۹ ٥۹٭
 ت٠0 ۹۲۶۶ ۶85 ٭٭ م×٭ یم وج : ا۹ب ۳۳۷ب ٭
 مج مو عج وڈیو <٭ح ٭مہیىہت م مچ یج

 ۹8. 5ا8 | 1۰۱۰۹۳ 4 51311 ۹۹٦۹96518

 5۳۹, ۱ ۹۹ ۶۳۰۰۵ 5۳ ٠۴ (۹۳۰۰) یم ا51<+
 5ج ٭3 ٭٭ :چق. >8 ہ ٭ہ٭ ۷7, ۹

 ۳ *×.؟ .-٭ ۰× ×55 یر ×۱ یقع : ایل یس

 اھ یہ 7 )۰575 ہم دت۳ر٭ ما ۹-۹ 8

 ۳× 297 "۹۹۰ ہ ھتآ < ٭× ]جج چ (3جہ)ر-ہم: چک ہ
 ۳۳ >۳ ×0۷, ہو8 م05 ۱:۱3 ۱ ب۳ ۹۲۳۰ 7

 "ات ہ <م<7ہ وجچ رک 0971 ۱۴۳ ۳ "۲۱۴۱۰۰۲۰
 615 7 6 +۳ :۴۰ ×ج ۹۴ ہی ۱

 ۹5 ١> 59۹۳77 8> 5:7۰ ٠۳١۹۳ ×۴۲ ؛ ج٭٭
 ۹71 37 51۹7 (311) ۹۹۹ : 3 343۲39 8۰1۹) ا
 ۹۵۹۲ 8.95۸ ۹۳۳۹ ہ۰ ×۹۳ ]جج مج پر

 (ئ9]۷5))

 نیک اوناک

 ]۴۰ ۳۴ (مب۳. ار ٭۷۰۹ ٦< (3۱۰۳۶۸۳۷ ) ٭٭
 "7۸ ٭٭ "۹۱۷۰ی, 5۱۲۳۶۹ ٭5 5۳۹ >8 ٭٭:۱ ۹۳۳۲ ی.<

۱ ۹۹۲۴ ۴۲۹ [[7 7+7 5۳19 

 و8۳ 6,59 9۹۳۶۲۹۹ ۴9 8۳۳۹ ےڈ83٭ ۴75 ۹
 9د: و. ہہ اڑا ک 5۳۳۱ ٣۳× ی>٭ 37۰7۲ ٭

 تو ی5۳75 ۳۴ ۳۲۸. ۳۲۲۷ ۳. م٭ جم ہ (
 ۳. 7191+ ی۴۹٢۵ 277 ٥ 5ا ج31 *۱۹)) ٭] ۹۱7

 8 1 ۴1 |7۹ ۴75 یب8 55 7 91 ٢.۱" 576 ۰٣۳۳۶
 )ا أ۹9۲8۲+ م٣ ٦ ۶1۳5۳ ٭5آ ۹189 "ج٦ "۹۷

 نج, أ۱ 581۰ 5٘ "۰۳ہ 1۳۹ ۶ ۱

 و ۹ ۴ ھ۳۶ 2۳ ج71 ×85 83ہ] م8۹ 6 8۲٢
 جے بر 15871:81 یہ5۰ ×۱× ہ۹ ۶۳۱ یک ہوے
 3ا71 5۰ ۵ خ5 ات 8ے ۳1 ۱ 1۹7 ۹۹7۰۳۰۳ ××
 8۳5۶ 9 ۳۴۲ 8 75ج ]137 ۶15 ۴ ۱۹۲۳۴ ۹۰ ۹۳, 7

 ۹۲۳۳۰ ۴ ی۹۰۹۱ ×۳۳ >۳ ہی 7۷۶ہ 57۳ 5× ۳8 ۳
 ۲8آ ٣۳۰۷۳ ٥ ۳۲۳٣ 8۹7715۶ چ۶ ۳ ۵۴۱ ک٭٣۳ ٭٭
 35ہ ۰× عد ٭ہ٭ آت 3ہچ٭ )95 م85۹ >8۹: ہ۱
 ب517 1874 71۹ 77 اب۹ ۲۲۴۱ ۱۴17۴ ۰ 7
 ہہ. ۹ ات 3ہ ی۳ ت۷۳ ۴) ہہ "۰۰۳ م]٣٭<
 55 38آ 8:018۱ ک۹ 5996 8: ۹ی ہ8 ]
 ۹7۰1۳75 ۲۲٣ ۴۲۳ ۰۳۶ 877۳5 ×۰۹ 8ق ۱ "7, 7

 618۷ (۴۹۶ 1۹۹7۹117 ٣م 277 ۱

 ۵۹ ۹۴ 5157 37 ۹۲۶( ی3: پ۹ ۳۷ ؟چہ ۴8
 ۳۹ ۳۴۷۷ ٢ ٥ ٥۳۴۲ 518 7٦۶7 1, 7۴۹۴۲۹1 75۳(۹ھ ,5۷۰۹ ۱ 7٦

 *۷۱ یب ۹4( 7 ۱ 7۰ 7آل ۳۳ ت۹ ×۳ چو٭
 98۰ ۴ ۹ ٦٦٦ کتا 58 1٦7139> ۱ ۳ ت1 ۳ ۳5 ۰
 ہم ہہ اچ ٭ہ57۱۱ 5ا3۳ >۶ ا5۳ 5۹ ہاتد ۹۳ ج
 7 تہ ۴ ۳۹ 77 ی5 371 "ہ۱ ×۳۳
 0155 ۹.7555 ۶۴ ۹77 م۳ ہ5۳ جت ہ٤ ء۹٥
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 و اام کہ ہ۳ د۴ ۱۴ ]ہ "ہہ ۱
 -ہک 85, 18 |٥ ۶85187 یب ٭ ۹۹81۴ ۶۱ 5 <7 ٤

 م٭ق۸٭ 6.4 ×3٭ ٭!ی٭ 1ر د۳٣ ۹۳ ۹
7 ۹۹۹۴ ۹7۹۰۴۱ ۹۳7 ۳< 75 ۱۳۶7۳۴7 ۱ 579 
 ۰۱ م۸. 5۲۳۳۰ >5 ×۲۹ ۳۰3) 718 850981 +8

 عو ۱ ۴ ۸۳۳۲ ۹۹۹۰71۲7 ۳۳۶ ۱ ۹ ۹ ٠٣۴۶۳
 م۰1٥+ ہ5 ۱۸۹۷ ]7 مہ ۳ ۳۴۲ ۶"٠× 135 ک
 ء5۷۸7 27545 وج ہ د۷ 55 30710 -! ۹ 0

 موہ 7< ۱۶/9۳ ٭ازو37آ 58۷۲ 81۳۹۳ ۱

 ×8, 5۳۰۰ ٭ ب٭در٭.۸ >۹ ٭م٭ 34 ۱ ۶
 ہد. م×٭۱ × ص١5 377 ۱۳۳ ٥۰۳۰ ٥ ۰۱۹۷ ٭2
 ۔میو ہ5 ٭ ہہ -.851۱۹۳۳۹-5 ۱۹۹ ہ 1۹ ([57
 3 ۶۹۲3 ۳۹ ٦٢ ۹۸5+ 8۹۹ 5۴۳ ٭8, ء۳

 8ی_ج ہ م٭٭8۶ ۹5 ٭×٭ ؛1, ہ٢ ×35 *13 مج٭ ٢<
 ۲: چم مہ 8۵ 1م : 5۳ 573 ۳۵ہ ۴۴1.- ۳٦

 35۱9۹۹. 9۲۳ ۹۹ >۳۱۷۷۰۳. 5 *ر5٭ ٭<
 جو ہ5: مچ وج ٭٭< ہ ٭۱ ٭٭ ما وے <
 ×5 ۹۲ ہا 0۳7 مہ مع ×5 ۲ ۳) ۱۰۳۳۴ 5

137۱ 83511( 

 3 ہہ ۴87۰ 5ج ی5 ہ5 5۹ ہما
 یم ب٭: جہ ا۰ ہ ٭م(٭٭ ۱مر٭ 3۸۱ 6
 0 11 371 +۳ ھ77 ۳.1 7۹
 و 3 ۹۱8۳ "6۲۸۱ ۴۲۳۱۰ ۶11۹5 3+ 7
 وم. ڈرو ے 3جج م۱۳۷. (ق۹8) 1 7

 ]مت و: ہچج ہہ ۹۴۸ ٭٭ ہ۱ ٭۰٣
 دوہہروات ×۰ 7ک-7٭ ٠ .ہچج 6535 ۶۶ ۳
 موە مع دہ وو×٭ 5۶ >٭ :< ×ّ٘ج55 ۹ج ۸
 ۷> ٣۱× 3.6 ٭٠× ى5 ہ5 ٭ ہ )0 ٭ ۰

 > 8ا۹ ٭×٣٭ ×٭ ہ۶ 8تپ ٦١ تا٢

 مُمَْيَْک ںوھتنت النیلو  ا5ا۶ ی۳9۷۱ 879 ۴ ۲, ٤ ۹)۵٥۵
 رح پ8۴ یس 705, ۱ ۱۸۶9 ×× چت ٭ +٭ ک۱

 ہر ×۹ ہما 8۳ < 18۰۳۱ ۶ ۹ ۰۱ 2٣
 1)5 ہ۹ ہہ ی5 53 ۲۷۶ ہ۹ ۹۰ ۹:۶ 6

 ے۷۷ ہ۳٥ ہ ہ5۳ ات: - (پو3)

 5 یم اپ! ۳ ۹ ۴۱ 777871 (73)-گ٭۹ 7
 ڈک ×9 5)5 ۰۱۵ 5۹7 م۹۷ 8 ۶۴ 5۲5۶ ۱ ك7

 ہ !س, 5۱ ۹۶۷۳ ۱۹۰۰)۱1۴۶ ۳۴ ۴ ۳٣×۶
 ۹تب 757 چ3 یەرر 1م : ہجج ہ٣: 5۹5 ۰۲2 ٤

 یجررصچ 5۱ ۷۱۱ ہما ۲۹۹۷ ۳۴ ۱۹۰۷ 7 ۵
 م٭ : ×۹۰ ۳ یے, 5 ۶85 5۳ 517 *(۹ 51۳۷ 4)چ

 16[[6 (۳۰۹۲۱ ٥18۱

 .ج چوت ۹ "ہ83 1855 6۲۲۰۸ ی٭< یو <<
 جج ٭ ٭)5۲ ٹپ بج ٭يع "م٣ 8

۹۹2 

 ءلیرآرسا یب ۲۸ں ۵ ینذِ نضیس

 جا نیم اول لا نشا شیر ص لو ٦
 ہلا ٹریلر اواغ نو دام عند ةهفحم اج ا کان ںی ید نا مد نا
 1آ ناول یک نو نو ںوڈ نمم الو ا٦
 1 نأرقلا تارا او روف انلح نا دبا شپ ںوھققت اج

 21 ادا ا رک ہونا دال دو ناک ہک حال

 ٠ا ابن وبوطتا رے نوع ہم نا نیاظلا لقب ا ا ا یوم ما کیا نار نم ارم اج
 اگ روا عی کئ است لاقملا کل ا

 اجالا لی سجا وعمل ناروا ماظج
 
 د1 كيا نوصضیسف ورم لوا کرطن ینا لق اند ین اج
 1 تاب ند کنا یل لدوم یم نولوفی و مھسوڈر ا

 ھچک عن و پ رب شپ 0 ھے چی
 -۔ "کپ ضم یک اکی کپ تب اپ سو یا یصضضم ےہ ھ5

 ھوتے ہم مے ےس

 مدر ہور یک مزہ ۱7× ٭ 89۳7, ×۳۰ 5۹7 797 ۱
 ۳۹ ی۳ ۳77 ۳۹ 77۷5 ہ۴ ز7ر یدر ٭ج ۶
 !۔ےچجح ہ7 فرج ۳۷ برردر قدر "۳ہک ٭٭ ۹ 7
 )7+ کج وج آہ ےب و جو<ر یدر 5 مچعو 1 ہ
 ہ96 ی۰ 5777 7 7۲7 8۳۳ یہ م8۳۳ ٣ ت1 ٌقیدر ٭ج "۳×
 ہ۸3 یو ٭ ی7 ج7 اچ 7ج 7 7ج 775 ۶:۴77 9
 جہ مجو جور یجج یجج چ ہج ج بج جج ج۰ ہ
 چہ مو جی ٭ر وچ ہبج7و ٥ب 157 ھ۲ ہ۹
 قر بڑ ہو ۱ر 51. 58 ہ )6. ×۳٭77۹/ م۰
 ]۷7ہ ۲+ چر7 ۰ج چ۴ یہ 3ر اچ 7۳۳ ۱ 7
 ق۰_ 7۳7 ح7 بہ ۶7آ ء7۴۳۳ ہ5 یدر ہ7 ی7۳۳۶ 7
 تہ ہہ ہج٭ جج ×۳ یر یی قع چہ تا 77 ۶۳7 یی
 ت!حج جہ]+ہ ہہ <ٹجہ ہجر مج ٭۰ہ ھر
 ہ7+٭۳کا یس ا۹٣ 7. "۵+۷ قج7 ہ77 ۳ ھ۹

 جج 7 .٭۱ یدر ھ یروب ج+٭ یم بءوچ جز م5
 ہ7 جہ جج سم ہہ مہ؟٣< ۲ 7۸8 5ی 8 یجب ی< ھ7
 ح۲ ابی 7777/7 ٣ ج۲77 7 ہلا ہک یس ×7
 0 جر مر یر یپٰ|ہ ہرج !وکدج چے مج وہ
 م7۱7۷ ٭۳۹۷ج ڈ0 ر ہہیو٭ ہ97 ء۹۳ یجى ء7۹ 77| (0ئیذ) ۹
 ٭7:×86 ج٭٭ وج بج 3ہتد ہ جب ۸ عج وہی ٴیپجو ع

 ۔. ٭ ×8 جہ 3۸ ص9: عمر جج : ہو7 9 ۴۲ ۰٣7
 5: م7۱ یدز بب بج مجوجى ٭ یوپی ںٗووزو ووڈ
 موہ ںورک ہر ۳+ ۶ ہا 7چ رہ یی ہہر ا. و

 88 یو ہم ببجوچو 2۹+ م5 / بیر ۹۹ 5 ٣۷۳7
 ہ۳ ۳7 7۳۳۹ یب 37+ ۶ر یت تہ ۹ ۶ 8. ۶ چہ. و7

 5ر



 ےہ رے ے دردی چہ .__ . ۔ _ _ شپ

 رو 7 ×7۷[ ۴ 7۳ ۶۲۶۱۶ ۰ 7۰۱۶1۹ >75) 7۶ ''تچ'
 (م85] 7175 (۰۳۳۱) ۴17 ۱ ا77 "51۹ 37۶۹ ۹۹۳۶۳. اواچ
 8, ۳١ یا ج۹95 ۹۱۵۳ 7٦ ۱1۱٣۶۱۹ ی ٭٭٭! 7 ]مچ

 وچ 58 5, 57۶۶۸۵ ہمآ 5۴ >۳ 31۹ ۹۷۹۰ ۲۹)51۱۹ ١ ۹٣۳۹7
 ٹاک ھ5۳ ۶15 77 57۹ ۱5۶ 575 ۳777 ۹۰۴۳۷۳ 1۹ ۳1 ٣

 ۰۴۰ مأچاک جر ۹۳ : 5٣ ہ ی۷۲۷۶ 82, ہ٭٭٭
 یو ۳٭۰ م]٭×] ۹7۳ 5 ۰۱( ٠ ٣ 8٥۳۴ہ ١

 ×+جو و8 یچ م!ہ٭إ>ج پو جو یا8 ۲۷۶ ؛ 5095 ٦
 ۰. : ہ55 (30) ١ 95 ٣۷۴ "8۲ ۲۳۰۰۴۰۳ م7
 ا5 9۹ م17 5717 5۹7 ۹ا۵ ٭۹5۱ 75
 ج7 کج ٹب٭ی م5 ٦۱ 5۲5525 ی٭ ؛: ی٭ ہ0 ۴-چآ

 : اوکومونادا قو توھکنی نآدنوا مو واک عادل
 چت ہد جج :*>٭٭ ٛ مہیئاک لکم زا كي

 زض ُسر  یجع وقو جہ. 9 دا کیا

 مو ہیلقو ٭ومَس لکل َحَت لوح عالدَلضاد ہول
 گرم "عت

- 
 وت اصب یس ۹ ٦ ۹۳۰ : ٭.ہچ۴ (3:)-ی۴۹ ی5

 30ء081 <5 5ہ[ جج ”چچ٭ ٭ ۹ ۳ (٭
 7۳٣ 3۳۲ :2٥۹۹۲1۹۰۷5 ٭م٭ ۸۱×۳ ہم. 1۹۳ ۷۳۷/۳

 پچ "م۱۷)] تے ۶۴9 م۲۹۹ ۱۰۷ج۲ 5 ۶۹۰۱۹۳۹۰ ۱ ۹
 ہت وہ 5< ۱7175 تاج ×۹ ۱۵۴+۳ ۳۶۵٭چ ا ی
 75 41 ۶ا۵ م75 ×٭٣ ١7۶ 31۲ *۴۱ ٭اك< ۶۶

551 5 ۳۰۷ ۶۱۳5۶ ۰٦۱ 

 7 13'71) 3 : 7 ۴۱۰۹ ہ٢ 1:۴ "41:3 7ہ
 وو  ٭66+ *ج٭ 7ر[0.٭ م۲6 8۹۸۱ م۹8۶۱ ۹۳۹1
 279 ۴۲۰۶۱ تا تر٭7 ۴ ۱۳۰۴ !٭6۳۶ ۴۳ 15

 ؟ج +1 أ۰ ۶۳۳۳۰۰ ۱ ۱)٦٥۹7 ۴۰۲۰۳۲ 9٢٢۳ ۴۰۰۱۰۷۳٢
 1۴ 5ا85 ۸5575 ۰۹۵ ۴۹ 56 5۲۳۱ 5۱۴۹ (
 چمچ ہہ ما ہ۱۳ ہ۷ ك1 ]مڈ٭ 58 !! 5 ۴۰
 تج 551 ۱۴۱۴۰۲۳ ہ۴ ید 5۰ہ م٭+)ج گرو مم حج ٭٭×

 تال

 ۹ 515158516 ۳۴۲۳۷ ت56 671 5۴ (7۷) 7
 ٦م <۵ ۴85۱۰۷۱ 857 ۳۹۶) "اک ۴ 5۰ ٠۳۳۴

5۱۰ ۴ 77۳ 1۹۷۹۹ 5۲۴۹ 5 ۰۱۵ 5۲71551 ۱۴ 68:85 
 ١۹۰ 575 ۱۹۳ ۶۱ ۴۹ج۰۱ ٭7< م٭٭ ٠× : 76 59۲۳۶ ء8

 539 ۹۱۰۴ ١٦۱ا 313۳۲۹ ۹7۰۹:1 ۰:

 طا لح نٹایننز نشا نل تک رثکیلا نارکلاَو نی

 ھما ریل انور رنحَزلازَهلا ل یت یلیکم

 نونمودال مھتمھرکا یس لوقتا یحںیا نولقغ صف

 ت68 59 77آ ۹٦ ہ75 ۴۰ہ (3ر >-٣٭۶ ۹۹۱ ٭ہ٭ :

 قارشلاو ییعلاب نخیيض عم لالا ارکان 8 .-- 
 ہہہ)7ج ٭-م٭٭ ٭ج ۱*5 ٭ج ٭٭06

 7ہ×-۹7 5۹ج ۱۰١١ 7۶ ۰۱٦ 1151۹55 *ازہ) حج *)ا وج دب۴

 ١× ٭*٭٭٭:.  وطاذقَح ن مارا لاتا ٣ب ٭
 ہ۹٥٠ 513۷13 5۲ 3۲۳ ۲5 11۹ ۱ ۹۲ 2۴۳ 31۹5 ۴۶
 7۹ م۹. ہود <ہ ×۱0 55 7۱7۷ا ۹+ 7

 <1 ہک <٭7< 7 (عہ3ئیر۔ہ م۹ ٭زک ۰05
:78 ۹۶۹1 2115۹17 

 اتلو لوک نآ گھل ۳۹ دتا ×3۴ 75
 3 ×75 ۴۱۲۳۳ یڈ پ۹٣) ۹)۱ ۴۲۳۴ ٭ا5ج 3۰ 2×
 ہک ق۱ 5 ۷۶), ی٭ ثب |قاک 5۳٣۹ م٭٭ ہ مپ7

 ؟9517۳ ۱ م] < ہہ ۱۳ 5)۹ ۰73 ۴۹ 8 1۱

 7ج 115 34 ٦٦7 ۲۶۳ : ب٭ ٭!ا7)ج ۱۹۳۳ *٭7۳٭
 م+٭ ۲۰۲ ٭ی, ٭چ5۰ ٭٭۹1 می وو. بت ۹۲ 5
 تہ 96 ء۹ ووکخجح٭ میک 13۰۶ 1۳ ہم 35۳ .ز 86 ۹

 د۳3 5ب ہ۲۰ ۳۳ہ 5۱ ہ5 ۳۹ 3۰

 بم. 7 ۲۱۳ج۳ ہ ۱5 *٠ت ۳۹ہ : نَٰياَََاَلاَي
 اًدَلِو 55۶۱۹ ۱۶۳ : ک 5۲ا7۰ ٠71۴ ۳۷٣۲ ۳٣۲۳۴ 781 ہ ٭)ا7۴

 پ3 (5) ہہ د38 ۹ ۹۹۰ 5 8ہ 5, 6 لئ ٭
 ٣× ٭٭ يہ 551 155 ۳۹۹۰] م۲۳7۰ [۴۰۴ >٭<) ۴۹! ہ <٭ا
 5۶ ۰۲۰ ٦× ب۹۲۰ 5و۳1 تد5 5 1۰ (چیو3) ۴5
 یی ۹7 : م٦ چہ 7 ٭ ۹۹ ٭ ا0۹1 ٴ×٣ ہہ. ہ

 7557۹ 9477 9۹ ہم۴ 7۹ 518 7۳۴ ۹> ٥
 7کپ ۳۴ ]1 1۶۹ - (231 375 ,1٢۳ 31۹ ٭×٢))

 ہم4 3۶8 ۱1۳١5 ۲۳۹۱ ۶ ٭۹۴٢۲ ۱ ۰۸۰۴ ۶+
 ۳×0 8۷۴ .9٭ 77 58 ,۲۳۰۰۷* 5 68۴615۲5 85۳ ٦۱8۸1

 1۱ 7× 8:91 357177 7۹ ۴۳۴ ۹5۹9 ۳۳ 154 ٦۶
 ۱.3 ۷۳5 ۴ ہہ ک۹ ۹ (۹3)-ی۳ ۹×3 ٭]ج
 ا 5585۱ ۳۴۳ ہ۳ م۴۶۸٣[ 5× م58 <۳ ۰
 م۴ 5۱ ۲9۹ ۴۸۲۴۱ ک1 >۶۱۹۰۳۴ 70 5, 0۳88 81 77
 28۴ 2۳۷ 2 ۶۶۹۴۴ 51۱ ٥51757 51۰3 ۹39 ۴78۱ ۳ت٤

 ×× "3۷ت ك5 ۱)۰

 [۶۲] ٥۶ 6 ھد 1٦ 518۳۶ ۹۴ ۹77789۹ بات (۹۴۳ 7
 جج. <۱ یو ۳١ 85ہ کا۹٦ تق ۹۱ میر

 م518۳ 6 ۹۹۹8 ۳ ,55 71551 ۶11577 731 ٦۷۷۴
 ڈچ٭ ۹۱ ٭<ّْٰٛٔے ۳۰ ٭٭ -ی (ززژچا٭ (50)-.

 ج9 5۱۰۳77 57۹-1۹ (32) 9۹ ۲8 ۹۹۸ 7۱
 5 جج ٣۹ ۹۔۳۴ ہ۷ 65 ٭٭ہو5 (۹ئ)ر۔ج ۹۹۲ :
 ۷۴6 ۹۹۴ ہ۷۹ج 7 "1۱۴ 5۱5 5۱۳۴۳۴, ٢" ۳)٭ 58 ا
 مہ یل اچ ۴9 ۹3۹. 14 791 ۴*1 77 ۰۲۴۹۹ ۱۹۳۴ 1 ۰:

 7, 5ا5 8 ۹۹۲7۹ 7 ۱۰۳:1۹ 7۸۸( ۴۷۴( ۶۶۴ 55751 518 1٦٦7
 7. چچی 7 ی1 (32)-ہج مج٣٭ "۶ ۱۱ ۹٦



 تب دم و-ٴہ ےہ شا نب

 َنوْحمْمْمْموذ نادڈالا لا نیل رمھتاتغ ا اعتعجا

 ملت داس مقام ناس موت ریا نژب ند ات عو

 +0 ج3 ۴ ۱975 ۹٭۰۳1۱ ۱۳۳۳ 57 ۹7۳17
 جج جآ 85 ۹ ۹-5 ]7ج >3 5۳۱ ۳
 ۳۸۳5 5۳ 51۳ ۳۳۶ >۹ ۶۳ ق+ب یب۴ 885۳ 7

 "۴۷۱۷۲۳ 3:7۳۴۷ ۴ ۶۳۳۱۹۳ 5۷3 ۴)۴۳٣۱ ۱٦
 تجو< مج ۱ ×۱ ×۳٭× ۱۶۷۱ ۲۵ 12۰۱ ۷۲۷۰۶ ۴5 ٣× ء۳۴
 35 ۴5 11۱٦۹۱8 ٭٭٭ ۱ہ 1 ×1 3235 ۲۳521 ا
 ۳355۱ ۳۲۳3 رآڈج )3 >ج٭ 5جك “ہ٣٣ "۴

 ہ۶۱ ۳۴۱۰۱۳۳۲ 5, ۹۳۳۳۰ ہ٭0٭ ]5۲ "٥:١8۱
 5۳7۳ 57 17 ہ۴٣ 1 ۴ 17:18:21 - (چ+و3)

171187 517 8 
 وہ سوووچ ےھس

 ءسک نیٹ دکھ یغ ںیم: - وعدی ×88 ءاعد ہچڈ

 چک ۱ ک۹ 5۹ 51475 ۴ ء۹۱۱٥ 51759 ۹۹ ک3, 7

 چک 5۹۶۱ ہک ۰۹۲۳۹ >5: 71۱ ۹٣۳ ٦۹۰۴ ۳٣×
 ک53 5۱۳ا ہم٣ 3777 ×۲× ۰۹۱۴ ۹٭ 78٤5

 2٣ ٭چ ہ5, ۰۹۷ ×٭ ی )1۹ ۲7 )۳۰۲۳۹۴ ۴ ۳۹٦۳۳
 ٭ک 89ا 165 26715 ۶5 2۳۲۹۹ 7۹1 بج[. م۹۳۹

 ]1477 714 >.3۹۰7ہ .۔ (ج٣ی)

 2757 "ک1۹ (3۳۰) .۱۴۰۳ :× بو. ۳7 ہم۰
 ہی۳۷۶۹ ۹م]٭ ی٭٭ ۶5ا۹ ۹5 8۴ ت۱! 3۴5۱۳۲۲5 91۴ 7

 3۱۹۳۹ ۱ ۶٦ 31۹۲5 ۱151 1)٥۹۴8( ا)

 ج٣۳ -٭۱6٣۳ ٭اوا ۰ ٠ ٭چت موج. 86
 وس ہ۔دو و ےس ےہ

 چچی مشسپںنیچتسنف - تباجتسا 5٣۹٢ ٣۹× ئ۴ ٭ا ۹ ۹

 ۴۹ ۳۹[ ۹۰ +17 361۱1151 ۹۹ کت 1, +7

 7 (517۳9۳۳ 5ا] 5۳۹, 5۹ 5۴1 3)۹ ۹ 5۲47 ۴

 ۳ج ی[95 586 81۹۱ ہد 5۳۹۹. 1۹5۳ 5۹۴۴8 778 7

 ٭ہ ہ51 2۳۲۳۲ 5 ۴7 ۳7-3 :ہ

 7 517 ۳۹۰ 8 ۳7 717 ۵۹, 5۹ و < ۴7۶
 -مو٭ ہ5 ۳1 3۱۰۲۴۰۳۲۱. 5۲7۳۰ ع٠ مہ

 -حن٠ ۴۱ ×× ۱ ٭۳٣٭ >8. ٭) مج پپ مہ
 ہ٣۳ )ہہ م7 38۹5 ۹۱ )0۹6۲79 ۹7× ٣۳۷

 كدمحبو م5 ۹5 ہن <۱ ڑچچ پ٭جٹجج ۳۰۳۰ ٥۹

 59 (۴۴ ان۰۳ ۹۳۴ ×) ۔-(یہ ۹ار ب٣۳, 75 3 5۳١
 ٣۱ )۹۹ ۳. 5 ۹۳95 51۳ و۹ ۱۰۴۳ ۴
 55515 ٢)٠۳۰ ٭ ۹٭۱3۲۰ 5 35ا9 ۱ 5 ۴

۹11815 ٥8157 ۹1۴ 7۱ 

 ےبسوووتاکا کت6 یز ھر کڈچجاھب ا ےل تیا رانا اج یم یو رٹ ہک اس دی یم رخ ا او ید نان یف تم بت س ات عاکب ترک دق رقوم کنی ون اولی یہ ںمابناج وک ہم اق ینا حا یکے و وو بولدام ہجر یعنی تک بت کعب وج راج فتح ییا مون داد دم جج جہ ام ےن اہ تھ کرا ےک ام ج  فتحاع تاک آم جار یب

۱ 5 2 
 ء لیرارسآ یب ۲۸۸( مئی نما نمس

 1 اپ نھیف نا سا یی ینا واوغ یداسا لڈد الل
 2 000 ات پام ناسشالل نام نمو شا عارضع اب
 ا تب ملع كلل را ایوب ییا کپ ندا رات تا
 ےل ضباتلضف نولو ضرالاو تومنلاق نا لعا كثدو

 ]1 مع نزلاوعدا یہماروت دادا عاد وت ییا ا

 1 نوچ برا ما ةلیوا مت یل نوعسی نک دی لا
 >1 نا ولیم نام كر باذع نِإ را دم نوفاشید ةتصح 7

 ا امام زا 2ما لبق دل وم نا 2یرک ند
 ہہ سڑک ناسا ا یس پلا ئل نا ايش ا
 ٠إ وینا یا لو تب نک عا تااپ ا7
 1 تن لا ندا ادب سال تالاب ںویرادو ایام ان
 ا دیا والا كا یاں ولا ا صاو ںدایاحا اج

 مر "47۶۰ 35 ہیرو بچوبج جہ بجچ+٭ یىی ٭٭ بچ

 یوم ۔وی ہوججح ر٭ رر یجب  ہتروع جو مچ ہ
 >7 5ت ٹبجچرج مو93/جر (عد)ر بج (درجووجچ (] ڑ
 3ً × جج یہ٭ مرچ ]۲کر ۳) یر7 ۳۳۳7 7ت7 31
 چو ٭یر+ مہر. بو ٭جر یدر مروج ٌوججو
 می 7×× ہو۲7 3 ہجر 75 ×7۳ ×7 7
 وج وچہج موہ 7۳ 1۷ جر یجووی ہہ ےوہر اڑ
 ہ7۹ یہ ۹ہ یو پڈ7ج "*٭ وج+ "م895 یءےر یہرعەرچ
 ںیم ھ لنک او یا ات یش نر ھا اک پان ا ا یھت
 ےہ جہوڈ٭ر ہ۸ ّج ۔ینچ ہچوچو میج وہ وو چرچ
 نئلچ ہہ ۔تج وج٭ تہ جج !ہ ٭]ہ٭٭۶؛ عمدر مج ۶ جچرچ٭
 قہ مرجور ترک و مج یرجوبچ ڈوب جز ر جج
 لہ ہر ہك777 م۷ عج مج مجی_ 3۳۷ ٢ یوج یب 9
 ]مل )ج۰۲۱ (۳۴یدر ×ز ہج7٭ "زور ہجاج٭رک ہ۰ یز 5ج7 ہى
 ت77 ر7 ات 7۳ اہ ٣ک 77 "یے ہہ 7ج
 ]ح7 بہ ن٭3رق)و ر فرزور فرج وجج٭7 و, ) مج یج رب ×ہص
 ےب ۔ےہ ر مو ڈء-دج٭ ہو +برج ×رت یووچر (مےےر یج جج
 ہ۳۳ ہم ×۳۳ ہ<رزج یسججچ ڑوسبو بک ٭تج پہ و 3
 حج ٭غنج ٭ می ) بور ہیبز وجچ ھ۳۰۴ _ی نے ؛ یدر
 وڈیو ]پج مجوج ٭بورجرو ھوج موج بہو مجغجڑ)
 مرہ موج عج چی جر ہ۸ یبجسہچجے یرورچچ چجر
 ۔]ہ٭٭ تار 1/۴7۳ زر 7 7 تجھ چا7 0+ / 78
 تحت وید نوہسوج ہماومإأٛجخ یجب ٭مقر مممر یچب درو+
 ]مج پیج ہ۷ ج ۷م ؟مےکچآہو مے ڈبو ہبہ وو
 5:9237 بج قہ ہج ب مر ہزوج ہہو بو زچ رم

 جمچ×ہ]7 نت ۔حتسصو جب بج وو باور جج /
 ہر بج نج درج ہج٭ر وج ہح یرجج بور ۰3 ۳76 ۶

 51ر



 اک ۱ ]5 ×7 ہال588 تے... ۷۸۲

 ہہ ذ5 +73 ہم3 7۱۷ >۳ م ہ ٭و٭٭ ۱853و

 چہ ۱ م۶۸ ×۹ ١ ×76 ×۰  َسَباِْمرََْملا ناکُہتكْنَدلَو

 نیا َیداَبعاَمترَی الا قآر کیلا ۳۴ ء٥9 ×ہ٭٭
 مہج مے و م]وو واچ د۳۰ ۴م" ے می٭7۳ ×:55)

 08 ۹۹8 ۷ <7 ک 7 ۶۴۷۰۳ : ×7 × 5* ١7×
 ۹7 121۹ ت15 ۹)۹۹5 77 ۱ یک ب×ج×٭ *۱۳۱ 31 37۳۴ >۰

 210 0 51. 57ہ ٭ ۰٥ہ *۶۰۱)۴۰ ک۵7 )۶77,
 17 ک4: ۴۷ ۳-۹187 ۰۴ ۱

 ايسا لت لينوکضب ۔- ےلیسو ے6 (×٣ ی۹ ٭٭ ٭٭

 ۳ ۴159 م۴٣ “855 3۶17 87 8۴ ۴۹۱ 7 ۱ ۰۷ا

 ہ55]| << ۳ہ ٭ ٭م× ہہ" 23 ×8 د۲ا >5 ۱ ۴ ٤
 ۹۹۹ 1)3 1۹18-88۸7 7۹ ۴۹1 ۱ [3۳۷۳٣ ی5. 5 8

۱ 157 ۳۱۹ ۹37۳۹ ۷77 51157 8 77۹ 
 کرا ںی مز سس سرک ریس ےس و اے

 ںع نوٹ او ةتصد نوریھ وی ٭مچ 5۹ 15 ۳

 ۳٣ ۹3۹ 15۰ : 35٦ مج و۳۲ ب۵8: "جہ جو
 *٭م۹۰٣)۳ د۳۳ 5جو3 ۱ ہہ ۳۰۹ ×۳ ×× ۰۳)

 ۹. ما د۳ ۷٦ 5ج *۳۳ ہ7۰ ۴ ۱۶۰۴۲۳۲ 8 7
 وہات ) وک 7 *!, 5۹ "مج 9۳۰۷ ہہ ×آتج ہ۹3 ہزج

 505 ٭ہ ٭ہ ۔_ (چو3)

 ںیم كا لا ال بہم
 ۳'۷ ”٥ ۳۲۷۵) 575 ۹۹۰۰۳۳ ۱1918215, ۱5ا 7177 777
 یت ۳۶ 25۶ )۱٠۰۲۹۹ 5۷ ۶ مج-٭٣ ×م<8 ٔںےج آہ<٭ وج
 55۱۹۶ ب۹۶ 5۷۹ “۹١١1ا 8) ۱ 7)۷ ۹۰۰ ء۶۹۳۵ ×7 ي۹۰ 7٣ب یک
77 ۱ ۳7۴ (37< ۹۰۳۳ ۶۹ ۱۱۳۳ 015۲۰1۱: 6 251 ۹ 

 ک۳۱. ہ5. ۳. 7 یعبر ہو٭ <۰ ٦)7
 ما ج ٭< مم۴ ۱ کا1 ۹۰۹۹ : یتا 168 م۲5ر8[15 ۴۰ ۱

 115 (55) ٣۰۹ ×٣۲-ك ۹۳۳ ما٣3۔-٭٭., "۹۹ ِ"٭
 5۳۰۱ 714717 ی۰ 2۹۹ ز۹ ۳7 ]771 ۱۴ ۶۶۳) 1)7
 5٠ (م۱۰ (۴۴۷ ۹۶۴ ۹×7 8 ک ۶8)) 3871 7۹ ۴ 77۳ ×7

 ہ۴ .-_ جچو3)
 ک ۹0۹1 (۲٠چ ی|٭٭6 ء۴ ج5۳ ۹۹ ہن, ایزر ۷ت 8)

 557 1۶6 ×1 ۹۳۴۹ ۲۳. ۹6 ک۹۲ ۶)۳ 0۷۳۷ ۴۰٢
 55۱۹۴۶۴. ک3۴: ٠۶ آج ۴11۳۶ ۹ ۴۴( ۱143717 7۴7 377٦

 5۶۱ ۳۴*1۱ ہکا 5٥٥ر ٥٭ ٭٭ ء۶: 55۰ ی۹۷۷۳ ایزر ٣ چ۲
 جج ٭٭٭ ۲ <۰ ۱|۹ ج٣٣ "۹۷۰۳۳ ٭۰م"۱٤

 ہہ ہہ مم × م3 ×۹8 ِم'3جج ٭٭۹: ج٭

 5۳7-7 ٥٥77 8181:715( ١۳٢٣ *. 7۸, ۳۴٥ج 71۹7۶] ۹۱۹۷۲۳۲ ۹

 ٭5 ٦۱ ک1۹ ہ8۰ ٭تچجج "۹08۳ مو! وک
 7 17 79 7 .-- (چ۹و3)

 ب× م٦ 31+ یب ٣8۹۳ص۳ "و57۳ ۲ 7,7
 558٦۱ 5ا۳۰ ٭رز× یڈ ہہ بی۳۴ >۴ جو *×ج

 ۹1 8. ۳۹ +5٣ *۔_۴6)۳۶۵ م۹] ×8, ۱۷۷۴۳ 5151

 ۹: اتَیَرَمنِم اتم مال ٦ ہ٣۴ : جم "۰×۰

 مو م٣ ۹)8 ۳ج 38 ۴۹۰ ۱ ہ۳! ۹۳۴ 5۹57۳ ۹۹ ٭×ہ٭

 ٣× ہلاَج3كطتلام لع لیتب "٭ *٭١٣
 ]5791 ۹151۳5 311۴ ۹ ۱ ٣

 ڑ9 ٭ر ق ہہ جت ہہی ٣٣٣ مب ۰3ہر جا

 وچ. ۹۹. ہ۲ محی م٭ ہی  جچ میرج

 7۰ م× مم دربجچ ھچج م٭م ]یک ہم و 6

 ”ہ٭ ٭*٭ی َنياماَہْلارَتمِاَعم ×۸۸ ٭٭
 ہتم7] ۹ ۱۳ ٭] ۲ ]6 ۱ یی مہ ۳۰۳۳٭ 9 ہم٭ تاوا۹۹

 تو ۹۴۴ ۱۷۹]115) 35195 ×۱ م77 ہ٥ 287

 ۴۴۲؛ ۳٣۹ 1 88 ۶٣× 5۳۲۹۹ ,51 717 ۴۴ ٦8۳۴ ہ7

 ٭٭ ی٭٭ دہر ۹۳۹۹۳۳۴ ×۱۳ ۳۹؛ 8۳7۴ ۰۱7

 بہو 26 : ۳٣۷ ۳۳۳۳ وج یجب ع3 ۱ >۱ ج۳
 میک م3 3ا 15 ی٭: ۹ ۴۹ ×18 87۲۳۳ 77

 ے۹۱ ہ×٭.٭٢ 81۴ ترا لا لا منیب قر
 نل ےڈتجسووکخم ]ید× ٭ ہج_23 ۳٣ :٭ ×۰

| 77 ۰15 ۶:۱۴۳ 1۹151 2۳۱ 7717 ,1)5 ۷ 

 ڈتدا٭۱ ہ <۶ 7۹, :5-۴۲۳۲۹ 6)۶۲۰ 5۲7۳۳ 5 ٣ ےد ٭<
 2086 ۳۲۴۹7١۹ 7۳۳ مانا :۴9۹) ۹6۳ ۳۷ 7
 <۱ ک5 ت1۳ کت 6۷ 8۳] 211515۴ 71]۳۲5 ۹۴1 ۲٦۴ 7 ي۴۰

71 ۳7 7318 ۶۳'۴5 1[ 515 212718 

 .35درآ ٥ مج ٥٥ چی و ٭٘ہ-+ہ٭ي یىی
 ۹۹3181۳۴ ۳۳۶ ۴1 ۱5 ۱ 5)5  7۷ ۰-777۴۱۰۲ ٭
 ج۴۹۱ ۳۱ م۲۴ ۶آ 55 ۴۹1 75 7۲ ۹۹۹ ۶۱74 ۴۹۲7. 71۱

 دق ا5۱ ۳۰ ۳7 76۱37 ج7۹ ۲۳۴۳ : 0 ٤
 ٭٭وعع ہ5۴ (عئر۔یو۹ ۹۳۳ <([۳۳۳)۹۲2 ۹3۳77 ۱ ۹7117 ج٭

 وا+خ بد ہی یادر۔ج ۱18 8 د:وو٭ 5664 ہ٭ ہم
 35 5۳ 118: ۴55۱ 5۹ 515 5, 158 6٢ ج6ر ۹4
 ۴1.۴ رک ٥1٥۹3 ۰۹۳ 3ی ۲8 )677 ۹۰۳۳ ۷

 (1۱٭٭] ۹3۷۲۷۰ ۹۰۰۱

 وقت م× 3 ہہ ہی. ہ۳ و۰۰7 *رو--,+٭
 م۱1 ۹1 ۰۳۳۶-7 6۲۰۳۶ 3! جہ. مع روسروج ۰٦۳7

 ج5 +فا3 551 813۳1 ۴1 ۶۱۱ ک3 3۱17 ۶۰۴۳ 7.

 ہبہ. ۷٣۳٣ :جچآج٭٭-٭٭ مج ہ١

 یت باداعد ۔۔یجہ 8۳۳۷۳ ہج.٭ ۳. ۶چ٭ .-.×

 م91 75۳۰ کا )۱.9۷۹7 518 7775815 (31) >۴ ۱۹) ×٭



 ساس -. ۷/۸۳
 دے رب اد ا تفاش گ1 ۔ت اھم اما یم وھکس تاک تب

77 7718۳ 

 عکمِیَ - كادتحا ×۳ ٣۳۱۹۶۸ ۳5 ۳۴ ٣۴ ا,
 ٹچ ڈو وج >1 585 ۴1۱ ٌررقَكُسَو - ززفعسا 6
 ند ہک رو ]ی١ ہ۹۷ >ی مج 89 ۴۶ا ۷۷۷۱
 ٭*ک٤ ۱ َكِيْوَسپ - ترص ×15 5۴۴ 5161157 ۱۶1751615 9119

 چ+  ی مک بج 833 5۲۳۳ (6ا:) ۹۳6 6 8 ,۹۳ ٦
 جے 55۳۱ 19717 171 ]۱47177 ۱ ۹3 17۳7 77 ۴٢

 -جم مج چو ٭ج ہ۱ ۶۴ 5۳]| ٥ا۶۴ ہن ۹۳۷ ٭
 ۹۰1-۷ ]3 +۔(چ7۹۷3))

 3ج وج ہ۳ (یە)ز ہہ ۱ 8×۴ ×× ا ۱
 عج (یج) ہہ×× ×۱۲ جو ×7 مع ×۹ ]۱۱5 <5 وا

 ۔خ٭.۱ ×۴۸ ١۱× ہ؟ہ8. 3۶5 تڈ٭ ۰۴ ۳۳ ۹ ٤

 وہ ۶۱ ہ۰۴ ہ٢ رآاڈج ى۱٥٠ “]) ۴۰5 8۰۶۴
 ۔یج ٭مج مج 57 رام ہہ 27ت ×۱۰ 9878 ک
 یوجوو 55 ۹۱۷۰۶۲۱ 5ا3۹, ٢۳۳ 3۹7۰ ٥٠ج 5ا۶ ۱۹۶ 4
 ںڑوجچ ۲۱ہ, ہ ہ8 ا۰٣ی م۱ ما5٭ مہ ۹4۹ ۹۴
 ہہ ہت م56 م۴ ۰81كک ھہ٭ د۹ 5۹ ےہ کک 67
 2+ وچ ۳ ۹-20:6 3588 ۳۹۶7 71۹8 ۰ 78

 وج و ہم ۱×1 ہہجا ((58رج ال8 کتاڈ ہہہ ک٭ ۳۳ ٣6
 حج. چوم مو مم جو ہ5 ہہ 3 ہہ 75, ۳ 1تک
 و نیک ۱۰88 می مہ ]یجب ہہ ىو تہ نو6 ۴

 ڈجہ×. 5× 55 09 5۳ 1۱
 جی چت ٭٭ 8ہ 5ٛ ہ. ×۴ ہہ مو ٭ 6
 تہ ہم می 56 ۱ ۷۳۰ ؟]5) ۹۳1191 ۹۳۹۰۲ 748
 ]قے ج۱ +۳۷۹ ۴ 5177 ۱۲۱۳۶ 511۹ 515۶۷۱ ۹ 748
 حج. : ہہ 38 ۱۳۳۱ ۱۳۹, ۹۲۳۶ ٭>5 ہما م۲ ٭ 5
 مج :ۓ ([م ہم ہ۲۸ ۱83) ہ ×ہاخ ْ: ۳۲۰ ك۳ 5۱
 ۔ےحح ہوخرط م۳۵۱ ہد لڑچد < ہ۶٥ 5۲۳۵ ۳۳] 55
 ۔5ےببہمچح 8348, ۹۹, ۳۶])5۱۹ ۹۹۷ ہ5ا۹ >۴

 ت×٭ ×× ۱ :×٣× َكِهََر َكْيَضجَمولع بجو +۳ -7 سا ۔ے۔ت
 ۔بروق ہ "مات 18538 ٠ ے3۹ ٭٭۹ 98۱ ہک

 37. ٠م٭٭ 3ج بو3 ہ ×۱۹ ٭مہاح ۱838
 وج8 2ہ جج٭ 5 :1۹۰م1 1۲۱183 :59] ۲۰۱۳ ۹۳۳1

 یو ۹ ر1 ۴۱۹96 75 ک>۲۰۱ 4 ,۹ ۹٦۶6(
 ۔چمجج مج مإ ۳8۰ م5۱۰ 501 ۹۱۹ (88) 16 :
 ہن ج5 >۰ ک ]۴ مج مہ بپا ہ۳
 عج یم ٭ ے3 ہ ما. (188۱ص۹-٭ :ز ڈر
 جج 7۳ 5۳۳ ۰۹۲۹۶ , ۸۲9۲۳۳ ۹۳۳۸۹۰۴۴ <3۴)
 3 ٭]”)٭ ج7 ٦ :37× +۰ ۳٣× ٭٠]۳۹۶ *!27۶۳آ8 ۷۹
 ج× ہہ ہ ہ٭ ×٠× (!وتط ء67 ×5 ۱ ک5 ج3۹7 7

 حی قم +۵. 5 ٦۱ بھجوا طا 1 987976 6 ,18۶ ٦1۹5
85155 5۱ 

 رات یا ںی دس ایر یک ا

 رکالاد لاوقلا یو رمَم أ6 جم <<

۲ 
۴× 

 شیپ وہ انچ مک و ہومق کج ار تو یہ اد اطپ سل ا تک دا خا ایپ مجسم سرد کک تم سس دہ کوس رس چے پیس ریمم ہد ہہ اپ مرح چرس یھ تی نس م اچ تعا ا ج1 را و و حب یم ام جس یھ رسوم رپ حد و ںی و اڈہ حا ہہ سجسوومموچم٘ روتا

 2 ےس اپ پا ےب اک 730۳ ٤ مح سا -ب دی 07 7 . -

 | تک قزلا دم کر لون تلک نےلد اح ا 1 لاک تاباااد فرات ٰ
 وم وائن ذلک ٦ یکے ایما میلا وت لا نرخآ نل لع ا
 4 كو صي مول تحتسا زکات وفد مما ا7
 ۔آ لاوقلا وتر متحد تو موالع باد اہ
 ۔۱ یز عطا رضا نام یشارم ییا ورم دیر داد ٢

 | رکی اڈہ صم نوا حنلا ی تادلاوک پی ا
 ٦ نامنالا نام تو لاک ا 7 -] نوغدت نم لسیحبا قو ضا تاذا دات 7
 ٦ لیشارالا بایتک مح ناک نواوا ہار ا٦
 ۱ نٹنیا ء00 پیرا جال مباح کیلع ا٢
 1 نشان اف وع لیزاف یخ رات فر دیت ا7

 تو

 ممرز دہچہ ےب چو بج یس وو ںںرب ر ہوم کہا
 ج ییہ عے3)و کری دی ہمجوو ج ہجر 7چ مم ۳
 بج جچ یجج وچ مم ڈو وہ ۳۸ ٭29 و3 7
 جویچےو  مح)ر ہ )وم ء مج یب و 1 ہ م5 ×7۳ ۸
 بج فہ چمچ ۔م مہ 85 ۹9ِٛكج ۶ ٣۳ 5 ہہ
 مےبیرہو 7جہہ پچ ہ وم *یجڈ رڑچ 1)۷ 7+ اج 7

 ۔ےہوےہ وچ ×6 ۶ جأ ب۹۱ یدز ے٭۔چر5 1٦ : 58آ
 ۔زج نہ7 ۳۲ ہجہ٭ ہ۲ ہجزجہ ہی۷3 ٭٭ ۴ 7

 یہ ج3 -ےووی ×3۱ (یمر پچ جے7 می "۲1۶ 7
 جج ہہو ٭)و 737 وا ٭*ڑ, بر ہو5 < ۷ج 7
 ہر وجہ مے ہیہہ مہر <جرججل9ہک 3<
 بج و یہج یریہوبچ ھ/تصصت مہ | آ۷ ]9] ×)7)75 1)5 ء۳۰
 ہوتی جو ڈر مے)ر وہرو دو 2تو ہو مج ج5! ہک
 ےہ ووجم. ]مو ۔,×_/1ر) مدر موکأڑو :٭<

 -ڈگج آڑ مدح وو ٭ن نج ہہو موو / !رور (یدر جج ہ۰ تاب عج وج ہہ -ص٭٭ ہو ہروک -۔ج ہدہ٭ ہہ ۳ ۹77ر 77-27 28 ہ77 ھ7 ۶ا7
 جو "وەر پج٭. 25 مہ موج و٭ 158ہ 8ٴ:
 ھم وو ہر ٭ جج 0۷ ر مہجہ مج ہت ٭ ۱ (ئ۰) ہک 27
 جج چہوپ ۳جے يہ مم 138 یک وج و517 04
 ےہ ےچ ںچججہب ۷| ج۳۷ ہمہ ٥3ب ھو ہ<۰۳و) پ۷7 7

 جج دح ہہ یر 8جو حر مج موج +
 مدز بب مِ ۶ہ ھ 5ج ہ 8 ہم
 ےہرہجہجو وے ع ]ص77 ہ۷ ےہییمج ہمہ ۷ہ ج-٭) ٣۳۷ ہ07
 ںہوہ جج دو پبحح و ود ٭د+ 199۰۰ ہو۶٤
 ٗوجہی چوچجوہ  یج ہمہ م٭ہ 7۰۳ ب ۸77 :2)

 ڈروبج 7,



 3 ۲۹ 19پ ء7 ۷۸

 (جا:ریج ×5 ك5 م1: ڑجج٭ ہم ہللووم دور د55 5۶۸ چو

 ٣۷1 7 ۴۳۴ 7 7چ ہا ]2اس٦ ×10 ۱)۰۹9
 ۔.--.5۹ ۱۲87 ×۱۰ ×۳)۱3] +771 775 ۰11۶ 77837 ٠

 ۰ ۹.5 5. 9۳9 ۳۹9۹7۶ ۰1۳ 381 577, ہا
 ]۶ ۹ دورو 2د بو .۔ (چ7۹ي3]))

3 7۹7[ 1119۹7 
 ل87 22۲7۶ 2+3 ٣-8-7 ہ×٭٭چ بج ×:  ۰م
 ۹۷٣١٣ ٠555 ۶789۹ ث:ہي "ہ٣٣. تبچ
 3چ ھ۱ ۹ 0۰ لات 8۳۰ ۰۱+۱۰۳۳٣٣ (یج) ہ5
 مرچ 13۹ و۲۷۹ ہ ۳× مج” تو (ہ6795+: یر ہ5

 ×54 ت9ا1 مم د۳۰. ۴۹۳ ۹۱۹ ۳۳ (ء( 7۰۶

 ۶)21۹ 2٥٦۹ 34 کا ہ۲, 511 5۹۰۴ 8۴ ٣۳۳.۳

 ۳ ۶۲۹ ی٭٦٭ >. ى۳۶ ۴ ۳یہ, 961 ۹۰۳۰7۳7 ۳)383.
 0 ہ۱٤ ان۸3: رک) ھدد۔ رح ہے درس٭ چجاخڈ ٴیج
 7)٣ ۱ ۹51 ×77 ۳۳ ۴ 5ہ ٭۱ مح ۳و
 ٦٠ ہ5۱ ڈ5 و6 ہ۹. ھ.:۰ ×77 ۹۲۳۷ ۹5۲53 ۶۳٢ أ۷
 ۱<2۳7 ۹53 >۳7)5 ۲"  >م ن٤۳۴-ج.ہک ٭ہ بیج٭ےص 8جو
 م۹ 0۳۰ مج ۰۲۲۶۱۳۰۳۱5 ۱)5۲۹۳ 9٢۰۳ 6۳, 23جو
 ٭-× 85و ٣۳ ٭*٭ج٭ مچ ۰ ۴۳ج ہ۴

 ۹+۹7, .57911159], 5157:7 ۹ "۳٣ج “|198 ن٣ چڑ
 *٭71۱

 ڈر 6 [3-.9[1٭ ہا۹۷۴)٭ 7 ن۴۰ ۴)۳ ۰۲۳6 ۶ا5,
 5۱ ۳ م٣ ٥۸۸2 ۱۳۳ ہ۹۱ 8۳5۹ ۱۳7 ×1۴ م۰ وچ
 ٠5 ہ3, ھ١۰۱ 7ة, ۱۴ ہ۷۴ ہم ۰۳٭ *م؟٭ )×۲۳

 _۔ ک81 7۹ 211593 ۹315371 ۴۳ ۴3۴ ۹۹۲۳۰ ۹:9۹ ۶ ٠
 تا 321 7 ۴714 ×7۷ ۳۳ ۹۶۸۱ ۳٣× 5)3 ×۹ ٭.
 ٭ح. ہ5 230 ۴۴۱8۹. 18565۳. ط×٣ ٭۹-"رو3 5

 9 (۷5]1 ۴1 ٦> ۱۰۳۲۳١ ۶۴8 بج٭ 05 ہ۷ رو می ۱
 0 م۷۰, ما ×۴ ف۹۰ ما ۹ ہہر ۳۱ ×9.

 ٭+گآ+ ۴ر د52 ۳6۱ ۳+۴۹۳ ہ٭ ہ ت٦ ×8۳ ۴5
 ت۳ٹ٭۱ 5 ٦ ”٦7× 7)۹ ٭×]رآآ×کا ہ د 8چت ٭(37) ص۴ او

 ۹.9۳ ہم۹: ۳ مج یو ہ۳ ٣ب 8۳ ڑ۰
 ۹وج ۱ 1۹۹۳]٣٭ ہ م٦ ۳ ۴۴۳ ٭758۰ ب۹ ۹۴۲

 ٣ ہہ ۰۷۰۰ +-٭65 ٣٣× م۳. << مو-ر---۳ ۹۲۷
 6 و ہ مے 5۱ مہد٭٭ ۱٢ وج ہ یا ۳,
 ڑ۳ م۹٣ ۲۳۳٢ ٠ ہ5۱ 75×۳۳ ۱٠77 ٦۳۳۶ (۴٣8۳-ژ۹۳ 64

 0م5۸]| 5۲۴ ک3۰ ۳۲ا۹ "م۹78٣ 1185۱1۹ ۹۴10۳۷
 و59 م51۹ 715157 ما۳5٣ا<4 ۹ ۹۳۰1۲۰ ٭وڑجک م9 ٥ب۰ ی

 11 5۶7 7)۹۰٣۹ 1۹۹1۴۶ ہ۴ ۹۳۴۳۳ ۹1۴:۹
 55 7 ۴۷۳۳۰۶ 75۳۰۹ 3:۰۰ 2چ 1۱

 ڑ8 7)5 ت۳ ہ٣۳ ٣.٭۴۳۳۳×5 ٣۴ ×70. ے*ح تن مورو
 8۲ ی 1۶۲۴ ۴176 1٥( ۹۳ ۳3 ۴۳۷۷ ×٣ 8, ×× اتج؟
 ۹ ہ1:957 ۹)7788 ی۰ >۰ ۹.۹ 61534 ۹۳-7

 +۱ ی۹65۰ و ہ ہد ہم >×ہجح آگ ہ٥

٤8 

 “ لیمآرسا یب ۲۰ ۵ ینا نخبس
: 75 7 5 : 

 4 نیو ور ناورلا لا دا یاتک کلو
 مانا ساعت مرتے جات بق |۱7

 ا دم نسلی وو نئی 1 ٦ نم ناک نمی نون اد وت نور ١
 ا2اف مانع یر ها نت یم

 تیا ا کک کل تل ناآَليَج ٢
 ا كا دق لت تا ہملا تشغت لا تخت ا
 ان ضا نم تنا داک نااہل ئاتيلع 1

 ۱ اتیادک نم ةتيوال ت2 ںوعاالداواھٹم ا

 ا ناک َنلا نار تا تلا نار لیلا قیا ںیمقا ا.
 تن یر تان ا اک لیا نیک اکو 7

609077 

 ممر 5ي ہ5 بج ےہؤورہچ م!کہر ہہ مہ ہ8 یر و
 چ٭< ہہ ح7587 7 7ج ؟تورچ یربہو 3یچ گرہ
 طو ہنی + یو پرو بج ٭ج جقو توج ہ-۷۹ج 1+7۱
 مز چچ٭ م3 ہر7+ یررج ییرچ ۳۴ ی۳۳77 ۳۰ 7

 7۳6 57۲7577 ۰۰ج 0 ہی جج ی7 ھا 7×7 ۶77۴۰۹ چ٦
 چی جر مدر چی ں/خ چچ5 ہي 8ہ یي +طوچج6 بچ یچب
 ہہیتج و بحر یدر رو یب بو٣ ای ہی 6 چج
 و” کج جج ہت ہو ]ممص ہ عج ٭م٭/ ہہ ہم

 ےبآبوج ہہ مچ ہو ٭ووچچچ ہجر یک ٭۳5 ٭٭٭ 7
 دہ ہ3ل تی و 7۸5ر میمر ہہ یراع ا7ج ہری 7
 ]۷ ۳ 7۸ ہ٣. ہک چک جج ہو7 / یےر ۷ 7ہ
 وج  "-ەد-+آج 2۴7)جہ < ۹۳+ 7وہ ٭7۸ہتج )7۳
 ]ڑچج+ر ی ہو برج ہد وچ مرچ وو مج دب وور٭ر9 م7
 +7 (6ہ) ہو ہک ب ٣۳ہج ی جو عحیج تی مج 7515 جو
 یا "جج ×۳۰ ٣+ یوج ]مح ٭میجو جج مو ہر
 5۷۹7 5< ہہ زہ یر ۱س7 ای رپ ویر ر ور
 ےس اکر ۱۳۷ ک77 ہا 7 ہیچ یب ا7 یہ میم یو٭٠ ۸7۳۷
 ر0 ب۳5 حح٭ 58-ہ٭ یجب ںکخجہ ہججو+ 1ر یر 6 5
 ہیچ جج یے ویو بچجرچ ہ٥۳ئ ہمہ جیب مچجہ یچ٭
 7ج ہ موہ رزم ر جج جو مروجج آڑ ×٭۸١٣ پک
 محر وا9 اچ ب٭ مچعح ٴٌْ٭ جیک وڑچب ١ م۱آ 7

 ے٭- ہت ر یک ٭ ہر ٭ ۰+7 ٭ 77۳۴
 7ہی “)جج ر یمر جج × ھم +۰7۳ ( ہد جت "و جب
 یو یج ہو مج جج جر ٭ بیج ]مج ج+ پ٭

 57:5 !۔(ج مح وو ×۳7 ز



 ڈاچ٭ ٭۹ ي۱١ 1۶۱6 ج۹8۱ صك 8۰۲۴ 8۲۳] تا5 8, 5۳ 5

 ئا۱5۶٦۶ ۶]۱۱] ۹۷۳۳۲56 ۹۴۴۶5۷ ۶۲9 ۹۳, 1 9٭
 دو م٭٭ ہ۱۷ 5۰۶۳۲ 7×5 ٭ 2)5۰:3) ۲ ×× کو

 0۳6 مج م٦ ب55 ۰۳ 51177 ×۲7 ہ55( +1 1۱

 م۹ ٭(۴ 57۶۶ ] ,۹۹۳۷۳۴ 7۳5 ۹۱۲ :۳۹۹ ٥۱٠۰
 185 ۹6, 1۳6 م٢ ۴۴ 817 بکلا ریاطت ×65 تا
 15۱191۹۹ ۹۲۷۷ تہب ب٠ ٭.)ہ× *×۱ ۳۴ ۴ 2۳
 5.7۹ 57715 ۹۱۹۳۳8 ۹5) یماند 5۴۰۱ ۳۳۰۰۳۶ ۹7
 8)2 ۹ ک۹۹ 77۹971117 2115 ]۹5 )۳۰ ۹۹۲۰ ۹ 4<

 5 ۳5 ی۹1۹۴ 39 3751 ۳ -- )۶-۳۱۹٣۴)۹۹۳(

 تالا تعضو قوت ا تعنض |ژٰش لا دِإ 8*1 ۹8٭٭
 اگ مم1 ۰۳ ۰۲۴۶۱۳ ہ۳۷ ہ6 مجیب اج پج جو

 م۹18 7 0۳۳. 5۹ ۹۰۴۳۴ ×۱۴ ۹٥×27 1۶ ۹۹۸ ×ی ی۰
 ہہ ۹ ۴۰۰ ۹۹۰۹۱ ٣۳۵۹ ڑ3 ٭× 5۱۰۳۳۰۳. ۰ٌ(

  ×7 ۱۷ ۹۹711 ۳1 777878 ۰17تا ۶ ۹77 59 ٦×
 ]7.۳ ہک (3)رہ 31 ۱.۴۶ موسج.ہ 85

-98)> 

 ۰ر و
 يیَثَعِض ِباَدَحل ھے کج ۶

 3۹, <ے 1۹ 37. ۲۴ ہ۷۳ ×۱ مات :۴۳۳٢ر ۴۲
61۱ ) ۱۲× ۹ 51۳ 5۲۹ ,۴۹ ۳ 

 گرتی لاوداک نادر - زازفعتسا ۔۔۔یچ ×0 8۳۳ ہہ ۴ 1۱
 ۹٠7 22 (31)-ب 3ج ہو ا ۹۹: 0:8 قصص جگ

 ۳۲۹ ٥61 (888۷۷) 5151:5۱91 5۳۴۴ ات +77 3191 ,٦(
 ۹چ جٹ مج مو ]جی مج ثتج +9862 ۱۱۹۱ 08 ک۳
 جج٭ ٭۹ ک۶ ×1 5۶ ى5, 59316 ۹۲۴۳۴۳۴ ۲٣٢* ٥ھ) ۴ یک
 ٭۹ مج ٦٦ <٢* كا ۹۶5 بما ۹۵ ۹ 9
 916 نو یمەجہ٭ 6 ون۱ ہاٹ ۸۹۳ 86

 ۹7 ٘ص١۹ 951 ۹۹: ٥۱1۱1478 ۱"٭۷۹۳۴ ۹8۹۰۱ ك5 ہہ
 877 3351 2ج5 (33)-<۔۶ ۴۳۰ 3۶5 5 91۳۴ ۰
 ے ۷۳ ۴۲۳۳۰ (78), ۱۴ ۰۶۰۰۴ و٭٭ ۱۹۳ی 7۰۹8 7ہ
 و3 ۹ 587ج ٥۳ :٭٭ م5 ہ٣۷ ۴ +7۱
 م۹. 8858 ×5 ×۳ ×ؿ ب۰٠ 7" *۳ہا)أہ٭ ۱
 ]کیا ( ورم ٣ 5۳۰۰ ب۳۹ م1 ھ۳٣۹۳ ۳۱ ہ۷۳

 ۳ ٭٭٭ 3. 9× ٢ 5ن ے5ا ٭جت ۹9۲۳۷]
 تو اوداک ند ہ5 08 ۳. 9× و -.) 0.7

 مج ۳: مج ہ5۱ ما ٭ "ی355٤ بچ
 ی٣ 5777۲8۹77۴ 57371 7۲۹:57 |

 3558 ہہ بات ۹175 ٥۵ ۹۰۳۶ 3۳۰ ۹۹ل ۱
 ۹0 ۹۳ ہ5 5۱۶۱ ر203 ۱۴۰ ۰)۳53 اا3 ہ)ج
 ×۰۱ 89۱۹0۳5 یو ہہ ک۹۹ ۴8۳1 375178115 (38)

 ۹۴۵ 291 33 ا 91
 تحت <ےتج وجموجہصب وج وھجججھجھووجججتدوججسوجچججوصچ.مدتوج رت جج]_أ__ح-ہنلاک یدمل.--٭-٭ے٭ے٭+س٭وپوأخت تک وجوسٗموچےوکص ہجاونا:دااکتفکتتج وجہ ھھ1جچصصجوج وو سر نا ا لہ نس ا یب دا تن 10700070007

 5یہ ٣7٣-٣۳ تڑڈو >5 م۴ ٭)۳ی۱ ب۹ ہو
 مہ!م>5۴5 7۶ د۳ نج ×۳۳. ہہ ×۷۳ ۹ ۴

 مر ٹم تزط ید ۱0+ درتآد ٭٭ ہک ہہ 0×٭ ٢
 7۳9 ۳ ۹ >۹ ۳ ہ۱۹ 7-1۳۳۳], )۳)5 1
 مہم'۳5.۳7 --ھتمد تد۱ ۹6 ۹۳۴ می! ہمہ -

 1877۳9. 3515 ,٦ 5۶1 71۷76 >۹۶آ و8 ہ3. +۱ ۱
 8ع تاج وس ۔۔ ×× ٴم ہا ڈ۱ 8۳ )۶7
 م۳۷۳ !15۳54 ح۴۱ ۹٠۰ ٭55 ٭م٭٭ ٭ ۲۴۴۸ ٭ووج
 ڈ۱ ۹۶۹557, ۹۶۹[ ٥۴۹۳۲۶۲۷۶ م5 2ا ۴07۲1 ہما ۶
 80... ۳۱, >۳ ہ ہچ٭ ۳+ ؟ج ٭۴١٭7۳۰۳۸۷

 ۳4 ۱ ید ۳۰٣۰۷ موس.٭ ۳7۳۰۴٣ ہ۰٤ َكِلْل
 نَسام لب اعللاک ۹ یو ا1۳۳ 85۳7۹ ]7 ۲ 7۴۶

 ]1339 ء۳33۴ ۱-- (3]33۱78))

 مما سینا منت رى -۹۹۷ ماما ٢× ہک :چ ھچ

 --ہج 3۷۳ ×8. یشِِاَمِإ ن هليَِصْحَا یم لو
 3×۲۰ تر اَمِ چک. وچ  :ج٭ ×× ۶ ۳۸۰۹  ہہ
 پ55 ہ اچ ١.۳۳ قت ۳ ہہ گ۱ مے "۴

 ہ7 2۷7 ۹۳7 ہ۸1 7 ح (چو3ر

 ×5. 5ا 575 یر ہەەہہ ۸87+ 7
 م0 5۴1 ۲۳۲ ہہ 5۳ 3×× ×۳ ۴ 5۲۳) ۱ 3: ٢۴

 ی۳:
 جٹ وس س5س

 موم انا ںیاتآ لہو نب مو
 هنیممب ےباتک یطعیف مھدحا یعدی ؛:لاق

 ٠.5ایم ع5 امتی ٣٦ ہت ٭

 وم ک5 (310) ۹۴ مہ یج یک 3ج ہا: 88 ؟ ہ65
| 77 ,۹) ۳5[ 31 514 57571 

 9وٴ( ٭ ۹۳ ہ۹ أ۳ ہم, 3× ۲۳۰۴ 5۹ 83 ۹۰5
 ۷٦ 515517 7ا 27۱

 ے3يد ۱)8 یءر ہ وڈ مت ۹٠۳ 8۳۰ ×۰ ٭<
 ہی۹٥ ۴ <۱ << :5ر٭ آج ہ۴ ہ۳ 7 ٤

 لا <ہہلو ۱ ]<5 ہہ 5ا۳۹ ,11٦۹ 1۴۲۲۳۷۰ ک۹۰ 655

 مج [:] *33 7 21 17113) ہ۳1 جج ۔-۔ (ییےپیپا)

 ہ5 6+ ۳ی یروح٭٭ 3ہ ی٭ ہہ ۴۰ ۔ ۴
 2ر ۹0۴ 5۰ ہا 7۳ 3۶ 51۳ا ×۰ ک٭: ×]م چت یچ
 57۳17 5 ۴71 ۰۱ 11۰: 318 (3۹:)-ی۹ 8
 ۷۹.٣ ×آ (3جا0)ر۔ےی۹ ہ73 ۹. 95۶ا (33)-ی٭ 73 ۶۶۹ 

 ]۹۳× (میرمج .ث”ڈ273, ٣ ۹< 5٣ ػق٭ ہ۰35 :ءہیرج
 6۲15105 | 7:3۹۶5 ۱۲۹:6( 11٦

 151۶۰151: 71۹511۹ *٭ یا7 ہہ "۳ ۳ 7٭
 8,58 ۹۴۹۲1۹9۲ ۹31 ]۳5 ۲۷آ ]٥ حب ۳۳ یک

 ٭××٭ ××٭ رنعادلاب نیل ںاَکەَنِإ جہ وہ ہج٭٭
 *×چ رْیخی نل آ ٌنطإ ٭ ٭٭ 86 7۶ ھو +<

 ۹۱5 ۴9, 7 ×5 ہ۹۹ 1)183 95 ۶۱۹۹۳۴ ۹۹7. ٭
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 ا 7 7 ا اپ اج ےس ا تی ا 7 ہک 222۳22۷۳۳2۳۶0: ا بر کال ویب تم اف منا کت ےن خلاف حج اچ یب نیم اداس وع ائ ےک

 ںی قحیل - یس 1> ۹۳۱۶ 3107 ۹۹ ٣۴
 ×7 3. ×1 3اػأپ٭ ٭٭ "ہہ من ۹ ۳تو

۱ ۳1157 

 ت۹  ںیلایَّخ لل ںِسَقا لال یو ۷۳ 8 ٠×
 ک۳۲ 5۲۶۰: 158. 9۳۴۴۰, ٦1984 ٭ ۹۳۲ ۱ ۹۲۳۷۹ ۰۶ ٦٦٦

 جعبوح ۲۹.۱۳ :۹۳] 7۳۰۳۰ 5, ۵۸ ٥٥9 9۹71 5آ ۳۳ج
 -ٰىج مج 9 ي یھ ہ9٥ >۳ لیل قتسغ ہا ک۳5
 < یب م۶ 5۱ ی۳7۳۰ ×× ٣۳۰ ا۹ ۸۳۴ یر ہ
 -حمج ۳۰ <۲ وج >7 می ۹۹۰ 9 5
 ۹7 ۶15 7۲۶۱ ]۰6 75 5۱ کا 7۱88 ۳۴۱ ہ۰ 5
 مج یو ہ۳۷ ۴8 ۱۴ 5۲1 (۴۹] (1۴۱ک۳۲]۹۹۶ ف۹۴ 215715 7
 0× 5۰" ء5 (۲م۱-ك۹٭۰۶ ک5 >7 ۹۲6 ۹۹ 8
27 81 ۷ 7× ۳۰۳ 9۲1 5 ۳۲۳۵ ,۱۶-787 ۱× 

 ہک. ۷ 7 ٠۹٦ ۰۱۹۴ ۹ 7179 9 ۱ 7 ٣
 ٭×م٭٭+ 5ج 58ہ *(ن۱ ٣6 ۲۰ ۲۳ 3۰۴ ٣٣

 جہ ض٭ ہوے 0777 ۴7× ص۹۹ ہ5٦ ليَليَح
 ی3 8)9۳7 3 37 ۱

 ملا نزَثَه_ ک۹۷ َناَرُق *۲ 321 7۲ 88۳1 7751 ۴۴۷,

 بج. ×٠ وج۲ ہ  بب+ ہ37, ن3. ۹۰۸
 دب 1۳۴٣۳٣ 87×0 ہ۳ 1 ۱۰۴۲۶. 771۳7 ۹
 55ہ×٭<ہ ںی ملا یش لون - ۹ ۶ ٭؟
 81 92 ٴ.. کے ۸۰ 158 ۴۳۱ ۲۱ 57۲8۱۰۹۲۴ ۹۹۳۴)
 مے :٭ 8و3 ×٣۲٭٣ و 1×. 8۳۴ وجچ ہ ٭۹۳ہہ۶ 5
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 اکوھش نم -:داہش ڈک ہبحج یہ تطا5 ۱ ۱۰ ۴
8 ۴1181 ۱ 732(۹ ۹۹۴۷ 89× ۱×72 

 سجی 1 1:111 2ء[ 5 55 ۱۰۱ ی٢۹۳٢ درهشم 1

 ۳ ۳. ۴ ١ ×* ۴۶۴ ۳۰× ٤۹۰۳
 ٭ی<×<۱ < ٭ک ٭3٭ ٥ ۱87 ٭ہ<ہقاک (ہ8) ۴9۱ 6 ۴۶ و۶
 جج "م55۹۱ یک 0٥7 59 ۱ ]9 ۹۴8 بج 0[ 75

 ۹۳۳ ۴۹۳ ۰۱۷۹ ۱۱۷۱۴ ۶۲, 5۶5 6 87) ۴۱۲۳( ٦٦۹٦
 *3.8 )"08۰۰ ۲3) ۴, 7 ۶۷۴۰ ۰۳۹ 577 5١

1 385 ××7 ۴۱۹(۰ ۲۳۵۴7* 5۱۹7) 757۳۹ 5۷71۳ 
 ۹3 ۹۹۰۰ ]چاک (ہا:)ہ. +۹ ہ +٭ جج ۷۴ 655۱
 ے1 پ ۳< ۹۳۳ >×۷-)۰5 55 م5 یک ۹۱
 ط9 7۴ مو ب۰٥ ۴۳× ×× م135۶ ۹۹ (۴
 یبج ِمۀح 5ئ ید 96 ٭ہ م۔یەس 8ج۱ ×8۴
 ب۶ ہ ھکا۳ہ ۳۲۹۳ ۳۳١ ہا ۹۷3۳۳, ۴
 5717 8× 81 +13 ہ۳۲ ×۰ +577 ۳۳۲ ہ۹۰ کیک 7

 51875 ۳۴۳' ہ “۶ج ہ<-٭و 3۹1۳9۰ ۰۵ ۴۹۸
 ہ۳۴. 7×× جہ و3) ہر. ہد تچ٭ ۳ ۰٤

 ۹طاب
 ۔-۔س-ہہک77”'آپیگگگجسوس<س_ہسمسدںو"جویوججھوجسسمجحوجحجوووتبجججوپ وسسجوجوسجچجج

 ۔ی - میچ مو ]مج ")۳ 3< م۱۰۹۹ ۳)۲۳۶ 6
 ۹3۴ :*3۱ بہ مہج7ہ٭×٭ ئ7. -٭۹۱ <۴" ہہ, 1۴
 ۔ہچ×< میرج و تم ]5۳ م5 ہ8, 1, 46
 ہ٭ ت۳۶ ج].--۳۲٣ہ 6 ۶۰۲۹ 1۱۹۳ 8 8
 و 86 ی ۹576:3 ۹11878 ۳۳۴ ۴۲57 ک۹۰ ۹۳۶۲۸,
 بج +۲ ہ25 8۳۱8۱۰ ٤55 ٭۹٣۳٣؛ ۹۱ 0 (۷۹

 ۳۰۱ 885۹ (3) ۳۷۳ ×٭؛ ۴۶۴۸ 187 ۱811 ۶×٣
 ے]پ]|) ۱5471۶81 1۶7۶7۹ ۱517 9۹277 ۹۱۰۳ ۶۱۳۱۳۹۱۲۶۷۹ ۴٢جب

 ٠6 ۶۰۲ 5۱۳ 5۲5۰۶۱ 5ا۲۳ ۹۱5۶ ۲۶۳ ء٣ 58
 م۳۷۱۳ 5۳6 ×75 ۴۹ ١× 87 27 ۰ ہاڈ ۰۳ 5ہ
 -< ۲۱ ۹5۰۳5 ۰×۰5 چ5 "۴ ۶۹8۹۳ 5۲۴۶ 3 6
 ش5 ٦٦× 5 2٦3۹ ب۰٦ ×۳×٭ جت >۹۳ ۱۹۳۴ ہجآ 75۶5

 می٭٭+3 ما ٭ ]۱ 359 ہہ ہ٣ *ہرکچاک (78)ر >۰.
"۲۲۳1۹351 85 ۴ )۴۱ 

 ایا نکن ملے 775 ,5 ,5906 35 908015 ٦

 >۷× 6878 رک مم. یہ۶ >5 ×× ہہ ۳۴۷۳۳ 5۴ ہت
 ہ۰ *م٭ود نو  ٌْووئ نج ہم ٭ج ہم ٭ہ ہ٭
 نجم و۰ جت ۶۸ 16[ 3181 55 ۲۱۰۱۲۴۰۹ ۶۱۹ 5

5۱ 19 5۲۹ 

 ہہو و655 ٭ ب+ ]۶)۹۷۴ 27 ۰۱۲۶1۹ 8 ؛
 ٥تآ ہ7 ۷۱۳۳۷۰ ۹۶۳۶۱. :از7ڑق1 (ہ7۳)--"۳ 8

 وج ٭جیؾ *()ک5 ٥٥6" ٭۰م 7: ٛى٭٭ یہ ۴6۹ 3ا۰
 <3 ۱ ۹۳۳۲ .<<٣۳۳× ]قہ (3۹:)-٭ 1 7
 جچجچ 9۹ص۳۰ جٹ ي۱ ۹ہ ٭چت ٭٭١۱ ٭ ھ٤9٤
 ر55 ہ٭ ات قج۰ ×× ۹٥۳۷۱۷۴۴ 7 تا۵5۹ ۳ 7

 د7 1۱731 1989 ۹۳ 778 ۰8 1 7۰:

 َكرِدِب وبض نولوقیامیكاراذص ییِض كَنَا ملعتدعَد

 َئیِجٰللا ند نو

 با ے و5 "6۱۴ ہب مج ×9 )۱7,1 +۳۷۳ 97
 ۴۰7۰ ٭٭٭ ٭چئؿمىت ٭ی ج١۱ جو ۹۳۹ (۹۶
 ہ(ج7کإو ۶۰۳ ج٢ا ثا3 ء۹ا ٥ 87٤ا ۳۴۱ ۳۳۲ ی۹

 م87 .١۱۹۳ ”تو٭ ×× ۲۴ ۔۔| (ج1و3)
 کی 071 5139179 8. 2۳۲۱. ۹۹1, 6 17117 ۳۱۴ 7
 ]ہج ×--.× 3کفر+7۰٭ 155 1۹5 ٭) 3:8 77

 5چ ٥ 8× ۹۳15 ی (۷۷۶ 8۹۲۹7 ۵69 6 1٥5718۱
 ےجبو٭ ج مہ ٭یہج ثقح×٭ معص× ہ۷۹ ۹

 ٦.877 ات 1 1۹ ۹۹۰ 5ا18 7157 ۶۱ ۴75 2 ٭8]

 چہپ حو× ۱ ہحہ م×٭٭ +۳ (× :  رزَك ارلا٥
 ے8٣ 7۹۹ 6 17 ۱ 3 1۱

 ہی۹۱۹۱ 11۹ ۹۲۴۹ : 81۰۹ 78۰)53 ٣× ک
 ب5ت *ئ۰ ہ٭ہ٭ ×۸ ےہ بات ک1۷ ۳۳۳۳۱۱ (۳۳۷
 كولد ×(حج٭ ج٤ ہو۰. ٭پئ *اجا ۱ ۳۴۴ ا۳ *)ج) ۰57 )۶ "7ر
 )07۴. <۴ ٭(۳7۰۴۳۰ ۲۱۲۴ *!ا۳, 713۲6 كرلد ۹۹1 ۳۱۴
 ۔وزو×× 753 ہ 9۸۳۴۳ کہ ×۲۰ ۴۴ ×7 ۳۴ 5



 و55 5 ×5 ٴ۹۰ :ہنمہ5 (38)-ی۹ ۲۳۵۰ ٭5< 5 ۰,
 0۴۳ ۲٠٢ 8۱۶ ٣56 ۱۰۲۶۱) ۳۶ َكدننَْ ×٠ر و

 کج یی ہہ <۳ ٠۱ ہیایپ (3ہر-م ۳ ی6
 ۔واکاو٭ ٭م٭ ۱ [۳6 +3 يپوق من+ ۴ج میں
 ۹۰855 ۱51 17۲٤۱ (ی٥) مو ۲۶ ×ئ قج1 ×7 ]م8 7
 جج ہ۱٠ ٣۳ م٣ ۲۹۰ ۱۹۱ 255, 56 یت بہ یج 5ت جج ”آ

 7. ۲۳ م۴ تج٭ ٭ ہت  ی3ر ×ےج 5 ہو
 35 ۴7 م975 ۳۹) 3ہ7]) ۳إ << ۹5۰ ی٭ ر5۳

 ی0 تاج ۱۱ 5۳ آہ ×۲۳ -؟6' 2٠۱۷ ٣٣ ؟۳۷ “جج
 ۹7 ۴۹ ہا 7185 ۱۲۶۶[ ا31 271 7 *)۴ 671 ۴7 7
 253۱ فی۲۹ 06 +۳ عا ٭٭۱ ×5 ج ا۹ج 695 ۹۷

 مے رس ×۱۱ ہد٭ج ]1 يع : لالا

 _. ت۹ ۹۹۹ ۹۹ ۶۱۹۳7۴ 5 ۶1۱۹۳ ۶۱۴۴۱ )1: ۴۷
 85|5, 5۹ >+1٭ ؟۳۴۳۷۶١ِ "ہوحجو٭ ]۱ی 0۶6 مچ

 ٭۳| ۹۹ (1 1

 ک75 687115157 7177۳۲ ک7 6, 718139 ات ک۹۰ *7ک۴
 یىاْ)رْم۹ 8۶5 ۶۹۲۲:98۶۹۳۷۱ 1 8۲۶) ۴۴ 785 ٭٣ 8۶۹ ١١
 3ص یص ٭ہ3۹ یھ ہہ دنَت ×.×مئ ۱5 یوحج 5جج "جج

 ہ۳ ہک 5۹ ۹۹۰ج كل ×م×٭و *۹۹ك كيلع 561 51575 185, ٢
 5.۰41118 077 ۴ م3 كل ہم ہو می ص0۱ ہ ہہ ہ٠

۹5 

 ×× 37×1۱ 4 7 ۹5 ۹۹۲ 8ت١ .<٭
 تچ۳ ۴۲ ۳۷ ہ8 ت۳۹ ۶۲۲۴ 385 5۴ 7, 3۹۸ 1

 )ہ35 38ص١5 ۹۲۳۵ 555 5 ۴ ک٭٭ 755 8
 سج ×× ۱ ۰۴۸ ۰۰× ٭8 ہ۰۳ ہہ ہہ ×٭٭ كم .ہ
 1 ۲۲۹ 5ی: ہا535 ما ×۹ 67٭ م5۱ یب٥< )ت5۴

 جرم ×۳ر ۶۶۰۱ تہہ 5ٛ مہ 877۲ ۳۰۹۷. ر5
 چہ59 ۳۹ ی٭٭ 5۳۹ ٥٥ى م۲۳۳۲ یب. )۸
 +۷۳72 مان *زو۱۰۴ 2:۴۲ ۶۱7۳۰1 ۱ ۳8۰۴8 >571< (78) ء۴
 مج ب81 57× 75۷۶ تا ت ۹٥۰٥ و ۱ م۱۲ گا ۶۲۹۴۴ +7
 کہ +۳ 1)7 ۹79 0 7۴۱ او ۳ ی۳ ہ۴۹ ئ 8+
 5۳ ×5× ۹< ۹ ہں 8+ 'بٹ٭اتر ۶٢ہ ٭:۶ئ۱-۔(۹3

 ٰ ))١٦5۸×

 “1 77 7)۰97۶ 771۳5 ۹815 (3) "7 ٠۴-

 ۲5۳۶ 7)65۳ 55۱ ۰5 ۳۳ 32785 (8٦۹ربف۹ ٤۶
 1۹۳٣ 818 -۔ ٣٣ م٣ *٭.٭وچے ۰۳٣ :ئ ۱ ۶ ہ۴).
 دب 585(8] تاج ۹۴۳ 5ج۱ 5ے )ا۳7 3۰۰ () 5
 جر ہو ۴۴ *< ہہ ۹ ]5 ۳۳۳۳٣٣۰ گ5 6
 ۳۳ ۱۹۳۳ ٣۳ >3 ۶۳ ۲5 یا3 5۴5 ی٭6 ہر۳
 جز >۱ ۰۳۲۲۳۶. ٦۹۰۲ م76 9۹٭٭ >٭ ہم چ5
 ہ۹ أ۱ ۳۴۲۹۹ ۱ ک۴۶ وہ1 ک 38ر. یک ۹)5 3۰.۳ 7۹6

 ۳3۲۹۹ ی6 >3 ۲۹517 ۶۳۰۳ ٣۳× ۳7۲۹7 ۱ ی >۳ ٣۳۴
 3 ما7)3 < ہ3 "۴7 ۲5۰ ٠477" ۴۰۳۳ ۱٦3۳

۹ ۴۴ 

 وک و پن و ید ہ٠ جا لاک ریال ایج جد ون ےس

 ۱59 8 مجہ۳۰٣ ہ ]مج 9
 م1۳5۹ ب١7 ۰۱٥۹ ۹۳۳ :م]۔7ڑچ)5 (>7:)-ی٭٭ 711 7

 ہو م)۴ ٥9ج ۱۹۱ *۱ر< ١

 ہیدتام لیا یو - دجھت مج 6

 471 6 1:۳5 7 ہ7 68 0ج ۳ ×۶ رو
 5۱85157 ۰ كہ, 311839 ا7۳ (۴1۹77 ۶1275 7ی
 و1۱ مم. ب ۔ >۳ ج2 م۳۳ ہ۲ ۱
 میّ×٭۸) م۳۳۳ ٭اک٭ ٭ہ)>٭ مج گ ×× ٭5ا۱ فہ

 391 1 ۱7199 و ۰ ک91 7)7 0۳۴ ۹8( 17۴7
 و9 مہ 5 *جا << 9ا۴ ہنچہ٭ ہ۳۱ 9ج ہو
 ٦] 2ہ .-.  یدڑوے٭ ہہ ۱8. اچ 1
 7۳۳ ۶۲۳ 8 ٥5 57۰۱ ۴7 ۱ ۰۳۷-1 68: :0ہہ٭٭ *ج ڈ3
 5 1 ٭)7 ہ۳ یڈ ×۴ 8ج وس, ہو8 ۹ہ 6

 جچ ۹57۲ ۴ہ ۶8۳م ی ؿؾ |ہجہ 9
 ہ5۹ 5 9۱97 ۹81 7۱677 ×۰ (ترج٭۳۳۰.٭ ۳. <۰
 ۱5۱۰۹۰5 (۴۳۴ ۳ا1 <57 ۳۳۴۷ 515۳5۳۳ ک3 7۷7۹ ۹۰۴ ۴

8+1 

 ہہ مقا و ود ت١ "3 یر ہم ہڈبہہ٭ہ<  ہ
 ×8: ایک ۹۲57, 5۱4 ی2 7۶۳۰۴ ٣۰ *۳۴ ۹۴ر

 چپإ9)3 (۴ ۰٤

 ناک ام یلع لمحبو ءاشعلا دعب ناکام وه یرصبلا نسحلا لاق

 مونلا دعب ہ۹ ۹ 557 53) 7۴۳ : ک۳۹ ۶۳٣ ٭ا] 7

 2577 ۷۳۲۳ 5۱55ہ ۱ ۲۱ 5 ٠ا9۰ *5۳ہ ۲
 <۴ ۹51 14717 ۶5 ٭ا57 ۹۳۴۲ ( 1۱

 ی5 7ا5۴ کاج مہ کا5۷ 7۰۰۲ ۳۹۰ 8۹5۴ ۶۲۲ 7
 ×ک ہ5 ۹۹ٛ م۲۳۳7 574 ی۰ ×ہک٭ ہو ہچ چو

 7۷9 5: 5 (311) ٠ 757۹17 م5 ۴۴ 35 5۱۰
 کر[ 57 ۶ا59 ۱15 ک5۹ ۶۱55 7 71۱

 ۔ا۷×۳۳ ۴ ×) 7۹+: : َكلألنَأَم ۔ لفن +6 ۳٣×
 ۳ 9۱ ک 6ا۳ ۳۳ ۳۳.۰ >ہ۳ے٭7٭ 6

 پو جج ۔۔ مو 55 ۱)۲٥۵ ۲۴۳ ی٭۰ 7۲ 5× ٢۶۷۷۴" ٠7۳
 5967+ ۳۳۴ ]5۱۳۲۳۳۲۳ 77× ٭٭< ×۳۷ َكاََ_نلَت
 ×5 ٭یج 657۲ ٭٭: ہ۲٥ 5 مہ ہ٭٭ہ8ص5 9 اہ
 ۹۰۲۴ م7555 (53)-یو 5۳۲ ۴۹ | ۰۰۲ یب ×.ہہ "ہہ
 پپر م۱ بہ075 مج مج ی۹308 یو۷۷ دلیلَم ء5
 ۂَیرف ي۹ ۹۲۳۴ >117 ٭٭ ۹ ی۴. 82 ۴۲5 (, ۴۹

 جو ہ٭٭ یٗ! وو ۱8:۶ !(×]۷٭ ٭]ہ٭ 36 ]چ5
 (58)-.٭3 2325 5٥۹:576 ی5 0ج ۳۳ ۱ 7 ,٣5۹۹

 ناز ۳۳۶ ٣ ہ۵ ہہ .-- ١ 7۳۴7۴ ۳7× ۳٣۴

 ی۹ 7197 5ا ۳6 یے ہہ 378. د۹۴ چ۲
 ہا پ۹ ۹)۹۹۹9 3, 90 ۶1۲9۰1۳1 1۳۳ ۱۶۰۳ 18۶ 4 ,١

 یر چ٦ 7۱7 771 ۶ ۴ ۱771 3۴۷ ۹_--- ٣۳×
 35۲5۱ ۵3۶5 55 ]55 ۴۳ 75 83۰۶1:* ٣8 ۵۹٣۲۴-٠۲۳٣

 ۷ ای ل71 ۴ 157 71879 جہ ۴ ×۱



 نززڑکتامستاجسصا ئتضناتنناتھمجکصمممرگکت اک لتتیو

 ؛عج٭×) مورو ور ہ ۹. ہ٭ 2ک ہد ٭
 "۱)5۴۷ ×۰۲8۱ 3۰ ۵53. ے ہ55 ۱۹۳۳ 5۲7 د٥
 تچ6 ۳ج مر٭ ۱ "۹۳ م۴ ہت ۹۸ا ,۹ ٣ ج۴
 ک5۰ 751 8۰8۷۲۳۳ 5755 ۹ 8671 367515 ٣> م۴۱ ا8
 و3. 3-۹.۳ ۱٣5۹ 5.٭ ٢× 58۲5 ٣ ٭ج۱ ک٭. ٭ہہچ

 و×3٭ ٣ج "ہ۸6 85ج, تا ۱۴ج ٭("٭۱ ا۶ج ی۳ 3۴
 جج "_] (×3) ہ< م7۳ عج ٭8 ۱۳×۱۱ 5ا3۹ بج
 ×6 (؟۹٭ہ٭ ہ٭تاو ۰ ك۱ 3 ۹4)53 یف "37۰
 5ا5۹ ٢)۷ ۱۰١ ۳۰۹٥٦ 21۹7 38577۹ ۹۱۹ 6 ۶۲ ۶۲۳( 7چ
 چچ نو٭+ م۲۷ ×7ج٭ 83ہری ے 3۴۳ ہ۹5 ٣٣× *جمی

 ے8 ٤× ہہ ۹٢× م۳۰٢ مہ مہ ×۰ م٣ ۱ 8۶۳۲
 ۳15۲ 57ا ۲ ۴ 1471 ۹۳57 87۱۴۲ ۹77 ٥871۶7

7۶, 188۸ ۴۹۱ ۳ 57۹۰ ۶۱۳85 ۱۳۳۲ ۰۶× ۹ ۰ 
 ۱۴] ۱۰۷۶] 2۹3۳۰ ۲٦7 ک ۶۳۳ر ۹7۴ ٥۰ 9۹۳۷۲ ٠۰575

 2ر1: 3]۱) 6018 ۴۹ 7:11

 نج])۷ 157۹ 7 535گ 1)۲5۶ ۴ 7× 1377۶ ٣
 7)5 (3ر- م د ماہ۶۲ ۳۳ ہمہ 5۱ )زۓ
 ۹83:٦ ٛو<٭× ×57 فكف]) 3ہ٭٭ ٢×3 ٭ ۹۷۳۳۲ مچ
 یيرج ۱ ۹ ہ٣ ۳۷ 839ہ >۱ ۰۰۹۰۰۳۸, +65

 ۳× م۲۲۴ 5)5 5۲۹۰۳۱ ڈ١ ۳ 8:۹57 31677 ۳۳۲۴۱: ٥۶:۰
 ۹ ٭؟چ٭  ہ ٭م3جہ٭ جب 5ج ی5 کیچ "چہ ٭ہ
 ۱۱۰٣ 7۳۳) ت۰ ۴7۲ ۱ک ۴7۳۳ا (۴۴ ۹۹۴۳ 765
 ٢ یا "۳-7 <۴ ہہ ہر۹ و9۷7 1۶۹ ۹ 9

 56۱ 57٭ "۳ کہ٭ مے ہہ :۱۹۱۰۳۰]۶

 ار ئاتظلس کزن یم ک --ی ۱ ۰88 ۹٦5

 ۳5۶15 ۹۹ 68-78 ۱۶۱۷۰۹ ,٥1 71۳5 )315( ۱578515 ٢

 [١ ۸ ۴ 97۳.۹ م٣! ۶۱۴۰ 7355 185
 3ظ 555 ٥ ۹57۲ ۱۹۰٢٢ 715۲7۶7 ہ۳ <5 ٠۱۴١۶ .٣۸

 ی3: 3 99878 751۹ 11 1۱

 دو دہ دک ہو3 ×× 8۰۰ ہد
 ہ7د و7 جعح-ج 8 یەربر م٣ ؛ و 9۸۸۳۰ رو6
 حو۔ ب وہ ہووو٭ ×× -ج. ج٭ ھ ×88
 ےہ +1 777 7 اب ×۳۰ چ7 7۴1 ۴ا 771۱
 یو (۹۵8ا55 (88۷ 57157 ہ8, ۶۳۳57 1 77 19۴ 737

 1۹۰۴ ھ71

 لَا لت -- 8 ۴7۳57 ۲۲۹ 1 7

 ×× ق٦ ۹۹ ]زرو٭ (ہ:۰)۔٭ہ٭ ہ۹۴ 6
 م۱ ہ7۹ ۴۱ 25855۱ ک۵۹ >۹ ۹۹۰۳۹۸۵ ۱۶۱ 275 ۶۴ ,٠

 ی5 .۳ ۷ >۳ ہ6 ۴۹۹٣" 9۳۹ ٢٦ *:)ہ٭يچ٭
 (دج)۔٭ ۲۶۶ ۹۹۹۳7۶ *۴۰۳۳ ۹8۶۱۲8۰۱۳ا ۲۰ ۴۱۳۳ 7 ٭
 ہ۳ م5 ۴۳۰۳ ۵ ہی ۱ ٛی۹۰ظ۳۴ ۶۹ ثا -

 مم چ٭ وجہ اب ۱× ۰9۹۹ “د7 ٭5۰۰۶ 785 ٣
 77 ] ×۳8 ک 57۳1 ۰۳ ٭ز.ک >۱ ۰۷۰۸ہ) ترَْقِو
 ۳-35 5ا55 55۳۱ 3۶۶۹ ہہو (3:)۔م 7
 و578 ہ قج٦ مم وج ہججج "م٣ ۱8-7 88

 ي۰ ہ۰ ٭ ٭ہہ کلا ناَمنْتَم مح ××
71۱ ۶۴ 71:55 ۹9۲1۹ 

 530١ (1657 ج7. 5 5۹ 6 ۹٢۹۹
 ۳چ. 7515 (0)75) 5۳ 186. ۳:۰۴ ۴ ۹77 76

 م۹ ۲۴۰۳( (71 55۱۷۴ *۹۲2۳7 ۹597۳ 8 ۰:

 قمری ما ڈ قدم لَحنُمِْلِعذ اِن َر شد -. 6 ےگ
 لخدم اہ جرخم -۔ یب ۴ 8۴۳ ۴۹5 ۹۴ 6.187۳ ۱
 355 ۶۹8 لدص ۹۳۳۰۳۴۰ چاک ۴077 ۳۴ یت ہہ یک ۴٭۹
 13: >۰ م36 ]3 5-3 7 ہت٭۱ م۳. ۹8
 61515 یدص ی۳ 8(5 5۲5) ۹7455 55, 17 ۹75751 4 5

 ڈ1 17+ 5 >9< 6 3× 88۱ ٥5195 ۲۳۴ مدق قدص ناسل
 قدص ٭ قدص دعقم ×31 ی ۹(5 17155 5۱



 لطابا یعت عی حل ام لمََ٭ت --ہ ہ۱۰ 8 ۰ ٭
 وچ مہ ۹3 55۱87 ۹ ۳۳ ]6  ۱۶۳۴ )3۱٥(

 ۹95ہ. ۳۰ *ےّےق٭ (78) یہ 8 ٤٭؛ ٭ى
 ×] ×۳۷ ۰۰۳۰۰ ۱55 یت واک ۶۱ ْ. ۳۴
 800777 ۴1۹۴ ۹۹7ا ھ۳٣٣ (ت۴ (3 511۶7 ١٦۶ : 165۲7۹6 8:ر٭۴

 7 ]بر _او٭ہ٭ "۳ "۳× تل تھ ی۰ ×۲
 58585 و595 ٥۶۱۳۳ ]+۱ چور ]نو٭ ج٠8 ۹<
 ہ٣٠ ت۳ -٭× جج پ 4 ہا: <8 5ر

 لطان تی حا اح ک۹۰ 18 ۹ 8 ج7۱ ہ۴ و٤۹

 ٠ج ۴ ×۳ ۱9.۰۰.۰۰. 2ہ

 مم مہ مەجی٭ وج ق ان۹ ٤ ا۹٤ ۴۳ 8٣۴

 ہ5 01۹ 3۶۱ ]ک55 (ہ8۰) 1 م×٭ عک پ۳ص 8ہ
 م5, ۰ ٭۱ ٣ ؟ج ہ۱ ب١ >٭ وت و77۹ 5

 ح۱ تی >5 8 "9۶| ماک عت م5۳۲ ۹۲۳۰ ١

 -مچوئا
 مرو+ ہ ۹چسیو 6ج 85 ہ۱ ہ91 : ×× جو3ا
 ۳ج5 : ۹ 5۳ ٠٢۴۹ ۳× ہہ ×87. ز5 ٭< ×7
 ۔حوب+س ڑ٭ ہ8ہ مم ہجا٭+: مج 3518 و9
 ہا ٭٭ وچ إ۹ ۶۱ ۷ 8۹9۸ ۹ف ۶
 ۔۔یو× ۱5۰ ×۶ ۱۰۷ : ما, ۶۰۶ ۴)5 ۹۱ ۹۳۳.
 ہو و706 ك7 ہہی اپ (31) 7-0
 وججع ۴ اڑًٌب م5 ۱ یک مت ۹01۹ 5:38 ۹۹۸ ]

 <)5 :۰۰۹ ,۴۹۹ 7177۹7 1 ۴۳ ۳۳ )301( ,7 777 ٦۱
 3٦ ٭ےہہ5 327-٭ چآ ہم مہ ۱ 7 ۹× ۹٥۰

 م3 چ۳ ہ 1٥556 5۲۳۰۰۲۴۶۰۰ تاب ہ۹۱ "۹185۹ ۳
5181۱ 1۹۹8 

 ا تیوھان نا لا یم لکی ہم ۶۲۳ج ۲ ۳7

 ت8 وی اوج ج:1 چماوت ۵.5۳ ہ5 8۲۳ ۴5
 ڈ۹ 0۱ 753ج5 ٭یز؛ م٦٣ م٦ ۲۳ہ.

 مچ٭ہ ۴ مکت٭ م٣۳ 4588, 08 ۹18 (,[
 ۲۰۹ 77731۳71 ۹1۳ 6157 ۴ ۶۱۶ 7 ٥51795

 و۰ 518 6۳۳۷۳ ۹۳۶۹۳ "۶۱۳ 87+ "۶1 ۹۹۳۳ ۴۹۴
 ۹۳۱ )5۳. ٣۳ "م7 ۹5 ۰۲۳۳ >7] 8۹۱ھ۳۴ 7

 ١۹7 ہ٤ 58 >۱ ۱:5 ۹۳۴ 59۹۳۳ ہ, 15۹۳۶
 × ب٭ ×۳7 6٣۱ م۴ ی٭ ٠۳۹" "بج ہم ۹5
 ج۳۷ م7 5۳7) 574۹۲۳5 ۴۲۴ 177 ۴۹ 81
 ۹5 "بات۹1 08۰7 ]7< ۶۱۲۲۰۰ ۴۰۲ 7)3]۹5ا 7۲57:7 73ا 5
 دب ٭٭ ہاگ۶ ٣۳١ ۷۷ ہ۸ ک 5 ۱5۱ ك۹* ہ۴
 یورو ۴115 9881 ۹۴۹۱ ۱*۴ 3 ٥5۳۹ ی م۲۰۰۴ 7 7

 ٭ح× 8:۴۱ ۱|

 و۷9 579 ۳٣۳۳ 7)5 ٣ ٭٭۰ "7کرا (7۹ا2)-یک؟
  ۂہجو' ۰ وہ5٣ ۲۵ 2 ٠ج ۱۹ ۵۳۳ ۰۹7۲۱ 1۱

۹7۵ 

 اکا باک لا كا1 یادو کت
 2آ ادا نمود امن ھاى نا فلا سم لواند ا
 ٰ اھ پتا سس سار :
 ا لئ لسپ نھ لڈ اسے نام نا تما یاب ا
 ز ار شیو

 ےس دقح م٥ قر رھآ َْنى رسو لا 2ط 2اا

 علا نم ںٹیوا لا ںیہ ولا نخ
 2 ع کرلااتعح تک 7 اتم یک 2:

 ایچ ا ےک ےک ا ےہ نما کس نا خ

 ئم"ٌم*میس 7
 ُ ٠ٛ٦ تم نال دت سوال ۶2 ہا 8
  : ا ینا رس اب ضلا نیامآرجدت ںی وس قَح ا َكََن وو ناول اول اروغک لا وان اد ند ںیتم یک نب

 اطو سامان ماخوذ نال م بنی ےہ 21

 ےہ ہےس سک" تصس وڈ را ای ےوعنامک ا

 (د) 87 ۶ و >٭ دج ×۸۷ و۰ ×۰۱ 9۶۰ ۲۷ 9
 حور ہر نم ً”-ہ ہرجج×٭ یہ ہہو جب وو مج × ہروو
 ہت یم و777 ۳7 و37 77/5973777 ہلآ ب٣” و.

 ٭۔م7 ۴( × یمر ہ5 ]أچکج مووی مج "ی5 ھم
 ٣وہ مج مج  چپجرو ع٤ ×ج ۔چ مج یب چ مچ ہجو ہہآ
 جی مج یب7 ٭ی× جہ ہجر ٰیمر جر ر ھڈیرجت ۸ج
 3ک بہ٭.7 مہ ہجر بیر تر وو 7 ۸8۰7۳7
 ڈ6 جس +6 75چک ۹ ہار خیر یو 7۹ج ےل
 7۷ چہ "جر ۹۲ 77 ٠ ]مج ہہ ۶777 ۹777۷7۱

 ہ78 مرہ ےہ ×× 93 !ہ م53( 7ہ ۱ یر ہ۸8
 جج ہ77 م77 ہ3)و صر ٭ ھہج٭ می پہ بج چ
 2777 (٭ ج50۱ بہہ ۰ر 5 7 7 77
 37 ۳77 7۳88677 ہ81 رہ ج73 ہ۹7 777 خس) ف
 ی7۳۳۴ 7 چ7 اچ ہر 77ہر پا3 قر ر رر ےہ ۹ز ۰۰۶ہ ھر
 رج مج 75۷97: یر جيج ر ×۸7 ٭ ہ ا٭ یک ھ۶
 ]7 37 7ہ ]777۳7 7 ا ا یی زی ہار ییہ
 >.ن7ہ×٭7 جی یم یو ۹×۱ یہ ہہوے٭٭ 2 مہ ہ۳
 ؟روجچ ×۲۱ یجر ہہ یک مرچ ق]وو 7چ 2:۹۹ و ٭
 وج ہہ ع3جو جر (مچ بوم ھہرج برجرچ - ٭ج
 ت۱ق ممر یجب یر ٭۳٭ ۰ ہہ بجو بد جو مو+
 +٭ہ *٭تچ ۳5 پو یی نج چہ یھ و۷
 عج جو ج8ر یدر بو ہ7 جہ ہہل٭ << ۶۲
 یب7 73 جہ. ۳2 ۶ ایچ ہ7 7چ 2 یک

 كم مدر بو ۷ہ مج مج وجہ ۷۸۰۳
 نس ہ77 ۳۰7۰0 "جج ہبہ ہجہ بج ڈی <

 ہجر ہہموآ ہ۔بوزہجہ >ر٭ہ× 5۸ہ ً-77+ز



 ہ7. )×۰ >-٭٭٭ ہجص و د ×ج ھ
 ہ5, 5۲۴۹ 2۱۳ 65) 1۳۴ )7۰: (ب ۲۲۰۲ (م۱۲۲۳ ۶۲۳ یب
 3ہ !9یدوک٭ ہ5 ہن دو6 ۹۲۳ “63 ۸۸۱۹۳ ×

 ۹۹۹۹ 6ا 78۱

 ج6 م٭ 8م 8 ی ہک ٭ہےچج ۱
 ٭٭٭۰ 97 ۰۱۳ ۶55۰ ۴5 ۲×۹ ×٭٣٭ ہب )07
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 ےہ ۱.۹ ھ۹ +۹ ۱ ۳۳۴ 9۶7 ۹5۴ ۹ 787
 ۹-۰. ۹ ۴۳۳۱ 5۹۱ 557۱۴5 ٭۷۸٠) >×٭۱ ۶۳ت 3 78
 و۳۹ 7۳6. ۳۲3 18+ × ٭ 8ک ٠٥ ۹۱5١ وچ

 ہ7 کاج ×۳ ےچ)چ ×۳ ت2۳ 7۹, 5۹ ا51 اتہ ۱

 .٦.٭ ٭٭رک ٦۹۹8 جہ ]۹ ٢ 1813۹4 م۳ ٭
 ۳9۳۶ ٥1۹۰7 955, ۰۹ 5ا5۰ 375 5۳5 ۹۲۲۰ ۱۱ 6 ,٥۴۰۶۳۴٣

8 8 :7181۹۴9 ۱۹۴(۲8 7 ۳7 1115:1 ۹ ۹۳۹ 7۹۱7 
 5 م۶ تغ٭ ہت مہ 587 ۴ رک ۳۰ ۱ ۰۸۰۹ ٣

 5۲78 ۹ 85۹8 5471۹7 ب3 ٢ مچ "8۲۰ 8
 ربیع یخ یخ

 ٥٥۱ ۲۳۳٣ ٭ی۱ ۹۹۷۲ ساتلاعنمانو 9٣٥09 ۹ ے۷٣

 ہمہ ج5. 551 ×7 ۱ میم ]77- ۲۳۳٣٣ 8ا ت۹
 ج5 57 ناچ جج <۱ ۹۴۱ 09 ۳ ٢۰۹

 ×٦٭ ج0 ت56 ب۹٣. انچ ہاجو ×٭ *رج-۔](۹٭ ۳ <
 تب 3<٭ ہ ۳: بد جو ہا يب ۱ م۱٣ ۷
 ۶۴۲۳ 8:۴۰ 5+. م۰۷۳4 ت۹ ۹3۲۹ ١< ی۰ .۴-)
 د]ووت ہ ۹۸5×۹۰۳ جآ ہن ے۱ ب٣ت ٭7 ٣۳۳۶× دات

 مج مج 5+ نْ می یچ؛ ڈ٢ 885 " 6 ١6
 ۶۹۲7۳ ۲×۳ ۰۳۳ ٭7آ ی٭؟< ۲۳٣٣.۶ ک1 ہ ٣٣۳٣ہ
 ت8 7۹1 ٦٢ ی5۹15 .٠٦ ۳۹. وک ہہ. ہ مبہ٭
 لا5 م0۰9 7۹ 7 "۳۳ ×۳۶ ہت, ۹۹ ۴<
 55 ہ۰ م۴5 م5 1۱ ۹"آ.۳۳ ٭ ۳۹ ت۳۰ 787
 ت3 ہ7 5 ۶, ۱۷۹١ ہ۲7 737 ۱۳۰۰ 1۳۰ ٠٦٦ ء۳۴
 ہ۱ 8 یب۴ ۲)۱۱۹ 5۱۹۲۰۰ << ٭ل۳۰۶ 5-85
 56 57۲ 53۰ >7۲۰۹ >٣٭ بج ت5 ٣×۳۰ ھ۵4
 7)۳ 1817۰۳ "7۳۳ ۹ ت۹۴ ۳۳ ہو 7<
 7ہ۔-ج چرکک ۹ ب7 15 ۶۲۴۰ہ مج ۶۲۲۳۰۹ ی٭٭< ہ) 7
 1 ۷9) ۴۳٣۳ ۳× م٭ ہڑ ۳× ۶۳ ۹٭5۰ 5+

۱ 218:6 ۴115 

 ي٣ ۳ و٢ ۹ ٢ ي ٭ ہ۵ ھ,
 م۶۷5۸ ما٭ ۹۱۳ چ٭۳3 8|[ ۶۳5۶۰ 1 6 ۹۱۲۹ 3791 ٥۴۲

 ۹ھ

 ملیءاردا یب ۳ ۵ یڈلا نٰخِس

 ا ون نور کا پیڈ نک کک وا ٢
017 

 ۔إ 0۵۶ان سال مما ا ار رک
: 1 
 واک نمو ادا تپ ظم نوشی ڈڈیام را ا

 -آ تاک ۂتِارَابَو یلانیھنوڈاپ یک لئ لو اخلم
 1 نم دم لاووف دا رک نمو اں از ح وداسپ 7
 1۸ی یف فووتود نوریل وا مهل ادب ناک لی ا
 ا و و نوں
 ۔آ اولافو اتڑیاپاو رفت مھت ای وھوارج یل ری ھن دن ۲

 -1 ہادی الخ نوٹومیسلان اتارا ماظع اک واع
 1 لعزواک ضا و تیس یخ یز لئا عادی ا
 4 نیلظل 6یف برا داجامھل لمجورٹہلٹ یل نآ ا

 ۵ دوم ناسشلا ناک 2 قاتل ةيفَح شس٣
 وج 1 7 7 0 5 : ٦

 وک یٹہ یہہ کپ یف یم ھت ٹ ہں ھے مہ ھے

 مور بب ٭ ۶7 م7 ہر ز7 3و ٹ× ×٭ 7۹7 ۰۳ 7۳۷
 ۲۳7 ۳7 ی٭٭ ا77 777 ۳۰ ا ا ا7آ ای
 رہ چے ×۷ ۹ ہ۳۴ ×7 ہ7 آہ ہت چا اہ یی یس
 5-271( 577 7 ڈر 38 2 ۶ اچ ا7 77 چ د7ا ہہ
 )ج٭. یب×٭+ ج)٭ ج ۰۸ ھ۶ یعر 'ےہچجج 7 وجچ٭یے وچ٭
 مج 3ج7 ۶ ہہ” یک 37ج ڈجووج موہ جج مچ

 ہ57 )آ۷, م۷۳۰ 7)2 7۶۳ بر ھ۱ یر ٭مج٭

 مرہ مہہوبہج وہ ہجج ووہچو جو مچآب عویی۷/ یدر
 حج : ہ77 ہ ہہ مر ٭۔ر 9۸+9 7ہ ہچچج
 7٢7ر 585 ی رو نور 77ی وج و ٭< مہر یور
 جج رہ ہ٭ بج جو ہ۶5 ہج دٌڑب ٭ 7 یجج ہہر٭
 ہ]"ج3 ]جہ رہو جہ ہ۶ ۸ ہچچ جی مس 77
 ہجو٭ ۲۱ ہ٣ ہوکہ 77 ی7۳7۳ ×۳۳ م7۹ م۳۳7 ۹۷ 7
 ۳7 7 بہ۳. ب٦ ہہ جج بج یج٭ ×۳ 7/ ۶
 ج7 777ر 7۰7ج 75۹/9 جہ7 تی ۳ہ 7۳ 7+
 برج جہ ٭چ جج ر٭ ٭ ۶۳ر ی۔ر یترچک ہرججہ' ور
 ۳۶ 7)5 777 ر٣۳ ۳ہ ہہ یب ۳77ا ۶ 777
 ۷۱٦] ہ۳۳ 7 ہ ج7۴7 77 2۹9 7 077 77
 >8 ٭ 37 ٣۶ در 5 ۳۷۳ ہہ  ٭ہچرچ ۳<
 0(آج واحد ڈی ۵ ہم مع وم وزج ٭8 م7
 +٭ : 3.7 ٴیرجہو وج٭ر چہ ےہ یک رخ رک چر۲ یجح ہک
 ٭ مچ بر و جآہ+ ہ6زجرو چج مچ ء58 ۰ (مم) چ5
 ۶ ×7 ہرزہ 77ہ 7: 9707 137777 777 ۹, 7
 7تک چی ہ7 7 7 ۲چ 37 77 77۷۳| ۳ ہ7 7

 چ۰,



 2ا
 نوح وہاب سپف”جصارصصم مل ناگ

 ۳ ہ57 ۴۴ ہ8۴۶ ہ۷۳ م۳ ۳۱۹) ۴8۱۷ ہما 5+
 3ت5 ×5۱ ۱)۵۷۳ ے8 مہ ہکاک۹.۷ 1 5ا5, 518 ۴۹۱ 5۲۶7]
 ے۳۰ ٠ 5-۹ ×۳× مج ۴۹. ہی, 5۹ ۳۳٣ یڈ ہے
 جی ہک 38)-.۶] ۴)۹۲8 ×۳× 23 ۶۹۰ 7۶
 7۳۳۰ ۱7 5۹ "مد ۶3۱ ۴7 7۳۹ 55, 5۳۹ ۹ 7۲
 جج ہم7 وت ۱۷۱ ۳ہ .-(((۴
 2۲۰۷۰ ہ3۱ ۱۳۴۳۰ ۲٠۳ ہ37 85 5٥۳۲۳۴ 5 55ر

 ہ۲۳۷7 7< 57۱86 75 ک۹۹ +77 7٥ 2161175-٠
 ۳ج م۱ ٭ 5 ی٭ ۹۹۲۳۲۰ ج13)ہ < جہ 7-۳

 ۹ )1 ۱۹۹ 71۹7 ۳77 ۹7713 71۹ )۳۶ کت 7٤ 7 ٠۲101
 ہ۳۲ ]5 5۳5 3۶5 ۳5 ۹۲۳۹, ۳۹۰۰۲۳۳۳ ۴۶۴۲۹ ٭7<ک

 55 ٣5۳۲ ٦٣٣ب ۳٣۱ ۰ 877 ٢ ٴ”اڑچی+
 ۰67-8 ۹7۵ 85۰۷) ہ رتآ 97 ڑ7 5۹۰۳۰ 9 77
 کی ہ8۳ "×87 ۲۳ "۳. ۹ ٭<. 6

۹*1 
 ہ۴ <4 ت9 7 )١۶3 (عھ57) ۱5 ۴1۹۳ 8<
 7-7.7 ۰ ّم7٭ ہ ۹۰۳ہ ۹۹۰ 9۱۹7۹ ۹۹ 75
 ات ک3 ۱ ۹ ہ7 ہ57 رکا ۹۳. >۷ ×م”ر<ک
 5 ہہ. ہ٣٣ ۳ج چ٭٭ ٭ ۹5۴. ٭٭ "مہ

 5۰۲۳27 ۱۳۰ ۲۹ م785 "067 >۳ کے ہہ
 7 37 ۹۳ م٣ 7۹ 1۱ ۳5۶۶5 ٥5۳۴1 1۴ 716 ہ1

 7۹07۲7 ۴۳)701 ہ357 ٭۳۰ ۳۰۴) ۴ زہ, ۹۳۴
 وج 5 :8) مج ۱ ٭٣) 1 <۳ ی٭ ۶۹۳ 55 ٛ٭ ہ
 ت9 مج مج می ٭- ج1 5 کک ۱5۳5۱ 5
 3 یعبر مد  ہ٭٭ 9۴ج مج مج ہہ 0 ۴
 ہ۳. "س٣ ہ٠ ہ٭ج٥ت ن٭ و۷۷۹ ۱ه 75

 جحج وومى ۰گ جج مر٭ ٭م٭۱ یوں مج-_ نمی رى ۔- ول ھے -.
 كر تدحر ڈ۳ >۴ ٣۴ ۲× 7۳۴ 7٦٦ 7.)٭< ۱

 ۹ئ0٤ 25 ا تا (نیاتا طفم
 ۔۔ےںیہ ہے مم تک ما پر ا کن ںی یک وعقاع دیو یخ ات حق تتوس-ت اپ ویحرجکہ یر عمان فلک ااتفم عی قصر رت یر

 ہم مم3 مج مج 63) ۴۸۲۰( ۶ ۰۶ ٣)۳

 ء۳۴ -.<٭ ہہ )۶ << ,تحى٭ہ >7۳ہ٭ ہ7 یو ٭ ۷۳
 رو5 ی) ا۹ 5. و ۹ "۹× ۰۰۰ اک ہا
 ]۳ 7515 ۱۹۱8898 ۵5ھ, 555 ہ8 ۱1۹5 ۹ 6
 مجید ۶6 7آ ۵۰ 1757۹ )۹8۱۷ 5۲7۲۹ گا ۹

 ن7ہ179 >مص ۴ ۹۴۳ ۱

 ]۳۳7 ۳۲ ۱۶۱ 575۰: ہ57 ۲۶ج ج5. ×ج٭4 ۹) ٭ج
 مج, (5۳۳۶5 5 م٣ ہ7ا 55۱ص 81۹ ۹۹۳۲۶۳ ۳۴
 9۹) ۳۴۶۳۲1 ۴7۳ م7 ۹۹۹51۳۴ ت1۳ ۶)7 (ئ9۴ 7+
 ء۹ "۷۹۰۲ ا ک٭ مج. ]8 ٭٭| ی١ 5

 مج ×8۱ 9۹۰ 53۱ ۹.۰ ۳۴ہ 81۹۹ ۳ق ۱ ۹ ہ٣٠
 83۹1 7 ہہ. ۴۳۳٣٣۲۳۰۶ 2! م۳7٣ 77ک ھ۰ ۴۶
 2۲157 ۶۷۳۷ جہ. 3۷۹ 5)۶۱۹۹ م5٣۸۰ ۹1 ۹۹7۰ 9۹17۳۰ 7۴7
 ہ1 ۹۹۰۲ 8۹۲5 ۹۱۹۹ م3 <۱ ۰۳۱۲۹ ۹۳ 5۱5 3<
 ۳۳۰ ۹< <ج *جت٭, وے 93۳ 357 ت۹۹ 6

1۱ 17 81) 2۲۲۹57 

 جہ ۳ ٭۲ کى ٣۶ ی٢ ٭583 8
 3۴5 1۶۰ 51۴ 116, 5۲۹ 5۳74 ۶۰۳1 ۳7 ۱ ۴ ٣۳

 83۱ ک 5۲۳۴۲ "8, ک55 )۲ ۳ 91۹105 (۹۶۳۴ 88 6

 ۳۳7 1157 7۳ 51973 1۱1۳6 25 .۰(۴ ۳۳٣۹
 وہ۰۰9١ ػ8 7 7 ۹۹ ۶۳ ۱۲۰۳۶۴ )155> ۳ ٥

8" 

 4۹ ۶1013۹ ۹۹[733 'ہ(۸۰۳کا 7 ۹7۰۳5 ٭
 ۳ ۳۷۰ ۴۸۲۲۴ ۹)۲۲۱۹ ۱ ۰1۹.31 3۲) >۰ یو ×۳۴ یڈ
 568.۷۲55 51۲55771 ۳۳۷×۴۶7 م868. .-1 ۰۶۹ ۱۱91۹7 >5

 ۱3) ×5 ۹ .٢5۳ ہ٭ مچ ۳-1:8: د8 م۳ ٣
 53551 8.۳٦ ٣ ×۳۴۳۳۶۲7۳۲ ۴ج ۳۰۱  ۴71۹ <۰
 ت۹ 1 115 6, ہ71 1 7۳ ہ۷۷۰۷٠۸ ۱۳ 3 ( 1۱



۱ 

 ؛ 5۳7 ۹۹۲ ٦5317 9۴7311

 بچ 1۳77 ء7 ۷۹
 نام -تدس تلف ے ھاتھ دیاکشاک تھ ھا ےس ھل کلم دہ ےہ کک مک ےن یز ےن اج جب ےہہک ھٹ کھ رک ا تک دہ وج کا تھ وس یم ےک ناف وی ےب جب تمتع اج وک

 1۹٭

 11 ےہ ا ول سو ےپ و مک

 پیا منت لاتا ولد - ہرا (32)- >7 ھ٣۰۳

 8۰ ہم٭ م٭ چہ  ج ي١ بآ ×8 5٭
 ما51۸) 5۲۴ ۰۹. 5757 ی518۰ ۰۳۰ جی ج۱ ک<
 ات ۹۳۹۳ 9۹ ۹75۱ ۹۰۳۳ 5388 ب۹۷۳ ةبا -یو چ|

 ۳ ۹551 ۱۰۳ ۰۷71 3ہ ۴77 ×7۶ ء۹۱ ×۱ <6 7
 ۱۰3۱۳۴86 ۹۹۲۰ ۹۳۳۴ ۲5×۹ ۴1۹۲۹ ۴ 3ا ۴۹۱ ×7۴ +77٤

 ق5 3۸ 51۹۰۳ 55 5۹٥٠ا ک51 ۹۹۰ا ۴:3157 : 6۵)

 جج یدرم ۱18, ۲۲ 5۰ ×۶۱ جج ہہ”, خیز ہک ہ1 ۹
 85 ۹۲ ہا ۱۰ ہمہ مو د٭٭ و, یر و. ہ8
 -۔ 9جج ٭5 ہ۱ -]یلاطک  م) 5) دہی 18 و ٭جچچ
 ٭ہ ہم ہہ 8( ٭مج *٭ق مج ہہ, (صئ)

 ۹۲۳91۹97۴ ۶7)۶۳۰ 5۲575 ھ17۹ ۴7, (ئ) ای۳۶ 8۶۹
 (م)ر ۸۲. مم۳ یک ڈچ ٭٭ات م1 ×۲ ا ٭ ۹۷۳

 ء٦ 85 0. م) 7ا87 5۳۴ 19 ہ3, ۴ 8<

 *٭ا۳۴۶٢۶]۷۹۷ ۹9 3715 ۴۶۹۳۶ ۳1 ب۰ (م) ۴۳ق ۹۴ تط۴
 91۱۷۳۶ 85ر٭ ۹۳۰ ۹ ۶۶77ہ. 7.3تک *٭ج ۹۰ م١

 اوم هو نولپی
 851٣5۸ ہ5" 47۳57 ٭-٭ ح٣ م٣ ي۹۱ ۹ہک 5
 575 (38) ص۰ ٣۹۰] ہ5 دوبچا5 (381) ي٣ : ہم اج

 ہو57 ہ5 ۰۳ مہ. مہ 5و ۳۲۳۹ ۱, ہ ۰۳۴۰ ۹
 ۳۶1 ۴۷ 48 9 ۴۲۹ ۹۰۲۳۳ ۳(۱, 61۸ ۴7ا 7 97 ٠۶

 ×3 مح 2۹۶ہ مج ہم ۹۴5۰ ہچج ہہ ِ +485
 ۹7197 ۳)557 114714 ۳۳٣ ۱ )۳۳٣۹ ی٭ "46517 3 ؛
71 8 ۹8 650۳ 5۶5 ۱۹ 5 55 ۴ 
 (یم)ر ہ وچتچ ہہ ے٣ ٭مج ۱ ئچر) ہہ 83 3
 ي۳ 8۸7۳ 5ا5۰ ؟:؛بج ید, ور ے٭896٭

 341271۰٦ ۹5۹ مہ, ہ85 (38) 8159 : 78 70 ٤
5۳۴ ۳< 7 (57۴ 5:115 .215 (۳۰۱۶۰۰۸ 9 

 ٭( ہ٭ ورچ ہ۹۹ ۱--688 78'۱))

 ک9۲ 53آ ۹9۱ 271357 >۳" 5۲۹۳۳ ۱ ۹ 181 86
 اک ۰۲۰ *(8۰ہ ہ ہہڑ3٭ ۲۸۱ 86 یھ ×۳×
 575955 <4 8۰3 ة۳ چک۱۷ ٭ن٭اٹ 8
 ہو32 5591 ۹۹ق 7 ۱ (ھج) "وہ7 (38) 77
 ہک ۶ے. ہا8ا. 2 ۳۴'35 5۰۸ ۴۴ ۰۲۴
 مج٭ و مہ ۵8 کوک  ٭۹ ۳۶۰۱ ۱ ۶
 ]۹ ۹۲, ۲ ۹۹7۲77۳ ہک؛ ب٭٭< ر35 ۳ م13 تب٣

 ۲۷8 ۳۹ 5۷۷۳ 77 >٠ ۱1۹71۲5 9۴۹ 3۶71۲ ۹٣۳
 ک۰5 777 )77۴ ہہ, >5 5۹۳ ۹7 ١ ب ۹6۹

 ے۳. ×× ۳)۹ 5۳8۱ 35 ۳) 5, ۳۲
۱ 1 ۶۰-۴۰۴۹ 5106196 ۴۲83 ۱ |76 

 157 ۹8۹ا ك5 (, 38 785 (31) 7 1 ٣
 ہم65۳5)55 ۳۳9, 9۷۴ ۳ 8۶7] 87۴-2300 ۴7 ف۹۹ (۴7۴,
 185135385 ہ ٭٭ چ5 5۳۲ ے۳۰ م5 :تی) ۰۔1 ہا

۹8 
 یھ دب روف وہم ایش یہ دائم یم جو وجد وکھسرپ ک ہھکر راجا ےل جمے ئج ےک ڈیج ےہ ےہ خیل ےل اہ 6 رے ےل دب سے عا ندا ےک ےس رے دھکے ےہ کعب یھ رم یل وو ےک پک کن عح ےک تر یب ھ07 فو

 ھر ےس" ۱!

 ارب ۳ ٥ ٌٰیتنلا نحیس
3 

 ےہ

 ۱ کا ین لنک تا ظ۴ تیا عن یم ت2 یک
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 بچ و مم 5۰۳ ۹۹۶۳ 88۰۶ ۹ ۴ (۳

 7ج7 ۳ 7 5 ۹۰۰۳۹ ما ۴ ۴۹ ٠

 اظ" میلآر۳ر۳ررے-صتئاگگے ےے

 ۔ودرکم۴ 359 ہ۱ 8 ٥۵۰ 2۳۳1۹۷ 7۶۳5 ا۳۴۲ ء۱
 م3۳۴۱ ۴۳ ہ!۴۱۱۹كو1× (7) )و ۳۰۴ 317 5
 ند کج 57 ہ0۱۷۹ ہ2) ہ۳۹ ۴)۰۲۴ ۹33۶1 ۱۱۰۴ 77
 بت ہم 9). <۔مالک ہک ہ۳۳ ۴> دج 5۴ ۰۲۳۳۴ ۰۳ ۹
 ۔ےجوج| ما |۴۱۳ 1۹۹5۳۳ ک۴۶۴ 7٦ ک۹۹ (۴ 4۹
 3ج ۰۱۱۱ ۰۷ م۱۹۳۱ 20-67۰ "۳7 ۹ ۱

 و 2۰2چک (7) 53و۹6 ہ ۴۳1۱

 ہ۶۶ <۹ 8۹۹15 ۳٭ 731 ۴157۴ ۳ ۲۳۹۰57۴۱ ۴1۶۹ ) کک
 ہقتلرو )7۹ ۳۴1۹۳۹ ۱۰5) ۴۳ ٥۸1 3۶ ہ۲, 5ا4۳ م۳۴ ۴٭
 عحر× "9ہ ٭ج۱ ×<٭ 7 آبرو ۹۷ 355۱ص۹ ۹5۸5 ۹۹۴ ۹
 د37 ۴۳۹ ج۳95 م7 ۴ ٥۹۹ 63) 1۳۶ ۴آ 1.1۵۹

 ےہ ۹و ٭م× 8تپ ہم ×× :؛ ْقِا ْئاَتِيلْزْتَتاَلَ
 ۂطارامناالادَع تلذ لماک ..ب ج٭ ×× ۹ "و8
 ج6 ۳۲ ×۳۱ ۹8١٦ '٣٭ ۳۴۳“ 5۲۳۷٣ 4)85۱۹ ٭
 ۳ >۴۱۰۶۱۹) )۶۳۹۰15۰9 ۹۹ ۹9185 3ج9 ۳۱ 7<
 وو٭ وک >۹ 9 دہجج +ہ3٭۹ .۔ (جوھ), ×2ر 1۰۴ ××
 و ہ0۹ 6۴ (۳٥ 5 37 5۶۱ہ 77 ۹)

 5۶5 ٠۹۴۱ ۹۹۴۳۶ ١۱۲۴ 7۲ ×ت٭ ۹۹۰ ک ۴15۴5
 ج۳ ×2 ۹3 2:5۴۴ * ج۳ ہ۳ ×7 ےھچ3)

 اہک دب یتلا صا مات1جاَماا ا بر ہ83. 8
 ات. ۳ ۲)۰ ۹۰ چ۲ 6 886۹ ٭ےےو٭ 787
 >حیْج 5 ٭ ١)۳۳٣٢ ك٭۷۲ ٭×) ×٭ ہہ 8۹7 ۶85 85
 ۔۳] 3ج1. ا ک۹۰ ۳7۳ ۶77و ۵:11۹7 7۰4 7<:
 ٭+ ۹)۶93 >۲ ٭ 67[1۴) 1۹۲۰۱ ۹1 85

 5 ہ۳7 "۳ ۹5 بج "جج ہ6 ٭ ۹1۹۴,
 بم ۰ ١۸۳۱ ×۴مت۰ >2: ×× ا٭5 ۹۴ ۱

 مہ. 1. 5٣2ر٭ ×۴۴ ۱865۹ 5٥۶ 511615 ۶۲ ۲1۹ ۲۹٦ 5۳۰۲۶۰ ٦٦7
 ١م 3:136 88 "۳۹۴7۱۱۹۳۲۶ 885 6 8۹ ۹۹۳۳۶

 9]8 5171 57115 >۱ 3181191 5۲5 ۹ڑ3۹ ۴ا 718
 مج !چ وجاک٭ 5ہ .۳۳٣ )م755 ہا5ا ۴1۹۹۱۳۶ ۶۴ ۳

1۱ ۴ 06186119 

 وک : بیک - یو 7 21۱۱۹3۴۰۱ )۳۴: ٥۹9۴ ٣
 راغ ٭٭11 ٭ہ | میقر - یو٢ 17۴ ٣٢ موقرم 1885 18۱
 ہ۳۲ ٭ک*م ہہ "+318۳۲ 8اٹچ 8اک

 7۱ 77 37۲ ۳)۹57 "175۷ ×5. ہر
 ڈگڈد75-:]7ہ7+ ×۳" جج ٭ہ×_ بجا 89ی مج ر ٭]۰آ۳۷]أ ×6 75
 چڑ چے ہد ہ٭ مہ 1× 9۴ہی مج و٭رو ءءے۴۹٣
 ن۴ تا۱١ ۹ ما×ے٭ ہت ہ-ہ۳ ۳7۹)۱3 ۹۱ ۱
 ٭ی٭ <7 ۹۵58 ہ< ×18 م۰ ۰ و3۷ ء۶۰
 +۳۳۳۰۳۰۴۶"ہ۴8۳ 3)7]5-3 715, 1۳ ۹۳۳ ۳ا٭۳۳۴ ۹ھ] 6۶۱

 مج مج ٭و: *ہ”باتًص2 "و30 ۴ 31 ۳٣۷۱٣۰]
 : 8 ٭٭٭ ٭ہہج ٭]جە ہتعى ہہ وو۲ م٣ 0ص

 ]مجو و ہ ۰5۶۹ ہ۵, ۲ ۲۰۷۴ ۱٤ 8۳٢

 مج ہہ ۳۹۶ہ "ہ٠٢ مالتح ۱)۶ ٭۹۹_ ۹۸.۰ ۴07ا



۷۸ 

 ۳ مج 85۳ہ و ٭5م58 ہ۹ 5۱ <<

 جم ج٭× 1:۴ ×97 یہ <5 ت۳۷ [7 ×۹ ×۴ ر
 +0 "5 ۹۱ +۴ یکم ٭ 31187, 5671 3ہ+٭
 م5۱ <۱ ۳۳ م۳7 >۳ ہ وو >۳. ۱-۴
 2۳۰ ی۲۲۳۰ 3ہ ۴۹ ×ی٭ ی۹۰ ۵77۶ د1۹ 356 7

 م٭1 ٭×ہی.1 ۲6 >۹ ۹ ۰ ۶۳۳م دہ ×ی٭ ہہ ک

 وچ ہھچ چ':ےەم ہ ےہ و >3 "م۱ عو
 555 3۶58 ہہ ہ۹۱ 355۱

 21٦ ۱: >1513) 6 51591۴۳ یا٭ ۳ ۹) 7)۳ ۹
 ٥83۹ ۹1۶۹ ۹۷۳۰۱ ۹۴ ہ۹۱ 556 52, "09871| (۴۳۸ < )ہ7

 × ك۱ 6 م٭٭ و. ٌىہنجت+ ہہ ہت .٭۔٭
 ۹۳7 -ج.م٭ *جڑڈم حج ٭٭ 5۱ *ہ٭آا و٭

 "×37 بہ ٭-٭٣٭ وؤم٭] ہے جم ) یصچ٭ ۹ہم

)6 8 ۳۴۰ 0) ۴15۸۹ 7> [۹۹۶ 7۸5۱18 
 ت09 5 76191 ہم1 <۹ ہ7. ۹۹8۳ ۹۶

 وہ51 ۹۹0 5)۳5۹ ہ :ہت)!1 8 ۹۳۳۴ ۰: 7
 ۹م م۹, 5۱۹۹ م3۹ ؟)79 ×× ×٭ م۳۳۶ کىتا٭ 5 ہجر ک
 1۹6 571۰۳ 51 ۴۰۶۶۰ ۴] ۳۲۵۸ ۱ ء۳٠, 7۳× < 7
 35851 یف >۴ "ا٭3 6۳ ہہ. ہ9۳ یب 688]ہ <
 ہجسو ]8 مہ یجٛ×× وج ۱ 3ہ 7۰۰۰ ۶9۹یہ

 85( 88 >۳ م٣ بما ۴۲8 ٭نج٭. 7 ٣
 ی2۳89۲۹ 5۶۲ 77۲7 5118415 ۳ 71۱

 اھٹک ےل ا ٌخ ا ۳ ۱ ) ٤7

 7ت ۳۴۱ ۳۳۱ ۳۹ 8007۴ 7۹0+ ۹۹75 ۴. 85
 ح5 ی7۶7۶ 73 7× 30715 1 7)۱۹۹ ۹ 85 ٭

 ے7 565 5 07 ۹۲۲۶۳۳ا ۹۲۳ ]7 7 )۶ ٢٢٢ ۹ ۱ ١٢"
 ہہ, ك۹ 115 ۹۳5 ۱ 7 7)٠

 <۰ 33 2751 ٣۳۴ 7738۳ ۰8۳۱ ٥ "ه۴
 ہ۳۶ ۰ 15 975۹ 7ا5 ۵ 7۳5۳۹ 3۹7 ۱

  ۳۱88(8 075 ۳٣(ی٭) ی ۱55۱ 9۷۳۱ 9۹-61591110

  85آ۳۶ د۳ 575 <5 ×0 بج. پ۷۳ ۲۳۱
  ۶ٹج٭ ہ ٭ءہ- ۱ چقر م8۸ ب٥٥( ۳۴ ہ

 ہک +-58 ۴۳(3[ر۹ ٭٢٭ ٭[٭ ۹8م مچ جب ق۱
  ۶۲۳۳ ۹55ت67 ۹015 م٣ ٭8 یب۰ م۴ ۷ہ ہ

  657 7م۳۹ ۳۳۹ مچ ما ۶۹۳ہ 7۹ 5ا۹۱ 6" 3
 : 1۶۴ 68"م مب 5: ]۳۴ ۲ 9۹7 ہ ۶۹۲۷ہ 9۲۹95۳۹

  5119 1۹ ۹129 5۹82, ۲7۴۹ 51۹1 ۰۴7۹ ۴۳۳ > ۳ک۴۶

 ۶ ۹۰ 7 5ہ 11 87۰ ف٣ 7ہ ٭٭ ۳7
 ٥۷٣۹ 1(۹ 573, 71۹ 1 )7۰7ٹ ا5]5] ۲ 185۸ 37۳۹137 ×7

 م۸ +۲۳ ۷)3] 156 5۹ ہ۱8۹۳ ۳۰۳
 وآ]×ق × مو بات ×ت ٥۵+ ہد وج ڈیرہ
 ٭ہححچم و3 م× ۸ ٦۰> باہر5 ج5۰ ج٭ رک
 9۹۹۹ ہ م٭٭9 ۹۹۸۱ ٭يہ8 ٭ ٥ہر ٭ ۳1887 ہو ق
 ہے ۹ج 1 ۹۸۴1] 7۹:57, 1 7۳1۹7 538۰ <4 ۶۳ ۳7

 )ےہ و٭ |



۷۹ 
 ا ہہ

 ے۱ ہجج

جسسویوجکدجسچجروہوسی ےہچس
سأسیہصرسصپیجمون تٔکجت

مسٌ-ےسومییرمب سوگ ت
ھوٗجصحجحےیوودوٗححَ

دمطصھککعھھجسکدھدوٗ
 سس تہشہت ا رک جہد دیا یک یی ا شک عر دس و جوابی ٹو 

 ربی ۰

 زلانٰیس
 ۃهکلا

 5ا75 ڈتبد٭ 8جو
 ۔فھکل ھس ۵ینلا

 ھم ہہ ہم دی یت
 ٭ے دور در دی

 ف۷ سد
 ٢ ۱

 ا ۂادَماَهلا یت نیز ئل ہم ا

 ۔ ت2س 2

7 
 ںیہک

: 

> 
7 

2 

 1 انک اوم ا ا ہور وڈ عا یوم -

 جج ناف ندارغ نا تا و لالا ترا

 ینا نیرلظآ نقی ام ا ا7

 ے1 کل ند ہمت نوک رک لسی ںیکلا یااڑاک اج
 ]نو ثعاطا نا سلا یرتو نانی ان ا

 1 لادقا تاک اکثر اڈام نی لا تا ا

 ا 2 ڈاةفنک ات لک ک اک نا ناھپ

 ز1 2نا دال فن یو
 1 تقدس لیدیعا رو اب اک لا قا تا

ھر مب می مم گپ ڈپ ۸ 7 ۸ ھ شپ
 ٭ ںی 7 یھب 

 ۰ ۳/797۷ 0۷۹ 5گ ۸لف۷ چج یت دعب ظط ہک چن

 ا 58۳۱۳۳ ء:5ر٭ چو وچ و 1۳9 ۹۶1۹۹) 5)

۶۳ ہہ٭ جو ٭ ہج.-٭ ہ٭ ہور
 7ہظح ےچ ہہ ا۳

7 5۳۳ ہ٠ت× ر5 8(چر بد موم
۱5۷ ۳5 19 

 0٥۹۷۴ ک"٣ ب٦ +>۰] ج×<ژ 0۳۹۲۷5 ۹۶5ہ ۔و یہ

 95 375578775 جج جوج عر ج

 ٦× 1,9۰۸ 5۳۳ ہجج٭ ج٭ ہد ح8وو جج وج

 آ٭ی+ ج- ہی ہی ٠۹ ]٥۲۹1759 چق یوچ

 5 5۳۳ ج5 ج:5 یجج جج جو ع3
۳۱۳۳۱ 9 

 ع۰ 5۳۸ ۷ ا ر ۳9×۳5 >۷ بج جے جو
۱ ۳7 55۴۱۹ 

 ا5 ٦ ×× :×د× درد ×ط 7×. ےہ

" ×۳۳ ×۰ :ٔج٭ بہ ہار ہج٭  رچ
 :٦9٦ “۶ک 57××

 722ہ ) <۱ ہے وج م٭٭ ع×٭ ہ١٥ ہد و ںہچ

 کک ۲۳۳۹ 1۳۳۳ "۷۳۴۱ ۳۲۳۰۷ 53رو وچ

 اتم ہہ اج جی×٭× ہص ×ر×۲ 7×ر ہدج+ جآ

۳ ۶7۰۳۴ ت۰۷ د×٭ جج ہجر در .٭ ×) جج
 ٦۳ ا۹

 551تکاوہ+؛ نور ۹۸8 ہ٭ہ٭ ٭ ج وو ×۰ نرور يہی

 5937157 ) جی و جج وچ ء چووچ ۶۰7 پرچہ و

 ×77 ٭٭٭وججوإ ٦1790 ۳۷۳۷ ٹو و53 ج چہ چہوہچ

×7۳ ہیچ ا۰٤5 ا51 ک5 :اگت جچ جج ر مہر یوہ
 اکر چ7 

 3ا۶< ٭) ہہ××٭ وچ میچ ہہ مہ
 مەر وک >7 یبہچ ٣۷۲

 ا7 7۳۴ ×× وج بج جج چچ وچ اتآ77 ہن ہوہ ےہ

 )×5× ر٭ وچ ٦95 اتا ہ57 بج چج چور یچ

 6جج 5جکچ35ج چچو۔ر کج ۳٣۳ ٭ ٭٭ رچچ ےچ

 9تو بج 7۸55 بج جو جوس ۳)3۰۷ جہ یرچ چہ

 7۳۰۳۳۳۹ ٭ ہ7 وت جر ممر چو و جہ ںی

 جت ے تر م5وجر پر یرہچچ 7" ہاوچیک چیوچ

 دصج جج 7ج جج ہر سج ×7×
 اڈہ رد

 27777 +ت) ۲۶ ج۶ 35 8ج تووچج مہ ا577 مہ چی

م193. 1۳۹۴ ل17 *ز'1) 5ہ. 2۹۴ ۹ ×0× فب
 15۷7۳ 77۳5 ف٦٦ ت77 اص 7ہ ورم 

 ہت ہم ہ×<) :دا) ×۳ ہہ ۱۹ ××. بہہ رک



 || ےےتو جمے ییٹو  ._.ے_ ا

15۹۹839 161۱ 

 مر پو ہ٭ہعیتسد۔ 3×× ٴ6ص37 38 ۰
 وت 13۶7 "ہ7 ۹۹۰۰ ما "۲ ۴ ۹ ۴5
 58 2۱1157 ۶ “تر ہ×' ی۹۱۹۰ 2٭19) ۶۲٭ ۹۹۱'۶5۹ ۴ص
 ٭۔جت م ك۳ م۳۳۳2 *۳ہ تما. ہ۹ا5 ک 7۳

 228+۳ ٣× ات ہ3۱ کی "ہ۸۷ ۷٥ ۹ ۲٢
 1-9 ۱5۲۰۳ ہ۱ م57 یو م ی+کا مہ 65رجہ٭

 8ہ 3۲ٗ 5411+ 55 57 "۴ ٠۳۴ 5۱۲۳۵5 ہ۵ ےہ
 2 718117 3716119۰ ک >۲31۹74 جماق ٦٦۳ ۴5۳ *٭!)ن ٭آ
 ہبب ك۳ ۹511 3)۹071۹19 ۹۳۶ ۴9] 7۳76 19771 ۴1۲۹۷۳ 15
 5۳5۳ ۳5۰۳ 931 716 ×5 ۰ا١ یب۰ ٥٢ 65715 ۹۳۲ ء۵
 جبف٭ و ۰۱۴۶ ۹۵5۸4 83۳) 75 ہہ ۹۹۹۲۲۷ ۹37 8
 -۔ لہ ۱ ۰۱877 1× ×٭< ۹3۰: ک 134 55۳ ہ۳٣.

 مے و. ٌ ×× 7, 515 ٣۳× (م۴] 5]۹311۰ ۳۹)9۹۳۴ ما ہ۳_
 ٦ ہ1 5 ]1 ۳۹ 5187۳ (۴1۱

 ۹ 2171۹7۳۴ ۹۴۹۹) : ہ۱۳ جا م۹ مح '
 3:08۲ ہم ہ× 385 ہل ید 2061+ 3اک
 -۔ح..- ۲۶7 ۴×× تر ب *×- ٭ ۰۶ ۴۰ہ ×۳ ×8

9۹18171 6 ۹۲٥۹۸۴۱ 7۱ 

 (ت3۳) 7۳ ۰۳ ۴۴ ۳۶" ۳1

 )ےک ×ج9و *تبج ۸× ×5۰ ۹9۲ 76 ۳۹5۱ 5۹۴ '
 >6( ی5 ×× "م۷۰ 1:391۰ ۱۴ ١ک 2تت تہ اٴ
 8733 ی5 ؟!ڑ×)ب تدرو جہ ۳ر ×ز ۹۴ 8ہ 5
 ٭ >۳ ×م7 (ہہ٭ ج:۵ جب ×۷۱ یو ۷۰۹ 6
 5ج : ۹3۹76 ٭8) :؟:ا۹8 "7ا5 >>. 5ا55 کو ۹

 3ع 5۱ ڑ٢ و ۹ج ×۴ ۳ ×تہت٭ ہہ 30 0 ۳7
 76)33 ہ76 ہے. ٣ے ےہ -ے٭ك٭ ٣٭٭۱ ٴ1(1:جبہ٭' ناچ
 ٭ہ. ہمہ "ہ۹ :آ ہص < ۳٣× *1۰ص ہت 1۹ ۱۵ك۹۷۹۷۷۳۷
 *و ×× ۵ 507۴5 ۴۴ 31۹7ا "3۱ ۹87۳7 ۰۳ 7

 بوم *9٥۲ہو)۱ ی ۳۴۴۱ ء۳ ۹۳ ۵۶ 6 5187 5۳٥۷۷۳۵
 ٭ہجآ ہ و ب5 ×۳ ۱ (۳ا5۲۰۱71 930175, 3۶7 ٥>

 ٭قنج٭إ ٭ہ, نے ٭إئ ر

 نہژجج مم3 ١ےہ ۳)3 ۳۸ 7 7
 -٭مو ×۱ ہ6 و۶۰۱ مہ! ۴ ٭ء٘چجٰ'

 ید٭×٭ ×۴×. م۹ 9۶۱ ۰۴۹ ۵۴ ۷۴۱ ۱۲۱6 ٠۳٣۳
 نے 8جو دم1 ) دب مج (مغتہ×ص ]۱52 ۱۳ ٣

381 

 3ک ۱21۳1 ت1 ر577 ۹)۳ 'تا×)م (۴1۹۳' 5
 ہجر ×6 1× 3| ۳ہ ۸۱)۱) ہم8 ×):١ ۴۳۹۲۰ ۱۰۹ ک؟

 یو م۴۰8۸ "م۳ مم8 ہہ ہا ہ5 چہ 7 ٤
 ۱ ۰۳۱ 7م ۳5 م٣۳ ۴۱۹۷" ٢۴

 مے ک۹۰ ہو ۰۱۳۴۳۳۰۲ 347۳۰ ۰ ۶ 73)×) دت ۴5
 ہئ ۷۱55 ۹ 3۳۳.1 ۰ ۳۲ ۱-- ۶۰× ٣۲۳۳۰۷۶(

 1۹1 +٣ ؟زڈرد)
 آ41 7۹-۹۳ 87۳73] ۹۳ 8۹۳ چہ ْجا0 ۹*۹ ۴

 ا [ٛ.0 4

 5381۶ ٭ت٣٭ ۴+۹ ۳جو1 ک9721 ۳۲6 مو, 1۴۴ ۹ 1
 نر: ]مم پچ ۳۹۱۵ ۱۸۵ 8:۷57 : 3 7)۹۱۳
 واجتج جو م٭ جو ٭ہجہب. ہا ۲۹ مت جی
 ےہ ۱۱۶ 8۳ 8۷ 1378 ۴۳6 ۹۹۰ 5۳5 13 7
 ۳1۳۹ *(۹۹ (×۳ت ء۸۱۰۳ ۰۰۰ ۹572۴ ۹:۰۶

 “مج م۲۹ ]۹)۰ ا ]۳7.2۳7۷ ۹آ ہ1 ۰۴
 ×81 ۰. .91 کت ہہ ء۵۹۰۳ 3388 ۱۳۳۰۰۰۹۱ ۹۹5, 5
 د]1× >۹< 3١: مہ * ۱۷کی م8۲۵ ۶958 (887 515 8, 4
 75۳7 ×۰ ٣۳ مج ےج٭.م. ٭ہا کت 85

 د۴۳ ۱- (5۱۶۸۳ عت ولا, 1 ۹, ت<دب ٭چجر

 و۳87 77 53۰ ١ 7 "۹۱ ×× 3ت3 ۹
 نیەوود ۹< 3۸3 ۲۷۸ ٦۱۰ ۹1۴| ۳ ہب 33 5
 ت6 1.1 789۳17 ۴۱۳۳۶۳۱ 7۳۰۶7 (۹۹۳۴) ۴

 ے٭ے85ص۱ ٭٭ 69۳ ٭٭ ۹۷۹ ٭×٭مہ و۰ 66 ٤
 2ر51۹7 33 ۱۳ ہ8 ۹1۴1 ٭ج×+ ہہ ۴ ۹و۱۷ ءء7
 ۴ ید9 5۳] ہک ۲6 ۳۲۰۰ 5۴۹7 ھ7 ۴۳ 6
 3× مزہ و ک نج ۳٣۷ ۹ 2,11۳5 ۳)۹۳۲ ۳ا )7

 ۶تہ 2-2 7ک ۰7 7 ۱ ---(ی.٭۱٭۰71۹))

 2٦ ۹8 ۷7. 5× وچ ہ٭ 36 8) ×× <5
 ۹ ۳۳9 ات ۴۴] ۴۹ 1,518 777 219 (33)-_۹

 ٭+حح "یت ٣۳۲۳٣٣٣ مات ہجر ہ۹ م53,
 ٴجہ3چ× ق۳ ۴۲ ی۱ ۹ >۳ ہ۳ "م۱۹ ٥
 ۳۳ مایہ دو 82ت تام ت۱ ج7 ۹۰ 7٤7
 م5855 21111 ۴ ۴)۹۹7 ۳15۳۴۴۶ 75177:8151 2157۴ ۴13 5]

 ۔مجی.<۱1 856 5و 3 ۹۳۳ 31 ۶۳ 1 ۹۹۰۴۲۱ ٠ ٠۹۲۳۳
 ت5۳ ×۱ "۳۰۳]. ۹15۹5۹۴۷ ×71 (35)۔كم۵ 9۳۳۹ <٭
 یر ٭ م٭ ]13۹ ۳ی ۱۴ ہما ۹۷۶۳۶ 55۳5 "1 ۱
 د85 5۲۴ ۵۴۳۹۷۳ ۹ہ ٢ ۰۶۳۴۴ ہ۳ ہی
 ۔عرو+ مو. ب٭ گ5 ہ58 ×جو ۰۰986

 ۔ و997 ۹ 9۱۹1۳۰۲۶ ۹81 ۴۴۴ 1۱ 7 ٦3۹
 ہہ م۲۹۳٣ 5ہو ہ مے ۴.۴۲ ٭٭و ٭ہڈب ہ٥ 6
 قج ںرو ي۱ ۹۹۹۰ گا3 م۲ ]٤٥( ۹٣۳1 6۶۹) ۰ج۱ ہک
 23آ 0 م۳۳۳۳ 8۹ ۴۳۰ 2898 ۴۶۴ ۱۰۴۲ 57
 مقا: مدو ۲۳۰ ]مہعى م13حج, ت٭٭ کانت ۷۳۱ 40ا ۳

 3تججج ہو بج م جو ۶۱ -۔ یىی ۹۹, ء ,٤

 دچجک)

 "×7۳. ڈ۳ یە×:ي٭. ٭ ٭ام 7۹
 ]ط7 ت15 ۴۷ و۶۱ ۳۳۳۷۰:۴۱ (۹۴) ۰۹۴ ۴

 جے -يب 9×ہ٭٭ ہىە) 8م. ٭|ہ١ بى 4+5
 071۹ ۹۱۰۹ صو: ب337 ٭6 ۴۱

 ید 3. "۷۳78 ۶۰۹ ۹ ٭یز227178 7۳۳۴ 3۳۲۹ 97
 2۳ 7 ہہ ہک ہجرت ہ۳٣ 2۳75 ۹۸۹۹75 ۱۷۹ ۱7 5,
 میم ×۳۳ م۴ یت جح٭ مج 8۳ہ !]م٣۳-ہہافاَو 7
 3 0914 089۴ ۹۴۱ ک۰1 91۳۲۳۶۰۱5١ ٭ہز 7٭٭) ۹37 ]
 ت۱5 ×× و41 ۹) 5۳۴۱ 1)8۴۶ 95 ت۳۳ (017
 ٭جر ہمتجت بج اتر ۴۳8, 1361 ۶۹8 ہ,ب 58 7
 مچ ہو۱ ی تو بجو یەوےتد ٭وڑاج بک <



 تی در پا ما ھ۸۱۹

 بہ 35 ک2 7ہ ۱ آر5۴ ب477 ی۰ 7
 جم ہ5[۹۳] ۴۰۶۱ ۴91 734914 ۹ ۱

 ڈین ھئ| - یتف ی8 88859 ةیتف ۹۳۹ ي۴۱ 69 3 ےک 4
 25ہ ۴×۹ ۲٣× 55 ۴ ہم, ۰۱۳۷۰۴, 83 8<

 و. قد ہ۳ جہ٣ مم مم ۹۶۱ ۹۹
 ہاکی مہ ہ مک یک ×۳۰ م۱جب ہہ ۴۳ ہمہ 55 کہو
 1۰3+ >٭ ا۹ج م٭ ٢ مہ, ٭؛ ہ۲۶ ھ8 ٭ 5۹۳۱ ۹
 ى ج۱١ ہرچ< ہی( ۹۳ ۴۳۷۳ ۰۳۸ 7
 جج محب ہچ٭٭ 8مػ وج۱ ۔عیمجج3۸9,: ہ65

 تتخرسا

 رموزاڈ لاتلنتدت جج. ۸× 8 ٠۰ ء۳
 ٭.× جو یم < م۲۴ 5۳ 5۱5 ہ, ڈا و6058 ۰۳۴ (۹ ۴۶

 7 حب ۳٭٭ ×۱ "۰٭× ٭]ہ5.-۷۰۰ ) ۳75۴ ۴٤
 ]ہ7 ۰۳ *:۶7 ۳ج 7۳۳۳۲ مہ ۱ ہ5 4۱۰۳۹
 ۔جچ۔_۔ -یم ٣] >۹ ٭5٭ 5۴۱ ٭۰ 7 7
 -ےچ. 8ہ ہ موہ ٥× ہّآا)5 ٭ی مہ ہہ ی-×
 م۶۴ ا5, جہ ۵. ۴۴ ۱۹۰۶۳۱۴۳ 75] 71۹ 7.۳] 5
 ےہ ہ8 ۹٥۳۴ ہ۹۴ 8۹۸۹۱ ۴ 1, 5 7۶
 ہجوم يہ مہ 3ءحكہ بہ٣ مج -و1۹۹۲54 ۴54 ۱
 جی ہج5٭ 77 6 مہ م7 ×۴۴ 9 ہت. اکا ۴

 تب ٭ 55 ک 1۹۳۹8 715۸7 7 ۱

 کلا الا <8 ۴ ۹۶۸ : ٣<
 ےچچم جء|٭ 3 دق مہ ہ ×7 "م۰ ہہوتڑت ک<٭ک 5

 ہ3 ھ ×7 ”85۸۳ ۴ج ٭٭×٭ ۳ج ہم۱ 556۱ ك8ا ٤
 موج ج۱۱١ ۹۳۱ وک تم ام ڈ5 م5 ×۱ +75

 ے۳ ۹. 1۹۳۴ 515155 ۹5۲۴5 ۴آ (1 71۱

 جہ. ہہ ×۸ ۳یہ۱ ہ٭”آ۱ 9۳ ٭۔چ×٭
 ہے77۹ ت۴۱ ۶ک 8۱

 (ی) 3۳۶ *×۴۷ ۴77 ہہاتو٭ ۱۳۱ ۹۰۹۲۰۲۳۷ ۷) 7٤
 ےیج 88+ ود >5 مج ہ ف8 ٭+ مہ ۱ ہہ
 یر. یک 2۰ 7 ۱ ۵۹۱۲۳۰ ۹51 315 ہ1, 7۴
 ہ1 ×7 جج ھ٭٭ ۰ ی٣ ۳۴۲
 مو حج ہہ جگ ہ7 ۳۴ ۶۳ ×۱م۳۴+۰۹ ہہ ۴7
 چپ ٹتوچ ہى ہ۳٢ ہت یق ہم۶ ۱۹۰۴ ۳ك ا۰ک
 ے۔ہ ہجج٭ بہہ ۴ ء5۹. 15۳, ۹ < 7

 ××چ ٭571 185۱

 وما تیا نی كِذ  -ْنر ہ۰٣. ٭٭: ء۳, ۰2۳۶
 یہ مجہ م+×ہ٭ ی3 ۹۰] 3715 55۶ ۹۰ ×۳۳

 ۴×7 182 ۱-.- ))8]3٦٦58(

 8 6 ۶۴ ۳×۰۶ +۳ ی۹7٠5 1ت5 ۶ ,٠
 ۔برو٭وج جچچ< ×ہ ]جد ؛ اچک  ہ× ك٤ ہ۴۹ 5 ہ

 ہروج ہ۶٦ ×× ٥ج 8۰1 د>م 3 ص ×۳ ہہ کت ۴
 مج 57 ۴۱۰٦8 6 ۰۲۹۹ 5۳۸ ۶۴ ۱8 ۹ >۳3 ٭ 7
 یو ہ١۰)۷-۰۳ ہ۹ ۱ 2 091 77 ۰1۹ ء۶
 :ج9337 ہ٭٭ 83۰ 8پ ج۰ ٭8عج٭ ۳
 م٭٭٭ ×ا٭, ۹ ووانخ و1٭ ٛ٭۹ یک ۶۹۲۲۴ ۲۳ 7

 یٹ کلا

 ج5 ہہ ود 7ق یەرر ٴہ××--+۳۰۷۳ 3+
 ج1٥ 15 7 ۳۳ +۴۳. اچ ×؟!ی قامت ٭ ۹7
 چپ مج مت : ہ ہیرماقآ م۳" ٭ی 6 ۶
 ۔ےبد٭ ٭م٭×٭× وعج ہ۳7 ۹۳8۳. 5۴5 5×۱7 ا5۶ ہد

 37۴۱ ۵۹۰5 1 ×۲۷ <7 ۰۳5 کا ]۰ ۹7
 مم ے3 ث۳۶ 5ا <6 ۹۳۹1 ۲۲۱ ۹755 (708) ٥

 38 9۹ ۴۸۹ ۱ ک۹1۳۴۹ *ہ57ی15 (78)-ی۶ 8۳۶ >م 45
 بک ۱۰۹ ۴× ۴7۸۱| ہج م0 ص۱ ٭×+1-.+.804
 ۴ ۹ ' ہ۳۰ ۳۰1 'کہ اے ۱۶ 1۹7 ۴ 7
 یھ چ] ۹ ۹۹5 ۱ ۹۰۸9 کو4 1۹۳۴ ۱۹77۹ 51۱
 و>٭ یدچججٹج ہ ہت ۶ ٭٭ ۳ 7
 جہ ہ ٭+٭ ۵ت۳ ۹۰۳ ۹۹۱ مج أ۶ ۹آ ۱
 5 مے ۳75 ۳۰8۳ ہہ ء۴۳۳۰ ۴ 5۳ ء۰
 ی٭ .ہ. 3+ج ۴5 6 ب٭٭ م 52۲۰۳۰۱ م1357 ی ۹)
 جی جہ 5خ م٣ 6۳3 ہ۰ یہ94 -. >-ج <۱
 يقەج×ہ ہ ء۱ ۰٭۰ ب28 357۰ ید ۴5ہو ہہ 37
 ج۹ ی3۹۰۹ 17۹171۲1۴ *۳7۵ م۰۶( ج3 ۴۰۶۲ 734۶۶ 7
 چپ << 2۶ مط قات ہر67 1۹۹۹۷۹ دا ء7۹8۹
 ےٰھھج ۹8ہ 35. ط1 .۔-۔7۴ 1ا۵ "۰۲ یب ٣١ 5٭) بچت ٭٭ ا
 ق7. "۳ أ8 ہیدڑع 1)۳ ۲۳ ہہ ك ۹5ہ1آت 57
 جہ جور 85 ۹۹٤۹ ]م815 (353)-ی۹۴ ۳ 7-7
 ٭ہ <٣ 5۱۰۹۰۳۱ "4185 ک ۹۹ی ی٭٭ہک ۱ ۹۷۲۱ 8۲ ھر

 ج1 اک 9 ۹3) 7ے ۰5 ۱

 ٤  ۴:۶ ۹ <۰۰۴م٭ماچ٭ |ی۹۹٥ 81۳ی اج ۳۴۳۳
  ۶۹ہ حج مہ ہ۶٣ << ہہ ہ۳۱ 35

 ۸, ۹۹۳۳ ۹  8١ےہ ×× 8۹891 "م۹۲5

 <٤ 1773۴  3۳۳۳۷٣ک۹۹ 1 ۹۱51۹ 5۹۳۰ 5× .799
 ٥  ۹۹۹۲٭٣*  ۳۳۰مٹ >۳۳ ٭ج ہ×٭٭ مچ

  ۱ 8۶3( 7۶159 711188 931۹ 11۰۱57 1۰7 ۳ ۶8ج١

  ۹۹۹۰ ۴٭ق ۹۰× ۳۰۲۳۳ 7۰77 ۹8۲۳ 50 2-852

  ۱ر۹ ۱۶۹۲ ۹۹ 3751

 حج. بمأو×ئ 5. ٭-٭٭ ہبپ٭ مس ۴
 ہ3. ہ ۔وجج3ہ] :ج+ ۹۸۹1۰۴ ڈ1 ۴۰ <
 “کد ×× : جہ 33ہ ۲۳ 1۹۴5 28 ۱۳۶۶۷۹ 9۹
 وج م57۳ 2۰ ۹7 ۱ 6۰ ۲۳٣ ا. ھ5 ۴7
 یج ×× ٹ۱ ہ۰ م ہم٣ ہج مے ۰۱ص را5

 7×١ : ہ۹۶] ۹)5۲7 م۹ ہ57 ۱775 11 ۹۹7۴ 7 ٤
 ۷ چہ ہم ت۳۲ ×۱5 *ر12 ×10 ۰۱۰ 7 ہ۱٥

 ج۔مم3٭ وج وو×ص موج ہت ود 804 ۴۳ ۱



 ت۸ ۱
 تے کوچ

 جمصم٭ + ×7 دڈجوح ×۳٣ ب37 ۳ 5۳
 58 ہی 866 (:۱٭7آ75 : ہ 0اک ۱7۲۴۳۰۹۳۴۶ 55۳
 ےےمج بثتج ہے بم *می ١ ہم. ۳۲۹۰ ٭م ۶ چپ
 ۔ہہ1ج ۳۳۳. ۳۰۰ ۲٠۰" >۱ ×5 ٥ہا۱٠٥ص٢۰ 5ا5

 ج81 ۴5۱ 3٥9۹ ۴9۹7 517 ٣۳۰۰۹۲۹6
 ]جوتا ٭6 ہ7 ۹ 3 ۹۹898 ٠۹۴۷ تچ5 7

 : یجا6 چچج . :-٭ ہ 67 5 ۳۴ ۱6 5٢۳۳۰*

 مج ود ہل "×× 9۶۳. 9۳۶۶ ۲۹۳ا ۴3
 چ3 و و000 م۲۰ ۴۰۷۶۳۳۶ ٥ ٦> 7٦ 7آ ۰۹۶ 75

7۱ ۳۶1 275 ۹ 375815 )35(-6۴ ۸ 7:1 

 -جج ہ3۶ رت ہ 7< +7 × ۴۴ ٠۹۴۱ )35( ۱۳٣۳
 وک ہ ت9عوجچ ٹر ہہ ہم م 9.۰۱ 5ہ ۱

 نج بج |آا٭ 1 ۹ ۹۹۱۱۰۲۳۲۰ ۶8۹ ۴۹ : 33 5<
 یر : ود ۳ہ :۱ ۱ 88 ۱۰۳۳ : و بو ٭٭ ص۲ ٰ

 نت 85(, ۷۳۷۴ ۳۳ 5اج5۶٢ ۶5) ٣ ۹۶۴۹۱ 5 ء۴
 نب -ح جب ہماذد ی١ ×× ہ ۹۳۴ ۰ ۸8 م٣٣٥ '

 پے جج ××. ہم۱ ہ ؟((ےووصہ ×9 ۷۳ 1۳6 ,١56
 ید ہ ٹچ رح ۶7۵ ۱ 7.51۹ (3۳) ۴۹۳۶۳ ۰۴ 8
 ۹ (07۹ >04), و (م۴۳۴۴) 515 71 ۹۳۴, 7
 ]۳ ۱ 7 ]۶۹۳] ۹3۶۴ : )271 (7ج)۔ک5 وہ۹ < 7

 رد بت ہوصح ۶۷۳ ہہ ج7۰۶ ۱9275 ٭5 یک دات ہق ۱!
 مج جج ٠۲ 35۱ جج ۴۰۲ ۹:4 ۴
 میتج×]) ۶ے ہ5 ہد. 9٢ مک ٭. 5 ۹ <
 جج ہ]م ید ٭٣٣۳ ٭8 ہہ کا5۶5 ۱۷8 ۹۲۴۹۱.

 چور

 *-"0-92ء؟83۹ ٭ 9 یکن  ںیال
 ہت ا ہو داھأ ھجج -.تصج ارھصسام تک کن تن ےس الکاضمقاشقفاھش ضس اف دب یو

 ںی چہ صف یو اول ساس کچن وس ےن نم ا سس چی مح یھ ای ہر یکسج فہ

 ےآ

 مہم وو 5 18211۱۰۹۰۹ ۳۳۰۳۹۱ 51671 51575 ۱ ٦٦
 ١تچہمس و387 ۱م ۱ ۰٣۳ ۴۴ 8۱۶۱ 8۰۱۷۴ ۴۳ا

 می ى س8۳[ 9۹۱۱۶ 51۹ 5۲7 ۹ ۱۱۳۹۴7۳" 18۶ ۲٤٦
 ےبہبو-ہ صبح ص5 3×۳3 82۱ ک۹ ۴1۹۴ 182 "۱۳۶ ٣۴(

 ےہ ۔ ×٭ 8 ۲ ٭ب ما ہ[10۷۴ ء۹ 5۶ ۲ ۴۹ ۹۹۹۹1
 ۔ہ×حج ×٭×٭٭۰ہ. جآ ×۱ ۴۳۱8ہ. 1۳۴ ۴۷ ء۹۳۹6 ۵٥(

 ہی نہج رک ۲ 57 ۰۱۳۱ ك۷ ۰7۳ ٤ 152 ٦7۹
 م ٭ یک ۴۳۳ ×16 ]8٠۷( ہ ۱

 ۔ب×٭ ٭ج٭ چو : ×تج 5 ۹۴ م5.
 جج ہہ م× ہ3۹ ۹ ۱ج ہا ما ۹ م8 ۰۱

 -3ج ہ٭ق”م د٭ .5 ۰ہ ہ٭مح ہم ات 5۷5 ١۴
 ےےچک یر ٭ : ہ ماج ۲۳8۵ چپ ٭٭٭ 6
 مجم.٭35 حج ڈ× ہت ےب ۳۹۰ مت ء5رک 5اک ؟زآ
 سج قع ع× ہد . یب ٭م۔اًث ہت ہ٭تہچ ۱)۳
 ہی ×۴ 5177 7۳5 ص۴۴ ب31 ۴۴ 7 7۹

 دج ×۱ ۴ ]تک : ۳۹ب ×۲۳ ٭ ت٣٣×۳٣٭.٭ ۶۳۲
 جتنا

 یہ ×5. ے5 ٠٣ "۱ "۹ ہ. 5۷6 د٭ 7۹4
 ]چت جچ ×۳ 8۳۰ م۹۰: ی٭ ْ× ہ٤ ك۹ ہ1, 7 ۴

 ج5 ×3 وج-.35 8:۱۰: 37:
 +۱ چت ےہ یے ہ  ٭8٭٭ ڈو -١ث) <٭
 ہم])3 ۴۳۳۱ ۹9۳ ج٣ص۶٣ ٭ ٭۔عى ۹

 ]مج پا9 د:چدا٭ -ر۰۳5۱۱ ۲۹۰ ×55 71 ٢۶
 ہہ. 5 چ6 09 ۳۳149 75 ۹11۴ ۱

 ۔یأ!او وجہ پو ۱-۴ 111۶ ( ۰
 ک71 7 ۳٣۲٣۳٣ ۱ ٣ ۶۳۱ ۲ 71, 58 ×٭>

 ۔حںجم بد 8م ۹3ہ ہاتوعتک ۹۹ 4 85



 ےھت ےس ےس ےب سس ےس سی نگ
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 َكلَْکَر -- ی ×ت پأم٣۳ ہ عہ۷ ۳۴ ہ۱ ۹٥6

 ام وجحو ہاوس چ٦ (8۹۸) 57۳5۱ 2۱۹ ۹5۰ 75

 جج ٭ م5 +۴۸ 858ج ۱۱۱۲۱۳۱۵۰ ٭×ہ٭ اتبَمَت
 اکنَءََسِضْمََلا یُذِعْیاَتاَلَح ٭ٰوج٭٭ "٭٭ ٭٭ <۱

 ان5 ۹7۸ 8۴1:۸۸ ۹5۴5 ٭٭ یک ۱۳ا ک۹۹ 8٣۲
 ح8 7۱ ۹ ہا 1۴ 51۳5 31۱7 ۹۰۳۰ا ۰۹1۹ 7
 0۳۷ہ 2016 ۰(]۹]] ۰-۶۱7۳( ا3۶7 ۱ 3)۶ ک ۹11۹) 51۲۴7۲۴ 5ک

 جوچ مہ ۱ 3ج مک 31+ كنک ٭یى 89۳ ]9۱ 5۸۲5 ہہ

 ۳ 921 ہ۳ ۶۳۲۷۹ ۱٠٣٣۳۳۶ ۹5۴7 ×٭ ۶ ,١ م۹8

 ×7۰ ×٭ 7۱۸۸۴۴ ارلواََکي ۱۹١ ہہ, ۹۴۹۹, ٢٢

 ہہ 857۲ می ہہ ۹۳۲٠۳ ۳5٣۳ 575۱ کتا 5
 م3 ۲۳ ۴۹ 7ہ : ×۹۰. یمات ٭تر٭ ۹7113 3۱۹۹1۱ ۹ 5
 یو مال ہى 9513879۴9 تبقاع مال ۹(9[ تروریص مال 5

 7ہ ,3١535۰77(. ج7و3)

 مرتسص 0, 1 85 ۹۸۰ ہجح چ٭ص ١ یھ0ٛ ۸۳۷۸۵ ا5
 و95 ۳۳ ×۲ 65۹ ۶۹ ۹)۶۱۹۳ اچ ہر ۹۹7 5
 ج7۵ 7ہ ہ55 ۰ ×۳۳ یبا. ۹۳۰۷۰۳ ۱ ٭۲۳۰۲۵ ک56 35
 تج ہ۰ ×× ]مج ۸م( 1۴۶ 856 ۱7۰ 5۱76 ج۱
 یج م 9۴-۹ 1827517 ۰7۰1 ک3 775۳۰٦ 33 ک۹۰ ۴1 ۹۵۰۹] 77
 جی ۰ ہم, × ٭ػ.×31 ایڑََكِيَِْتَت جہ ٥(( جب
 1۹9. 5۴۶ ٥۶۴ آر ×5۰ م۳ م۳ ۴ٛ 7
 9۰ج ]یہ٣ ×یەم 8۳ ۹58 853 8۱۴۴ 08 75

 ۱7ج ا۹۹۴ 8۳۱

 منین َِت لاَ -۔ +۵3 ہد د۱. م ]أما٭> ہ
 رو ہ۳۹ 77۹777 ح۹٣ ۲9 ۶1-۰۹۹ ۳1

 ج یو ×۳۳ یہ !م.ہج 3حج !< 29۱۰۷۳ 5۱۹5 ۹۹۹۰۰
 ٭۹۲٭۱۲۳۷5۳5 م۴۹ یب 71 د۳ و۶ ھ5۸ ہ5۲ 7
 7-85 ×× مت مت 2وہ 5۶ : د5 ج٭۱ یب٥ (؟٭چ
 ج٠ مج ہم 7۹ گيفی ہچچ جج: م58۶ ۹۷

 ۷ا3۰ >7 2 ۴ ۱۳ ۴5 مہ, ا 183۶۹۰ 7٦
 ج7 ود” ۲٥۰ م27۷ 6-۱1۹ "۰ہ ۱۱ م5

 بو5 ۳۸8 ہم, یا 3۹1 ۴۲ 7۹۸ ۹۱ ۰5 ۳5۹ ؟؟۱۶ ۴

 ہجر ہک ہ٦ 8۶ ہدچجچ ٠٭× ہہ ۶ہ ۱٭× : لک لی
 رٹنپامب ٦۶۶ 5151 ی 5 ۴ ٠۹× ۳۳۰٣۴۴ ۹۶٦

 مم×٭ جہ ١ج دب۴ ۴ ۱۹۳ مہ ×۰ ہت ۳ ۳9۶,
 ٭ہ٦ ی۹۰۰۲ *۱۹۲۳۷ا 3 ١

 وَْييَملا لِإ ۔ یہ ×۳ ہم٭ جج. ہم ہ وہ 8۳۰
 جج ×5 18۶ ۱71۰۷۳ 581 *)۳۹ ۹۳۰۳۹۳ 7 ۱ ک ×7۳ )۳۳۲ ×]ت٭(۳۴
 8 776 <7 8-۴ ۶ ۶ ۰ ۹۰۳7۳۰ مج
 9 ×جج مج مج 2٣2؛ 5 5۹ ۳ 62 “ت77 ۴۰ ۲۰۰۰۷۳۳ ک۴

 ء فوکلا ۲۷ ہقدلایلیس

 1 ٹن لاک ہ7 27 . 2 ٴ ٦ ء9 چ ۱ سچ ےس یورک ےس 7 <
 ہا یلیراولاق موت ضعبوا اموات باوا کٹ لک ٦

 2 نم مکر ویر ُف لحااوٹحباق رٹ لام ملعا
 1 ق 0 ارد ےک 2

 2 ںی وا کام رک ام او اک نانا ا: 7 ریت ہودہ ام وو اس ےک موم اوپر ا
 ےس ستہ مت ےس

 ےس سس اک یک 3

 ٌ رن ںی نو ا ب اج ملع ا

 ا اوم ا تحت ماع جنا :
 ےل موووے دو را ہھہ داد وو رو یھ ای سے اکا ہے ..

  رہ یو 2ای ڈو دچب و

 5اَدمِاَمْهن 7 ہھتم مھش ےہ : کالو ڑاظ ربا ٦

 مجر ۸ :۱9۹۳7 7٭٭ ٭)ید ج××٭ ڑ۳ ییہ بوس.
 +57777 جج / یرح+٭ یچچ+ج ٭۹ہ ۰ یْوج ب×٭ج 7
 مج× ۶ 5۳77 (۳ 77 ۶ ×77 -ح_ص7) یر7 نج 7 7
 ج۔ج عمر ہم بج ٭٭٭6 ۶: ہمبوحج 07+ 7۹ 8۳7 ٭
 ]ڑچ+ وج مج یو یبہ یجچ ہر٭)ہج یک
 ہیج ×7 مجاج٭ جج. ہہ ُْجہ ج۳ جھک ٭)۷) 5(۶ ر ج۳7 ا7
 م٭رج مہ 7چ ٭۔×) 7۳ہ 5۳۳۰ ك7 ج٭ر ہ ھ7 ہ٭ 777 ۶

 0ج ہ چست م یم هم جرت٭ ۲ئ75۱ یز ۶٤
 ہمیرہ77 ۱07 ]7۳ ۶۶, 9۲۹ ۹7۹7 ھكہ (177۳ 3)ا ۴

 0” مو +٭صہ ندوہ مہ جوچج ہیر ہڈيپ ہر
 +786 :جر< مو جب مرر یو53 ہو یر ٭ بچہ ی۰ ھکآ
 77۳57 ج۳ 5۹7 8977 ۹ ےہ ےہ ہ۹0 7 یو٭٭ مور ہک
 بج نژچ مچر جڈپ+ پرور / چہ چیو 7ھ ہوس چو
 "78ج یج پور م657 ز یرچچوچ یو مربپ 5 چپ 6

 ہو7 چک نہج 780ج ٴ٭ ۔۳ج<٣ہر ہرص٭ ]۹5 جب ہوٹجو
 27 2ی. ۲ ۳۹۳ × ہر, بجسرک یو چہ م×لاوج ۳
 مج. محر ہوم 5ب ڈےپہ] تو 15186 مت |۹۸۹ 577 7۶
 : ہا 775 تہ جہ : ہہہ٭٭ 6×7 یہ. چی / ی۷۹٘)۹ ۴7۳ ۶
 ا77 7۴ 7۱ 7۳77 ۳۶۳ 76 ہ7٣ ج7 ۱ 779 ۳۰۹ ۶ 3777 77
 7۰ ٭٭. 7 777۶ 165 ہہ جج  ٭ج٭ : ہہ٭٭ 7٭.۳آ
 ڑ7 ×٭ ہ5 ن۳7 قر ٭ ج٭٭ پ۷٣ مرہم ۲+ 77۴
 7)۲ چہ ۹۳ نر یہ بی چک اہ. 7 "۹۹ 7

 ہی م۴ 7ہ 7چ 779771170 7771
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 جج. ے۹. 182 ۱ 7)3 ۲۶ 7 97 'ک711۹77 ]۱١7
 97 .۳٣۰۹ ٤80 ؟۹۴ ۲۱۹2۶ ۱ ۳7 ۹۹ 58 ء1 ۶7
 قو ٥> "۹1۹. >٭ ہ5۶ ۱ متت مت ۰] : 3۷ 3چ

 تہ و۳۰۱ ۰. :]ھزرچچ جر 085
 ہم٣. 3ت و7 ہ5۰ 357۶۰ ۹۹۴8 -53۱ ٠۴

 یم -.قەر

 ُھنِیاَتَد -ف۹۱۷۷ یک ۹7718 ۱۴۰۳۳۲۰۳۶7 "7, ۹۰۰7۳۰ اچ

 فار 8 ۲ 317 جن تچ8 ۳۹۱ 2۲75۱ 5, ٣ص
 >5 7)2 19719 ۶5 59 ہ<99 ۴۹ ن08 ۴

 ہ85 تد۱ و3 5ا 9۲۳۶ 01 ۹ <8 ۹۰ 7 ٤ژ

 ۂنطاع واو (58ي ۳3آ 676 ) *ر×٭ ٢> ٣ؿ ۹۴۹۲ <8

 موبطمھحيار ةكاَ ک۹۹ میل ماس ةبح ۹۳ ۹57 اتا

 ةعبس ۔یو ۃفطاع راو ی٥ ٌمهلَکَمُهنِماَتَو ۹8۹

 وج1 ۹ یو +۹۹ یڈ ۶۹۴۷۳ ہہ. 577۹۲۳۶ ۴۲۰ [٤٥7>
 ے۹ 8۶1:8 7 ۱۶۲٣ ٭٣۳ ( 7:871 57۴7, 51 ۹۲70 ٭ز٭٭

 8 ۹۹) 7, ۲۳۳ ۲۴ ۴۳ 1:0715 0 <۴ ی٭٭ ۰7
 قی١۱ عج ےہ ۱ ۹36 55۱ص ۴۱۹۲۹ ۱۹۷۹۱ 5ہ ءء۳

 ٭ہ مچ ہر ۲ ۂنطاع رار رو5 مج. ٭٠ >۹ ٭چ ۱

 م8 5ہ ۱)۹ ٣×۳ ×8 ۂنطاع رار ی۹ *إ۳۹۳٣ ۳ ۹۹؛ 7< ۱
 ی705٥ یڈ رار -ي نامث راو ہنز×ب ہجو ۱ ٭٭ ۱ -- (3819))

 ۳ ٭اج۳٭ ٭× : جی جم >٭ق)ع ت۰ عج

۱ 
 ج٭٭ ٭۔چ.٭ >۴ ×8٭٭ ٠٥ ہچ؛ <٭قق ٭
 فر77 مەج 7 8)( ہ× ۴(1 أک٣٣۱٤ 57۸) ١

 7 1 77 75۳۷۰۰ ۳> 865 ١ ٣۳×“
 ںیہ مہ عموجےہہ+٭ ]۳ مج م05 ۱۹۹۹۶۹۱ 6 ۹٢٢

 ٭15 1۹۶۱ ۹ ٤2

۱ 853-7 
 ادَحاَهوتم مك تک ال ا شا ءار مالا خعیفرَثالد وھڑٹس ھ ےک ےہ ےس ےک ع

 ۹. ۴۱ ۲۳7 مج. >٭آ عہ5 >٭٣ 65
 ×× ۴8۹ 185۴ 2۳ 9 >ج ۹4۰ 771818۹ 31151161 1 ۴)

 0:5۳6 507۴ ی >٭۴٭۲۳۴ 1871۹۲ 7۱

 ۹۰)۹41۷9 ۹71۰۳۴ 81۴ ۶۱۴۹ ؛۷٣ج 1۹۴۶ ۹!ا۱۳) 27 ؛
 وی 3ہ ]۳) نوچ5 یمر۔ہ م ۳ مم ہہ

 د۶۴ ۹7 >۳ ۹ 8× 0۰ ۶۱۹۹۴۳ ۹۳۱ ۴
 ء٠ ٭٭۹۲ 5 ۳۳۱ ۹۹ ۹۳۳۵۳( ۹×" ][ 

 ی3۶79 ×5 مت ہ×٭ ہ97 5ا ۴۳ ٭اا۴, 7۶.٤
 ۳۷ 51013 7771 7 )۹۴ "مم ٭مج ہ<۲ 18۶

 ۱۸آ 2۴ مہ چہ ٭یمجچ مع 1ہ 1 یھ ت۰7
 )66 ۳ ہ7۹ ہ5] ۳77 ۱ ا۴. یک ۹۳۷ (۹]5 9اب ] ا91

 م3۱۶۳ 8ج ۱۲۶۳ 4 ۹ 75716٣6 ۴۹۱ ٥
 )5 5 ی٭ و--ہ :×۳۷] ۰ا ]34 8۹۹ ۴۰۱

 'اڑت و ٭( و57 ۶م۴۰ و <* أٗ٭ مہ. ها,

 ۶8 یم 4)3 ۲۳577 (7۶7

 ٦ '۔ےوج ۷ ےوچ ٭)ہ أ2 <5 : ی ×چی٭ 3> 7
 9 13۳۹ ۹118۶77 8, 9۹ ک۹ 15 157 'تج٭ ۴ ٠۰
 7٣۳ پ۶۰ 41۹. 1)9 32799 ×55 ۴۰۰۴ ۴۴ ۳ ,٣

 ی3 ۲۳۲ (1۲۹۱ 5777۱ ٥8۹
 ۔ٴًَ

 رکَيرَوَب مج ۳[ ۴۳ ہ 85۲ ٭ہو ہ۳ .8 ٣>
 حمہ9 >۲۹ یص 95 ۱ ۳5٣ک۹٭, (۹8۷ ۸ ہہ, ھ8
 ۹۰۳۴-٠ ۹713ا ۴۶۱ 'قط] ہ ہد ۱۵آ ٭ ا۰8٢ ٭ج ۱.

 ىمو٭پدقعمر

 اماَمَِِزَاَأَيَا - یکزا >مح٭ بک ٭ہ0٭٭٭٭ إ5. ۶
 ےوق٭ ہووود5ا ٘٭١٠ ۳۳۳ ۰۳۲ ۹۳8۸۳ ۳۴۱ ۹۹ 77
 ی٭] ہہ. ٹچ مہ ہ., ڈ”٭ي ×6ع جج ہہ 588 75

 7698 71 1۹۲۰۳۴ ۶۳ 3:1813 ۹۹۰ 75× ]۴۶ ٣٥۸۹۴ ۳* ۳۴ ٥۰۸۹۹
 کر کو واود ہاکی ۲۳ ہم3 ای مہ ۳۳ 2۳ ۰, ٭

71۱ 5(۳ 76:8 1518 6۰ 

 ی قر ۱۱ |۲۳۰ مہ ×5۹ ٭۰٭۹] ۳ہ 71۳۹ ۹۹: 5

 تم: :۰۱ 2135 ٭۳۴] د6۶, 71۹11۹8 ٭۴٠] ۹1512 ۹۱ ۳:8 ۹٥67٦
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 کوم - مجر ×۴ ا۴ 0۴۹ "۴۴ 7۴7 ۰ 7] ٣۴
 798 ہک 1۳٣ 571 ۴۳8 ھ), ہ5۳ یک ۴ ۶۱۱857۰۱7
 م۹ 5۳۲7۹9۳ 57آ ۴ا 55 ۱ ۷ 5۲7۶ ن۳ 5۳ ۹ ہ
 ۹5٣ ×۳. ر5۳۶ ×۲۳ ۱9۶ ت5٥ ۹۳۳ ۱۷۰ 5کرا ۶

 7515 5 51159 ۴ ۹۹۰ 7531 5175 5۸۹ م۶۸ ۵۲۶۳۴۱ 7 7]]
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 رک حا ممباب -- ۹)۹۷۳5 ٣۴× "ہی۳ ٣٣ مل۴ یچ

 وچ ×مج. یو. جہ ۲۳۹۹۰ مج یب8 ۲۳) ۲ 6
 ہا م۴ 7۰ ۰ ۱ تو4 1۱۰۵ : یک ہہ مہ×٭5 ۰
 3ہ ×5۱ (یمر یب بہ8 "88۰۱ نقر
 نرم ])9 ہ۵ ۹٣ م۹ ۳۸ ٭۹ ×)1)۶18)3 ۳۴۳ ۴
 یب ہر۳ 7۷ ۷5 ۹77 ۳39 ۶۶۹۱ (3ھ) ۹7
 می٭٭7 >5 39ا۳ ۷ ٭؛ ٭ءا : ۲۶ہ ہ۵8 89

 ۹95ج2 جج -- مے ج٭ ہو جو مے٭ |ق ٣۱
 جھ ورہس

 مکيلع ان عآ تيزکَو -- ی۰ ×۰×. >۳. ×۲

 ×5۹ 7ج 5)2۲۳۷ ۶۶1۹ ۹۹۴ ی٭٭۰ ۶۱۹۹۰۴ ۹ (7

1 ۹ ۴۹ 307714 ۷187 1۹۳۰۴ ۹ 1 21 

 َنْولوغیس 5۳۹, 5131 7315 'یرور' مو ی ۳۴×
 51۹1 ٣ج (۹) ی۲ 5۲8۹8 ۴98 ۹۹ 575, 757

 5 77 ۳)5 7, 3۰, 7177 ۴ 5٣۳٭٭ 5۱
 ہ۷ -×(.7٭ می ما ٴ066 ہیر دم یہ ہو تا مو ای

 کرو یا ی3. سا مات پ9( 37 ]م۶٥۹ ۱-(۹۳۴5)

 یو َنَثَمَم جہ "×۰ 33ہ >٭٭٭٭
 5۲۴۱ 51 6288715 (38)۔- ی۹ ۶۹۳۷۳ 5۲78۹ م1۲۹.
 0ن 5 9۶۱۹۱۴۹۱۳7۹ 31817 >7 3۹ 1 ۹ج

 55۱ ک۴ ٠ >٭ 88 ۰78۸7۰۶۱ ی2 م0 >۳٭۳۴ عت



 ےہ. ڈے م۴ |۶۰۴ "ت۹ ۹۶۳۲۳ >۹۹۹5
 ج<٭ ہہ و وج۱ ٭۳٭.. ہضکجعت ۲۷۶۱ ۹9۳84 ۹۸
 ہہ. :ن تال ہ وح5٭ م۳۰ ۹۳5۴۳ ۴۳۴ ۱

 نچآجج 7۸۲-7 مج3 ٴورکب ×× یق×۷۴۹ ۴ , ۴ 8۴٣
 ند ہ کت ي٣٣ چت جم ۶۹-5
 ۱*8 ہ٭ ہم ہہ ہ جج 3ہ٭ہ۳؟ ہیک ۹ ٭و٭

18537131۶ 7۹۱ 8۹۳5 ۴ 7 

 7۴ ت۹7 7

 ٣چ2 ۱۴ ہ۳۰ ٭٭ مج٭×۶7 ٭88) ٭ہا9 <<
 ی7] ۳7 2۲٣٦ ۳ 7۳۰ 75577 (۶)7) ۹ اا٦ ۴ ۴۱ 7۷
 ٭۔چ× ہہ ٭ ک٣۳ م٦ ۴ م55 ہ٭٭ ۱ ۹ما
 مج ٭>۳٭ “ہا < آ5 وک مچہ٭ ۱۹
 ےوچوہہ۔ 85 ۰ ۶۶ك۷ ہہ م4 ۰۳۱ ہ۹۱ ۴ 04
 م٭7 مہ ۰ 8, ہ۹ ۴۹" ہ3۱ 8 ۴
 ڈ5 ۱ ۳٣ یي×٭ ×۳ ۹۳11. ۱7 کا7 5۶5 7
 حج پو مج ج× مج ۳۹آ ۳ ب375 ۱۹ ۲۹۳۴ 7

 ج85 5۳ 5 "۲5 ی م5 ۷3+ م7۹۱ ۳٣۴
 31۲6و ۹

 قو ہوہ٭ یس ۳۰۰۶]۹ز 1 ۹۶5۶7 ۴۶1 ا 1
 ک5 5۲۰ ۲۳×۴ ۲۳7 7۸× ××٣ ۹۴ہ۶

 و586 ہک جک 5 ہ ٣۰× 32۳٣۶ (۹15چ3۰۱۱ ۹۰۹
 ق7 ۹51578 ۴ 7775 ۱ک 5۹77۳ ٦۶ () 37۳5 ھ, 5

 -7محوج× ہہ" -م ]×۱ ٭ا8۸ 8 9٭ ُۂیمياَواَلَاَتَََمَت

 اڈَدَعِیَِِسَفْمََکَلا ذ ۹8 ہ ۹۹۳60 ٭٭٭؛۲ ۹۹۲۱ 85,

 ک٭۱۲ (11 512 31۴1: ٭6 ۱ ۱

 )٣ ۳٣۳ج  5۲۳ ۲ ۳۶۹3۳7۳ہ۰ 3۴7
 ٥٤۷ ۴۳۴ 5> ٦٦٦  ۴۴٭7٭×٭. ھ7, ہ3ا1 ۲۳ >5ز

 *ا۹8* ۱۹۹7 ۷۳٣ ۹> ۹۳۰۳۰۶۴ ١ 97 75 ,8 3۴
  ۱۲۳۴ ۴۳ ۱ص8٭  ' 25118۴6 ۴۰مج ہ

 ٦3 75 7 1511و

 ےڑچووی ڈو ج۲ م]ہاچا۴ ٭٭۹۱ ۱ 'ہ۹۴' ۹<
 ج5 <5 7 ۹۹7 ٣٢۳ ت۴ ۳ 517+ ۰۲۳ "نک
 ۔۔ ح٠ تک 1 555 ۴1۴771 ۱۹ 2331۴ ۶۴۱ 7
 تک5 (>)-ت ہہ مہ م٣ ہو مم ہ٭٭ 06
 ج5٣ ۶1 ۳۶ 517 ۶۲۹ 1۰113( 71۹ 73 77
 قہ ۱ برجترکھە۱.77٭ >7۳7 ات 83.۰4 8۳۰7۳۴ 1 ۱
 مج )7 ہک ما )7۱ +1 ۱ یاب (38) 5
 785 7۳۱ ۳۱8۱ 82۳۱ ٭ 9۶5۳۴ ۶۲۱ ۳ ۶۴
 3319 5 ۲۹۴۳ ی 55 8)280 5۴۹71۹ 7118 55, 5۰۹۷ ۹ ۴
 یم ٭۶ ۲۳ د۹ ج۱۳ ۰۳۰۰ ۹۹3۳ ۹ ہ, 5۹7۳ ۴
 ]۴ ]ہ )۹۴۱ 7 2۳٣۸5 7۱ ک ۴۹ ۹۱۴1 7

 ات 6,2۳57 ۴ 5715 515515 357 ۰ +5۱

 57۶۱ : ک ا5۷۳۰ ۵۳۳۳ 2۳۰ 71 5۴ ۹5۴۱ ,(٥
 ]ہ5 ۱۳۱ ز53ا5۰ ۱ ا37 ۲ ک۰ :۴٢)آ5 7 ٦٦۶۷

 ٢ 7 ڈک تا ےک ۳ی
 ٌد ۳ ۲ وهک وک و9ا نما تم نم کل قر وسط 4

 ا امی لَعَا هللا لو 9ا منقا دا درا ٭+00ھ۳ 2
 اہم و

 1 ہادحا حنا ؤ لت ند نوک نشر
 2 لت ان ان یو نام ندا

 ةنود نواح و 5ج

 ۴70 و مر ےس ےہ ۶

 ٌ تت 2ئ 7 ندا
 ِ نوا نم کپ نو قا وی وما ا

 2 ۵6 یتا ات اات ار ھکیلف ءاش كم
 جاتی اتا ھر نک اض ۔ھظ :دارش مهِيطأَحَا

 5 تیس بر رشپ ۃوجولا یومی لصملاک
 2ھ مہ ھم وھی“ م کش رب ہر مہ وہ مے مہ رہ ےرخ ۸ و

 نمر ٭٭۶ ہد مج جہ و ٭ہ ہ8 ۰ب7
 0×٦۔٭+٭ ممر 'ےہجیچر٭ چپ ج٭ہ]× )۲ موج ر ۳۷۶ ۳

 تہہ ورد ہوا ال اج یم چک ۶ ۱ تو اچ
 ؟و+٭ک< برج ید رجم 5چوی+ ×یرو 57۳ عج ر
 ممر وجہ 7 تو ہہ٭ وچ ۲ ٭چ "ب539ج ہم ہ۳ جج

 ×78 ج٭۱ خمار مچ ء ہزج میچ5 بہ7 مہ٣ ٢
 ج77 ہ٣ ×7 ) 7/۳07 ٭ پچآ,ت77 ب٭ ۲ 7۳7۲ 7ہ
 ٹروجج ۳۷ 2× / 5.58 ج٭ رب” و مج ہہ موے٭٭ ۱ 85 5
 ہ۳ تب ھ7 ۱]×ر٭3 ہجر 28 مت٭ کچ ڈی چ ٭+
 ۔چ++۱0م۹) اہ ترک ہک 7ہ ہ77 چہ ھ۹ 7۹ 7
 ہ7۳ 1 ۷ جہ | قرج زج وہی رر مج 3ر قر>٭

 قا ۰ر ۷7ج ہی ہ۳7 ۶۳۹7 7۲۱ ج۰) ۸۳۳ ۹٣۳۳۸
 ت۳7 ٣7 577ج چہ اچ 7۶ یا77 ۳ہ ۶77 آ چچ
 تر 377 ہ77 ن7۰ ہہ تہ یہ رہ ۶9۹ 8ک
 مج جج ]۔ںج ہرجو مج ہج ہ١٥ مویچو مہ حر وچ
 ۳ ہ7٣ رج٭ ہمب٭ وجج٭ ٭چج 77ج ہ 5٭٭ م8,
 ۔ڈےہوو من یجب وج ٭ہو۰ء٭ بچ 3 ہاتجو م٭) ۰ 7
 ت7 مج ٣٦٦ نمجر مج ر '٭8 میوہ. روبج٭<ڑ ٭ج
 مح٭ ہہر بہم ×× ڑ7 ۸577. آج جج یج ج7 3چ
 ڈ7 ہ7 ۰ ہر ا7ج ہر ہاری تہ 87
 ہی جج زوجہ جج چور و8 جو رفزج ہو5۲ مچ
 ۳ اہ 777 ۳۱ق "۳7 .] .۳۷ یب ×07 ؟آ ٭"٭ہ ر مج<

 57۳ 73ز یجج ×٭ ۳۳ 77ز



<<<< ۰×7 9۶۰ ۰ 97× ۶۳۷۳۴- ۰ ۶×( ۳۱ - 
 ات 185۴۱4321 ۶۴ : ی3 5717۹ 513۳ 5771 5۷۴۳۳
 ۴ 577۲ ۶۹118 ۶1 ۹5۰:۴75 ۶9) 57۳ ۶۹18 ۶1۱۹۰۳ اچ

 ۳5 ۳۴ 5۲7۸1 ۶ ۰۲۴ ۱1۱ 657 5۲۳7۳ 55 ٠۱۰۸
 تگ 9 28۳. ۶۱ ۹۹۰۷۳ 5۴۲ 5۷۹۴ا ك۹۰ 5۱۲۳١۶ 5ہ

 571 757 ۹۹7 ٣٥۱١

 ۳۸۹ مہ ت85 3 ۷ 68 م87 (3:)-گ ۴
 مہ ہم8., ٥ < کوک ×۰. ہ۶۹ ۹۳۶ مہ

 3۲۹۹ 1 ۹۹۹ ۴۴۳۳۳ 7777 ٦۹ ۹1۹۱ ک31 ٣۳

  3 1۱رک ۴۶: 1۲۳ 5 811276 ١۷

 و 9 ۹5۲۹ ۲۹۲2155 5)51:۶7] ۴715 ۰)٣۹3 تہی ٭
 5 <۳ ۹ ب٭٭ ۳کہ۹ ۴۳۰۲ ]5 555۱ و!

 7ہ.۰.5 مے ی٣۷ ہ۱ ٭<×<× ہبہ َكَِْْصاَو ۹۹۹.
 ت۳ ۳ >۳ یس ]×۱ ٦ ۴۰ د۳۳ >× ہہ م7٣

 ہر ٭ ہ <۹ ]1۱ ۹6۰ ا۳۷ یک مہ >۳ ہ۱٦ 5۲۴ 58
 ۹5 ٭[۹] ۱ ہ۴" ہ۳۰. ماچ مٹ *۹۳۳ ۸8۱ ۵۴ 77,
 27 5۱ ۰۳5 ہ, 5۳۱ ×7× "۰۱۹, 7۹۳ 7۴7

 3۳ 6 8ہ ۳ ۱ ۶۲۳ ×۱٭٭۶۰۱ 6151۲۹3 ۹113 7 ْ

 ]7 )9 ١7۱ ک۰۰ 5۳) ٭۲157 >155آ ہما ۱
 57 >5 5۳۰ 73 "۰۳ ۴ی ۱ ۳۰۳۲3 ٭) ×۷

 59 ۱۹۸ 1۱۶۷۹۰۷۳ ۶1577 4 887 31313 ۳ت ۱

 س۳ 3۹۳۱ ۴9۹1 7۲5 ۸1,5۲۳۹ ٢ ۰۱ا7 77۹۹ ۹٤۳۶۹ ۹۱۶۰ ٣۴۰۰
 5۲۳7 :۳٣۹۰ ٣> 5۰ ہج۳-.9٭.+ 798۱ 5 6

 ۳. 5171 7175 ۵ ۶17 (8۷۰ ١ 1۹7 ٣٠۳

 9۶ 2۳) 557 61, 9۲۳۹ ۳۰) ۹۶۳ا ×۹ ۴8 ۶۹۳۰
 ہ51 55۴۲۸۶7 125 ۱۹۴ ۱۴۲۶۱ ۶۱۲۳۴ ۹۴118 7511175 ۱۸۹7۳5 77
 ۹5۹ 5۲75 ۶۳۴ 31 ت2 )1 >ج٭ ہی ۱1۹6 ی 8 77
 3. 3۱۲۷7 ۳۹۷] ۱5۹۳۳۰. ت۰ ۲۹۳۳ >٭0 ۲×۹۷ ۱ 5
 988 ۹ ۹ تاج ہ۱٠ 518 115 5۶۱ ۹ا 7
 ی8 ہ۷۹ ۳۳ ۰ ×۱ ]۹۳۳5 0٥۰9) ۹ ء6

41۱ ۹ 9319 

 نام _ 8 ناجی سشس

 یب حج درص× در ۴ج ×۰× ×77 ۱ *×۰۳٭ ×۶۰ 8-7
 ہجمیو ٭٭ ۹ 881۱ کب وو ي95 ہ

 2ماہ1۳۳۶ 5 یک 5۱۳) 88] ت۷۳ "م۴ ×۷ ۳۲۲۳]۶) 3۳7
 ۱×۱ ۴۲83 ہ مج 658 5 ۲ ہہ "ہم0 ہ ہروسرہ٭

 جڑ. م٥ ہ7۰ 1۹۸6 ۹۱ (۴۰۰ػ۲۱۹ 55 1۱۰71 ۲٢× ٣۴۸۳"
 و٤3 اج 7۲۶7 ۲ 29۳1 مرچ دوسرزو٭ جج (7
 و۱ ك۳ مایہ ۲۳ چو >۳ ×۷ ۶۱۱۰۳۱ او۴۴ ۲۳۲ ۴۶
 مج 55 >5 5۲۳, 5۴۹ 5۱ ٭ 1 ۲۰ ۶۱۰۳۶ ۶1۹۲۴ 1۱ص

 75555 (5۴ 5۶ م5۱5۹ 1ے] 8۱ ۴۰( ٣۹۹

 کل1 ۸5 ۹37 ۹85 ۴۴×۱ 13 ۰ ۹55 ۹۹۱ ۱
 مو ء۰۳ ۴۲ مج 5پد: ک ۳۷ ۹8۷ 8ا5 ه٢

 ی5 777۳۴ چا5 ٭ہہ: ٭ج مج ہ٥ 7 ٣٥٢
 37۶۹ ×ہ٭ ی8:٥ کک 3) ہ :*رو٭3آ 8 ٭.٭٭ 5+

 ےڈاج  ہچ 8, پيوق هو ×1۹ ٭
 ۲7 ۱ 7۴6 777 ۴5۳ ت۰۳ عج ہی >۴ "58۵ ی۱
 تاج ۹۴ 5۱۲۱ ) کل. 1, 15 ×۲ ۹1۹ 7 ۵ص
 2۶۹ .٣5۲۸۴13 4)۴ م٭٭4 ٭ج عج ٭۴
 جج ×× ٭ات مع ہو اگل اپَرلْعَ نل 8۱
 جم×٭, ۰۹ 7٦ ٣× :ت۶ ۹۳۶ م2۹ )آ5 ۲۳۶ چے *٭م وج

 ١ ٦ ۲85۹ ۹۴ت اوتسا امی معا هللا ی5 5 1 ,23

 ک٭۷ 2 55 ہ1, (51787 ۶۲۳ 7۲7۹71 2۱۳ ) ٠5 ۶× ٥۰۸
 قی8. ی۹۶۹۹ ۹۱۳٥8 ہہ ی٭ ۱)۸ ۹)۲ 3۶56 ۰۹× ٥٢

 ہبہ: ٠۲ ")۹ و۱۹8 بہ ۱ )3۹۳۰۴ ی3 ۹۹۴ ۹*۲

 ہہ 535) < 327 ۱۳آ ةروج5 ج۹۹ ۶ ۱ہ۱۹٭7 83۳ ہ5
 ت۷۰ 8635 5۱۱7۳ ۳۳-۴ د٥( ۱ ۴۳-۳۹ 7۴7+
 أ٦ و٠۱" ۹۴6۳5 ۰٢ ۹ج5 ہب 5 ۱ ا3 ا۳۰۶ فقرح--ج5 6

 عج 5 ۰ہ ×۰ :ہ ۱5 ت۱ ہ5 وج د٭٭ ]م٭!و0
 ہ08 ۹]۹ 5۳۰) 3۶1ج 98۳ ۹۶۴1 ۳ 7۱

 ٦67 ۹ 933:91۹ ۹۴ 418 ؛ َكََسمَرِماَو ۔و
 ۲۰ ×5 د٭۹ مم5 ۸ 1۴ 7۹9۴8 ١۱

 ۹۹۹ ۴1۹۹ 3 ۶۱٠۹ ۱۹۷۹۷) 35۷ ۴ہ, ۱57 7 7

 ت٦ ا۹7 71۹ (7ا5)-4۹ 73119 +19 7۱۰۱۰ ک7 ٤
 جم >٭م×٭ ہ3ا یمر ٭۶۹۰ (۳ك۱ ۴ 8۴ج 7
 ×3۳ "ٌہر٭ ۱ ۹ا5 "۱۰۷۳ 5ہ ب٭۰ ہ٭ہ٭ی-٭٭58 6



 )83آ ما ۸۷

7377۴ 15۹ 7 

 73ہ ٭٭٭٭ : اھ کل پی ٭.٭ 8
 ۳۹۲۲۳۹ ۳۲۹ ۶۹۳ ۶51۲۰7 ۴۰۲ :۶) 77۳۴۱ ہ٣ ت) تک
 ۹ک ہہ 9۳ م۹) ہ۳7 ۳ہ ہمہ "ہ3۰ ج

 مو1ا۹ مأق۳۳۲۹ :]ج--5۹ :ج ۱ ۳٣× ۴۹۳ ٭5۳] 8 7
۷ 880 

 اٹوو ْ٭ ہہ ٥ ہ ۳ دا ہ ہد ْ٭×٭٭ ہ3۱ یج
 ہم مج مو ہ< فق۳۳۰ ٣ م۱ جہ5, ۳۲ ۳۳۱ ۸ ۲ ٥۱۲۴

 ۹8 ۹۱3 1۹۲۹71 ۴1 ٭57 ۱ ی5 ۹۰33 ٭ *٭× رإ ی۱. یک

 >.٭ ما٦ ۹۳۳ مک م۳۰ ۳ك ٭3., ۲ >۰ "":مت مہ

 ٦× ۴۶ا 55۱ 5ا۲۰ ۹۶۲۲۳۰۶ ۲۰۲۹ ٭۸۹٭۳ ب٭۰ ×۹ ج
 م3 6 6۳۳۲ ٣× ۳۶۱ 5 .( م۹ می ۱۰5ت نہ
 7٦٢ یتا د8 ۸۹۴ 55۸ ہہ ک۹۷ دہ 86۳ ج۳ م7

 17. ی۹۰۹۳ ۹۲۹ 5:5, ہت ہک 565رم رےچ .ج

 5175 75۱ ب۹۰٦ م۵ ہم چہ. جج جی ا
 6 ہ۲ ٭)٭٭ ی٭ ۴۰۳ ۱۳۰۷۳ ی ۲3

 زرشٗل ناََو _ رٹ ٭حح ٭ چو ٭ بچ ٭ك
 7.۱5۱ ی۰ 77 ۳ 5۹۳. 887 < ۴7ہ مچ

 چک +95 ۱ (تججت))) ×۱7 د۳ 7۳۴. یش ۳
 ۹۳۳۴۹ ۳۶ ی٭٭ 4[: ۴۳۹ ۳م. ۲۳۶ 5۲۳٦ *ر٭-٭ح. ٭ہ : ی مچ

 5۲۳۱ ٣۳ ہہ تھا0۰ مہ ہو ×۳۳ 3:5۰۷۳ ہ ×5 82 "|

 1۹۹ 6۱۰-۹۰ < 7-۳ ×7ہ5)ج >]٭ >٭8 ×۹ ۹۹۳ 87 ۱

 ۱7۰۲ 35 157, ×) م۳۳ ٠۴× "×٭ ااَم َكْنمََن اَتآ < و
 3۹۹8 ء۱

 ہفوگلا ۲۸ ٥ ینلا نخذبس

 ا نکا ۂیفل5رودیغلارایع ازم رک قر ا.
 ا نم یرْجَت ندعُكَِجَمْمل كيا اقالمعےسم ١
 1 ۶ پعذ نوزوا سا نوا ھی وکی ہال ھک

 4 ترا افر تو باوقلا من زا لاھذ ا

 امارات یت اف تا
 اتا نواح وم حاصل لاتق رک دل اکو ا

 .إ یش تب لخعَ ارفع لام نا
: : 
 ا کیل لاش زون نیک مد ہما مقا ا

 ا ةنواَعْمَوم مما ص کل لاق شب تنا
 1ظط نئ پار نم قلع نل تک
 1 ادا نال نر اول ہار كس

 مم) و3 8+ چلو جج یچج ٭چآ وج چچ پچ

 ۔ 3ی و جج ۔ج ہہر ہممرر یررووج چہ ہ7

 ۹7۹77 اچ / ا77 77۶7۳ تو چت ہہی / 07۳7ہ بج

 ہ7 ۳7۷ ہ7 چا یہ ای >7 ا ا یہ ×ہچج

 ڈ۰. ۶77 ]×۰ یہ۰7 ہہ ×7 5”-+ :-"_-5+ پیر

 ۹۳/7 ھ77 یھ "ھی جوج ہ×٭ر/ ممدر آپ! -جو٭ جس

 1 7187 تہ یپو ج۴ جر ب7 جو وجوہ  ج بجو
 77 7ہ ہب٭٭ ی 2.7 (ج جج وجوہ ہہ 7ج جو77 یجب

  -کو× ۹77 ۳7 رہ ۴77ر مد ز جی دروچ مے٭+ جچ

 ب٭٭ ”إ مدہ٭ جت ھج جی ٢ ںج  تدےو ثج+ بج و جچ

 52۹5 ۳577 / َیور ي ع7 مچ ر چور وچ چو و حج ٭77ج عو

 7 ہر 7ہ )حج ہج یو جرقحک ب) یچب چہ ہ”ھج پچ

 ×6ر (مےر و اح چو مج مہ رو ۳)۰ جج۳٭× ج7

 ”ر ۳٣" ۰ ×۶ ۴ب ٭٭ ×۲ ھ فی ع)رج جو ھج عچچ جر

 مور یوم ہہ ہہ م5  ير م5 باک ٭ ) ۴ چپ

 تک۳77 )7۳77 7ج ہہ فرج مج چت "ى٭ موج یچ

 ط5۳ ج7 ۹ر مز یر د٭) ہر .٭ ہبہ ج8 ر پ8

 ٹر )بہ ہ8 8 ہک د7 ہک ۲۰۳ چہ بیرحج

 ۹ک نق بحجحج بج ]وجہ یو ووچچ جج  (م۔ر

 مچ ہ5 ہہ بجوج 5 ہوچچ بہچ رھججو|.4 یم ہی

 لی ہو ر771 ×3)٭ 78-7۱



 ا0۷٣ ٰ تجقج صہ۔ہ ءء۴ م۸۰۰۸

 ہ7۹ ۵217۹۰7

 مایا ال هلااَماَم - م۳ ہی 9۳ *×٭٭ ٭٭
 يەج ×× ۹:۴۳ ہ-؟ ]ی5 (۹۴) <۰ ؛: م٭ ۶ب۹

 ٭6 ہ٭٭ 5×۰ ہلاک یل اا2 71۹ 7 ۹ ء۴

 حق ہم ٭ہ55 ٭ہ ۶۲ ٠٠ ی8 8, ۶۰۹۹.۰ :66 ۰۷
 ؟((.م6۱ح۱) م٣ م٦۲۳ یەچجچ] .٤| 18۳ ہ ۶۰۹۳ ٭ج
 ی3 ۳ا ٴ۵ 7 ٭۱ ۶ م۰۷۷۰۰۲۲۰ ٭۱ ہ۲ ]۴ عج (

85۱ 

 تان جج ۳۳9 ×75 3 )ہ 7 ۱۰۳ 7ہ

 و ٭٭ 8۳ ای یے مت مات <۰ ۹۲٣ 8:جب ۱

 مرمَک يا ک5 3187 ۳۹ ک5 0, 978 ۹)۲19 ٭۴مت و -چ

 مج بب[ ۹۰۴ 53ت ۱۳٣ >٭٭ و ج5 |۱ ( ۴
 ہ۳-۳]٭ ہم ۹۳۴ ۹۶۲۰ 1٣۰6۷ ٭٭6 ۱ ۹57: (۷
 5 , م۳ م٣٣ ۸8ہ ب۳۰ >۹ ےک ۴۳۳۴۰۱ ھج٭+
 ک5 3۸3۹ 5۹۱۳۹7 ٢" پ۲۳ نابسح ٣× "یہ 07

*۴)۳ ۱ 

 میک ۱ ےڈآ ۵ فذلا کس

 : 7٦ 7 یک نا امام : ناک لکڈ 5 یس .

 رھی تالا لو تل نوا و رت شو اتنا
 ٦ ہک اروغاھڑ ام ریا نوا اجل زا لبعصرک ےس ےک

 شہر رس ہہ ےس بن مبصاق ہربگکپ طبحا و نالط ال ٦
 7 میر وف یو یل ےہ ےک الو او ورع روا یم قا ٦

 ا ترشمناگرنوانھتر انا ا
 ٌ 1 یم ۲ ار صيَتْتُم ناک اَمَو ولا نود نِم 7

 +كبٍٛپپك91
 ا ءاتتا تم الزام اینڈ والا قسم

 ۔ا یردنامیقمۃممصاف ضالا تان ہی طلتُغاَف ا٠
 1 لاَ هاَر ۶ء وم یک یک صدا نو ظالا ٌ

 ِ خر یو اپ ۱
 ےہ ہو5 ۔5۶ >8 سچ ص ےک سہ ا

 تے قوی ۱

 مجز ۶ جت جج ہد < ×۶ ہہ جج جہ یہ ہج
 ج۷۳7 چ7 ہمر7)+ 7)2 ھ۳ مو٭ ی٭ یڈور جہ ۴۹۲ہ <٭ج
 ق_/ ۳ 7 77 7 ج/7 م777 7اک ھم" ۰7 ہ5۱ ممر
 ت۰ ہک ہر777 ۳۹ج ہی77 3ز بہ ا یب رک
 ھچچ مہ وج  ہزو ہ٭ (م۰ہی)ر 2ہو ہہر ۹۳۹۳ ۰7

 مو جچج+ ر ہبعحج و ب. یورو یج آو٭و لو جت ۱ر
 مد)ر ہ۹ 6 کرو ۱5آ ہڑوچچہ ]حج إ جج 7 چپ ا ۳۷۳۷
 ٭٭ 77۳ ۶7۲7۴ ٠ / (ی+) ہى 7 یز ×چ٭ ٣> 57۲ 2جج ہز× یج<
 جم جج !ْ وو میا ہ۳ جر ۹7 ۹× مم6 ۳
 ڈ]۳ 777ر 777 7ل کج 709۳/7 ھ7 ۳۳ 777۳ 2 77
 ]۳ ×7 چہ ادا ک77 وچ 7 دوڑچ - ی۰ ر (یمصز
 7ہ 75 ا77۹ 77 77 م۶ مر ۳ ×۲ یجب ہہ ج۵9
 دہجو چوح جو ر7 یومر ی٦ می >٭٭ چرچ یر
 ۔ی__۳ج۳ ۱ 9777 وچ-ج قا ی۳ یب یہ ھی مل ر ی۱
 ہر۳. چہ روک قوی وج م6آ ٴمج+ یہ ۸57 7ر7 <٭۲
 ۳ ہ۰ برج 57 جور ہبہ یہ اج رر ۳ےہ
 پہ ج وی-۲ ۸ت چچج بیر وج جی یج+ ّہ٭ج ج۸7٠ 27 ہ

 717 بج ۲ج۱ دہچچ ہ ×۹7 درج ×۰ر ید) ۳٣٣۴٤6
 ]ہجرت ر39 7677 مک یجج پرو ت.7٭ 7
 ہور ہ7 ٣۳ج ھ1)۸۷72ج <7 "7+۳ ن7 یی+ر یور
 ہم٦ ہ)(ہ۵۰۷7 و. ۶/و7ر٭7 ٭٭ یچہ ہ۶ رہ دج ہل
 تام سس دس پسی سس

 چ5 7۱
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 رم لڑا ی٣ فتح اک اتم سم( 7۹ >۹

 ٭۹ : ۲۳۳ ہک: ک۹۹ ×۴ )۸۳۰ م۴ ۶۹۹۶
 5575 77 کا75, ٥15۹6 5 د۳۳ ہ۹7 ×5 ۳ئ77۱

 ہ٭٭. پ۶۰ ٭ 5780 ٴ٭ <5 3۳
 ٭ماّج ۹5 لاک ھج ك۳۹۶ ق5 (ہ7۳) ی٭ ۹

 5۲۶ : ۶۹7۴۹. ٥35179 (۴۹5۳5 ہ710۴۹ ۶۹۶۰۰۰۳ 77
 ۹۲ ۶۳۳,۷۰۴ ۹ا, ۶۲۳۹ ثيفت ء6 جہ ؛ ہ19 ×]ع |آ٭
 ی۴۶۳۳ “5ا ٭8, 5۴ ۹۹ ت7 ۰)3718 (×۰) ۱ ۰ 7
 ۹ 57۳۲ 311 ۶۴۹ ۴۳۳۰ 3. :7)7تاا71 ۶۹ 18ہر 6
 ہ5 <6 ۰ یک 7ی ٣۰ 8 8ج. : ء۲

 :یرج 2 ی٦ 15آ ٥ ۴۹۳ ۴۳ ۹۰۰۳ ہہ ما م64
 819۷ 7۲515 ۶۱۲۹ ۶۲۱۰۹۹ 7 ۹۲۹۴۴ ء۳۹ ۱

 پویقچ ×× : ي٭ <8 م۱ 8یع م٢9 ۹۹۳٭ و
 ہ0[ 71۹ ۹ ۴(۹ م۴۹ ۶۱۹1 ۹۹7 7 ۱ ۹5+ ۴۳۳٣

 5 ا٣ج "۱7. ء۰8 ج| مج, و 8۳ ٭جچ ہ
 ڈ887 ۹] ۳۰۳. ۴) ٭تی 8 <5 تی 218 ۹۴ ×:تیچ
 ]۷۲ ۰)7۲٦ ۳۰1۱۰۰۳۳۴ (3۲۳ "۹8477۳ 5, ۴ آ۳ ہ

 ی!ی×۳3 2۳٣۹ ٭٣٭٭+ ت۳. ٭*ی, ٭٣حئ ٭ہ۲ 0+

 <٭-٭ے>7۱ ج<٭ ہ٭ یر ۹ي : ح0 ہ. ٦] 8ہ:
 جم, 5۰۱1 م٣۳ 5۹ ۹و ٭٭ ۶< ٭]7ت 3ی <۱
 بجو مت و ٭_8577+ ×8× می 8۳ر ٣(۹ ۱ مت مت
 ۹ : یتا 783ہ ہم, ۳۲۳ 7٦× اج ھج !×۷۳ 85
 ہ17 ک۹۹ اچ 77۹ 7۳ ۲۳۹7 8 ۳5 ۱ ۹۹9۲۹ 7 7

 57 ۰ ×۳ ×95 5 ۴ .-| (ی۷٭ز3))

 اف اَحاوا عام اوج ا. ٣۳× ۳٣۹771 جت ٭
 ےن ۶۲۲۹۱۳ )۹۴۴[3 یب٭3 51۹ 7181715 ب۹۳۰ ۲ ۳۲ ۴7
 ہ۳ ۶ج چ8 ٥ئ۹۷٢ 2ء۳ ۰۲۲۰۱۷۰۰۰ 7

 ۲4۲ ٣۴× ۹)7۳۴ یەیز ٭تچج : وج٣ ٭ ۹ جج
 ٠٥۹۹ ہت ۱ ٭٭ ۶)8 یو ہی ٭8) ہّ ہم یدج٭ پیچ

 5256 ہ ۹٦۶۴ ۶۹۰ ٭ ]5۹ 3۰۹۰ ۹85 ۱
 ۳1-۹۷۰ ۶۹۳ 5۰ 5 .۹× ۱٣۳۱

 م5۳5۶ 5۸ 13۹۱ 7۲۹ 577۶ ×۳۳ م۳5 8۴۹۸۰۶ 67 ٭
1 7-8۴ 

 ٭8 5 ۱٢۹٢ ×۰ ہہ” 1, 5۲۳ ۱ ٣۳ج وج ڑ5 جپ
 >9 551۹ 11۹۴ ۳ 9۲۳۹۷ ۶۳۰٣ ۴۳7 ی۹< ۹۹۲۳۲ كلام انا

 05 م۶ ۱۳۱ ×۹چ×٭ روز ×!مہ.<٭ ہی ]مٹی (×
 ۳چ -٭.٭٭ مع *٭٭۲٢٥ "مہ ٦ ٭7٭۱ م۹۸۸ 6

1۱ 1" ۱۴۹۳ 7۹5 

 ٹب٭٭.٭ ی3۳ہ ۳٣۷۳٣۰ ١٣ ٣٭ ×.٭٭..7مو مكہ

 امام هونا نوع باک[ 91 18۱1 1۹ 9۸۱ 7 ۹5
 5 ۳۹۲5۱۵۹۰۴ 577۰ ۰ 3۹۹۴ :718177۹ ٥٥7175۳ ٥
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 آ7 شی 5
 فدا ھو ھ ے تک و ئ

 : ےہ ہک ےن وس کیو ح

 7 دس قاتل او 6اکح یم ۲
 نیک ان نا نا وں مل ان

 ید نیلاوزا اگل راھ یت
 ٍ احمدیہ تب یل شین

 ا نم تا موم نا قلَحللَو ضسالاَو تول ا

 | نیل 7 ںی میت اک طع یقینا ٍ
 موج تام مھلا ہہ فرق و ھو ںی ل ۲

 اموات اَور الا ںیم یک و ا
 ٰ رے وو یم :

 ا ک0 ناک قد یب

 و اک و 6 ہراس شش

 جی کچ

 من ہڑچہ ۸7۹ بجے وہ یو ٭ج ×٭/ہچہحچج یچ٭

 ۹7 ۳ہ ۶ ہک 7 ت۳7 بہ بو صا مہ ہی ینہ چک

 ×8 ٭جق×8۳ر ×× ہا كر ٭ہہ< ہ ب5 ہمرو جج چ٭ جج
 دہ 2٭ 788۶ جج 0ر یدزر .لج ہجج ×۳× ۷ 2۷۲ ھر

 ا 7 اہ ا ۳7 7 تب )ہی تی3ی 7۷۳7
 ک77 ۹7۹ ۶ چ7 ہہر ہ7. یب می ا77 ری چہ مت چک ہو٦

 )۷ مج ج٣ ہہّ وج۱ ہو جہ چیج(ج -نچج
 تہ ہر ک5 7 ۶۰۳۰7 79 یتا چا 37 ٢ (ممر

 ہ۷7 اہ 777ج 377977 ۶ ا مچ یہ اہ ہار

 ہ٭ج٭ مچج 5٭)+  )وقیریر یک 86 /(جہہ۳٭ یچےچ+٭ر چی یچ

 ہ7ا چک ۳ 77 ہر بیج ہیرو ۸ک وجورچ ہقججک
 ا7 بو۰ یر جب٣۰۳. 37۲۳ 2 مج 7 ۷۹ج ۹)5 ۶
 جر یا ہ۳۳ آ7 چپ مہ/ب چ8 جر یر)ز م70 ہ
 چ0 7737 ا ی7 7چ 7 730۹97 یم رو رہ ہہ یک
 27779 7 یچب چر8 یبہ ٦ مى مووی
 77۲)74  ڈ٭٭٭: مدر ہ7 88 ٭جچہ :  ہہو
 ہ7 تجزج ×3 ہہ ہی تہجی ر تار قا

 ترچ٭ ۸ ہ۳۲ ی 7۹7۳۰ >7 بہ۳ ۳۲ ہ۸ یرججچ مبرو5
 ق٭۷ ہ٭٭ بات جیب وج ر عدر برورڑڑچ بو مم ٭ مج مچ
 ہ5, ۷)5 ا5۳۷ ۶۸ت ہج بہہ یجب یرو ”یج نہیجچ وجو_۷ وو.

 مج 35 ]۲۱ (یور لی ہ۲۲ ب 8۳7۳۰ ×7۳۴ 77

 515ہ 8۶۷۰ و٭٭ ص٭٭ ۲۹” 3۵۱ر وج د٭ جج مچ ہجج
2-1 



 6 تے ۔'صعوےوصسومو بصکک ٰ ۸۱

 3ق ٭چج 6ج ؛ اتار ید ۶64
 ×5۹ >ق0+-5 ٥ ۹"م۲۷۱ ہ۱ مے٭ جات ۹۵1 : 7

 ةیرذ اک, 8٠٣۴ ۹8 >155ر713) ۶۶ (88۳۳) ٭.م۱٣ ۴۲
 794 9375 >۹301۴ >۵: ۶۹) 7ج۱ ۹۰ :>7۸]۰) و77

 ]یر 77 ۳.57 / چ 7 ۶)۴۳۳ 7۴۹ 
 يمجہجہ 3فوود٭ ٛ٭<ات ×5× 287 (۴ ہہ ھم م5
 (×ہ8) فا ٭ ۶۳۳ ۴۳ ۹م : <ط) ی9 2۳7 (۹۷۲۳۹۴ 1)5۲۹, 7
 >۹ 5۲۲۰ ۹۱۴۴۲۹ 2٣٣۰ م۰ 5۴۳۱ ۲۲۸ ۹۱۹ ۰۲۳ 5 ت٭

 5 5۱۱۹۹۰۷ ۹۱۳٣ ک٭۴ 55۳, ۲۹۷۷۳۴۰ ×51۹ 5 -٭[5]
 بج ماغے ۱ی ۹۷۲۹۴ ٦× 5۶١ مہ”, 5۳ گٹ۲ج ×5۶ ۴ ٤۰۳۷۶

 ۱ یب 565 جیک ٭ یو ۹ ۰: 5۳ ٭
 >577٭13) 5185 .> اک ۴۹۲ ہما ۳۳8ر3٭5 ھ۴۰٥

 395 79ہ 261,1 ٣۳۹۸۴۵9×7۳ ک 2187 ح۲۰٣ ۶17۹ ۶۱۱۵81 4 ۱

 جیا ناشالا ناک. حت 8. جب
 <1. یا2 ۱ ک۹ ۷۹۰۳۷ 77ج ۲ یر ع۰٤ یت )57
 +۳5 ×ہ<۴ 7۷۰)29 (75) ۱۴۳ : (۳۰۳۳٭ 7۹٦ ۴۱۰۲۳۰ ٭×
 یچ یج ٭ئیک أ|× م۲۱ 55۱ 98] ٭۹۱ 88 7
 یتئود وہ ٭ح٭ یہ مچ بج 8۴۹۶ " ۹ :
 ۹۱۹۶91. 91 ٠7۴ ۹۰۳۶ ,٥ت 9۴۹۴ ٥51 ٥٥ت 7
 3۰٣ 382۳ یج١ کا۷۶ ہ۳ ۹۰۳7 51883 ۱ ۹ 7
 ۹۹۸ : ہ5ا1 5۲٭7۶۳۷۷) 5177 3۱۹۷ 57۲5۱ ف۰٣ ہکا ی×۹ ا(

 ہ5۱ یمر٭ات ۹۹۹ : ۸ یے ۷۶۷1 : ۹۶۹۲۳۳ ۰5 1۱ ٦۸×
۶5 ۹۶۲ 3۱7۹ ,۱۰۹ 5 ,۳۰:۴۶ 5:7715) [1۴۰۰۱5) 57 
 ہ5۱ مكا5ت ۹۶۹ ۰ 518 51۲7 ۶] ۱۹ 7۲۱۹۶ 5۱۲۳1۳ ۶۶
 ۹٦ ک٤3: 55 ۴53 >7 5۲77 ہ88 ۱ ۲8 ۹۹۲۸۹ 7
 ہے 17۳۰۱ ۹۲۶۰۵ ہم۷ ۳۹ ۹۹۹۰5 ۳۹ ۱
 ہ۹۹ : ٣۹۹۳ہ. ۹٣۴۰۰۴ 5۳ہ چچ محی 7
 ۳ہ.ںیج ت۲۰: ہجچرڈٹ ۱٭۹ : (+۲ چ ہل و ,٭
78 ۹۰ ۱ ۳۴ ,۹77۳۹+ : ۹۴۹ ۵ 3۱75۱ ۳ 
 7۵2] 18۲۰۱ 5798 ۱ ۶8۰۶ 558 ۶ئ( ۹ ٣ ہ
 2] <۹. 17 515 1 ۶18۱۰۳ 57 و 3 ۴۳ ء7
 ۹۹۲ 515 5۲5-۶۲ 5۱5 چ٤ ہ مروج دی. 8 ہ۱ ۴
 ہا چک مج یو ہ۰ ۳ 5۱ ہ5 2875 1۰۰

 55 75 77 ۹۷7 (جاہر ۴1۱ ۹ ٦۱

[×۹۴ 7 7 

 لی ىوملاَقْذِلَو ک 8۹۸ "۰ <۹ ٥۴ *×ہ٭ ہ×<٭

 جا 331 277 (٦3)-۔”٭ (۹

 یتف یو ۰۲۳۳ ہ٣٣ م۱ ×50 اب مہ ۹۳۷ 0۳8 ۳
 ٭جح 8 ٣۰۰۱-۲۳ ..۷۳. ۲۲۳۱ ۴7۴ 5۹ 8 ٦ حب ×٣٥ئ۳۰)
 ںی 77۳۳ ۹۳۲۳ 3۱۰۳7 ہت, ۳۹ >5 ج٭٭ مچ ٭چ م٭٭ ۱
 پیر ٢۲۳۰ ٥ وچ می ہا یما5 ط۳۸ ۶۱۶۵۱۰۱۰۴
 ۳۴ ك5 6, :516۲۶3۲4 81۶8 ۹۹1 7157 7۳8 7-۷۰ 1
 ب ۹۹۰ 9 8٦۴ ۲۹۱ 59ا۴ ۱ ک۹۹ یمف ×50 *) (ے08)۔-ی٭
 6 ہی5 م. 5:5۱ ٣۴۲ 5 جا (3:)-ہ٭* ۴۱

 ۸فهکلا ٥ ۵ ۳٢ قذلانخیس

 1 او اہ نئ واش شو یر6

 2 رت 3۷ نلوکلا دم ٌ نھی اک

 اتنا تر ٦ ےگ تل
 1 و تلسرمْلا لسیرٹ ناک ٹا 7

 ا2 تا وانی رن شر لات ١
 . سا ٌیااَوََاَو قحلا دی ا
 4 تبقفانی توا 220 ںرکد عر تن 2

 : ےس ےہ
 :. وں یھک ناف یولا 7277 ُننِإ یو یک .

 : یہ یے مال و کلا دو لا ین یا ا ا
 سن ےھت رعایا
 ا اتا یل تا لی دم ئم ۱
 .] یح سبا شا یدوم لاقذاو ڈا دوم مسل ان
 ۱ مما َتلِي الف ناتح یے ما وان یرحبا مج علا ا
 7 ات ا نرس تا

 ؛ریت دنض

 ابا 8 نا ےس

 (م٤) جج دو ہہ 902 دب د:ج٭ ھچج ود
 چوک یچ٭ أیر17 ۶57۳77 77ج ہ77 یر9ا تو 7۹7 737۳۷
 0۷7 7 ہر7 بہ ہی7 2797 ہ97 ۰۷ اک
 اتر 7 ا77 چ 2ر۹ (ے یر پپر و۰۰ د٭8 777+
 ہی ھ47۲ اج مروہ چ7 یجب ہ۳7 87 ٭٭ہ

 ہ1ک] جج, ما وہ 7ہ رک چہ چال ۱ یررع ا 7چ
 ۹5)7×77)ہ ×۳۷ )ہ77 7 ۹×2 >7 ٭ 3:577 2ج
 7 ٭ہيچر؛ یوەر "یرچ جہ تک کارڈ چریجہپ جہ ہں یڑچ

 ہ77 9777 77 ۱7 ہ7 ہہ یہ ای رب وچ
 ہ وج رو وہ۵ چیر بوجہ پ٭ ز1۶ ب7 ہ٭٭ بو
 تو ۳ "۳۷ 57 يہ یہ  م>٭٭ رجب ہرجڑ٭ ]حج عی”

 7)1775 (3147۱ 777 77 یر ے۳ 7۹ )ہ۷ یر2 7797 077

 ]۷7ج یز ۹ ۳۰۳ ہ7۳ 7۲ر (م۱) ت7 ہے77۹7

 7۳7 )7 پڑ 77۰ جہ 7۶ برہ×٭ 5۴۳ و7۴ ہب ×7 ھ۰۴
 ج7 ×۲ م۳۴ ز۹ 7ج ۸97 9۳77 7)۰ 77 /) (ےعج( ×7۳ 7+۵9
 797۳ ۳ د7 جہ ۳۷۰-7 77 3۳57 7× ۸5776 یچ٭
 ر5 یر "یو پچ یس ڑات تکتسم ٭ہ٭ 878 چور
 (نومر ۳۹ہ 7 فہ وہ٭ یر۔ )ہد ء وج )7 ×7
 سڑو ہت 7 جم ۲ ٭۲ بر ع ٭٭٭ ۳۳ ر3 0+
 مدز بیر وو 5 فور وک دو ×٭ہ6 أیڑوپی.5۷+ ]7
 )۳۳٣ ۳۳] ۳٣5۷7 چہ ۲۳ہ ر) ج۶۰7 ×ظ ×٭ج ٭ت7ج.)و 77

 جج مو م۵(۴۰۱ر) ۷+ فوج مو ہاتجو مج ]ہ55
 77ر 37077 ج۳ 7۷7 7 ) ا7 یب ×7 ہ7 جآ

1 



 ند ْ ْ آرا ما ا ا ۸۱

 ت7 ۹9۶۴ ٠ ۷5۲۳۹ ۸۶۳| 577 ۱ كے 7۳۲۹ ۹٠۹۷۶ ج1 7
 ہہ ۱۳۳۱ 719715 ۶ا5 29۷ 24 ۶ 1159 ۹071 7۹ ۶ا75 ۱
 ی چ 47 ہي !م٣٣ مج مم : ہہ مج چٛ؟8آہ
 ہ55 مر ٭ (٭٭ : حک ×ما٭ 8۹ ٠ ۷۶پ
 -]5 ۱۲۶ ۲× ۱۶۰۶ "×× (ک7۶) ۶۷۶۳۴ : ” ۹۹78 ہک 7۴8

 بر 85۹۱۹۹۰. ٢۶× 8:86 ٭ہ ۹۶۰ 8۹۴6 5

 ) ١3۹777
 یم ۰۰۳۰)< 5 ۰۳ ۹۳۰ پ۹۹ ۹٭ت ء۱۹۹5 7
 ہو ہ٭ .!ق). ۱۹۷۳۳۱ ٥٥5۰۹۰٣97 ۹۳۳ ف۵ "۰۷ہ ً×
 نج ۹" ٦ ٭چک ٭ہ 9ج 5:٥۱ تا (58)
 ۔ےوعجت ج× ع9۲ ۰۳۰ (57۰) ۹۰۰۰ : ی٭ (3۰۳۰۹۳)
 2 75 (۳۳) حت ی١٤٦7 چآ (3۰) ۹۹۶۸ ۰ ۷۳ ۱
 جہ 8.۰ ہو )۰:۱ 8 ->78۵ی و 8 6
 5ج : رہ <8 9230۹88 ج71۱ ۹۹۴۹۹ ۴۴ ء۶
 ق۹ 8۳] 7 ۳ مہ ی8, ۲۱ 5ا65 55 67

|۱ ۴۲۷۹۲8۳ ۳۷( 

 جج ۰)3 ۶۹8۹۹ ۱4 ٥۰ ۶۳۹ 5۹۸ ۲۶۳ : ۹٣
 مو, 5 5۳5 5۲۱ >۴ ک٭ 50 ۶ م15۸, ۹٦
 ل0د×٭8 مک می م٣ 6۳۳۳ ی×۹ 5× ۴۳۳۲۸ 7۶ہ

 88 ۱)1۱۶۳ (3)) ۶ ۹ ۹۱۰8 .٣ : ۴۹۰٣
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 بج.۔م۱۹8]. وجج٭ (جو٭5۹٭ عن 5 ہم< مج 8٥ یک
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 م83 ۰۷۸۹ ٣٣۳7 ب5 57۹ ۴ ×7 أ۱8٭٣۶' مح رک ی٭
۴ ۹ (3۰) ۳۹58۱۷7۱ ۴۹۳۰۰ 01[ ۰.57 
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 -٠.٭جہ یو نو ۱ جب یچج ٭ہہہّ٘ 'بتكورق-7)
 جہ ما ٭تب ہہ ]ی۱ مج ٣۳ج ٭:ہچ
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 5 7 9۹5 77۱ 5 م۳ م۹۸ ×38 ]م۳ ہ
 ۹59771 ×57 ۷۹ 5۳ ۱۹۲ 7585 ۹۹۰ 571 ۰٦ ہ۳٣
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 )٣ج از ہج *مم یتیم ہی ۹۹ہ ۳۳۰ "م"٭ ک٤ ؛

 یمن ع قدفامد ہ۹. ۹۲8 65۰ ۹< ھم مچ
 م90. ۹۰: <9 ۴۳۶۷ ٭5 ۱

 مرا7+91, 71859 ٣× 5۷۶۰٣۳۷۹ :صم7٭ ۹۲۰ (د:) < +٤5
 ۱۹۱۱۰ ہا *× تعا تا )مچ ۱۳ ۱۳۴ ٣۰۱۵۸

 59828 ی۹۰ ص >۰[ [۹ 519 1۳ 51 37185 ۹97 )57۰( ۱۹١١

 87 71۱9 56 ۹۰ 3۰ ۳565 ۱ ہ9 چمو)
 ۔ج-٭قرح۔ <5 5577 دا5 :ئ ۵٤ 1۹۹746 (۹45]و

۱ 3۴5 

 گيب "ہہو مج ٭3ہ٭ ٭8رج ۴۰ يہ ٭٭
 5 ۱ :۱ ۲ ج۹۰. ہ5 ر24۳. ۹ج مآر٭ ی٭٭٭

 ہٹمب٭ ہہ *٭(”م ئچ 5۳5۰ ہ5 ہو٭٭ 5چ 5۸۱ ہ٭
 9۹۹ “۹۱7 575,۰1۳۴ 59۱۳ ۴۴۱۴۲ م۳

 درہ× م7)3: ٥" عو بہ ”ءئ مج [ڑ٭ قر جور
 ۰ بم. ٭8۳ ہ8 ھ ەهہ٭ یج٭ "٭ج ہو

 ۳٢ ٥َى لا خہس

 ٦ و توا تیر او ةرخصشلا لایا ذا تیەزآ لاک ا.
 ا لم دَختاَو را نا نشا الا هم ا7
 ٦ ایراکا لعا کرا ڈوبتا ما کا لاج ہوا ٦
 1 ایچ ند ةسیڈنیئا 6دابچ نئادبعادج وت جاصصت ا٠

 ٦ لکم الم یوم لاق املاک آ نوع
 ٦ َمْملتت نل كم لا9ا شر ت٢ت نعت عآ ا

 ا ہارخ دیظ ام ل مست تیقو ناوۂص یم
 ٦ مارا ای ا قا ربا ص هللا نِازرذچتسلاق

7 2 
 ا امام تاج نل اہکما شا حلق
 ا 9لامم اد یم یک نا تالا لاق
 ہ1 اثنا نم یورو تام ناڈو
 ٦ تعا لاق فا ولا دا یحداقلطئاف ٢

: َ 
 1 ےس و ںی ےہ رم < ىصس ھچپ جہ کس ےس 7ے ھچک و

 ممدەز) یہ ء6 ×: ہر5 جع وچر "يہ 5۳59 ۷ہ 08ت
 ین. 5ہ ف۰ ۸ جہ م٭ پہ ۸5بور و
 دہ ج۳ یچ چا ۹ ج۹۷ چہ 717 چ7  اج ہجہ چ
 ک5 5۷۶ ؟٭ مج ہور یمر وج ]5۰۳ ۶ ہ×٭٭ ہک ہ
 و75 وہ وجو+ر بدی وو فو 5۳ہو جج ہےہج 7۳ "ہر
 مر ب5: ٤٭ قو ک7 ۳۳۳۳۷ ٭ب(آ یہ یجب ہ٭7 ××
 7. 7۳ کر ای وج ہہ 77 ت87 ۹ 7
 حج م٭ ڑہو جو بج ۳۳ ہجر (نیدر عج قبصص ۹۲۳ ر
 ےدررج ڑ٭ ی درہ ہر7 ہہ یہ ۶7/7 ہ7 ۶/۳۹7 7
 تانسمایا عل سا ین تا یا رن یی چو یف یا
 3۸5 ہم + : ۳ہ پ٠وجع دہ چ5 ہوم مم چک
 9۲377 ٠۱ مر یىی زٌثو یروپ پعد رو چمرق1٭+ ٭ .۴ ۷
 دم ۳۳7. چو و٭+ بج ٭عچ ۶ منیجر وج 5یہ رو یہچرک
 5077 م7 ۷۰ہ بج بج ج٣ ۹)و ہرجج+ یج  ہ۔رج ہ77 ھ7
 ۳0۳ 7 "٭٭ 7 میمر 88 چ+ : ٭۴ ہ۳۶ ہرور5
 و7 م7 یہ ق8 ڑ7 ہا تی بہ ا ہہ ہی 77
 م:ج5 م +٭ پ ) چچ و5۰ یر بی و چ
 ۳5 ٠7۶ 7 1٭ت ۳۰ج یزور مہتجرج ہججورو "مج ۷ 87
 ہک رہ مہ 786+. ٢ )5۳87 ۶۰ 77۳۶۸- 8ج یہ یہ89۷
 چک ہ77 ٭ہ بد. وج ٭و 7ممج : وجو٭ بہ یک زآ
 ویو ٢× ڈچ ٭جوجو+ر ہحر 7 ویوہ+ ء ہر 8/ ج ١۸۸ ین
 ہ۳ اچ ۳۹ ناچ ن۳ 7ج ۶ر3 77 ۶ یز ۹ 7
 : ]۳۳۳۰ کا چہ ہہ ور وہ. -ہ یھ .ہدجد-٭ مج
 ہر جہ ب777 7۳ چ7 ٦ نخیمر حی جہ یرو) ج٭٣
 ۳9۶۱ ا۹۹٣ ۹ یر7 30 7۳ ۹۲۳۳ 9۹۷,8۸ ۴ج
 ڈر م3۳ ر ہ7 ۹7۳7 ۰ 0۲۶ہ چت یس ےہ رک قے مرچ سچ

 77 تر 79777 جر ورک ۶ .7۳۷۰۰- ہ۰۶: یب یج نیو
|۴ 8۴ 
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 ج۰ 2۳۷ ×7۰۰۳۳ 3| ٦××-× ×۷× ب3 >-٭.
 7.7۰: ث1. چبویص یو یو ۹۴۱ مج 5۱ ہ7

 د9٥ 5 ۹ ×37 175 ۴5 5۱ ک99 ۹۹۰۰ ھ۳۶ .٭
 8۶ ۹9) ۴۱۴۰۹۴ ۹۳ ۱ (م]7577 *۹ ہک :۹+-.ہ7ہ×

 +ج -۔جو٭ 3؟و٭  ٭م٭ 5ی 9۲۳۰ >٭٭ 3۶۶ :۹٣×

 5121 ٥ 9٥5۰ ۶۰×7 ؟88 75 5۶۱۱۲۳۶۰ *٭۲٣ ٥
 ہ5ا ا یک 16۰ ۳ ا. ۱.۹۴ ۰0

 ہووکر ۹-9 ہم[ کہ۹ 3ء8 *ی ع١ ہہ "چج

 >7 م۰٣۰ ۴۶8. ٭*ًق××. ١ ا٭6 م٣۳
 ۳۰۹٣۰٦۰۹ 555 5۴۱ ی۹ (5ہ٭٭ 58ہ ۶۳۰

 3۳۰٣۰ (۹۴ م۰۱٣ ×× ۹۳5۲۰ (ی٠ر ٭۰١۲ ۱

 تیج و٭ راآ< 3ہ +۹۱ ھج 9ب وجع٭ ۹۰۲۳۳
 یرج ۹< ب.٭ وک ۱۳ م۲ مر٭ ۱ ک۶ (۹- 9
 7899 ۹۳9 >9 >.]ج ج۱ ب×٭ ہہای8 ۹0 1
 مچ یرجہ ی۰ )۱ج۰ ہہ بج رک <٭ ((:ک ہ۱ ×۳۲
 2۸ 1۹5. 16 ۹۰۲۱۹۹ >5 یے ۹۳۳ ۹: ۰55+ “37۳۶
 7899 5187 04575 15 "٭ یف ہ۹۶ ۳77 ہ۷ مچ
 ہ٭ا ××( -ہ وے ور >۰ جب (۹ی]٣ ہما :٭
 3۱ ×3۹ ×37 51131:6۰ ٥1۳۰ ۶ء۴۴66
 و۳۷۳ 7)3 1-۹۳۰۳ ۴۳۲ ۹۲۳۴ 1 ۴ 7
 یہ 2۱85 ۹۹۲5 ۹31۸ 5 ک۹۰ ۲۲ ک7 9182ہ کج ء۴ ۹8۹7

 51 ۲۷۱۸ >57< 3-33 ۱ ۳ ٠٥٥۳

 مزججو ٹ١ 'يقد35ر ٹ 85, ہ٣١ 8۹ب 75
 85+0 -ک مم:  یاو× 8+ ۹ ×8۳. >1۷۹ ہہ مچ

 ورک: ۹۲8 5 |

 ہ5 ی5 <7 ج5 ۱.۹۴ ہ3 ۹۱× 7 ۱
 ما م×× ہ بوەع× ك5 ل5. 7)6 ۱۹۶ 7۶ 7] ۱ ١

 ٦5۹ ×9۸7ہک٭ ہ5 587ہ ٭بآ ب٭ ی م۳۶ 8
 5۳۷ ۴۹ 52785 ۱۹۹) ج_ ید م۱۹ رن کاو ۱۰۳:

 ۹۰ ۳ م۳ 27۳۰ ۴۴ ۴ ۵۶آ ہہ ہ9 ۳ ٤
 20[ ہ٣. ہ11 37۹۴ ۹۳ 8858 (۳۴۶
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 55 51۹۱ ۶۱۷۹۱ ہ7 278 1776 31: ۹7۰1 ۳ 7۶
 ہہ ی۳۳۹8 77578 573) (۱1۹)) 34 5۹۹۶ ۴ ۰ ۴

 ہہ 5 8۳۶۰ یر 5۰-1 بیج [ک۰۰ یرب
 ۹ "015 (5۶) ۲۳۶۰ <7 ۳ ۴۲۳۰۷ ۳ي ۶ 7

 5 7۹ ۶۰۲۶] : مرہ <۴ ×۷۴ ٣۴ م٭٭
 ت5 ہہ ۲م, ۲۲ 35.۹ ہیر ت55 898 ۹ ہ۹
 4)0 11۹1۳۳۶۱ 575]آ ۴] ۳۰۳ 5۴ ۲1۳۹ ۱ ۲۰۳۰ ب3 ہہ 77
 یر ہو ہگاگ ٠۰ ہ5 ۰ یا۸5۱۳...
 یجاور-م1 ۹ ہ3۵ 5 55 ۲٥۹7۹ ۴1۹۹ ی٭٦۹ ی8 850 ہت

 91 ۴5 ۶3۳ ))31۷188( ... ٦×

 ی 07: مع 8. |ہ ۵۹ مہ جبہ جی ×۹۲ 6

 تک5۹1 ہ5 9[ ٹم۰ یہی ہگرو ا88, ۳۹3ہ 5
|۱ 3]]5 

 8 تاب ا 7

 دس ہم۱ م۸۸۵ مرہ 9 ہم
 7۳ہ 8ت٤ ٭٭) ×× ٢ ب5۰ کرو بی ×قی بم جچچ

 ماہ 3×× ۹81 11۹1۱

 >937۶ ٭*٭ 3ق مم×٭٭ ٭-٭ : َكٌْبلَم
 ادنی تّنلعاَتِ سنن لَع ک۹۳ >٭٭٭ ح٣ (ہ:) ہچچ

 ۹1۹) ٥ *۳۹5 7ک مہ ٭ج٭ یم 3۳۹ مج
 219151 +7857 ہہ 5۲ 5۶۳ 8ط( ئ۳ ٭٭ 87

 ٭5٭ ٭م۳٭: ۴6:۱ ی۹ ع۳ "8 تن ٢× مہ ٭).ج٭ 7) ۷*١
 لب ٢۳٣ 3 8۳۹۵ 381۲9 ت۳5 >۲ ٥ ×چ "۳۰۴ یچ٭

 ڈاو ۰۰۹ ۳۹۱ ہ۹۱ کا515 ھ7 ۳ ے۱ (چ73
 ٦53

 مم ات لاتا ا ا ا

 ہو. ظفرئام لیکن - اڑمئت مْيِکتِنلكل
 ات هی حس شپ ٭٭ ۸۰۷۲ ۶

 >۷ جن وج *۲۹۲۹ ٠٠ ۷۳۳ یدچ ک۹ ۱۴۰٣٣٥۹ 8۳] ہر

 بہو ۱ب (۰]3 ٭۱1 مم ٭ج+ ةب-٭[ یب ہہ ۳ ی دي

 ٭۔قا٭ ۲ ۷۳۳۸ 5 تاج 7 :وكہک ۱ ہ3 ہہو مج
 ے۶۰ ٣۴+ ۳(۰: يکہ] | ]777 57 ۶٣۳ ×) ۹۹: ك۴

 ۹۶۱۹ (۸۵ ۹ر4 ٭۲۹٥۱ ۹۹۶۳ +۱

 ۳ 9ر ٭٭۰ وا۹ ۶۳۴ ۱۲۵۳ 5ا5 7 << ۹۱۹۳۹۹ ٥8.۴
 جج معّ” ج۹. ۳۳۳ م؟مہ57۸۱ ہا ہچ مم ٭مچ5
 وج۶ ×7)3ک 8518) 5 7, ی 3۰۲۲۹ 6 ۹۳ی ۱
 5ج 0 0۳۳۶۳۴۴ 6۹۳ ۳6 ۹۳۳ ۱ ×۵5( ۹۹۴۲ 681 9
 مح 57۶۹ ۰ "5× م۱ ا١ج ءی ×قج ص ۸ہ

 ۷۳۹۲:9 22۴15 ۹21۹ ۴ ج5 7۴1 چ۳ "ہ۲۱

7 5۱67۴۳۳) 98 57۹1۱ 9775۵ 576 ۹7115 2۹۷ 
 مک ۹۹41 ۶18 چک ۲۱95 757 >۱3۹۹ 1, ٭ ۹ ۰7۶٤۲

 *9۰ 256 ۱186 *۱۹۹3] ۳)۹71۹ ۴۶ ۹۱۴۴ )۰]3( ٦×
 4۳9 56۱ ۹۳۴۴ 5کرا ۹ ۹771 (ہ٭ 86 قو ۱۳ ہہ
 95٤ اک. 51155 5۳۲ 5۱۲ ۳۸6 "۳ ۴ئ18۱ وے یدچچک
 ٠.۳٣۰ مہ ہاک۹7 ۰۱۳۳۰۰ م75 ہ۲ ×57 ۳۴ ۲ ۳۴
 ہی۲ ۳۰۴ ۹۳۰۱ م6. ×75۹7)8٭ ٭٭ (۹۳۷]3 مج

 م۶ ۵)۹ ]ک11 >)۲۴ 713۹95 7۳7 ۱ ۶۴ ت۹7٦٭ ۴۹ ہہی
 کا5 181. 51 ۹۹۳۳۳ ی5 7577 37۹105 55 ہہ ی٣ 7

 ۹55 یمرم 6 3۲۶ ۱۷۸۷ 8۰۰ 5ک ٭ق

 ہ8 ہی اھ ہارو ہبجتا۳۳۰ ہہ 305 یہ71 ۹
 ١4183 ۔۱18)

 ۷*۹ ۹۱5۳55 7)2 858 (۵:)ر-ہ٭ ۹۸ 517
 5۴ کا (35)ر-ہ٭۹ ہ5) كا۳ ے] ۲5۳۶ 168 ۱۰۴ ہت ۴5

 ٣9۰ 5اا دہ. ٭٭٭ تہ ۴-۹۳: ب3ی << ۰٤۷(

 جب: وہ یجتاو ×× بج م5 *م55
 ؟( ک37 ۹ >4 8+ ۴777 ب۹۰ ۰)٣۴۹ ۱۹۰۰ ہ7
 ٤ت۹. ۳۰×۳ ملک أ۶, 5۹ 7--.٭٭) ۶ج 38٭ 7۰:



 بیری ×۸3 * ×۳6 ×3۰ 5
 یو ب5 و٭ ہ٭٭× بات <۱ ہج مج ہ۱۴

 ہہ اچ ]5 3977 ۳۳۴ ۰۰ ہ75 ۱ ک ۴15۰5 ہ٦7 (5۶)
 دزآ271۴۰7 ×7 379ہ ۱ ۳۹۳۴ 7)3758 ت۳ 3۰ ۹۲۴5ہ
 ہو ھ٣ دحصحح می وہہ٭٭ م7۳ ھ٭ ۲ ۶
 یجور مج ٭ جج مہ ٭م٭ ٭886 ٭٭+
 یدجج<٭ ×ہک ہہ 5 -٭×٭ "×× ۹جی یمر مات ۲
 9۳ ۹۱۷۹۷۱۲۶۵ ٭زک(>۰ ۴۰۳۱ تنا 5۳۷ 7۳7 ہہ, ھ)ج) ایک

 مج× اھ ۹76 ۱ ک5 ]7 ۲7۰۶)3۴ 71751:81 7 ۱

 ائی َترَقَح ۸ .ہ× مالغ ×× ۴ 7٥7
 3۱ )م۳ ۹-۹۳ (دنزر کہ ۹ہ, 5۱5 ۹ ۲٣۴

 ےججوج حد ہہ ہ ۰×7 32۱4۰ ١۷۳۴ + يِسَياتْنَت -و
 ںیہ 5ہ ]۶ہ >×٭ ۶۲471 717۱ ۰۴۰۴۴۲۷ ةمکز ×7 ٣۴

 مج تا۳ ہ۹ ۱ک 9:6 55 ۶۳5۷۹۲۰۹ 57- ,۳ ۶۱851 ۲٦۲]
 ئ1 ۹۳ ۱۲۳] ۰۱۵51 715۱۰۶۹11519۲۴۹ 51۲۶۳۳ (۴

11 ۶۴۰۰۹۹ ۹۹15 

 7٦ ط34 7

 ئل جج. 885 ىم) ہ ٭٣ فا ۰ 5

 جج. قمەجت٭ ہت × ی۹ 647175 31318 3۹۷.١
 “ی6ج .-۹۹] 5۳۱ 777 57۹ 5177۴1 11: ھ-"۶۴٢۳ ۹1۴5 ۹56

 م6 57 3۹۳۰۴7 یب ×15 1۶۴ - (6]۸۷5))

 نسل تاک ااکآ ۹ <۳ ہ٭٭ :۴ و
 ہہ ہک ہ۳ ہہ ۳۹۰۳۳ 55, 57 5۸ ۰ ۱8۱ ۱۰۰۳ ۲7

 چ+ 89ہ [8٭۱ ہ8۲ آج ەاگ ہے. ٭٭
 37ہ. و ×7 ۱3۳ ھ۷۱ ۱۲۱۴ ٭ 8 5

۱( 58 
 مص2]٭ 3<ي ا ۱ م4٣ ]ج۹4 <٣ 8۳م ی× ۳, ۶
 ۳ جج 3۱886 ۷ ہ٭ ہہ٭ 85۳ك ×0٭ ×ے-

 و53 ۳ ×5 ہہ, 41-۳11 5۳۶ *ز3۹؟ ۴۸ ٭۹ 7۱8 ٤
 مم5 )7۰ ۱۳۰ 0ًم٭ اص ہہ "ےم 876۳, ہاڈے٭ ۱

 یجج "ہ۱ ہم۷ 5, ۹ ج۲ ہہ ہی ٭ ہ6
 مک 5 جج. "۹۹ ع٭ "۹ما. 58۸۱ 5

 ۔ہ ح٭. ١ح۱ جہ ے (۱۰۸۷۶۸) نانا نا ك درا

 اًبْمَع ِةَتِمَعََملُُ لحیاشافش ارد 3715 5156 3۹ ۳ ہ۳

 3×٭ مج مہ ہجٌا مج ٭8, ہ٭ یأی65۹ 8
 +۳۰۴۵5 *۳۷ م72۰.3) 7 1)۸ 9 ۹5 ۱۴۴ ۹ ف

 جم ةج تب6 ہ" امہ مہ, ۰ 677 8٢۶
 گفقج٭ ہم مپ نجچجئ یب ہم ى٦۹ ۹٢ہ۶ا ٥۹۶۲ ٭٭

 ییہ ۵۲۲ 5۱

 ۳اک

 ا ما ہم یم میک 1 یک تک ٹا لو 7
 ٣ ہم ںیم یر دو 2
 2 جی را6 08226
 16 دن ا داد رس لہ :
 .1 لاطارجا ہیلع تدشا توا لاق ماما ضقنِک ا
 1 رہا تاب زا ت ات کد یت یارفاذھ ا٢
 5 ولا قنوت انا ِٰل ےہ ےس یہ :

 1 ةتافِس لہ شا
 ۰ نا ا اک ایل اج
 -] نیز ةنئاراخ انھکر امھل یب نان درای تا سکو انایخط اک

 ُكِإَيَمُه ءارَد اکو اهبنعَا نا تدراف ٠

 مان

 قیس یک اھ قا تن او
 ٠ فلم نا تی در

 تو رت نرس افااک ید ۳ رہا ۔ےڑأو ہک تشااخلیت نا کٹ ید 2

 ےک ۰ 2

 كر

 تو 2 ٢

 مو) 08 ۰۶ 9 7۶88ہ 8 ×× ×۲۷ 7۸
 0ن ہون ۲ر یر چ ۳5+ ×  یجء زج ×۴ ہرب ہي ٭رہج
 بہہ ہوہوہو ۔و ٭2 ٴیص ب۸ جو د۷ وو٭وہ+ ۲ ۶
 ہجٹرر جہ ھج ہم۶ وع یج بر یر 8 ٭ و

 قرحرو م۱ وصح٭٭ یزوج م۳ بج 9 ۲۳۳7۹ ھ77
 مد ہ۲ ٥581 ہچوج مج وج وو ہہر وہ <

 ہبچجیم؛ مہ )7 38و ء بور 5 ہر ج275 ٭ یہ8 [٥
 7 37ر مہ چہ ہہ ع۳۷ 777 7 7چ
 توجہ ب۴۹ 7ج ر یدر م7 ڈ0 6(7 ڈو 1ج
 3ر ہا ×۷ و ؟مج٭ میحر وبرح ّج می ہ
 مژیہجہ ٭۔ڑوڑ77ج ڈے متر ورجو بوروڑوچ عج بج |مژ <۱ ى
 ہ7تص 7 تا77 777 7675 757 خمر "وجہ و رو7
 ۷-8 إ2 "ہو۹۱ تاج ووبچ ڈی ںج مے ےي ۹٭ی ٭
 ج7 727 7۳17۳ 7 7+ / یر بحی٭ او ۳ ا 77
 ھم ہ۳۳7٣ ٣ہ. ہر۳ ہک مچ ہ7 ہز٭ہک ۹5ی۲ ٭
 ربس×ج !5جج یھ ۶ من ٭ حرج !مہج ھچچر یجر یوم وج
 ڈ1 م7 ہو جو پ  مچقو٘ ور یو ہد ۳
 ہر” ٴووج ہوم دبی 79 76ہ بص ورچور دیور ہج ۷ہ
 ہناْ+.]آ زرززہ چی ۰ر ج7 ت77 ہک. قو م3۳ رہ چ8 یج٭
 5:ہجج٭ ووہہ تووہ عوج ر ہہ ے۵ مح یر م۶۸۱ ۱۳ ۸ ی
 اج خو! ہہی بجو ٭ہ07 ہے ۹۲ 53 ]07۱ (ئمدر

 تاشق۔یمنئیل ۔+ں٭<و 7چ ڈر جج ء
 ہم7 ہ۳ ٹزہ 7*چ بر 71+7
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 م6 5۲75 ۶۳5ا ک۳۴ ۰] ۹۱×۹ 25 7۹15۶× ۰۱۰۰ )۹٣۰۴۳>
 ہ1 5۳۱ 58 7٭+-.54۸ ء۳۱۸۹ ی ۴۱ ۹7۹8١۱

 جص-× ٭٭ وم89 حج : "گو. ہ٣ بم مم”
 ۳۳5۹7 ۴۳۲۳ تم ۰٦٢>*: *٭چج ٣ہ ,۹٭٣ج <

 دہ ,۶۹)۹9 ن۳ 7× ے۔ (375زق))

 جہ ۴۶۰) یەوز ممی 86۲ ى53 ×55 ی۰ ۱۷۹

 511۹۱۴١ ۳5× 8.٦ "6ہک۹ ٭(۹ گا( ٦] >م1881 34718

 8م5 مج ۱۰۹١ >۱۹95 ۹۹۹8 مہ ٭وج ہم, ۹۲۷۳۶۰ ے٭چ
 189۹ ۹۰۳ أ"ہء ٭۹۹ ۶۹۰۹و "ہ٭یک ہ مہمہ]

 7۹9۶۲۹ +٣5* (33۹ی04), حد ۹۹, د ہور

 )۹ 753۰ ۹۹: ×5. 5۲۰ ب٣۳۵ 355 ٭ہی
 مر 5۹۷۳۳ ۹ >۳ ۱7۳۰٭ ٭ق ہت ٭م۹و ۳م[ ٣
 دہ 5 "ء۰ دم جم, ہ5 1 5 8

 ؟[51[]۶] |۱ ۳ 5۲۹5 ۶٣۴۵

 قتسااَهلِيتآ - دشا ×۹۷ :دش یو 836 ۱ ۳۴ ×7× ی٭٭ ہ.

 3]ت. ۳ ٣" <1 ×۱۳ ۳۳ ی۰ 51۳76 *۹) 7۳ 7
 55۱82 0۹ 2105 3: ۳5 2۳۲ 557 7۳۳ ک۹۹ 78 96

 ٣ح ,ا9× 55 م6ک۱ ص۳۴1, (۴۱۰۰۰۳ *۲۲۳ ٭”<

 نس نیک کک کب ال یقح (۱۹7)
 یوم 85۹+ تہ :)ر 1۹ 6۹٣٣ ٦> ,5۲٥78 8 ء۹۰:
 ے5وک 38۰, یہ:) 8۳۹۰ ٢ہ, ٦× گا5 ہ٭۰ ×۹8 ہ85 : ی

 ۹۹۹ ٭٭ ب٭٭٭ ۴. نی مم ٭ج ہق؛ ہ8
 ب5۶ ہ 5 ہمڑ ی م۴ ہ 3و 0 65
 ہم قہ1۲۷۰ ہ 3ج سچ٭ رو ٣۳رہ 5)6 و۹ .6]

 ٦۱ م۴ ب× مەو”يرود چج ۹۹۹۰۹ ۹۹۹ ۴ 65
 ۹ 509175 ۱5۶ ۳۳۷۲۷ ۹و3 +٭×٭ ء۱۶ یا

 مح ےل 5۶۳ یادز مہم ۹۴ یبا ب۹75 ۱ ] ۰٠۳١
 ۴ ۱۰۲۰ ۱55۰ (>3)-_5 4۴۳5 5 ]۳۳-×× ۰۰۷5 ,٦

 ۰1۶4 ۴7 7آ ۳× ۴م و 5ج ی٘؟ ہحەأ] ۳۰۷
 مج ]مچ << 9وق۱كج دا5 5۰1۰ م7۲ 7

 ۳. 257 1۹78 1۹57 81٥۴۴ ۹۹۳۴ ۹۹۰ 18 2ر٭ ۹

 38چو و8۱8 8 1۶٣53 ر۹۹ م٣ یو کرو م5
 دات ھ۳۴۳۰ ۹۱ (۳۰۹۳]. ۴1 7ر7 ۹۰۳۶ >۰ ہ۰٣ 6 5×

 مچ عج ۱

 جد ا6+ تک۳ 177 ۹6 ۹7۴ 5 ٠٠٠" 37۹ ا 7
 ھقا5) 66, (38) ۴۹۰۹ : 575 ×0. ۱)3( 8٥8۹

 5 ×۸۲۳۶ ٭ 2ر7 ۴ ہہ, -۳۳۶ ۱۸۹7 ۳77ا
 و 57 “)5۶ ۹۳۱ تاب بج ×رآ ہ۹ 5۳5 ۹)٢

 جب ۰۱ 8 ہہ مج جہ 3گ
 حرص م۳۳ ہ۲7 ۴× ۱ ہہ ت× 7 ۳۳: ۰ ×رآ۴ ××

 ٭۹7۹ک ۹۲۹ (535) ۱

 لگ بے... _۔۔ں۔.ھج ہی. پہ

 رزثلاکی دے ۹۰ (۱) ہ ۹۴۳ 5ہ ۳۹. وچ٭

 ی5 ۹۳۱ ۴5۲ ہب 58 دازآڈہ× ج2 ہ ۶ص۱۰ ۳×
 ہ5 ا5۶۱۹ ٣٣۱-۳۳۶ 19۶ >۶ 5۲۹ ػ۳ | ×× 8٭

 یرجچر ۹۱۶۴ : 5۷۲5۹ 5۰۶۳۱ 5۶ ہہ م×ت ٭ج ٭ک 2ما 5۷

 ہت. ہ۳۰ ]جہ ب۰٠ ]۴ ہم۱ ۔مگڈثی 8عوو
 58×۳ 8۰۲ مہ 8ق جب٢ ی٭٭ 988( ہ7

 1518-۶۳5 371176 1۹۰(چ 8 7 ۱
 ۔ے سوپ سج

 نابرفاد ةویز نی اراخامھژر امھل ںیہ نان دراک ۹.
 و<×-77 579 ے8 م۹55۲ ہم ہچ5 ہ۹۳: ی8 9۹

 ۶۳] 775۲+ کف م۴7۴ ۶8۹۳۰ 5 53ہ "7۳ ]7 ۶۴۳ جو۳
 5 ٭۔م×٭  ہ ماکُہ 5 ۹۰۲ یب٭:؛ ہ ۰۹۳۰-ج55 >۵ ٭×ک

 اک

 ے۹ 0۹۱ 32١ ,۶٣۹ و057 6 3۹ ۱۸8 ×۳ 8+
 ٭ماّذ٭ ۳۱ مج ہے ۹ہ ی7 7 ۲۴5 ۶.۳٣٣

 دہ 9۹۳ یا ۶71 ۴7× 7۹9. ۶15۹371715 1 :۲۳۶ ۸ 3)
 ل2۰ م۹۹۱ م۳ م۳ یہ5۲7۳ ۹9ی مہ کاو ہک عی
 172۶9) 7۹۹۰ ۲۳ 5 ۲۹۳۱ ی+ت ع0وت ب_سچ

 |6۹۰ 11۰٦ 4٥5[581(

 ہھژ رک تم نامو 5٦ ۹۹ 5۱۹۶ا 7ہ (3)7) 6 ٢۴۶ سر ار

 ٭ی ہہ. 5 3ت "و8. بق ٭ہ"٭ہيج وت چ5
 ٭٠-ھ۹٣۲۰ 5197 . (۵۹53), 18)

 73×2 24۲۹ 5۲۹7 (عئر ۲1١۹ : ۸ 325 جأ۹ یھڑو ج×م٭ ۱

 ہ6 03.96 ات ۳۴۳ہ < 985 5 ۱ ۹۳6 7 ٠
 ٣× (یقررص ی٭ بہ5 ورم یجمر عج

 می .۔.ججوئار
 مر ۹758918811571۸13 ۱

 مر ہ 0159 ۴1916 ہ؟7ہم ہہ ہم8 ۳۰۷۲ ٭ی
1۱ 8 557 

 یر ہ ا5۹ ۰۰5 ہہ ہہ جج ہہ
 1۹ا1115ا7۳۰ 1۹۹۳ ٭۔مج ۹۹۶۰ "٢5جج *[٭.ہ ہ٭

 ٣ (م77 7 1۱

 یر ھ اکو 7۰5 تد<وە٭ہ)+ ہہ عج ۹۹۳ ۷
 ۳۶ 51۴ ہ د٣۳ +۱

 مر ہہ ںہحج ۰۸٣٢) ہكہج ہم مم :ئیج
 1511-07۳۷( ۹۷7 ا٣۳ 5۳۳۳ ۹۰۲۴ ۹۲۲۴ 7 ۱

 یز ہہ ک56 ۲46+0 ×۴. م 7 ۴۹5775۳۳
 ۶۹۹۰۰۶ (ئ3۳۰۹ | +7 ۳۳ 5× [٦۴

)۹( 1۴ 6۳7 

 5-7[ ۶۹5۴۹ 2۶۱51۹8 >8 +-7781316 ۶۹ : نال

 املَساََمْوَبا ہک 336 و ہہ. ×۰× 35] (ہجی۰ہ.۰ ××

 یا510 ۹5715۹ 5۳٭) 37 ۵0۹ م۰٣۳ ۹5ہ ٭۲۳ہ۸)



 ےدج<_×1 229۱. 58۲7 ۹۹۲ ٭6 اسلایح یسوم ناک ول
 یعابتا الا دعسو ہم 9ا٦ (99)- )85 ۹۳۶ 5138 ۹
 حور عو ڈ4 578 82۶1۱ (۳۲۷۶۰۱۱, ۹۲۳۷۴۹ ۹۹۹۰۳۰۶ ۴ 7
 جو2 تي ہی ۱ 36 یب <۹ ہک ہہ ۹۳۶۰ (83ا۱ر۔ص

 37 <ہ ]مج ۷۹0 “جہ. ہہ 5گ٭ <۱
 جے. *٭ مج ٭جچہّص مل5لو ٭۴ .]] 8۱ ۸۶
 ی۰ ×× ×۳ +۳۷۳77 ۶۳۶ ۴۰ ۹۳۴۵ ۱

 5×3 77 58۳۶ 0۰  >8 ہ, 6 +8٤
 ریو ۹۳۶ <۴ ی ×۹5 ۹)۴ ۴ 57 ۱)

 ×2 ح۱1۹ ۹9۳۶ (3۰)-٭ 8+ 7۹
 ]قی >۰ 7۱ ۰۹۸۱ +7 ۱ 1۹6 ۹۳۹۳ ۳۹۲ 4۵4
 358 م,تام هنا یلع روھمجلاو ۔5 ۹ 718149 811۴۹ 5

 ٹو ۴5 2 ٦۶" ۱-(38 9 د۵۹ ٭زی)

 ۔-ہتج 3-71 مت *ماجچ ۹۹× : <٭ 7
 ۔۔ںح٭ "۱98 ۶۳×0 ۰۰۸۸) ٹا۹ ۹۳۳۳۶ ۱۱۳۰7 ء۷
 ہہ ہج بری ×× 95-۵ ۷۷×۶ ۹ ۹۲8۱۱۳۳۴ ۹۹ ۰!
 6 ۳۳ 8۴۰۳۰ 7 887 (317)-ػك5٭ ک ۹1۴۰۳۰ 7:27
 ۔یجچ 8(. : رہ ہ 55۰. یعڑا) 3ء98 885۰ ا
 5 55 5۱7۴۱ ۹۰۰۲۳۰۷ 57۴۰۱ ×× ٣٢ ۴5:87 5ر
7 ۹۹× ۱۹[75۲5 ۳۶ ۷۹۰۰ ۳۰۹ ۳5× 8 71 

۱ ۳۹۲5 
 8 ر7 ہہر 7 957 (ھ2)-ہ٭ جر ۳|۷
 جہ۹ م× 8۷( ٭٭٭ مم 83ہ "<< ج۱ص

 ٭م٭ ما ٭ ۱157 ی مہ -3٭ ہم ا5ج
 786۱ 55 ی0 ہ87 ۹۲۶۷۰ ۹۴۳۳۷۹۰۱ ۳۴
 ی0ج. ج۶ 8۷۳ ۱۰۷۵ 7۰۰۹ ۴۸) ۶) 7۱ ۹۰86 د]آ
 77۳ ×۷7 157 >25.۶, 513 1۹ ۹۹۹ ناچ ۴۹ 8۱

 كروکید ہ۷۹ 91 ۹۴۳۳۳ ھ2 ۴۴ ۱ ۴۶۱ ۰777 ٠۳
 ی >حح یەچج٭ مج 5۳7 ۱ ہہ, 5ا51 58 ۱5۹ ۰
 7۱9۷8۳7 2957 5۳۶۷ *٭م77و1۹ (7:)-یک٭؟ 1۹ی5 ٭

 ح١ ×۱۳ ]٭٭ <٭) ۰۳ ۰۰ 7٤ 8 : ۳۳۷۶ 1٠۹
 یہ ہ س٭ ۳ ۱ ۰7 ۳ ات ت۹ 9 رک ۹

 ۶ ×۳۳ ب7 دہ. ۴57 1:۴ ×۴ ہہ 501
 ہ7 ی١ یو 3 ہ7 :- (ج5 "ق)

 ,٥  ۴4۹“-..٭٭٭۰ ۹ہ] 7
 ]وق یر جہ 8۳۶ (ہ3ئ)-۔٭ ۷ ۱۳ ۳۳ 8 ٹا٭
 یجڑط ہ5: 3ج ]ہ۱ ہم رآ× یک ػمکإ د٣ 5ر٭ 8 ۶۱۴ 5

 مچ : ہ1 ۹۹5 ۶978, 5۳۳۰ :۰ ۶۴۹۱۰۲۰۰۹ ۹71 ٥

 ةوالحو كوفع درب ینقذا نیحلملا حاحلا نم مربی ال نم

 - كترفغم

 ؛ىےج ا, ج5 ی ۳ ٭۷ ۸۳۱ ۳ر ۴۹۰۱ ۷۰۳۷۳ 5 ٠:٥57
 )0 می >8 ×۳۳ یب3 7 ۴۹۱ ۳۰-۷" :] ۹۹ 7
 یو ہے ی >6 8۳, ہم۳ ۃ)چپف۲ ٭۹8 ی٤: 88 6 7

 2+ ×۸ذ ]۳۴ 557۴ ۴7۹ ۹۹۲ ۹۱۳5۲۴۹ ۴۹8 ۹ 7٤
۹1۲۰۹۰6۰۱ ۶۰۴۹۲5۹ 

 قی 3 ک 95 55 ی ٭ ۹88, ۵ 5ج۱ ید 0 6
 (حیرم7 ۱۰ >۳۳۳٭ ٥۸۷ ×3 ہد ج یر ہم٥ ٥8
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 ۴۹۳ .١ ×77 85۶ (3م1)۔ی٭ 8۸۰۷۱ ۳۹۴۹ 5
 ہد 85 ۵۸۴ ج5 >5< و9 5۹ 5 338 ٣۴

 یر ہح٭ ۶۰ بات 2۱187۱ 77 3۳ 75 : ٠۳۷ ٠94
 یہو)ز قم م٣ 8ج ی٭ ۰ ۹۲۳۳۰7 8۹۳۴ ی۹" 7

 ہجج1 ۱ 767 ۴91 ۴۳۰۲۴۶ ۵۹۹ ٣۳۹ 1۲|5 ٥56 ۱۱۲۳ ۳۷٣

 یقبیال اھنم ةنس ةئام سار یلع ناف ہذه مکتلیل مکتیارا

 ۔ دحا ضرالا رھظ یلع وہ نمم

 “یو ۳ ہ3۰ ٭5آت :) ۳۹۰۶ ی٤ ۰ تاج یج٭'
 ١5 5۳۳ 1111 ۳)88< 8, 51 م5 )15 ۱٣

 جج 5ج ہ٭ج جی ٣ ٣ہ ؛ ی3 مەأچی٭ مچآكہ
 ہے-2 و2۰ *7٭71 ۶۳ ۳*۹ ۹۰۴6 ٭٭77ی5 (۹5)۔یک<
 3× 828 ٛو٭ ہہ. رج_١ مج ہ٭”ڈت ہل ہ ×۰۸ ٣)" ک5

 نکلا

 نہج مج ج58]٭ ىچّچرہ٭ 8:6 وو٭می ا39 ٣× +م٭
 ۶)2۳۳ ۹۱۴۳ ”), ۴5 7ہک۹ (78)-ی۹ ۹ 311۹5 7
 کو بج 91 7 3۳۷۴ ۶۸۹۴ ۹۹۲۹۴ ۹ 1 717
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 +7۹33 مب م۰, ٹو و ہ مج 0 6
 ٠۶ ۴ 35111121 5 ۵1٤۹51۹ 1713 77۳۰ ھڑچ
 ہہ و 3ج ہ 3 ××٣5 ۶۹7 5 ۱ مت ۹۰۰۹۰ ۳ 7۳

 چہ ات ٭< 55۱55 و۳۰7 (33 3۰7) 1<
 ٭.57۱ مت ٠۷ ۱ ۳5٣ ) ہ د۳ر٣۳۰۳.< 855 58 7٦

 ۹3×7۱ 5١× چک ۱]۲۲ ما یب۹ ۱ ہہ 5
 ۹ ۶۲۰ ی۹ ہ۴۱ ١15 7ج 55۱ م۴ (۴۳ "567۲7۳ ×7۴

 ہہ, 5ا 1۹۴ 3 ۳1 ٠۳ ما5> 5۶۱

 6 کتا ۹۳۳ 5۷: ۴۱۳۰۳۰۱۰ ۹57۹ 5 ۳ ۶۴۱5۰۳۹۸ 6.
 2× 259 ک 5 ۲5182 ۱۹۱۸۷ ٥56 51۳۹9 ۴115 ک 175 ۴
 185۳۰۱ ۶۳۱۹۰15 ۹۲7) >۴ م7۹ ٢× ٣۱۳* ۹۱۰) ٭5

 59ا ژ٤

 5[ ی۳ >۹ ٭ 01۹۰۲5۰ 11۳۰۲۴ 9۳ کف٭٭ *۲۳۰۳] ٭
 ھ۳۳۳۴ 7 78 ۱ ک7۴ 7۳۳۱ 158 ٭78518 .۳ ٥

 5 دہ ۳5ہ ۱ 5ا۰ 5۶۰ *۴ ہج٭ تآ٭ جب
 ۔ہل۴٭ آپ +78 ٭+جججعع ہہ مو :88 8
 5۹5 ہ٭ ٭٭ ۰)۶۹۹ ٥۹ دہ فہ او. ج۱
 215, 81577 ۴ ٥٥٦٥ ك۰ ب8 ۴53919 ۶۲۳۲۳۰ ۹< ۱

 ۹۹ ۳ 1ج ۹ 7)۱٠08 98۰۳۳ یا5 ٭رز+۰۳۳ "<|
 د51 و۹1 5 ۳ 5۳87+ ۱ ۳۰× جہ ہج-٢ہ٭ 7

 یب ی۳۷۹۲ 9۶ ۹۹۱۴۶۳ 1۱

 *ع5 (380)-۔۶] 75975 ہ >1 ۴5 ۴۳۴ 3۳۴
 5۴۸58 5855191 ك5 54711 5۳۰ 788 5 1 7
 ہاو٭ ما ×۲ 8 ہہ گ3 ×٭ بب و۳۹5 858 د۷
 5۳8 م۳۴ 0۳ مل چچا ۳۰ر 155۴ : بک 5۸۷ ×۳۳ ہبہ ص5

 2۳۳ 37۰ 3851116 ۴٥5۱۰۹۰8۶7 ۳× ×٣۰ ٥< ٣۳۰٣۳۴
 بو3 ٠ ٭ا3٭7 ہ ٭م585و ہہچک<  ٭٭غق 83ئ9 م5
 ]۔ییع ۱١ ما ۲۸۹۳ ۱ ۰۲۹ ےت ٭٭ جاہ ۹۴ ۹ 8
 ت۹ م٣ 5۴9) ۹۰۹ ۹2۶ وم ۱ہ ب۹ ۹۹ ۳۴۳
 ہ٭ ۱ ہ50 ی< م٣۶ >5< 51556 ی۴ دا ٭ 35و ج۱

 ہم5 51۴۳ ۶۲۳۰۶ ۳7+ ۶۳۴5 ۳۹9۴7 ٢۸۳ ×٦۳ ٥۴۱۳۲
 >5, 55 ٠٠تا 3ر3 < 51۲۹3۳۹6 ی >۴ ۹ہ. ۰:۴ ۴۹
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 ہ٭۱ 57 5330877 ٭ا5< ت8تطج عجچ ٭٭ہ
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 یچ تر ہ87 ۴7۲87| (دم) ب۳ ٣٭ 7)7 ٭٭٭ 75 7٣
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۰77 1557 7۳۳< 7775 ۴(۶ 71۸7 2119:۳۶12 ۴۹ 8)۱ 
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 ×8 ںضییلارز - ریز ×۶8 ةریز ک8 588568۱ ک83 ۳۴۲ ۱

 ی۲۷۶٤ ھ1599 ۲8۰1| 578۱88۶۹۳ 5 ۴۹ 8۳] ۹
 2155۹ 7--193 ۶8۹۳ ػ8 ۶ ۹55 ۴ 7۱
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 ۳79 ۳ ۹1۶5 5181781 7131 ۱ --(آ٤]٤))
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 57 ھ7 ی۰ 571:۶۲ ۲۹ 51۲57۲۴ ×۲ 7 ١۱
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 >7 ۴۶] <۴ ی۶٣ (م د۳ ۳۹۰۹ ہ5 7٦ ہہ ۹31 7+

 8۱ <٭<×٭ ۱ 6 ث٢ 1۹) ۲٠۷ م۷۲ ٭7٭۲۹۹
 ڈج ی5 >:۲۳۷۰ ۳۱ 55 ۷۱۰۱ ہم, مەج٭٭٭. ٥7

 3چ. ہ. ×م ج859 چمی)ز ہم ۹ 8عمم۱٣ ی8
 قت” ٢)658 جج "۱5۷ 0ج ہ63) :ج6754 7۹۹) ۱
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 رام ہہر مہ ج چہ جہ ۰ہ ۱

 ج۳. *٭ا 9 ہ۹۹ م۰۷۰۲ و×٭۱۹۹۰۱۹۳۸ 1+7
 یبا 5 : ۱× ٭ ۱.۳۴۷ 38) "ب۹۲7 ٭

 یوم جہ ج58 ہم ہافق٘ ٭8۹۳
 د96 یی ۱ مم مہ ×8۰ بت ۳ت۳ ۷۹
 یہ 3پ ٭یٛ ا٭36 9۲۳ م۵۹٣ کی۱۶۱

 5۱ 835۴ ۶۲۳ 57۶ 775 ۹۰ ۴7 ۹۰۳1 ۹۳۹ 1٦558
 یو) < ءءد75)و "ی۴ مہ چہ. ہ8 ۲۱

 جم 8۰ و٭ء٭ ہہ ہدجچ. ٭چ م۰۰۳ <
 18 ہ7۱ ہمت, 5 ۵ 07۹7۰۹ یو ا ہ۹
 قہوت< ہ ہقرٌ-1۶۰ ہم ۹۱۹۸۱۳۳۳۲7, 197ا 5 7ک
 ہج ی٤ 959 ۳ ۶۱۴۶ ۱ 19۰۰۳۴ 1)۹1۹9

 8557 38ہ ہ ع۳٣ 7+3 ا558 ۱ ک٭۶) 5 ۴۰) ٤
 <9 55 (۴۴ ۱ ۲۶ 2۰1۹ 5۹77:٠ ۴1551175 2٥5

 ور ید ک۹ ی >۹ >8< 6 ۹ 57]۶۹۷ 197
 تچ۹ ۳58۱۵۱۹۰۴ د۰۳ )>7 ق7]758+ "841136 7
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 ۴-۴ >۹ 8:8۳. ۹۹: ۱ م17۸ 7۴ ٥
 سج ہک مج یک ۸ہ ٥۰ < ہہ وہی.
 ہ۳. ۳77 ۱ ۴۲۳۴ ٭٭٭ ×ک 5156 چے (5]:)۔ک۹

 م۔ا ات یمرا

 ۔چیبہیوچ  ےبچوج بج چی ]۹ی : ٭ےرذالَج

 انار کد ج6 ہ0 *٭ می ×٣×
 و3۰ 98۹. 9171 77۹17 5< (>2)--۴ ٭۰-٭×9 ٭ 7۶
 يەج.ہ٭ ی 95 یم ہہ 5 ۳۳ہ ۱۲×۹ ۱ ا5

 جہ 8۰ مج ی٭ >۰۳۳ ہ9۱ ۸۳ ۱۱۰۲۳۳١
 ]3آ -[0ج ۹915 < >23< 0587 ×× "7 40 7
 ٭یح 1 یوز۔ی 85۱ یبات >8 و6۸. ۴۳ ۹
 ک7 ۱57 وج 33 ۹ "9880۰۰ << <۰
 ۳7 7777 ۱ ک۳۹ ۶:7 57۹۹, 77 (۶)3)۔-ی۹ ۹۳۳۶7۹
 ۳۰-۳ ہی ٭7 یر5: رک 6819۹ ا5 والت ۱

۰ ۹۹ 318771 
 بو. 37 ٠٦-3 ی۶ ر ۰۰ : ٭7<و< (58)

 و×7 ماو9 "ص١ 77 ۲۳۴571 ۱ ۶۴+ [57۲۴57 ۳٣۲۳
 58 ؟و م۴ یہ (5چ ۴ ۹۹۶۳, ×۳۴۹۱ ۰٠٢ 5957۶ ہہ ہ
 مہك7 پچ ہ ۰۰۲ عو: ہہ ۴۳۷ ۱۹ ۱) ۰۴۰۱۰۳ ا7 ۹

 ی2 ۹5, < 545 ۶)5۳5 )۴٥۳ 5۱5 ,)" 97 ۳۹ ٣۹1
 مو <۱ ق۱ہ: م5 ٭ ہ۳۷ 5۱5 ۹۰۹ آ۳۳ ی<
 5۳7۳) 5۲7۵ ۹۴۳718۰ ہ اک ۹8۸ ۹۳۳ ۱ر +7۴5
 یو سو ۱ج ۳۳٣ (ك55۸۱ا ٣× 3 ×5 ٭۳۳۶۳.) ء۹ ۶7
 .ں ج٭ جب. ہم. عی ١ ی1 8 ۷
 7" ۱) 8۳۲۴ ×۱٭ ۱×٣ :ہہ70ت5 (58۰)-ی۹ ۲۰۰۳ 3ص
 77. 9۴ 16 7۲۳۰۶ "77 ۳۹ 7م ۴۴ ۹۴۳ ک۹۰ 7157
 ]8 ٣ ہک ۹۳ 2۱۹۷5۱ 9771 5717 ۹77۶7 6 7۶+

 ہی ۱ - و ہر و ےہ دا

 ۶ تے ٍ

 ےآ رکن ا اکر

 امور اک رح ا
 2 یت تبسیاا شہ وال

 7 : نا .

 5 اودھ نو رکن

 ۶ ےس ھی ُ

 : ۴ ید انا تنلا نا طا "2 رم لم یاد لو . را ئ2ضمھل تمتسم ہماعنا اتم تی ا درک

 رھا وا 1 یھ یا ال بایقا
 72ت22727.-.0..0 ےب :

 م٥) ر بج تولج× ہ ×)٭ ×× ۳ دن77 ×5×>> ×حص×
 یچب یز ہکج مو" ر۰7 ۹ ۵۱۰) (م۱) ج77۷ ۹۹۲۳ ۶ یت

 ]۳ز 7777 3ر ۳۷۲ ہ٣ ۶7آ تہ
 ہج٭ ہ۷ 6۸ یہ ج۴7۹ 7+ یبہ ہہ 177۴

 2۳۷۶۳ 757| (ٌیدر 8 ہ77 پرو 7× ۳۴ 77 5۹7٣7
 ھےمجب مہ وہ مو خیر مو یر بیر و 7 7777 7۳
 یچ[2ک ٭]جچ ۲7٣ہ ) (ہمرمر ہہ ہ۔برج ھہموبو ہرع ہیچ

 وبرص٭ تو۰ مج٭ر نیمرر وس رچووی ة+ ہ
 ا۳7 77 نج یجب ج۲ 7۳9 757۷ 758 ۳)/ (ٌیومود) 7
 جچ ہہ ٹڈجیيى ہے "وچ تبجج۔ وہ تو پو
 ہ۔ٰتتحبمچج-+ جج "٭_ہ+ بج "وہ ہ بحوکرو چ7
 ٭چ7++ چت جج "ػب5 یمدر مرد :ء ہت 6 یروججو٭
 موہ مج جہ3 مو وو ہہو 7ج وو وج ہت ۱ یومر
 ہ77 سیر دی در 1چ تاج زہ ت۱ ر۹ چ3 ۱۹9۹ 77 7

 جج ہم ہ٭7 ×تیسب جر یمےر ٴورو  ٰقم یرچے٭ 9و ٥۶
 ہں اچ ۹3-75 یہ قرج ×۳۹ 7ہی 777۲ ۰3)٭۹ ۱
 ]89 ی7 ر7 جہ یر جی9 ٭ مووی 71 تنجو ج
 ث7ج ھہھج وجچ جج جو ج۲ نمدر جو - 5 7
 یت "ھر ہرور ھ٭ جترچ یجب ہ_ججوجج ۰)۸۳۰۳ ہ
 77۰ج 5777 377۳۷ ج۲ جج / نموزر و1 1۰۰ +7

 3ج <-بصب ۱ج ٭| یس بکر وہ اج اچ چچا
 مریم ممے پو ج نو ہو ٭ وجہہ مأ,ہ مج وج
 ءہ[)٭7 موج 3ہ ٢۱× یمدر ميب × ہّرج روجہ کو "۹
 مو چص !7۶ ×7. ء۲8 ]۲ جہ ی٭ ہب٭٭ )ہ74 97
 مج جو7 ج۶ ہہ ہہ ۷ہ ]بب ]مح +۷۳ ہہ٭+

 7۳۹7۳ 777 ک۳۲ 1ر



_,۲ 
 اس ےدع تام اپ ےک لتا تحمل ےائڈ کا دت شمس اس ۔ن دات لاس

 8۱ ڈ دج٭ ×× ہ٭ ×۱ (83:)-ٹ 7
 ہ۹۱ ۴ ات و18 م۶٦ :ی ےہ ماہ رک کج

 >1 ۳٣ م۲۶۲۳ ۶۷۹۰ 2۶۹ ٭۲ ۹8۳۷۷ ۱ 6 ۹٦۹۹۹
 5ہ ۳۹.۹ 0 ۶٥۳۹ 8۷۳۰( ۱ 5۹۰ ,۳5۲۷۰ ٣6 8۴ ء۱
 مٹ ہ ہم ك٠ ہ۲۳۳٥ می كہ )ز 358 ×× ہ۳ اچ

 م۹77 5۹۸۹ م×5ذ۶٭ ٭×ح ٭ے٭ ء؟٥٭ “تن ٭*ت۹۱
 ۳--2۳8 ک۴۹ ۹1۳ ۶۲۳۰۹۳۴, ۱۴۶ ۲۹ 7۹۹۳۹۹ ٣1

 و... ّج ٘ہ.ہ >۳ بیچ ثأئ ۱ جو٭ ڑ۸ (8)
 +٦5 ےک ہے ۷ 5 ہہ ۹ م۹۱ ی5

 +6 ی۷ ۹ ۳۲۳۰-۶. 56 ی ) 1۹۷۴ ٠۳
 768۹ 517 57 77۲۹۶ ۱ ۹۹۶8 1918 ۱۰7۳۳۴ ۹۶۳۴۹۰۹, ءء۶
 ۳7 6555 5 و۳۳۸ کی۹۰ 51۷۹۳ 5۸7۳۶ 7ت ۳۴۶

۶۱) 77۹7 

 ک 7)2151۹31 5118 ۱5551 8۹۹۹7 3:31۹7 ۰ 11 7181 7۴7
 87 م16 ی>۳ 5۳ ہ۶۹ +۹5۹, ۱۱۳5 09 ۲۴× ۴۹ 1٢۴۳۹۶

 ہ5۱ م5 ۸۰۹ ب۳۳۰ >م٣<٭ مج چق ۶
 ٭8

 (ممہى ذا(م٭ هئ ٭٭+۱) تی ۹ کچاک 5)
 ت]- 6۳7 3 ۳ 54 ٤ ٠۶۳۴ ۳ 5۳۶ ٤۹۹۱

 جی ہم ٭:ج مج ۶م ۹٦ 8٣ *۶ہ۱ ۶۲۷۹ ٥۰٢
 55511 77 71۴ ۴۳ ۲9718 ۶۴ 517 ۶1۹ ۶۹۰ ۴۲۹ ۴آ
 جب مک ہہ ہہ اٹتق5و مت بو ١× م” ۶ ۰۷۸ ۶

۹1 ۶۱3۲۹ ۲5 18۹۶۴ ۹۴۹۱1 

 ڑج یز ٭ کا٤ >5 چی <٠ "۲۳۴۳ "ہ۹۱
 171 ۴ ۸ ]ص۲ ٥ ۳+8۸ ج7 ۹۰۳۳ "۷۹۱ ۶
 "×73, ۹ 9م. ڑ)6 ہ٠ [ جم بہ ؛ مہ ی5
 ہ7 ۷ ص۰۰۰ 5۸7۲29 718 2:7 ۲۲۹ ۴7) 3۲۹ ۱۴77 77
 (حور ٥ ۳۲۳ پ۳۳: ٭٭ ۹۹ 5۳ ات ۴ 7

 م7۹۱ یچ5 ہ۲ مچ ٭ی٭)ر ذ٢۳ ۹۹۸۹

 ھ۹۷8 ٣۰٣ ,×۳ ۶۹۳۵۳٣۱ >×۰ ہک جی-8
 ہال, 55 ۰ ۱:۳۰ ۱ ۰۳5۰۰5 7 (ط7۰) >7۷×5 إ۸ و 6

 ھم۴ 8٣ ہک ی۳ 7۹ہ ء۹۹ 5۲7 ۳٭٭٭ م۲۳

 ۹وک وو 8 ہک بی یکس٭< ہر ہہ و5
 ]م5 ۱( ۹ 5۴ )٦×) ٦٤ << 5 (یجور ہ 58 7
 5815 ۹۹۲۳5 5۸1 ۳ہ (ھج ی٭ ۹۰۳۵ جج ٭ "ہ۸ ۱
 515 5137 ۹ ہہ مد ٭م× ی۹ ۹۹0+5 ۶۱۹۱ ۴۹

 7۹11, 11۲۲۹ اج ×۴۹ 3077 7۹ 77 :٣۳۰۲۳۴۳( .۶ ٣٢۱
 م٢٣ 58× 38) م۹ ۷ بج ہ۹۱) ه۴ ۳

 385۳7 ۱ 5 ۹۹۰۳۲ ۳.۹۱ ۳۳۰ ۷۳× :٣5۰8
 ۹37۳5 2۲5۱۲۰۳۴۳ ۳۲3 6 ۳٣۴ ی نا ہچا٭ ۴ و۱۹ ۲۱۰۴ 8

 رو ةئ ]ہ6 ۴۳۳۹ جی *8جمم ہک 5۱ ہی:
 57 ب7۴ ۳۰ 7 ٠ ہما "7 ×× -٣۳

 ت17 ۴ی <۰ ی٭٭ 7< ہ۰٣ ×7٭٭× ءء۴ ۱
 مح 9ا 85 ی3 ی×]ہ چ٭ و۳ ]ق6 ہر ات ہ7
 ی1 (۶9 579 7 ۳۳۷۶ ۹ ۹۹٤۰ ٭٢)× 57 8 8

 ج8 ہ58 ۴۳۶۹ 551 7۳۰ ۴ ۱ ۳۲۳۷ یک ج۴6 ج5 ہہ
 تاڑڈ وک ی۳ "م۰۶٥٣ 5+, ی× ٥55 عت یا ہا.

 ا رم ۰ --.تھنڑو یچج چیکیہ ._
 تان ئت تشم عام تعا

 77 دد. بج جج ×۷ ×6۴ ۰۷۷۳ 7۸۰ ٣۳۶ ×ب ××
 7977 ہم5 پچ ٠۰ 7۹۹ اچ ۴۹۷۳ 6۳۴۳۸, ۱۲۳5 5 ٠۴

 هم و ہیچ ی یڈ یو مہ ]ہ چک ۴5 5۶۱:۹١
 ۴۶ 7 ۳5 7, 77 ۳۴× ۹۲73 777۹ 1 ٥۳

 86 1 5۱ ۹7781۴ (79) ۱۴۶۳ : ہک 7۳۴ >۳٭۴٣
 مج٭ م ہ٤ 1۴۳ ما, 9۰۷۷۳۶6 ۷۲۳۳ ا5۶۳ ۴۳۰7۳۲

 ے8 ہ۰7 ۱ (>٭۴۹ .٣۳۰۰۲۳ مج ہدڑک ۹:25 5
 5تک ہما ×7 م۱ ۹6 ×× ق٣ہ ٭ ہ8 <
 5 515 ۹ 5۳۸ ٣8:( ۹۱× 4٥۴۳۰۹۱" ہ۰۳ م5او٭
 275 (م۴ 61۹۹ ہ۹ ۱) ۴۰۲۹ ہ۲8 505۹ ۶۹۲۳ ۹۹۳۳, 5
۱ 3 ۴7۹ 7۳* 53۴ ۳151 77۹7 ۹ 7 2571 
 19 کک ک1 77 ھ7 و۰۲۰ )ا

 (53ا٭ ×۳۴ ہ2 مر ہ وج, ۹ ث٭۳) ۴ 78
 یا5 0ج 99 8+ 35 ا (ی5۹ ۳۴7 ۹ <۳ 1 ۴
 7 (پ5 ہڈ82٭) م۴ |5 5۸۶۲۳۷ پ٣۶ ۴, 8 7
 کی. یىی ہہ.× ععجبلےچیٌ-- ۱ ئی5. ہ۰ پٹکئکع
 ہ-ژ٭٭ '<بہص-ہ٭ت ہہ. ہ ہ٭ا5ت٭ ود۱ 3۶ -1) 8 ۴

 7۰۰۰ ۱٢۳7 >8 ٭٭ ٭5, ہ< و ٭
 57595: ٭۳ ۳ م5۱ یک ہ ۳ہ مج یجچ

 ۹3۱۴۱۴۶ 515 ۴× ۹۸ ,۹8×۱ 38٣٥۹ < ,۶۰ ۶۰۴ )۱ 11٦۹

 ہہ ہے ٭ د×٭ ٭ج ]<۱ مہ دو6 ۴۳. م۲ ہ5
6۴۴۳ 7 ۳ ۱ 

1۱ 11 ۸ ,(۹8) 777۹ 3 : ×77 ۹77 575791 
 158 ۹۹۶۸ ( مہ ماو) ۶۸ و۱۹, 1۹۰۴6 ۵۱ 11۹ یب ٭ ۹ 7

 ٭ ۱ ۷1)38 ۶۰ ی٭ ٣۶× ی٭٭ ق۰ 5۹ ی٭ ×5. ۷۳ ۱
 ےہ ۱ 9271 711419 8 75 ۳۹ ۱۰۷۰۴۱ ۹71۹5 7 .٠۹۰۳

 7515 (3)) ہہ ۳۳ ی٭ 5۳۸۴ ۶۶۹ 55, 5۲5۷۶1 1 5۲5 5۹
 ی٭ ۶. 2٣5( ت7853) 77 ۶۲۶۹ ۶ 586 ۹۹۳۶۳۰۶ ×۴ ۱۹۰ 7۰5
 7 ۴ *ژک ی٭ ۳۹. 0۳ ا۳۳ ۳۹ ۱۷۰۷۹۱ 7 757
 ۳۷ ٠ 31 ٭و786835 , ہ۲ م۰۸ جہ5 7۴۹ ۰ 6
 55 : ۴ م۳۷۲۶ ٦۳5 ,5٥۹ ٢ج ٣٢5 (۶۳ ٣م۳ت 7

 ۲*8 ۱١۶۲ (م۳ >۰۳۳۳7 م< م75 7 5۳۸ 5٣٢
 ت٥ 7٦۹۱ ۳٥۹7۳5 ۹51 ا55 ۹*8 ۸*۱ ۳۹ ہ "ہ۹
 47۳۳8 ہ۰۱ ہم ۱ ×۳, ۴ا <8 57 ی٭٭ ۱5 ۲۲۶۳ "5
 م6 سی ۲٠۹۱ 7< 7-٠ (31۳9 5٭٭۳ 56 5۱۳ ۱3۳۹ از
 7575 19۹ 55877 57 5۷7. 5ہ 5۲۳ ٭*٭ ہ۹ کج
 ٹپ ×۹ ی۹۹99 و *ا199)ک 87۹ ۱ ک95 3751 ۳۰7 >7
 ۴۰ 5۳۹ ۵۹۰ 51۳7۳۳۰ ۹چ+ ۶ ۱۹7۳ ہ۹۱ 1۴۴ ۴1 ۶۹
 ٦975 2857۹077 ۳۹۱ ۹۹۳ ڈی جی ہ۸ موجو

 ۱۳7 ب57 <6 ۱۲۳۳۰۹ ۴٣ م۳ ۹۹ ما
 ۹۱۱٠ ×۳887 7۰۰ کت ×٭۷٣ہ ۴ م٣ ؛ ہمرو ب7
 ۹331 ۶۲۹ 5۹۱ ہ۳ چھ. ٭9٭ ٭8 ۹۳ ۹۳ ۴ب
 مح ھ7871 5۲۳۴۰۲ 7۹۳ ؟ جہ أ۹ ۱ یو

 ۳5 ف۰5. أو ورک <اج ی۳ ٥< ہ۲٭
 ت97 ا(٭185 5۰ ہ7۲۹۱۷٭ 37 ٠ہ ہ3۳ 1۳ 0 76
 م57۸ گ۰ (۹)۹۳۴۰۳۳ا 6 5 ۹57)۱۹ ۱۹٭۲] ٭ج | اا5: ہ
 5 ہا ہ۱۶. (85)3 ]ہہر ٢۳۰۷۳۶۰ م۳۴ :]ج ۶۳5 5
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 ج۳1۳ 5۲۰ ۹ ٣۳۷۹ >۲ ہ7. 97۹ 8155318 647115
 1۳ ×٭ ہہ 7۳ی5 (33۷1) ۳ 37 (385) 6 ۴
 5ا۳ ۹ 1۳۳ ۹۳ ۳7۹7 ۱ ۶۳۰۴ ۹۴ 86777۳5 7
 +۹۹ م۱ ۹۹] ×۱ “]مد٭٭ ۹۳۰ :چ ۲ج ۹ب7

 وت 5 >5 ٭ ۰ 88 ہہم وو ۱
 21575 ۱٠۸ ہ7 ی3 ۰-31 ×1 ۹1185 77 ی۰
 ۰. ]آے ۳۴۰ *(ت ۱ دروسصرحچ٭ مر 8ت ٭ ۴
 ماورا ںی یاموش سج

 (پ 5م ہا)

 تدقا 5+ ہم5 750 ۹7 یر ہہ ا 5ک
 یىجمرم) 3ا ۱)۱۹۵ ۳8 مہ ۵9 8 3۹-۰٣۳۰

 ١ 7 ۹ :۹7) 15]۴ ۹۶۳ .۔۔ (۰۳۷8۶))

 ہ۲3 ٭ ج5 ہ75 ۲۹7۹ ۹۹۳ 55۳۷۳ )]6 ۳٣(7<-_"
 ۳ج۹ ہہ ۳ماہ (880) <۴ چ. مج یب بو (ہ
 ۹۰ت2 ہ, 9 چ.٣ہ٭ 92 و1۶  وج ہے ۱۱۳) تر3

 ا

 '“تجو×٭ ٗل5ا5 م٣ 3۶ ) قت ۹۹۲ہ "و 7۱
 ۔.× .یہوعس٭۶ 15 ہیک 55 ×۳ ہ٠۱ ۱۰۰۰۰ 6

 1۹155 6 ۶)5۲۹8 ٠5 ٥ئ۹) ۴ (۴ ۱

 جیک ٭×٭٭ یز ٦< : ی۹ ۱ 9۰ ۹۲۸ 5۹۰ : 5

 227515 95۳ ٣× >۰ ۶۹۳۰ م۳۰ )5< وج4 ۶+
 ×8 ×6 ۱۹ ۶ 56 ۹۹۲۰۸ : 5إ, 8٠ ۴5 ۹اا ۶ ٤8

 78 7 .-- (3۹۱۳-"۰۳) ٭77۷) 3--, 7+
 3< ٴ۴۰۴ 85 ×7 1٥47۱ ۳ ۲۳× ہ۴ ٢ ب۰

 5 ٥٥٥۹ وک 8 ۴۶ 3 چ٭ ۹۹ح! 7+
 ؟۔ق× ہووس)

 ×۰۳ مج. 5755 ٭ 3ھ ×۱۳ ×۹۳ ۹1 ۴
 "ق4ا ۱)۹ ۴۸ ہہ عہ6 (75۷0)ر 1۱۲5 : ہا. ×

 ت5 ۶711 ٦۳" ئ٭ +۱ جب 5ق 5۸1
 مٹق-:۱37۶5 د٥٥ 2378 یک ۶575 ۵۲۴۹۴۲ 6 ۴۴
 ۲۴۱ (۴۹۱ ہ٦ 8۴۱۱۳۴ 5۴ ۹ ۴8۱ 3۱۳۶ ۳۳۳ ۳٢× ہ 6)
 جاوے ۲3 ۳۴ (ج٭۱ ٥۰6 ہ51 51 د05501+ ک۹

 ]نہ5 ۳7 ۳8۲1 ۴۱ ۰۱۹۶ 7 ۶5 .۴× ۳۲٢
 379۹ ۹۹۳۹۷۹۰۱ 5۱ ۹٠۹۰۳ )۳۴۰ 5۹۲۰۸۳۰۱ ٭ ×۴ ۳
 تجج 5 ہ۹۳. ک ٠٣۱ ۱۰57۸ ٭۳۴۷ 'ہ٭< ۹۱۴ 7

 7-۴ 5 2۱١ او77 3 ۹.8۱ ۶۹ 78٤
 5۳ 7+ قمك ۳۴7۰ 3إ ٭7۰. م۹٥ ہ٢ ہج ۸۲ 7 ؛

 ٦ 7 ۴۲ 57 13۳5 ۹۳۰ ہج< عی ٠۰۲۹۲۴۱
 یو 1۰4 ثا۸ 3857 3:5 ۴۰ )۴5 ۳۱۸۳ 7۶ "۳٥ب یمقج

 یہ )×ز مم ۵ ۲ 5۹: ۸٥ 5٥ بب 8 .٣
 ۹۰۹۹× ۰۳۰  58ا ہک وہ8 "ھ57 م٭ ٭جچ ا
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 2. کم سم سر اح
 ٦.5 ی5 5۳1۷۱۹۹9 ۳ ۹ ×1 ۳-٭٭] ٣۳۰77 ۹۲۴۳ ٭ ۴8+
 مم155] >5 ۳7۰۳۰ <6 ہ*۳) تک 59 ی۳5ت 77

 وہ صعداک +۹۳5۱ ک٭ <ا۹۳۷ >۳ ج×٭7۷۳٭ ۱۹۲۶۰ 3 ۲"
 ک 255 "۰ ۵۰۰ "۲۹ یو ہ5 عرو٭ 56 مہ ہی
 م۶ ٭ قع ہ۵١ ۹۳۶ تع>٭ 1ئ۱ اہ پ٭ چچ

 779 اج ہ۷8 ۳ م7۱ ہ۳٣ ے5٥ مو
 تنیکلا

 5ہ 5۹۳ ۱۸4 ۹18+ 87۸9۹ *97٥)ا ۱۲۱ 5۳ت 5۰:
 ہ87 ×× تہتثع ٭ی ۔.ج پِپکجتععہہ

 *۳۶-۴ ۳۳ 7٣577 ٭5۳۳ ۴۰۴۶-7 ۹775 ۴ ٥۹
 جج٭ : ہ1 ا ۹3)) >م ہ(و3ٌم ٭<یکرب م3 وک
 ۲۳۳۶ 518۹8۳ ×5× م۹5 ۹۴۲۱ ٥ہ. 3 ۴
 ۳ 5۹ ۲۰۰ ٭٭٭ ۱ جچر5<ک ۰۳۰ ہ 3عی وہاوت ہک

 35۲7 ۲5 77 ۳۲ ٢٦۳۰( ہ۱٠)۳۳  ہہ ۳۶. ×٭ ہ
31۳۴5 5۱8۹438114 ٣٣ <7 "٣٥ ۱( 

 ×5 ٭8۸ -×ج ںبد ٭ ٭5+ ث٭3۱٭ یو)
 ”ق4۳7 5۰۰۵۹ ڈاچ٭ 9ہ ھج ۲۲۶ ۱۹۳ا وا3

 ر ۲۳۴۱:١ ۲573 *ا۳۴٣۹۳۳۰۳ ۹۲۳۲۹ 5ج *۳۴ >٭ج٭ ٭ی ۹
 00ہ 1+00 یہا ۶۱۹۹۳۳ پلہد ۳۳٣" 8۳6۱ "٭٭
 ہ7 یج 7 77× 97 ٣۴ ۴۹۹ : ۱5 ٭1 ۳
 5 (٭ا5 ہہ وک ہم ہ5. ۳۲۳ >۳ ہمو٭ (58)
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 ۷۴۱ ۹ 371۶۲۹ ہ5ا1 >77۴ ۳۳۴ 1۹۰ 758 258 6 ۱
 ثمر ہ ماتم 5آ ۴۶ ٭رکک 85 می "۳۴۱ 8
 ۹ ۳ ۶)۳۳۰ ۹۶5۳۹۹ : ک41 9775 ۱۹۰۳ 577۰ ہ8 م۶
 مہ یے( ۲ ٦٣۰۷۴ ۱۳۲۴۴ 5 775۲ 55آ ۳7۳ 5

 ۹7۴ >۳۲۴ ۹ )23765( -۹٦۱

 >8< (17۸) < ×۶ ہ”× ×56 چڑ و 35+ ](۴ (]چ
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 5۲۳ یچرر۔ہ ۹۹ : ۰۸ ۶۳ج ٭م٣٠8ہ. مر منع

 5ا1 17 511 5۶۱ ۹۹۲۹۰ : د۱( )7 ۴ ×۴ ۶5]8۸
 5 5۱55) ۹۹۰ ۲۳ یب۳ +اچ3) ۱۹۳۹۲ ۹۹ 75۹7 ۳
 ۳5 3531۶۹ ی٭٭ ت٣7. ۳7ہ : 2) 77۶ 85 ۴
 م! ت×٭ ج3 ٭ 5۰۱ 18 35 ۹۱۶۴ ۱ ۶] ۴۹1 ٦× ۱ ی7
 جج ×ت 515 ٭٭ ٭ے٭58 ہم×٣ہ ۳. مج وج یء

 7-5۹ ۱٠ 8۲۳ ×۰ 25۳5 ت۳۰ 1 +7۳٤
 ا ہ7 71۹ 76 ۵777 ۱550 ۱9 ××. :]َا797نک

 (1٤531ر ۹۰۹۹ :؛ ج۴ 5۳۳٢۱ >٭) ہ۰ ۳۰۲ ۴7 9٢۱

 ۳۰5۲5۱ ۱۳۳ ۰۴ 519: 7٤* ہا. ۶ ٢۴"
 ۹0 یا 791 7131 9۹۳۷۳ ×77 ۱- (385--7/0۸۸))

 تچ۹ ۴ ۲۳۴۳ : ب٦٣ 38۷۸ 77 ہہ جہج-.×7۲8۶٣ 71 77
 ۹۳7 ۰۷۰۷۰۷۹ 756 ۸۱ ٣

 اب ای ڈول پا ےہ وا بب ا ا ریوشج بیک طدب وں اچ ای



 ۲٤ھ

 ۹٦٦۹ *۱7۹ جہ۹ ا ۹۱۴۳ ۱

 ج5۰. ٭٭٭٦ ممج ہہم. ]مہ ؛ ة38ئ٭
 3۳ تہہ. وو ٭ یر مص ۸8ہ

 ۹1118 ۰٤ ٠۴۶

 مر پویپچک ۱٢۸9 ٣ہ. ۳. ٭]و٭ج ۹۰ ي

 یىورر۔و۔ >میسہوہ۱ ٭تج٭ ٭78+ ہہ 5+
 507 2۳ 2۹ چت ×أإص ۹78 7۹۲8۸۱ 9
 ۹55ت ہم .3۹٢۳ ×8 جع یىىر۔وہ ہہ ٹی

 7۹7۰77 ×× *-68 بہی ٭0 85)ہ ہم ٭
 ٭٭٭ گل بالا مہ ]ع..۔ج جج .عووپ.-×ج
 7)793 6, 591 7۹15 ٥٢٢۳ ٠١٥۸۴۶ ۶٣7۰۱۴ ۹۴ 7ہ
 ہ5۱ ۰٣۷۶ ا؟لچ ہ۰٥ 6 ۳۵۹۰۳۳ ٥:177۶ ک۰٭۲۲۰۹ ۹۱۳۳۳ ۶۱
 ٭بپ ي,-ج وو ہ۳5. 0. ۹۱ 0, ہہ <ہ

 ڈ2. 0۳ ۱ ہ۰٣, ہی ۰۳۹ ))5 71 515 7)٦۹۵
 ۶ ۳۲۹15 9۱۹9 51۳۶ ہ٣ ۳۶۹ 51 1 ۱

 مر يا -٭ہہ+ ہل ۹ك >٭٭٭٭ ٣۳۰ہ 5
 کم ٠" ز5, ء۳ بج ہہ 11 |- (3.ف۱: ج87)

 یر جی-5 ہ٭ م٣ ہ ہ8 6
 2151115 ۴۱۹ ٥۰۴ 5۲۰5 57 ہ۳٣. 57 مہ ×٭ ×٭7٭37
 >م5 ۶۳۶ ی5175 5۲75 ١۱۱۴۰۹ ۱ ۶۲۳۳ 8۶ہ 638 >7 "ء7

 (3بر۔ہ٭ 18565, 5۲519۹ ۴:88 ۹17۲۰۹ ٭٣ ×3, ٣۴
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 م) یی حج ح |۳ >:٭ وجٹ١3۳٦7 ء7
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 ۰ >۴ ×17 ۴ ٭ ×7۳ 7۹ 581 ۴۴ 7
 5۲ 17 ٭×٭۱ ک5 ۹7۶937 3 7۹:۳3 7117۰۱ 77
 ہ >0 8)919۹ 96 9 ۶۶۹ ۱۰۲۳۴۹ 571519 77
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 (حکانر ہ د٭چ کج ۳۳۷۱ 7 ۰۰۹۴۴۰ 5۹ ۱۹۳ )۳۷ 7١۳

 ۲۹۹ ی۹: ۳۳۷۷۳ ٣۹۲ مو ہ >٭]ةقیتک چو وم ۵
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 ]ع9۴ 2۹ت 9۶۲۳5 77 ۲۲٣۹ ۱ ا۰۳۰۶ ٭ح×۰٣٭ ×3. چل ہہ
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 75۸۷۰۲ >۴, 5۱*9۱ م۳. ۱۴ ی٭ (وڑروچ٭ یور۔_ہ
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 ٭.٭۱ (۳) 585۴ 5۲۹۳ 5٣۰ 3۷ ہ۶ 6۴۶
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 ی٭. ۹۲ج "33۵-۹ ی۰۰ ۹۹۶ 7 11۱
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 ہےتاو 2 ۱1مو 3۹۳۷ ۹۲۲۶۰7۸1 ۹9۵71 7۰۲۹۴۵ ۹۴۳

 ۳۲ ۱ك 5۶۱۶۰7 1۳۹۲۳ (۹!ہ اج ۰

 نحوق و د٭9 وے ج۸2( 6م ۶۳ ٠۰۹۳۱ ۴57 ہ
 ی-.+٭75 ۹٭ت ہیک مج ہبہ!( ہری

 ]م5 ہ7 ودآ ٭٭ م5 ہہ ]۱۰۳۷ ٥۶5
 2:5 ک۶۱ 7۳ ٢٦۰۱۷ ہہ ہ1۰ چک !١ ۰× چچ3)

 .× : 7757ق (3:) ےک مم <4 مصج١ ۴٭) ۳۸
 ]ہ۰7 >۰ ۶۱ ٭٭۱ ٣× ک٣ 5 ٭
 ۰۰۳۶٣ 7۲57 ۳۹۱ 2 9۳ ۹۴ ×۰۱ ۹۰:۶۳۶ جہ3
 )حق یک -ج. وک ٭ہک٭ ۹۰| ٭ٹرج م۴ 5۹9
 م۰۳ مج ہر ٣٣×" ٭٣ ٭×ث+ہ ٭ثرب 5

 557 ۳۳ ۱۲۳5 ×۱7 51۳ ۹۴5۴ ۹۳ 8٠۳
 *۹۹ ۱۰۳ 55 ۶ 5515 ت۲7 19۷۹1 7۴ 75+
 ۳ .- (چ و3, ی۹۳۳۰ ××, ء× ٭ع ر 3 ۴
 ۹ 23۱۰۷۹ ۲33۳9 م۵۶۱ ۴۳۴ ۶۲۳ ۹5۹ 571 :75)

 مج ٭٭ م۹ "۱3 85 5٣۶۹ ی8
 7355۱ 55351 ہ ۰ ۳ک” ہ×عپ ہا ہ56 )ز 6
 بو٭) 577+ ت۶ ۱07 ۹۹۰ ۹77 6

 ۳.۲7۱ 9۳۰ مج+٭ دو ۹۲8 ), ,٠۳۳۴۴
 جج. ہ7 7۳ ۱ ۸۴۳۷۳۱, 7۲.۶۲7۶ 51517 ۶8٥۴
 یی ھم 5ہ ی:ہرزفیو تک3 ٭+چج )ٛ. 5١5

1 6 ۴-657 

 <۰. ٭ہت ٭ہہت ہ٭ہتو 3وعح٭ٌ٭ ٤

 ہ57 د۸۳ م5 ۳۴۲ ٢ ۹2۴۱ 5۱۹۴۰ +8۱ ھ۲٣۳ 8۹ج
0 ۳ 1۹3851۹۱ ۶58 ۱۹۳ .8275۳ ۱> ۹ 
 ٣< "ہ, 77۳ 5513۳۷9 مہ جاہ. 8۹ 8
 7ح7 ۱-( ×× ×۹, ہد ہزط) ک3۳ جآ ۰۰٭ 77

 187 ت1۴ 3 ہ, 7:77 7ہ (ھ۰)۔و٭ "۰ ۳۴ ۶
 35۳ ت۳ی5 (72)-یك٭۹ ۱9571 1۹۳۲۴ >1 8 ۲۹۹ ۱۹۹۹, 6

 جے ہ58 ۳ م8 >۳. مو ۳ 6۴ ۶۲۳۹ .٠

 ج5۶۳
 یر (ڑ3تچ (م)رم ۳۳ہ مم ٭م و ہر
 ڈٹ ۷۷ 5 ہہ ع٣۳ 37٭ د٭7 ب6 تہ <×٭ ہ۱
 358 یے ۳۹59۹ ۹6 ہ "مح جج يہ >٭ْہ٭ ۱
 ء۹٥۱٥ ا85 5 ٣۱7۲ جج مت د٭ ٭ہ 8۳ ی۰ مت
 ہج "م٣ ہک ہم ٭. ہم :٥٥وات بت ۶۸ 5ہ اہک
 یی جیجچ ہہ صو > ۲۳۲۳ تہ ہ< <۹ ی٭

 ۹75 ۹7 ۰8۰۰٥5 3:٥۴ ۲٭) ۶5)٣5: ٭٭٭ | ملعا هللا
 مم) ۹ج 5 مومر یی *ج 83 ۰0

 چوک ٭٭ہ٭- ہم "5ر و ۴ یو. ×۱8 (عر۔ہ5
 ہ7 ہا“ ٭-.ى ہم ١ بب 8۹م ٭٭ 88

 -جآ1557۱ ت85 ×3 ق×۲8) 5۳۸۳7۰7۳۰ ۹:88 :<
 ہر) م۰۳ : 5۲۵۳۴ 7ہ .- ×۳س. 2:۳۴ 65 ۴5
 یر 9۳ م9 ۲۹7 ۹۹ہ ی٭< لاک "77 ۹۹۹۳ 5

 ڈم58۴ 5 ۱۰د ۴ ۹: یہ :  ہج٭٭ ×۱۹ (×0)
 ےہ (”5ئر۔ی٭ 9۳۳۰۶ >8 ٭ہنن٭ مج ۹ 5۰ >۹< ۰٣

 ٹو مات ہبعص1 5۴ ۳۱۵۳ ۹5۱ کا31۳۹ *(۴ ۳۴۰۳۹) 7ئ ۶
 ہم 3م ی5 ۹۸۹۳ م۲٭۰ ۱ ی٭ 25901۶۶ ۳٣٥۳٥ر 5 یک
 ہہ -٭ وک × ہ و ٭ ج×٭ ءہا57ہ ۷ت۱ رو ۹
 >8. وم ہ ہل 7۹4۹ مو ہ۳ ۱ ۳ت ×۸ 6

 31۱۶۱۹۳۰۶ ۹۳ ۱ 8۱٤۰۹ ۶۳۰۸:5 ٥٥8:5۹ 6 ۶× )۲۲٦
 ہ٭8 ىءہ-ّ مج ٭مہ ہ۳ یت ×٭ ۱
 ٭۳٦-7 ۳۳ < چت +۴ 036 ×۴5 ۳۳۳۰ك۹۱٣ 6 (7]
 ج۷ مم١ یک م٭6 بت (۹۳أ.( ٭ہ٭ ھ۷۱6
 بوح ہ وہ ض۰ ٣۷× ۰٦× 59× ۳5 جی ۱ ہ۰۲٭] 8۳ ۹
 یس م8. ا5۹ ۳۰۹ ذ×٭۰۴ ×۲7. ×۰ ۱ت3 ۴۰۹ یب ٭٭ >3115 7
 ک۱ ٭8 0۶ ۳ہ ٭ی >18۷9۹ ۴۲۹8 5۱ 5+

 8٭ت ۹۵۴ا ی٦ 8ک ٭ق ہ۱ 8 ء۹۱ ۰٣(
 م۳۲٣۳ ۵7 ۶۳ ۹۵۸ 577 375 ۹5ہ ۱ ك۹ >3۹ ۰۲
 ہیر د۳7 3ہم وو ۳6 257 "۳ 85۳ ۹۴ ہ

 78 11 177 9 ۳7]۹7 ۱ 717 ۳71491 ۳۹ ٦5

 ہو 8۹9 ×۳۹ م55 ۱ ٢.۹ ٭)م5 ۹۱۲۹۱۰۳ 7۴
 ف3. ہ۹ ہ٭ ×۹ +۱88۳ ”ہ ۴۳۰ ۱۸۰9 3) ٥۳۹

 7 7 ۳ ۶۶۴ 5۰۹۳۰۳۰ ۹ 275 ۱۰ 7۶7 ٠۰۷۹
 م۳٣ ۶٥۹51 ۳7 1 ج9 55م *8(٭۳7 8ہ
 <6 ×۳3 ہ31 اب6 ۴7 ۶٦۱ 5ا5 ی5 ۹۹ 3879 5۳ ٤ ٣٣-٣

 7۳8 ۲۹7 5۹۴۴ ۴۹۹ ۹۳ ہ1( 7< ۱٢۷.۱ ۶۹56 ت<٭٭٭ج
 و٥ ۹ ×87 8۱5 3-9 ہہ ی۳٦ 8 ٣

 ا٭۱ م[0٭٭, ۳۳۰۲٣۳ ت٢5 ۰7× ی۰۶ ؛ب
1+ 



 لہ ناس ڈش نافع اٹ فھصت فان ہتمفسا شمس دم عمر جا اس ھر وے کف یجب یمج ورک روک ا وہ ران یس وک وت مم کت تل کج اھمصضم کا اپ

 وج ہو ×× ہوس دس. ×۰۰ ۹ 56

 5 ۹ ۹۱ ۳7 5۱ 557 د٥۱ ہ۳ا ۹ 5٣۹۳۰٣۴“
 ےقتج <جحت٭۳ ٭م ۱۷۱ 6 ہ8 ص٣ : ۰

 ۹79 ۳715 ھ158 ۹ ۳ ۱

 ×57: اہک "7 5578 (عگہبر ٭۳۳8 ,
 97١ ×× ××. ٭ جج ۹۹. ۵ا۹۳ 7

 ٣۹6۱۵۹۹ 7:۹۴۹-213ا ۸۴۱ :

 یہ-عیج+ ڑی  ہ ج>٭ہ ٠ "۹8 1۳ی

 د3 ہت اح ید ۱۰۰۸۰ ×××: .٥×
 ۳۳۶ ج ۵.7۴۳. ۶۳۳ اہ یہ۹۰ ۰۱۹8+ 7-75 ہ6 57
 ×۳7. 5ہ ٭ج٭ ٭ج٭ ٭ہ ٠ "٭٭رچ5 5 ؛ یو

 ص.-.٭. <8 مج ہہہط٭٭ ٭ (4]) :×٭
 وم فم9 5. 8۰۰ ]ج۱٣۱ ۹ہ ٭5۰ ہ ٥ہ

 ٠:5.83۱8۶ 811:8 ۲× ٠۶۱5٥۹ ک۶ ۴9 2:99 ۴۹۱ 5۱

 1ت3 قو ×--ئ۳۳ و ہ ۹۸۵. ۶۰۵ "۹۱
 وج ہہ. >۴ :؟۹۹۳7 ۱ ک٭ ۶۱۵.۸۳ 5۷۰٦ا "4۷۰۳ 7

 وج ×× 5 55ا ہم 7 ۱5۶8 ۳۰ ٥5۰7>
 ۳و9 65ہ 58 1: ی5 ۴۹) 3ہ۹ ۴۲۹۲8۸ ۱ ۹۹۰۳۳۴۳۶ 7
 م-٭8ی+ جج چرآ ٭. ہہ” ٭ ماہ یہ او ٭ ۱

 مد 35 ی. 56 ٭مت٭9 جي 8۳۴ تہ٭<
 ف5. -5۹] ۹ و ات ۸۹۱۲۸۵ ۳۷۰ : ا۶ ۴

 د57 چ۶. ق4 ۰۳۰ ہا۔۲ -۳۷ ہ 5۱5۳5۶
 ]۷ہے (3یجمتہج جہ وہ--ہ٭م7٦۱, 5۴3, >۹ ۹

((9<< 

 قعب د1۶٭ ۱۳7۳ ب۱٥٦ ۶55۳ 5 ۱ ۹54 ۳ *٭
 ١۳۳ ۹7۹ ۳۷ آہ ر جج ب3 ے7 و١۳۳ ۰ 09)
 'ے و577 ی۰ ز915) ۳٢۳٣٣٣۷۶ ۱5۷۳' ك3 ۹۰۹۴) 876

۴۰ ۶1۹-7۹۳۳۹۱ ۹۹ ۱ ۴۳۲5۸ ۴۴ 

 ۹۰ ۳7۰ ٭۱۱۳۴۳ج یجڑإ5 ×م ۱ ×5 ۱۳۳ 8
 ہ۴۰ 89 ہ8 ۱ ی7 ۰ص ۹)3 ۹۳۴۱۳۱ (۹۳۴ ٠د 7 28
 صد ید  ء' ہک 215 تچچ٭ د١٠ 3) :رک ج(5۰] ۰۷ (3 ۱
 یہ ہحج+ م×٭ہ ہ 0ح. <8. ٭ ٢۱ ٭

7۱ ۹۰ 151( ۹-597۴ 

 و۹ د51 )۰-۹075 ٣٣ ۶۳7 0٣ م۶۰۸ رت
 ]ج5 ہیک ہ5۱ م۳ وع ہم5 7ہ 88 ۳"

 ج5 ۶ہ 98۶۷ <۱ ہ5 ہچآ ء۸546 أ۳
 ۰53) 55-0۳۲ ٣۷٭: ٭م×٭ ۴7 ۰:۱٥۹ 1 ٭7۱

 چ3۵۸) ی ۱۰۲۹۴ ۴ ۰:

 و ہ77 (3۴9. ۹475-١3 د۱5 7۶) ۹۳۳7 ۹۲74 ی۳
 95۹ 8ق, ×۲۱ ۴۰ 8ج ک۶۳ "م۳5۱۹: ہ۲(
 ج31 ٦۲۳ ۹ مدب٭ ہ0۹ 53۰ أ6 ۱۰۴ 1۱
 یو 27 >۴ ×37 ہ ۴۹.25 ہم ۰۱ 571 ۲3۴ ۱۹۰۳۴)

 جہ مج مت بج حجم جہ ہم. بج مو ؟])
 ]×4۴ دت ہو >5 8۲۳۳ می 9چ ۹(1 : ۴6

 5 ج7 أ۴ 8۳ ہے. ۶ ,۹9 ۹5 ×7'٣۰۲۳۷۰۳۷۳۶۳۰-۰(
23 

 کر بب تقس ےس مک لمس تکلشمش پنج رک ھم ےک ےٹتک اس تا فشاس ےک تم عامل پ

 ک×6 3۱۳۳۱ ۴۶ 8۸ ۹ -ج دحسو دہ
 ١ی. ہ۶١ 3× 1۴ تہ چق ہ ہ54 ×53 5 ,

 محا ج۰۲8 ۴۰۶۳ ×5757, 5۲۹ 5ا 315 3 6
 تالا ۹5 ہ۹7 م۳۷ 5۷۳۰57۰ م۸ 7 ٥

 ٭ح<٭ وو. بہ ]..8۶+ ۹5 3ہ >٭٭ مج ٭٭
 ہ٦9 (38ا)-ی۹ ۹۲۹۹ ۶۰ ۱۹1 *ہ”. ۳۹ ٭۱ ۹۳۶۶

+۹۹۶71 ۹ 518(7 ۹۹8 6661۱ 

"۷ 8× 387 ۹۲ ۲۸ ۹ 377 0 
 قع پآوہ ۳. ب ۰ پچ ہہ۲۰۲۳۰ جہ )9گ ہت.

 ]م٭٭٭.چ5ہ ”ہل << ہ٭ ہہ ]--۔؟
 7۰ ۳۸ (۹480۱٭1 ۹5٭] (۶::8 ٤

 نج پچآ ]و 1. ۹۷ *۳7۰5۷ چ۰. مبجاو٭ <<

 ۹ ہال ما 5 ۲7۹۳ ۴ ی۹۰ <1 2-6
 3ج ۴ر۹ ۱۲۴۳ ت5۹ ۷۷ ]×7 ۶۳۴۳۰۰۶71 7۹8 ۱
 ہک 3 ہ۴ 5, یک مہ ہ۳ پیج رک1ئ ہک
 7.75 ت× ہ٭ ي ی5 پو م٥ توہ د١ ہک
 ۹ک ۱ ۲5*۵۹ چ۷ >٭۰٭ مہج ہرے جج توجو* ۴۹1ہ ۹
 جج ٦< پہ ٭] ۳٣ ۵۲۱ ۰ ۴۲۰۴ ۱ ک*۳ (۰۷۲۳ ا
 ۹7 ۰۳۷۳٣ م۶ ۹۳۷. ی۰ ۳× چپچ([8] ۲۹ ۹۳۰۳) ۷
 م3۱ ۰*۵ أ۳( ٭۱ ہ۳۰ یعج جوچ ۳ہ ٭]ک ۲۴ "۱

 ی2 ۶5911 3۱۹۲۰۷ 55۴۷۹3) 2:518 ۳۹5, 51591 ۵257 7
 تہ ٭× <۹ ی 4۰ (6155179 715 7:۸1۲ ۴۲۳۶۱

 7 ے. ٭٭××٭٭ ٭ چ۰ ے٤ ا٭۸ ۹۳
 ہ۳۰ مچ یب٭مات ٭۹٭ ۹۹1 م50۱ 50 ٭یف ٥۲۹۹ ہے

 د5۰ ود ہگ۱ ہہ 6 ہ88 ٭ی 3ف ٣ ی۰
 ۴9 ۳7 5 ۶ 7۳۰۳۰ ھ2۹ م01۱ ۳1 75 ی7
 218115513151-2 7 - (3۹۳ ۹81۴7۶ و۱۳۰ ۹> *)ت )

 ×3 و8 ہ٥ 8ہ ٭٭٭ و۹۹۳ ۹
 ہم. ج7٭< مات ۹ یکتج۹؟٭ م3 یب۹ 5۲۳۶ ٭۴۰ ۹ ہ<٭

 مج ہ۰ ۳۹! 3٭ہجر77۰ “۳۳۰7 ۵5٤757
 9 ۴5 ۱ ۰۳ 779 1۳ (ق× ہہ ک5 د:۱5)و ھ۰7۱

 کک یب 5 5۳۲۰5 ۲۹۵١۹ 5. ك۹: یا6 جڈوجمرک
 جت | دو +۹5 ہ 5۶3) ك5 ۹97ہ1 351 ۴6 8۲۲۰۰5۸ 7۹

 وج ی5 ھ59 ۹۹۰۷ مج 8۳ج 5۹۳ 785, ۹36 5۲۳۴ ی
 "ی۱ 837 ۶ہ ك٣ ہہ” ٭ ۱×٭٭×٭ ۰8۰ 8ج

 ج8ت - (ی>ہق)و ,۹)١۳۹ ء۷۵ ءد ہو(

 ۱. ١۳ ×۹۶. ۲ ۲۴۸۵۰8 ×5 *٭۴۰۹) یوەی)
 “۳-0. 2۳× ٭ ×۸ 57 ھر” وے 3× وو وچچک <

 7713 ۵776 ۴ ) ت۷٣ ۹۰ 7. 6 ]53ج
 ۳ 7۰٠٣ ٣٭ ۳٦ ہ ہہ ۱۰× ہک چت
 ك۱ 58 مم : یم ۹ہ مم و٭ جج مج

 ۹7۹ 5۰ ۶9۹۳ ی٭ ہج_ ۹8 58۰۰7 ۶15.8 ۹۹۸۴
 یب١ ۹9۳۹۱ ۹ہ ۲۳۰۶۰۴ 8۲ >٭٭ 8. ٭٣ ۴
 ]ق۱ 5× ×۴۰. ہ ×۳5 77 :8ت٭ ۱ ۰ "۹

 ےہ 5 <۳ 8) (331۳7 ×۱۹ ۱۹۹7۶۹ یفاتہر5) ٭٭
 ×3. ۰ ٭ی×٭× ۱ ہ۹ دات 7 3× ×.0٭ 'ما٭' ؛



 جج ہ :قوم قت ٭ٌكگ'أ' ن٠ 565 : (۹ ک۲ ثآماج 6
 ٦891۹ ۹18۹ ی۹۰57, (2]3)-ف۹ ۹۴۹5۹۲۹۹ ۹۳ 5 1۱

 9 7۳ج +5 ہ۹7 ٭ْچ٭٢: ۹3 یعیرہ٭ ئ5
 3حج ہ5 : 538015 ۹ ۹5۲ہر ۹ م۳ ۹9736 ۴ , 8
 مو پرو  ٭ ٭ہ ٭(چ ہی ہہ م۹۰۷۹ ۹ 8<
 وو ہک م٣, ۹۹۲ 5۲۳۹۸ ۷ ۱۹۳ ۹۴۳۱ ۹۹۷ ۹75 ھر

 ۳ ہ ٭ج.۶ ت-× ۳۳۰۳ ےک. 756 ۲۰۰۲۳ ۹۰۳,
 9)8 ×8۴ 531 ۹۳7۹18 ت۲ 7 ۹۱۲58 ۱ ک ڈ7۶ا ک5۶

 >4 ×8 ٭ ہ مال٭ "۵۸ت ۹۹۳ ۹۵4 ۹٣۴
 چ0 5 ٭ +۰87-۲۹ ×7۴ ۴7۲۹ ۱! ۳ ء۶
 ہتجصج وہ -ّ. مح میىج-. رک :قواآت تما٭ 7۹

 ہی پت *٭ ہہ يع--۔ہج٭+ اہ ہااَ
 ۔۱ٰ۱ےج جم ہ ۱ر۹ مہ .ٹيطر ع٥۲ یک 8۹۲١۸۰9 ء۰)

 ٭3 ۱

 7(7. ٥ا7 م۳۰ ٭م٭ جج و۔ےے ید ۳<
 >ج ء۰٦ جما م۵۸5۴ ٠۷* ٭٭ہ۴ اجرا

 کج کب ی۳. یک تاج ہہ ۲۹۰۳ ۲۳7 ۰۱۶۰۰۳۰
 دن5 ص ۲ ھ۹ وج. ہ8۳ 5۳۶ ۴5
 بہر ےہ و85 ہ۱ ہک ھچ ہت جچآ٭ج7 مہ ج۸۴۹
 جج ہ۱۵ ×۷ رم (۹۷۳۴ *۲۹۰۳ ۰ا۲ )×٥٦ ب٠ >۴

 برات مم ۰۱۰۰۲ م75۰7 5۲ ی5 ۹۳۰۲ 5۷۳۳ ×5
 30۰ ی۹ ۰8٥۳۴ ا5۹ ہ5 ہہ و712 ]0-۹ ۹ ۹
 مو مہ و1 مہ, ۱ 5۳۷]) ۱۹۷۹ ۹۳ ) +۴
 7 5۷ تا. ۹(۶ ۳ 118 3 1 7۴۹
 و5 ہ۸7 88ج < چپجھج٭ 7 ۱۲۹۱ کاتا (۴۹۳۳5۹ 6

 (:7٭33آ >ج ہ55 یی( م۱ ہم]م٭ <۹ 8

 قم ہج 3. >0 چ٢ 7 ٣٢
 ٭8٭تق٭ ۰<

 جورخ تقو ہبداری ناو ةمایقلا موی هبداری نا لمتحی دعولاو
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 ۔ق پ3. 1 508 ۰3 دچکت و ۹۲۱ 5۳ ہ
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 4 یر ی دادا 0از 8دب ع كی رات تر ںصعھک 7

 ٠1 ناول فار قم نو قا لاتا
 ا نم لاول تیار تک تنا ا یک اج

 4 نیر ماناو کبرل نر لی ارقاعیآرضا تما ولد ٠
 1 اا5 کا کت بابر ل ا نمكَِو 7

 >1 یا تر لاق تاقمس لیق نیل لم نل یت مس لعب
 >1 رکنا نو ٹدلب ںوواروام یارما تا لع یل نوح 7
 1 كم َح نو نه یم وم كر لا تادک لون 7
 ٠آ ناک بالا لاقد انیک کد کن ا
 اک سرا رن کپ سا وا تیا 7

 ٭ج ات عو ہرٹبا وحنٹیس نارحویلا یواد پارحبلا نم 1> ١  ۳رفب ا وخنس ھھو٭ ۱ تاک حا ٤ے ِ*
 . ج٦

 ےس ۹ 9و ۴ 2 ت ۹ ۲ چت ے7 0 8 کپ ۶ ۶ . 2 2َ ہی یا یخ تک 5 3 سج
5 7 5 : 

 مدد)ر 8چ :ء 779 ہی7 می٭ یب7 << ×7 7ت
 273۳۳ 7٦ ہہ ہمہ 77ج یج ج ڑجچجر ہم ہہ

 ترس ہ6۳ ۴۳ "۳ چہ. سج مم جہ د.یرجہج چی
 یم برج +۲ کہ یر 7 جدت 7 7 ز

7200+872277 
 بکر ٭3 ۶ 7/77 ج>

 ۔ے پور۳ ہب5) ]7ہ 5717 ۳)7 7 71۰۱
 مر چہ چجتحیسمتہہو+ر یر یئآ ہ7 ۶777 77
 چہ یج وہ59 ت7 یر مل می قرج روەٛآ؟ک٭
 ٦ ۴۸7 5 ۱مر ہ ()٭٭ ھ۰٣5 :۲77٭<7 7۶7

 ہآچ ںممججعووہ+ ]یک آ7 موج دج٭٭ ]کچ < 7٤5
 ؟رڑژ” چکر ر ہو77 ممب٭ ہ-ہ م۸9 777۹ 258 ۱ مر
 ہ5 ٹچ ٭ جج > ؟٭ ہ۳ ٭ہ ى۴ ی ٭ج×7 قآ مم
 ]وج 5 یے مج مچ پہ چ یبج+ می 7۹
 وو چور میر ٰٔ" ہو چک778 یچ٭ ي

 7 77۶ تیرہ پہ دہ ر میر چپ 7
 مروہ یج بہہ ہہ 7ہ ہبج ×× جہ سو57 ر تک
 یڑ و ہ75 ]جہ نے. ٭ج8 یر یم ء ۶ چت 7
 87۳7 چ7 ۳ج کہ ۹ب بج 7ج )7 ۳۹7. 7
 و۔نڈکم مہ ]لکجرج مہ حج. تھ)ی ر مر 2۸ ج7۲۹ ء ی۸8۳5
 )قر ہمہوجج )ہ7۰ ]] 8۶ہی ر/ یر ہر5 ہ۴ 7۳ / ۸
 م7 )۷ک تہ ]7٭ 7؟ +7 یب ج٭ چ۳ 7ج7 )2۳8۰77۱ (م۰) 7 ۰:
 ي بجو ر٭ک چپ ٭ یہ ڑآ 5رس 7۳۱ 95 ۳۳ ۶
 یبہ 7۳ہ ہج ہہ پ وج وج 37 5۰ہ مو.٭ ۹
 7چ ۲ و7 >۲ ٘نزر بیچ: یک بچ عچ يچ ي8۴ 7
 ح77٦7 ] یج یچب ہے نر ہہ دتا. ےب یے

 پچ ٭7گ ۰27



(3 7۳7177 7 . ۸۳۰ 
 دم اوس ا وج ید رس یہ
 ٹپ کرو لیا تحت اشک ا تاک

 ت71 11 7 2 7 >)۳ >۳۰۳ ہت >٭٭ جہ ان پن

 ہ لاخ مبإ ×ی.ہ مح بہ١ ہی ہ.چ >]٭ جج جو ×چ_

 می. ہ۳ ہ٠ ہ٣۳ ×٭37: "8یہ ہى قر بب یچ

 8495۳7۳ *گق, ہ7 ہ3 ہ8 تعج ج< : مہ تبعوچ

 0911 78 5 5 ٭ ہ0۳ م ہ×چ *]و ×8ج

 اح (ی×۴7)

 بود ہلاک 1 ہ۹ میا (38)--۳ .۰٣× ۹ہ
 < 715 1ن ۲۳۶ ا5۳] ×× ×× 5۶۹ ۰7/۹ ۴۴ ۹٣۰۲>

 و558 ر957 ۳ی : ×8 ٭م ہ و8 ہ وع جج جے
 ک5۰ :57), ))3]7٦5

 جت ٭ چچا ٭ہ ×× ت× ہ3 (ممر۔-ہ ہود

 ۹ آ71 ۳۰٣۴× 2ج ۳7) ×5 88 ۶ہ : م۹5۲۳ ج1 ×× >٭ <

 55 ۴ أہ۶۸۹7۱٥ +۳ ہج ہ٭٭ ]۴ ]م۶ مہ 3۰. مچ

 ٦۳۶۱۱ ی۳٦۰5 کا )ہک ٣> ×7.)××٭ ٭٭

 2۳ م۰ ہہ دی وو بم قع : می عد یل ۳ہ,

 تا135 ۹۳۰۲ : ۹۷۷۹ ۰آ ۹ تو ×۹ ×× ۱

 ×5 57۸ جد ہي. ۰+۵ یرز ھم

 5۹50 ہہ 75یا5۹ ٣٢٣ )۹٥( 8۲م ۶٭ت "۰ و

 بیبد نم یفخا مکیف وه ٣ ج5 6۷۳ ہہ ےچ

 ا77۳ ہم×۰۶٣ ٠٠٠۳ "۶ دہہ>٭٭ ۳م ۱88 جم (٭٭!×

 ۷0 ہم٣ یب٭5 3-٭ × 87.۰۱ ج× ہم” ج>ج)ہ

 ٥ ھ٣٣۲۳ حا _ 3590) مج 6ہءم نج ءج٭ مو”

 ٥55 15758 ک۹5 6771 ۹8 781 كب كرشا نا كب ذوعا ینا مھّلا

 ٠7آ ا٭۶ +9: ۳۹7 ہ ئ5 : جج٭ جہ ہ٭٭

 .۶٦٦٦ ٦۴۳۱ ہہ 777ج5 (7۳) ٣۴۳ : ہ ×رآتح حر ٭۳٭ دہ

 ٦۴ ک۳ و 5۳۷. ۳۳٣۳۳ مج م"٭ ؟7٭ہ وڈے٭
 32۳57, 5۷75. ))۶۶: ,35٣۳>

 ۱+ 6آ 7 ہ۴٣ 77 ۹۳. ۴۳۴ ۰۰۳ ::۶

 ۳ ۵ ۰ تك ھ۳۹ 7۳ *ہج 3ھ +9 : 3 جج :×٭ ج

 ٦٦۱ ا5 م٣ : چک ]۰ہ وح٭ ہد ہج و مچ مم

 ٭ہ×٭٭ اتارا َنَيولنُخ ہہ٭ "۴ مج مو زحج

 55 ٣٣× وج ۷ ۴۳۸ |۱ مج 9يچ ہہ ہہچ

 511۲815 ہہ ے(83م۷3])

 وجات نچچ+× 3۶× :۱ ج۳۳ 3) 1۳۴۳ : ×7×. ×٭

 چوت ]و : ہ٭٭ ہ٭٭ 8ہم نو مہ

 ۳۷5۳ ۶۳۳ ا۰7۳ ۹ ]چہچی مہم و برج

 55ا5 ۳ ٣٣٦۳۱" ہ٭. ×75 ۳٢ ہ5 ×× جو× 7

:۰ 8 758 )۹۹ 

 ادحا وت رودا سوپ والو تا صالع لیا نزد لو ناک عن
 | جر جٹ

 ۹ب ہ 0آ ہہ ۴٣ ×× ۲۳٣٣۳ ]جم می جم

 7 تک اماسا تقعما سم ا اسم فلم اہ ْقتا مما تہ ھم یس يه یا 0 رب حح سوچ ود وو

 إ0
 ےہ مس ما تمام تہ روم مم لعل رک فقر تاک یی ےن سام رسم ماعک عت صدا تل یتا یی یا یل رھڑب وج اس ود تب نہج ہری وس ہرن یھ رو رب ےک ا رس ا و

 4× ھ575۶ >377× ی5 ہہ ×٭ج ہت 83ہ مردم

 2٣۳ ک۳۳ ۱۴۹ ۴7۱ ۱٣٣۴ ٣۰× ۷۳777 3×× ج×ہ (۶ ہ>

 >8 ۴۴۳۴ ل05 ہ دے ہ۶۳. ۴۳۳ا )گہ ہي ہم

 ٴ٭ دا۶ ٥۰۳" 7+ ۱ یو <۳ 0ی 5 ی5 ]6جج یھب
۱ 5۲۹55 ۴157۶ 

 ڑ۴ بر مج >5< ج57 ہم صد 8:5مم جچچ ١×

 ت1 01 50 83 ہہ ہ77 ید)ز ہ٭ طب جو ,

 75×۹ ۹ ہو ود ۳۳۳ ہ۳ ۳۳۰ہ "8 ۱۷ "ی

 5155 ۹۹ 1556 57 )٣۳7( ×۱ | د.زہ يہ رک

 ک۲ 6ا 5758 ۴۳۴ 55 ۰ ہہ" ہ۳ ۲۳۳ 7

 ہ5۱ ۵۵ ۴ ۹77 ×۹۰ ×2 (35) ۴۹۳۰۳ ۰: ×۸۳ 71

 کا ہک دااذ ]57 ۰ ۱ ب۳57 و ۱۶ 7× ہ۱

 و+ات ہتک۶ ت۲ ہ۶٠ ہ7 ۶۲ ×إ چک *رک ہججج ]ج375 یو

 اچتا×15 ہم۶ ٢× 5۳۳ 7× ۶۲×۰٤۳ ھ7 جج” -چ وج
 (کك5119917۴ ا)

 ج۷۶۳ ۲۳ ,7۳٣ ک۴۰ 7776 >7 ×۱۰ 8 ھ5

 77 (5)-٭ ۳ ]٭٭ : بج نآجچ ٣ ]جہ ہ

 6۴ >71۹۰۴ -۳7 *5 ۳۳۹ ۳۹ 7 >۰ ۱۳۱ از.

 (78) ۹۹۴ : نمؤملا یرشب لجاع كلت اتا ہ٠ا 9

 ۱۶۳ ج۳5 (ھہ 55 5۳۳ ۷۳5 5۲۳۰۳۱ جم مہ یہ٭
([ ۴87۲57 (2۳۳ 51۹ (7۳8 1۳۹۲۳۹ 

 ہو 01۷557۳ ]۹۱ ]ہہ ۹۳٣۰ ہەجمے٭ ہم ×۷

 5 :.ہ. 1۹۳5 5۲5 ۴۱ 7۹75 5۳۰۴7 ×5 51. ×× ک7

 >5آآ ۹: ۸5۶ ×15 ہ د٭۰, مج ×5ر٭ ]ج

 ہ5, ك۳, ھ۳۳۷ ۰۳۷۷ 5 ۱۳ 5۳74 آ7۳ ]م۱۷۳
 ۹95۳5 871 6 ۱۱۰۷ |۱ +۶٣

 55و55) 6 آ5 ٠٥۳ م۳۳۳۰ ہہ ہ-دوجو >٭٭< چپ

 ۳6 ۲۹37 7۳۹ ہ۳ ٥5١ جا ہر3 .یي وج

 م1۳۲۷ جات ہ ۰ہم ؛5ت ہ٭۹ ۰ وج ٭ہ چو دچ

 ت71 71 ا ۴ 6177 ۱۳ 55 2176 >-.ج ہہ مزہ

 5۹ ×75 3۹ ۳ ۰١ ٭8ہ ہم, ہہ 87ج *٭ڈ٭ و

 9 "1۹ 7۳۴ م8۱ ک1 و8۳ 5۳۳ (۹۳۳ ٭7٭ >ہ٭7)

 55ج ج۳۱ ہ٭۰ من *”٭٭ 8ت جت. بجو
 6840115۲5۶ 7۱ 7 7۳ 57۹7> ٦٦٦

 97ا: 1 ٭٭٭ “8۹۸ہ ی۹: ہ3 ع8 ٭ جنپ

 ۱57۹51 : 8< ×7 7. ۱۹۳ (38) ×٭٭. ]قچ یر)

 355۸ : ۹۹۵ ہم۶ ×۰ ہ (۹]] ×× ×چ مج پ

 ج× ھ7 ۳۰۳۱ ۱۱5۳۳ ۳۳ ۹۳۳ ۴7× : ڑ :َرصج×

 قك0 ۳۸۳ ٭۰۱ 8 ۴۹١۰7۳٣ : ڑ7: مے ×۰.

 ۲٦84 ہا77ج٣× ×× 157 3چ ٭ج ہود 5ع

 574 ۴۳٣ ۳۲55۸ ہ. م۰ 38 ہ٭٭ ہ٭ہ ٭

 9, ۹۴7 0۳۹۳۷۴ 5۴۳٢ (3771 ۴۳ ۳یا1 | یودرچ ی۹

 5ا11 ۶115 ٥57116۹ 57ر 7۱ ۹۳ 2:۳۴ ٦(

 وک 5ا1 ھ0۷۸5 684717 5785 (53) ۱۹× ہ



 ہما نم دھچٹسد _(ە۰

 مح. ص۷ - قج۷. >2۴]7 8۰× ۶۷× .92 ٦.-

 ٠ء۳ ۹۰۳۰۰۴ *ا5۰اچ۹۰۲۳۴ 6311۹۳۱۰۳۰۹۹۰۴ (۴
 5۹ 6 1675۳7 48۹8 5۴ ٥ 237 21۹1 ۹۹۰ ٢ 3 چہ
 3خ تہ 58 م9. ۲ 1۹6 7*۱ ×1۶ ٭ ۳۰ .- ۶ (۳۴]3,

 جو ۱ا6. 37 ہ81, 5588))

 حج ”- ٭:×٭ ہ٭٭  َّك ۔أ×٭ لن
 وقعت 0۳| ک33:2515 6, ۹۹9۲۳ 5157 351187185 (۲

 38۱۵۴۰۳۰۳۱. ٣ ز[29 ۰۶۲۳۶ 57 ٥871 ۴۶] ٭٭7, 5۱۹ ۳
 جچ ے۔ي "وج :ت8058) ×2 ہک ؟ہ+ 0۵۹7

 ۹31۹1 1۹۰ 5131 ×۴ ہ۳۳ ینارم 391 ۹35۹, ۱۲۲۳۶ ۹٤

 ۳ ۳۶۱ ]ہم 5931 0۳ ہ۷۳ 5م 2.35
 یچ) ص 8ج م8513 مم٥: 8 ٭5ک 8 9٦

3518718 ۶۱۲ ۴1 518718 6 (۱ 

 دواد نملس ۹15 7۳۴69 3187186 (( 7 ۱

 اڑیَسلِْقنِمدِلْلََفَْل - یمس ٭[۹ ۹۷۹۴۳ ٤ * ٣٦٣٣۲6>

 ج۶۲۹ 5۱ ۹۲۳ ۵× ۳۴۲ ۳1۱ 5۶ ۹۳۶ ت٣۳[
 ہک ۰ جات ۱۲۳۳ ۳6 1۴۴۶۰۹ ۴۹1 3938۱۰۹۲۳۳ 5
 ن51 < ہہج.)116 م5 ۹۳۳ ۱×۹۲ 5۹ ۹۳۰۹۴5 3<
 155۱5 کل کئ 8۳ "۰۱ 3168 29؛ .50۱۶۰۳۴۳ ۴
 اچتا7 ۴۲ ہ۱ 5, 5 [2۳۳٣ ی3 ہہ گرو مجید 14۳۳ہ ٭۹٭

 ں۔ہہو درک 3۲ دزود7چ3۰۱۳۳ ۳1۹4 ۲۳۳۳ 7۶ 1۱ 77 ۹۳۰۳ ٥1۳۹١
 8 چ3 م۰۱ 3ہ: ۳۰۳7۳ 505 35 ۱ ۶

 ۹ك -ک ہہ 5ا٭ (چ8) کت ء۰ ۷۷۳۲۳۳۳ ٣۳۰-5
 ہں ۳۱ ہم, فا٭ مہ مح 35۰ چا۹ ہ جا

(۴۷8:)--۱ 876 3۴۰ ۳9 ۳857 

 اکی ×۶ رتع تج 5چک ۱ یہ ہ۴۲ د55 ۹ 11۱

 ۹× و ردجہ ۱۸۷۳۷٣" ×7 اتم ×۳ ۱۹ :ج ۴
 ب۴۹ ۷16719 5777 ہی 1 775 6۷, 31511957 (55)۔-یھ۹٭ (۴
 5 ۶۲۲۹ ::۹] ٦" 75 ۹ ۳۷۹۳ 5۳۴ ھ۳5٣۳: 3۶ 1۱ص

 ما 2 ہجچہج 5۳ ہ ك۹ ٹ۹ 1531۱۰۲۰ ۹۸۱ 1۱1۹ ۶٦
 5 م۰ ۹:۲۳٣ ۰ ٭ ۹٭ ہہ ۶۳۴ ٭٭

 مئی8595 | انانح یج ×87 ۹ 5حج ب۳۳۱ 6 ۱)۳١۰ ک5
 ٭٭ 7752] (:)۔7 51۹ ۶۴ ۴۹۱ 7۱

 شنکر تووہ طض تم

 ۔ڈڈٰچ ۰۶-۲ می ی3 ترو 1۹-۶۲۰۰۳۳ ۹۹۳۳۰ ہ۳۹ ماّ ×)ج
 ٦ م8 م(چعو3))

 ہج] م۴ ۳)2. ب۳5 ۳-3. ۹5۶1 1۴ 3۱1ا
 211201519 ۹53 111-۹ 71 ۹۳۹۳۳ 1۹۹7۹ 51 5۴57۳٣۰۴"

 قت ی یو موت دو ہ6 <۲ ×1 ہہو ۳
 مہم ×× ب!(385۶٭×]۰۹۸))

××. 

 صتطیک ی1 1۵5 ۹ 957۱ ۹۱۹7۴1 77)٣۹۳۴-
 یو ۹ 11 1" 515115111 ۱۰۹۳۳۹۱۹ 7۶7 ک۹ ۹۳۴۴ ۹۹ 96۹

7۹331611۱ 

 ائ ک۶ 5۳۱ ۴ , 5 ٥61۰۲۳ 6 ۹5:۹7 ٥67

 تنا

 ے٭7 ۱۰۳ 33 ۱۹) 37۹۳۶9 )۶( ۰۴۹ ۴× ۹۰۳١
 ٭8م  یفکی ام قزرلا ریخو یفح ا رکذلا ریخ نا ٣

 ۰ث 7ت5 د۰ ×- 5× ×× بج 795 ت۱ (3۰۸۴,۸ 5۷
 579 ۶۳ ہ(۸) ×7 7] ب۴ +۹ ×3 ×7 ۱) - (چ7و3)

 ایک لسآزلا کک یشن کری 9 ڑی ۳×
 مج کے۱ ۳۰۴, 5 مہ 0 ۱ ۹55 ک5ا ١> ہ۶
 ج51 5189۱ لاععفا یو ×۳۳ ٣۳۹ ت۳ا8 1, 7

 ج9 9251 91975 ×× 51 ۴ ۱)9۶۳ ۴ ٥۶۹
 ×1 ٭۶آ ۱ 1

 ہ١! ٭٭ہ 9۲ ۹۲۹ ۲ت!<ىإ3] 8۵۹6۳۹ ۹۹33| (7+
 ٠ ک31 ٥815 *)۴ 7377 7151251 (>72) 5ا۹ ۶۳51۹ ۹۴9۹) ت۹
 ء2٥ ۱ یو ی٭٭آات ۴۹۴۲ کک مہ ک*۲۶۱۹15 78 ۴۳۷۳۱ 71 75
 ۴. 55۱ ٭×٭ ععیقا ہرو ہ3. ٤ اگ ۴۱۹۹ ۳
 میک ے3 ہہ. ہ0 م55 >٭م ۶ وہا( ۳۱ <

 ت۹1 اا3( ۴۹1 ٥611 ۴و۹ 3:014 ۶۲۳۴ 1۱

 لَا یت؛ یلرم یی ۹۱ 93) 5۳ ی5 ۳۲ 85۱
 ہ۲5 ۴ ۱۴۲ 7155 71۱ 3۳ ۹۹۹۲ ۱ ۹381 ٦13-6

 ہجدچودہوو وے و<.م٦٢'٭ وو318+]9۹6 ۶۰۶۲۱۰ نر

 نتعن لا نم ٹیم ٣٣× ۹7۹7۳۰٣۴ اں
 جب۹ 59119151 ۹۰۹ ۹۴۴ 591811۹86 ۴۴۲ 8١

 جد: 7)۹9۹ 15ز 376 مج یب ہمہ جب *م٭ 9۹ ۹کي ٦|
 ء٣ ہق ہہ +۱۰۳۹ جم <۹ ہج ک× ::۶11۹713) مم <۱

 ق۹ *[]۳۰7]:7 ۹۳۳۴ ک٭۶1 1۲81 ۴18 ۹۴13 ۱۰ب
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 تیا ×م| ذن ہ٭ چک یو ۳۴ "۴و3 8۳۰ ۳۱
 ذابتنا ہج اج جج ج۳7۳ یيہج ×8 ج ۴ ١٥95۱١۱ اتاکم

 اتزت - ٣ رک م۴ ۶8 ۴ ۴ "۱۴۱۴۴ وہ
 ]47 1 719۹ 52, 61 7.٣۶> >3177 6 تا (۹اتو٭۴۱ 5ص
 <۱ جت 7۹ ۰ م1۳۶ 819 5 ۳8۴۹ و۲۳۷ ۳۲۳۱8۶۳۱ ۳3
 م5 : 5ر٦ *××کاَ٭آ ب٣۹۳ -۳۳٭٭۲۰ ٭۹ہ55 ٭تر مو
 ہہویہو مد ۹985 چک ہ٦۶ میا ۱ یوڑو ×یی ا3۷
 -3717 35 ۱۰7 3 "۲۱ (3اتز ہبج ۹۴ 5:5.

 79 372۳91 ڑ1 5۲۳6 (۴۷ ۳5 ۹۰۹۰ 511 <زک:۳
 تہہ >۴ ۰۳۰ ۴. 11۱

 51۹7 ۹۳۲۳۰۱ ٭8َعَقے۱ ما ت جت << :× 3چ
 میر جم م۳۷۴۱ <۱ ۰۰۳ |11۹ 51۰۹۴۱ 359۰۷۴5 <۷
 صویج جہ! >3, 1۳۳.۹ د(ا5ڈ۴5 5 ۳۳ ت٭!۶۰ ۴۳ "۱
 ڑ8 ی٭۳ ۰٥۹۷ 378 ۹۱]ک7 ۱ ۶۱۰۹37 ۹۳ ۹) ۹۷۳ 2 28۴8
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 اوس ملک -(۳۱ 7۳۴ ہ5 ۹۰۴ ۹ ٠۳

 ]۳ 07 ><٭< جج فدک ما ۰)35۶ >1 "۳۳ ۷
 تک25 (70) ھا 58579 ۹۰ *716]۱5۹3 ۹ب۹۳۴) ٭-7
 3۳-7 585ص ۱ ۹ ۴۳ :م<٭ 85۹۹۵ ۱95۰ 7
 ]7ہ ۹)۳۳۰ ۱ 1120717 7 ۶۲۴۰ (35۹ 7

  ۹۳۹ت55 ۳۳ ۴ 9۹۹١ء۱۶۳, ۳۹۳ ۸۳۳5 +٢77 ۳8۹1
۹۳6٤ 

 3كنِم ْمَتلاي هوُمَاَقِا -5ْ ہم٭٭ ہہ٭ ۴6 7<
 بو ء۳ م3۱ م٣ م٣ یوج3ہ 5۲۲ ۳۹۰۹۳ ى٭)
 ۹ تا115 ۴) 5] تا1 2179 11۰-1 ا1 ۴۳ 7

8811 

 ات تک نا -۔ ہن 3ہر ید ممج_۔ مت م٣ ٭۴-٭
 ]9۳۴12391 77 ۹51۳1 ۶ا97 ۴ ١۶ ٣ و8 7۳۱۳۱۹ 30, 7۹
 ۰۰ د55 چ۶ ۶1۹1۱۹ 5 ۹31] ٥1318 7۳ ہ5 ٤7آ
 ۔ح٭. ۸ا تا55۱ ۳۳[ یک ہہ ہو ٭ہ٭ ]9۲ ۵8 کو
 ث7 گن 8ہ ٭وہ۔١ یدچج ٭- ٭9800۱ "مح ۴
 ج٭3)و[۹0 ۹۹ :× یک 1راا ۷×75 ۹1۴716 5۴۳ ۹ہ

 ٭ت×۱ ۴۹. ۱۴ چک ہوجتا٭م دم, دوک ہ۷ ہک٭ ہہ
 8 5۳7۰ ۱)٠٥۳ :-۔آر۱ ٴ5 ۰۵5 5:9 09193 در 8۱1 --

(5۳5[8) 
 جج ۳١+ ۱۹۹۴ : م509 قی -ج۳۱ ۶۱۳۹۹۰ وج
 ۳ 7 ۹۳۴۴ )٥1۹1۲۹۳9 3116777 کت 7۹ ۹۹1 ۴۹ ۱ ۹ک ء5
 5 ۱55۹ 5ل ۹۱۲۳۰۰۳۳۳. ۹۲518 ۹۲۴ ۱
 *۶۲۹ 715 71123 19 17 [0] 77 از ۳1 7۹ ۹۳۴۰۴

 اٹ 7 ۳ ۹7۹ ۹۰ ×3۰ ک7 5۲۳1:3217 ۰18 ٥۳۳۷
 م7 ۰175 ٠٢٢" 355 55۸9 ٠۴۳۴ ,٠ ۴۱۹ ہت ٭ط٣ ؛ جت
 ٭ہ ۹ ہ۷۴۹١٥٥ 8٢۰۳ ین ہہ, 5 ص١ ح٣۳۷۳ ۳۴۴ ۱

 ۳ك ٠ ہرلالاق'

 : 002620 نیا لپ ا
 6 کیم تودہ وید لو نویس یصاعاراتج ا. | ناٹجلو دیرپا 5لت نو کو اکدلن

 نم : ےس ادا ماس پلا زکات ثعبی :

 : یا تودوتھج ضا ع1 :
 .| ایر لورا ما لا او تا نا شنم سلاپ

 ۱ مل لعل نولب یا تلاد تا املع نل بخل ا.
 -/ كر لاقا بالکل اک ات اوم یس ا
 ٦ ناک اک ند ںاکال دیا انا نعم آ7

 .| اک تاک اکم ہی ثا ہن صف یتا
 2 تیس الْتقلا نج لا ضاعیلاا اف "ِ

 .| اھم نم ام دا مات کوا دم لیق 7
 : یم مايرس تم یر لدعج نئ نا :

 ٌ تم ِكاع اظوش 2شت عانچپ 2
 نچپریلِ ٠

 مہ ہوس ×× ہت وہ ہجر ور ×3 ہزج حمہج
 ہ73 ہہ مماجبہر نیدر وجب چچی بج مج ٹچ ٭
 57 7۶ ی٣ 19۰7 ط۷ہ)و ر یمر جت ہ(یڑو بو5 یچ٭
 ہہ ّہچی جوجج 56ج ۱ نےر پرو ہک ہرا -۔ قیڑڑج قج
 ےووج من وجہ ہو جیروجو مج بج مہیتج كرو
 +9 ہیر نر یک ۶۷رہ ںوتوحو مور ج۴ جو جج
 ہم نب ٭/[ڑڈ)یو مرجے٭٭+ مج بج وہ وہآ+ب ںج جہ ڈبرج

 78۱ مو) حی ۹ یر+و٭ مج 7۳جج ہبجبرع ]وچ جبر ٌ
 ۔!جر ڈے ٭ 5 یرچ مج ہو )و٭ ہو میںو ق یچ
 ہم7 و کہ07 ہ۳ "۹ر نحر جوتورج ٭)ہ ۶
 0۸ جب مج جدےہ دور ہک جی ×۶ پک ہجورچتزج
 جی ر مجر ہ ٭٭ ۰ ہ۷۰ ہک ز ہہ ہروزج ہر بک ہجاوک تم
 ہموہجہ بج 5ہ ٘ج !ہ "مج ×ج ر ممر قیتوب ٭.٭ رو9(
 ۔]ل وہ جہ جہ مرہ -رو+ ہور حج ہک جو یوم ہہ
 *87907)ہ جہ چو :٠ مرر یہ 3ج  ء یرقَووچ 5۱
 مو ۷٭ہ7 حج وب یک -جج جر دو جہ ہرزہ
 ۔ج رو7 اج ی2 ۳۳ ہ ہجج دص ہہجص ہہبرج جو-٭
 مچ جر یب ہہ وہ ھوچچو ودرجر مدر یو 5 مک
 +3ج :)7٭ ٭ھ785ہ+ یجب یجچجج یج ]3+7 ور×٭ ر۲ ھ۲۴۳۱ (جد)
 27 777۰ فزہج یہ مضیجہووج٭ ہڈروج جی (سر ھچب ۸
 77677 ×7 77 ۲7 م7۳٣ یز 7ہ ہہ چہ جج ہہو
 ۔خ مج ہہب  ة ہو5 ؛ عمر بچ مچ ہم
 63۳+ سج وو (؟+ ھب پڑ چو ۔]و ر7 ہو
 اے ہک جو ہو سج بہت جج ہر ٭م٭اج ر یر ورچ
 آج 5 7+ ھ7 )5 ۳۳۹ ×7ج) 7۸۹ ی۷ ہجہج ٰہ_وو قدرج

 ٭۰٭ ۸ہ 1



 سرہ: 0+1 ثیئفعیعی 0

 ی۹ ے۴ 5۲5 ۹۰ ہت د5۳ ۱ ×75 : و 0 4

 1 ھ٣7 ٣× ج8۱ ٭ب× (ٗ× وتج مہ

 7 715 | یتا 7 971 ۳۹×7 7)۶۳۴. : 57 یک ہہر ہ ۴×۶

 ۹ ج5 اچ ۰9 ۴ ۴۰ ی×۰ 91 د٭×؛ ×ج 8ہ |

 ھ٦ا ۹ ٥١٢" ہ۶۸ ٭3م۔  *وجحى۔ جی ہم ؛:

 1+۷ 7 5۷۳۳ 1(3 *×۴ت۰ ھ7×) ہ55 ×× ٣

 ؟58 5۳ ۴۹ ۰۲ ۱5۰ ٣۰۹" ہب٭۳-٭ جس 8۳

 ۔ واک می ]م۳ مہ”, ۳-۳, 388 2

 گکچ تاج طا۰ 863) ۳ ۹۳۳۳۴۱ 87۹ ۳*۰ 1)5

 ۰۳۳۰ م۳ ی7۳۰٣ -5۱ 55 یو ٦۳۳ ۳7۰۸ ہ۳ ×۹۱ 85

 ۶9۷5 384579 ۳۲ 7375515 (68) 85۴ : مالتحا دعب متیال

 لیللا یلا موی تامصالو ك8, 3 515۶۳ 073 >5 ۶: 7
 ہ۲۶ 5۳ یب3 م۱ 2۴ ہ۲ ہ۹۰ ×۳ م من ہم×5ک ٰیو

 ۳ ۳1 ۴۱۳ ب۳۳ 7۴ ۱ 2۳۴ ٠۹7۳ >۲۹۹< ہ×8لآ'٭ :ر۹.٭

 57۹ج ۹5۳ ڈ٭٭ مج. ۶۳ق ۱ ×۳ ہہ ٭ر٭ جم

۱ 77 )۹۳۴۲ 2717 1 ۳1 571۶۴ 

 ]۶۲ 73ا5 نو ۱13 تب >3۱× جہ7: واک (٢جج چک ؛

 ڑ۳. 0 ل5ہ ہک چہ >٭ج×٭ بب جر وج6

 <۱ ×× ]ہی ۳89۲755 اہ ہ. ہم٭ ہّ ٭

 وجے 5ا6 و4۶ "جہ متآ مج ع۷ نور 3چ یج

 ہڈك557 ۳)۵ 5۳۳۹71۹ 15۱۹۳۴۹, 171:71 ۲۳۳۶ )× ٠۰
 7۱131 ۹۹ 113۰۰۲۵۹ >×٭ ×]ح×۲ ×7ج٭ ×۴۰ ۳" ر د3 ۱ یو

 م1٭ 79 "مہ ۹ 7 5۳۶ہ ۴۸۰ ]۳ ہو, ×× ٭
 ہ5 7۹ 57۶۲۶ 7۴ - (ہ7])7- ہم)۸٣7)

 5197 77۳ ا1 91۰ ۴1 377 (۰۷۳۴ 7

 7٦5 ۰ می ۱ ۴٣× م۱٣٣٣ ×۳۷ 8٭م٭ "۸]۴۶-, ]

 ٹثح فبڈژی اک یہ ہک چہ” ْٔ]ٴ ہ۱ ید

 ے۷ ٦× ہہ 9587 218۶5 5۳٢ 7 ۹ *ا)9)ج م۱ ہہہج.٥آتج
 ہو او جے (ق٭.×٭ 8)

 رس یو ہ0 ۳ ہمت ×55 ۱ ۹ 7۴ 75 ۴٣٢
 ڈاک ۹ ا 257+ ی5 ہل ×5 53) ×× ہ۳۹ 7

 15.5۳ ×٠× 3 ٭8ج مر ڈی ة”ٴ ١ یەیچ

 3٤۱ ٴ٭ہ 8۹۹۸۰۷۷۳۲ 877 ف5 ہہ 055ہ ٭*ج٭

 اچ آ6 تچ۷ 7 >۳ 2۱۷٣ ۶1۹ 4:۰۳۶ ×۴۲ :ہ٭) ہہ.

 ناچ ۴۹5ا ٭<×8, ۰ ی9۲۶۱ رک٭ 79 ۳۰) ۱5۳ ۴

 ٭۳۶] 6 ۶115 ۶۹ ۴9۹٦ 379 ۴۹؛ *7 ۱

 نرمِاَرْلِبَف ۳۰ >ح٭٭٭ ہ3 ہ ×ج٭ ٭٭٭٭ہہ٭٭

 5155 ز۴ ٠۲۴۹ مد حج ٭مج 8ہ جب بورجو مم ٭

 6515 ۶5 ۶۰۶۲۳ ۲*2 8۳۱ ( 86 وج یو مچ ہہ.

 ۹5715 51515 ۴ 6 ۰1 ء۲۴ ۰۹ مچ ے یّو٭٭.٭٣-٭))
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 يا ت یکان ۹۳ ہلا د8٭٭6 دہ ×۰۹ ہج. جز

 قر ا۷ 1 آ۳۶ ۰7 ۱1۹50 8۴٤ ٣۲۹۳ 8جی |۱ ىج

 تا1 1 797 ا آج ۹ 1 ہ2۳ 7ر ہ7۹. ۳ ہ27

 (۔ییردا

 ۱۹ میئرم ۳۴۰۸ لا لاق

 کن مح رسض ےس ےہ ےہ 2 خ

 ز1 ادا ردبلا نو یت اکو نم قو نشا یک ا
 ۔آ اتنا لا قا ناظم صنم ٹک نت

 ما ایج سس " ورعص جچےرپ طپ ۶ً وک ربسو ےک سگے اہ

 4 تانرفاتش تنا مورمیاولاڈ ہل" اھموق تاک ا.
 >1 اکو نا تاکا یو ہوس ما وبا نام ان نو رہ تل ا٦
 تر ۳ ٦ ریع یل وت ےس جر وہ پ وصاس سے 5

 1 ہاشم ولا ناک نم تیا لا یلا تراضام ا
 | یم ات یاععم بولا یا ولبادبع یا لاق ا

 1 نوقیاماو اما یضق اد حسی 8نو لک ناول ا
 / اد با کرو ترا تا پن وکیف نشڈل اب
 7-29 ا و مودد ان بالا تان اف احاع ا)

 نج ےس ری
 ممنپ 7 2ھ

 "ائ رشپ شہ یش ۔۔ 7
 و 1 و 7 کم وم با ود یا وک یس ا

 او یوم ہم و ہوا ھ0 ھا تک ںی اک یہ رن یا ریا رھا یم کھ ا و یک مدیحہ ےک

 مز مل ہو مچ جہ می یجب رچ ھڑیج مر و۶ وو

 آ7 0 چک ہ۹ یہ 2× 7۶۵۰ ۰ ہ۶ ہیر چن مہ

 .٦ ۳۸5۴۱ جہ7٭ ہ٭ہ٭ ٘-5 ۸چمج مج وچ وج جو

 ٦٦ 7+۹٦ یمف) ب7 377 ٭8 5و يچ جور چرچ

 ۲انا گ5 ۱  )جج : ہے جس: چ5 یج3 ہجتہ موج

 0ت٤ مر ے +١3 ۸ق یرکہو ۶ ج٭ وج چعبس >ج

 ب۹: ہک777 ×۳9 758 77 755:88 مدر جیبوچ م8 چی

 7 ر1 تا ج77۱ و7 ۹77 ۶ ہہ ہہ: ۸0 سرچ :ر٭٭

 777 ٣ ڑی م٣۳) (۹ ۶ (مدمز) 3۳ ۳5 ۰ 577 ہجج جیورجو

 7 |75 7۳۳ 5 77ہ یہ ہج ا ہج )ج7۱ (ہد)

 70 ۳۷۳ج 7)۱ 8 ہہ ]7۹× ]ہر 28 جچوچج

 7۳۷۳ 577۳. ×م۶ 875+ (ئ ہن 5وج چوب و چرچ چرچ

 ۳۹51۱ خمد) ب7٭ 73و ہے.۰ جہ یجج ہجچو-_ج٭ 58 چچ وہ

 جید ی۰۰۸۱ مصر جو 7 ۱وج مج بی چووچو

 م|- ہ7 ںچ٭٭٭ وہ یج مک, و25۰ جہ جج چر

 مم٭) ےب )75777 پک 5ر ×یرجو یہ د+>ہ-٭ہعم بجو چو

 ہی یےر ٭چرچ ی٭٭ 7 ھ ٭ج+ وچ جج 28 8ج و

 تہ 7×. 558 ۳۷ مو جج جو ہچپو چو سج یچوچ

 ۹۶٦ ۶ ٭ہ ب٭٭ یبہ ےہ ج5 / مور 5 وپچوم عوھچججب ء ہےو

 تپ 77 7-۶۶7 ۱9 (۳7]377 77۹۰)۹ ۰آر جت ہمروو یرچ

 یوجت م۳ ہر 23ہ ؟٭۱ مہر ڈچیءدچ یججج٭ و عجوہوڈ

 !(جچ یہ + ہبحجچج مے ر دوچع چکچج وو

 ٭707 پہ 8ر مم ق5: یرور 7 جوچوچچ نوچچ یچب

 ہ7۷ م٦۳ ہ۳۲ 7٭ ج۷ جبر جور 3ج جج جر,

 ھ2۷7 553 ۴ڑ



 ك8 یج قا ×× ھ۴۳ ۸۳٤٣

 ایم بولا یک ک 5)۹ 371 (305) 515 وے

 *۳۱ ۲۳۳ 5٣۴1۰5 ۶۳۳۴ ا۳ +ق٭<٭ ہ 1۷ 8 7
 557 5۷۳۹۳۲ ما ہچ دان ٭م× )۳۰ :ز؟ قل7٭ ہ
 95 ۶ +۹۸ ۱۷8 ی٭ ×۳× ک3 ہہ, 5115 5۰۹۲۴۳۶ ك5 7

 5۳ مہ, 58 ۱۳۰۳ 57۰۳ ]ج7 ہ ۱ ۶۴ ٥۴۲۴
 فاتآ 55 ید, ۳ 751۹) (2ھ۰) ۹۱۴1۲7 ۶ ۹۲۰۲۲۴۳ 1347۰7 7

 ۶ ۳۹1 ×8, ۲۷ ۳× (×+ہرہو ہ8 :8 -- ×8 7+
 "یو 72 ۲۹ ۱ ۹۳۴٣]ہ۶7, ۹۹5 ۹۳ 7 ك5 ہ۲, ۹4 ۴,5

 ہ75 ×۱5۱1۹) یامرم ۲ 8ہماتت ہ 8۹۳ی 185۱9۰۹۰۳۴
 8174 ی ۹۳۰7+ ۱)۶۰1۹ +٭]م' ×۲۳ ]٭ ٭۹ :)
 ںوو ]جب ۳ م7 ۳5۲۰۲۹ 58 7 ہہہ ×۶۸ 7,
 ہک 0150178 ۲۰۳۳۴ ۲۳۰۱ >۱ ۷۹۰]. 1 ۹
 2851 ف۹۰ (78 ۶:1۳ ۴۹) ک ۹۹3۲7. 21571۹ 31,575 8 7+

 "ا۳7 ۳ ۹۱۰۳ ٦۱

 کِژلاَو وصل یضواَر ٣> ٤8۳- م٣ ۳۳
 851 5۲5 5۲۳م تیصو ٦× چا١ <7 م۹1 55۱۹9۰۰ا (501/4) 57

 ٭.. ہہ د5 5۰۳۱ ۳ 7۳ ہ۹ 676 ٣۲۳۴۳
 57۱ 5ا5 یو 5۹ ی5 ہم وک 515۴ ۱5 9 5

| ۹۹8۶ |100۷۳ 

 ۹37 6.6451 7775 ۲۳× چججم) مج وج مج ء۳۰۹) 7ج۷
 مہ یر٭ ۹۱ << ×۹ہ٭ ]ج×٭ 8ب۱ ۳۹ )]
 ×87 ی۹)۹6 ہ5 م17 [۹۹160 ۹5۴ ۱
 ٭ 77 (ہ30:)--۴۹ “8774 77۲ 4 ۲٢۴7 ۴ ۶ ۱۶۳) ٭
 ٢ج ھہ, ہہ چیز م× >- ۳٣۶ ۹۹86۱۲۴ ٭ ۴۹
 *۔۹08 یک ب5 2. ۹۹٥6۱ ک5۹ 5ا۳۴ 7
 ۳۳ ہ7 1۴ ۱۳۹۰ ت۳ دہ ہر ۱۳۳۶ اک ا۹ 5
 جو ۔۔ یھب 52 کا5 ×۸۷ 9037۱9۳7ا (ع)۰) ٭< 5< 78
 نقص 870 ھم مص >۷. ۳۴ ۶9۹7۴ ۲۳ یب٭ما.5 7×
 5۲۵6 )۳۳۳۰ 9۲۳۳ م7 7 ۱ ہ8ہ5:> ۹7 ×۹ 8ہ 85

 295 1177, 5۹ 31 ک5513:75 *8۶183) ×7 .- (3858٭۱۰٭۸))
 *ہوور

 اک ثنمڈام باب ×۳ ہم۰ ۸۳ "محی ے٭
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 717۴آ 6 89|

 مح ۶ تی ست جی
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 ہہ 34 7۱ا۹ ۹5 24 5۹۳ مج قيہ٭ج٭ ٤7

 مرہ 7۸37 850 د۶۹ 5او×۱ ۳۰۷ <۳" ((م× مج ۲۳۴ <7
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 اتر فاتَک ۹ 1۹34) 9 یرغ ×۲۳ ہ۲7 "۳۹۴ 6۶ ۴ ٦
 مچج>1۱ ۲ مچ جج جب م٣ ]ہہ ہی۷۹ م516 55 <٭
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 آڑ سض

 َتْوَرهَتْي ٭٭ک 7آ (ک5157)-یک۹ 518 6 >5 ۹7۹ 77

 ہیر 155۹ ×۳ × ×< مم5 رک وس مم ہ6
 ۴587۷۱ ٴ*۷۶۷ ×59 77۰ )روا ۹۹۱ مج ہ×٭ 1+
 ۶۹ 55 55 ۶۱۲۶ ٦۱ 7< ئ7 ےہ ٣٣۳ ٣٣ .٭ ]تہ

 (یصای) 15771۲۳۸ ٭م٭ ت3۹ مے+, 5٭ 55| ۶ ٭ہ
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 ۴۰۰ 27۳ (ہ77ر 5۴ ۴ ×ئ۳) *ر×< ۳۴ہ ہ٢۳ ۳ ۱

 ج<د واہ ف ج7 ن6 <۳ ٠ ۳ ہہ "(ہہروچرک
 جرم م۴ ۹5۸ ×× +۳ ذ۳ط ۷۷ : و ۹۹ ۳۴۰7
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 حج ٠۷۰*> ٭٣٭٭٭ ١+ م۱ چ×٥۴۰۰۸
 +55 ہ5 5۳. جہ٣[ نج ]۴ ۶ئ۱ (یہ) 2
 ۰55.٦ 5< 3۹۹ ھجری ۳۷×۹۰ مہ ۹× وو ۰
 ہہ ۳ جا ]۶۹ 91۴ 787 71777 ۱5۲۰۴ ۹7۹۸۴ ۹۲75
 مم ۰+ 8۱۴ *٭یاک ہم, 5 ہت. ہ۹ آی

 میمتاخا ی۹ 3۲۹8 8۲۴۲۳۳ برعاخا 8 تا585 ۳ ۱ (چع)
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 وما ما وبا نام ام مہ یے ۱١۹ 38ہ ]× ہ
 51-5 6 ۴57۹ ر1۷۹ 8 +-٭5 ۴ ۳٣

 5 7۳77۴ م۴. ۳۳ ٭ہ چ7 ٭٭ مت ہ۳۷ 5۱۳۴۶.
 ک5 5۲۳۶ 8ي. >)8ہ) ۵ ×۰ 5۱ ۳۳5 80۰۳ 76
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 گ۳. -٭.585+ یک مہک ]وج مے یەج 5ج اور

 7۹ و ۳۳ ۶۰۲۹ ۳۹۱877 ۱۳۹۹ 57۳۹ 7۳<5) 9ہ 8۸ ھچج
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 جج - 5۲5159 ۳۳۱ ہ۳5٭. مات ھ۹ 7۷8 2۰۶۳۳ 8
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 آج ٹوک ا پٹ کی کد

 مر٭-٭٭ : 5 >. تو ×0٭ ×۷۷ ء9۷ جو.

 چو3)

 11آ 5327 7

 رم بہ8 8۹ 8۳۰م 87 "٭ ٣ ہا
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 ہ۲۳ م٢ جہ ۹<3ت۱ ٣۳ہ (۹۳ یب ۶97 ۹٣
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 ؟(ک5٭۱ 7۹ ک۳۳ 517, 51۹1 51136 )٣۹( 7۴ (م۰ ۴۹ 1, ۴۹6
 ٭7 5م جد ہا کا ۶۶5 چ۳۹۸۱ ۹9۴

 مج3٭ ہہ 5ا5 چ۲ ئ جہ ۹75 11۱
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 ےک. 98+۱۶5 ×۸. ۱53) 37168 11 ء۰۶٣۹ 85
 ۴ : ×یہ٭۱ ۶۹۳۷ہ 85 5ہ ×۱ ۰ج۶ 5۸۷ -۹)
 ۹7۳75 7۳ *۳۰۳ ک۱۰ :۵٢)٭ 73) ٭ ہمر-× ۶۳ ۶۰۸)ج 267)

 وت ۹15 ۹۹۱۱:6 ۹۹ ۳)۹۰8 8 ۳۲۹۷۴ ٭۹, ڈا ۹
 ۱38 ہ 8× 91 5۶۹) 5ب 3۰ 1۹) 5 - ی×۴ را5 ۳۶ ۹ ۹4
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 ہک ۹( ہ6ا8 ۹ 773 7137 ۹۰ (۴۹ ۳

 ةعياِنصِهَناو تجہ ُاِیِبصُمَِر ج۵ ہم جج رى ٭ جج

 ۴1۹ 13( ×۹( 334 ۳ 1۱( ۹٤٦ب 7۹ )13 755 ۳5× 801777:×

 حقی٭ خم مج٭٥٭ +چ ٭ ٭٭٭ : سا 3
 یم. 1 6 یف ×۶ ۶۲۷ 8 >۳ ہ 9۴1۹۳۳)م٭

 7×× ۱ ہہ. 83. ؟ ج۳ ۴ ۱
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 ۱۹ ربرم ۰۹ 2 روملالا

5 ْ0 
 : تم ھس یرلاب ًٍ
 5 نطیغلاربب ال تا اک وم ایک 2 2غ کا یل کک سر

 پل نآ تاک ا تام نشا 2ك :
 تالا یت ےک كم
 ا ا ا ا
 تک ہا

 2 2یع واش یس ئیلممزک
 ہ1 نم نوں اموی وع ا او یر واع ں نو ا
 1 انا بود قال تبم ولا بو ا7

 ہال قت ناَمِلَه لا جما نیت نیھلانیھدو ٠

 نا 20261 یلوم پا قا _
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 ہ۷7 >ہ ٭ ہہ ۳)7 جہ )7ر یب تر ہہ٭7۳ ۴77 7ج
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 ]2 25 8792ہ ×۱4 یہ ۸5 77ہ "و۳ 88.
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 اتارا ند فال1۳ ہن
 7 ۹۹555 (31) ۴۳515  ۲۰٣۴ ۵٭٭٣>٭× < ٣۳٣
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 )ج779 ×۳۳ ۹۹. +۹۹ <0 ×٭٭ 5ہ م۹ 6۹۹۲۹
 ہچ لے ۹۹م( 358 ۰1 1ج ک۳۳ 78 ٭٭٭ ٭کک 1۱
 مم ۲۳۰ ۹1173 9۳7 6 ۹٭۹۰۴)۴ 1۴۴۲۳۰۴ 2۳۰۰۶ 1

 انسا نیلا طا تاب جا چک ×9 ۴

 ج18 ۹134 >۶ ×۴ ]۳ ۹ہ إ یو ۳٣ ك5. 169
 +حقم ہ۳ ید بج ٭خہ م8۹ ٦٦ یقر, ب۹۲۹ ء6
 ٭3.×5 "48۳ ٭×ت٢ بہ چہ ٭ ٭ت٭ كه ہہ ۹أ
 ۳ ۵۱۱۸ ۶۶7۷ 71 37577 ۴85۱۰۸۰۰۹, ٭ ×8 ۴5
 ھ9۷57 ھھ۳ 1۴۸ ۸85 ہر33۹ (38) ۹۳ : ۶ء27 ٭
 258۳ ءء٥ >9 ۳ى٣ ٠ [۳6 ی٭ ۹۰8۲۰ (6 (۴
 8 .٣ ج۲۳7 ۹ ۰۶۰۳۳۳٣ ی۴ ٣٣×7۳> >7: ]تر5
7۴ ۰۴۳۰ 6 (۹1۱۹۷9 3۲715۱ 15719 ۱181 ۴9۲7 57 (78) 

1۱ 1:۴5 ۵552787 4577 3 

 تر َكلزيْعَتماَس ۹۹۳6 ۰۳۳ ٭| 877۴6 , ک

 م۹۹ 5 516118 +18 ۴آ 5آ م۹: ۹۱5۳5۹8 7

 5۳6 ٭ 5٢7۰۱ یم٭ 87ہی ۳۹۲ (ی٥ر ڈ8 ء٢٢ ٤۴6
 3 ۹۱۹57۳ : 'ہےہچا٭ م٣. ۹۲۵ ۹۴۳ہ "6ہ

 21271 مہ ٦× ۴۲۹5* ۲ ,١۳۹ 5۲۸7. ٭۳ ہ٣٣ 5۳ ۹۷

 53مج ہ٭ ۱۰×۱ ی٭ ٴ٥3۹تہ  77 158 ×55 ۰ ناقاَ

 ۔َ یئرفلازرنَتَنِمْن ا اَونَم َيَذَلار نِراِل ×۹. ۹

 ]11۳۹ ۶۴ ٣۹۴۳.۹ ۳۳ ے9۹ 6۹1 ہّ× 75۱ بف
787 3۰ 777 5۲۳1۴ (3(2) 275781۹ ۶۱5 077 7175 5 



۸۷ 

7 4 ۹( 

 رٹلا پام نم یک واک٭ دہ 88 8۳۰ہ <٭

 ٥ ٥5 *ہہتتجات ک ٥۹ ۴رہ 5۳ ۱ ۹گ ٦20.7۹

15 51'5۶ ۹۲۹۴۹ ۹7۲۳۹۴ ۱۹۹۲۲ )39([ ٥ ۹3۱537 ۴۲۴ ۴7157 | 

 یا اڑ 8 ۰٢۳۷ ۰5١ ڈ<٭٭ <۱ (ی×7)ر-و 5+ ۳
 9۱ ×یے۱ م×٭٭. 50 ۲۷5ا 1 كم و937 585۹۱ ۶

 ہی 3۶3 7 9(۳ :۱5 چ۹ ؟ااھج 5ا۹ ۱ 8۶ ۴۲۳ ۶٠۹

 اگي مم8 6 8۳ہ 7٭)۸۳۰۲۴ تاجانم ی۰ ۲7 ]۲۳۹ ک۰۱
 ۹۳آ ۹۹1 5, 5ج ین ۹۱

 نو ه ءاخ اتیمحتنِی دلاتبھدد 1> 5۹6 ۶۶۱ ۹ ٠۲۹۹۹
 یار ہہ ٭ماح۱"ٰم ہہ ڈ5 557۹ )1۹ 771۳٥6) ٢۳

 يہ ۱ ک٭ ہ۲ مچ ۳۹5۱ 55۱۷۲ انبھو ۹۳۴ 518 0ا
 <۱ ۹۰۹. ۹15 ٣۳× ۶2ا5۹ ۲۳ +8۱ ۴۱۹۳

 ×7 ّجرر۔ہللا بم (جچچ ہ:×)-۔ہ ٣.۴ ×× . (ج.8۸٣۳)
 لیوا پلا ییکْذَر *٭ہ۰ ی۹۰۰۰. 7
 145+ (5:)-٥ج3 ۳۷۷۱ ×5۱ 1۹6 5٦ ۴۳۰۱ 834187۰ ٭
 1 5۹ >۹) 5۹ ۴9 36۷ ۴1 5558 : 05۰ 1۷۷۳ ×7٭٭
 ×4 ٭٭) 3ہوچ٭ ٭م8 ۹ کا5 ۳۹۲ نو]و٭ م۹۲[ 5۱۲6۱ ×3۹ )
 ۹9۳ نہج ٭٭ ۰ کم ٭٭۱ 3ن'و٭ "۹ ک۹5 5۰۱ 5
 ہ0۹ ج7۹8 7 ۰۹ 53۹ اتاھ٭ ۹۹۱ ۳7۳۴۱ 7۲
 ت۰۳ ۶ ۰ 57 *۰٭-× ڈو.٭ ٭٭ 585۱ م۸
 ج7 373 یچجر ۔یو ۹۹ >٭ج ۲۲۳ ۷-37 ۴ا ×8, ۲

 ٦ +٣۲ ۴ 5۴۹ ھ5۱

 ولا قواص ناک ۹51 *ز3۹ ×۱ ی5 ۱ج ۹۰۹ ٭

 ٭مح وج ہہ ٭٭5) ۳۹ ٭ ۱ ۹ ۰3۰ ٭٭٣ج 1)8 5
 2. 8۹ ۴۸٢ 3۱5۹ ہ۳١ جہ مج×٭ وم 7

 8. ]کی۱۰ 6 "ہا :5٥)٭ 1:۹) ۵ 77۸8 1
 +٭. ڑ8 یاب ۹ ہ۹ ۹۳۳۰۴ ۹۳۷۴ *1۹۹۳۹ ۶۲٭ (۹۰۴
 9۳ ۹-١ نج٭٭ ٭٭| 5ی ۱ ی٭ ٣۲ ی٭۱ ۴۳ مہ 9۹

 69 ۲× 8۹۰77۳ ہت ٭٭8 ی۶ج عم مہ 3۰۲ ہہ 8
 ×ز ی5 ہ0 یک ہر۹ ی۳ +7 )۹۹۰۸ 

 55۱ 8558۰5: ی5۸75 5۹7 × (٭ا0)-۔۹ 5۲۳۳۰
 گال ×۵5 955 م) 3ٌچ٭؛ ٭٭ ہیعچ ٭؟۲۴ ۹ ۹7ہ

 ہمہ ×۳! ۹۳۳ 88۱۹ ی ۰۶ :7گ*5 و٢۶ (30)
۹ ۹۹ ۹۹57717 514 517 ,18:۶۹ (۹۱8713 35:374 1۹۰ 
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 -5۴) ۰۱۳۴۲۳ 7 27 (۶)50)-ی۹ ۹۲۰۲377 ۴1۹۹ ک5 ہ

 ڈ5 ہي ج ٠۰ (3۹ی ٣" (×٭ ٭× ہ 1۹۹ہ
 "مج ۹855 (89إ ہ چی عج ٭؛ ۴ہ ٭ق ٣۶

 65. 7۲۹8 6۹۴ م80 "ہہ ۹۳۷ 558 یو 8 ۷۷
 جج ہ٣ یج ہیں >٭٭٭ ۳٭٭۹۱ 8 ی <4 4٢

 <<. | کم٭٭ 58 "تہ 6 ۲۹ ی۳3۳۷ ]۳5
 م335 ۹ أ۳ >7 ۹۲۰۹09 ۶۱ ۰ 5۴ ھ۰۶

 ۳۰ 7۲ ہیلالاق

 ا ر اک ہو یئالارزشا پا نکات
 آ بکا نزاکت ا ا يمحَت ني لام ا"

 | ہا رند ناک کلو ولی اب ناک
1: 

 ٦ نہا نیز معطل منا ملا تا ہا اناکم ۰
 >آأ صد ا۵8 بصدق ےہ سز وہ مس بحر ورک ہہ ہور و ج
 7 ممرہنرد نیو میم اتلہح نیو مد ا ةیرذ نِم ۲

 7 ثا طع لئا دا ات جاواتیدم نٹمو لیوارساو ا.

 /,/ ٦
 .| تواخ نی كي افاَمِلاَص لہَخَد یماو بات مالا ا

 .| ةَمَو یل ندَع يتَجض اٹک رَلَِر تل ١
 | تم ساکن ناک بیلی ۂدابح ناخکلا ٦

 |ہاييَعَو با هی د٣ زر و دس
 ٦ و انت ناک نماَتدابج ند ٹرید ییا ها تی ]-

 مر ٭تہ ہہ ٭ ہجورج مور یو ۰۳۷۹ یر ؟٭ ع چ یج٭
 2 )777 ت۳ تہ رہبری 377ر (م) 7 5۴
 3ہ ثب )۲ہ جو ث7 رو 7۹و ر یور یک

 چہ 5 5777 ھ77۹, (ءءےر15 ٭ر٭ و7۹۰ 7۳7 ۰ *ہہ۴ی
 ٣۳7 ۸7۳ 7۶7 یچ+ م۸ یر ہروکج کو ڈ"رچ چو جزو

 8:87[ (عدر یب )0۹ 73)بہ 797 ۲77 77 ۴7
 “+7 ۹ر مور پ5 یرہ٭ تبج تقوک پڈ 77۳ / (ع۶) یورک
 ت47 ب٭ ہ7 ہ5 ی7 ہ۲ مہ <7
 07 ) ب×) ہ7 ٭ ×7٣ یب 77۳۹ ک5 77ج 779۹ 77
 ۳۳77 ۴۸857۳. "×۲ ٭ت×٭چ یج 7)5۹۹8 << 7

 مو یجج وو <۔ہتحہ ہہ ۰ہ مے ہ 8+ می
 ج۳۳7 7۱7 57۳77 7۳ج ۳۷ہ ۳7۲ ×۳7 ہ7٣ اچ ہٹ
 مو ڈ5 ی۷ یو ہوں پڑ7ہ وچ یج موج چوک / ہجر

 27ہ )6 حج یہ 7 چپ ہہ یے 7 ی7 72آ 7 لہ7 ۹+
 !عیجرتم بہ7 7 77ب 7 77ج ا۹ 7 یار ےب تر

 مممر اچ 5ج 37 .٭۲٢ ہد مجژ چو, و
 7۰ 57 7۳ ھ۹ تو و ی7ج ۶ہ مزہ چہ 7
 >8 >۲7 خیدر) ہر9 چو جج ٭٭ ٭ک ٭٭ ہ77 ۳۷7 57ج ٹزچ
 ہ۳۲۲7۳ 7)۳۳۷7 77۴ / ہ۹7 ٹو ۹7 77 ھ۱
 )بدر 578 7977ہ >77ہ7 7ق مج جو7 ۳:7۹77 077ہ ٣× ی٭
 مر وربج ہک - رب یبہ جج ج۹ ر|٭ر ہیمر یب ی چوک

 ہ7 ہک چہ ک37 ۶)3۰7 7 71۱



 ا

 قنرئا پلا ےب. 3× (ھم) جج ہ:)۔ہ
 ک<٭ 55۹ ۳ <1 کرو 2۰٣۳۳۷ ۰× 8۰۰ ۱ (ج7٭
 وا ۹4) 7 ۰۳ (ھ7اہ)- ی۹ ۰× 3۳ ۱2۱۹ 4)71۹ 2ک, .چ

 2۲5 5171 ۶'5 13۳11 8۳۱ ۲55 ۳۸۶ ۱ (37۰۳۱۸)) ×77٭

 5197 چیر ×۳ ×۲۳. ×۳۳ 3ل 87۳ 85887 <ہ

 ا۹7۴ 7 ۴1 3(۱ وقه) 68 ×۷ ×۷.
 575 ۴۴۶۶ ۶۱۹۳] ۴۳۹۷۳ ۹ حج "۳ "8 ۴۲۳۳ ۱ )۳ ٭رآ

 25 518۹:1 ء۳۲۲۶ ٠ ۹7 ۳۳) ر45 7 ۱ ٣۰

 ٠ ؟([37۰۰ *٭۳ت *:(ح وج 8ج جچججدوڈو ٭ج یی
 ے۔حی ×۸ ۹٠۰۹۵ ٹثج ×۹ تمہ 3 وج یر 558( ٹو
 ۳۴ می ۳۹۹ ہ1 ۹ہی "مہ مج  یچ 8<

 3, 593), 88 ))۸"۱٠

 انعام تیر ۹. ۹۱ 3777 (3)-٭ ٭٭ ××

 ۔یجم ۳۹8۱۵۰۳۳[ ی٭ ہہ ث۳ 305, "ب6۴ ہ ہ]٭تحرو
 ۹۳۴ ۳۹۲ ۳ م5۲ ی۱ م٣ مہ میە٥یک< 55 ہ

 2597 (3:)۔-۔ے6 ۳۰ چ٭ ہ٭ ی١ ٭٭×۴ ٭ہ م35
 نکلا

 31۹ب كتآ ۹۰۹ ۹۷۹۰7 3778) ھ۱٥ ہج ہ٠
 بد ۹۳۴۰۹" ج7 ۳ م۱ م۳٣ ۶۲۲۳ ۲۲۶۳

 ۹۹ ت۲۳ ۰87 880 ۲۲۳۰۱ ہہ ک۹۰ 7۰۹! 2ج ۴) (8
 ۶1-2 )۹5 ۹۹۹7 57 ۹۹۰۳۳۷ چ٭5 ہہ ۳۷ یہ
 م۹. "ہم٣ وچ ہم٭ ہما: 34ا5٤ جیو چ۱

 مہا. ۹)۳ ی7 9ج 785 >5 ۱ (39۶ -ہ۔٭٭)

 چر5 ہ 1۹۰ دہ *۲۰۷۹ ہ جوےیوو ٭0و-داڑو مچ

 ٠۲ 55 -ب٦ہ عج 3چک : جہرک ہ 1۹7۰ 37 8], جاج
 ۹85 ۹۰۱ 1۹ہ ۹ 8 ۳378 +۶53 ۲۳ ۴ ہ

 17۹7 د٥ ہہ, ہ1 ۵گ ہہ 88 تہہ ۳× جج. ×37
 دطاو ہی, ۰۳ ہہ ۱۹۷۰۰۸ .3۳ہ1ا0 ۹ ]ہ۷۱ 7ج 68ہ جہ

 تہب, مے دہ یر5 1۹ہ( وی یم و ۹ ۳5 ہچ<
 یرجہ ۔ ہہ >3۰۳۳ چجیر۔ہ۹ ×3۳ یتا ہ5 7کی

 و5۰ یدورم7 د7 ×35 3ہ, 1۴۴۵ ہ ج57 ہ7
 وت 55 تا۰٥ 58, ہ5۱ ×۷ ہ ہ3. م۷ چپ
 7 1۱ ٠۳7 3755 (6)5)-ی٭ 7٠٠٢٭ 5171 ی ×3۳ >م مک

 5۳ ۱ ۴ ۱ک ۲ ۶7۹ ۳ ]م77۹ ۰۲ 13) 231 ۱۴) 7×
 ہجہہےسج وہ5 ]6.۲۳۴۴ ۱۹) ۳۱ ےہ. ٭۱ ج۳ ڑ5 (چ: ۔یو

 ثت3 5۱۰۷۷۷۳ 5٠7 ْْیلَسَلاَكَراَجذِإ ۹۹۰ ×7, ٭×٭
 تابع ت پزیر

 ٦ م۴ ہ2) ہ0۰ ۴, 8 18) ۴ چک ×۹
 ۳ ۷۹1 )3 ۱۱۹8۹۳۰۱ 15.۹587 :3۳۹۹ ۱ 87× ٥۱٥۸

 ٭×آ (کا:ر-ک۹ ×87 د73 ۳71 ۱ک ۷۲۳۴ 5۳1 "۴ ہم, یھڑچج

 5۹ 57 ×۳۳ :۹) ×77 أالمم 7> ید و۳ 75+ 8۷ج :چ)

 ×55 ک5 ×۰۶ ۱5ہ 0۳۳۱ ۲۳٭ 5ت ×۲ یجح

 قج٭× << ہص ×جچوھ٭ مج اہم . پیج

 م8۰ ٹ۱ لا ن٭| ہقر بو, ۹۳۲ ہ دہ یجچ ۷

 سات٣ا ٥١یستاو ۔ پ5

 ۹ و۷ مج ہج ہر7۳۴ "۳۴ ھج 57 ×۷ جہ .٭

 ٢7۴ ))3٦59( 8۹٦۱ 377 3ہا3-ف٭ قمەوہ×٭ 3۸3ہ

 ٭.5۹) (311) ٥ ہ۹۳ مہ ×٠" ۰ 53 بب ×٭  جوچ

 ٠ ۱٦۶ ٣(یہ اپر
 3۹[۲7[49 م31۹ ]0 ٭ ۳کی3 ۱ ہهو×۱ رو٭ مور ج5

 ہو 3ہ ہ ۳7×1 1۱۹۱8۳۷. 8۳ ٤-١ فو. >محجچ ہ٘جہ

 ۹77۱ ۵۹ 1۹۶835 ۴۹] ۱1۰513) ٥ 27 "۳۰۳5 ۱53۱ ہ.ت×
 (5ا9) ۹8۴1۹ ؛ نید دعولا 6171 بات ۹۱۲۱ ہ8۶۹,٥٣ ٭![)۳۳9 ج7

 ہ9 ۳۳951۴ ہ58 691 ز2۹ ×۲3۹۹ 37۱4 5۹) ر ٣٣× وج
 3758 ۴۱ ×75: و77 67 ۶ ۱

 مم٭۹۹۳۰۹ ۱٠8 : 63755 ۹۹ 5357ا ب۰٠ ہ۰7 نوچ

 ۰ یب آو. ہ۹۹ 755 69۴ <زو۹٭ ×۲ 1 ہ1. ۱
 ۹۰6 61151 ک5۳ ۷۱۹ ×۳ ہ۹.971۶7 7۴۴۳7 ×۴۴۲۰ج ×7) 7

 ۹, 7۹771 5۳ 1 ×73 ۱ ء۰۹۷٣ ۶۱855۳ ی۳۴
 3 5: ۹719-0711871 18 ×۳ ۔.| (چیچ3)

 ۶۹8۹-۶٥۳۹۹۱۹ تا۳۴ تا۹ <۳ ہج جو جبہمروجو

 ۔ے- ٭ے : وار رکا مار تاک جج. جج

 (ہیورک۲ ۳۵ یہ5 1۹۳۰۳ : ف5 38ی5چ٭ ہور جی ہ 6

 175 ۶3۹18 ۹8۳ 157 ٭ ۳۳۳۳۶ ۹۳۳( 8:5 ۱ ۵۹۲۳

 8 ۷. 5+۹-< 95۴ ۹۰٣۶> 8۳۳) ہ×) ہہ دجہ٭ر٭ و7
 ے7]۔-.×.-۵ ۱ا0۳ ہجر ہمہ د۳9 ہ٣

 حج جہ : اترتا َرزيَسِنا ود ۹۹ ٤ْ ۲8۲١7

 7۲5۲1۶5 *9۹۹۹۹۳۲ج 51۹ (۹ 7 ۴7 ۰)۱۳٣۰ ک 37۱۰77 ××<٭
 3× یممرم ج7٥3 1۳۲۶ ج7۹ ہ5 ہہ 9۳۳ "ج0

 7۳۳۹ >۹ .۳٣×۹ +×گاع م6 جہ ۶5×37 یر و

 ۶. ۳ ۹۳ نچچ ٭ج٭٣ج ہ ×ثٹجچ ہد 8ج +

 مہ .۴۸) مك[۰) - بد ء٥د ۳۳ہ (۳۳ 8ہ مے زرین

 ییرفلا كَنراْمَع جہ م۳۶٣ ۹۹5ہ ٭ دچچج

 ہجروو ہہ ٭ی "مج٭ ۲[ ہ ۳۶ ء۷۰۲۹ 58 *ج٭مہج

 ی٭[35 ۹ ۹۳۳۱۹ 5۰۹ ۱١

 ی8۲۰۹ 151 ]٥۰۰۳۷۰ ۹۳7 ی3 ہہ +۹۸۰۹۰ 7جج 7

 83ہ تن ٣٥٭٭ ٭٭ "ا9ت ٭]58حہ۱ ۵ج ٭٭5قصج مرچ

 “5۶۰ ے۳۳. "۹ ۶۳۳۲ ×چہق مجیب ہہ
 ۹۳۲۴ *۹۹۸۲۰1۹ :٦۹ تہ ٭ ٭77 3)۴ ۶ ۰ جہ7” ی5 ہج

 ہ7۰4۰۲۰۴]8 ۱:۳۹۳۲۳۴ ۹۳۳ +۳3۶ ۹۱×۱ ۹۲۴۱۰7۲۰ یکڑچ

 ی3 ہہ ھم۳ م٭ >:5طل٭ 85 مع مح وج جی پچ

 ۳ ۶۹811۹ 87858 ٣" ٣ػ ۶۹۳٣ ہا بن 7)0

 ت۲۷ ۴] <۳ 576 ۱ 51۲۳۶ :١7۹6> ١۱۹۷۳۳۴۳۹( م71 )۱

 ۳۷. ہم ۹۳ 5 ۱ا 5 ۶۲۳۰۲۰۲۳۰۳ ×۳ 75, ۱۹۷ جج
 33×8 ۰3۰۳۰ آ2 5 ۳۴*۹۱ ؟۵۳۳ ہہ ہہ٭ ×--×"۷س۷٭ 8جج
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 مج. 1 01 ۰0۶7 8881-1۹81 5179 ہ0۵]) 3 م٭ ے (38
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 وج٭ ×× یز یہ "وج کج مم ھ, ۴۴ 6
 ٥ قیر٭+ 3ہ ۶۳۳ م٣ىہ ۲۱ 9۲٢۳ 3٥8 ۳ م٣5۳ ؛

 پچ منی م بہ١ ×× تب ۶ م٭اظ 'م×۰ : ۳۰۰
 ۹۹۶۳٣ 8591 ٠:5۱ : وک یہ5 9 ۴۱۷۴ فی و
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 چك٤۵ نیشن

 ثم اخم ہ ()6 ہہ وج ٭] ہعسو 8ج.ٌقہوق چپ
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 ہ7۴ ۴۲۹۰.7 ۶ د77 ×۲۳ ۹۳۰۳۰۰ 0 ۴
 ا۳۶۹ ×۳۲ ۹۴۳۱ ۴ 7۱۰۶۳۴۰۳۲ 8! 70 ۃ۶
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 ٭۔جچ٭.×۶۹ ٭چک ۱ ۳۳ی5 (78). 15۳۲۳ ہم”, ۰۲۹7ہ ٭
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۱ 778 ۴۹) 8155 

 ×۱7. 77 ای7۳9 1975. 7 7 7۹ 7
 بجو 8ہ نج یو یس ×۷۳ ہو. بںچ٭ ×۳۱ 1:۱ ۱
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 ہ87, 77 ۱
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 : ےہ ےہ :
 نت

 ۔] مگھج رسو رس ےہ ےہ

 : تے کہ :
 ْ عت :

 1 خم لا دا2 ان نابلطلا زا وتلا نیلا
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 : ھو ا ےس اماقنَح ا

 ۴ ٌ ند 2 نو ھ۳. ت رہ ےک

 5< 27 25 یس
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 ہم موج وو ہ8 دو وی وس مم
 ہہو کر 7 7۳17 7۳ اا1 7 اچ 7۶ہ ۶۳ 7۳7
 یو٭ × ی پتمو ۳۹ <7 >7 فرج یہ٭ ی7ج ز77
 ہ7 جع۹7٭ ٦ر ممءر 8 "۳3ہ چ۵ ہ درہ
 ۳ظ >۲ )۳کر دہ ٭ یروج ص0 ]جہ یج  یرہک چ
 +۳5 ۸۴ فرو ۳ ]3ج ]ی۶ یدزر چک 6 ۶
 ۳ آ۳۹ ۹۔7 <7 7 2/77 بہ ب۴ ۹ ۹7 ور
 ٦ج> ۶۴ ×ڑ٭ ۳ ×7 ہہ ہہ یریک جو رت مج یجب ہک
 یو چ7 8 ۲) در یو۳ ہی۰777 77۹و ۴ 78
 ےرہجرج یر۱ یدجم ×7۲ یبہ ٣ج ب٭٭ یہی۶
 ا۔۷77 ت7ج 7کا7 چہ اچ چ7 ۳ چا چ+ ر
 (ممدر یی وج ہیر 7یو حر ی مجبچ ہڈچبیو 5ڑ
 ہ7 ےہ 7ہ٭ بج ک یہ روک بہ ہ٭ر یمر بت ۶
 ٦ح ہ٭ ٭۲۳۳7ہ ھ7۳ کرب ہ2 .٭٭58 یر ×8 7
 7۲۳ 7 7۴ر میدر ہم ×۳7 یہ ٭ج ہی يچ یورچ
 ۶85+ 7٦ یاتآ 7)۶ ۶چ ۱ر ا 7ر یر ک7
 ہ۵ عصءوہج٭77۰7 7ی یچر 7 بچہ یجب برج وہ۳ ج7
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 ]۳77ج ہ۳1 97۳ ۳7 جج ی۷ چہ 7۹ت ۳۳ ۶
 +7٦ ۳ہر م٥ مکو٭ مو یج  ھ× ](جئگ, 57+38 یمر
 ا7۳۶ ۳۷ اج ]ا ا بج ار 7 اچ ی7 ۱977 چ ت
 ےہ وب۔-جوج مو 2ہر یےر و, ×۳۲ ۹٭ت ہ7
 ]7۳-_.-۳.۔-جج یب 7 ٣۲۳۹7 ۲۹۹۳۶ ہا کی بج ۹)۹ 7آ
 2 م7 ج 7ج ہر7۳۳ ت77 0۳۳ .بہچ ہہ وو ہج
 ڈ6 چ7 آب ر جیب ی۷ ا7 جز یی ہیچ
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 ۹] 3 >7 115 ۹77 3:89 ۴۱ (ی+)
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 ہیئوج_ بج مع ]×۳۳ صد. م۳ ٭٭
 ھ۱ ۹ 6 868 ×8 ۴ ۳۲۱ ۸۰ م5 ۴م ۹

 ہر777 9۳ 9 ۱3 33۰۹ )377۲ 318 ۳۹ 7۶٤
 م۱ ۹ ہم3 ]0م >۰ ۹۰۴۳ ڈج٭ جی جی خاک ہ

 سج ہج ر>:٭ ٠۱77- ۳۳ ی۹۹ ۹3 ۶۲۲۹۶۸ ::۶
 وےوے٭ ]جج ج۱ ہ٣٣ ہہ٭ ]٭ مج ۱۱ م۰۸۱
 ×7 ۲٥8+ مد. ٣ص.--.ہ ہ ۹صا ۴ 7
 -ےدڑوک ×۹ ۳۹۹۱ 5397) 3) :۴۹ 5 1 8 ۹ 6۵۶
 65 ۶7 ح7 27۳۰ ۴. 1ک ۶۳۰ "۹ 77
 جیو مہ ہو جچ 489+۷۷۹ ہ5 ۲۴ ۵۹۹ م۱۹ 7 8

 چی ۱ہ ہں ٥ ۷م 78ہ ہ۳ تاج
 ح۱ اء: ہ٭٭٭ 1چ ۳ کی ۸۶۳۶۴ (5ا5)

 جج ہبہ (ہ) ی٭٭ 75 2-۳ ,۹)5 )۹۰۰۱( ٢×
 ۔بج "ہ5 ہ۰۰ )۷۳ آ7 5۴۰ ۶ 7
 جم جج یہ: >۰ >۰ گئ ٭ح٭ ہ ۰۹ہ[ ۷۳۴۹

۱ 7< 5157۴ 3194 
 ]ےب و۶ 85 ہما ء٢۳ ب۳ يق ۸٤+ ہا
 ]877 ×۰7 ہہ×٭ ہ ۳-۰ دہ ا9۴۶5 6715 ۴
 7ج ہ۹۹ ۳۳7۲۰۹ ی۴ ۳ 77ا ۶16 7۱ 7 7 7
 0۱0ہ. جت ۴ 9۳1۷ ٠.٥ ی1 15۹ 7۴
 چہ مت 6 ۳6۱8۰ د٭١ عانع٭ ج5 مح یک ہک
 ج5 ٭٭ ہ۹8 ۹۰۶۹۴ ہتا 858, ۹۹ 04

 م5 مم چ۳ 1۱

 ج0 7 .7 17 ۱۹۷۹۳+ ۹ ۹۴-۰٣۴
 مع 5و5 ۳. ہیرو. چت ڈ۹
 جم چک <.چ.م٭ ہ ہ۳۹ ثم ۴ 5۲۳ ۱

 جتیجس 8(۱ ۶ک ہ۱ "۳۳ ۱۴۰۲۰4 ٭, ۵(5
 ج]ہت- م۰ می. *٭ ۳۶۳ ٢۰× مات ۴۸ 3 7
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 مم (ح5) ۲ ر۷ ۴۳۲۴۱۲۴۰۲ ك5 554 :71 +87 ,٥
 جہ جج 9ج ث۷ 586 ]ہ۱ 5۳ ۱! ی۰۳8۲ < 7

 جج ےہ ۳-××۳××٭ ×۳× م٭ ×۰۷۴۱ < 1 ۲۴ ٣۳
 خم ں۴ ۳ ہما ×3, 5۳ ×5۳ ۲۹8 ۳> 51١۶

 7جے٭ ]و ہ۰ 5 یڈ٭ مہ ک٥ م۳ ہ۰ا 5 785
 ٭حے ڈک بص-و 3286 بت یہ۹ و7۰۵ ہک ۱۳۳

 8۷۳۴۴۳ 7 ۶۳7 7۹ 7۳ ٣۰۲۳۴> >۸ ۰ .۔ (چہ3)

 و ۵-۰ >۹ 5531۲7۶5 53۳+ 51۱ 71 .۰٢٣٣
 >٭٭ 888ج ]۳5 ٭٭ *۳ ؛ا۳ہ۱ ۵۹5۰۳۴ ٭× <٭

 7۳٣٣۳ ہ8۴ ۹ ۴۹۴ 51۳۹ 5۱ 5۳1 ٥٥۹۹

 ×7 7ج 7۳۳ ۵۹۰ )71۳9 7)17۹ کا1
 8۴۴۱م

 مم لن منت - ةعیش ۹ ۹۱۴۴ ۴ 7
 7ج ۳۷ ۹۳۳ ٤ ٣۹× ٣> 35 ۱)۴573 ٣٣×

 0ار 7۱7۳+ ت٣۳ ی5 ہر ۴۲۳۰۳۰ 8, ۶۹ 5٤5
 لہ 8۴ ×8۴ 3 ۹. 9 7۹7 ۳٦7 م٣٭ ٭إ٭٭ 7۹ 3
 دو م۱ ۰۱ ۴۴ م۳ 5788 ۳ہ : ۳۶۷۷۸ 7
 ننو-- ہص. چت ہ جت  ٭< ٭×٣۸٭ 7۳

((35[8) - 7۲۹ 37 |2۹۷ 
 مدرس نار د۰ ]۲۳۰ 7504 71 ک۱ ۳

 ہم ۹۱۳ ۶1۱ ۹۲۸ “7515 ا۹۳۹۴ ٠٢۳٣ :م-٭۲ت۰ ۶۱
 جو53 ٭٭ 77×۱ ی۴ 44717۲5 روررم (5تك ۴) ۵ة
 ١8 (م۱ 07۹9 ٥۲۳۹۳۱ ۰۷۹۴ 7۸] 55, 5۹ ۸ +۶ ی۷۳۶۹
7 ۲۳۳۳۴< ۵ 77 ۳ 5۲77 557(7 ,51 777 9(5 27۰ 

 ۰. 5ج م٣۳۰ ×۴ مے٭ ٭٭٭ 1۱ ۹٭ ۴ ٦
 جمج۔< رو. ج) ٔٛ]: ھج ٭. ہ ۲۰۵۶ )را5
 ت75 7)5 2۲۴1 8۱۳۴ ۱ ۶۱۶ ۶۱۱ 1۹7 ا5۷۷ 7 64
7 59۹ ۹ 7 ۰۹۶17 ۱ 1 77۴ ۴۳ 7۹۳ 
 5. ییرم ٭ ہم-٭ ہم + م5 ہ٭۷۰+٭
 مج ہم بات5۱ ہو: 7۳ یب۰ تہ ٭١٭ ۶
 جدو ×۱ ×٭٭٭ *+٭××5؛  اهتَْبرل نند ٣ہ ٭<

 5ا8۱



 ہوتو دے ے8 ےب... ]۹
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 ںی ا یت حرآ (۹۱۹۷۹) ۱9 99 7 ۹۹۹ 37 ۹7+

 ۵029 “5771 3711 6177۶1 1۶۴۹ ۴1۴ ۳چ

 ٢۶" 51۹7 ۶٠97۹ ہ۱ ۹۹۶ : و8 5۳ (75)-ی٭ ہت 7ا
 2571575 ۹1 771 *۳۳۰ 5۹7 ۷ ۴3۹ 8)۶1۹۳ ۶1۹1 ٥5778

 ۳078 ۴۲۶۳ ؛ ی٭۰۰۱ +) 5:۹ ٭(۳۳۴ ب2٣ 85۹۶ 1, 5

 ا٭ وک ×۹ ز73 ۹)8 ٣ک ۶۲۹۱۲۰ ۶ ۰ 9151 ہ5ا 7
 ٭ میرٹ ٭٭ <5 8۲85 5۰۲ ی۹۵۳۱ 5 55۲۳ 5 8۹
 572 ۹۳۸ ١5۱ ٭۴., 5٭16 ۳۰ ٭)مہک ٠ےہ8 ٭

 ہ30. (٭ ے_۔ (37۹4))

 ٹا 5٦] ٭اج ى8 ۱۱۴۰۴ +۰۹ 56۲۳ہ ۹۳۰۴ : ۳
 ۳۰ 5۳ *۲۶۶ ہہ ۶۰۳ 6۹ ہ7۴ ×۳6 5۴

 (ے٭ ہ ×ب-×- 5 (٭×٭٭ بْلَرتل ہ 8 ےج مج

 ١۳7 ۹17 ہج” ۹۰۶  اَدهَع یَا َدنِعَذَارَِ[ا

 ک ۳۰. ہوا5 ما” عج مے( ہ 7چ. 6ٹ ء7
 داتجإ ات  ٭ی: يہ, ہ۹۱ "مہ 3 پہ
 ک51۹37"4 تم ٭× ۹۶۰۱ ٦8۰ 1۹7۰ چ۰ ٭*ج 1۰۶+

 ںوغیا مند کب مج ہہ مے قٛ-ی ہ وے .]) و1

 ق5. 5[ ۶۹۳ ء۹7۲٥ ہکآ ۳. ۴9۲ ر۸7۲۳5۵ ۲ ۹۱ 9
 ۲۹15, 519 5791 ۴ ۴5 ی۹۰۹۰ 3795 57 1۱

 ۹۰ ی5 6(( ہ >مے-] ہ5 ہ۹ قيقرک 5
157 ۴۲۴ ۳۴ 7۱ 

 انئانمیو (۴۹۹۳۹ 78۹ ٥٢ ۹۳ا 3155 ۶۹۹۴ ۰1۶ ۱

 .تمسسسسشىشوزشسشبیہپا

 اگِضَهَع تو 9۹ ک5 ۹5855۴ ہک ي٥ 69 57

 755 5:9714 ۹۲۳۲۴ ۴177۹۹1 11۲78 ی۹5۳5 ۴7, 5171 7 7۶
 1۹۶1315 5۳۹ ×۳ 5۲۹ 7 ٠۳۰-۰۳ ٠7۳ ۶۳۶۰ ۰1 ۱٣۹۱

 ۳۹۲۹۹ ک3۰ 531 ۹۹۲۹ : 3. ہا3ا ی۳۳۹۹ ×۲۴ ۴۰۱۷۰۲.
 ک31 5۶1 ۶ا8۹ 151۳17۳۴ 3-۴ 3 ۱

 اتا مھڑڑک ۹88) ۹506 زه ۔ زا- زف- ضح ×مچں وچ یچچ

 7۳ ہ71 7. ہے م۹ ۳۰ +۳ 8×3 ۳۹۱ ×21
 39ا59 < مجے ہہ, [ج [؟ج وہ76 ۱م ۳-3 ہہ

 چچی ۱ را ٭ ٭جي ہک ٭؟ج ٭۰] ہہ ٢۳۴|

 وج م٦ 13۸5 85 د۳5 ۹۹۰ ۹۲ر ۹ 8۹1۱۲۰۰۳ ۹۴

 ک7: ۴۳۳۹۸۱ 31۲77۲۳۲۷ -۳ك]-ج۳ ی۹۰۲۱ 8۰٣۳ و<

 7 ٭ہ ۹ جہ ہح ٭ہ ہ٭ ب۔ٴ  ہ8ہیو ہ8
١79715 ۴7 1۱ 

 اتمُكلأَهَن 38ج ہ3 ہہ ۱ ۱۸ ہ”× ۰۸۸ 7+

 یہ جا ٭۹٭7 ۱۱۰۷ >٭٭۹8 8۱ "بت. 8۳

 711 ۲5۹۹۲۶۶ 85 " ۹:7 ۶۰ ص< >٭)٭ ۳ك, ہ؛ ج×

 رک ہ ٥۰۳ ۲٢۱ ×85 ×۱ ام ٭۹._. 8

 ۳۸۳ ۳ ہلا لات

 ٦ ٹی كیا رڈفاظ 2۵ یل ةھكنرک
 5 تک ینگ ا ترک ہا درش اھ اںاوت كر ےہ و ںی 7

 ھو وک لون
 : 2ت رک
 ٦ اد دا٥ ائ تیتایو لوقیا مک ڈر ت0[ پادعلا ا
 تے تو
  تئاتناھٹیھ اھم ا

 ا10 یو یک
 ا یم یو سو ا ںد نیلا یا نارتھ ۲
 ا ثیئف یاش لسلددوئع ا

 ٦ تک مانا لو ندا لتا ولا تاں وع نیخکلا
 1 ع0 یی ا یو 01

 9+۰09 عج ٦

 ںی مو 6ص279 ھم ۱

 7 اتر اموی ےیؤار و ا لعوش لعو یج :

 مر و ۹۳۷ 7 ہوب٭ یرہ٭ ۹۹/7 چرچ ٭٭+ یوب رو
 چرچ ہی7 ہر7۳7 ۳ج 9۳۹1+ ز7 ر777 مہ یجب
 ئ7+ 78۳۴| مر مور ء۸ ۶ جج جج چویھوچہ چ
 ]]7 وچ کہ ر7۳ چ۲ چہ چ7 7 جج ہے پبسحج یک
 7٭ت پک ہ٭ ٭ہ< یر ہج چ بور چو ھچ
 بتبدوبووب بجو موج ڈی جب قیبج مج ر/حٔوإ عو
 ×7  مجر ہ7 ہڑآ 73ج ×× مہ ]۲ ٭ ہی یر ۳۷ وہ۳ یچ٭
 تہ ۰ 7 ہ0 وز٭+) خیز ہہ × ۱ بقرہ ہہ 5
 ایہ رک رہ م۳۹ یم یس ہہ 0ج ۹ یب۹ ر رر پرو ڈر وچ
 7ی ۱۶777 77ج 27 .7٣ 7۳ 77 ۳)7 0ب7 77
 چپ / مر م٣, ج۰ ہ۹۲ یر7 یو7 ٹب4)٭٭ "7ہ یجب 7
 7۹+جچ ۔ج حجر مر جہ 8م جج ڈ٭چج٭٭ ھ "ہ5
 ڈبہ نترج ہہر ہہ+وہ۳ ےہج 5جج بج یرڑچوچ
 ہ۳٣ مج ")ہر تاج جور ٰیمر ہو ٤ج7 7
 ۳+ یر ا تو۹7 >۱ 7۳ یہ یر ۳۳ 7.77 کر

 محمےر م17 مرپجچو ہچ ہویو٭ وو تو927۳
 چچی یر یجد باورقا ہ۳ 9۶7۳1 ہہ 7۳۹+ 7
 ے7 5و ڈر یہ موہ ڈجچج جچ مع 5۰ہ وجہ
 ڈ۔حیوپژ_ حج ڈک ٭ی مت دورہ چرج ہجر( عج ۷7 یر
 377 ۳۳۴ ۶ ؟تبز×بہ7 ہر دہ چہ جا8۶ ر خیر مہجچ مر
 یں مج ٭چ ۳۹ می یرںز چپ ہم یچ ]وہ5 یہورچ
 7ت 9+7٭7 "مت ؟_ج٭٭ ج8 !ہوےچہو عج یجب 4۰۲
 ج۴۶۰ ٭ ۱ مدز) ی ٭9۳ ی یر7 ۳۳۲ 7517 ۴۳7 7
 ٣ ۳ر یدر ۳ 18رہ وج م]و مموو چو مر ق)چ
 5 (ج٥) 5۲05 ٭ چہ ہت ہ7 ہہ !موہبج ہور مچ
 وج چہ تو ×۳ ۲ر یمر فرج ٭ڈی۳ج ٴیرصہ٭ ہ97۷٭)7ہ جہ7
 یج+ 8 ہیرو ۲ ٭ "۳۷۱ (ہ۰) ھو 5۶۳ ]ر7

 “۹7 تر 7ہ ی ×7 ۲77۱



 جی چو ۸۳

 .٣ طظ ۳ٰ۳ ملا لاق
 50 ۹۹۰ا ٭٭ا5۱ ی۶ ن٣ یک ہہ ہم ہی ×30 جر

 51۲5 7575 ص٭ ص5 ہ۳۰. ت۳۹ 8۲۰ ۷۳۳٣۵

 ب٭ جات چک ]8 ۱۰۳) ۴١8۱۰۰۶۰۲ ×۴ ۵71 ×7× 3۲۴ 3چ
51515 1۶۹ ۴ ۱ 

 ×8 مت 3۳ ہ٭م٭ و ×:أ]متتح *ہرڈ عقل
 7 ٭ أ۲۳۴۰ 58 )۹۷۳ 3:5 ہ۳ ٠ ہج+م۳۰۰٭]۴

 6 گكت< بأہ ۳۷۳۶. تا 5 می ۱۱۳۳ہ : ہ ۳۲×۳ )36
 ۹3 ۱3۹١ >۳۷۰۳ 5۳۳۳ ۳۳ : ہہ ×۳. مج

 نت چت, 5۷8 ہتآ 5 چل ٭ ۸۰۳ ۱

 اکو ن خلا یگ اقارب ا ۳٣] -.٭ "8
 ×77 کج >۳ ۵ ۱۳۳) 7517 ۹5۳ ۳, 5۲۴۲۴ دنر

 ۹51 55۱557 3۹۲5: 57۱ 778. >677 ج5 "ہم رح

 5۰ 3777 >۸ 55 ٭ ہے وک 5 جو

 تہ ی۰ تن ہج ہک ۱ مت مھت م× ؛ صو دہ

 519 2۴ 9719 77-1 7۹ 7۹ | '2.٣( جب جج چ3))

 اٹھ اَنت ید ج٭ ہ۰ ۰ ×× ہ ٭..٭٣ )×77

 177 8۳ہ ب٭ د٭٭ و ہ ہد× 87ج .ںص 8و ٭
 )۳ و ہ< مد 5× ×× ×۳۳ ۹۰۰۷) :××) >7 .×5

 ×55 3.اک ہ۱ ی5 و8 ۹ م٭٭٭ "۹۰ج 9۳.9 م5. ي

 تا777 ۳. 5۹۹ ۶۵ مہ, ك۴ ۹ : يٴ

 سمیت ہک ب ہچع دہےقے جو ن یص
 ٹ٦ 8م موہ ہی می×٭دْعےج ہ5 ہ8 ہ مھ3 ہہ
 177۹ 1۴ 7 ہ15 5۶ >۹ مات ×37

 277 3517۰ 6 ہ 9+ جت *ب ۱ م٭ ہم٭ 75

 5737 ٭:م۹ : 7٦ ہ 0ہ٭ جہ >٭ہ٭6 ٭ڑ59چ ممچچو پچ

 59-8:3 5 ۱977 تم ہی ے_ (ی٭٭..٭۹۷۸))
 اھ یک

 دعوفاعو ہہ ۹ب 511۹ 5۳3۶ا 758 ۹)7٦٦۹ رن <

 ]8۴-7 ہ68 ھ7 ۳۳۷۹۱ ہ٣ 0ہ. یو

 ؟[7۳۰(81, ا5آ[۶۹ ۰٣آ ٥ ہماک تا۰ ٭ع ۹۰۳م ۱ ی۶

 م07 آ5 ۲۶ ۱۱

 ہ۹ 35۹7 7

 اک لعيلاَد ول مجسم ٣ب ےہ ٭ 7

 0ا5۹ 5۳ >۴ 5۳۳٢ 8چ << ٭>٭۰ 1 مجج
 ت٣1 یہ 7۳ ہ۹ ۳آ “5٭ ]مہ ود جٹ

 ی1 ہ< ع بب ہ۸ ٭-مہکكأك و ہےأسعمیچی

 ۵)98۹۳ ۳)۶۴۳ +۰۳۱ 7 ×۲۲ إ ج577 ×۹. 7٭7٭ ر7 :-ق

 78٦ 7۹۳۴75۹ ر5. ۳۹٣ 5۶7۳۳ ۱5ہ 7٭ ٭×' ٭٭

 ک3۹ 5۳۰77 ٭اڑرک ٥ 7۶7۶۹ ×۲۰ "5 5۲۰۴) 5۳۳ ہہ

 ٭٭٭ہ ×8 ٭يق ١

 ہ3. ×5۶ 18۰ 8 37 ۰ج 7۴

 نعلامول ںمَجيس ِتحلضلا اول او نما نیلا يا
 دی قدیر ین ا ا
 لی لم نرگ نژھلف دم اکو ماڈل هی

 ہْوعّلا نیخَلا ولا ے۔-۔۔۔_ئٹٹ

23 
 ۵ لُعلا تنا و ضا قلخ کالی یت
 یاس تمنا یار 0ی وت ا قیعلا یل نیلا
 لوغلای رھجت نا و یرہلا تحخاو اھھٹپیامو ضرالا

 لام را7 8یوم رَح كان عو یا

 وا ںی ںیہ را لعل اراپ تا یہا ما ہادکل
 انا یل مل یدوناہ شا0 یش اکلا علا

 .ذ یو كا دا اعلم تر
 مر 9 860ج چءدج جو یجب ٭تو دجو+٭ چچ یڈوچچ

 17۳ وچ 65۹77 ۳ر خدز ہبہ مچججوٹج چومجچ

 ہر7 دہ می 517 ×× ۳۸5 ہد وج ہوجیچوورو وچ

 ہ07 5 وہ ڈ0 ۳77ہ دی چور ید جو

 7 ہر7 ا ۹ج دہ جر ۹۱۴ ۸ ہج.٭ جچچرچو

 ہ77 5, ۳9ا یہ 7 ک۸ 7۷ ۳ ہ7

 ہ7 حجر ۱
 >8 ۹)5۲۹3 ٦ 55 د6

 بوجہ ج77 7ج ا277 77ج نر چور

 مر ہک ۴چ مر پو جچ ی×  موچ چ چچج ٭+جج 5

 ج77 7۵7735 ر ہہر ۸چ یججوچت جم ےچ چہ, وچ

 چہ یر فہتآ ٹو م× قم بجق)ک جم چود ہ د-٭

 35+7 را "ڈر عر ۸8 عج و ٭|چیم ٭پوہ+

 ۷7۱ (خك) ×ج.۳97 چ د7 یدڑر۔ہججہ ہ٭ق" چ×٭ یجب

 7 رک ]۲ ]ہت 7 او5۱ مر ×5 پ5 تجج و مج ٭

 558 ہی! ٠8 ہ ٴہ٭بہ وچ /جوہچ ہر مر چرچ ]5

 ق9 مج جر .٭ ہنر >٭ ہوس مح جج فقرصجر یر

 7977 اج ۰ ہ7۰ یرڑ وڈ 78۱ خمر 68 ]ل٦ جو

 ۹۳۳7 ت۷۷ ۶77۹۰۳ 3777+ ۶ ہجر یورر+ جود

 7 00 7۳۷ج۱ ×.٭٭ 7۸ ب ہصج ہو. ] چچ
 07 اچ ۴< ۶3+ 5۹7 ہ07 مڈ)ہچ ہجوج چو ہر ر

 مدز 8+2 )0+ 58 بوچجو ٭ڈجج قوصہہ] یج چجووچ

 37۳۳ ےہ ج. ندر ٭ ۸5 ہجوج 77ى[ ہت چک چہ (×
 بو و ۰ 2:57 ج77 8



 88 بہ ےےتج ا52٦1 ےب و و کک

 ال یی ×1. ہ7 ت٦ <36۳۰۰)3 8۴7 ہ7غ

 ٭5ک۱ ٭٭٭٭ 39 ۳ مٹ یو ٭< لجراب (كم 5ا( ی۷

 5٦ ٭٭ق مچ یبیبحای (ي ا8 چ) ۹۴ ۹۲8۱۴۳۴ ٥

 <5 م۴٢۲ ۴۴۲ ,٢ 7٢ ےط < سی ج581 (5ا5)-ک3 ۹۳×

 35۱۴ ]55٭ ہون ۶۸۰ یمر ہ 8۳۳۶ ۲۳۰۰۴۷ فو

 حج كم تاج می 55 ۹5 : ۹۴ 551 18۲۹57۱ ٥
 م۸۸ *۲۰۶ ٣۰ )جر × ط7” ملا بج :ر×٭ × ۳۹پ ہو۳

 ۹٣۹ 0۴۹ 31585 5۲15۱ ۹۲] تاھباشتم ۳۹۹ (۴۴ ۴,
 7ح ہ۹ 773 ۹۴۳ مات 8 1۱ .ط ×7۰ یو53 ہے |

 نل الا تعال - لشتل ٭مج ءانغ مج
 چک ۱ ک۹ 5۴۲ چ١, ۶87 6 55 ۱161۹4 ۹۹۹۴۹ 75+

 وو (7۷) ٥ ٭5۹5 ۴۹۳۲ ٭ا۹ا ۹ ی۹۳۲۴ 7٦

 ؟و ۳. ۹۰۹ٛ 55۳۳۶ ۲۳۲ م۲۲5 585147۳56. ۳
 ڈی-۹۱ ۴۰۳ "(؟|و۱۹ (5:ر-ی5 ۶۱ ٤ع 88۱۹۱۳۴۹۹۳ (۴
 35 ھ٣٣ ]|| م٣ یج ۵۱51۲1۶ ٦077 چہ چہ
 19 15171 د 655 ۳۱5 ۴۲۶۳ ۱ 9۲۶۱57 91۹۳ 7775
 یمر۔ہ یک (وج: چي٭ مج 35ا 2۹۹ 5۳۰ ۹1 ۵
 ے٭×7 ٭۴ ہ *7٭)ہ مہ” ٭ہہ٭٭ 5 بہ٣ 01

 ۳80۱ 555 5)8 8۱۳: ی۰ (۴۲ ۶7 ٥77۱67۳6
 8۲۳۳۲۸ ٥٠78۸٦ 5۱کہ 5۹۲5 178 50785 ۶۶۰ ٭7ک21۴ (۹۶)

 6٦0555 359 9۰×75 ۹۰۰ 85۴۶ ۳7۳۰۰ ب۹۰ ۰۴۳
 135 11 ۱51597 *ا7۳ ۱

 ی2051 915777 511۳ 75 ۴1 715 61, 57۴1۹ ۹7
 د۳۵ ۹:277 ۳۳: ۱ ات اج سی اچ مر و ۳ ۴

 ۳ج6 یں یک مموح مح جج 3, ۲ 8۹۳ ۴8-1۹۹1
 19 07 >۴ -۔ (چج هی )٣۴

 یل عم ریما جہ 0 7 : ج۰۰ ٦7×

 75۹9791 713155 555 ۹ (۴177 :516775 7۴۶ ۳٣۶۶
 ۳۹ مح ثب مجہ٭) ×××7×٭ ۰٥٥ ۹۸۰۰۰ ]۸۴ مہ

 ۹ 6, 5۳۶ ۸9ت ٠ب۰ ہت) ۶] 1۹۶۳ ٣۴.۴)
 3.4 ہہ ہی 8ہ جہ4 86 ۹۹۳۳۳ ٠ ٠٢۳

 5 5۶] 36 7 ہ۳ ۲۴-٠ ہم٭٭ 599
 5٦× 1 ۶۹1 ھ۴ (777]5 6۰ (51۹11۲۹ 1۹۶ ۹11 7

 85 8۲۳۴ ۴5 51۹ ۳۰۱۹٦:31 75 ۱1353 ۱۹۹1 ک۲۴ ۳۴
 ۴ < 1۱۹۰۹۹ ۱۴ 87× ۳× ۶۳۹۹۱ 581 ,۳ ٦

 3:8 78مو 5 (38) ۴ نیلا یف هھتفی اریخ هب هللا دری نم
۳۴ ۶ 5۰ .۴9 7 77 ۲۳× 13 111557۶7 ۹[ 

 8 ٭ و ز٭ء ۹۱

 ی٭۶ 33ج. ۱۶۰ہ یا2 5)٭ 2۸57۵9 تا٭ 7۱
 35۳0 ۳ >۶ ۴ 3 ۹۳۰۱ ہ٤ 257ت 7<

 7۹ ٣ج تہ. )۹٦ 0٣۷۴ ۴ا ۰1 ۹۰]۱۹ ٠۹×

 ج>7۳۴ ۰۳۰ 77 ×7۴ (۳9) ×۰۶ <1, 7 7۴
 مح ۳۲٣۳ *۴۳ ٭می۹. ٭٭٭ 13۹۳+ ۹م, ۲ ہج

 )٣ج 5۴57, ک74 9 9۴۹۳۱ ۳5:۶۰7 1۹88
 ۳۰×٣ ی۹ "8۴۳۴۰۰ ۴7 ب۹۰ ×۹7 ۹۳. 7)89۹0: >5

 مچ ]7۰ 5۶۹۴7 ۹:۲۳ ۱ ۹۹۶۹۶ ک7 <۹ ۱۹۹۳۰ ,٥۴۹1۶۴

 ۳٠5۱ہ +1۹934 [716)۹۹3 91۳۴ 98417 969 ۱۴ ۹٣٥۴
 ٤  ۶۲۲۳۴ 7155 ۴(م۱۹۳ ]۴ ۶۲۲۰۹ ک2 9775 ک3 ٠٥ 36

 اگ و ُنصَيلاَموللِمَجيس دل لال یو اوم نر 00

 یڈی  ٭ق) 9٘ص. ٭م 59ہ جج : ہم "و

 7771 ۹57 33 1 ۴68 +۳ "× _۔ چ3

 د٭٭ج٭ ×3. قج5 ہنر ۰ -3 ۳ ہ تک ا×
 >3 71157 3۔ہم ہ5 ۹۲۴۳ ×٭٭ پب٭ ۶۲۰ہ
 ہاتک ہووے ہ۱۹ ۳۲۹۱ 25۹۰7٤ ت] 7, ۹۷۳ 78

 3ہ ہ87 ٭ ١38776 : هی هَت ںیاگلا نو ہں فا ٌلَعْجاَف

 ج۰ د۷۳ ۷ ×37۰ ×57 ×5 <6 جج ہےو
 ہبہ” ہا ٭ی ۳۱ ۹ ہ7 ۴۶ 85ا 888 65
 2575 ۶5 ی۰ ٥ (٣5 561۹:3۲۲۶ تک ۱5 >٭٭ 7۴

 ۹ <٣ م5۱ ۹۲۳۳۰ ہک م۹ ۳ ]۳اک 7 ۹11٤8
 585 ۹1 8۱۹۶ 5۰٥ ٭ر5 ٭یغ ×05 ۹۹۳ ےجچ ٤
 ہ۰۹ ب٣ م۱ مہ ہر ×3, 3۳٥ 5, ا ۴

۱ ۹151۹715۶۹۹1 

 اڑْثر مهَلِعمَتَوا (۹18905 ۶8 -- ی٭۴۲ 7)8 ×۲۴ زکر ۲
 ے): ہہ <۰ 5 )۰7 م۳ ہ7 ۱
 5۹51۳55 ت۴۳[ یے, 7۹ 315718۶15, 3۴1-7۹ 58 ۹

 ج۷4 ۳۹۳ 111 ۱915715113 57۹ ۶۳9 ۹71 8
 ہم, ×× جبہ وے )1 5 ہہ ہ۳. مہ 8۰ ×۳ ید

7۱ ۴۲۴ 57۹۶ 15.815194 

 ہ9ا چو

 وت ر5 5۴ ×۳ جا ۰۱×۳۹ م۰۹٣۳, بہ× تہ
 7". (ھ:۰)۔ی1 ۲577 318776 تا۹ ۳7۱ ×۱

 (جئ) ۹۳۰ "او1۷ 5۲5۴٢۱ (مت ١ہ ہ پچ×< ٭5 م۹04 عج
 ٭5. ۴ ٭؟ ما ہم”35) ہ رم 9530 بج٭ہ +٣

 ۳۲۳۷,۰۰۹۷ ٥۴۳٥۰۴۱ 118۶۶۹ : ق ج5٣ ۸58 11 ٭
 ڈ5. 1 8٥۳ ی5 771951 ۹)۳۹3 7۹ 551 )۶7۹۴, ۶

 ی97۶۱ ي٣۴ ۴7۳ ی<۹۴ 5۹ ك۶ 11 ,٥0۹۷۰۰۸۴
 ہج +5۱ ی3 ]57 77ا3 ۹5 (50)-5 ۴۴ 9
 ۰ ]۴۱3) :7۴ 37)ک ۱۳5۰ ڈا ۰۱: ا٭۹۰ ۳+۱ م×< <<

 ڈو 5۶ 0015 *ا+۳ ۹۳] ۱



 ہہ وٹس ہوھڑچچیوسسس تھک سا سو وحوموٗسع 86 ٭.آ ہکا +۴ تن

 پ7 :۱35 5۲ 5۹2 ۹۱ ء۶۱۲۳ ۱ ۲۰۳ ۹7 5715 ۹۴ 5۴۳۰٦
82۵2+ 

 ناف ثم لیلا وانا ن م عیلع لن الا
 ۷۰۰۰-1۳۴ ۲ 03۹۹۴ ی>۹ ۳۱۵۸) 5۷۴۸۳۲ ٭ا5 ۹

 1۱ ٭م ×6 ۰۳ ہ55 رت ۴ ی۹۹۰6 7
 ]8۹6 35 ۴1۹ ۴7 ت٢ج 8۲7 7۱

 و( ڈک ج۲ ییہ: ۴۱588 ۶۶۱ 5۲۴ ( ۶۱
 58 ×۱0 ف 2 "۳۰ (ہئرم ۹< ٠۱×

 8 بد ٭٭٭ ۹۲ مہ ہت ۹۱*99 ۳۰ م5۸ ء۴۴ 87
 یر ")و۸ مت مو--وقس+2  ہ٭× "ب8 ۸
 )٭٭ ےج م۳7 5۹,۳۱۰ 8 *زک ۴۹ 9۷٦ ۴۱۳۹۰۰۷۹ (51:)۔یگ٭
 ممی وہ ]۔.َویہہ : بہ "۲۷8 ہ۵ ہ ہا ۰8 ۶
 جم جم ہہ 5۱ "م3 5۰۲۸ 9ہ تج٭ە٭٭ ٭

 ہو یہ ےت ٭۔"مل2 ۱ ہک 7 ۳۰ 58 ۴۰۰ ٣٣
 ہ8 ۱8۴۳ 5[ ہ75 ×× ف٭٭ م۲ ×۷۳ ۶
 9۹ و: "ہ٭ یىومر فی -3 ہ۹. 8: ٭.٣۳٭
 ن_جج ہ م۸۰ 5ہ ۹۹ہ ۴۳۰۱۶۰۷۹۰ ۳ 6
 ۔ںوومور ہم مج (8-م×٭ 52, "ا٥ ۳۴ ء1955 ٭۹٭۰ مج
 ےرصع ہ٭ جو ہو۱ ہ٭٭ ا ۶۴۱ ۵ 6

 ےچربصج ہد تج ء۳۶٣۳ 9۶ )70731۱ 7۴م[۹۹7 ۳( 
 مچ ہ >۰ 82۱-- 88 ۹۳۱ ٭٭ 5۴ ××

 بص٭ ۶ ۱19ہ بج ۴۴ ۰۳۲۰ ہ9۸ ۳۳۴۶ 7۱ ٢۳
 *353 ٭٭ ۱ ہمہ 8۱ م٭5ح "ت۱ 5 کا +۱ عیعصکك
 -قچ ہم مج ہ٭ یىی ہ۶۱. یر ح۹ ٭٭ ن٣
 ]۱۳.۳۳۳۳.۳۰۰۲ ۲۰27 ۴۳۰ ۳3۹۱ ۰۷۳۳ 77 77۳اس
 ےب ح٭6 ۶۲۹۷۶۰ ر1۹ ۹) 5 ۱۹۹ ۶۱۹۲۹ 5۹ ۴۴ ۹
 چپ ھ١ جآ یھب ہل د1 ہم ۴ی ۰ ۳ ۱7

 چپ ٠× ہک <.کو٭ ۹7۸ ۲۰۰۰ 38 جج 4< ۸7 ٠"
 م۱ مم 8ہ عدم ج۱ 58 ء۹۹۹۹ ۹۰ ؛
 ہیچ ٭٭ ہ۳ مج ]ج۱ ہ۲5 "۲9ھ ۹۲۹8۱ 18, ء7

 5 ہ19 5۳) 77 ۱)9۳۳ ۰۳۴ ۴ ۴116 7۱78 ٣7۳1>
 جم می 8*۶, 5۴ ا5 تا۳۶ ٴ۹۶ 75۱1 5۹1۳ ۶۱
 ہ8 ومو ×بر -ہق ہ یہ, ہ٭ہ٭ ہم" وہ۱ م۳ ۴
 یدجوو مح 5۳7 ۲۲ ہم", م۴ ۹۳۰۵۹ 71۲۰ 16۶۱۰۲۴ ۳۴۹

 ]ح٭۵ >۳ ۴۴۱ 31518۱19۲۰5۴8 ۴۴ م۶ 8471155 5۷۲
 3یہ م٭ >7 75ہ 5ہ, 6 ۶× ود 5| ٣٣۰ ٭٭

 میسج جو ہہ +ہب ۔_ ىیڈجع۔ہ)

 ہمت - ٭٭ , ۸۳ 856 9۱97۳ ۴× ۵۳۴ ×
 ہ۳۳. ۵5۴ 7 ۳۹ ۹۹ ۴۹ ھ - یک 8)
 ڑی م× ک7 یھت (مج٭ مر مہ ۹6

 بس ہہ دات دم5 1۹۲ د٭7, ٣۱× بہت ×۳. ہ ٭ہ ٤
 تم ہی وج می عد, 156 ۴۷ ۹۹۳ یا ےب ک۹
 جہ مآ ۴ ۸۹۹۱ ٭) ٭ڑجا5 ۶۰.۹۹۰ ۰9۳۶ ۴۴۴ ۹۶
 قربس >5 ٭ہ ةچر "۹ ہب ہ٭۱ ج یئر ی٭

 ہ7 مہ ا۹۴ ٭ ۳ ۹8۱۴۴۹ ۵۹۹ 5۴۶۳۱ 7٤
 ہہ دہ <جے6ہ مج جل ۱0 *+ب×) ۳ ہ٠”! وےٗ ہ١

 ہہ یمب وج معا دو ایج و ٣ر ا یا ھم اک تمام ڈو جاو تش ۲5597 ات قام اک +٠ ہد ہہ ہہ دب ۔ارہی ڈی ہچ تاک جت وک یم یی-دچ راج

 ٥۱ م7۶ ۳۳ ۱٭٭ ہ8ا۰ ۳۸× )318( 785
 3۳۳۳ ٭×٭ ۳| ٭٭٭ 8۲ 5ا۲۹ 88 ۳
 م٭ ۹+ ۹۰۴ ۹٭۹۴.] : ۹1 57 ۹ب٣ ٭ 5
 ہم٣ و ک 9575 68۲۹55, ۲۳ 5۳۳۲۶ م5 7۹ ٭<
 ہ5 جم م۱7۷7 مل ۴ ۹5۱۰۷۳ 8۲8 ۰ ۶۱۹61 85

۹1 

 ڑ6 ی۹۲۲۲ 7۲77۹ ۲۳۷۰۰۰۳ 88۷۰۳[ ٭95, 1۳۹ 8٥11
 بیج حج 1۴ہ مچ ]) بتا ب ×55 ہ۶ ۹۳۸۱1 7۱
 8 یا نم ×۱ ی۶ 53 م۱ ٣٣× ۰٣٣ ٭

 رح ھہتہ ×14 ك٭ 58575 ۱ 4٦5715

 یوکسا شیحلا لع - شرعلا یلع ءاوتسا (ؾ۳۴١ 8
 مر٭7 دور مہ رکا وہ۰۸٥6 5ا× 5 مہ, ۴ص۹

 بو ٣+ ٭۱ ہک ۱ تا ٰبيِْتَتُم ۹۹ 8 ٥١٢
 ر7۱ ۹۰۰۰۷۲ ۹۹۳ 3۳ ہ3 ہ, ۹۹۹۸۳۴ ۰ ۸۰7 5
 >مر ۱ك ۳۴ہ 7755 ×۸۶ 573 5۱ 5۰7ہ مت ہ۱ ۶:6۹

۱ 8۲5 

 یر تَماَم ×۹ ہم ×8۳ یرٹ ×۴۱ ×7 × 5 ۴
 جج ٭× 35 م٭ م5 5۱۰۷۷۷۶ 8: یت یرٹ 8 7٤

 جی ۱ ٭ 3۰ ۳ ہ١. ٭٢ ×× "03۰ مات ١ 8٢٢
 ٣۳6۴ >۳ ۳۳۰۲۰. جت ہی۰ ۲۹+۱۴ ٥ ۹۳65 >7 ڈاڈ
 نقص ہ۱قان جج ی٭۶ ت۴٣ "۰۳۹ 7۶ ۱19773 21571 1۹5 ۹55 657
 7۱۳ ×ت یب: ب5 ۲۹۰۰۰ ٭ہ چا5 58٠801 ں7
 ۔جمہمت ٠۶۳۰ ہے 16 5 ]ي ۲ 5و 5

 ما ہ×ی5+ ق5 مج می >].× ہے ۰ <٤
 د9 7۳۳1 7 ۳. ۳۹۷۰۷۳ ۹٢۴ ۴ ۲۲ ××. ٣ق ٣ا5 <
 رکجع بی۱۵ ۳۳4-0 ٭× کہ۱ ×5 5 87
 371 +۳ ۳5 7 ۴۲۳۰ 75 "ا 9۱۹۳ ۹6 7

 2۴۰۱ ×59 ۱ ہا٭ ی٭٭آ ۴)3 م٣ ڈا 578 ۹
 ٭۶۴٥]۶ 5 ک۹۴ 511۹551133 ۴۲۳۰۳ 9۹۱

 ضرر دو جہ۷ ۳9۲ 5۲۶7 ۳۹. ۶۲۵ ۴۳۴1
 ٥۳۰۳ مج 9٢۴ ۹۱ جج رس ۹٣۴۲8 ینخا ٭٭ ہم

 ہ8۴۳۳) 55. ۴۳( 51۹77 ,5۹۲۰5 ۲۹6 ۳۴۴< ۹۹۹۹ 7٦
 ۳ ۱ 51۷ 5۰۷۷ ى۴٣ ڑ۴ >6 مر٭ ہوا٭٭٭۱
 جمج ×۳5 ۲ ۶*۵ ۴۴ 5 ۹۹ 587۸ (٭ ٭۴ہ. 50-5

 ڈچ)۔م ۱ پڑووو مو ۹88 ]3 3۳۹ +78 , ۰٦
 سل [٭ ۱)۹ 8[ ۱

 ینوُمت حسان َمَو ۹3آ ۳7۳۴ ((1 ۴
 ۔یقححہ ۹۰ ہت ٣ ]مرصو <6 1۴ ۳۰۱ 865

 ۶ر <<< ]6 پ٢ یىیرھج 8 ۹٥۲
 ہي ہی 8ہو ہروەئچ مک ك3 یىی "ق۳ <٭

 0۳9 ۳ک ۶۲۴۳۴ ۶۲۹ ×۴ ۲)9۰۳۰ < ٭میفقج ×31
 ٭ ی٭٭ ک3٣ *و ۰۰۹ ہح٭ 7 ×× ۳75, 01۴۱ :7۴8)
 یئرگ53 5۳۱ ۱۲۶۱ ۹)5 ۱۳۳5 158 ٭زک ہم ص۹ : 787



۸ 

 ۲8 ۹۲:35 ہ7035 ۲۹ ۴۹) ۱۹۱ ۱7-٭ ۰۹۳۴ 88 ۴
 ٤ ک ۰۱[ ۲۶۱ ۲7 0(, "۶) (کا٥) فا. ×۳ "۳)۶ ۸۴۰7.

 9 750 8۹ 67087 ۱ ۳۶ ڑ7 1-7 177
 ۳ظ ۲۲۳ ف777 ۹۳۰ مہم, ×۳ م۴۳۷۹ ۳١

 ح٥ ۹۰۰۲ ۱ ۹5 ۴۴ 1۹۱۹ ×53 ۳۳ ” ٠إ ہم۶ 55, 7
 ۲475 5۲۳ ۶۳ ٹچ یک مہ ×× ۳۳۳ 595 1۹۲

 ۱ 5: 3557 615 ۹۱۳۴۱ ۴51 77 ۱ ۹7 777 چ5 ٥ ٭ ×۱
 ۹5۳| ۴57 ۹۳۰۲۶ ۴ق ۴۰۲۳۲۱ ٠۴5۱۹7۳٢ (ئ31) ء۴۴ ۶
 )+ یل ی ب۳ ۱۱١ہ ی٭. ہو م۸ ك۲۰۷۹۷۳ : 8< 6
 قع ]۳۴۱ 9۳77۱ ۹۹۴۵, ۹ 8۹۳۰۳ ۹۳ 8

 :9٤۶ ٤ع وک ا

 جا ہ۴۰ ۹۳۳ مج٭ جہ م٭۰۹ ہ5 ہہ و00 ا ×- ١
 ۳۳۳۳. ی٦۹ اج ٭ م۳, 57 ۰× 7۶۹۱۱۲۹8۷ 3)۴ *
 ہہ م۳ ت۳ "مە ید تی 5۳] 5۱5, ۶٠ا (کل:ر-ک٭۹ *(ا5ا٭

 75 ک <٭ ۸ہ ۱ ×76 ۱5), 5۳۴۳ 3)۲ ٤ 7۹ ٥
 نج د+ج٭ م۸۴ ۹۹۰ ۱×۲ ۵۲۳۰۶ ٣۳٣ جا (85ئرص]
 مج یک ہ8۰ ات: ہرجہرو زن -٭۰۲ جج وجد 58 سچ ۔
 یک ا ا و۳ ۹۱۱۰۷ ۰۳۸1۱ ہمت مت ۹۹ : 1۲ <
 ی5۶93 ہہ چلتاہ ہمرک۴ ت6۳ ی۳۲۳۳ ہل کہ ء۹

 1۹3 چہ6۹ ۳1۹7 59477 ۴1۹ >7 ۹7۰۳ 7۱

 <8 ہ8 ×75 (739) ۹7 3 <7 ٠۳۳
 5ت ڈ5تحمع ج٭ ی:حہ و ناکملا اذھه لثم یف تنگ اذا

 كیلعَتَملْعلَر ۹. پہ ۹ ۹ 7)613 58 ۸ ۰۳۳۰٣۲>
 6۹, 5٭۹ 5ا ۰ ۱

 کچ ۹۱۳ 7 91 ۶۱8811 ۳1۴ 7 >۶ 7 ۲۴.۹۹۳۳۹ ×۳
 ۳۱ 775 (33) ۹ 57۳ م7 ٠٣۳۴ ۲۳۳ جم ۴5
 ۳ 15 ”اج] 2۱57954 7۳15, ۱5 71۰17۹ ہ5 ک۹۳ ۳
 ہہ کک نک ×۲ ا ی۱ م۹ ی5ڈ ۴۹۰۳۳ ۰ 85

 8+0+0 ۔(چیہے3))

 یک ںیتکنلا داولا كَلِإ ۰۳۴+ 8۰ ۹1833 311 ٣1۴
 9۔۲۳ (۹۳۰۲ہ کوچ ہ٠. ۳ ٭می(ہہ "۹۹ ٭!(3و 5

 )ما ]ےوہ٭٭ ٭ .٢٣× ۱ چا ۱4+3۶5 ہ۹۸ ٤<
 ۳-77 ۳ ۱ کت چ۹ ک1 ۶۱۳٣ ہ۹ .(چ73))

 تھک تس ک27 4859 ےن ےہ ےس سس لماس

 )0×× 118 3:075 ۶79 ۲۹۷۹ ک۱۹ 7 71, 5۹۹ 7585 ا٭8
 ۳ < ×چ٭0 ف25 ۴۹ 5۲978 115 1471۱۹۰11۹185۶7, ی۹

 ۹۲9 م۳۰۲ م۵ رو [30۳٣0 ۳۴ 8 ۱1۹6 ۹9۲۶م 5۴
 مع 33-8 9۹۱9ہ "5ہ ×ج أ5۱ م۳ بہ قہ٭ک٭ 55
 3بم کل ٣ك ۰. 8۱۳ ۹ ہ6 مہ >8 م۱
 مت ج٭ب 5797 ۰ ۹۹۹ 2× ۳5 55 11۱1۰8 ک2 ۳)۹۲5

 ]1+ ۱٥۹ [؟ہ1 ۳چ 829. 277۳ 57 3 ۶
 ٭۹ ۱- (و5۹-٭۰۸))

 ٭٭ 52ر 5۶ ۰۲۶۲۹۳ ۵5 5.8 ر۹5 ۱ ۰۲
 52۶ او 7۳+ | ی5 395711 7 7 ۶چل ١

 تیز اغب تر تالا یی ورم - -.-٭.. ×٭
 - 21۰18) 7:57118 51 ۳. 777 ر٦7 (301) ک3 ۹14715 7۷
 مہ” ×۹ ۹۹ ۳۹ ۱ م٦ ۶۹۴ ۹۳۶ ۶۰ 6٥8ه
 ۶ 7۰) ا ن ۴ ہ0, ۱ تا577 ۶ 5757 ۱ کتا
 58 ف0 "۳۳ ۳۴5.۱ 90451559 >۴ 57 یڈ٭ ہہ ہ
 3آ 5آ 197 7 7, 91 19 *- 5:15 5519 7 ۱
 وحی .۹9) 5, 5۷۹58 "3 ۲۳۹۰۷۳ ۱ 7< ٦× (ئ۲۰) 1۹5۰)
 5۳ ٭۳۸ ٥ك, کاتا 5115 595173 ۹471 ؛ ک5 ۳ 8

 3ج یک ہہ 5و5 5۱ ثا5 <5 ف6 20 ۹۰۳
 ق ک۹ ہہ یتا ہ06وا5 515۶38 5۲۹715 ۱ ک 5ڑئا ۳: (30۶)

 ہ۸ ہہ ہ5 5۹۸۵۳. م7۰ چی  ڑب 1458 ۹۹۹ 8
 م٭٭ ٭3و٭١ ٭ 47آ 5۲ 7484 ۹۹۹6 .٣۳ ٠۴

 ]۳۹ ۹47۲5۶ *07 ی+۳717 مح ہ۳ : ۹۰ جو 7٭ وج
 کا٤71 ی۰ ہ8 ۳۹ ۰-7, ۱۶۲ 6 ۳711 257-٣۶ 7۴6 کف
 د7 ۱۰۳۹ ×3۳ ہا یب× ۲۹) ء۲۰۵٣ 158 "81۷ (۴ ہے

 یک 57147177 ۹11۱

 ح یبر ٭اچا5 ٢۶۶۹ ×٭٭٭ ٭۶ ھ75
 ۱۹۹ ٭ّ.ق--6 ؛ و86۲" ۹۹5۳ -گ--٣۲ ۹۲5 ۲٣۴۰٣٣٣

 ہ7 ۰7 ہ٥ ۹۹ (ت7یك ہہ ٢ 3:٘)-٭ (٭٭
 1 ۰۳۶ ۰۲57۰1 54718 ]ہ5۹ 19 ۶:1۹۳۹ (7
 عرب ۹ 87 ہ٦ ك۷ ٠۳ ہہ 5۲ ۸۰۳ 6

 مم مج 7۰7۶ 31۹( ۶1۱۷۰۹۰۶۱۴۹ 5۱1۹4 5۱ ,۴۳ ۵١۷
 385 3851 75 : 518 5 ۶۹, 5, ۶۳۰۳ 4 (38 "۴٤

 ۱ 5۳51۶5 7 ۰۴ ۹۰ 18 : ۴۶۹ 5۲۹۴ )۹17( ۳٦"
 ہ۹5, 11۴۳1۶ (ک118 (5311 ۴۲۹۳۲۶1۹ ۹۴91 ۹۹18 ۲ ۹ 7 ۰:



۸٤۷ 
 ت7س ھہسوھچی وہ چسسعصوچعکون یسک ویکیچو یه یک تجحجعمے

7١8۳۴ 5۹ 7۹ 

 بجو ××٭٭٭ ٭-٭ ۰  یٰناملتَمَت -- ٭ 6
 ۔]7اےل<. 8ج 1۴5 و". ۴۴۷۰ ۱۹۳۴ :-موزو ۲۳۳۲ . ہے
 ہک ہجر ۷ج م1کہگر٭ ہ۰۳ ۳۷۹۴ ۹3۲۹۹۳5 5, ۴
 ےن م8۴ ۳ک 5:5 ۶۱, )۶ )٥۸۷ 3805 ک3۰ 65۴۳7 ء۶3
 ۶ً 0۳۰ م۳5۱ ۲ رآا× ی۳ ۲ ۲۲۳ >5 ۶۳]6 ۴

 مج. 515 91 5۳ 5۱ ۳۷۰۶ ٗیم٭+ ہں ٭یو .۔

 جچوئار
 یڑَولَو ملا مقا نرخ ا01 9لال ۂلطاامآ صا - یقچ
 بم جہ جج (×ج)۔ہ ×:بزو ××. وس۳)5 ۳۰۴۱ ۸ہ ۳۴
 بج ہہح ھ۰ ٭٭. ٘ یٹتئاَمِلمہَمْساََ جہ يہ
 2۶ت 585 ۴۱ ×ہ٭ ْنْدْعلَت ک8 ٣۴۲ دو ہج٭٤٭ ہجر" جج .-
 9× ر5۰ 3ہ ب۹ ۴ج۱ ۰۲۱ ك۱ <ہ)ہ۳.۰ 6۱

 تحش ڈا دعا تپ -- ٣ *3٭۳>.٭ >۰ ٣۴۴ ×۱ *ہہ٭.۱

 نادد -- دی 80۳ ×۳ ۳۰٣۴ 0۴۰ 86 :٭
 ہ۳ئ0۹ ا٭3 :-؟٭٭۳71 م1۹۴ کے ہہ ٦۲ >55 ک11685.8 9
 <۳ ۱878 ۹۰) ہہ7ال) ۳ ۱م 55, 530۳5 وہ ۹۹

 ]1 317 ۹01۲۳۶۳ 7891٦

 یڑنلوولَملاوَقآَد -506۳[ یل مہ, 7۳۲۳۳۶ 35× ×× ٠۴
 7۱7 16]۰)]۹۷۲۳۶ آ7 7۳۳-۹ ۹7۹7۳ 7
 2۳۱ہ 1۲ م۶۹ ۹1 5ا59 7۹8 ہ8۲ ہ۳ 56

 355 3۱ (۴۴ م۴ )5175 ۱۰] ٭773 یو "” بب ٭<

 ک۴۰۲۹ ػ8],) 536 ۳۳۲55 ۹( 2آ ۹7۹1 (م٦ م۴٣ ٭7۰

 ۳. 1۳۲۳۰ ۳م چ۶ ا۶۲ ک٭٭ ۲۹۳۶5 >5 5٦8 ت۹٣ 95
 ۳۳5 557 ۹۳۹۰۰۱ 571۳٣9 ۳٭]) د3۹ 55 9۹۹ 1 <!]ج )۳

 تخلا

 اھْيَلذَيَا - مہ مو 1۳۱۰۴ ۴ ۰> ۱٢

 ۳۴ ا۲8 6٦۷۳۳۴ 3۹۳ 5تب ۳7۹ <5 ۹ ء۳۳۳۰۰۳۰۳ ۴
 چی داکآ ۱. 58 م۱ ×0 ہہ ب۰٣۳ ۶۹۶۲۴۸
 7ج 5٦ ٣٣× ٭ م٣٣ تو٭ ٭۱ 2۰ہ <٭۱ 7 5

 برج وے ج114 1< ]۰:۳5(٠۳۳
 یاب ںیم نم یز حی 7۹77 0 41 2

 می ہا ×) ك5 ۳5)آ؟ يا ×.٭ ٣× >8 سب چپ
 می مو ۳۳۹ 57 ۹۹۴ ۴1 ۲۴۱
 ک1 ہا. 17 1855776 ۹۶۴ 5۱ ک۹۳ مات >۴ ۹ ×6 ۴
 ک5 می ۱۱ جان [(3ج ۴ہ ۳۲۳۲۴ ٭۱ ہ3 مہ مک ج۹ ۹
 ح_ بماخ ]۳۷ 55 ×5 ۱۷5 ص۹ ۳۳٦ 5۹۳7 ۱۳۰1ا ۴

 تہہک]چ 7۴ ۹ ۴۹ 217517 6 ۱۱۳ ز۳۴ (ء51۱

 *مو× ۲۱۳ اَْلذَکَا بو ج1 ].۔٭ ١پ ہ
 ٦ کا 7, ۹۱۳۴ ۴۳۶۳۳٣۲۳۳( 6 حقر٭ ×ہ-.۹)٭ ۱1۶۳ 3۲۹ ج7
 18 ×۴۱ 77) ك5 ہہ, ×۳۲ ۰ 21525 ۴ہ: ٭*اچج یی

 ۔پچجججیپچجوپج٭

 الاق
 میر را

 يه

٠ ۱ ۱ ۳۳ ۳ 2 

 لوک وت وک کوک کک کت و کوک کوک کوک وت کوک کوک گو وک
 ٦ 9لال لات 0ی نام سام تمام اک
 1 یا ةعاشلا کا اتنا ۃ وصل ا وقت9 نا ان
 ۔1 سیال یا ںوم یم یز اہ
 1 یو کعب لو وو ڈرا ف میکاوا ود نوا نم اج

 ×1 این لد ی عل عامد شہاداھیلعا تا یاصعیٹلاوق
 ہ1 حماد ایف یل ولا او یھ بام ا
 ٦ ٥لال مریم دیس تمادام تلقین اج
 4 2یاو وما نو راضی رض كی اتج لا لی ممشلد ا.

 ا انا نون لا بنالیا ند كی یرقأ ٢
 1 ناحارادرا تو ید صل ترا تر اوم اج
 ہا ندا رنز دیک جاو یہا وف نل نم ٤دقح ا
 21 ہیرا دن شاد افرزاة ید دشسا یا ند رک لیفا 7

 ات تک کپ اٹ رک یو ایک حسی ا
 آ1 ام تل یل تو توا نک لقب اک
 ۔ ء۱ ۵یو دام كيا لااعوا دا ی خا رم فیيلع اہ

 چت

 ۲ 7 5 _. ےس : وا ۱ چسچسسوسیسسپس-سےہ

 کہ رخ مہ رخ م۸ ۸ن رگ

 مەدر بج ہہررج ہچبہہج ×.حہ5٣5 می حجم ٭ ٭؛ بر جج
 جج. ٭ و٭ و+ر ممر ×75 ہچچو ہہ و3)ُ مج 5ہک
 م3۱ جم ہ۳7 یہ 7ج مج یج< ہجج,و٭ دور دور مہرح+
 جور مءےر مووعح برج ہب-حج ہے ہزب یآ قیرعی٭ ]۷۳ی درک ج۰
 ھجہر5٦۳ 7 جج وح ج٣ ندز جج یم "و
 ھوج 5ہ وج دہ ںج( لی ےہ جم قم ھج

 مرہ وج مج ڑہوے 7+ جنر چکن یہ پک مج بو جر
 مد) ي جہ ہی+٭ج ہہجچجیبی ہوب ۶۶ یر 85 ویو ر یڑ
 7۳7 7/0, ۹۷۸ یو ت۳ 2ج 1ج وج یزہ رہ کوچ ۳۳7+
 ٭ ۳۳۶۰ نمچزہچ مم یجج یبجچ ہ77 777777 76 7۳5 / ٌمدز

 ےہیر_رچ 85+ ۰ ہی وار پا فور 5+5 ر مر جعو٭درو 5 ٤
 5۷7 ژمی٭٭ ہ58 ہ٭ ×٭ عی عتریزڑٹ جو ۳ر یرر
 6رچ ٣٭×٭ہ+ ر پ۶ ہر جج یو ید من ١× ہر بورج یج

 ۔ڈیحج ہجڑوچج مر محر ہم ٭ ٭” ۳۳۰ 9. یہ ہج
 ہ۳۳ 5۳.۳ ٌکچآ پو بر ہج 55۰+ مج ہچ ووچر
 ممز ہہ ب٭ہ7 ہ7 ہ77 827 7)7۳۳۹ انچ ہمت 7چ
 ہ7 مور ٹ٭وتہرو ہجو  أقج و يچج نب قر یےر
 جہ 77۳77 2 جا7777 اك7 ا7ک ۴ یورو و 79ج زر
 جج ہو مز ٭ ٭٭ مچ 5ٹر یر بج ور و /جہ٭ مچ
 جب. جہ مج 771 مر جج رو ہو ۳م عم زر  یدر
 ب٭٭ 7 ہ0 مج و در بج+ ×ت×رورجروز وچ
 77 (نم) ہ0 ٭ ہر ٭رووحعر رر یہ رہ پرکچو7 رر
 جی5 مج ر (مدر ںجج یربج ہو ]ںیج بہو عصر (یمر
 ]۳× وآہ.) ہوجک) ٭ج+ ہ,ب٭7 ۶۱ہبك7 6 ۲٣ج. دجزج٭۲ جہ رر
 (دمد) وجہ مقز) ہہچجووجہ موج :وج٭+ جج” +8 (دےمر مہ

 می رو” بچ ۷ج مچ ر یدر ڈر 365+ ر ي
 8۶ی8 ×٦ھت۴ ۱ ہر ٭ج جم ]و (مر  ہر7 3
 یجّو ےک مہاجر نہر جک بک ہو ٴم[ہ! ۳

 70777 ×) جب ج8ت :٭ ز



 ھ۸

 یَتُدََعَهَتَو -۔٭ جا (×ا:)- یت ×۶ .-:راڈ ×7
 9۰۳۰ (۹۲۰۶٭۱ م8 ٭5 5۱ ۹۲۰ ۶۰۹ ق۱ ی٭ ٣< ہ۴

 بححح جو وج ٴء8۰٭ ٭۱ ]یک ٌنَمَمَه -
 ٭ق× ہت ہ جم ٭٭ہ ٌُآَج ] ×۱ ×۳ 6۳۰ ٭
 *٭٭ نل -ب× ہ ج<۔ ہہ ٭٭٭ َُلْْت ]٣ب
 ۱ ہ7 ہ5 دَيَح ٣] ×7۳ ک7] ۳+77۱ ×۷۰, >۳× دزل5:

 ج ہا >٭ ×۱٭٭ ُهََِِک .۳٣× ١ي ١ ہم ہ ٔ٭چچ
 ]۳ ۹یہ ۶۳ 7۰7۹ م1۹ ۴۹۴ ×٭٭٭1 یڈ ہہ کاٹ (۴
 ك۰ 5۷۳ہ ۱۹۳۳ ۶٤٤۹ ×51 515 ۲۱۹۹ م٣ >7 ۱
 م×× ٭٭ -٭٭ ]ب٭×۹ ۶۳۰ ہا۳م:۷ ۹۹۰۴ 5۶۱ ۳7+
 جو31 ۱۸۹۷۱ ہو2 6۹5 7۲۰ 7015 ہا. ۶ 5

 '“تحح' ]م۱ ×۱۱ م7٣٢ ہہ 35۳۴۰ 3 ١×
۱ ۱ "۶8206307 

 َكملت,جلِل دي دَمْاد - حانج ہہ 7 *۱۰۰ ۱ 7* ١×
 ک۹1 ۹۲5۹ ۱۱۳5۳ 5۳۹۰, ۱۹۲۸۸ 51 55 6:8 ۱۹۹ (8۹ 65
 9۹۹ 5[ ۳ را5 ۷5۰ مہک ]×۱ ۰۸۹6 ۹۳۳-۳

 مج جم ہو ٣ ہت ۱۴ ۴۱ -(۶ك۶)
 نون لا بَحذِ -77 ×7 ٣۰ 878 ٣:۶ . ٭ سے ےس ظ ے۔

 ج5 5۹ ۰۱۹ ۹۲۳۳۰ ۴٭) تہ ہہ ہی۹۹ کوک مہ
1 1 8 01178 1۱۹375 3:8179 

 یحع ا یور 3. تيص3) ۴۲۰۷۶۸ ۹۹۹ ۹۰
 ٥< 597 ۵ 4۶۴۲۰ ٴ[[) 2۲۴ ۴5۶, 59۹١ ۹ >۱ ٭
 دہ ندا ت7 57۱ ۴۳ ۹۰ 5 5۲۴45 ۱۱۹۹۴ ۱
 59۳. 5153 ۱587 ک35 ۶۹۲۲۹ 118۹۴5 ۶1۶۴ ۴7] 89۹3۶15 ۱ بك
 جج مے 8:م٭٭ ہ 1۷۰ *>.نق× ۵3۱ ۹۴۹۸
 591 51۳۳۴: ۹1۹۹ 575 ۰۶۱۹ "5۲۴15 5۱۲۷ ٭)۴ ہ7٢

 ہ5٥( ۶۰۱٠١۹۱ 7(٥ 15۳ 5758 ۱۹۹۹ *اات ۹۹۹۲

 ۱۰۷ ہہ ْیردَسُْلَْزْشاَْیَر ۹. ( کک

 ]1517 1۴ 3 ۴ ۴۹ ف۹۹ باک ی7 2۳1 )1 7۴ ۹
 قہ+ ھ۳ ]5۹ م5 5۰۳ 8 ۱5۱9۰۳۳۰ 5
 ×۳۳ ۴ا5 2۵۱5۳۴ کل 5۲۳۶ *۳× ۲ج مہ مج م٭ ہہ

 55,5175 ۴14 ی۹ ۳5 |

 ان3 ہہ ۱ نْہاوَ (۰۹۰ب.٣×8 ٭٭ ×ي می ۶5)
 یو ان 8 6 <7 ہمہ م۳ 9 ہہ ء۹ ۹۶

 م8 2671 ۹۹7 >7 31 06 11 ۹۸۰۸ 0۱3-7577 ١17
 دا5 5۹5۸5 ۲۳۱۰۲۳۴ ٤٤ 3إ م۹, ۲ ۴1368 5٢۹

 "ڑ7. << ٭وجسو مچ >*5ج٭ ٭۔ي ہ۹ ۹ك٢۹٭ 8 ٭٭إ
 +ج٭٭ ٭م٭ م5۸ بب 0.5۱ ب۹۳۷ 5 7+
 57 1167۴۱ ۴ 5:7:5 ۱۰۱۴۱ ۹۲8۳۲۶ ۴۲۶ ۰٠آ 875۶

 م۴٣ ۹[۹91 (۳۱۹ ۴ 5

 ریسع لک ریسیت ناف ریسع لک ریسیت یفانب فطلا مھللا

 - ریسی كيلع

 ےس بت کو بکویڈچ ۴
 ڈور مم قت. عیرم ۳۹ مم ٭٭ہ. ٥۹

 7۳ 5۲ ٦] ۶[ ۱1۶۲ ۶ ہ5)٭ ۱ (277۶1:-٭۸۸)۰۹))
 سے سا سا 2ت ۶۳۶7

 درمیلذ ۔یی جی ]ا (يی)۔ ہر جی جیک
 ]1 6. ہہ یک م۳ ٭ ھجہ گو چو مدح وہ
 ے1 ]۹۳۳1۹ ۶۳ ۹1۴5۰۴81 1۱۰1' 7 31 5۳۰ ۹8۹7 ۴
 ٭] ۲ ۱۹۰۰۰۱۰۲۶. ۹۹) ٭ <!3۶ا3۰۳۴ ۹۴۲۳۴ : ۴۳7۴

 وج تک یب ٦ ۳۷۷53 +8۳۰ ہ8۱ ب٣ّ٘چ٭
 یاررْ جب ك- ۹۹1 ہ۳ ب٣۳ کا یت× ہ 1013۹ ×۳7

 ۴۳۲۱ ک۶٦ 55ا ء۹۷۷۹ مہ, ہچ 55 0۰۹۰۳۴۲۳۵ 7
 3757+ 511+ ۴] ہ3, 9۹۳ ک 30۳115 5۹۰۷۳۷۶ م7 7٤

 ٭55۱
 ہت ےس ی٘ٗ

 ین دیک -- می وس <1 +۲ - دہ
 ہک ۲۴۵۸۳۷ <*مج ہم١ وص (أگ٘تر۔بہ ي٭؛ 6۵۳۲ 6۱

 6۳+ ڈو دہ(آخ ج, ہہوج--٣ ۹ ہ5 ٭۸۸۸ ۶۰۷ 158,
 ۹.0۹ :183) (ء۷۰) < :×د۲۶۷13) +5۳ ۳۴۳۴ ۴1۹3۳ ا ۹ ۹
 ںجکاک < ٭ہ٭ ]5 مالک .٭۲ 5 ×۶ ۱ كا 5۶ ک۳
 ہہ 1 >۱ ۱ کا٢5۶ کت ۰٥۶ 9۲13۰4 ك5 3۰آ و ےج

 جج 5 کا ۹ 1۳ یًٛ٭[5 ۶1 ۹1 ۰۳۳۰۲ ۹۴۴۲
 ت1۷ 15۶ ۱ ۱۳. ہ8۹ ة0 >4 ۳٭] ×1 مہ ہم۷ 2ہ )۴

 د35 81۷ ۱6۱88 ٣٭٭ 0۳۷۹۰8۳۳۸ ہم, ماما ٭۵۸ ۶1 5
 5۹ یہ ۰) :(۳19125 13 ۰ ۲8۹] 21۰۴5 م1 7 ۱۰۸1 77ا
 (تدجیرص ۱ 1۹۳۲ ۱5۰۳۱16 ۹۹1۴ <1 ہہ ۹۲۳ "۴ 5

 ۶17 ۹ ۴ ۰: 1۱ہ ۹۹7 3٦٦۹

 مع یلاَق و (2)- دو ہاری ھ٦۴7 ×7۶ ہ
 )0 19 ۶ ی٭٭ ۶9711 ۶1118 ۹17۲2 15۶ ۱۱۹۰۴ 7٦" (>)۶)ز 7
 ہ۳۹ م۹7۹ ۹۹[ ۲۳۹ ۶7 ۱۹۹۹ ۹3 ۴۳۹۲7 ۱ (ی7۳)

 اچ ×3 :3۱ یک)ر ٭×٥ یب جب مہ× ہ|معی ہد (×٭×>
 3ء او بو م12: ڑ 3)93۵ 2 ک3 ]]27 ۹۲۹۲۳ ۹ ۹۰۰1۹ 3.۶۶۶۴۹ 7
 3ہ مج م٭ ۹۵۲ (۶۸۶) ک۹ ۹۱ 5۹۹۷۷ ۹۳۰7۴۲ ۳۹ ۴5
 5۱ ی5 5۴ << 8185 6715 باب ٭ مج یو  ہ(ئو٭ ۳
 ۹۰۲۹7 ٭!5۴)4ز 2٤۰۳۰ م۲۰۴۱ بو ٭ ×۳۹ ۱۹) 5 ہ

 ں۰ ہ۰۴" ہ.ہ×-. ۳2 ]۳7۳1 ۶۳ می[. 9۷) ٣۳.7
 5ک م۹۱ تا55, ۱۲۳5 کک 751 1 ۹86 دزچ٭ 21 71۱

 ڑ۳ ۲۹ >9 5۴ہ :۴8) ك5 ہہ 2301566 76 ٣۰۳٣
 3۔جو "وج 838۴۵ ۲ ٭٭٭۱ ۱8۱ ۹۶ ۰7)155 3 ۰1 ۱ )آ ۳

 --٭٭٭×× ×× یی اوَنَب - << 8
 ک5 1771 7134 ۹7۴ ۴5 أ153۱؛۴ ٥5 ہ۹ ۳۹ 69

 3۹3۹۴ ے ی٭٭-٭۹٠), ×3]8))

 م3 جو. ہ4 << بج ي٦ ۳۴ ؛۱ ہ۹
 ٭× 6, 831850 6 2۰۳1۳55 ۴ :1۷) 8۳۰۳۴ 1۳7

71۱ (9) ۳ ۹3۹51 519 947114 ,208 1 

 ×88! ٣ ک 5۲5 8٢ 5۴1 ت۲ ہ8 )96 8
 ]۰۲۳۰۶ یہ5 اک (-رمسصم ی٤ ہک 58۱

 ےب ×× )1۹7 ۹ 1)3 تار 3 ٣۳۴ -ے (چے3))



 8 ٰ رک وک ہا ا کا

 91۱ (۶۴ م۹ ۹:۲۳ ک۶3 2:56 3۶۳۴ ۰ 7571۹ ۹ا (9898) 7875

 وچ م٦ 5۳5 ۴۰۱ م۳۷۷ *۲۶۱۳۹۰۹۰۷۲۸, ۴۱ ۹۹۳۴
 چب جج ٭٭ ہما 588۱ ۵۹9۰۳۳۵ ہم۹ 3077 7٤

8۲.۰۳۶۱ ٥851 677 36118 ۰3( ۱ 

 نہ 81 نِفآ ْنماَرتِزَوْی لاَ جب .٭ہ٭

 ہ۹11۹9آ ی 0ج ہ77 ۴ ی۰ ے31 م٭٭ ۱ ٭٭ 75
 ہہ. اک 5| ٭م م[ ۱ ی٭ ہم م١ ”ی٭ ۸ق
 مج 5× ہ۹۷ 8 291۴ 8ہ م3۹ >9 جب6 ٭٭

 ج3 جا (ک1)4) 157,7 م۰٣ ٢× ×۹ ی7 ت5او ٣1۳
 جر  ہ٭ >۹601 3215 17 ۴587۱9۰۳۷۲ تا1۹ 5

 ی۹ ۱ 513 5۲۳ 335 ۹۹۲ 553۱۵۹ 8٢۲۳ 75۹7 ۳آ (8:)-ی٭
 دا ز۹3 ۶851 ۶451 577 51: :.55 58 تو ۶ 7

 7 ۶۶۸ ۴۹۱3 57 ی۳ 7)253 م۹ ۹۳1۴۱

 یک م138 878585 (318) ۹۹ ۰۶ 51815 51 ۹۷۹ (٤۴٭

 ر7 1 ۹۱1374 ×۳5: 7۴۴ا ۴۴۴ ی٭٭ ۶۳ ہہ (
 ۔چ مج یب<< 57۴9 ۹3 ]۰8٥۳ <٭٭., 5۷۳۰ 6 7
 چپ یہ51 ×۹ 4)353 ۲۴ +5 ۱ ×2۳ م١ ۱)5۳۹ مج چک
 م۶ 8 ہ۲ در م86 ہہ 58 م مج٭ ٭ج٭ 1, 7+

 <5 ک١ 5 ٭.٭٭ ےم(م۷۷))

 ح ییر ة٥ ہہ 8٭٭× ہ09 ]۹۳۰۲۸ ہہ 7
 515 +9۹47 ۳)۹ 051 715۱۰۳5۰5 5778 7 ۹۱550 ے

 م7. ونڈچد 8۸۰15۷ ہہ ہزو ٭م٭ تچع ٣۳×
۱ 8 ۲۹35 

 ٭٭چ 31 یر ]3ي جج یر ہ۳۴ 3۹ ۹۹۱ ۴6
 7۲۹۶ ۹۲578 8:7 ی٭۰ 5 ۱۳ ۳۳ 373۴ ۳۹ ٠57

 مور 5 ہ5 8۱ ٭ ٭٭۹ ۴ ۳ص بو ٭جج5۱
 ہ15 55۷۳۱ 7 (3ا7)ر-ی٭3 7٦ ۴۳ کا۳6 8)9 ج

 ہ۹۱ م8 ٠٤ر 5۳ ۰5 کی >5 5۹۱ ٥
 عر ط× )ہ۳۴ جو[ 37گ ی7 ۹۸۴ 5۳] 8۱۹۹

 5 ۱× 7ہ (٭)7)-م ۶ج7 5ج یىی 5٣٣ )۰م ۴

 ۹۳ ۹۰۳۳۰۱ ہہ ×7 ۱78 ہا ٭ ے_(جتو3)

 یزاَنْلِْخََر چو حہ یر جہ حی
 23و ڈی مہا 858 5 ۱ جج ٭ 56 (م٭ ہہ مج
 5ہی۹ ۱ ۹ 9+518 کا3 85 : ١6[ قی 6ر ہو. ہ<٭
 مج 11۸5 ۳7۹ ۹] ۳۲۹۲57 ۱۳۱۲۹ ۲۹ ۳۴ 5۳ ×:3ہ٭
 ي8 ×8 مچ 8۲8۱ ب٣ ۱)۹ ہ (])8ہ9 ی۷
 ہ81 5۹۱۷8 یو ۰ر ۹ "م٥ *۲7۲5۸7 ہہ, گا۴ 7۶5

 ج75۹ ۴۰۹۶۹ 3 ۹۱

 >.ج_51۹[۴ >8 ٣ج ہ ٣۹۹ہ 8 ۱۹٠٦ا 8 ؛

 ارم رک رو ارم كحبرض یک ۳۹ جت ×7 جج ہ
 97)73 ۹7۸8 ۳7 یک 3:6 ۳ ہہ, 71 (88) ۳۷
 ۶۸۶۹ 1۶ ٭ ء۴ ]1٦6 57۳ ۶۲۹۹ ۱ ۹۹۲۲۹۰ د۳]) 5ت ۹

 5 ے ہ58 5ا35 نج 0۰ ٭٭ :** ٭٭

 ۹79 5۷۳۶. ت5 ہی٭ م۱٣ مہ, یرج مج ٭چ
 .٠> ۴۹ (۲۹) 51۶11۹ ۶۲۳ >7 ١ز

 337 "ہ٢ ْنْيَقِا سجے چج َنلْملَر - (38۴

 ہ٭ ہص) رک ہجم> ۰۵٢ 3 ہہ دصحم ×) س) جزو
 ۶۹1۰۹ 5575 5۹75 5۹ 7۹۹ ۴۲55 8۶ ف۹۰ ۴۹۸۹ 7۶
 ۸۹۹1۹ اا۴ ۳× ۶۱۰۹ 5۲۳۳ 5 ؟ ٣ و۳۳۹ ۱ ۶۴ جی ×
 مٹکج 1 مہ ہ ٭٭” -8۱ ہہ ٹا *۳ ز۰
 6۲۹۲٣۹ ٭٭ 8 ٣6١ ۹ >8 م٦5 ۹ آب یب)

 م۰٥ ہ۳ ۹ 57 ۹٠ ب۴ ۳٠۰5۳ ٭جق 8+۳
 كم "8ھ 858, ۰۴ یب5 <۶ ۴۳ ۱۹۳ ×۷۱ ۴و77 ۱
 یب ×× یک ہن ج١۹ ۳۵ ہم ×۰ ۱۰۳ ۲۶ ۴۳ ۴۱

 م5۸ ٭*<٭ ۹5 کت ة٭ یم م7 .دڈ]جِ ۱۰۱
 ۹۹۲۶۷ : 3187118317 ۹)۱۱۰ 5۲۸۷ ۳۴۴ 97۴۱318 15:۹ 71۱ ۲ ہ5
 ی٭۲۹ <6ہ--]۳9 ۶۲۹۰۷۹۰۳۹ 5۲۳ ۰۱۱ ۰۱۶۱۴ ے3۲ ٭م٭٭ ۶

 م٭ ہم. ۹ئ۱ مچجتم+ ء3۳ ٭7۹۸. 6۳۲ 7
 <0 ۲۹ 55 5۳۳۹ ۹ ہم و یا5 ہ۳٣ ×5) ۳۶

 (ہیرص ١> "ہ۷۰ ۳۷۳۱ تم یڈ ہہ ہ|) ٭٭ ۱
 6)۳ 77 773 ہ 576 50×۳ جہ ہ7 ۳

 5 51 ۴ ۰۲۳ 757 ۱۹٣ ۹۳۹۱ 5 5 ٥51۹
 ہ۹ 7 ×5 575 ۱۱ ف٦ م33۹ 788۳۳ ۶۲۹۳۴ ہہ, ٢٢|"

 7. ۳57۷: ۴75۱۱۹5 ک٭1۶ (3۶ 711131 ۶۰۹ 1۶ ×
 31 -جچچجب ہ3 ج< 5. ووع.وچخ ٭جچںعی مج

 718۹۹ ۳ ۹۳۱ آ (3۰) ۴٣× 8< ٣9۶

 ۹-7۴75 ٥۳ 8٠۹" ۰٥5 د٤5 ا (377) 3۴۹ 7۴
 ۶ وک و٭ رے ۹۳۳۳۱۲۳ ث۶ 8ہ ۔ڑجج م۴۱

 م31 ۹۹۳ م6 مہ ۲ (33)-ہ٭* ی7 ٭٭ 776
 5. یتا 158 ۹5195 )۴۳۳>. ×۳ |  ك۹ ۹70 ہ5
 جا (یعئ:ر-ی۹ 3 یٛ٭ د٭٭ جہ ٭ ×1 5

 ی5. 3دقع ۹ 515 ک۹۰ یتا 5 ۴1۹ 57 ۳) (391) ء7

 ۳ .-۔(07۷89), جت و3))

 ت5 5 "ہ۱ 5۶ >:٭ ٭٭ ہ57 ×5×
 مج٭+ ۱ پک "ہ5 8 یجا5 وک< ہہ

 218۹21 ١5ا 515, 51۹۴ (۹755 6 ۴٢۳1۲77 ۰آ 3 <

 ۹۹9۹ء13, 6914 ب٣ت 63) 85۰۱۰۶۰۹۰ ی٭ جت
 ۳۳ 7, 7ج (39 )ہ۹. ہ7 مج ]۹۸ 5” ۱ ٭ قآرج ہجک
 ی5 ہہ 885 م۶184 8۳.۴۹ ۴ و۴۳ ۰-۱۳۰ ٭٭: ×۲
 تم ساس توسل

 ہی۳7, >۰ ی۳٭٭ ×۹ ہہ اکا ام
 تہ حد ہ9۸ حد ۰ہ. ت-۶٣ہ؟
 ہ”*ی59 57 ۱ئ ت1 ۹۰۹۶ ۶۱ یھ ب53 جج. جج
 ھھبد-م٭ ءااڈک ہہ٭ ہ٣۳۷٣ ٭مگ”ئج جہ × ما ۹

 ہجر نیا ا مہ ہو جیو 8جج وج ]مج٭ ج



 دہ تے 710045988... ےہ ےہ ےم سی

 3۹جہر<ہ ۔ی۔و "وج. ٭م ہ8 ہ٣ ٭۔ااگ
 آ۹7 یحو ×۶ 5۷۷10 "۳۹۲ ب5۳ 9۱1۴۴ ۶9۹], ۲ 3۹1۳۴ ٣

 ٭٭5 ہہ ٭ مم ہت ٭٠ ہ٢ ہ٤ ۲۲۰۰٢ ہ۹ ڑإ+٭
 89 65) +1۹6 ۹۳۳ ن۰ جس, 2ک >187۴ )۹)8 ج۹۰ ہآآ

 3117 ۶۳۴۹ ۵۲ ۶۳۳ ۳ت 1۱

 یزقلا ا تک یا .-٭ ١ ہ8۹ ٭٭
 ۳۳۳۳۶۲۷۳۴ )۴٣ ك5 ۳۶ 17۹ ۶۲۰۴ م۱ 3۰۴۱۷۲ اتعتآ

 كیا لا ہ۰۹ ۰١۴۰8 ×× ۰3" ×5 ۳× ]٭-٭
 م83 یہ 1۹87 ۱۹) ۹۳۹1 7ہک 321 ۰3) 7 ۴
 - ۱557179 ۴٣۸ ب۹۰ ×65. ۹۹ ے7, "×۹۰ (
7۴ 11 ۴۳۴ ۶ ۹۹۹۹1 (13 5 ۳× 77[ 

 ہ1٥ ہ) >27۰۰: .6۳.7 ۷۴ ۹۹۹ :2 5۷۳٣۰
 5575۱ ۴7۰4 5ہ ما ڑ3. ت۰ ٭ ہہ ۹۲۰

 ٣۶) ٭ىی ہبہ ھم یا ہچیچیج ۳م م۱ "۹۴6
 7895 ک 47۶ 397 ٥ 1527111 5۲7۹ ۱۹۹۰ 5 ٢۰

 ٭ج 7+ ۳۰ ٭٭ج ہ. ہو ٭٭37 ہ۹ ۹0 ٭
 ماہ“ 515 8779 ا ۶۳۶ ۱۵۳۴۰۴۳۰ 377 1۹3717 7
 جہ 96 ]کٹ ہہ مأہ ۹۹۵ 09ت. 55ا 8۹
 مج ہ۳ ۳۳۴ 85۱۴ 6 ی5 ہ3) ہ۹ ×83 واڈ+٭ ۳

 جر. ۱ 7۷ 514717 6 ۰1)5۹6 ۰۰ ۰٣×7۲
 وی مج ت6 ہقر یو 8۶8۰ ہوم٭ہک. ہلرو

 ٭+-٭.۲۹.۹ 5۲ہ) م5[ ۹٢۲۴۶۰ ۴۶آ ک۹۰ 251۹ 6 8
 ۳ 1 1۱ 7۳۰۱ آ7 ۱۰۹7۳ ٢۴× ×× 68:5 ہ37
 5۰دہ( ۰۳۳۷۵۰ 5۹۳ 8۱۰۴ ۵5٢  ۳۴۳۲۷۳۹ 5۳7 ×چجہود ۹ ق5

215 5187 ۳: 11 ۶1 7, 5۲۴۹۳ ۴1۲ ۹7۹71 7 ۱ 

 تا ہ8 ہ٭٭ ہ۰۹ ہلآ وع ہچ--٭٭ ہٍ
 ؟۲ و8 3)5 8 ۶1۹۹۹7 915۱ 1101+ 63) ۶2 68
 5 ۹۰ ٢۰ ۱۴۹۴ 73-< ہ و۶7 ہو م۱۷۹ ورس×
 جر ۴۰ ۳۶ ۰ 5 "۲۴۱۰۳۳ ہم و۰9 -ا٭ ب5
 ۶+۶ھقب× 385۷۰۰ ہ ۶۶بج-ی3۰۹)۱3 ۳۳۳۳ را ) 7۱

 ٠۰ 8۷58 ۱۱۹ 55 ١۱۳۲۱۹۸۱ ۶۱۹۳۴ ٦8757 18۳۳۳ ی۳
 ج5 ٭قیے, ٢ ٭٭٭ ٭5٭٭ ہ۹ ج- ۳ج

 ہو9 19 ۱ یک ھا ز3 ز8 ۹۱۳۳ا ۹ 71 757
 ؟ڑو+ 'یح <7” 1۹913 ۹(5 ۴۹: ۱

 ہں -ھج ہ 3>٭ ×۷ ہ۹٠ ×× >۹ ×7× ×× -× ×
 >5 م۲۶۹ ۴ :٥ 55۰ ۹6 7ھ: م7 5۳1 ۲۴۴ ےک
 ×۹ 6 7۶+8. دہ ۶8۴۰ تب۰: ہجچ<.٭ >۹. "6٭

 ٣ ×5--50٭۹ ہہ ہم مہ ہوچچ 3۲۰۱۰۴ 3۹

 ]قی ٥٦۶“ ہ, مکڑچ ہو5۳ ۶۹ہ ی٦
 ؟5۱ك۹ ٣۳۲ ۹۳۷٢ ۷٥۴۶ ہم, ہہ رہخ و558 8+ 7

 ۳ 75, 5 ات اج <۳ 5۴7۴ م۱ 35۱

 ۳*9 25ا6 م۸ ×18 5 ۰۹9۳۳۰۳ ہ35 ہ۳۳ ٭٭

 تپ تہ. ہم١ مہ .یوچ ۳ ٭ ] ٭ڈچيعى

 زا کتآوُم تعؤاذلاَ ۔ .٣× ھ ج1. ول ×۱ ہد٭

 ٦.5 ہ5۳ ۶۳۳ 7 ۱

 یا رم كْیلع اتتَمدَسَلَو جج. ح؛ (ہ00)- و >٭
 1۳7۰ ۵77 پ75 ۴۶۱ ہہ 737 ۹ ھ7۶ ۲۳ ]

 ہہ ب۹۹ ۹۳۴ ۹۳۳۴ 3۰5 2۴۳ ۴7 7۱ ۹ 8۹ "7۴٤

 1.۸, 2٢76 5۳۴5 ٥8۳1 ہ× و ٭٭٭ دت. کا۳
 )اک ۱۶۳٣۳۹ ۰ا35 ۹۹۰ 2۹۰۹۳۳۰ 7۴ )۲۳× ۶)۹۷٣

 57۶۱ )77 *چ٭ ة9. 3ہ ٭٭ ج۱ *۹٭

 ہہ کتا ۱ ک۶۲ ہ۸ ی٘لْا ×ہ×٭ ×:ہہرجح ہہج رج
 ۔ ی۰ >۳ ہہ ھ7۹71 ۹۰3٢+ ۳7 ۱ ×7۰ یم ۴
 جٹ -.م× ہو 'ہ' ٢ م8۷۱ ہ۰ ۰*5 م٦ ٭٭

 8۹۲۰ ۶1۱۹۷۳۷۹ ×۳۶ ک ۹۷۹ ٭رە٭٭ :08۶٥5(5۱-٭"۰ ۸۸))

 اج (38)۔أ٤٭ ی59۳۴ ١190 ۱85۳۳6 7 ٣ہ ×۳×.
۴۱ 

 یضویاَم تنا لَا ذِ جہ ۱ ہم ۴

 ٭٭ ی×٣ ۳5 ہل) م8 ×۱ ہ5 ۳رہ ]7 ہک

 55 ۱ 9: 58 ہہ م٭٭ ہ۹ 8۰8۳۷) 3۹88) :3٭ہ٭
 ۳9و۷۴ >5 ۴5 ۲۳۰۳۱ ۶٢ م8۶ ۱۰۷۴ 5۰۶۰8)ہ٭

 م٭ ٭٭إ +5 5۰] گا5 ۱۱5۰۳ ۹)685 ۲۳7 ۱۴۲ ۴۶1 ہہ, 5۴
 یجات ۳ "٭× ہ۰ ٢۳۳۷ ۱۹ ی٭٭ 5۴5 ب۲ ۴

 ۳1 11۱۰۷7 5 مم۳ ۹٭۱"۹٥ یي٭۰ ۴۲۳ ہ5ا۹

 ہ٭۱۳۳٣۱۰۳), ک*5 ۴9 ۹۲۹+۹57 ۴۱ ۷5 ۹۹۴ +7
 یق٭۰ اکا و م۶٣۴۳ ۹۴۳۰۷۲۳۲ :ر٭٭: ب ×× گا5 ٭٭ ہ۷۰ 87,

 71 91 )81 ۴ ۱ر7٦185



۹7۹8۴ 47 7 
 7جآ ۹)3 15 : ٣۷× ۸8۳5 57۲۴ ہ. 5ا 6,7

 ججچجو ہم۳ ' ٥ ت5 ۱ ۶:57۳1 ۹۰۹۳۴ 7٤۲
 ے٭٭٭ 1:13۲ 5+۴۵ جے ۱ مات ہا کا ۹ ۹۲۳۳۰۰" ی٭٭ مت
 بیج 'بجعصح' ]ي۰ ۱۰٢٢۷۱ 5ا۹۴ 235717 ہ۹, 9۶۹ باب مان
 ٹچ ۰. ۹77 ×۶ر ۱۹۹ +۱۲۶۰ ۹۸۴ 7
 ۱(ح× ۰: 7×0: بج م۶ 55 × ۰۱55 ۱۹۰ :٭ 1 7+

۶5× 

 لملدلاب لادن ی۹ می ×۶۹ ۹۶87ا ک۹۹ 5ا۳:
 3ہ 8 3:8۱۰۳ ب۴ 57۳۴ 7٦ (59:)-ك٭ 17
 تہ << ہ یہ )ج٭ ۶ص ؟× ۰5 98:66 ۹۱7
 ۳. ۳(8 ۳۴۰۳ ہ٭ ٭٭٭ ہہ. ہ ٭آ ہ۹
 ہج 8ہ 8ج مج ہ١ 8. 5نہ: م3 <٭
 مرصس525 | ی۴ 7۳۰ 17۹6 ×۴ (813۷ 7۲۴ ۶۲1۱ ا51 ما تب

 حج مہ ی۳ م۳ ])+ ؟۳ .م ک٥ ۲۲۳۳ 56 85۸۷۸۷٣1
 قی مج م 8یہ ہمہ ہ89 ہہ 9۱5 ۸۳۰ 6

 ۔مچس ہ۰۰ ٭م ۹۰ << << ۹۹۲۳ .۳٣
 8۳ 5۳۴ 28 71 1۲.۱1 (2۴۰۳], 89[51 ٭5٦٣ ۳۰۹۲3۹4 (7

 >حق×چ عج ہ ]و <5 م871 7 ,۹ 408۰۸ ٥
 مرہ مجبس:۳تج ہ 5۰۳ 878 ×یى×< ۱ ہ٭ ہ٣” ہ 3:8
 مج... مہ” ×۸۱ دق >۹ ]٭ دجچجچ ہ۹ ہٹ
 مم> 17۱۴5 یک *۱۷۹) 5)۹۹۰ ۲۳5 4, ۰۹, 7<

 یب جج مہ ہم ہہ 5ٛ ۰۴۰۱ "ہ۷۳۳٥ ۹ ٥
 م5, ی 87۴ ۴ 53 ۹ ۴۱۶۲۶۶ ۹۹-۹۰۶ 5۷۸۷۰

 ٭ 1۱

 اد لودعاۃ دخاب -  5۹. ک5 ۳۳۳ 6 7ہ
 مہ -:چن٭ 8۹ مج وید ہرکف کج ہک. ۹۳۶۰ ٭
 )نک ا5 ۳۳ :, ۹۳۷۹۸ م۰۰۰۱ ۴۹۵0۸ ” 5ام کا۷۳6, گا
 ہہ پہ. مہ 5۱ ۳6 ١ یابرسصک ۹۰۰ 89

 37017 2۴۰۳۳۷۱۶7 ۱ ۴۹۹, ۴*5 ۴۹1۸ ا (3:)-ی٭* ٣۴
 55 ہم مم قم ۳۳ ۹۹۳ "۹ ۹۴ "0+ ۱

 ۔ی×ج٭ ٥< ججآ یرنرم7 ×× م۱ 5 ۴۳ ۹۹۰۳۶۲ ٤
 8ہم مج ۹؟٭ جہ مب٭ہ. *+ ۹۰۰ 6
 85 ہجچا509 ت۲ 5۶5۱ ی9۹9۱ ۹۹۲۰۸ 7 55 ٢ ہب

 ںبچعم نجم گہ ہد ۰۲ یم ×۶3 (2۱ػ
 77 ۳٣× ۶ )ج78 ۱۶۰-۶۶۳ ۱۱۴۴ 15۰ 2۱
 ہ5 “۹ ٭٭٭ 5۳ ٣ہ ٭م۳٭ ۳8, ی٭ ۳۴ 15
 ۔ب× ×8 ٣ہاھ, ×۱ ×۳7. :ٌر ج5 ۳٣ ہا

 ٭ہ ×ج - (8-٭۰"8۹٤۱), 3]۱۹5))

 یز کک ار درک ×۰× --×
 ج7 ۳ 7719 77۱۰15 ۱۶ : 3713 ۹ ۹3۶ 75
 یجج جم ٣ر ٭-۹٭۹٭+م ہ77 ٭-۱٭ 886 (
 م ٭چ م٣ می ےگ ہم مک 0 ک5 ا 5
 جب. <ہ ہہ عج یب <۳ ٭ 1:۴ مہ.

 (ك۳83)

 ٣۰ لظ ۱ ۱۵ لا لاق
 1 ِ ا ۳ - - ٠ یس لن بت ۱ . ٠ 37 5 7 0

 ا ریال ولا لنڈ اک تئاقلا یو ا نآ ا
 ٠ بق تول دلودعد یی دع ٤ ںخاب لالا 7

 اس تی
 ا ےل باوا کرد رقت

 5 ے در مے صد ےہ < ےہ وو ا

 ا ردق ی۶ تالا نم لیڈی نت توا آ7
 1یا اوکار تا بحال ینا تن اص او یلو ا ک 27 ےسو رس 7 ۳ 6
 ا یا ئل وا کا ںیعذ لا ذا وڈ قام او بی
 | د1 وف یط ةنإ نوعرد یاھدل ایرٹذ قایطاالد ا

 1 نا فا امتی سدا ہللا تل وم ٠
 مسا الم یار لا یک او تاک ا7

 ۔4 یباتعم لسراق تیرا برا لوک ہیک یراو
 ال وا ےک گکگ س2 سیما ےک جے ھے وو پ٠ ود 2
 ک زلماو كر نو يا تن ںودھہی الو نوأرَ

 ا تک علا ا یا وا الا یش نیک آ7
 ا یش ولا لا یل نم لاک وکو باک ا
 1 ہ لو ورک ابا او نت 2 7

 (محر ہی وک یہ ہر مھچچ ۱۷۰: ٭ی ۶ ٭؛ ۸ 76
 )3 ییہ ر07 تی قر ل۹7 7۳+ ر ۳ 77 ۴ رک
 *ج ت7ج ہر ہ8۰ ہمرہو ھ5 مو ٭م. ج75

 لی را7 ہہ گل ہی اج ہا 7چ 7 ھ7
 4, یمز ۳۷57 ہر77 ت54) یب 7.۳ ر ہ7 ۴ مروہ 6
 مر٭ مے یہ ٴورو+ہروج جج ر بر و ج5 ہج 7. ۶7
 ہ]-. ۳ و ر7۴. 77۳ ای اچ ای7 چا یا 7 7 7 ا
 چپ بج کاج جی أ6 ۶۶7 ۷۷ ہم ہ٭ ہ٭ ۳7
 مج اج مچ ۔_ج مم مج وو موجیر بر وج 5
 مہ٭ مج !مبتروجوق+ہ مر بوجہ مح ےج ور
 ق0: چر8 57 ٭ہ یر۴ / یر ) یو٭ ھ0 ہ3۳ 77
 8ہج ج 53 مج ہوچر یر و ہ ہ٭٭ 5 ہ75

 5+ ہ17)ج ۸۰ یھ × ہ٣0 ×7۳ ث۱۳ ۳ 7۲۱ 7 )٢۰(
 جو موج 257 م۳ ۲:۸۰ ھہ ج× 2چک ۔]ک ٣ج / یر 97+
 یر ہہ جو ٭ جم مہ 7وم مج٭ وج تی

 جر یےر ہو آ6 : ھ ڈس :٭٭ ہربجح ہبہ! ٭٭
 ہہ ہ۳ د۸ چہ موہ )7 بجو ۳ 825| ید)
 عر × ٣×7٣ ۶× ہمہ٭٭۲7 یہ مج ٭ ٭۸ ہ۶٥ 7۷ ہد
 جج ہ89 م8۱ یدر بو  ہک٭ ز7 م۳ج ۸۹ یو: 6 ۶
 ×۰ تم 7 ہمرہ٭ )+77 جود ہو٭ جتمف٭کک ۶

 بح٭ (5) ڑجیچںوچچ ہہى ج٭ یج  ٴروو٭ ہ۹۲ ۳ ٢
 7 ہما :*))7٭7۳ ہہ جج جج ۸۳ہ 7حج ہم٭ جج
 ۔آر+ ]جر یجب م و ہہوو٭  ۔ن یزو ہت 75۱ی

 ۲۰۳۱ ۵ ۳۳ ۳37ج ہہ ہج ٭7/7 5807۹۱ 7ہ ×۹۳
 م1, ۱57ہ 3+ 57۹ ۹۰۳ إ (یدر 67 ۶ ا5۳۹ 7 ۶

 ہوجڑچےی جب  یمر جج ۔)]۳ج : ہٹ<بو وج 8
 ھ7 مج ہہ ہ7 7٭ 58 )ہ ٭"کی٭+ ہت ٤
 تو عر ہوتو (٭]ہ ۰: ×٭ بق !تبر٭ ہ۳۲

۲ 



 ٍٔے ہم --

 راشن

 ۳۶9۲۳ 0۳5 ۳۴ ×:اگ7 × م5 م۳5۹, 5۲۹ ۱5ا۴ +۰۶۴
 ×ج مم7 ]۳ ب۰۸۹ ۹۳۳ 55۱۱۹۰6 گا3 ×۶۱ ۶
 37۴ ۳ ۱۳١ہ" یب۰ جآ (3)-ہ م٣ ۳۲۶۶ ×۹۶ وت
 ہ7۶ ۱ 75 5۹۳] ۰۶7+ ٹ5 +87 ۴۶۰ 7 ۳۳

 پنجم مج 87 ب۰ 9وء۹8ہج گو ئ۲
 پچ. ی٠ ہہ ورج 8وج واچحم ی.؟۷ ۴۳۳ ہ
 ہو3. ٴء۹۰م 98 م٭ ٭۹ ٭ی ۹٥٤٥ ٠8 ۹(۶۲٭۰۹٭ ٭
 ہہ )54 ]5 5۱۴۹۲۹۹ تا۷۳ 7۱5۳ ۳ ۹

 ی2 ی ٭٭ 5م ۹۲۴3718139 :۶۹)513 ۶757 ۹۱۳۳5 1۱

 ۳۰۲, 7۹7137۹ ۴ ۹58 37:۹17 ؛ 7 ۰٢۴
 78ج () ۹۹ ۱ م٣ ۶)۵۳۰[ 51 ۳۳۰۴۴ 741۹۹ 78
 ۹۳٦ ٦ہ .3١ (5م)-۔ی٭ 87 77 ۱۴ 5۷۶۳۶ ۳۴۰ ۷ 7
 ۳8 ۹۰۳7۹ ۴× م٣ ہ3 ء۰ ۱-۔ عم+ ج7ر ۷

 ی5. م۳ ۱۱۳۳۳ ) ۴ ۹۹ 8۹۳۱ ۷۳5 ,۹٣
 *۔جم ۹ ء5۳ ۰۰۰ہ ۱۶ و ×آ ہ ۱

 )075 مج. ہہ ہ ہ5 :۳٠۱١۲ج و9۶ ہ ۹۹۴ ۹۹۳۵ ۴۴ ہ
 یے. ۳ہ >ہ٭ ۴ہ ٭ہ ك۹ ج٢۶ ١1٥0۹

 چا ٦ -- ب۳ ×۳ "۱ ۳ ۴۲۴ 5۶ 7۴
 ہہ ٭ی ہ پ۱ - 87 ×75 ٣5٥4 *۲۳۰ ی٭۹ 1 ۵6٥

| ۹6۹ 25 

 ١ا5۹ ۹۳۰ : |٥١ ×۶ ×۳)٣-ودی (۹۰۱۰۹٣

 یتیم نی نناع تیقلا و ۹ 9 ۴۹۱ 8 ہہ 7
 371 نک ۹۳۰ ]۳۰۴ ۹۳۰۳ یج ت۳7 ی7۳۰۳
 مت 7۳ ٭٭۱ ٣۳× .٭. ]ہت مہم ہی یہی ج88 85
 جج ]5< ۹۲۱ ء۰۹ ۰۲۰۰ 855۹ ہما ٭ہ٭ ات .× ہ٢

 3)423 ٥9 ک2 ۹۹: ۶۲577 771 (۱

 حآ یا ؛)۔-ی۹ م۶ ء۹188 +۰۹ جی 'چج٭
 یىی  ب ٭*ہ٭ مج يں ؛: پو یر ٭8٭ 8 8)
 ۳×7 ہم75) :۳٭ ۶۳۷ ×]× )7 ہ۹٠ م77 ۴
 57 ۴۲۴ ٦" 8۹ 579 ۴۱.۱ (ج:) ۴۹۲۲۰ و می

 ک5: 51155 ۶۴ 87۳۴ ۴۰۲16 ۴7۹1 7:۱

 56 ی٭ ی٭ات <۰ )۸ ہم" ہہ "۹8) اج
 ۳×. ی۹۰533) 27 ۱ ۶۲۹ ج٦ (ک77)-د۶ ئ۳ ×۳۷ ۶
 +3۹۰: ما 5۳۰ م70۶ ہ8 ہ۵ 6۹۲۱ ۳۰ 1, ۶
 ٭آآے| ہ .۱۳٣۳ ب۳۳ ۴) ×۳۶ ۶۱۴۳ 8۳
 18 ب55 33) ۴× ۱ :7) ×37 3 ۹۳۴۱ 77+
 57آ ۴۹1 1۳ا5 1۹۱ ک×15٥]5143 کف کرا( ۱75۱۲۱۹ 8|6 6 اچ

.7۰ 78 ۴1۸۴ 1 

 چج٭ج ہت چوم. مت مت ہ ٭تى ہا ۲۴۴۷
 ۳ی 9: ہ۳ ۳ ]-چ-ج 1 ۱۳۲۳۳ ۹۱۸ ۹)
 حہیرم٭ ۴۳۶۷ +۶ےچج٭7 ہ7۰ 7 5۱۴۹ ۹۰۴
 12275. 5۷ ی ):٠ 38۱۰ :37 88 35 ۹۲۲ ؛ ھبِ 7

 مہ یک م۹3 ہ۳ ۲۰ 7۱5۳ ص ھ٣۳۳ .13× ٠
 >۱ ۳۳) >7, جنت 271۱ 1۹7 5۷۷۴ ر>٦ (31:)-- 7

 ین[ 5٣آ( (7

 ور إ۱ ۶۶ ےس
 وع نص شلَ و ۔تعنص ٣> ۹| ۹۹۳ ال ۴ ے

 87٥ا 51715:۱۹18 یسرف تعنص ۹۳91 یک 5195 ۹۹

 8 57 ہ57 تا ۱۰۰۳۹ ۴ا8۱ نيِملَم

 مم یظنح یلع (3۷۲۳] ×۱ 5۳۹. 5۲15 ۲۹۴ 55
 ہہ جج (38۶)۔-ف٭ 3 ۴ 7 6 ۱۹6 ٥۹۹۸

 ے۱ کا٭ +6 و ٭. ہ٭اخپ موت ےک فیہ 0۴7
 25۳۹ 1۹ ) ٭7ہ٭ ہہ, ہہ 857 ۹۰۱۸۲8 )۲9 (5

81 ۴1۶۰۴ ۳ 

 نئ یت جج یوم <6 5۳ م٣ ہہ
 958۳۰ ۱ص۹٭ ء۹۹ ) ۹571 7۳۲۰) ۱۹7 ۰1 5771۳5 ۴۰۳۳

 ے٭ اکڑ ےکنو - ۹۴۹ 518 ١8 ١83 ہم٣
 ڈجچ -۔ ؿیچ٭ہ مز ۹۹۹ ہم٢ ۹ 6 77

(7+(3((8) --۱ ۴۶6 
 جج<٭ہ جہ یدبدج ٭ہ ۹ 8 *8ج. ١۱۵۸ ۲۲ مج٭
 جی م3 5٠م دق٭ مے وک عوف ۰۵ ]۴۲ ہک

 هللا
 بود ج۰۹ یٹ بر *٭۹ *٭۹ +3۶۰ ٭۵۸٣) تی ہا
 مج ہ 8۹آ ج5۹ ۹۹۹ : مہ +۶ پ۲٠ یئرس5
 م۵3۲۳ بد و٭چ 5یم ہہ 8۳۱۳۱ ہ5 یہ مچ ۱ ا
 ۳× ۱۴ 55۱ ی۹ ۴۱۸۰۹ یڈ ہہ ۹ ۴۱8۸۳۰ 16 7

 م7. 3877 ١۰۳ ۹777 ٢۶۶(× ۹۰۴ 5۱۹۶8 5۴ ٠
 ج46 ١< ۹9518 314۲۳ )۳۶ 37۳ ہل ۴ ۱ ۹9

 ٠8۳۳٣ ٭ ۹83 ٭×۷×ك۰ ہ٣. ۴۳۳۷۹۵ جت
 9۹ 3۳۱ ۹۲۳۳۳ ×75 886 ۰۳۳ 8۴8 ٭"٭
 ہ53 وی 0م. 0 ہ ۹۳۷ 8)] جج ٣6۰ ج7

 71۹ ۳٭۱ ۳ك ۱× ٣٦×

 ہہ" 3-٭ ۹ہ م"٭٭۹.+ (٭۰ :"٭٭.”آ ۳
 6 )ہ۹0 ما[ ۹67 ۲ م77 ۲۷۳ 5 ۶۹۴ <
 1۵ 2۹59۹ ٣۰ یا6 5 159 ۴1۹ 55 701878 ۹

 ۹7 ۹*5 ۳۴9 ۴7۱۹ ۴۹۹۱۳ ۰۳۹--۰" )188 ٦"
 37 ۴ 77کر ۹۰۳۳۰ 518 ۴۶۱ ۹٭٭۳5 "3۲ ہ 5
 2ئ۳7۰ تآت 7مر مک ی ہم + مج--٭<"٣٣٣۷ 46
 ١۷7 ب ٭۰ ا7۹ ۴8۲۹] (ئ71]۰۶ 57ا ۴35 ]6 5۰ ۱
 ہ 8ج مہ 38۰ یم ہ٭٭ جج, مہ ٭ڈ5٭ یا رر۔٭

 ۷ موم 8ق. ٭! ع۳ ۰۳۳۰۱ ۳۹ ۳ ٭
 ۳ "8۳۳) ۳١۳۳۸: 3۴ >837 5اک <5 پک عار

 ےج+ 77۱ ۰5 5۲۹۴۱ ۲٠۶ ,۹87777 285 ۶۹۳8۳۶5 ۵٠۷۹

 ن یمر ٭٭۰ 53 ۳۶٢8 1ہ. ۹< ۱ 1۶5-۶۰٥۴
 ہے ہ 98 "3 :۳۰۲ ١ تت٤  ٭۰٠ و (۳ك۰ك م<

 9۱۷65 م1۹۹ ۱۶۱۴] 7۰7۴ 71 3۶-9۶1 )۹13 ۶)٥1۳۳
۹7۹۳-7۳۴ ۹1۳۳ ۴۹۰5 35۰ (5۳۷) 71 5۳ ,872 779 

 ۳۹-۳ 7۱۹ 1۹7۰۳ 77ج 7۱ ۰٣]

 و ٭ہڈا ١ ہ7  ٭غیباچ٭ع ہ ہد ہ۹۹ ءء۹
 دخچ٭٭٦١ ×36 یكت ٥”٥٣٭۷ : ج٢ چا: ھ8 ۴۹



 یا دل وم وا ان وف < اکی مشین المیہ ںودرد نام جد اے ہیک ام دے ےک حا او اک و با یف ےک ۳ ۰ا ب2 کب دت ی انط ہو رس تک تھ اگ ہوش ا وک ز1ر حلم جیب فی دی اب یی ع00 وس وج

 ٭۰٠ جو نوچ رک ۳ ١۰۹ مج ۹۱ ۳۰۰۲۰۰۰ (57۰)ر۔ی٭
 >+٭ ×× ہ ٭ہتان د٤ جڑ کو م19 + 5 ۹۹ ہ0۴

 و335 ہ۱۶ ہ"م>4 885185۱

 قو جا یس مچ مم پ8 ۲5۳ج ٭۳
 ہہچعئ١ ٭ہیک ۹۳ ہ٭ مہ ۹م *م]مچج و 5

 518۳ ۴۹] 571۱1۹۱۶۲ 717۹۳: ۶۴ +1٥ 77 ۹۹۳۶۳۱ ٣۱٢
 ۔-ہڑج چوت ۳م ۱۱۳۳۶ 3۱۰۳۶۶ ٠۶ ۱5 ×۴5 م۷٢ 3ج٭ ۱
 یو أ3 ےب مم و مج ٴ٭ گمعج ۹ ئ۳ ہک

 5۹ ]۹5 775551 5 ۰۴ ۹1۹۹ ۰۴ 8 ۹۱۰5 ۹٦۹۹
 ے٭<٭ ۶۹86۴۱ ٭٭ 8۳ ×5 ۹۷۲۴ 8ج۴ ×۹۶ *٭5,
 ۰۳۳ 6 <8 م7۳ نی مج 165 ۹۳۵. 1ص
 مچ *(٠٭۳ص مکراڑج بب( ہ >:م۸۶8 ۰۹۲۰ ۶ك ۱
 ۔!] 47۳۹ 7۲۹ 7181۴1 ]۱7۹ 77۲۹ ۹7۹38 597۳۰۱ 5 ۱

 ک5 >۰ ۹۹۴ 9۲77 57 ٤ ۶٦ ۶۲۲۴۸ ۹۳56 ۴۴۳۳ ١ 8٣۳۴
 ہو7۳ ۴۲3[ 37117716 ۶۲۲۹۳ 5۰۰7 ۶۲77 ۹۱1۱ ۴۶7 ۴ ٭

 ہ8 0918 571175 ۶۱۹5 1۱ ۴ ۹۹۹۹ 5۲٣۹۲

 37. ٭ *أ"0و٭٭۰.٭ ٭مہ٭ وم *٭۹٭۲ ۶
 7۳7 7۳ ۳٣ < 31۳5۶ [۹۶۳۳۴۴۱ 7۳ (4۴۰ ۶1 م۳۴

 3.58۶۱۹۹ ۶1۹:275 ی٢۳٢ (۹:ئ:5 ۹۲ 81" 5۲۴8۴ ۴۲۹ ٦٦

 +7 11۴6 ۶۲۰۷۰ ۴ 56۹ ۰"۴٭) 1ت2 ۱۹۰۹ 53 ۹ ۳7۰۶

 م٣ وہ م58 ہ۲۰ ء۱۹۹9 7119 6 ۳-۳٣٣۳
 ۳ ۶۲۹٤۱

 و 5 نس ہ5۹]8 ۰۴ ۶ ×۲۳ 77 ی٭

 8۹۴۰ ۴ 5 آ نمو علت ۹۹۹ ۹۱8 6

 ۵9 دو کم دو ہد ہ دم
 م3 ہ5 ہت < ۹٥8ہو ٭٭٭ ثتراو٭ہ ۱ 8)

 جج. 78 38:8۲۳ 5 ۹:47۳ )3 ۰۳ .۳۳ 3٦۳۴
 8589 3075 *3 3۲۳ 97۱ ۳۰۳۳۴۳. 457 ٭ 3707 5۳ ۴
 حمج<٭ ٠5 ٴ۔یچج ۱ ی٭ مھ ×۱ 3 م٭٭86۳ہ مع

۹ ۴۳ 7×7 ۹۹۰ ۶۹ 8517 7 ۶91 
 3 :٭٭5۹ ہ۹ ہ3۱ ۹۴, ۹۴۷٣ ۰×3 ٭.

 ک1۶ ت5۹ 9191 ۹77۴۱۹۳۰۱ 27 ۱

 و193 7 ۹۰۱ 57 811 ۳۰۸۹ ٣
 575 < 3۳۹971 ماہ7 >۱< 10 ہ18555۱۶۳) یک ہہ

 ۹4۲21 18 ۹۱۱91۹73 7۰۹ 18 ۱۹۳۹52 ۶ ی ۴۶ (( ٣>

 تا ینا ٹو نی جم - (6۱۹ ۴۳۹۰ 8
 ےہ چت مک ×۹5 ۲ہ ×0ر ۵۷۳۰ 85۳1 ۲۶ ھ-, ک91
 ٭خرجاو >۰ ×۳ ۲5۸ ۱۹۰ 5۱77 ف۳ 8۴۳5 (۴
 ۳. مچ. ے٣ ۰ج ۶7۸م ٭مہ ۹۴ی۲ 6
 5855۱ ۳ یو ۰ہ مچ چود ۹۴ 8 ۳۹
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 ۲ ۹ ج71 ہال 73) 77 ", ۶75 17 ۹۹۰۱ ۰۹۹7
 5 ۰۶ ٦٦ ۹۹۳ ہی دیک 1)۳ ۲۳ ہہ ء۰۸ +۴

 ۶-٦ ۰ *۰8 م77 ۱ )۲۶۰× ٣×

 ہااڑ ٭ 5ہ >٭٭٦٦ج+ ٭ *۹٦٭٭ ٭*۲ 1 6

 ععترھاا عت جج دست ھفقم یس جصوججحجے.ییچوبوحم+ ےس تک تاجتسمپ

 × د۷ مج 57٭ ز9۰ 95.۰۱ ۷×۳ >× >۰. ہ٭-٭
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 .٣ ٛلط ۳ك میلا لآق

 وال سا ھو اؤر وم یرلاوللک یگ
 ' *6یپ امن جاو ایا مولا نی لنا
 اتنا ل ہل تاک اذا عادات

 اتنا نوا ا لو یو با فا
 ا گیوا نسب لعجاد ہت سب کا لو یوم رپ

 . | زکںووم لاق یوماد مم تا الو ناف دووم ||
 ۱ مع5 نوعرف لو مد  ینض سار آو 2 لاس ۱7

 . نوا عاو رتن لوکل بو یو ش ول لاق اؤر ن لیک
 ۱ ما وارد ایادا نم باخ دو پآ لیک یک
 ا 2 نانا نال نزط ناول شا اوڑھ
 .| ہمارا منی دا دری لنا نیک

ٰ - 
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 ہمہ جہ7 ہ94 تد۳ چا7 باب نج 7 ۶۷ ہ۳7
 ہ77 وج م8 ۴ و یبہ ی7 77 ۱ 67ج تا77 ج/7۳
 توءچ می ۱ مە۱)ر ہت ٭٭) جج مج بج موجو ری-س٭ چچ

 599 / 7577 یبہ 79ہہ۳م)7۳۳۲ ہ7 777۳۰۸ ٭ہجحچ ؛ عر ی
 چہ ہہ ہر ہہ+ہ۷٭ ×٭+ ]مژ یھت ہہ روح قہ
 ۳۰,۳٦ .7 ی م×٭3 7 ہکرو7ہ7٭۳٭ 3۸9 ج7۹ ر عر 5
 بویبہج بجو ٭٭ م٭ہ ہو مور جیو,و |م ھ7

 ت7 ۶ بب ہا رام ا وچ ر (ر یس 7.7 7 چہ یت
 7جج ہہ وچ بم یبج میوچ ٭چ چںں نئج<
 م07 (ےعر) چدب٭ ہ۰۶٥۰٣ ہیچ ٭ مرچ ]77 ہمرتجرک 77
 ]77.۳ رہ توا للہ ر ۳ ]۳۳۳ج ٠ ہمہ ×7 ر7
 ہ7۳ 7ک 7ج )×× مل۳ ہ7۷ جو٭ ۲ یج+ پو ھج٭

 ٭ ھ7 ۷77 تہہ ) (عحجر جہ ]نج × ہم٭۳٭ ہوجدچ
 توج٭٭6 7 یہ 7چ مرجو٭+ جج جی / (میمر بیچ
 موت بچہ چو٭ وج  ىیرچ ٭٭ ڈو وجوہ چپ چو ہیروچ
 نشیب انس سم
 ہتكت7٦ 5وہ, 2۸ 52, 79ر٭: چا ٦ ص7۰ 5.7 ہمرج أوجچہچ
 +٣۳ ہ۳۹ ۹ پی ہجر یىی مہ عج ہوہ "و ممے

 13۷+7 ٭قہ7< ر مر ب×ج 7 ہرزہ تیرہ ]7۳ ہیچ
 ہک ڈ یہ 7 7۳ 5> / (ئدز) ڑ7 7۳7 ر یب جہ

 یہ ہ67 جوجم رو بج یو ہ+ ٹچ یڑو+ عروو عی
 ۳۹۲ ط7۱ خی٥) ا٭تبمو ہیرو ہیرو "ہہ دہ چو
 بق 7 75۹ ہہ ہک ر ہا ج نم چ۹ مج دم ۱
 خیر دا7 ٭)7٭ × ہم وج جج وزو+ رک ے مہ - پی ہ7

5٣1:75 
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 ف3 1۳5۹76 ×-×۰ یت مەہہ٭ >)٭ ۴
 ح57 تہ ۴(۹ ۱۱۷۲۴۱۷۱ (3137۸) ۳٢۳۳۰۳ ٣۳۹۷۹۰ ٣ ٠۱۶۳

 2× 88537 ۱: ہ٭ >۰< ×7 ہ××٭ ۸7 ہ جر
 5 ۳۲۹ ۹۷۳, 41۹۰ 5۴ >8٭ 7 8۹۹۱": یڑ
 ٣۳۴۳ ۹۱۷1۹ ٦ ×55 ۴۹ ہ۳7 7 ۱۴۲۳ ×۳۳ 7 ؤإ۹

 3۲ ٤8 3٦ ج٦۱ 553۱9۰ ك5 ۳۴۳۴۹ 7 5 ٥٥٦۹۹۰۰۱

 ی۳ ٭می : یںیفایفووسَح اہم (ك9۹3))

 151۹ (515) ۰ : ت.ر٭ ۳7۰ ٢٢۳۰۳۵ ٭×167 ب18 ۳۳۰)
 25۱ ےرت 5 ہ1 ۵ ۰۰ ۱8۰ 27, ۲۰۹۸۸۰۳۱۴ ٦۰ت 5ا۹ 7
 ×۳8 ]5۱ 8۶۱۰۲6 5۳۲۵ ٠ ۲۳۰٣ ۰7۲۰, او۹۳ ہ ٭٭]
 ق2 1 تا آ3 8 ی۹ ب5 87617 7118 ۹۱7
 و5 ھ۵۳۵ ۹۹۴1 ٭ ۶ : 237۷6 ۱13۱۹۱۹7 ج) ب۳

 یو5 ۴ ۳۱7۴ 7*۹ ٣۳ 5-۷ 58١
 ×۳۷۷٣ہ+5۱۳7 57۰۷ 5 :1۸) ۹×۱7 یەرر ٭٭٭ : وک ج57
 د۳۳ ۳۴ 7۳ ۹ ۹7 ۹.3 51۹7, 5ا1 757 <٭
 ے5 5557 ۳٣ ۱× 11 ۰٢۰ بود ہدات ×۳۷۰ك۰ۂق) جب
 ہے <3 75-۱95 ۳ہ گی۹*دوئواج3و) ہال ے۷ -5۱-

)8۶۹8( 

 یی اتاکم ۳۹5 جا (30۰) ۵ ×۴٠٭٣٣٭ ۲۰۴ 7

 ۹85 ٥9۹ ۳58 ہہ ۹۸5٥۷۱٥]آ7 ۹ 7 3971 5۱۹۹1۶ ۹٦×
 ہہ ک۷ مج ہ 7ہ. مر٭ے×٭ہ ]۳ یہ
 ہہوک- 1ک مہ مج ہے و (ہ]3۸] ]۳۶ 8ْمج جہ
 ٦> ا جیمز یی ھچک 7ج ہد 7

 ارگ اد مح یبا

 ٭8 یہ ما ملا وتج نآد نند لار عن نک دیبوم 8

 تس00وپس پس سی
 جج می یر6 >7 ٭ہ78 5۸۱ ۹51 م۲۴ ۶۰ ۹8, پ
 7ہ ب۱ 3م 1۱۷۹ ٠۰ (م]]ہ ف[+ہ<ف۵3إ) ۳۳ ۶
 ٭ہ 8ہ 8۱۷ہ ہم ٭ى>يج !۳ ء۹8۷۰ جہ

 ×55 5 ی۴ 55۲ >7<. ×5 ۱ مات ما٭ ۳م : کت 57
 1۹۹۲۹۹ +۶٢ "٭ ۹ہ : یآ ۴۹۹ ۹)1 188 0۲۴ 551 ۴

 ۳٭5 7٣۶ ۴۲۹ ۱۲۲٣۰۲۳۴ کانا 511371 57۹۹ ا2775 7 ۰۳ ۲٦۰
881 

 8554 ( 5:775 7 (3م1) ۳۹ ٭ ×7× ۹۹ہ 5٣۲ر٭ 7

 ء۳۹۱۹ ٣٦٦٣۰ ,۴۹۲۹ ۱۹۸ ۴۶ .77 ۱۰۱۲۳۹ ٥۲۹۲ قػقز-جب
 ج٭ مقج مج >٭٭ ٭< ڈجحجت 8 عج ۱ ٭
 ×8۹, ۶۹۶۹۳۰ 82 ک5 ہہ ك5 1۳۹۷ ٣ر 557ت 7 ٭ہ
 ہ2. ×۹ ٭8۹93)ہ۳. تاک 0۹ ہ۹۹ ۱۶۷ 6

 *ڑکا<, ×۱7 م۳۱ 3-۰ 33ا٥ +5 ۹ی۱ یک یی 2۰۲۲۱5] ی3
 ھہ کی 5۲۴ 8)۹ 579۳1 5۶۳ ۶ 75۲85 ۴6 5811> 7٣

 85+2 ہہ ۹*۶ ۱ ا337 ۶۰19ا ی5 ہہ ہے >۱

 2۳۹ 7۹۴ 18۳ >8 ۴۰۳۹ ١ ٣۲۷78 ۱ ک ٭۰) 77 یب1: 1

 ہے >5 نج رک م۳ ×× م×۱ <۱ ٠۳۳
 م۰۰ عج مو بہ ہی جا ۶۴,۹۰ 165
 1۹۲776 ج جج ٭ 6 8 5۱ تب ۵۹۹۳ہ ۱-۰ 8
 575 ج۲ (ج3:ر-ہ٭ہم مے ٭ہ]م7٭ 8۰۰ج جج ٭

 (٢ا ےجنو ]7 ء۴

 5ی ہ۱ ج٢ ىر ×× ۹م جہ5 8۳ ہہ رک

 قچرە چت 3:08 ۹۰ (۴۹۸۰9 8518 جب۴۴ "۰ ۱
 ی5 ۹ “1۶۵ ×۳× ص۰٦ ۱154 5106۲۰ 8 ۹۳ :
 17 ہ09 0۹۴ 37 5111 ۶5۱۰۳ ۴ 7
 ۳آ چ5 718 7٦ ب٤7 اچ۲۶۵ 7۴ ٣٠ او م۸ ٣۳۲ بج مچ
 مج 9 ۳ +5 8ہ ٠67۱.۳ ۱۱97۳5 ۹۰۰۴ ۹۹۳۰٭

1 

 یا یت ساجاوزا - جاوزا ٢٣۴ ۹ چچ5٭ جج یھ یک

 ×ط تیتش وج 153551۱ ۹۹ ۹۹ ۹و ۱8۲۷۳) ی5",
 ما :دم×٭ حق جی-١ ×ج ہ× :× ×۔ ]م ہ

 م35 ؟۲۹ ۹۱۱ ک۶۹ ٢ےس جے چ6 ہ 3َ. ۲۳ ٤

 555 ۲٦ ٛب×٦ 0۳ر "ہ۳۹ ہہ ۰۰۳×1۹5 018

 -ج ٭*ہاٹچ٭ 5 ٭ب۱٦ :۲۹) 5۹ ٢٢ ۹۳۹۴۲۱ پہ
 +4 مت ب۳۷۷ ۹5 ۰۲۹ ۲ مہ ہ5۹ ۴ ]۱ ڑ٭چ
 69 ×55, 5ا5 ج۳۱ ۹۰۰ 815( 85 513۶ ×۱ر ٭ < ٭
 ہ۳ اہ ی ۹۰ 77 ۴5۲۷۹ 8٣۹۰ ۰) ہّم٭٭ ××. ٭ ۴ ) ۶

 1ج 5۸۳۰۱ ی۰٤5 ۳۴(۹ ر۱51۲5۱۰۳۰۸۹] 515۳۴1 3۹7 ۹۹۳۴۲۳۰.
5۱ ۹1۹5 ۹7۰۱ 

 نر ْیمااَََکت ہ3 ہہ ہہ ۱]٭٣۱ یہ
 یش ی ال باللذ نئ <۹. ک۶ 1 7 ۴7
 ×6 ہک ۹۰ ۳7۲۴ ۳])۹۳۹۹ 5ہ] | یھن 5]5٣× ةیھن یچ

 55۹1۱8۳ ےھت کی. بجو ق م۹٥ہ ی3 ہہ و
 ۹5۲ ۳ ۹ م5۹ ٦× ۷۳ 789۳۷8: مج ۱

 ےے۴٥ ×7۶ ۹۱۱5۳۶ ۹۱۴۰۳۹۰ >۰ ۵ ٠۰۹ 56 ھ۶

 ہ×٭ ہًك١۳ ہ >8 -: ۰: ہلقلَعاَم - اھم ×حم٭-×:.-ہج×
 و7 8(7 8۲۷ ×۴۱ ۰ ی3 ہہ ۲8 ہم ۳۰٣× ×۳٭
 چہ ا٭ +8۱ ک٭ >۹ ×ہہجج 5×7. ۴۹, ٭جہ٣ ۳ ہ٣۷ ی٭

 ۳۰ (عان) نج ۳ )۰ ١1 وچ ×5, ۹ و7 6
 ۲۱۳۰ 3رس ك8. م] +۹۳6 اوم عو دو

 <۱ 5۹ ''ہہ۹۲۳7ص 7۳۰۲ ع٭×] 7+ مقا ]م۳ ۹9
 ک3۴ 55 ۶٣۳۰ ھہ ]۳۶ ۳ ب۹۹ ۶817 ۴۴۳1 ۶۸ 77 7
 (ک[)-کا1 ۱۰55 >5 :ت+٭ ۱07 ۲× :تج6چ٭ ہی وج

 ہآ٭ ہبہ( 6< ہ١۱ مت ]0 : ۹ ۹8۲ جی: ۱م مچ
 تعا ۱ 5ا ۹۴ ۶1 2 د۱۰ ×۱” 73 7 ۱ ۴۳7۰ مج<

 7 ت11 ۱51977 51 9۷۰8 ۰۲۶۹۲۶ 2:37 117۹ 7 7
 ہیچ ۳ 7۹۱55 در٭ ٭×۶×۲۳۳۳ ×۰ :۲5ر٭٭٭٭ 7

 9 :-٭٭٭ ۴ 5 ۱

 ج+٭ چویق ۹۸ : "م۳۳۰ ٭٭ تہ مٌہ؛

 ہ٭ ۱ ہے. <8 و7 تہ در٭ ٭ْج× ]×× م5۱۳۰ 86
 27 1۴ ی٭ <8 ی7 ۶۳۳ >۳ "ہ۱ 5-277 ]0×

 (55) ٠۳۴ : ×۳۳ ہہر ۲۳۴ ۶.۰ 5 8× ۵ ۲۳٣

۹۹۷13۱ ۴1 717 515 511 ۹15158 09 ,5 5۹1 ۱۲۷۳9 
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 اترتے یرکسرا نیرٹۓر نا نیر رول بنف نِإ

 لُکَبَلازلََويرَطِبابهید

 3۹1 55 9 ۹۱ 5ا1 55 5۳۶۹ 5ق 85
 مجمہوج ببک موجو قی م۰6١ "٭ 5ہ وی

 ڈ7 می ہ3ا۱ .۰۳۳۲ د5 ہہ ×۳ ۱۳ کا٣۹۲۳ "۴أ
 ےوڑبج3 ]مہ ہ٦ بد ہمر××۹ ×× ×۳۳ 6 5۳۰ ۱

 یلثم ×م ٣ لثما یو 8)3 یک ہ۳ نا ۵ ۷ ۱ ۳٣ یک
 یہ مم9 مہ موج م۳۱ ۹ ۱م د۷) )۳۲ م۹۰ ھم - یک
 :.ئئ ج_چ << ہم ہی یو۱ یے بج ٭8ک ۹۹ 58 8+
 :× ۶2۳ مہ جج ۱ م٣ م۹ 3۹ 869
 ؛'محوجو ہو ۹5۱ ج6 ۱ ک٭۲۶ 775 37۳ ۹71۹۲۶ 6 ۷) (318)

 یک وججہم و ہھتہ٭ 1و۶ ×َ]م٭ ۱۰۳۶ 5۲۹ ی5 8,
 یجبح جم >۳ ی٭ مہ م٭ ہ ۳۰۳۲[۹۹ ٥7ہ
 ٭ی.+ می ۳ 5۱ ۰۲۳ 5۲۲۳۹ 495[4161 5179 ۶

 ہک ۳۰ ۹ ۳٣× مہ ٭ ۱۹ ک٤3 ×۹ 7 816 ١٢٣۶

 ۴1۳91 51119 11٦17۶17 ۹3۴ا 6۱ ایا نوک ںیم وعمجاک

 اَنَم */ع< ہم ہ5۰ ×۲× 5 7٭٭ م۴ ۳۴ )7
 ب۴ 5 ۰۲۳۱ ۲۳۳۹۴1 71975 5۳ 0۳۹۶ ۱

 (ہجو)۔م ۶ : ھ۳ ۹۱۴۰۱۴ ۲۳۶ ء۳۹۶۴ 2۰۳۴ 5۲۹۹, 7٦

 حج. م۸۰ ×× جور ٭ہ٭ "×× : اْتْلالَب ہک.
 ]1 7)98۴۰ ی٤٣ ×: 251 ۰۳ +7 ۱١۶١ (51:)۔ک7
 وڈ ۹ ۴ 7 ر7 7 ۱ ت1 ×۶ 7
 م7۰ ی٭۰ ۴۵ ۶۳7۱ 7٦٢٦٣٭ا ٣۷۰ دا۰ 9۳
 ۳۰۰۹۰ ]5٭ مک |۳ ٭تچ ء۰۳ می ٭٭۹ ى٭

 و6۹7 ۴۴ ۶ ۹5 ہ, ٢< (ہا:ر-ہ۹ <۴ 84 ٢۴(
 ٰتج ×:مط٭٭٭ ۰× ہ۱7 مح م7۰۲ مجا5 ہ۱
 33ہ: ×× ×× ج5. ہ <3. ۴ ء8
 ×× بص٭ 85۱۹۲۳: (کا5) ٢١5 3ا ٭۶5 8
 9وج جہ عی۰. ہ جہ6 ۶۹م ی۰۴۸مِثؿً ًً٭۱
 نق٭: 0 حج (عيمر ۔5 ۱۹ ٠۳۰ (ا7 >۹ ۹۴۷۷)
 ی1 7751 ۹۹۰ ۹۹۰15 ٥58 ٹاک اپ! ۲8] 85۴ ۴77 ۱ ۹۱51۳1 85

 مہ >۹ ۹۰ 8۹۷۷ہ ۳ى چت ۹۱ 32٥5
 نہ یر ٭٭ و25 ہ۲ ٭م× وم می ۳۳ ۹؟ ۶
 3ک ×تب+ 08ٛ ہہ ف<× ۱16 ۳۹۳۳۰۱ ۴۹۶ ۱۶۹

 82۱8 ۹ ۴ ٣ر: >۳ 7 تہ چ7 77 1۱

 ۹ تاتلاد ا

 م791. ۱9۷۷۳۷ ی۹۶۶۷ >8 ×5 1۹۹ 17 1۹۰ *۰۰ 8 7
 ھ۱518 5 5۲۹ ۴ب۱

 ہںیم عسجف ۹7۹ کا (ہ)2)۔ی3 ہہ ۳× "۴۳۳ 7

 )ں۳ ۹-9۶ ×7. 57 ۴7 ۹5 ۱ 7 ۹۳۰-۳
 مج ]۳۴۳۲ ۶۷8۸۱ 115765 15۶ ۱۹ ۱۴۳ 5۸۳۴۱ 971 7ء۳۴
 ۔ثمر× ہہ 3ہ تاج ۱۶۳۰/۰ ع×٭ ×× ۰۲۷ 5 7۴7
 ٭مر؛ ۰۳۱ م۶آ 5۲8۱۱ 418 ×۳۸ ٭0٭ 5+ 78
 ]ک٣۳ ٭ مج ۱۳۹ 5ا5 ہم, 5۲۹ 755۶5 189۹ 75

 ےہ کج _۔ چت و3ار

 ٭+×.ہ۹ ہ3 جآ یب ر۔فو و” ہ۳٤ 76 ۹ ؛

 ۰ 1 ۳۳ 7۳۳۰ ۴۶۶ ؟ز 1 ہو (39:) 7
 سج <٭ تہ ہ٭أ. ٭قیآت 7 ۹ ہ۳5 ۲۲۲۹۹ ۶

 ج۷۴ 6۶ 44۹1]۱۹۲۴ أ٤

 اج نو پآ میک تک ایزپ ہلا یم ادرکتن ا یتفا نم ب

 آے ہی1 ۱77 ۳7177 ۱۰127 ۹۴۲۹ 9۳۴7171<ا 1
 ٦× ہ۹٣ کا 7۹ مہ 8 ٭٭] ہہ ×3 ×۹۳ ۰۲۹1 ۲۱ ۹۹۳۰ا

 م6 ہاچاک ہک ٭5ہ×٭ و٭ ٣۲ ٭ج ہ۹۹ ٤
 ہم۲۳۳+ 7۔جمح 3ہراتک ٭م٭ ×۹ ۱ ہ :رآخ ہو 6

 5571 5151٭1 75, ۶۹۹۹۲ 71 87 4 ۹1۹5 7 ۱

 ۹5۹18۶5, م۹3۹ ×۲۹) ۳٣× < مج 7××. 7
 ٭ م۹٣ ٭م ٭ی ۹۰ہ ٭٭ة۹ ٭"ہ ا5۶

 )۰7۳ -]۳) ج7: 37945 ]5۳ 5۲۳۶ 5۹05 ٥5۹11۹
 15۶ ۱۳۰۴ ٭۹٭۹ ۵ ت۳۰ 79۰۴ >۳ رو یمات ء1۰ ×۳۴
 ہ یئ۶8ر و۱۳۳ >578 56 ۶۲۰۴۶۳۴۰ ۰۲۴ 3۰ ٭

 چھ ۸ ۰۰ ۱ جج ییرم. ب۳۹ ) ۹۰۹
 ج7 ۶۶ 88-82, 5 أ۴ ی۲۷٦٠ 51۶۶ ×7 5ا5 7
 ہم ۷'۶۶۱؟ا۷۹, و ۱3 +۹۳ ثم” ×7۶ چو تو
 جہ ۶۹ 1۱ ۹9۶1 3123 ۶٣ 8پ۳, ۲۲ 5۱ ما می

 ٭8۶ : ب٣٥( مر٭ 77 ۴۱ 587 5 ۱۰۰ مت 8

 مم حج ×5۱ رک ما اراست یہ ا( 0ر یو9 لپ
 یم جج جج حج ہہ ہ۱۶ ]۳٣۳ہ 2۱885 اد
 یتا چچ جم می٭ی٭ *ےچجچ :ہع ٭ ۴ ۱

518 ۰٤5 



 ۳6۷ جنا ۰ 7۶ "م۸

 ہے۷ ۷ ۷ گا۷ ۷ ک۷ وک ٹو گو وت وت تم ٹوٹ وتر 1 دن

 " و نیوی ْمُهَلاَيِجاَكَق ولا لب لاق ِ یے ےمیس دچ عرب” ھک ۶
 ,٦ ٤  8۳۱ا یا ین ےس ےس ےس روپ 6۵ شان ٭ یساھٹا ہہ ندویل| لون یی ہم 31

 م٭ :٭ہ +3, × ہ×5:٭ ×١× ×× فرات یدوت فیج ںیف ق ںمواف یو اہ ہےقا :
 امااوعتصاٛ یت كر قام یا وکی عالا تاشکنا ا ۱ ۳ >چ ي ×۱ "8 ہ 8 مج مى 1|

 ک 9۶ ۶۶ا 91۹77۰۳۴۴ 7٣5 ۶)۳۲۰۱ )۱۰ ۴۱ 1۹۳۴۱ ١3۹۳5 را
۹0۱ 8۳( ×715 ۹۹۳5 5۳ 7 | 

 یمنی یم قستفان ہی 888 ہ۷ ج
 مھچر - ٘٭ ۰٣ ہ 8× ی : 6 ی 5۹۲+ 5۳9 ۳۹
 "۳۴ 2۱۰۷۰۳ -- ت۱٣ جت ۹۶ ۱ ۹ 55ت ۲۴۶ ۲۳ ہ5

 ۳.5۹ ۱۳ ١۳ ۹۶ٛ) 5397ا ×:377ٛ ۶۹۰) ١
 ۹6 <5: 5۸۷ ۲۳ ہ, کاتا 8۰۰ 5۴ 85 7: ۹46 ۳)
 ]5850 ہہ یک 97 >۱۳۳۳ >۸ ۱۶ ۲۳77 1۹5 7
 5 597۲7 ۳۱٣۳۶ ا۳7 *إ ۳ ۶۱35 1۱ ۵ 515۹ ی5

 77 چا +۰ مج ٭٭ ×× ×۰ سلا تك تسَ
 ح7 5۰۳ ہ۱ 5ک ہہ ۳۳۶۶ )ہہ 8 ٠٢ ٠*۰

 ۹85 ٭ )٥٥٥۳ ۶3 7۴75 ۱ ۹۹۰ ٭ر٦۶ (377)-_۴ ۰۳۴ ۳
 و ۴5 891517۱

 كييؤاىقلاَر ح ىر-٭ ہل ہ٭× ۰۰ ۹
 َكِِلٰذَواَهُْمِف نہ ہیجسہو ۲۳۳۴۰ ××. ٣× 7۳۴, 3۱ 8۳۳۰۱ ۳۶ | ۰۹ ح۲ (>۰7)--7
 : بو ھے ےک را بم دب رک 8118 (۹۹] 1ا7 ۴6 3 8 9[5٭( ۹ا ٭ 235. 7

 ےس ]۹۱ 7 6, 5۲۳۶ ٣ق 3۳۷ ۳٢٦ ہ5۱ ۳۲۳] ۶۱۲۰: 7
 بک 6 ۵ک د۵۵ 0 01۰6 ۶۷3 00 230 0 5 ہکاکآ5 ہر ہج.. 8. .5ا٭ 0۳۳۹ ۹5۱ کاٹا 59
 (ر۹) ۳5۶8 کا ×۰ ٣٢× 1571 ۶)3 ۹ ٭7۱ (۰۰) ہ۶ ۰95۲۴ 7)9 77 م۴ ۱ ۳۳ 57 7۶ ۱۹۲۳۱ (51:) ڈا 78

 ×× : ہہ ۴یا ×, وئ ۹55 85۱ (نح) ہک۱۹5 ۱۶ 51۶ ۳ ۰۰ مو ٴ۱ ب55 8۹ ۳5۰ +7 7× 7 ۶۱٠1
 ۳× و ہ٣ ۸ج٭+ م5۱ ی٥( ٣۴× ا5ج 51 ی۳ 5۲ 7 ۶ وج ىچگآ

 م۶۴۶5 ۱۹۱ ٭٣ ۴:7۴ 5۱ ۰آ ۳75 ۱۴1+۶ +۰۴ ۱
 ہود ہرجج دب دھح د٦. ہم) د0۵ و۸ ت55 ۳.9 ٦×۰ جب ہم٣ پیج بم ؛ جب
 >۱ ہ2 ۴ ؛ ہص× ر7۶ ہہ. *۳0××7 ہک عبو وو ۱ ۰)۵” 28 ]۹۹ ۰ جج ۳۴ ۳۰9ج 77۴ 7
 ]منی م) مح ]م۰ : ہ×٭× وک مج ےب ہمج ۱ می مم یو ۹۷ 1۹۳۷۳” !۳۳×۳×٭ ۹۳ 7
 > ۔ہی ھکک ۰ ۰۳ ۴٣ "×6 قت مد صد ھا ص۳ (ل ہم ۳ ۶۲ >۴ 5۹۹ کتا ۱۹۶۳۰۳۰ "۰۳۳
 ہ۳ ۳ ۰.۶۳ 5ہ بی. <۸ ہ٣ کا۳5 ۱آ وجبمہ٭ ہہ پی ×× ۳۱ہ ہ۲ م8ہ٭ حج

 07۰ 9:87 7+ جج می مج یھ ٤< ہہ ٭7٭ ٭5ت ۱ یس جج مچ. ]ح5 : جہ حج ہ ×× *×٭ہ٭ ہک
 جج ٭.ہ ×ی ہہ< ہی: ہد ۹۳۰۰" ٭۳۴ہ ۴5

 ٭۳۲۰۰ ۳٣٣ ٭٭ "۳. ٭یٹ>×٭٭ ین۰ ہ۶۰ و۱ مد) 7۴۰۳ ۰۳ ۳۳۱ ۴ ۳ ا 7. ۳۳۳ ۹
 ]ح.7) ۶۱ 2 ۷۳۲۳۴ ۳)5 ۵] 7۳ ھ7۴ ی1۶۲۴ 5۴ 7 ی۹ : نس ہم چی یج٭۱ ع۳٢ ×۷۱ ہم۶, ]5۳۰ ہ۱ 2 6

 ہ۵ ہنی داج ہد ۵١ ہد ہردع کچی ہدجوج )5 ۹.1۳۳۷ 257 ×] ×77 ہہ ۱-- یا٭ہ٭' ۲۸))
 )۳۳ ہ۳۰ ×۱۱ جحو٭ چک ٭ ثم مج ء5۱ ہت ہما ہ وڈ یہا بام

 6 دق بد حی مدح دصح ہد ہوجک مل نان ںی لا "ا3 9.۱7 ×7۹ 7٤
 دے جہ وج جقیع ٭وبک 6ج و +ت ید وق ۱ ۱۰۳۲۳ ۱۹٭ موک-ج داّوھ جتم ود۳آ 6. 9< 5<
 ]۳ +٣ ۱٣۳۳7 5.7 ۳۳ ۳ ۳۰× ٦ہ ٣۳۰۳۳٣۳ ۱ ا7۹ ہت ۱۳ ہی طب ہ٣۳ 7 )۰ : ۷۰۲۳۶ ہ۳ 0ا۴
 ہ5793 ۱ (6۵۸) ۴+ ہہ 3 ۳۰٣7+ ۴۲× ۹۰5 55 | مس 8ج“ ہم "×3 8ہ و٠ جہ: ہ ہم ہی
 د۴ ۰ 1۴ 551۹۱۴۱۹۷۳۷۳۷۳ 61۹7۴ ٢ ک5۰ ۹:1۲:18 ۹1٦ (۹<) ہد٭ ]مم مح ہہ ×× سہ ٭ج ٭ 6

 ٠  <۴ 7ث7 م1۴ ۳ ی۳ ۳ 5ہ ہ3 5 5
  6 ۴)٥838'و  ۳0-ی ٹپ. ہن ]یه وس کر مر ]پیہ٥ مہ مج ١ہ مج٭٭ ہمک٭ر ]<۱ 1۹6 یک

 1۳7 ۴ ٣×۳ ٦× 97ہ ۴7۷837۴5 2۱8 9 7 م۹ م7557 ۳۳ (۴۸ ج87۸ 177 ۴ ۳ ۹۴
 )7 77۳۴ ×× ۱ ۵۳۰ 5٠۳۳ ٭زو-3, ۱۶۱ ۰۱۰۹ ۱ 21۱5 ۸ ۹۹۳۰۷ ۴۶٣٥38 ۹7۴ ٥75۳۶ ۹۹۹ ٥٦

 م5 : ۵۷۹ 581 "۲ ہہ ہم ۱۹ج ×8 ۳۳۱ ۵۹ ۳۳٤

 ۔إ عطار خ لاک ملع ینئا یل نا کل ندا آ
 تم
 اف تام ال تکزتلا ا : :
 ا اتر ویل ا لاتا نلا ویسا دن یا ا ا7
 2یوم انا نمو نت ات ا
 8 واہ ف تومد لک یج نل عاق امر در تا نم نا ا
 ا كيا تالا لسی موم ہا نسوض ییا ان

 زئںم

 ےس

 وا

 ٢

 سا

 ٦

 ئل
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 ج
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.5< 
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 تا

+۶ 
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 ےہ
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 آج دہ س- جج ص- جہ ٗ”سوجدوجومعع-ج چا[ .۔ ۔_____ے_ے__._ ۸۹

 ۔یع9 -۔ ٣ک< ۹۹۰ ۳۸ 51۱ 1۳ زا ۶۲۲۹۱ ۲۶
 م55 37ہ ہ٠ -٣۳٭ ۱٠ ۳۰۶۰ 5۰ ۴۹ا 1۴۰۱ ۰<
 ق یو ی٭ ۴7۹ ی۳۴۲۵ ۳ ۶ا٦ ہل ۳۳۳۹۶۱ 88۳ *8)
 دنیا ہ ۳-۰ مہ م۱٣۳۳ مج)ہ< بود 62۱۰۲ ۹۴۱
 ]۹ م7۰ ا 1, 991 ۲95 61۹51 555 7
 .٠× ۰× مم3 5۹۳ م1۱۴۹ ۴۹5 3:17 ۴۲۶۱1837 ۴
 ی5۳۱ ۱۰] 55۱ ×5 ہ7 ۴۵ 55 3187 7۳۴۱ 77+
 مج "ب٭٭٭ ۱ ×۳ دہر رت ۱۳ ۱)۶۳۴ ]م٣٣ 8۸6 16 ۱-

 جي٭:٭×٣٭٭۸))
 بوا3+ ء3۱ ۱٥71 !< *19۹۳ : وھ3 ہہو
 :حےب -م ہ 7م وی ک5 ٭م م٥: 38

 میر+757 ںک ]م۶٣7٣ ۳ ×× 30اک ۴٣۱ ۲۹ ٹا٭
 نح ہ 7ہ یرم 85۶۸ 5۳ ۳۰۱۳۷ 9, 9۹ 8+
 ١۴87 7۲ ۰ 8۳۰ ۴۶۴ : 918 ر٦۶ 6 317178 57
 ہہ ۹۰۳ ج۰ م٭٭× ۱ ۹--8۳7 ۹ ۹۳ "۴۹۰۰ ۴9
 78۰: بہ5 حص٭ 5۰۷۹ 35 5۹ ۱8۹7 ت5 جب ۱۱۹ ۱۹
 ہو ی2 9۳۳ "مہ ہ١. ۳۳ جب يہ 08 ٭

 ت۴ م۹7 ۴ 8۴۳ ۱ ی۹۱۰5 اکا ۱ ۳۰* ۶۱۹ 3۶۰7 .×٣۶

 یو33 ٭و٭٭٭ ×× ة۹ ۶۱۹۹5: ےس َُنِا
 ایم یر ۹ یک نما وم كي و ک۹ ۹7 ھ5 *٭ 18
 8, 8۷۳ ۹ +789۴ ×۳۷ >ہ٭٭؟ج ۱ ک۹, 7۴7۶

 حپ اہ م×٭ مس ××: ہک×اک ج۴۰۶ ۳5 ہ۹۰ 5۸
 1۹ 8581 4 (ئ3۱۹ ۳۶۱۹ ۶۲536 ۱ ۹7۴5 7725 ز٦۳ (379) - ۹5

 +5 بج ی5: 5۱۲ 5۹56658 5۹۹ 511 ۶٥۹

 هم ]مج ہم ٣۰۳ہ 8۳ص ٭877٭ ٥۶۵۸ ج۹۴۹ ۴
 و 57 ۶7 6 ۹۰۲۲۹ 578 5۴۹۲ 7۶۳6 ۱ 87
 م۱ ۱۰۰۳۴)9"۷۳۱ ۶۳۹ ۳۹ 5۲7۶7 ۵۹ ۹95 5315 ۴5 ا5
 ہہ ٭يب چک 051 7. *۳ 3۳5 0آ < 811 46

 ٭1 ×× ٭٭× یی مست ۴ ه9
 ۔۔ہ۳ ۹-2۹۳ 57 ۶ ۲٠۰ : ہہ ج75 ۹3۶۱ ہ٭

 21 ۳۵ داد م۳ ×۷7 ت5۶ ہ۰ < )۹ ×1× 7۹۲۳۳۲٣
 ١ ہ۶۱. یعچ8-7) 87×

 تھک ناقص 7 ڈ بت رت بج تتصعطکاجعصع

 ائر 22آ
 تھک تہ تا اتم ےنامق

 م5۳۰7 7 ۶۴۱ ۹۳۴۱ (35۶] 77۶۰ ۴5 5۴3 ۴۲۴
31۹ ۱ 

 ٍنالخ نیک نمراَورفیِییا نعوَالَت ک۹۹ 8
 ]۳ م۵. .٠× ي٭ ٣۰ ھم ہ۰٢ 7

 یق×۳۳5۲5 ۳5آ <۹ ہ, ك٢ ہک مٌّى ۹5 ٭۲ ا01 5۱ :٣3۹
 مج ۹12 ×38 ک5 2)8 د۴ 5۶ ۹۹۹1 ۹ ۳
 م51 ×5 ×۳۶ ۶۳۳ ی۳ 1 5 ۱۱ 5ا8 ۴۹۳۹۰ ک

۲۴۱ 57۹ ۹3۹72325۴ 

 ْنَلا دنْنْمْرْلَمْحَلَمل وک جم م۵ ٭م
 م5۳۳۴ ۶ ٦ ۱۹۱۶۴۴ 4 ۱۳۴۰۱ ۹ 7۶7۳۷ ۶× ٣۳۹۳۳ ٠

 +۴ ٥57۴7 ٭آ 51۱

 ایڑکک ڈاون اکر ام دو نازل
 ج۳7: م57 ۳۵ 1۹ ۵ ۰۲۴۶5 8۶۴۹۰1 1 7۴
 7۳۰۸ یچم ۹5۶ 5 ۱1۱۶۱ 3۶۳۴ : 7۸1ا ہ5۳ ۴1
 ی۸ ثم م٭٭ قحص٭ ۴۳۰۴ ہ'ج٭ 5۶ ۱1۸ ۳
 ۹19 1 ۹9:51 جا (7)3)۔-۰٭ 1 ۲۰۳۰ ٭٣٭ ۹۶۱
 ج٭٭ 23۷: ۹۳5۹ : ٣۳۳۷۳ ٣۳۳۶۶۱ "ہہ۶8ج ت۶, 5۷۰ 55
 ۴۱ 5۳7۳ ۳)5. 5.7 << ہہ :ہرع 7

 551-8۹۱88 ۶۶ : یف ۹۳۷۴ >7۲٭9 ۹۳۳ا 578 ۴۹
 ہ8 ہے (يوقار ۹۷ْ ہج<-] ۹۷۳-۷ 7
 ےہ مح ہم )×۰× *٭ج. ]مہ ء1813 ثم ںیئان

 سات ید ہکر3 ×۲ ورک ہہ ٤ ۴ )۴۳۰۲۳۴۲ ٣۶. ٣۳۳9

 >5: 7177 3۱ ٦۹٠ اینُڈِلا ولا و یضشاستإ ۹۹۹. 8

 ۳۳7۳ ×۱۳ ۳۴۹ ”۱ ك5 ۴13) ۶۱۴۴ ۹)8 8 71۱
 ہر ٭ ۶۴ ۹۲۲۳۰۶۳ ۰5 ہ55 (۴۳ ۹۹715 ۹ 1 57
 گو ی٤ 8۰۶۱ہ مچ. جہ ٭× ہ8 55 ی٤

 چ5 ۶19 ۹۲۴۹ ۱۹۰۱۲88 151۹ ۶۲۹ 81 7 ۱

 رخشلا نمو[ مو ۳۹91 ک۹۴ ۴۰۰
 یک ۹۱ ۴7 ہہ. ۹۰۲۳7۳ ×۳ ×7 پ8 (۴) ٤۱+

 ید ا ہ5 ۰۸ م۳۰ م۳۵٣ ہ٣٣ ۰٢٢ ک۹۹ ۶]
 3۰ج ا٭۳ مہ ہو ٭م٭ ۹ب5 ۷۳۰ ؟مئ۶٭۵۹ مہ

 88۱ ٘٭۷ ٠٥ 5 ہہ ٣۳7۸ ہ5 ہ٭۲۹9ا <ک<
 ×۹2 یب ×۰ یا ب136 6۳ ٣ج٭ ۳8۵ م۶۹ ۹



 71۴ ت7۹ ۴۴

 یم ِل اَتْیَمْمَا ْنَتَلَو ۱۹8 >٭ ہ 577, ج٢۳٣ ٭ ×85 ج٭

 جات ماہ ہ موتجمجہ7۳. ما×٭٭ ہم ۴۳ ٛی.۲ وما و
 5۲7۹ (کہاررم)و ہمج٭ ۹۱۰7۸ یب ٭٭ ی ہ۶۹,

 577۷ ۱۹ ٹیم 553< م3 ٣" !ہ ٭۲۱ ۹۱ 8چ

 ہو58 55۳۰۲ ی۹۰ ۱۳ ۰۹۹۳٣ >×]یى ۳۶۰٣ 8ہج
 ۳۴۱ ۹۳۳ 3۶5۱ ا5 <۲ (جئ)۔ہ ی و35 ((6 مہ

 5۳۴6 ]55 37 ۱۷۷۳ 5× ۷۵ 1-5" 75 ۱5۱ 3۳۳٣۱
 نإچ ؟[.۷۱ کہ ہک. یو مورطتج٭ مج جمبووجو م!5۳ہ

 5۷7۷ ۹17۹ 11۱۷۹ 1۹911985 ۹77ا ک 77135 509 ۴

 حح یر > "8 ۱(. ہي 50 >٭جب٭ ۳ک ىج
 م۴۱ ٥٣یرج ٭یج٭ 38تو ۶۲۳۹ *۰]۳۵ چ٭! 6۳ ۹۹4۴. جم

 ا 7 اج رک یا 7۳ 3ج >۷ ج7

 >٭٭ 75 77 ×۹ ×۰. قا رقم تو نک ناک "8
 >۹ ×73, *۱۳۴ ت!7۴)۱۶ 51۹ 9۶۲ 5۴۹ ۶ ۴۴۴۴

 یب٭ ×٭ىي٭ ہ<اتجا3171 ہر ٭بج ہاتج۲)۲۰۱3 ۳۷۹۷٣( ج۰

 ۳۹76 ۹۳۳۱۰۰۲۱۰۲ ۹:3۹ 1٭ ۱ ٭×یے_ یرتٴو ہجصح

 ک51 1۳۹1 7 ۳9 3۳1 ۹۹۰۱ ۴۶ 7:1187 ۱ --(چ88))

 2۳۸ تاج ہ۹ ص6۹7۷ ۱×. 2۱8۰-۹۹ ۳چ ۰
 ا۹ >1( ٭ "9188 :(0و۹188۹ ۱.یا : ۶3

 ٭: 5ص <۸ ےک مچ یر ا33 ۳
 0-2039 ۷٦۹ ۱٦۹ (۹۴ پ70[. 8 )]32691 ۴٣

 1۳ :8۹ت.٭ ج9۳ ×۰۷ ٣٣× ص٤ 3 78
 ہم کالا 7۶۷ 25۴ ؟۲۶۶ م7۸ 57 3۱5 11۳۹ ۱۹ 315۶ 8
 8۳9 ۹ م٭٭ ہہ٭٭ بات ۶1۰ ۹۰۳٣۰ ٭م٭ ہچ٭ ۹چ
 ے۴۸ ۶۱5 11۹۴۳ 7۸۹۱ :۹--2371851۹ 71۳971 ۹*۹ 3 101
 5۴ یب: 5۳۲ 6٣7٥٥" 5 ۶۲۷۰ >5 8۲858 88۱ ی7ا

 21438) 641175 1۹41 ۳ ( ۶۲۲۹۱۰۳۴ 5۳ ۹٥۸185
 ۹ )ت7 مع ہھایک 55×2 ۹5 ہہ 51 555 ×۰ 8۶ ٥٥٥۹

 25ر٭ "ہا۹۶٦٥] 91 ۶ 825۱ ك۶۹ (۱۷3) ج1۹. ی۳
 1ترک ۳۱ 56 ہہ 9 ہت قیرص 3 ٠×

 7۳9۰ 371 5719156 ۴1, 1 185۱۹۷۰ ٥1 1153 51۹1 ٥٥۰۹۷۹
 ۹ ہاا۶ ید ا۹۰ 7 ػ5۳ 7۳۴ 8۳۶ ھ88 5۶ 8, ۴

 >8٦لآ 55 510074 ا8 ۰۳۲ م٣5 5۱ م۹۸ 6 5۲٢
 5715 777 ۹۹۹۰5 5 ×۰8 یا۹5 ۴۶ ۱۰۳۲ 717
 +59 <۹ ہے <۹ ہہ ا98 ی١ ۳31 و188 >۳ ۴۰۶
 418 ۳۰۳+12۱ 8۔۳ م۳٣ ک3 ۱ہ ۹85۹ 7۳ ۴
 >< 5 ہ۹ ۲77۵ہ ا٭۰ أ٠ یو ےدج یریر۔ے گہ

 تیرا ۹۸۹ ۰۳) ہک ×57 >۶ ہ٠ ۱۳۳۱ (ہ۰) ×7 7<
 ۴: یر یم[ 9ا۸۴ ۶۴۳۳ 5۱7۴ ٦>

 50803۱8 ۳ *٭ ہ۱ ۹8۰۰ 6 ہچا٭8 ۴9|
 7ج۳ ۶۱18 ۰۳۴ ۹۹۰ 5 ×5 ہک بص٭ ×ی× ۳5ہ>7.مي ٭8٭۰ ۱

 کک م۴۱۷۰ ۱۹٢٣" ۹۱88: 98 ٥ ٥أ ی3 (۹ہ۰
 ۳۳٣۲ ۱7۳ >-٭ 7ہ "۴ ہ۰ ×7 وج ہ5 7۳۰ "۷۳:۶

 انا ح قیا طاس ظھ ا کب اح ےک

 ٣ لِظ |۸ ہداڈف'

 اک پآ ۰
 دہ

 بک ےک ےل ےک و ہہ اپ ہہ اے ا ول ول اپ نک و ای یی 7 پس ع آ 3پ اپ اپ 5گ تگ اپ 3 7 مٹر مج سر ہل درع ٦

 1 موم یک
 نه ینومی

 وج یاس می یر ول ٠
 .. ہا ا عو دت نوع رو مھعیتاف اج ھڑو ودسد۔ ووہسس تا .
 4 نک لیوارشسا ید ید صامو ةموق عرف لصاو ۲

 ےب سا یش باوا زی اون نت
 2 ام سن : رش ےہ ون تو و ا

 1 ا مفت یَصَع تحت
 امی ضواح منی یو ات
 -آ و یرکالَعللوارئم لاَق یل كي قع اج
 ۱چ تان نئالات لی ےک تا
 ا ۃَيى یرماَملا موت ضاو سان کمو ا
 ہ4ا قل لاق اتا نایطَح مزق لا یم اج
 .. شام جج 2

 ۲ ٹیم 3۰ ٤
 ×9: :٠9-یوےڈر

 ٠ ٠ ٭'٭ جب '۔س ٭٭ 'چ >  ''م ۔. ٭  ى
 0 نرخ کہ مع ٭ شپ اپ یی یف رش ما رش شپ یک رگ رعب ھا خئ ۴۶ ۶ھ .ھ 'غ شق ” خ * ض ڈر 8 ےک رک وا ےک ے٢ ےک ےک ےل ےک نوش رت

 6و) ×8 ]حج ہ۸ ہص ×7 ہا ھ27 ہج × تر 77۳ ہ77
 5 297 و وہ 6 ک۷ ایچ 7ہ ہہ اچ 7
 ڈر ]چہ م٭ یبہ یہ جو ےہ موج بہمہچ چو جج یچ
 ء۶ چہ مموو ج جی جہ یر وج ہموےو+ پچ
 ووجخجچ 5ج بو مبووبج عج بج وج یرجو٭
 ۔۔-ہ می چو<ر یر موجرتہ رو -.٘.]٭ 7۴
 چہ یجب ٭ب٭٭ یہچو5ر یہ ے وچ ر 5

 ۰۳۰_1۷۸ء۳۷۳۷ ہ5 ہ7 ت2۳ ۳7 ۳7 ی7٭ ہمر77 م۴
 ٴ>2جآ ہ ۶ک7ہ٭077 7758 م857۱ مدر ٭78 ر ہ7۳ 8۲ ۰
 +]جچع )۰ہ بج یجج ٭)7757 م۳7 ×7 91 ۴۳ ہا 07 قوچ
 7577 یر یہ 7۷۳ یو٭ ہہر عی اب ت7 یب ۳7 7777 7
 مہ جج ٭×ر میجر وج ہی یەچ ]و ٭+ ج٭ یچب چپ

 ٭۔ح چیر دہ ج+ وع راج ہہ ترک فرخ بج×رک عوڈو)ور
 حخحز) ي چا, ہت ×۳۳ مہ م×٭ چک چ چ5 مہ
 ممر 8 7کہ : یا ہی 517 ہہ ۶۰۳ ت۴٣ ی٭ (چ ہ7

 ہ۴7 7 ت77 ہ17 )۳ج یر7 ہک چ5 73 ۱ر
 معمر (٭)٭ہ٭ ۰ ج9 ہہ ٭ج >-برج 3زس ۔منقج ہرو٭چ وڈ
 یو٭ ۳۷9 7 ؟ہبت×۶7 ٭ہقجحر نر بیر ×7 قرچ

 7+ ۳۸۳۴ 95۳ ۵۷۲ چچ ہ ہ7 ۳۹۳77 / 8 7
 چہ ک7 ت77. ہر7 )77۳7 چہ یس یر قہ
 جت ہ۰۶ و ۸ج باجوہ وو ٭]وج٭ ہمرو٭ م٣۳ ؟ک
 71.7 ت77 ھجج ہے ہیرجت7+ نو ہیرو 5 رووھچیزو
 ج۷ مج چو, م جو می . جو ٭ج٭ہ چٹ ہوروہ ي٭
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 5 ١۰۰ 7 ہہ ×4 ہ58-ہ جب ۴ہ ۴۹۰ 6
 حّ چ ٭."۱ ٣۹ص ہم ×ج ٭م8 +۳( ٭×ی ۱
 10۹۱77317 3 ۲۶ ۹7 5ک "۴ ک۹۹ 7آ (35)۔-کگ ۹ 7۴5

۱) 5 3۴616 81151 9)۹ 

 حج حر ) و "ہہ 3۰ا6 ×7 ٤59۹۷ 1۶6۰ او
 یلْومیَكيوَقْنَع َكلَحَعَا <  نا, 83 >۴ 77

 ي٭ ح5 (٠ج ۱ ٠٢

 عوا مو( <۴ ج٦ (3-:ر-ي ٥١٥۹ ٭ 51۹ ۹ص7 ٢ ا
 حب ٭ >۳. جور ۱ح۹۴ ۲۹55 ۱ 36515 51۹۳( ۹۹۳۰]

 "ہ85 مہ <۹ ہ× ×× چ ٭+ہہ٭ ۴۲ ۹8 7٤
 ی5 ہ5 < ۴م7؛ ی۹ ۸ 358 ہہ ت۱٣ *ڑ٭×5 88۹8 5ر
 یس 8× 6 5 3 د۳۳ 1571: 30۳۳5۱ 3۹3۳-٭58)
 8۴ <8 ١۴۰۲۳۰٣٣ ۹7 ۴۴ ۹۹۱ ٭"٭٭ × 5 5
 ج6 2 ہ۳ (3:)- ج 37 >7< ۶۴ے ہ۴۴ یا
 جسم 8۸ ہم ہ١ یک یر م٭٭9 6 5۳۰4 م۶ ہے
 قل *۳۳ 1٥۳" دبوصق ۰ ۱۳۹ ۶(1, 5۷۳۹۳ ۶7

 ۔ج× ۷۰ صد۰ 7 ۸۳۷ 575 52۱۴۷۴ ۹۶ا ۳۲۳ 7٣۹+
 ×٦ح3) 57 *:۷۹3 ۴ ۴۳۳۲۴۱ کت ۹۹۹۰ ۹۹۹ا 51+ 46ة٭
 83ہ ۔]ی ۔ی× ہہ +۳ ٭٭۰۰ ٢× ک” بات ۱ ۴۱ ۱
 چہجہ٭٭ وج وک ۳۳ 5۲۵ ۹۹۲۱ 5۲75 ہ, کا5 7آ
 (میرر۔ہے جو 7۰۹ >٭م٭ 8×3 ا٭5 ۶۳ ہ۱ ×3 ہے

 نت ب۹ 7۳, 57 *۳۰۳ ۹۳۱ 376 : ٠۳۰۸ ]رک (×عرک۶٤
 ٹکا 57۹ ۰۴] 5 ۹۳۳ ہ٦ ہہ و7۰ >۴ ۳
 “چی مج مج یی ۔ج ۰٦ 5۱۲۰۷ ہت ٠۹" اچ ١ا8 ]۳

 *ڈ|- قرات او
 ج7 >7 تچ۹ ت۳ج 0 ہا (36) ۹۴ 1
 7کاقلآ 7 ۴7۶۹ ٣ ۹۰۳۰۶ ۶۳۲۳۲۹ ۴۰ا ١۱٤ د27 5

 ہ۹۱. ب٭- 5 ٭ ہ٢ ہاا٭ڈ : 513۹, ۳۳۲۱ ۰۶۳
 ے۔ 3 ۳۱ ۹۳۰۳۳ ۱۹ >522 5ا3۰ ×۳ ۹۱۳۱۱۰۹۰ 5۹۷
 و×٭1 ترس ۹28۳.5 ٣۳۰٦ 5د ہ۹ لا ۴

 مم ]7۲۳۰3 ۰٥۷۹ 558 ۴1۹۳۹ 5131ا (۴۹۰۹۱۳ ۶۱۴ت 7
 ٭ہ3 ب (خج: مت مت ۹ : 19 مہ ۹ق
 3ہ3) 8۶۱۷ ج۱: (ہ:)-۔۔٭ ١× ٥5۹ ٹا ۱5 ۱)۹۸۳
 جن: یہرر ×۷۳ 5ا 8 ٦ ۴ ۳۴ 5)ا ۴6۹ 6+

 یرص )0771 771 ۱۴[ ۴36 1۱۹-۱۹17۰1۹7 (۳ ×٣×
 ٹ5 ×۹7 ۶۱8۳875 کا7 77۶]ا ٦٦ ر۹۹5 ۱۹7 77+
 3 مق٭75 ۱7 :؛ ی +۷7. :-.)۳چ<٭ 7ػ۰ ۹8۹۱۰۶ ۹۹)
 52۱7۰5 27 57 ۱٠ ۰ ۴ "۱۶۹٭ 38 ,- 768

 مج ۱ م٭٭٭ ۶۰۰ ×3 ۴ 3:1۳۵۲ ۹۹ ” ۸٢۳
 رک ج۱ 6 ہہ << 8ہ مد ۱ ۔۔چجو3) ے17
 7جج ۹۱ ×٭٭ : ہہ ہا٭٭ ٭ہ٭ 5۰ 15 ک٭٭ ہ۲٥ چ]
 مج ۱ ہہ ٣ (تا٣۷)زس٭ د5 ۹۹۳ ۹۴۴ 59151 ۹۲ “381 ۹

 ا 7 ۳ ۔ہبوو دب ٭٭ م٭٭ م6 ۲۳ 7 +9۳) ۱

 ےک ہ5۰: ھ7 ہ۸ 1× ا۵ جآ 6 ۲۱۷۰۱ 9+
 بجو 3ک ہ۲7 مح ۹۹1 7 5, ۶1 713) ۳۹ 7۳۴

 ۶ ے ہت سس

 جو ہ۴ ۱ ٢۳٢ج مو >۰ ۳۱۳۰۲ ۹۹ : 8 1 7
 و07 8۴1۱ ی5 ۴7۳۴ >]77 د5 8چ 5 8و8 ۱ئ 7
 م۱ ۹ى ۹۳۹ 5۳۹۰۰ ہم ٭7 5:۶۹ 569 ۹۲8۶ ہم

 2ج5. ۲۹ ۱8ہ ٥۰ ب5۰ ہ۳ ت۹ا۸ *ط5 7۶
 ۔ٔ-۰ ۶8۸۱.-١ہ ہم5  ٭<٭ ہوا3. <٭وت٭ <<<
 مر ۹۰ ۹ ؟(۹٥ یب3: ی٭ات ۳6 3۳۰ 382 7, ۷۰۳ ۴
 ]3۳] >7 ۵ 5677 7۳۳ 5۳ہ ی٭. ٭آہ٭٭+ 6

 3۲۹74 7137۰ 51۱-- (ج3:-٭1۰8))

 َنمِْكلاِر ولا بات نَمرَو "٦ا ۳٣ م٭ و:
 ؟)ھ5۷ ۹٤7۹5 ۹ا۹ 39715 ۶۱۹ 5۲1 ٥551 جا (ا2)- (* ۹٤

 ٹو ۹.5 5ت. ت۳٥ 16۳5۴ ۴1, 5181 ۹ 7۶
 ١۳۳۴۳ >۲۳۴ 715 "7, 7 77 (ل 2-۳ 94 986 7 5+

 ف3۰ 39۹-320158 ۹۹۹۰ 55 3۲71511۶[ ۹)۹ 5٥٥ر٭٭ ۴ ۱

 یا اوم ا وک ا<رَتد یاتہ ٭٭۴ ۹
 15 75 ۹ 30715 ۶[ ۶5 5177 ا7 ۹۰ 9۲۶77۲۴ 5

 ہ۴۷ ×5۳ 2۴۹۷۰ ۴۹15 51۳۷ 7۱ ۹۳۹۳۰ 5۳۳۰ 55۱۱1۹1 ٥651
 یہ ۹ 3ج۹ 5۳۰۳ ق)٭ 0 ي۶7 ۲+ ۳۹) 5۱
 دا5 52۳ 5۹ ۳۴۰ یڈ 5٣ر ۰٣۴ ۹137 ہہ >٭ 7۱

 ی3 ×1 >حو٭ جآ (83181۱)- ٛ٭ ۹۹۳۳۶ 5۲۳۰ 36 ۵٥
 ۱| 7۹ م۳٣۳۰ 175 55 ۹۴ ۱

 “وچ ” < 3۳۰182 ۵7۹ 1۹۸۳5۹8 ۰7, ۶
|۱ 55 ۴۹۱) [5۲۰ 51319۹ 

 7! وچ یرو)م 5737۵ م5 ۶۰۱۹۰۹۹۰ ٭ ہ5
 مچ 355 ۳٣ ٦" ٭٭٭٭ ہ. "٠ہ بج ء۹٥ )48)
 7.۹۹ ۴5 5 5131 ۹۳ ۴۴ ۱ ہا. >۳ ۳٣۹ *ز5۶ 8 ۹
 ۹0۹۱3973 م5 ۶۱۱۴۰۴ ۱ 53 ہ×٭ 1۶+2 ٭ 3۶7۷:5 7+
 م5۶ ۹۴ ۴( ۳۰۰ ۳۰4 ی٭ :×۳۹ 6۴۳ "۳۱

 31۳۲۳ :۰ 77 ۴٥711 ۹)1۱۹ ٥1٦٦17۶6 51۶ )515( ۱١۳۳۱ ۲٥۹
 ہم۱ ہہ ہم7 ۱ ك٤ ۱ 6 7 ۰ ۳۰۳ ,۱۳٥۰۷۰۱۴۳۶18

 تو مور ×× ۱ اکٹگھنرکاون نِإ تول یف ن

 ںول صبا ام ںیبد دیو رخ ٦۹۴ 11۹ 5۲۹۷۳۷ ج۱٦ (35)-٭
 ہ۳ ۴۳۳ ہہ ہک ۹7۰۰۴ ۶۲۹ ۳ چ۶ ۹۹5 ۹
 ی5 ۲ 518 ہم٣٣٦٣ ہہو ۹ "۹5۱ یتا ہ5۹ 6 8
 ۔م+ 8 ۳ زور م۳ مٔج1۹ ۱۲۳۳۴ 5475 ۱۳ ۴7 *ر؟
 مم1 3۰۳۳ ہ ۲۶۳۶ :٥85 5۹۹۸۰ 3٠5 ۹۱۳ 8ئ۹ ۱ ۹۹۰ ۰)
 ۹ ہ٥۸ وا٭ ٭ج ى٭ مہ ہاوس ۳۸ ۳۶۹ ہ1 5۶ ۱۹۳۳ا (5)
 00۰-8. یی 45+۹ ۳۷ 3651 5 ۹۶۱ 5

 97۶71 ک27 6715۳ 7 4:7۳1 4 513:51 ۵5-)37>( ٦×
 +1۱ 57 ۱۳۳۴ *؟۰ ۰۶3 ۲۲۴۰۰ ۴۲ ۱۹۳5 175
 5۲ ۲ ہم ی٭٭ ٭ث "ہ۳ ہہ ٢۴ ٭ی أ۹ "ا
 6۹ص13 641 319۹ ۱ ۲۱۴ ۳.۶1۳ (5971 5777 (ة12)-ی٤٭
 83۳۹۰ ہ× ×۹۹ ۱ 8778-۹۹۱ )7 5ری ۹۹ ((
 8۳ ۶۲۰ ک۹۰ *) (572) ۳*۴ >۳۲۷ 9۹۱817۸۶ 8۴ (۶۹۱



 ا وا و ا ہا وو قم اک کچ کا درہ سچی اھم چرا جت ذس ہوتے ۔ےتہ عش ہت جے دی عم +10 عن ںی و ہی لے ٦ر وت ریو تط  ک دعب قہ کے رہو تک فا
 تین مس 27۷ ےہ اگ

 مح ف٭٭٭ ہمورو٭و ہم گم و 23:9۵8) ہت 1۱٭۲۳6 ٭ہت٭

۱ 771 ۳۳۱ 

 م8 8۰8۳ہ ×× م۶٥ >۹ ۹37 ڑزھ٭575 ہہ
 3ا 5۹۹ 5ج ٛصجحاخ +57۶. *ہک مج٭ ءج مج ہ٭ و
 ك۶ 511۰ 5۲3۶۱ 151۶ہ. ۴ہ ھج۹<٭ ہ *۳۳ہ
 ۳۹ 01185 ۳۶۴ ۱۲۹۴ ٹو یب ہ58 ×0 ۳ ٭٤55
 ۲۳۳۰ ب٤ ۳ 8 8× 1 ۳ 510: 18۲7 ۱ ۳۹۳7
 ك ۹(۹ ۳٣× تے ٭ج جج ہ۳ ی٭۰ ۰۱۹۰۲ ج7۶ ۴۹۹ ۶ ۹

 ۹۹) 3131+ ۱ ۴+ ۶۱٣۹87

 اک اور مسل ڈرے ح١ ید) چ  ٭چ

  ۵۳۰ 5۲۳۳۷یو. ۴۳۶۳ ۳> ۰۰+ ٠ ۰ ۷.7

 دڑچاک 55۹۶6 ۳ -٭5۹ 3۳3۲85۱ ۹3 6٤8 زر

 0ق. ۴ ج ٭*(كم۶ہ ۲8۳۹ *۹۱۳۷ ۱45۳ا ۱
 7۹۳ أ٥ 5 ہہْ"3ا8 <ہ عی وج :رآاوو ۱ ٢]

 ۹۹ا50. 53ہ ہک مہ ۹ ٭>۹۷ك8 2. ہ

 ہچوےا[6 >3. جآ×ر٭ ×× 008۱

 ُنمازكلم لاطتا ےب ہجچ ہد ی3 ۰۳۳ ٭چ

 ی۳ ثب 8؟ مم۹ ہم ہاج٭ 56 ہہ ہت ۱ ٭؛ چ
 5 “۹۱ ک7۴ ہکآ ×7۳ ہہ ٭رھ15۳ ۰۶۳۴۰ ۶5 ہک ا۶ ۳۴,

 ٭۹ 5 ۰۱۹ ۱ ۷۰۰۴٦
 رکی نِي ِبصَعَرِكيلَع تنا ریض درا مآ چپ ب چہ 7۹ ےک نا ہک حرام

 بو٭٭۱ 5۲۱۰۲۳۱ ۴9 جچآ 5 55 9147183 ہکآ م۳ 811۹ ہ5: ٭<
 عر ٭5٭ ۳ ۹۹۲ ٭ج ھم ہت۳٭: ٢۹جج چچجج ۶۲۷۸٭۷آ

 ۹٣۴ (ئ۲۴ 8۲۳۱

 17۹ا ت۹7 7

 اتنی 2ںیم - كلم ×ح6 38م جو ٛ*

 23ح. أ٣ رک 5۱ہ 5۹۴ ث۹۲ ے81 ۱8۰

 و53. 5۲۳۰۰ ہ1۹٠× ر<٭×٭ جہ ۴:8358 ۰ ےہ
 *85 ہ۲۷ ۹110 ٭5۱۰۹۹8,5۴۹ کے3 8۱۹ ×15 7*8 ٭

 ۱)1515 179)] ٥۱۹۹1 51۹ ٭ ہہ( ۷ ۳86۱۰
 1۲15315 ۱83-1۹۹5 ۹۳5۲٣ ہ٢۲ 89 ٭*١ 5:۶۳۰

7151914 5515 ۹0۶1 3401 ۰2 

 ولا 2تی ندارازدا نل اکو ا: - اًناَندا ٭ممرزر وچ 8۱

 ۲ "ہ80۱ ۳۳۳ *۲۰۰۰۹ مں-۔”۔ہ<.٭ ۶ہ م٭٭ ہ۳
 79515 55, 3515 ۶1۴۳۴ رزو ی۷ ۶۲۶۰۹1۳ اراَيَا ۹811 78۱ ةنیز

 ×۹ ٣۹۹ یی ۴گ یو موہ ۹ی ٹہوق(وو مو
 ہ8۸۷۶ ٭۲7٭۱ ۹2۰5۴ ۳۴ 2۱59 5۳۳۰ ۴م” ع٭ (٭نچ
 5۶]] 111 ۴171821 ۹۹۰ 719171 51۲7 711۹ 167 | ۹۴7777۴رازرا
 59۱ ۶۰5 887 :513 ۴1۹۹ دے ہہ ال6 ۳۹ ۹۳۹ )5)2 ۳
 ۳۳ ھج٭ ہہ ک٭ 3ہ ۱ مج ہمہ ہد و8, 5
 ک95 ۶۶۴۱ ۱۶۹] 275۱ 279۹ 0195 ۹077ا 8 1 7+

 ہ”, 5:1۹5 5ز (31۰) 5157۳ ب851 1 ٭<] ۲ +7 ٣۴.۳

 ' مز ناز ا2ا انا نت
 : لی ها عش ائ 2رماکل

 ات رے ےک
 كيا 2تا لا ںورب ٦

 - ٠.۳8 اتھرجو :

 ہججوچ <٠

 ا6ج ا 2
 کلا لا ك ایپ حس جیپ یس تن <

 مم ےہ

 یک ا و ۳ یر

 ِ. وہ ںی ںی و

ا ہیہ ویک ےک جہد ٹک ا ۱
 یو دو 

تی وم نا محب یح نم ءيلع 5
 0 4 یرھب لا

 اء شال٭رسىا
 نآ ۶ھ تم تو داربالد یقتعِليدلَ او لا

 7 وہ ہت او لواری نیب تیرہ لوقم ا.
 ج8 --

 : ےہ سر
 اتا مرگ ےک 5 ےک ےس .

 اوسرلارتا نے ةضبت
 لغت ع نا یب تل اک ٹاک لا8 یک 29 شہ

 ات اتا
 ہ اندو نان تو روک تط |
 ممز ہا ۹× ۶ ہ۲ ہیرو د)ہج عج ہھجہج چور ٗوج جو75
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 56 ج5۶7 (مدر بجو 7 ا۳ج بج. مو نص ۶ یصج يلوج ۸
 )۲ ک۳ ا77 جہ ۶ یمر 838 وجہ :  یے وو
 ے٭۹- ہی و7 حب ہ و.رو جج ہج ب5 ]من ج 5
 ۹×. 7ہ ہہ پک دوبج ۰ر ےزج ہک تچ.ورکوہو ×۳6 ۳-۰۳ 7
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 و76 ×۶ وج مرہ ر بجو جہ ٭ ہج ب مووبجہ+ر وج
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 "رہو ی ×7 25ہ ہہ پک ۹۹۸ 7 کی-۰ چہ ھ۲" چپ
 مو مج بجو ۶57۸۶ دو و ہج و۸ جو یر چچ ہہ
 ہج )وہ ہک دم م وک پی ہج وجاخحر ہو مڑ

 ہ76 موتجر بحر ج یی ۶9ي جو درجہ ع6 ہ۱



 "ھ۸۳

 جج ہ۳۰ ۴۳ 5۰ہ۱۰٭ہ >۲9۹ 5ز ٦ یقئر۔ھ ٭86
 71 ٠ج٢ ٭*۰ ھے ع۷ 6 ٭ہطلا8 ٭ ك5 ٦ ٣×
 ]9 ہ0 (۹۴۰) تو٤ قہ ۴۱ ۹)5 ۳۰۶51 < جج

 مج م3 5۳18۶ ۱۱۲88 ]۱ ۳. ۱ ق٭٭ 7× چک عج ٭
 5ج جج, ٭ہ ٭]؟؟ہے٭ 8 6 عم۱ ہ ق 6
 15۹3ہ م۰۰ ہ5۳ ٭*۰۰۰ 3۰ نپ٭ ٭ہچ ۱
 م38 ب٣ ہہ ب3 (۰۰٭ 1×5 :ج7٭ ٭.ق52 ہہ ء۴
 39و77. م38 ٭ ۰٣۲ مہ ہمہ ٭٭م. ٭< 6

 -سہ رے 5 ۱5 ۱ یت ہہ و ۱۹58 ہہ ك5 ۱15 68۷۳۰
 -جج ((8ک 5۲5۱۷۸۷۳۰۷ .١۸۸۰ ہ۲ ك5 154 و3 ب5
 5)3 م۲ ٭۹ ہو مہ 3د ×× ۱ ہلتج٭ب کا 15و ۹
 وہم آ "رہ م3 ۰< ٭رچ٦ ہیر ہ6 ٭و

 مے س5[گببو۶٥3 ود چآ هق ×٭ (یك؟ہأ. ۰١
 حا مجچ "8۱ م8 ۱۲۳۷ >3 ب5 )۹5 ن٣! ٠(۶

 جچ ہ7 مج ۳۳۱۲ "(م۹٥ہ٭ *تو] مے 95

 3 ہ مم٥ ج95 ہے مہ ہ| م۳۱9 ۹62. 7
 مج. وت م3 مہ ہا 85ہ, 6)3 ہي ۴ 88 ١
 جی 2115 ۴۴ ۰5 91 ۰۹ 7۹1195 7۱۹۰۰۰ "84۴
 نوتا 36 ۱8 ×× ۱ ۶۶ :۰۱5) ہہ ٭ 77
۴ 01۹) ۹:1159 5۹71 92111۴ ۲۱۶۳ 7157 ۴91 ۹۴ 3271 
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 خلا دس الف هم ۹۳۹ 8 ۴۶ ٤
 جج بجا ہڈی 5 ہئ9آ ۴ی ۱۹۹, ہ۰ :٭٭ 6
 155 إ دسج (3ك6٣) ×۴۶ 0ق ب1 ]٠( ۹۲)7۶۱3 ۹۱۶5 ۴, کانا
 ٣۷7 ٭ << ج ٭٠ ٠۱۱88 1۱ ۳۴ ی٭ ۴1۹۳ 5
 ںیہ ہ ەج٭ ہہ (ص ۱ ۳+7 .م۹۳[20. ےن ھ0

 15 ×75 )ب ۱ 8۴ 51٦5

 َیيَمُأ یلوُمإاَورلااَتسِاَلَتَم -ْجاب ہ×٭٭ ہ۳
 ہہ ۱۷3) ٣۳۰۰ 75 5۹ ١ ۹ک ۰ ٴاتاڈ ہ5ا ۹۲۳۹ ٴ٭٭
 ح. ۴1۱۳8 ٣ح٢ ۹88۰ 577 5۳۲ ۴۳۰۲۰۹ 7 تا5۴۱ ی 6
 28۳۹-33 5۳۹ "٭٭ ۹۴ 5۱7۹۰۳ (393ئ)-ی٭و ک۴ ء۹

 5| ى3 678 (۴۳ 8۰ |٠3185

 اتا تا اف نا مج الا نورب الوآ
 د۳ ۶-۱ < ٥171* ۹۳] ۴7] <۳ ہ19 ۹۶ 5
 مج چج٭×> ۹ ٭ػجی جو 0ى ہبہ وت موہ ٭مم“. ہی ى5
 ںیہ مج ٭ ہم 7 )و 355 5۶ ہہ ٰ٭× ۹ (
 ڑی ےمہچ یب مچ یىی ہچ×ت ہجج ]یو ہم چو چک

 ہئجخ ]۲ ۹۹۹۰ 51۲5۹ مہ ج٣۰ ۹٣۹۹۹۱ ٣۹ ۶ت ۳۹1۹ ۴ ۹31۳۹ ٦

 م۲ م۲ 5۳ ۱۳۸۱ 8۷ ٥۱۱۰۴ ۹۳۹۳۹۶ "۱ :×۴ ٭رڑوج ٗ٭ہ٭
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 نعیتنالا اولصمھتیارذإ كحنمام -ک ۹۲۳ 7۹٣۳۳ ى۳ ۴
 ما 5ام ج۲ (5۹)ی٭ 7( ۶۳ ۹1981۱ ۱۲ ۹۹ 5 <٣

 یر۳ 11۰1 ک۳۱ ۲۹۴ ۴71 ہ5, 51 ۲۹۳ *ہ189 7
 تاک, 959 پک 5۲۳۰ "۲۴۹۹۱ ۴ ٦> بج ۶ مج, 4

 ۔ح م۹۰۲٥ یجڑاط ہڈک ب7 ۶ہ +۹ ۶8۳۱۴
 مح ید۱اد٥ ۸.58 دا چ.ہ٭ داوما۷ م5

 و3. ۹ت. جم ججئ ٣م ١(٠ ب۹۴۲ 8
 م7۲۳5 5۰۳۳ ۳۰*۳۹ إ ۱ 3)5 کب ۰ا۲ 9 1۱۹×۳۶۳ ۴] “ا٤ک

5۱ 89۹۲۴۹۱ 

 ]1 د۷ ۶۷۳11 ۶۰7 ۰: 7۶ ۰۶ ۹۹1۳ 7 7
 م ہ”ا× +۳. س۶ 31۵ 55. ۳۲ م8 ۹7۹۳ ٭ ٴ۹؟
 مرعہ م225٣ >1۳۹ ۶5 ٭ )28 مو ہ93 *م٭ او5۸ م٦٣ جواج

 )51 ۳ ہ31 ج۰۳۳ ا5۶۰ 02 0. 1چ 7 ٥00۰
 جہ3, *ق ۳۹ مم ٢> +١ م٣ ج۶۵ 8
 _-مچا5۷۷۲۹۹ *(915۱7 77۳۰ “م۲۱۰2, 3۹۲۰ ۹۹ 3, ۴۶
 ۳ ]۳۱71۳ ا5 تپ 021۴ ۱ ۰71۹3157 211 (هلا1) ۹

 ×5 رزو 991| ۶1۶۱ (۰] ۹۹5 ۹۹۰۰ 51۲79 +781 (٠3ئ ٠۹(
 وک )۰ مورج وو مج ۳۶۰: یو ی|اص دراتبرچو 75

 3۳ *ج0۰۳۴(9)2 (5مج ہ ٭م٣٭ 3۹۳۲ ٭ ۵٥9
 ے7۶ ۶7 211. 16 91 ۹137۳2 ۱1۶9 (32- 17۶)

 0 ۹7۴ ۹31۲۷۹۱ ۳۰1 ت1 *(ھ)7۳۹ ×۴۱ ×۰۴ یک
 55 ہم ہہ ما ۳ك” 59 5۱ نئ ]مج مج ۹۴۲ 611:17 88
 ا ۸۳۳۳, 5۳ 51 74572 ۴۹1 ٥ 53۳1 ۴9آ 5۲7 5۱
 *3٭ 1۹7۳2۹ ×۴ بافعک ٭ج (۵۲۴ 1631 ۹)5 5۶1 48۳۹۲ 6
 ے٭ ی١ ۰ ×0) ۲ (۹5 35را۳) کا۶ 51 1۳ مج م٭۱

 کك5ات 5 .٭۲۳٭ جیب مج د٭3 ۹۴۳۱ ۶۴8
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 مور×٭ <[ ۳کا3 ۴ ۳35 ۲۴۲٣۳ ۴۳۰1 35۱۰۳۶۲ ۹۳۲ ٠۲۴1۳۱
 مج مت ہی مع جت ۱۱۹. ۹33۳۷ (جئئر ] ×7۳
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 ]7۰۰۳۰ 5۳آ ×۶۴ ما ہے مس ۱ >5< ر۴
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 ہ5 35 حق( ۹ہ مم ٭"٭ ۹۹-8-6
 ۔بقججوےع 583 ہت 9۰ی 8 06 ۳ ۹۵4

 51۲1 5آ 1۹7ا (3۳1 ۱)۴ 7 :3 ۴13۳۹ 1۱۹ 5 ٥88
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 یتا قلات -33 ج0 ۸37 7<
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 ۸ک ۱
 تھ ووعوپ+ر ناموس رو ےہ
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 ×ک <5 5۱۷ ہ5 ہہ وع ۶ بت ہہ کک ۷5٥5× ۹7۳۴ دججج
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(۹91۰(۶-۳۱۳۹۳۴)-۱ 7 
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 ہ٦٠-ہ55 5۶57 571 ۴5۰ ۱۳2۴ (ةلطز 5ز ۳۰31 6 "1ج٭٭
 ہ83 ۹۰ی م۲5 9۲۰۳ ٠ 55 م۳۱ ۴۳۰۴۱.۲۳ +5۴
 د5 51 ۹۲۴۳ ۳ ۱۱۱۹ ×ز. (57۳)۔.ک 3 11715 1۴۳۶ 57

 3۱1۶ ٦8ج ہہ ۱ بج یہ٭ےوہ٭٭و و ۲ی .18 ٭
 3× ہہ ۰۹۳۲ ۰۳۷۰ ۹۳۴9 ۹۱۸) كا >70) ہ۰528٠٣ ۰۱

 ٭م۶7۹ "ہ۰ 55۱۳۳ ۹٭ ہ جج (معرمص و5 8وج
 چ۰ مہ >۶ (کت)رت) ٭ی )۳ ٣٭ رب12 م5 جج
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 2۳۳۴۹ 300)٭ 51۱ 3۲7 ۰13 71۳۴8 710۹ ۹۹.379192۹ ٦۱
 ںی" ںیع چیک
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 یجچاح) 3)3 ۰[ ۰۱۳۳ 5۱۹6+ کک ×۶ذ ۱۳۴ :٭مےی) ہہ
 دے ۹ط ۳و6 وع جم درک ×5 ھ۳۵۳ ۹ز ۱۱) 5۹ ۳۳
 كم ہم ۳6 ۹۲۲۳ 55 ۶۱۳۲۳ 1۱731 7)5 ب107 ۱ 7 ٭٭

 جب3 >را5 >۹5٭ م۳ تچح "ث57 ور حج چچی ب. ۴

 بت ۹0و ۲۳:۹ 192,5۱ ۹۱۶۳ ۴۹1 ا55 577 کی۹۹۴ ۳۰7۶]

 ۹۹-73۳8 5۳) ٣ (د۴)۔ہ٭ دو م۳ ہ1ا۴ 7ی
 ٥۶۱ ۹71 3+757 ہم, ہے٭یج و9 ات 3۳ تا۹ 1787
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 یب ج "جہ7 ٭*ی_ ج٢ (د9عزص ۹ہ ۲ 56
 یو٠ و٭٭) ات 288 ہہ ہہ ما 9وک ۱۳۲ جج مت

 5+ )ک 1۳۱۲۳ نت چہ ج8 ہہ مح بی وہرآ. ہہر یک
 5 6)717۹ مج 1۱ 8۹131:91 ٣٣ 2731183 3:3 ]9۹۴1۴ ۹٤۰

 حق 8 وج. مج ہ 8جو ] مج اے
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 >2 ۹۱3. ۹۰1١ بجا٭ وچ. : ہی --٭۹۵٣)
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 مو >۷ م88۶ : 7 ۳۹۰۳٣۴ 6 395۳731 55 ٥36
 ڑ5 ۳۹۶۲ ہ٢٢ ×ز مج 8ی جڈج ۱ -

 ہ۵۵ ہ-× ي ۱۸ ۹۸5۵ ہ× ۹ج١ ہج× ہج

 مچ 1 (51134 ک۴1 ۴۹1 51565 12۶ ۱
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 155۱ھ ٭ 515 ہک ہہر ×3 551 ٣۴ ۲ ۱۰5 23 ٣۴×
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 3. ہ٭ ×۵2. رک ×ت ××. ہ-. دہ
 م1۳۳۴۲۴۷۹۱5 ۹۰۰ ×7۴... 13) 165 5× >٭ر٭٭ ۱ ۶۱ 531 77+
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 مہ )م۳۴ یج قیەوی< ہے ھم "۳۸ جہا (ی8:ر۔ہ
 <7 286 ۹5 ۹۹+7۰۰۳ ,×× 7× ۹ 5۳ ۰7٠۰۰۳7

 5. >ج *۶ 8ہ ٭5 ب٭٭ م58 ۹۰۵۳ 7 ۱٢۱۱83
 53. 7 83۹97۳8 ہ]ق5۷ +۹ 5ہ ۹77۳۳۶ ء۰ ۱

 اچ5ا5 "ما ى3 ہہ 35۴ <1آ مم ٭٭ ج7 (یجی)ر۔ہ
 دا3 92۲۹ ۳۳۰ ۳۱۳۷۳۳۱۸ 7۲× 18۲۹15۳۴ ػما7) 7 7

 ک15: 776 ۱۹ 1۲۹۴ 9۳191 ,٥1۳۹821 5)۱٦۳9
 بج یصوح٭ ٭77:3) کو ۴۹ کی ہہ 3۷آ 75

 5ہ 8۳۳۰ ۳۰ ۴× )6۹5 ۳7188۱5 0۶" ٦)2
 855۹5 ت5)< 51 ۹۴ ٹ)714]5 5۳آ 5157 +۹
 ہم 5۹1۹۶۳۶ ۶۹۲ ہ٭ ۹۴5۸ 858۱ہ >۷ ۶8۴ 8

 ٦.اب ہا -(۹7۳]۹7)

 لورا یه َسئحْمَمم 9ج ۱۳ ہ۹ چ٭ ہہ

 جس مسح نب ×۵. مم ×جدد وج۷ دو
 می ہ۹ 5, 18091895 5ئ۱۹ ۶۲۲ ۹۹۹۳۴۳ >۳, ۱۹۰۰ ×18
 349 ۹۳۴ د5٥ ۹۱۴ ۱ اہ ك۹ ۷ چ5 14۱6 ۴۴
 ہت پ۹ ۶۶۱۷۹۳ ہ۷۶ 4917۳۰ ب۰ ٭)) 15۴ت 7 :

 >٦.٭3.٭ ۲۳٦ ۴۶۰۴-۶۳۲ ج۳۴ مہ *م5ق>ح ٠×
 ڈچو تحاج (۹۳٭) محی ]5) 55 ہہ, ۳۷۰ ۱15 5 7, 51 7



 تے تےس ۱ ۱ لئ

 کیس -(9۳۹ 955۱ ۹۴۴ 5۸97 ٭زڑ5 ۴ ۱) ۹۹۰۶ 7
 ے٭ ہہ یک ہ٠۲ ٭ٌبفصمرو ٭٭۱۹1 ج31 ۴۳ ۱
 ٦5115 ک۲۴ 97191 ۴۶51۳1 ۴۹ 1867۲۶1۲۰ (ہم۳]. ۹-6۴۳

 دئک ۔<[۱ۓچ٭وپ 6058 ×۱ 3659۹ یک د٭< ی۹۹۳۳ ٣۳
 د8  ہتوعہہ ٠۰-٠ ۳7۸ مج چت 328 ۶۹ ا
 ٣۔637٠ 36 ہا, "۰۱ ۵۹ ۹۹۳۴۱ ۶۹8۹۳۳ 5:3 ۶1 +5
 ٭ ہا ۱ 7)۱۲۰ "٠٠ج٭ ٭ح. ۹۱۴۳ 5۲۳۴ "۲۳۳۰ ۴
 جج جج ٭مج ڑڑئج٭ ہ٭٭ ہ٭۹۔ ٭6ھ8۰رب م۲ 6
 ما جباہ ٣.٢ ٭8ی ياڈ و۹؛ کہ ڈ0 مج ,مو

 حبسہج) ٭٭٭ ہ٦ +٣" ٠ +۱١٥
 ی۷ ×۹ ف7٢ ہم مہ ٭”38٥ جج -

 (337۶- م1٭۴)

 ]5۴ ت7 7

 اڑلو اک نت نم َكلَِراَذَتِد -82ج "ہ30 87 :نا5-ح
 ی1[[9 رک ذ 3۲81 (51۹9] ((1 ۱

 اون لو ةنَح رقت ۔ھکب ب
 بم. ون وہ٭ 3 ہم موہ 5۸ ہ ۹۳0 ۴
 ہ۴۷ 5 ۴۰۱ ۹۴۱۰۳ ہ۳۷ ×× ۰۴۳ أ۱ ۹۳( ہک

 ہ۳ )۹ 8م 7 1 ۶۲۵ 6۴1۶ ,۴1 ۶ ٥397147715
 ہا ٦× ٭٭ ء۶۲۳۳ چک ٭۷ٹ م3. ۳۴۰ہ ۳7 35۹ ۹

 حو یچ ج6 1)303 ۴ 8۰۷۰3] ۹۳۳ *(۱۵ ۶7[, 55۳5 ٣۳۴
 ۹7-]۳ 3۱111۴ 157 ۶۵ 57: ۱ ۹۹51۳1 )117: ٥5111117

 ہ۷7 ملا ٦ ۳۲۰ ماہ م×٭ ج۷ ۳۳۶۲۳۳۳ ۶۰۱ ۴۶
 و 505 7۲۱ ۳۷۱ ۱)5۹۹ 1۹۶۱۲۶9 ۴۱ جب۴ ۰۳۰۰ ٭
 55151۱ "لا7 ٭93], ٥۲۰۹7471 ت٥٥5 ۳۴۶ ٥۴۱۹۰1۳85 5ھ5) وک ٭٭

 53تا۶۴5۱ ہم” ۶۹  ہ۶۷ 538 ۸۷ ٭× ×8
 ۴۲۵ 6١ ۳۹۱ 5۸8۳ ۱)۶ ×ہ. ۳۰۶]٦× ۴۳ م۲ ۵ ہر٭٭

 م5۳5 8۹ 518) (1875 ۹۰۳۶۴۱۴ ۴۵ ۰ 1۱

 رّذافَتْتٰی -:"6 3 6۴5 (38) ×۴ : ٭0٭ ہچ٭
 7ہک1 (>2)۔ػم ءج]) 3۹۹ ؛ ررص (چ) 1۴۰۱ 156 ۲۶۹ : ۳۳۱
 یح×٭ 8عجا] ہ65( ۳۱ ۳۴ ی5 مم ررص ۳5۱ ی۹ ٣5 مہ ہچ

 ک۱ 5 م٭ جے ۶۳۷۴ ×<٭ ہی 8185 جی 5 ٢۹۱
 ۴۱ 5۹۰۴ 115 |۹3۶ 2٤

 -ہیلالاق

 2 ۶ بہ - ۷۸ ۔ے۔ یگ وععیحع ے سا یھ تک پپ

 1 اک دل نم کيا نقو یس ںؤادو اکا نو كیاع ضعف
 9 ےہ وج ھ۔ےىم۔آ و سس <ھدص مے !ےےک وہ سہ جت ع

 ےآ و92۶گ یت ۔ ہممرو ۔ ےک ہوں یے ےک ےہ وک اک ےس و

 مروروضلا قہ عںپرم تل دیقلارم ویڈ
 رخنہ اس ساسلاقرج ےمہسسسسص۔ص تے تےستےہسےسح
 نو و ار شر
 امن ران الا و ڈا
06202 

 یخ و ںیم حب چت ےس

 نلتَيالْتاَوََِلا محل عالی ا لا ںوعبشیم

 ام حیا یامل سوا ال ید نا
 نیت ومد تلضلا نم لک نسل ملظ مح نم با وج و و
 ام 0ر1 تال ٹو
 | ہفت نا ماھسا یو
 ے۸ ۸ھ ۸ھ رم ےہ ۸ذ ے ۸ر۸ ۸ ۸ر۸ ۸ے ر۸ ھر ےہ رخ ۸ ر۸ رہ

 (مسر ہمر”٭٥۳ہ وج یب ہہو ڈچیجت٭ 758 قت بر مرہ ہ۳
 ہ5 ٭ 0ٌو فو ور 95جج ر یدر یب در 7۷ ۴7۳
 ج۳. 5ر د7۴ ہک 7ہ ہجر ہر ہہر چارج ہا مہر
 ۳۳۳ 7 ۴7ج *ج٭ وچ ) مممز قہ ب ہججج ×سپ ۰ہ "۳ک
 م بیرج”و 77 مروہ و جج ر نمرز دروب یرجح 7وج جی
 یچب وہ یج 7 یہ مرچ یرچوچ چآ بے 5|5 یمحج)ر 7+
 ۳ك چجبو ہم "پو مہ ڑ7 ہڈورج بءروق موج ٭ بہ ہو

 ١ ۴۴ ×۰ ممدز ہو عم وچ وصح 5.۷5 جج
 ہم+ ٢ج ہہ 7+ وج "م7286  یمدمر یرور 7ج یہ ویٹ
 97۲۳+ ۱۶5ر 51۳7 70۳7 ۳ ب۳. ا مر
 ۹7× ۶ قیڑرجچج )ج ی٘ ۳+ عجچورج بی75 یمےر یو ہجدمدرہج

 یتا ڈی رپ رٹ رپ او رپ وا رھپ از رپ ور رپ اوز اپ وکٹ رکن زئپ را زا یم شپ رش زور رام رات رپ نا راپ اپ اچ اب اپ یا یت رپ زار اپ رپ لپ

 ہری ب۔۳۴ ھچ بیر ہبہ <۳ وج : ہرچ ؟وجصیآ
 ہر[ ج7 ۹ تا درج اج 991ق لہ 7۶9۹7 ر (و.) بیج رو
 ۹و33)ہج ا ×× ہہم مج "677| ممور چ5 ہک ھھچ ہ
 ۳۷ ہ۹7 ٠× حمور×٠)ز ہچ 77 تن ۔ویوبجرڑوإو بجو مجوجڈ
 ہہ ڈور یرہچ مرچ جج -ہ یھ مروج ہڈیچرجو ہو ٭٭ہ و قہ
 جچب ہہ رإ ت7× ۲× ص۱2 آف پاک۶ 7۶7ج۶ دح ×7 ر نددر ڈررجج

 ۔یاج ×۳× +7 ہہ ج٭ یو٭ ×رج :!مہزج ×73 ج7 ہہ آہ )] 6٤۹
 7۷ ہ07 مج دا ۹ 777 (یرمز ۸85: جہ+ ×7 7ڑچ
 ا3777 77۲7 ۱۹ ٭.5م)ہ5 57ج ب٭٭ 597 517۶ 7)5 ڑ7 777 مہک
 ۹77 ۲) خدد) ہزرج ہوو+ جوورو)و دہ ٭ حج بو5
 جب یو مہ ۹ر۰ ٭ج ہ٭ چو77 ھ8۳۷0 7.7 +7۳ یمرد) ہج ڑ7
 ہہجوو جب ]رو میچ ق وج ۰ ۳۴۲+ ]۱
 مرصر ب858 7۳ 7۶3) تہ ہ۴7 775 ۹7ج یو٭ یی
 ++ یہ۷ ]آج "نچز نج .یرو  ہجچرچق5)جم جج چپ

 377 7 )7)732 8ڑ ن۳٣ ز

 1 تنا رک یخ یھت ہلا یرآ ہللرکیلك

 . ت3۹ 8 ۴چ ٹ٣
 ۴ ا وج اینپ 4 اک کرم

 یر لا و شک عوف اڑ ںی جر یا 7 کیم و ا مل

 یی یہ
7 



7 5۹7 +5111 

 ک5 ہہ. ×× رکا نک شئے
 یم ار کی تاج (3۰)--۳ 7۶۷ *۳. ۹۰۰۶۳ ا5ت”
 25 ۷٣۳٣۹ ٥ ےب. ی۲(. موج "8 ٭٢ 3

 ]د3۹ ہ۹ ۹ ۹770) ۹۸۶۳۸ م۲۴ 7× ۱ 8 :٠۹۸
 حج یار س7 89185 !8٦ ك5 17۳۶ *ز۳۴۲ 39 ۴۹ ×۱
 و×٥ م82۹ ٣× ٭ہ و ہ مہ بو ڑوچ (ٴح >0[4٭ نچ

 ]رک << ۸5 ۱9۳ہ یعدرمو ۱)۹28 ۹۷آ تہ ب5
 3+ ہ٭۱ <یع ۱ ہی اچ رس5 ٭ك ]۳ م9 5٣۰ ہ

 ×51 ×۳۹ 5ت3 ہا *٭ج١ ہمہ >٭ہ ٭ ہی3۹9۹

 ۶--۳55 >۳ ×۳ >۰ می و۵ و7 ]و76 ۳
 357 < ویو جہ ٭٭ ۹ع. ٭ج ہہ
 ہ)-.٭8 <۹ ك٤. ۱ ی٭ ۴۰ 5۲٢۹۷ ٭(8۳[ 5اچا5ک ہہ

 ار ۹۹5795 ۹۳۳۱ 33) ×ج یے 5۳۹ ۴۱۳۲۶ 88۴ ج
 25۱۹39۶ 515 51۹۳۴ 56+ دتہ57155 یو۰ پآڈم٭ ۰×۰ ۳ج
 55 ی۶ ہ۹ ×ہہد5۶ 26 ۳] 2۲9 5 ۱۰۷ ×۰۸ 7
 تسج ×۳۹ م5 ۶۴وہ ہہ ڈ5 م۱ :؛تج (۴8-۳_+ہ)

 ۹37۴۲۶۰ ×۸ ۹٠ہ ہ ۹.٣٣۳ معحج "۹
۱ 5 5۹9۹1 651 78۹۶87 

 اڑ نار یک نک نیل ذمَدکلَم ہ7
 اندھع ×[5 انرما 8۹ انیصو ×۲5 7۹5*۲۲۹ ۲۹۲۴ ۱-(۴

 ویر ن۳[ یک مہ یک ۹09| ۳-۷ 1 7 ۲۹۴ 7

 یارر۔ك< آ٭٭ ×کج یھت (۹۳۰ مور و۶× ۱ ہ۳۹, و5
 506 کم ے۹۴ اچ مر یک پگکدو ڈے ہ٭٭ ۶

 5۹۹۹ 5۲58 ۴1 ,٦ ک۶۶ أ۹ ك5 7٦1( ۳۲٥4 ۶۱۱ ک57 87٤
 ٭٭ ۹551-5 ٭ 0۹۳ 787 ۴۹۳۲ ۱ ۹۳۹1 ۳۶7 ٥551۲59

 +۱۸9 ۹187 ہر ۹ 5۳۳ ۳۱.۳ 1 7
 6۲ ہ3۶ ۹۶۳ ٠۹× ۱۱۹۴ ۹۰۳ہ (57:) ک۳۴ ۱,( ۳۴ ٠۹٢

 5058 55 ٣ ٭ہب.٭ آہ ۶۱۱55 ۱ ی*۰۰ ۱ت ۰۱ ]۹
 ٭[۹٭, نایسن ہ مزع 5)888 نابسن ×۳۹ ۷۹۴ ۳۱ 1 ۳
 50571 ۹۰ مزع یو ×۲5 ہ۳ مہ م۹ جر ی٣ جہ
 8و1۱ ×5۳ ج51 ک۹۹ 1۳ ۹۳۷۰۰۳۷۱ ٭ہ. 5۱ 57 7۶۴
 )؟ ی۱ ×× ہم 5۳3 مہ ٭۳. یء) 98۴ 8۶
 2511۷8) *ا0ہا]۹ 5۲۰۰ ۳ 88۰ یب٭٭ >٭٭ ٭*”٭وچ٭ ء۶٤

 یگ ٭(۹5 8۲۹۰ ۱

 ٤ 5715 8 88ھ, 5۳۲۳ (381) وو” ]۹5 ۰۲۰ 9)2
 چت <7 ××٭ 5گاقادذ م٭ ]۱۱ ہ۵ ہ۳ 7۰5 ۰۲ ]۴۹ ,

 255۱۹۳۳ >8 ۲ 88۳ ٭٭؛ ٭٭٭٭ : اطخےلا یتما نع عفر
 نایسنلاو ا5۹, 59 ت۹ چہ٣۳: ٥۳۴" ×۳۳ ۴ ء7

 اگلا

 جب یىی ٤8 ۹۲۹۰ا بہ: یہ5 ٥ ھ58۰
 مک ی۳ 19ا9۰ 5 ٣٢۳۳ 11۳۷۳ 21۳۳۱ ؟]اک77

 ]۳ ٣۶ <5 ۴۴۰ 78 ج٣ 77۳ ۵7 7٣
 د٭و ہم 3یم جج یتا 0آ وک ۹۱ 1۳ ۱

 ءذلٰ ۳۲ لا لاق

 آن یف نم نا لا سا یتا كیا ہلا لک ا7
 ٦ اند نو اما ید پر ڈک کیلا شق ا
3 : 

 ۷۰9۳٣۳
 ۱ ناف دلا ناک الد كیا کوم ا

0 
 9ر یم کد لم لاپ لاک نکال سعی ا7
 ص۰
 1 ترا ییا ترک ندامهلع نشین ا
 ۔_٦ طا لاق ید ضد ےنلع بام ہیر ةدتج ات ین 7
 1 ةیرد یم نیا امافادع ںوعیلاشضعل امیج ام ا.
 ٦ ضرخآ عمر یشن 0قال اک ا مح اس
 122۵ موت رش خو امن ضهکیحم ہل نا یکن ا[
 ٦ از تک نور یش تر اور لو بیخ ا

 | یکم اھ دا ترک
 مادق)ر داکرجو ہبوروع ہچوڑچک وھک ر ہ77 ھ5 ہورچ

 بوجہ ڑ2 ج ا577 77آ( 3و ال ہہ ج7 مر ے) 78
 ت71 اچ ۰ 777۳ ر ہہ مم وہ7 ۳/87 ۴
 وہ چہ مر پیج 35ر مدار موج نر مچوںیہوی
 ڈرب یرْبوج ”پجچ مج ۶7 مے یبہ 9ق نیک ۹
 تہہ٭ و۲ ج5ر ػہ ہی در جو +ر یرفر بیر و ہ۳ ع]٭۳+  ي

 ے۳ ی ہکر7ج :٭ ھہمربو -قفزو ×× ۔یور٭ م ہمہ مچ ٭چ
 ہمہ ہو ٭۔ٍر ۷۹۹+ یرجوہ م۶ ۸3ئ 85۱ نددز
 تب و5 ہہ  ہب وکج مح چک جہ حی  ]|۔ہققز ٭
 ٢ مرحذ) بج٭ یرورچ 9)۰ عی ہ یچب قہ وہ "ج٭ رحج ۱
 قندمز یی او یر یڑ٭ 78. ۹7 ہ ہ7 ہر
 ہیڑہ۔وہ وہ م 7 جج جج ٴج٭۲ یجب ہبوجوچ

 ٭نجے>+ہ ٭٭۲۶ محدر) پیر ہ٭+ پرور بت حچ.چ یچ مج تووہ "ڈ5
 یس ی5777 ×۳7 5777 چ7 ب7 ن۳ یم وچ )و77

 ۴ہ !وآ 6 ا٭]ہ٭ہ ہل مہک نی موڈ ر ہ۳
 ۔نوہج اچ ہبز٭ر م7 8. ۳7 ھ7 ۶۰۳۹57 2۳7 ھ۳۳۶۱ یدد) 7
 تہہ ہ7 آ7 یت 7ق چ7. 3چ یھ 7)7۳۳۹ 7+ یچ*
 اہ 7۳۰۳+ د87 م۳71 حد+.) ۸8 ٠۲۳ ۶ ہمر٭٭ جت
 یورک موج بج ج۳ بج ۱۸ئ ر ہا یجج بو6 ×ج ر یودزچج

 ہ۳ ےتدو جج قصص یرکص7٭ م۳۳۰۲ ھ77۳۷ 57۳, 9۷7 77 ۳٣
 ۳چ ہ٭ ہو وہ قم ج8 جہ  یجم ٭ہ۶ ۸تا ۱
 محم)ر یجب ہم بچ وج یے ٭ جویپ ہی یو
 -۔ہ3)ج٭ یچ ہجر زہ وجہہ 7+ ج ب٭٭× 2ت۸ جر
 مد٭ع)  .ج٭ ۶ ي دو روح  ہروأی بہ ہچ بچ

 جود موہ ۶ بے یز چہ ۱)7۸۳ نیجح)ر ہچچ ۶ ٤٦"
 یر7 د57 ب۳۴ ہ77 777 ی7 ہہ دہ

 ہ70]ہ] چہ< ۳۷86:7 ر ء37۳7 7ج 7)377ہج چہ×7 ×۳ ر



 ج۳ 5۴۰ (ک:)۔ی٭ ت5 ۳۰ہ] 6 :٢٭5ر ۰۴:۰۳ بہ4 ٭١ ۱ .*وو ہہ ۰م مہ 8و٭+ ٭م٭؛ 8کے ہ9۸ 85
 ۹)77۹9 ۱)9 ک3۶14 754۴ ۴1 1۴ 81, ۰۱5۳۷۶ 7
 ہٹ ۳ ہ٢٣ ہہ چک مج قو ٦ 6 ب٭.< <۳
 ٹ٣ ہج 1585۶ ۹۱ 89 ×۱ م۰ ٭ہ 1۹۹۰ ٴبہ
 0ر 715۸7 >53) ۴۲5۴ *۹۳۷۳۷۶ ×٦7 ۴۴۹-3 ٭٭ہ ۱
 م358. 1ج-٭ ۲] ج7 و ڈ٭ تُم مو” ج۷
 ٭ چوت ۹۹ 9۳ہ 30٤ ۰ہ ہہ ۳٣× مر ۱:

 ہر33 ۹۹۹ ۴7۶۹. ۱ 1975 ٭چک "۲+ اچ
: ۴ ۹۰ 1۴۲۴ 8:7 ۴۹15 515 31155 ۹۲ 3۲ 3571119 ۱5 
 ٣٭× 9515 551 ۹15۴۳ ک۹۹ ۶۶٦ ۶1ہ 5۹, 98۷ 11 ۹
 ۔٭ یو ۶۲۳ ما ظ یورو مج. ۱ 8۹۹۸98 ی>۴ ۴۲8 ء۵4

 جہ ہو۔۳۳۳ ۳۳۱ أ٣ << یجر ٭ا۱ ہ
 مہ م۴۱۳۳. اد مم ما  ٭× +7 3۲۴ ۳< ٥۳۰

 ہ۳٣۶۱۷٭ (۰)23ز) ٭×٭٭ ۱۹۴۳ *۹ ٭اخ ۳۰8 8۳۰۴

 53۹986 ۶ :۰ ئ۹, 91۴۶۸ ک۹۰ ۹۹۶۴۹۴ 75+۶
 3[ )۳)۹ ی8 *۲۹7) ۹ ۹ >51۳۴ 5۹۳87۳ 7 ۱

 -۔قرو چے "و+٭-ہم۰٣ ٭ ٢ *اةإً و ۳ ۶: 8
 نوک ہ5 55۳۲۱ 5۲۳۲ 3ار ک۹ 7118 )836[41

 ٣× ×× : تگ ناک َم كيا تم - - ۴

 ی7136 ×۳ ۰ ہ٘× ۰ >34)8 ×۶۱ ۴۲3 ھ1 ۳۲ (6
 جج چک ہا <8. ۳ ۰٠ ہ۱۳ 5۷۳8 ۴
 یتشتم ۹۹۴۹5۳1۹ ۹۶۹۱۴۶ 311575 ۶157 ۱ ک۶٣ “3۳ ×۱3 ]
 28 ۱۳۱ ۹۹۳۴ ۱۱۰۱ )5×)٣۳ ایمشعن 7۹۲ جت ١ جت رٌ) یک ۴
 7ح ہج مج ہم -٥3٭ ۹8۲۰۹۷۰۰۳ ء۷3 ×۷3

 >.ہ< ۴ ×3۰ 1۱8 ۱۹۳۴ )٦73> ء۳۶ +۹ ۴ ۳۳۳۹٣
 ہ ]جج 4ج7 ]7۳5 ج5, 1 ۳۳۳ 3) ×7۳ إ ۶۲۰5 یشن
 ۹+ ۰۰۴۲ *0٭٭۹ مک ٭8 ٭٭؛ بچ ہہ 6
 وم3و]ہ۹ ۶۳۹ 7۰۰۰7۰8 :۲۹۱5۹7 >×3آ ء۲۷۰۹ موہ ہ

 ہززودج ہم3 چہ م٭5 5۲۹, 5آ 5۲۳۰ (کہازر-۔م٭ 6۱ ٣(۳
 مم, ٭))ہہ مے م٭٭ ٭ہ ء۹۰ >٭×آ ٭ہ< ۴آ 5
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 ٭×اک ۱05ت ٭6 8۱+۹۹ ۰۶۹۱۰ 33۱۹ ٣٢ ٭ا۳ ؛
 حق 5-2 : ک 57۳ د76 ۴۳۱ ۴۳۷ ٗ ۹ ۹4

 ٠۲٦ ×1)3 ر38 ۹×۱ ۶ ۱ ۰۱ .۹1" 5-۳ ۹38۹ ١
 0× ت1)٭٭٭-57. ۰1۹7, ٠۳۹۴۱۹۷۸۱ ٥ ٣ م5 ہ٥) اپ
 -3 ۳5 ۳۱ :ر٭ ۳۰ ٭۱ ×ہ ہیرے -٭؟ 465۴ 5۱
 سیم 5۲۰۰۵ 5۴1 ہ۳۱ ہہ ٭ف) ج5ا 5۳۲ 8 51۹6 5۹۰۹۔۴۹

 335 <3 118 61۹ ×6 : ممے ۶.۲ 8)۹ ٭
 +۳۰ 5۱۴ 58۹ ن۹۰ 17 75١۶ صا ×7 8
 ٭]ّ”×× ۱ ہ۳7 ہ۷۳. ب-٣۰[۹۴۸ ۹15 ۹۹۹۹ 238 3۱
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 860 ر۶ 8 جج ۱٥۹9۱ ہ *۳۳ ڈ۶ا8 ۶۰۱471 5۱
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 م7 ٤< 5۹ "م3115 8ہ یک چپک[ج نایصع (5۹۲۷1) ۴
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 چ7)3 مرزع ×۴ :)5]15 ۴۷ 51151 7۶۷ 77۳5. ۹۳۲ (>30:)-ی٭
 حر مرع 591 ب۰ 7ب1 ۶191 156۱ ۹)۹ ۹9] 5۳75 ے

 یو ہ۳۰ م۹1 م٣ ۳7۳۴۴۱ ۴671۱ ہ7۳ (33) ۴۳ ٠٢×

 ۹۶۴۴ ۳55 و۳9 55ہ < یی. مج ما 8۳7, ١6(
 51 21577 ك5 >۳ جن جج <ی ۹۰ وک ٣

8۱ ۴ 5> 

 ا[ هر چہ ×7 ×۰× (۰)۔ھج ×۴ ہ۳ ٭
 ق۹ 276. کت 5ا ١> ۳8 ۴۹:۱ ک۳۰ ۹۲۲۳۳ ر٭ ج5
 جم مج×۔5۲+ ۹ ات ۳ ہ۶۳٣) ×۴ ۴۳۳ م۱۹۶۱
 8.79 ى5 8۳7۳۴ ہجہہہ٭٭ 52۱ مم, ٴ٭٭ ۴۰ ہ7
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 ۔وآس ك۹ ۴۱۹۹۶ ۹ 5 5865 9 ۹۶۶۰۱ 55۶۹۱۰۷۳٣۰
 87|٥85٦( ۱۹ ×57 چ۶ 3× ہ ء۳۱۴۲ ۹18 ۴۳
 و٭ ہ85 م4: م۳ 88 مت)و]ےب ي ٭چ< عم
 خجچں ۱ ۹۰۳۰ ۹۳ ہ )ەجج ہمہ ٭خعی٭ ٭
 ۹151-1۳ ۹ ۳ج "۹۲۶ 71 تک ۴۹ 0۹1 ۹۹ ۱۰۹۴.
 ر151 ۳9 ہہ 1 ہی یا5 ۹۷8 پچ ۳.٣۴ ) ۲ ہبہ
 ب٭ (ع۱۹۹۰, یو ۴۳۰ت 3716) ۹515 ۴1 7آ ۹۹۹ 86

 ۲۳۱۰۳۱۱۳۱ 31571 6 "75آ ۰٣۳'5۲ ی٭ 1۹۳۰۳۹ <۴
 ۹۹5 51 اچ ۶٣ ۳ج ہو 8ج 19۳ ۹)۹3۱۰ 5۲۰ 7

 ٭ج 7ح۴ ہ5 557۶ 319) ۱۰۸1 ۴) ::8۱۱8 +٣
 855۰ : ہہ ہل 70)؛ مج ج۷ أم٣۳٣<٭ ہ 7
 "م7۳ (3۳۰۹, ۹۰۳۰۳ 6 ×ہ75) ×۳ ۱۰۹٣ ۷×۹ ہ ۴
 ۳7 ہ56 ہ9 ۹ج م7 تا ۶1 7 ۱ ۹۰۹۲ ۶
 جج ×15: ہم جج٭ ہہ جی <۱ َىِاَيَتِتكکَت
 شکوک -٭۳(پ ۳5 ہہ ہہ×××××٭× عج ہہ ہج

 ۴ ا ٥5٥۷1 ,٥۴۱٣۳۴ 1۹۰۲۳۲ ٭ ٭ ٭×ج ۱۱ یتشت
 :راتش مج اچ ١ × ج٭ جے ہوجا ہہ ۳ج ہ٤
 5 1)2 ۳ج ]4.1 ۳ج ہ 16۰۳ ۱ ۹۹۷۳۸ 7)139 18
 ٭ہک<ک ۲۱ م۳۴, 8۹۰ ۴ م٦ 93 35 ج۹8 ۴۹۱۰ ۴

 7کہ۳ 2۴ ×۰۳ 57۹9 ی5 ٭۴۷۳۴٣) ۴7) 5 ۲ ٣۳
 ۳5۹۱ یڈّی)۔وج ٭٭5) ء٣ ۹۴ :ەیدی دک نم لکای نا وھ

 8< ۹۹۲ہ تراتش یچ جی ہک ىات ٤× 3ت8 م5۱ -
 ےجوثقر ہ٠۹ و-<٭ ٭ہھہ<٭ہ ج3].٭ ج_ہ ہ7 8 ہا

 م8. ۹2 55۳ )۲۶۰ <۸ ×۶۳ ہ××٭ 3چ٭و
177 ۹۰ 93۹۳۳ ۹97 ۳۳۶[× 2157 5:8951 

 5۹7537 7737 ٠۳× ٭8+ ہج درک | ہے دچ, ۰۱۹۲, 6٤
 ۹۳۳۰ ۱۰۹۳۳۲۳ ۰ ٭٭٭. ہہ ی”× "۰. ہ۰ ء۰۳۰۳ <٭
 تک8 ڈ0 ہ1 ×۱ ک ۳٦× 7۳۳ "۱۶ ہہ, ی۹ ہو١
 ٭ججہ ۷ یک مہ گہ ا ڈی ۹۹۱ >م٭ی ی5
 355. م5۳ ك۹ ۳۶ ۴ہ ٭ج ہ۳۶ ت8 ۶



 اسایاس یم ]2 ۷ 7 ۸۸

 ما ]۳۳۰ مہ مہ 5 مو وج ۰٠۲۳ أ۶ ۹چ
 211591 ۴ ٭ہ8. 76۰۷۷۷۷۵۰ 55 ت69 ( ۹۹۹۱۴۳ ٥۹۶145

 ٭یک.٭. ٢ << مو ر3 ۹۹۰۶ ۱٠۷" ٭'_"ا8۱ چ
 ہ8ما٭۸) 5۹۲۳ ہ 578 ”"مہ٭ی٭ ۰ج ما بح٭ (۹٭

 ؟ مہ, ۳6 (۹[ئ۹ * عم رسو ٥-2 یب یچ
 ۹25۹ 7 ہ0 ہ۱٤( و3ر

 کباب الا 3۳۰ ہ٣۳ ہ٣ ۱۹ 3۱

 >٭۹۰٠ ٭۳ ہ 5× 3٭٭٭٭ ہک ۲۴۱+۶ ۸۴*۷۰ کفن

 زدعںیمب ۔یو تک 5 ہہ 83۳ ف۳۵ ×۰۳ ×-.ہ
 کرا ۹۱ ۶ 9 7 ہ1 ۰۳۳ ہما ی۹ :ر42
 سج ہ5۰ ۹۹۱ 8۵. ۳.۳ ى٭ >ہ٭۸۹ 5 ×۰۳
 49: 55 کتا ۳5 ۹1۲18 ,٥67 ک۹۲ ۹۲۳ 6 3747118 ۷
 ۳۹9ا 558۱ ی5ا رو.( ××. ۹۹ 8ے ہبچ

 ×۱ ۴۳.۳ ] 77۳۹)5 و۹7۴ ۱
 ج٢س یل رسک ہا ےس ےس

 نت نع رم سم ۔ہ٭.ہ ۴٣ 3١.7 م٣٭×٭ جہ

 ۹ << ٭7ہق< (3ئ)۔ی٭ ٦۹1۹ +9۱4 جج ایر مو

 5۳ ۹57۳ وت رَلَی 71 9۱ 7 6 77۴ 5 ۶65

 )اج ما ہ۹۱ ]رس١ 5 ۹۸۳۰ 5 ۹۹.
 ہی477٥ ۹ ۹8-۴1۹۰: مج وت ۶۴۲۳ 8۱٠۷" ۹۹7۰ 7کو5

 حور عم جور مج و٭ ۶8۹۳ ہج ٭٭ 8۰۳ ہا لنا

 یٹت لاتا شَو اکے تنےَم ۹ ۹
 ××, .ی یب بو یک ہ۱ بم ہہ× 3< م۲

 دو ×۳ ہ وو أ۰ ۹ 87 ۱۳۳۴" ۹٥٤٥۴
 م3۳5 7 ۱

 ٭۰۹٣ ہ ؛۷۹٢٢۰٦ 3۹۹ وہ ا3 ١ہ ۰ 7
 ٭5] ۰: ہ٭۰٣ د]) د× ہہ واک 8187۸ >5 ہما ۶
 ۹ :۱۰58۲5+ ×75 3775 ہہ: پ۳۳ ۹ >۳۰۴۸۱۶۳۱۹۹ ی٭
 -م55 ہہ یم ہ۰۰ ہ5 ۲٥۹ 8۳۴ >.ا15 مج و
 ۹:۶۶ >×٭ ٭ج ×۰۱ >8 ہ۳۰۷3) ہ ٭×آ ×× ×٭ 57 یک
 ١۴۳ 97۳" 2۲۰7 71٦ 515 ھ, 5 ۹۹۷ (7383) ۴ ۰:

 7۹۰۶ دخ وزوو٭ م(أمأموتوع ٭متصع ہق م5۸
 ک7 5*۶ ہہ ہر ہ 7 ×۹7 ۹ ۹ ۹. 7۱5 ×٭33
 ہ بہ ٭م3 مد" قی١ ی٭ ۹۶۹۲۰ >۱۷۳۷: م۳ ٭
 ۶01,۲۳ آ۴7 ۹ ]۰.۳۳۰ 7۰ )۱ ۳۹
 ۹)3 ۱ 071 ۱.۳۳۴9 م7۳ ی٭* 3آ ۹۹۴ 7

 9 ۶۳, ۳۹778 ٢۳5 ك۹ ۹۰:3۳5 ۰ 1۱

 ک3 ۶۹19۳ ٭ ۹۳۳ 67۹ یا ہر ک۷۷ )۳ ۹ 7
 ۴۹۲۹۸ 55۴۹ 8771 ×۱۰ 5٦7۶ 7ہ و۹7۴ ۳ 7

 5۲۳۹۱9۳۶5 ۹۳۳ 7۹۹ 5۲۳۹۲۴ ب۳۹٠ 71*؛ 5۷۳۳۰۶ ,٥۴ ٥1۲۹

 بدو ۷:۴۳ ہ۲ ہہ ی۴ (38) ۹۰  إکنَےَدَتََْم -٭

 99 ۴۴۲ 5, ک٭۷۳ ۴۹۹ 5۰۳۳ 81۹1۳: *7٭۱-(۷858))

 1 7 56 مت 82 ۰۲٥۰۸ 3ہ وچ 3نو ۲ك ]۱۱ 5٭
 ٭ح٭ ہ4 كہ ۳۳. 2٣۰٣ 8ہے۴ "8 چ0 ٭
 ۶۶۳۳ م27۰1 ۴۹۳ ۲۹ 7( ۹۹۹ ا881 ۱۹۶ ۹۳۴ 71 7
 ق5 ۶۴۲۳۱ 5:81 ۶18 *۲7آ ×۴٢ج.٭ ۹۹ج 5۴5 ٦٢ ۹5ج

 ج۳3 0114 ۴ 1 7155, 5۹۹۴۹ 31 ۱
 1ک ا یس وس آس رس

 نطظَشلاِدَنَلإ سونف ہ٣٣  یڑغن هَنرَمدِایٰصَعَو -8 75

 ۴) 55 ہہ ک5 55۱ ۳۰۳۳ 5۰ یار. 63+ 7۶
 جہ بےتچچ ہ5و ]جی ہ ہ8 8۳07+ بب 8۷ مج

 8:5 ۹۹۰ ۳۴٣٣٣۵ ٭٭ ہمہ "مہ. 38
 جس ]79 ۳۰۳, 55 2۳ مت فصح )مہ ھم ہم ٣۳۲٭
 جر مج ہ2۳ ۳ ×۲ ہہو -ہ٭٭ ھچک و-٭6م۳أی ۔۹
 ف5 ۱5۹ *ا7۹ و۹ ۰5۲۳۶ ۵۹ لک ۰۰۲۶۳ ۶۲ ٦۹۰۶ یڑإ ہک

 2۴ ۹141871 6 ۳1115۱7153 1۹) ۳( 3 ٥5۳ ۴ 3772 ٥
 ڑ۴ ۳ج5 ۳۳٣ ت۹9 ہ۲۶۰۰۰۴ ک ۴۹۹ یج٭٭ ہ

 ہم۹ ہہیرج مزتہ٭ح ہمڈج ِپ٭٭ ؟((8ی وج.
 دات 5۵7۹ ×7 157 ہہ ۳۴۹ ۹۴ ]55 (

 58۹] | ۹ ۷۲۲5 51۳۰ (چ2]3) >۴ ٣(۹ یصع 6 5[[۶ یوغ
 ۲5۱ ک۰5 51۹9 75ا 11۹5155 395 57۱۳۴۳۳۸۷ ۹۶ 7<
 ہ1, ۰۹75 57137 ۲٣۳ (دئ)-ہ٭۹ یڈ ٭٭٭ "ہ۴۴ 88 ۴

 38 ہہ” ٭چے ۹۱ (۹۳ ب۸5٣ 8م. ٭ہ٭ ٭
 757777 3113:6 553 5 ۹1877 ۹ ×۳ 1 ] ٣>

 ٭<6۱ یرغ ×مت عی ہیک ہو٭< 5ا یہ)ر 80و 3× ہ
 ۹۹۳۳ 5۳۲ ٦٥۶7 ۹۰ (ععر ٣* ۰۹۹۱ 1۳۳۴۹ ص651۱ ۳۰,
 ہ3 دو ۹)2 یر ط× کچ ب۹ +7 ۱۰۹۹.
 ۲۳. (ک3ا1)ر ٭ ۲۳۰ مہ ۱۹8۰ ہ5۰ ۴5888, ۹ ۹ ۹
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 ہووداے ۴-1 یا5 59) [۳۸۴٭؛ ۶ 5۱۲۳۹ +٤
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 ×۳ ہ57 5۰ ت۹ 71۱7۳۳۴ >٭ ٦۹ ٥6١ا ۵۰۶ ١7۴8
 جخعی مج ٭ہہہ*ہ .ٔع ۳ک 3:۷۷۰۷ ۱۰۶۷۷۶۰۹ 8۹۰۲۲۹ ۲۲٣٢ ک
 835 ورک ہم وہ۱ ٭.] ہم! مہ وٹ٘×3) ہچج
 ہر٣7 ×79 ۳۴6 7۰1 ۲۴ ۴, 51 91۲۴7 977۲ 7 7 ۱|

 5*ج۰. کتآ ۹3۹ ۰1 < 8۹۳۰ ۹ر3 ۹۴ 1

17587 85۹7 77 

 مولِدَهََيِلَذِ - دھی 1891 1۹[۴ لعاف یڑ ریمض - یدھه 9 ےس رپ ےسسرس
 57 37ہ, ٣× ک3 ٣۴ ۲۲٦0 یب٭۰ یدم چ1 51517 37 ۹۷۹۹٦

 58۷۸۷ 5۱75۱۳۶ ۳۴ ۹5 ھم, م1570 ۹۹۹۱ *7585
 یرور ج ۱5۹۰3۳ ہ۴3 ہج٭ ہ٭ یو ی >۰۲۳۶

 ج08 مہ, ہ۷۳. ٭ہ۲٣ ہ۲ >×] ت17 ۹۹۹ ۸۳×۴ 7
 557 ۲7۰ ت٣ ۴ہ 8× .]ہ ہ5, ۲۳۳ م(چ0
 و٣۳ ہ5۱ 587۱ ۴55۹۱ ی٭۷۷۹ لعاف یو ریمض 85
 3ہ۷ یو34 ۱371 2:5۱۹۹  ہہ, ۹15 9۳۹۳ (۳۰۰۴

۳۱ 

 نیلا لان - 6۹381 ]۴ 7 71 ۹ ٥۰۳۴
 1×7 (*- جد ہو وجوک جھ)رمى ۳ 85
 جم” و٭ مت ٭جوسو,ہ مت م۹ ٛود( ۳۳۰۹ ۱

 بج +۳ ۹۷۰ ہہ بہ. ق7 م:٭ہ٭
 دت ۹۰ ٭جم×<۱ (یجھ) ۹۱۰8 ی۳٭٭ ۵۹۹۰ تاذ ۳۰

 ۳۹7ہ 7 ۹۹۰ 7۹۹ ۴۳.۲۹۹ ۱ (٭ر 58 ک۳۰ ۳۱۶

 0.۱ كرے -٭۷۳۳) ک۹۱

 ۔جحو 5(8 مج ہ۹٠ ۹ ۹۹× (٥٥٥٥
 517۹ 23۹ 7)۶ ٢)567 ک ۹٣۳5 قت سب, 9۹1-۳ 4

 جج ×یہےج ×۱ ت7۹ "م۴ ٦> م۳ ×۳ وہ۴۱۷۳
 مر ہ ج5 ھ٭ ہم باہ مح ×۲۳ ۳ ۴ما ٤5
7 57۶-۰ 7۳۹۷ ۱ ۱19-۶7 276۴ 1 00 1 
 چ3. ہ٢ ۳۴-۹ *مہعت ٭] ۱ ٭ ×ی ہ7 ہ۴ ء۷۰ 8
 52۱ دہ. ٭٭۱ م”ہ٭ ر< لت ]ہ۰ ٭×اظا” ک٭

 <۰ |٠۹۹ 87 ۰< <۴ ٥ ق٤ ۱ (ی5) 85
 ۹۹. ۹7 ء۱۹ 3۲۳ 3۱۹٦ ک۹۰ ۰117۳18 15۴ 785 7٦

 ج۱ یقر ہ5 5۲۳۳۶ ٭ص: ٭ ی٭۳۲۶ ۳۵ 8971 ۱
 ۹۳ ہہ ہہہ یأ×ک ی5 01۶. ج75 ہ۰۹ ۶7

 تہ وج ۱ل ہب *۲۷۱ 7 5 ۰15۳۷ ۱× ۳۷٣۰۷
 37 3 ۹-۳۲ ×۷۷. 5۹6 ہ٥ )۵)٥٥5۱۹۳ ھ1 ,۴۹( ٦

 2۳ ممی ×× مچ مج د٭8 ر59۹ م7۲ ۹۰ 55 1۱ ۴۹
 2۳۱۲۳۹۹ 71 55 ۴ ب۴77 ۹۲۶۴1 7۹ ۹:۹۰ 8 1۱
 د۴۴ ۷ ۰ ]1چ 771 17 1۳۰۳ 7 7
 ٦ 5 ۳ج ھہ ۹ ہہ ہچچج 5م 5اک مات 4 ۴

 2 ےل اکر ملا لاق

 كم
 ٦ نت ناتھ 1

 . ئل ا تا نا می نوش دلا
 1 یس لاوا مار نال كي نم توسل الولو
 ( ںیم لک کر بدو نولومہا لتبصاف آ

 راھکلا تارظاو ٹیم لیلا یادا نوڈاھبورغ لبقد

 كي مقدر هم ہت دل دال ولا ف7
 ال ایل دل صا و قول صل نا اما یاد آ

 | اولافو یل ة ا هلاو كر نم اڈز کلک
 نیلا نام ها ت دا نر ند ا وآ

 _لِمبق ند كيا مین مراد تالا
 موت رک تراش نک لک میڑشو لنکن
 ٥6یّٰتَه نم یَا وا تها ب صا ْنَمِنْومَلعَتسَم

 بک با لمآو پر تاب ند یںیرسان یڑجكِاو _ ا و کک طوس ۱۷۲۴ مد 2ٹظ رک ےس ےہہک ھ د ےہ ہک حس سے
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 ۔٭۔

 ہک یہ ع ےل ے4

 اپ دپ دہ دی دی یدحپ دب ی۰۷۰۷
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 میر ی5 ب5 یرجچ جت مچ یہ وج7 جج یج+٭
 ؟+کج م٭ج 9(7 چہ ہ ٭خعى ہو چہ87

 ۔۔نوجو یو  ہبوج و( ید یہ بج+٭ ج۷ ہت ہ٥ ]ہت <٭چج٭
 ]0ح ڈنر نہ +5 یو 25و٭+ ٭یج یہ 8 یو
 گو ٭ج-5 جود و چپ یج اوم جہ 5:۰
 7ج5 نمدحر ہہ ۶7۳کا ۳ اچ یجچ وک م۷ وج یس زآ
 ڈ7 87۶ ×7 ۹٣7 ×7۷ 94×7۹ 777 7| (3ت.) >5و7۸ ٭7 ۳۲
 چ٭ ہ 7(یہ حسی ]جج یچج بد آج ہآو+٭٭۰ہا ۲ ی7
 ہ37 ہ ہم0 م٭ ج+ ٭تہ7و-حوو جک ٭ج 78+ ےک ی
 ۴7 ٭ ہ۳ م7۲ مج ]۷ اچ ٭٭٭ ہ 71۹7, ہ7
 3ہ ۲۰۰۸ ٭357 ج۱ ند ر ×8 یس 777]ہ ہج۹٭ مرہ
 چو چوچ چپ روڈ 6وہ أ)وکسوو+۔ہ ہر -ووہ٭و ج

 تہ ڈا 77 یک ہج دہ٭ ڈے ھ2۸ ۰-۳ 75۳۳۰ 7۲۹7 ٢
 ]7ک ہ1 رجم رو توجہ ج و مزے ر صر ۶٤

 ]7 ۶79۹0۹ م7 ٣ہ ٣۳۳٣٣ 7۶ج یچ٭ 7م/حچ|ہ یچ
 ہ۶ ۰57 چر7 7ج 7ج جزو ای ا در 5چ
 قر ر370 بج یب ا و27 ۶/79777 0ر 1د د) وہ

 جج : یم برج ٭ ]٣ج یو روی "مچ مدجچ مہ
 ن٥ ٭ج ۳ بم  ٭ ]می مم جبہ 5 ]( و
 7چ7٭ ۲7۷ ۶ ندعر ×8 ج۸ یرسوہ٭ ج7ت مر٭ ر5 ع×

 5ہ جوکہ ی٭ یو 3بج ء( چے یس +7 ہبوججک
 ]۳۲۳ ۳ج یت 777 دو تل7 77 ت7 ۶ 977۲۹7 ہ7 77

 ٭7۸- < جج جووج ڈے ب٭ح-وج 7کس مج +٤
 مد ےر ٭٭ہ+ ہ7۴ ۱۹ 7۳7 7 7۲ا 75ب ۱977۸9 ء۶
 می نج ہروچ ہ[٭ می ہم٭٭ 7ی ہہویک یي +6 بچ

 ہ۹ یچج مم ۷۶۷۷ 2 1۱



 ۱ . ۸۷۰-ج جج ۰ ٠ ٠  75 ۰ 7 ٠  39

 ہ:5٭ ۴۳۳ ٭7 ٭ ۱

 -ی), 5+. 5ہ 6 >6 5+7 لما یو ہ85 ۱ یو
 55 ]۲۷۶ ۰۶۳۳ ہ >×× 5< ۹5۱ ۰ ہہ 5 ہی
 ایا اس سی تسشاش یس تسجمسپ
 ییرز۔ی٭ 5 ×۹ ۳ ۃرلصلا :ولصلا ٥5۳( <5, 5۲ ٭)

 ٠۹ ۔(چ7و۹)

 ١٠٠٢۴ .۹۱۱8785۲۳ ۵ ١7٦ ہ "تبج وہ8 3یو ور٭چ
 75 43451 771 ہ7۹77٭ ١ ہا ۰6 ۴۴ ۳ك
 80۳ یب: ۶۹۹۹۹۶ ٣+ ٭ج٭ م٭۲ ۹۱ 5یچ
 55آ 5775 ۶۵ ۳ ۴۰۲۳۳۰۳ ۱ 777۰7 "۴ 7)۶ (33) ۳۴
 3118۴5 5۳۳ ۶ اا2 91, 9۹۳۷ ۶11۹411۹9۴ ۴

 ۳ 7۲5 ی۹٤۹۹ ک5 1 ۶1۵ 37 ۳٢٢۳۶ | -(چ7و3))

 چ 9ؿ 1١٦ ٭ ہ٣۹ ٦)ا ٭٭, اوا×

 88ج *٭ ××٭ ٭٭ ء”" ۰: اگزرَ[كزَكَْناَل ۔-٭. 8
 5۲۳7۸ م٭ ہ5 78۱ 55 ٦ ہہ ۹۷۳۴ 8۹۲89۹ ۹۳۴ ٥

 39۳۰ ۰ ط۳0 ہ مہ م٥ 8 مج ۱۹۰ ی 8
 55 5۲۸9 85۶.۰ ؟8ہ "ب٭8٭۱ م.].1 ۱98+ ۶۲۴۰

 ہ9۴ 7۴9 3 ۹171 8۱1 ۵۶۸ 4< ۹ ٦5× ۳۰٣
 1۹7۸) ۴۵7۴ہ ٣*۶ یب ×٦× 3 ۴۰۱ مہک ء٣۳ 6
 ۹5۶ ہ5۹ م۲۳ ہہ 29و ۴ا ۹۹۰ 5 ۳-7 ×9
 م۹8 ۴ ×۳۶ م٦ >۱ کا یک 2۳98 5 ۴
 م۱ ج۳ 5۳۶۸ ۶۰۳۰ ص5۶۹ ۰5 85۶ا 558 چا٣ <ہ
 جج ٭ہ٭  ٭ مچ ع7 بم ہ٭٭ ×۱ ۹

 ڈ۱ 0ا ہ۰. ی٭۳۰ ] 5۲5 ,۲۲ 5۲5 ۳٣۷۹۶
 ف3 ۶8۴۰ (418۸9 515 ۲۲۰] 77 6 ۱۴۳) *٭ , ۱

 لْدأْلا ِسْْصلا ناَتُدَتیَب تب ہہ. 337 ہ

 ×8۳ 23571 ۳۶۸ ٭ ۹. ٭٭ ۹۱ ع6 مہ٭
 (7ی)ر۔ی ]39 ہ م۴۶١ ۱ 1۰۰۳ ۹9۴7 ۳۳٣۱
۰7۶ ۴ 8 ۴< ×3 ۹9(۲۳۹ 

 یتا نیلا واہ لا صا نم 4نوملعت ھے ےک تا

 5 ہلا 5۷15 5557 2577۴ ]۹ 1۲۹۲۶, 7 57

 9۹۱ ۹ ]بج بچت ہ (۹ہ٭ ہ۸ ۱۹) ۳7 *۴ ۱۱۹6 |۹ )
 ٹ۲ مع ٠۱ ۳٣ ۶ ہ (۹ہ5 5۹۱: 5 2 ۶۹۹, ٦×
 5۲879 ۴1۲5 19 ٭ ۹5 ۱۲۶9 ۴5 ۴۱۹ ۹5 1 7
 مو ۳۳ دہی چ5 ]مج ۱۹ ۱5ہ ۹۱85 8۴۳۳ ۶۹۱۹3۳۴ 51

 -۔گ 3ہ ہ ۹ 3۶ ی٭ع ب8۹ "6 ×٭٭ ۳۰۹8۹ |

۹0 

 و مک ٣۷۹۹1 ۹۳۶ ۷1 م7 ۶۹ ٢× ٭٭ ×۹۹ >
 3<-ەر٭۹ ءج 519۶ ہ5 وہ, دا8 ہ :(889۶ 3865 ×5

 وک ہر٣ م۶ ٦ ۵۰ ٭.7 ا۳۲۴ 8*5 ×۳۶, ہ27 ۴
 مم ۲۰۳-50۰8 5:4 55 ۲٢۱ ی ۴5۳5 5۳ہ ۳

 * ٭ہےےی : یک ما. یو 3 ہہ. ۴ 6

 >657 8۹4+-۴ ۳۹۲3 ۶۱۹۳۹۱ َكرصِب مو ۹ ۶

 55 555 *8۵) ۹6۱ +٭ قو ھ۲)۰ہ) ہ ۰۱۹ہ 1۱
 ی5 875 ۹15 ", ۹۳۶ 58555 ٥٦ 8۹8 5۳۰۹۰۱ ۳گ
 جو۹ ہ٭٭ 5, یف م8۹ 8) 1ہ ہم ١6 ٭م٭3٭ ہو۹3

 557 2۴۰ ٥ "7 ۴۹5 55 جت 5051 75۱ 58 4۹
 ہ بو6 ترو٭ یمو٭آ> ہہ ۳×۳۴ ۱

 یڈ دمحب حبس ۳۶5 218189 7۹ 6 57۲7۹ ۲۳۳۴۵ جت
 و۹۰ ۹۲۰۲7 7717۹ ٭۰۳۰٣ ×ہک +۲۹ ۱ 7۳۰۹)۲77 :٦7۶۳]>

 م٭ج ٭و٭٭ (ت ۱ و٭ مج 80 -محج ۹. ہی
 م۹ گال ۱ 1۰۲۰۸ ٣> >٭*٭ ٭قج5+ ۱ 87[ 5(
 “۷< ۳۴۰ ")۷ ۴۳۴۴ ۳۳۳۰.۰ “ک٣۳ ٭۰" ۴ جہ۹

 ٭بحہ٭ ×× ص٭٭ لنکا وار. ء1888 >] (موے

 ×94, ک۳۲ ۹ 51575775 ھ08۸۷۸) ٠۰۲5.۱× 75:۴ راَهَنِلا َتاَظَاَو
 3۲9 ک۹3 57138 7)514 ۴آ 527۱

 "+١۱  )99۰۲٭٭٭۹ ۔ے7ھآ--. <٭یاچ و +77

 ٭٭8 : كي اما ۹۴5۹ 81۰ 9۳۴ ۹۹۰ :۹1 ۶17

  65-۔ی  ٹوچیا5 (ہ:)۔ یگ ]ے بیج اج
  8جم <۷ د٣ م3 )ہ۱ ۹۸ا ]نہ٣ ہک

 ٣مہ  88يع (ب. *۹۰ ۷5ہر ہ ۲۵۰۶
 5-ہم جگ. ٢٥ 5ہ 8۹۳8۱۹۴۷۷۴ ۹ 551 ,859

 ہ۳ ٢ , 5۲۰۴مم×ەئر ب۹81 7۹ ۰۶×8 ٭ ٭13) ۱ 5۲ا٭
 ۳۳55 31 5ہ, 5٦۲۳7۷۳ ۶۳۷( ی۹۹ 71۹)51۶ ٭1877577 59۲

  1۹39۲۰ ۱م7 11۹۹ م5[16+] ھ۰

 ۹۹4۹۶۹ ٭ تسمشیى تو 9۰۰۰ < 6

 وچ ؛ ای لَعديَما و قو صل ترس و 8. ۴

 تہ وج س سن سس
 و۲۱۱ 6۳51: ک۹۷ 57۶۱۶ ۲۶۳ 0 ۸۳۳ ۹"(ہ8۱ (یو)

 ؟941149 1۹ 151۳۷۶ 5۳۳۰ 7۱ ۹۹۰۹77 ٦ 1۹۲69 )75( 7٤۰

 ۳6 19٦ +٭ ۲۸۰۷ 7ا ہ, ۲۹ ۳۳۳ <۰ ۹۳۰۸۳ 7
 77۰ ۹۷۰۰ ۶۹۳۰, ۹5۹۹۹۰ ٭ ٭٭ہ٭ثہ. ((3ہ "۸

 31 57۹۳۱ ۳۹71, ۶8۷ ا57۶1 7 ×۴ ت٣: ۹۳٥



 ےک 275 ۸۷۱
 6ھ رک ا قوام سا کئ افق ناک مک ےئکی ںیم ہاام کا ئل تکلاقاشم ےہ سام کام ایام ےہ ۱ے تہ تھ کرس کر دس ھچک رس ےھمیطج- ہی دب ےس مک رم تر عم یہ ہم رپ ہہ تم ج د تاتک  تب رہ ا ےہ نا ھا اک تھ ےہ ںیہ ےک سو

 ےہ
 ۰ دیبع ہص

 ٠

 مءایٌالا ۳۳ ءسانٰلل برتقا 118۴ 717 77

 21۹3551 ٭٭5 ۸7 777 ک3۰ 51515 21517 >7. ٭
 ۶8 ۱1 7153۳۹ ب 7۹ جہ مو ےم(8چ۹))

 ماس ںیاگل برف بک و م۴ ہہ ہ٭
 ۔مم٭ 82 "۶ ۳۸ ٭۹<ا م٭٭ 8۸ ۹۹

 ف۹۳۳ 7)۶833 1۹۰5 ۲777۴ 5۳۶۱۲ ۹۹۲۹ 5۲۶ ۴۹۱
 مر و الہ ےںچ ٭+ سج ۱۶ ۰۳ 85۲5 ۴۶۹۱
 دت ۳7×۳ 8۳۰۵ ی۰ ۰۲۳۵ ۱5۱ د7 "×۰ جم:
 ڈ8 ی5 6۳ 5جی 5۱ ك۳ تیرا ۹ ہی۰۴ 7

1 1۹ 

 ہتمایق تماق دقف تام نم -7[ ٭ *[۹ 37, 5۲5 (۴
 تو ]۴ 7 ۱5 ۱ک ۷۹ 7 ۶۳ 276۶ ۱× ۹۳۹۳ 7

 ہ7۴. تر م9. او ک۷ مر 9١ چہ
 2۱5۱ 8۹۳۳ مج مص+ م٣5 م۳ 531] ۴5۳ر, 5۷۹ اک چک <

 ہ۳ ۶۶ "۷× ح۱۳۴ ۴۱

 57۶ ت٣ ج57 ہ۰ ۴۷۹۷۳۳ >۱< ہ۳ ×تہ×
 حق 581 ۹ <۳ م ص۔۱ 6 ×۹" ی2 ۰۳۶ ٣
 چآ؟] ۰۳٣ ,۳۳٣٣ ٦۹۳۱ چک ۱۱475 ۲٦۳۲3 ۳۳۰۴ << ھ۴

81 
 ۔ےنہڈبوق و وم لک “وو سک وس ھم سو وچ س
 نورحایمھد وعمل پن نیرٹ ذ نیمویئایام

 روْدیيِهل 51:۹۸۳ ۹-۳۳۳۴ ۳۳ ٣۲۳٣۴ *۲۲۳۳۲ ھ۹8
 ےبج٭ :ء و۰۹ 66 ٦ ک2ا 511۹ ۹۱۹3 5۱59۶ ۱

 ۳۸۳ 5۲۳ ۶7 ۴۰۳۳ :م <3 ۹۳۰ ۹ 5۷7۳ !٣
 5. 9۷۹ 57] ٥۳ 87ج << ۳ ۴ 1748

 ہ۵7 555 6 ۹۳7۶ 8٥ -]۳رک 20۰ ۹۲۲۴۳۱ ک٭ ۹ ٤٥
 ہک ٠٢ ہہ م٣۳۳۲ 5۰ ۰۰ م. >۳ 5۳۱ ٭<
 م5۵۷۳۳۶۰ 9۹8 8ا۴, (۴۱۹5۳۶ 8158 11۹۱۴1 ٥۴۹1۹1 ک۹۰ ۹۹۹

 جہ 5 ٢٢ ہ ۹۰۲ م۴۰۰۳۰۶۹ 7۶ ۲۹8
*6-515۳(( ۴5 ۳ ۱ 

 نر اورشلا نوتاتفا ۹۹۹ی 551 ۹ا5 ۹6 86 ۔و7 و ہڑج
 ۔5 ۹ ٭ک ۲۷۹ : ی٭ ہ0 ہ ((٥ئ۷ 1۹8 ہ ہہر ۹ )

 م6. 1 ٥51 5115175 ×۳ ۴-۳ × 1 ہ5ا ۱۴ 85 ,٠
 جو حج ۹۱۰۲۳۹ ۶7 5۹57153 ۲ ۴۳ *۵ ۴۹] 5, 57
 5. ا73 < ا۰۷ م٣ م4 ۹۳۳ ۴.7 ۱۳

 |۹٦ ک ۴ ا۲۳ ك۶ ۴ ۹۲۴ 5181 5۷۳ 119 9> ١
 ۰77 ۳ ۳۴۲۳٣7۷۳" مم عم, تا۱٣ 85۴ ھ, 8آ 5
 51157 ی5 -.056 م۲۰ ۱۱951 ی٭۰۹ یڈ٭ ۴۳ ۳۹ 6۱
 18۹۰7 ۶85۳۰ 5۱ ك5 ۴۹۳۰ 11۴5 ۱۴۹۴ ۴1۹۹۹ ×5۹:
 تہ پھ جبیر عا ییا رنگ اج ا یی اک

 لا ۴۹17 7۱۹۴ ۳۴ 7 1۱

 سم ×۳8 ۳, ٥9 مالحا 2۹۱ ي۱ ی 513۳ ی<
 ]آد٭ “ہک ہجب یم ]مج ہ۱٤ <۹, ۹۸7۸ا 7
 ٣ما ×7 ۲٠٢۳١ ۰ ۹۵5۴۴5 5۳۲۰ 557۳ ]یم گم وج

 : یس ای "

 ا ہوبحڑلا نخزلاولاو.۔-۔۔۔۔ ض
 ٦ ورسَع نمو مْهْباَسِح ںیاگل برکَفِا

 تا اانظ نیولا یو او او مھٹوک ةیهال ںویلیمفد ١
 1 9نوریپوڈاورسلا نوتافا ہل دور کالا دم لھ ١
 ا ال یو ال اور اما لوک قل ا
 1 اتپایافاموُم لبڈیرافا ںباوالحَا ثاقب ا٦
 .٠ ن2م نوبت نوا لینرا کو داپ ا:

 1 رمهلِمَعا مو كنوملسالو تم نارک لا لھااواکم ا
 21 افر ون نرخ ا0 ماما نو ایالا سج ا7
 ےل دل یافرسلا او زامَت نمو یف دصولا ٠
 1 اتیئزکوتنوایمکالفا کمیٹی تنآ 7
 1 9نیرخآ موت اھںعب اناشناو ةملاظ تاک یرق نِم 7

 ےے ےس مجیب جے"

7 7 
 ×7 7)773 ۶ 7 ہزذ

 ہروہ ے]٭)۳7 ٭.۳)٭ 77۹ 7 71۱
 مر ہو+ہ 7+ ی۳177 >۳+ 7 ۹9۹ 997 7۹۹۳

 ×۴ ھ2 5م مر ص7 ]۳ ی7٣+ اوج ڑ ۳ج عت
 ہ۔لج مر چک 2۳۳۰ ہ۳. ی7 ای7 0۹۷777 ج۳ 3 م۶7 (ئز
 7۳7 تہ 7۳۹۳ 0۷۴۷ ٣6 ) ا۳977 77۳7 ۶7 چہ 37
 ہی7577 بج ب۳7 ٦× یب7 077-01۳۹ 037797 5)5 ر7
 جحچ٭ جب ؟ہج یر چوہوچ ٣27ہ ر ۲۳07 ہ چ,ہودج ڈأ۔ورت
 ہہ +77۳7 ]7ہ ۱ 185 7۰۳+7 ح۳ >٭٭ 0 2.١7 ۱ مر

 ا577 5797 577۰ ۲۳۴ 7 .)٭ چہ ٤خ ہ89 3ق٭7 ۴ج۳
 ہج بچجوچ+٭ م8 ڈبج مہ ہہ "جج مج ہ۰ چو

 ۔جہ ہہ مء٭ ./ہبج ڈہو-ب مہ ۹۳۹5۷ ر یر
 ےک 977ج 07ہ ۹ 57 ۳ 777 0 777۳ 2 ۸
 ہیچ رر۳ اچ ےہ 7 مز جج رک 7 ہر77 اچ
 ٭8٭ ۷× ]مج ہ۵ ہل ہرزیج+  ہجحم٭ ہوجو ×8۶ ۲ 8×
 و ×۰ ہ7 ۷)7 تہہ ے0 "ر7 حر ہک ی۳۳۹۳ ہی
 مج ۷ ×8 م یرج رہ یو جو ٢۲ یج٭ مز 773)٭ 7
 0 مر بیج آہ ہرووجہ یو وو ۔/تمت بک جور
 ہ5۰ 7۳77۳ یب۷ جہ7 تہ 77ج ر77۳ یہ٭ ۳ج
 رہ 3-]_--٭7737ہ7۳ ر؛ ممر ×5 وجہ دت یھ 7 یب
 ۔ہیترک ]×7 یجح مر وحہ٭٭ ور تم”! ور×] ہجو٭و 7 ۷۷
 >7: مرر ہ5 جج چویوو ھھ+ دہیج جورج ۳۳ 8۹ 7

 ہک یھ ہیرا :ز 72 ۔۔٭7ج ×7 ۸ر



 7۲۹1165 5 دتا ا ۳۴-3 5۷ 77۳۰ ۰۰۶ "5 کتا اک
 ۳8۱ 51۹۳۳۲۰ م۳ ی۳ م۹۲۵۰ھ, ۹۳۳ ۳۹۲ ×8 ھ۴

 ک۳۹ آ۹ ۱ 7)5 ۴۶11۳ ۶7۶ ۹۰ 8:۱

 اب اتا 1ب ہہ 3875 ۱۹ ہ ۱77۸5 ۴ ۳۷

 ×۸ ۴۹۳۰ و!” ٭ 1 م۱ ہ5۲ ہے
 551 ۹۹ ؛: ہر1ک۰آ ج-۰٣۶٣.٭ ٣۱×" ٣٣٣ مج ہہ ؟ه٢ہہہ<
 5۳۳۷ ۳۳9 77۳٣۷۴] ھ۳۰ م77 ۶7۹6 5171 ۹۳۳ )7×
 ۳58 ۱۶۱۳۸ ہ5٥ ۳۹۷۳۴ ٣۹۵* ہ۱ ۹1 ۶7۳۴ دا3 ٭ ۴6
 ٭٭, 9۲۳7 ۹۴۴ ج3: 86 ٭ج ہہ ٭چج58 5 5۱

 وہ115۹ (7:0) یو 7۳۰۲-۱ 575 5۳۹] یب ٭ 2-5 ۲۳۲۳.

 مج. مج ٭پ٭ی مج ۷۱ نمیشووت 2185

 ×× :×× ٭٭ ×37 ک۱ ہہ  َتْفيَمْمتَآ 26 و
۳۴( 7 ۱۳۹۶ ۲> 218 ۹ 551 ,5 76 ۳۶۱ 6۳8 
 ۳۹ ۲ ۳۷۹۹, 5۲۳۴ ۴× ہ۲٣ ب3 ۹7۰۳ ۴۱ ۹۹۱۱۰ ك٥

711۱ 7 8۴۳۰۴ 51 

 نما وم نار ولا یااواکم ک۹۹ ریل لا (
 ؾ1 5ہر ۹. ہہھ×د ہ ٭قآہ. بہ فہ ]وڈ
 یىجمر۔م٭ ءء5 ۳)۹ چہ میا ہ۳ ہ۷۷ ۴۳۲یا

 1۳٣ یہ. 5ڑ 4۹497 د7ا 79۹ 7۹5 85 77 ۴۴۷۳۱ ٦>
 یق-93]) ×۳ ہم٣٣۳٣٣ ۳ ٣ ٭مہ۴., ہ۳۹ ہہو ہ

 587۳7 مج مج ق]3 3۱ بہہ ہئ 338 58۳۰

 کت ۰×× *×دو ×].٭ 86۱ ہ35 ×× ٌرْیلََم و
 >××7۸۹ ا55۱3 55 < 313 ۹۹ 8ہم ما ٭٭6×٭ا قا
 م199. 95۹1 718 یف ۹7۶۳۹۹ 5 ۱ ۹)9۹7 *>٣۰٣08٭٭۲٭)

 ک9۹ 4118 371۹71 3 1۱

 15۶۱ : ہ73 ہ۹ ۵ 5۳ 1 ٠۰۴۶
 ہہ ۱35ہ+ 65:1-88 58 ٭ہ یہ۱ ۲ ا50 6
37 ۴۲۳۴ ۳۳۰۳۳ 1 67۲55۱ ۳۹ ۳7۰۰۹ 5۲۳ 

 ٭ 73]57) 6 61

 5ا۳۹ ۹۱7۹۹۳۰ 85۰7 ٦> ٭ ؟ ۲۹۳۹۰ ٭ ؛ لک

 راشذدیب ۳۰ ۲ م٣٭5 ی٭ 8 ہک یو

 ٹل٭ ہ۰0 ۱ 3۳٣ یک ہہ ہّم۹۳۰٭ 5 ۰۸۹۳ ۹٦
 5175۳ ہ58۲۷۹ 8] ب٭٭ا5ت م ×× ٭ ۶۰۷۲۹ تلااڈج ج١
 وج ٣۷۷۰۲.۳۲ ہ× ہم۰ 56۱ ؟٣۰۳۳) بم٭: ت5ر٭ ٭ہ<
 ہجر دا 5٥۹۳۱ 5۷۸۰۳۰۰ص) ما ×7۰ و٭ہ ××. ۹۳7
 2۶5 211177 1131719) ۹ :۴53) ۴7857 ۱ ۴۰7۱۹) ۱51۲۳ 77۴ ٭
 عا 55 ۳5۱ ی۳۹۸۸ ۶5۳۴ 5۳ مم یا
 7۳. .ہاا0۰۳۰ ۱۹۹۱ 55۰5 'ہق۱۳۵7۴ ت55 >5 ۹۹۲ ہو
 ما٭۳۶ ۴۸ >۹ 59۱ ۳۱۰۲۳ ٦> 7۳ 5۲۳ >5۹٭ر

517531 5115۹ 113 751۹۹۳34 )۳8 ۱ 

 11719۴ ت5۹ 77۶7

7 .5 ۹۶ ۴ ۴7 :8۰ 7۰۰۳7۳۴۴ (۴۱۹-. ۹ ۳71 
 تا5 ہ۹۱ ہہ ]7<  تو٭ میق8ی٭ ۱ ہ8 )۳ یج

 ھم

 ءرایشالا ۳۳ 7 سادالبرتقا

 ۰ 7 - تا 7 ید ھ27 ادا ااتساراوش ےاانلف 5

 ٢ تم ام لاتا :
 : تی تے ا :

 :  2ںیگ ںی یک نا ےہ ےہ 5 ٠

 ٦ سہی فش : ہم تو .
 اہ یت ئاتم لاک قوام قم

 نراٹنولڈدنین مو لاو تردشلا قنمكَلَو ۱
 ٦ ات ا تی .

 اس ا تا
 ' تروڈا دات دس ہللا ليا ۱

 : تر
 ا اننامل ملا ةنوذ نِماَودْحَا آن

 ۰ یس تس ٹچ 3

 67 2س 1 دو [-_.

 مد) ی-ج ۷ : ×× ہہ٭×٭]٭ جج م× 33 7آ
 مہ نی چہ چی 25 ۱ یەر ہو ٭چ یجب
 ب7 ۹۷۳۳ ہر ہ۰7 ہم 2 ٭ہ م٭آ]٭ جب

 رعب ہمت ہر77 9۳۰ہ جہ / نمر ہ۲ ج×ب ٭٭ ۶
 ا777. یر دہ ۳ج ۶ق ڑ۳ حمےر ہہ یک ہ7 -آ
 ہ ج8 م٭ ہت بج پن مہجوجج ٭ی 70+ مج جج تک <

 7۳9 ہ۱ ندر ہہہج×٭. 79۹۹) ہ یس چجج ہر ہہ ٭
 ہ77 7ج ۳۴55  یو,ر ٣۸ ۲ ھج توجہ د2 جوجچ
 5.5۲۹ 77 7 ۴ ×۲ ۳٣ج 7 جہ3 ۱ ہا. ۳
 در ۳۳ مہ ج۷ر مدر ٭ج٭٭ ہد ٭ج ہ95 یورو حج, جی
 ہے۔یہ رک 7 رک 7ہ ا جت یہ را ا 7 درہ 7977 7<
 657ھ۴۶ ٭۲۷ 5۱ (ی7) ×۴ ٭٭+٭٥آ یزو ء7 5ئ۳۶٣ و8۷ / خذز
 2737 6 5۳۲۵6 ×7 7۳: 57 ٹر |7 77 7 77
 جج 17 اب چ7 تا7 بے 7 یب ۹۳9 ۹ت 7۲7 (30۱ر

 7 38777 رو ۸ج ٭ ؟اتہ کہ ٭چج یج ج٭ 3 > یرر
 تو 7ک ماس عو ہو یورک وہ مأجچ ہ ہو پججوج
 7 7۹7 مدر ×7۶ ۰۰۰۱۳ ٭ہ چت ہچ٭ (ق)ج ۳۰آ

 قع 7. 9۹ 2ت7 ۹ ج7 ہک | تہ ٭ م۷07 ]۱ ٭. ٭(

 وج ووت٭م.۔ 8:۸ چچچ 8ج یدر 8 پ ڈ٭وچ
 تم یک 75ہ 5)0 جہ7 >7 یھ: یرب ہ۳ جج ج7۲ چ۱
 مو) 5ا9 6 -ازڈ 7رفا5 ۳۲۰۰۲ 3۶۳۲ 9۳۳۲ من ۶ مج
 ہ57 م57۳ ٣ ۳| یڑر٭ ہجہ٭ ٣۲× ]مو یجب یزڑرچ
 ہںہرج روک قڑحج ڈور ر ج٭٭ یربہو٭ ہر 7 7۳ 7ج جہ

9 ۷ 



۸۷ 

 نہج ×7 ۹ وم-5ڑر م٦ مص 5۰۹3۹7 ۹۳ہ : رھٹل
 ×0 یبروو مو -3) ہ ٭ج- >۹ ۹۰۳۰۹ ر4۹۰ 55۱۹۷۷۳ کی

 ۹۹۹ :8] 7۶ ۹1359 2۳۰[ ×۰۹ 3838) د 313115۹ ۱۹, ۴ ٠۰۶

 5وہ 7 ۳ 6:7179 (ہ11)-۳ 81۹7 *ڑگ ۹۳۴۱۷۲۹۳۶ ۹

 57-6 ہ1 91 ۹۱5۹ ۹۹3ہ ہک. 5۹ 1۹۲۴ ۹
 ۴)9159 5, 1775 877 5)7 358 ۴57 | ملعا هللار

 قِواز وما لم دََف لطابا لاش 3شت ںَب - فذق

 ×7۹ ۳8۹ ۹۰۹ ۹۲۰) 6)۱9۹ ےيجب 3151 ۱ غمدی ×۳۳ ۰۹
 قو 55 ۹۱۱ مز ی٭ ۲ ہہ ۳۴ج ٭ہ ۱۹۶
 جب× ی2 ہہ 1۹۹) ہ ہی| ٣ 57۳۰ ٭٭*٭٭ 8 ء۹۶

 بر م۰ و وج وو"( 8۶رو تا3۸۸ ۹م. 786
 ت2۳ 77 ۱ 688719 *۱۹۰۳] 55: ہک۶۲۵ ی٭ 7(۹ ۱۳۶

 ۳۳۲۶۱۳۰ ۳77۲۳ 777 7 ب ×75 *إ٭۳ ۹7 ,٥ 7× ۵۳۰٣۴
 "جج ۹3 5< ٭م۳ ۰۲۳۶۰ ٠٠ ک ۹۹788158 ف9۲۹ 7ا ۹
 ٭7ل. ہہ -.٭ 8۰۸76 5۶۸ چچج ۱آ 55 ۴۳ 8۰ ٭

 ج_8ج۴ 81 ۱5 ک٭۹ 597 1۹۳ج ۳

 نوریحتیدلو ہيدابع نع نوروٹنیالفدنیسى ٤۹
 د۳۳. 0 ۹۳۴ 5۴ *۱8 9یف (3۳ ۰۹, م٦٭)
 ٭876] ۹۹۲52.91۹ 57۹ ک۹7 ۶۱۹۹۲ ۹۴۴۱ ۹, 7۴

 و5۳ 71 ۴۹ 5۲۰ ٣۱ ٤ ۳۰٣ )۲۹۹۳* ۹۰-۰17۵ ٠٠۷۷۸۳
 5 ٭ت٥ہ: ۹ م۵ ۲8۶9۹ ۹۹ ۹8۷ ۹51۶3 ۴۱
 9 و5 ص۳۶ ۰۲۳۰ ٠.6 ۹۰۳ ۳۹575 5 ۶۲۲۹۱ (ك5)

 م۹ یو ]ج۲ ((مگجم2 ہ۳۳ ۶۰*۶) ٣ ٭۲۱

 ی3۳۳۹ م55 ×۱ ×57: ۱ ((3ر ی۳ ۳۶۹ 23] ۱۱ , 6
 حق مچ ٭۳ ء۴۰ ٭ک ٭٭. ہت و8 ٭
 39۷815 ی5۲۳۳ مہک >۰ ٢ 23551۱ یک ۴۹۲۰۰ 8

 ×۲۴ 7)3 5, ۲۳۰)۳۱۴۲۰۳۰ ۹۹۳۳۳ یک ۶( 5۳۹57۳ ٠15
 ی357۳ ہ۳5ہ]39 ۳ ۹٦ ھم, ی5۲۳5. *۲۳۰۴۴ا۴ (ہ(۷۴۴

 جج یے ید بہ >.م جچ٭٭ہ 5 ۹۱ ۶۹۹3۲ ۹9 پک

 5-83 ہ۰ رکا ×۶۳ ۳× ×حہ<٭ راہلاو لا نحْیَم
 ہوا ٭ھى سس

 ترک شین ہ8۹ 6۲۹۳181 3 187 1315 ۶3 ٭ 5۰ (۴

 تہ 75 1 [9۶ ہپآ )

 ۹7 77 8:97 ۲۶۴ 77 2۳ 71۹۹131۳۴ ۲۹' 7)٣971
 ٠ و13 ۶٥۱۶ ۹7۹1 چل م۰۲۰۶ 1۴ ۴ (ہ٭٭ ۳۳ ( ۳۴
 ۳. 5۹ ٣ 3۹ >۳ >7۰51 ۹)ے ۶۱۵ م۱ 1۴۳۰
 >+قو+ ]۱ ما ٭ ۹ہ : 295 ہاری. ہ5۳ 53 +۲۴ ہ ج8
 ی٥ نک وچ 8ہ ٭*٭ی. ٭ب ۴۰۶ ٭* مز پا ہ

 ممج×58 5738 ۹۲۵ 77۱ ب٭٭٭ ج٣٣٣_ 818۲۴۶ )۲۴ ۰
 ہ ۴ئ۰ م۱ ۱ یک )۳ 5 >۹ >ج٭ 6 ۲۰۹7 ۳۹77۰ 7+
 و. م٣۳ ]۳ج ہی. ہ (و رخ ٭٭ ہ  ۔گوق (

(9 
 ےوچرجچ وا ےب

 تنورمم یرالا نیةملاد دلا مآ بج  جح٣×٭

 ہہ 7-۰ ٣> ۰٥۰٣ ×-××٭۱ (د) 51۹1 ء۳٠ ۴۳۷
 مہ نک مہ 5ہ ۲٣۰-32 738,73 ٥3* +35۱ کتا

 رہو 0ھ ا و انا وت تا تسعناس داد سرو ہیچ لات جج و یس جرک سو عصا ےس ایس وک صر دہ یاد رھ ای یخ دجال وا ید سط یل کا ا نم ید ا اشک ا ات  خ ا پ وہ ہر س رر ہ ِ ۰ : 5 یم بد توپ دیر ےک ید تھا پے ہیچ مچ! داومش توط ییشا واں وو لجرسچع ام دال ریھما یھ تپ ںیم سی یی ہد سر بس ہو

 ِمەدےص٭ ہجوتت وج 885ص” ۳۶ بد:  و٭ ہەوجج٭ ہی.
 م555 15١ 55۱ ۳۰۷۲۴۰۷۳۷۴ 1 ۱۹ 156 ۹777۹3 ء۴
 یر ], ٣ مات ۱۹۳۱ "5< 2775۳ جہ ٭ق ۹۰ 5

 351 5۲59+ ہ7 م۳۴۶ ۹۳۳۷٣۴ ٭٭ ۶۹ 0
 مق ہ٭۱ عاص جے ہہ ٭ء.٭ ۳ہ ہ۱ 5ج

 75591 3791588-۹۱۹ (۹۰۲3)۹۶) ۶ 5۷۶ ۶7۹ 3. ٭
 ہر 5ر ہ۴ ٭مہ ٠۳× ہ7 <۱ 3ج *ر 9ہو ب۱ ی٭

 مج<٭ م۱ ٣۹۳۳ جہ ۳۷ 8۲۶8 ٣۲۹5 ۱ ۶ ۳۰ ٭7 +۳
 ]کے 7۰٦ ۴۹7۳8 ۱ ی٭ ×۳۰ 2۳۳ 3ج 8۴8 65

 نسل

 نص لان باد سیلز مسل ا قلَمب 8 ٤
 ×۴۰ 88) صب ١× یر۰ ×8 >×٭ چہ فھج ۰ ہ۴
 پہ 8 46۱ 1۹3 ہ57 5< پچ و ج
 جہ ۹۱ 5185 ۱۷۲۶) ۰۳۰ :7۶٣۳ ۳؛ ×5 ہ ۹ ۹
 ۳ ک۹۰ فال79 7۹ج 7 ۳ جج جج ہ٭چ٭ک عج <

 05 و 0(وہ ہ۹8 ۰۰ 4<" ١" ٣
 ۳< و574 ۹8۳ 2۶ ۱ ۹5 ۹٣۰۰65 ب۹ 7ج ۱ <<<
 ہ8, ؟[93) 5۴ ٭ >۳< و8 5ہ ہ۹ ٭زک ×۳ ہہج٭

 2۵3 < ۴۹۲۰ہ ج ب٭ ج3تچ_ ۶۳۰۰۳ أ2ہم|٭ 9, ہ٢3 ٭
 يح٭٭ "واہ 1۳۴ ہ۵3[ ہت ٦ ٣۳۷ج ٦١ ۹۰۹۱ 5 ٭

 7ج م2 ھر 5۷ ی×۳ 7 ۳× ہ یاب 55۹ 1 7۰

 سل ×× بعل :جچ ہجج ہچد ۱ہ م۸ :3رو ٭٭
 بعل ٭ جی ے یرڈ)۹) ہہ م٣ ماہ م٦ 95 ۲۹۰۰۱ ۹

 )۲ 1, ۹5ج >7 ۴.5۴ ا۳۴ ۴۹) *چ, 5 رھل
 ٭ 2۷88۸ ہ5 یر ہ مہ 87۶ج ۶۴
 ۰۹×2 ۴ہ ف۹٤۹ 7)543 1)3 ۴6 ۱ درع ت۹ ی۹٦ 8 ۴
7 ۴ 5۳۳ 5157 771۹[ ۱ ۶ ۴ 3(۴ 5438 571 ۹9× 
 مم ۹۱ ٭غ ہہ, ي7۰ ق6 <4. بج مت 5)۳ 5 5
 5۲۹55۱57۶ 59715 ۹95, 5۲ م, ک82, ۷۴۳ ۹۹ 7

 28۱7۷۳۳7 6-785, 5۲۴ (8۹۱۹۲) 1۳۰ 73 8۹۳5۶ ب٭ فب٭٭< ١۷
 ید۰ د۳٥ ۳۴] ف٭ ی٭ ×7 م۷ 35] ۱577 515 ۹۹۲5۱۹۲

 ×5 7۱ 3 943۳۹ 6 8511 ٣۳715۰۴

 نیو اک نِا ادب ند ہن نال نک نا
 ے۹. 8 1۲ یاب م۳۷ ۴۲ 525۶ 7ہک ×55 ۹۶
 5 ہ۴ مچ یہ0 1۹9۹۱ ہ ٢۳۳٣ 8 مج ٭

 2111751 13۶ ۶ ک٣٣ ہ5: 717 ۹ ۹36 ج۰13 7ک ۶7۱

 ٭۲73) 97 رٹ ٣× ہہ ٭ ۹ +۰ ۹ ہ۳. 8۳ 87
 مج ۱ ۹۹۲۸۵ رٹ ×ج چو مہ وج ي۱ ۱ 9۳۳ر ی٭

 م٭ ما ی۰ ٛج٭ی ٭ ڈبی٭ہ۹ >.]مو٭ ہ٭ج+٭ہ قوی
 3٥57۳ 6 کاطا ۳٦× ۴, 5191 1۶ یادیک 4 81۹۸7 ہہ ء٭
 3٤ 5۳۶ 85۳ ی۶ 80 ۹۹6 ۴۲ ۳۱ 55 ۰1۱ ک۰ ۷ ۴.
 ۲ کا5111 53 ×1۱ 5۷۳۹۳5 5 8 6, 3۰5۳۲۱ ۴7 6
 مع ما م۱۰ 9۴ [۹۲۲۹۴۹6 ٭۲۴۶٦]1 *۲۳م۹ ٭×7.83٭٭*۹ ۴ 7۴

 5۶۱۹ ٢۳۳ ہ۰ا ۰۳۰۰۰۴ ۴۱

 رہل ١۹× ۹۳۶ ہ 1۶ج و۰ ]م188 ۱ ی ×۴ ہو5



 8 ۱ توہم یوددسح ۱ ْ ۸۷

 5 ۲۳ ہہ ہ۳ مات . م9۹ 1۰9) -۴ << مات وج
 )1 ۱ ۹۹6۳۹890, ٭٭ >ح× ٢ ٭جک ی۲۳۶) 5651 ۱× ۲۴٢

 ٭٭ا۹1 ۶ ۳) ہہ. ہب *راک مج ہتہت- ۴۳۲ ۲٢ 8٦
 !. ۳٣ب ہ٣۶, ہ ہل×: یىی ہے ور ہی ذ۴8 ٴ٭و٭

 م8 581 5, 1۲ 187271 3)۴۳۹3 71873 م134 ۹۴۱۰۹۳۳۳۴۴
 581 5 ہ۸۳ ۱۱ دہر ۹۳۴۰۳ ٣۳۰۹8۴۰1

 مچ. م۰٣[ ہم ٭مچ٭۹٣ !دڑ٭ججب "جمی ۹۹9۳۹8 ي۱ ٠
 یرور23 ۴۷۷۷11۹ ۹٥۶ ء۱۹۰۷۹) ۱

 یینف نکزرکوو یت نمک اتم -۔ جر یک ×۰ ہ3
 )جو۰ 1:۱ ]ہیچ مہ یت ِْنَمَرء 8 م۴٦1 ۹٦] رکذ
 نت نم ×۹ تد۰ 3>. ×۳ 3.8 ے37 ×× ہہ
 5۲15۱55۹ ۴ ی3 مہ ٭×3 ٭ 0 9۳ "5

 ی3. دا یآ 2-۳ 57. 397 717 1 ۹۳۴

 ک91۶15 ٦٢٢ مح ۳٣ ۴ چاک 77۰ ۳ہ ۴۰۵ ٣
 ۳۰-۰ ]0۱-۳ 57 ٥ 38۲۶5۶5 ۶۹۰۹ 71175 3631 9٭
 ك6 م۰۸٣ ۶8۳ ڈچ٭ ہق ہہ "ق8 ۷ مچ
 ×5 ٭٭ ا37 >32٥ ×× ×۱ 7 وق)ہک ۰۷۶۳) ۹77
 ی3۰۹۱ 5۳۹۰۵ ۹۳۲ م۹۱ ٭]ک ہہ کے3 (م15 58 76

 57ہ ۶۳۰ ص۹۰ 5۲۰۰ 12979 ۰۹ ۱ 8۲۴۰۲ ی5
 ہ۴ ×5۳ ٭چ٭ ٭ ؟٭حہم ہ 8۷۰۰ہ۵) ]×7 ۶۰٣۴ ہ٭
 ت۰ ی۹ رک۳5۲۳۷] 0 یا ۰ 8۳ ات ۳۳۳۴۰۱ ہک, کا 7

 ہر1۲1 7. ۴1871۹۹1۹ ۹ (م3188) 385 ۱

 ما 5: 5۹۳۹ ہ ۹۱۰۴۲۷۰ 78ہ حج 71۹۰ ۴ج ہ ہ١
 یر ۳۳۰۰ 5۰۳ میہ<5 57 ۰ 5۲۰7 م× >7. مے
 8۹ م٭ہ٭ ٭ ٥٥۳۳ ٭٭ہکی ہ۰۱ ۶8ہ( 8٢۸۹ ہ ۹

 ات 9 ۴776 ۹۳) ۳۴ ۱)۴

 لان نل یھب دق ہ۱۴ .×۱ >۳8۹ 7
 تمہ ۹)5 ی <۹ )۳۰ ت۰٣ 5۰9 25۹ ۱ 5 7۴٤
 45و ہا5ا م۴۳ .٠× ۳۶۴۳ ڈچ 95 ق۹

 7795 ۰۶ 58 ی5 مہ 9۹:۹۴۳ 8 (
 تت3 ۱٠ م۲۹۰۸ ۹1813) 5۴۲۱ ×۹7 77 (])
 ۹)۹193 ۳۱ )5)17۲۶ ۷3) ج971 375 ۱۲779576 ی1
 ہہ٭ یم ی٭٭٭ م ۹۳۳۶ مع رک ہئ ۳(8 گجچ
 ی۳۴8۹ <1 ٭۰۳ مو 83. ۳۰7۵0 5ا8 ۶۳ 6۹9۹ ۱ 5۱2 9ت٤

 287 7119: 51۲۹: ۹۰۹۴8 :7> ۹۱۲ ۹۳۳ ٥ ٣5۹۲۹18
 جج ۳۴ 6:۷۷۰) ۱9۹ ہ ۹۱۰۳۰ (685ہ7۳۴ ٭]ہ٭., ٭٭٭ یو
 مات ۱9۹ ہ ۳ہ جصح ڈا ہ۱۸ ۳۰ جج ۱ ی٭ 1
 5589 ہہ ی۰ ۳۳۹ یر٭ ٭4 ۷۳۱ ۱8ہ ی۴ 9و ہہ”
 ۹۳۹ 755 ٢ا۶ میرج, ۰٣ ۱8 و ٭۱ م۲۴۱ 7+
 3ہ. ۶۹۹۹8 ۳ (ج۰ ہر 8۱ ۹8 یے
 ہو۳ 5۳ ۴, 5۳۹ "مج ×۰ م٭ی 58-۹8 ہ ہ۴۱ و

 ۹1۲۹ 1۱۷78 )٠ 5۶آ ٭35 م3, اچ 0۱۳)| ح7. ٭۲٣8۳
 ۲۳ا 8 ب5۳6 ہ٣. "تت٥: 3: ہ  (ہ] 8یو

 ×۳۶ 155۹۷۳ 9855 3۷ ۴7ا ×× ۱ ۰۰۰۲۰ ہوچ

 قہ ہم۱ ٣ ہم ١۶ جو8 ء٣٣۳؟| 8 535 ی۰ ہہ
 ٣۰ ۶717۷۰ 1)7 (۶۳ >۱ ٭٭۲ ×) ,۶۳۳٣ 5۳۹ ب۰٣ 7)



 تان ٰ ۸۷۰۵

(۹18۴ 7۹7 7 
 - اک ؟واپ - مُمَول وفات یر کد ۳۰۰۸ 7

 - دل ہت ×7. .۰۷٣ 5۳۷ "77۱ت 5×7۱ ۰. 79
 ہہ م7 <۰ مج مم م۹ مم ۰1۱ ۵۰۹۹۰ گا5 5۲۹۳۳۹ ×۳×

 ہہو يہ ]مہ "8 ۲۱ ۹۲ 5۲۳۰ ۸۱ ۹1۴۴5 5۹۹ ی5 ,
 ۔مچ ہی 9۳7 >۳ (۹۲۳۳ (م۶ ۴9) ۶۲ ۹۶ 55, 51 ۶1
 جم مے مو ۱۹م 5 ۳۹ ٠٠ ۹ (گ۲۴ 51۸4 5۳1 ۹۴ ہ٢,
 ۔تچع ح5 ٭ ۱ ۲ 555 ک: ۹۹۰ ہ 1ا 7
 د۰7. 5× 0.۹ ۴ 9 ۴) 37۹ 205 ۱21۹۳۰7 5117۹ ۴۹۲ 7

| (۶۱۶۹ 85115۹ 

 اوروَمَُص َنِبِلَلار ےےلوآ ی٭ تیر (م۹۷) 5۲۹۲85, 61 9

 ٭م م٭ ۴۷۱ 8۳۰۰-3 ج۰۱ 5۳۱ ي۴۱ ۴۰۰۹, ۶۸ <۹
 جیو مم ہ٭ ہم ہك< ۰چ م۳۷ ہ۷۹ 7۳ ی۹۷ اچ ا۹

۹۱ ۳9 

 اموات اک صر او بومسلا ا - قتر ۴ ۴
 جق عہ7 ی۹ قعسن ید ۹۴ چ١ (5۹1 ۳٥۱ہ ×۳۳ 7515 قتر 6 قتف
 چيج مم2 و چ٭. ٭م ؟ک کو ٭یک 07. ۱

 قر ۹ یڈ ۹۳۳ 6 28۱8 ۹ ۹1۹8 ١
 7 ۳ہ: ی۱ “<۲ وج ہ کک ہجججک' ۳ ی مہ
 یو8(. ج78مچ 3ا 4۹5 55۱۰۹۷۷ 71585 (۶ 6۹
 .]2۹ ہ18 ہ تاج و۹ م٭ 5ا ۰ ۹6 85
 ۔ک ب۰. جو ہد ئ1 ۳ہ :٭ م۵5 یہ١ و× ہ٭ <

 یا5751۲+ ۹۳ ۱

 جی ہہج یو)۔ی <5 لھآ و۴ (وب٭ ہہ ٠۳ 1ا ۴
 حی ی ۲۶7 ×۳ ×7. م۳ ۳۰ 5۴5 پ٭
 جی و-٭ 3 ×۱ ٭ج ۳ : ی۹ ۰۰۷۰ ۳۶
 چھسم "ہ۱ 88 ہ 368 مہ, 5۱ ٣٣۳٣ہ ×۳ ہ۱۱ ۳
 ٭ہ 7 ۹۹7 ۴٣۴ ۳7۳۴ ۴۹۰ ہہ ٣< نج ۹6 افتر

 ہ انتن 8 988 5۷۲7ا ۲15.۶ 7 7 1۹۳1 ۹۲۶۹ ۴) ٣

 ۔ند× :< ۶ ۱صج۳-آ م۴ مد ہ٢ ی۰ ۲٥۹ 5 اک, 5ا چ۳,
 ےس >8 85 ۰7 ×۴ 5۳۴ ۲۷ 8۹۳۶ ×۳×
 ۔!8ج ]۳-۰ ۳۳۷ ١ ی۹ 104 291۳۹ ۴ا 9
 8ور م٥ ×۶ یہ. ہ8۳ ۳ ۰ 8 459
 محی م۶۱۳. 7. ہج ہ ×٭ت ١ ہ۹ ۱٠۱۰۳ : ک۳ ہ
 ہ۳ ۴(8 م۲ ہہ ۹۱9۹7 0 ۹۳۴ ء۴6
 ]آج ) )7۴۱ ۵7 ۰: 7 ہ۳۴ تا می
 ج٭ 5 77×٠ ی71۹7 777 7 ۴7۴ ۹ 7
 حجم 0۱۹۰ہ 5: ت۴ ہہ, 55 5۳۰۴۱ ڈ۳ ج۴85
 چہم 288 ۱۴ ۴۲۳۸ ۱۴ قتر ہ قعف ی٭ ۴۸ )09

| ۴۲9187 

 یسیک یل رکا نام ۹۹ ھ۳۴ ۹۹ ۹ 7
 جد ۴۱ 799۳۳۰۴ ×۳ ۰۳ 8 ۰+
 ٣74751 7۴:07۰ 07 ی۳ 7 7۳ ۶۳۲۳۷۴ 76 5 ٭

 ںی

 ۲ه ؛ءسادلل پبرغتا : زا

 2 نا ہي تا لیکن كا نامی 1 +
 2ا انلَو نادَلاَدحَت اولاق و 9ند بخت[ لال ا

 ہا وُهَو نی و قل ات رومرٹشدابچ لب ةتحبس ١|
 ۱ لا مو ۂھٹ دیا بام میک اس رئاپ

 ات ۱

 8 شب جوا ۱
 1, ١ ا صانا جو امھٹھفف فیر تاک زلاو تومعلا ا.
 ٍ ۱ ا یار شکلا قاتاعع اسم و ای ینگ ےک ۱

 12 یوم تان ابا اسم ا
 . ضر ملایا نی اب یھ لقوقم یس یس .

 ٦: نئیتلاو سنلاوراھٹلاو لیلا یلخ ینلاوهو
 ِ 1 دكلاد كي ےس ےس اؿ .:

 : رت اھ 7 2 3وک ج

 مم دہ و< ×۵ ہ دو٭ ہد 3 یر ی 7
 مو ہو7 ہہ جے قی بہ مج تم مر جو

 یڈر+ج۔ جر مہر ع۳ م۹۳ >١ مورو ہروتک 96 ,1 ۳۳٢
 ٹو ٦ ۴۷7۵9 تہ مز ہ۴ 7۰ 577 ہمہ یز ۳78 3۰77 (خو)
 ج ۲ ہچجج ۔٭ جج ×× یہ ہیرو فرو ہہو م5

 ٭6) مدر یہ آو ہ۳۷ ٭ 5:77 7 ٥×
 ںی ص7۳ 77 7+ ۳ ۳)۳ ھا اچ 777 ی۰ 77 7
 نج 5و۱ مدر ہر ۲م ہ م۸ ہہ 585 |5 88 2:77]
 بج ٭ چجچےج ٭ ہ۱ و چومہوچ ںصدہ.
 وج جج 8ر مممر چیچوو (3 ہی ٭ ۷٦ئ 7 ھے
 ۔نورو×1) ہ ۸3جو  م٭ وج برج ہ5 تم و؟ژ
 ڑ7 بج یھ >۸ ۸ ۶۲۸ ہم ×2 ٭ججہ٭  یو٭٭۰ 7
 ل5ہ چہ چہ ۱  مرر ج8 93۳۰ ہ73 7 ۷۹
 7ڑ راج رک ہر7 5۳ ر94) ل۳ ہہ ۶۳۳ ب ٭٭ کہ۰ ت۳ ۳
 ق"۳٭۷ ۲۳۳۰ 7۲ :بو یر (محر ہدوتیکج ہبووصج و5 ۶×7
 جہت بد ہج بور بجو ۵)5 ہجج ج× ۶۸ ۷

 ممدر 8۵5ج۰ ٭8۶ جج ٣چ ہ 7ہ یجب جک ہ ۳۱ ۹ ٤8
 ۔دوج جج 8وج جچر (ممر ب٭٭٭ ہک بج ڈإو٭٭ ہ7
 مج رج و ٭55ر وے٭× ٘ج:٭ وچ 5 ہ7 ۶ 7
 ٭ح+: (مےر ہر۰ جورو و  ہ٭+ مح ي٣ 8
 مرہ جب ج ہ ہو ٴ'!و 3و "مج و٭ ںیہ ۔.جووج مم ”<

 ممووہ "۹757 ۱



۸۷۸ 

 ٹ۶ ہ۹ ا۳۱٣ ۱۹۳ ۳۳۴ ا377 ۹ ۴ ۶۳ ., ٥×
 ہ65, ۹۹ ی8 .-۰ ۹7 ورک 5اک و۳7 6 7
 ۰۰۱ ۴۹۱ ٦ ۶ ۳۴۱۰۴ ۱7 تا3 ھ5 جز ا۶ا ہ۶۴ ہم۴
 گا۹ 3ا9۱ ۳۹۲ 51۹, 5۲۹ .٥۲۹۸ ٠٠ ہ5۰۲14 یت جر ہ .ہ
 چچ٭ 2۴۱ ۰۲۲۰ ۲۱۱ ٦×" ۸5۳۰۲۳7۲۰۳٤۹ 79 ۱ ۴۲۲2 ]7۹ حق.

71۰1 381861 1۴7 

 جچ 8م: ×۷ ٦× جو تن سلوک ہہ قج
 ج5 ہر ۹7 ۳۹۳۰ 57۳ ۱ ۹۹۲۲۹ :٥٣]٭ سنن 7۴ إ9۹]
 3 58۸1۱ ×8۱ ۶۲۳۶ >5 مہ ٣۰87۱ م××٢ 7
 وج جی 11۱ (م۰۲5٣] 5 مج×۰۲۳۸۹ جوز ۴ 1۴, و
 3۹7۳ ۱5۳ ×ہّےا ہت مت مأ۶ٛ : ہ0۴ ۳کرو > ۳
 و مر٭ 5۳5 >۰ 7 ۹)6 یج وچجک٭ ×۳۳ .یرو٭ ا۹
 ]۱ مت مات ۹۹ : م5٣۹ ب5۸ 51۲5۶ 53 4 1۶۰۳۴ ورو

 ہ45 ۱-- (38-٭ 58) 77 ۹ 7-7۲۰7 19701١۹
 ہم ود ہہد م55 جو ۱ یا5 5-59, ۱۰۷۳۰, و 6
 ہ۔جبج مج ۱5× ۱ ٭ ہہ 8۲۳۳. .٣> ہ۳8 >۹]آ9 ۹۶
 مج. ہ۶۷۰ "۷۴۴۰ چ._.٭ ٣۰× ۹۹۰۳۰۴۶۱ 37 ہ7
 ۱۲۴5 ۹7۳۰۱ ۳۰۳۲ ٭ی ۔رو یج٭.ات ہبجب٭ جا م۹8.

 یو ٭أر

 ِتولاةَكَد ×ى ج6 *م٭٭٭ 0۴ ہہ :ہ×٭ ٭ جج

 3۳۳ ۳ ید ۳٭ہ0۱ م۳, ۹۳۳۲ ۹۹۳۲۴۷۹۰ مج 8
 و. م23 0ر٭٭ 55۱ ۱۶۹8۶7, ۳51]۹۹٥۹ 71۲۹ ۲٤5۶ ہ۲ ۴۹۴7

 )مہک ٭م ۶۶۳ہ ٭ج ہ  ٭<ہ751 >× ٭٭ 5
 ۹۹311۹4۱۶۱1۹ ۹۷۳۶) 8 )ڑ۶  ٣ ئ۲۰۰۳ 7۷
 ×57 ۴9آ ہت ءم۳ ۴۰ 57۹1۹4781 رت ہہ ۰٣× ٭
 ۳-۷ 6۳9, کتا ۹۰7 457 "۲۰۴7 6 ")×۱ 157 ۰۳۲ ہ۴٢ م٣
 ہ۲۶ 7569-7 ۹م+ میو *8۰8) ج۱ ما”. م۱۴ ٭
 ). ہ مج تا ١7:۹9 ۹۴ 57 ۳ ڈات ×8. ۴7) >٭

8+88 

 ٭٭ ہہج٭ ٭٭٭ × ء3۱۰۰ رٹْملَوَِلايْدْللَمَ
 “تن كا ب 18 ۱۳ ہ 5 ہہ ۲٠۳ ×)×٭ ۶8۱ 8۱
 ۳۴٣ ۳ 25 ۹۹۹87۴ ۱+۹8 ہہ +8... ںیم.
 3۰ 915 191 د97 7)۶153 6 57 1۹77 ۳ چ1, ۹۹۰8
 3577 8۸۷ ×۴7 ۱ ۹ ٣7× ہ5 تہ ۶ ۹ 5
 ]7۴1۹ 5۳۲ >7 ۹۲۲۴ ۱۹۰1۹5 1۹7 ۰۶۹ ٭ 5ا5 ي
 67 م۳ 5 ۹<: م۳[ ۹۳۲۲ ۳۲ ۴ج ہ۲ ٭×ت 757
 مج ۹۱۰۶۲۹٭۱ ك5 مہ مم یح. جب۰۳ (گ یے ب ۹۳۴۰۹۰(,
 ] 1۳۷٦۱ +۳۳۴۱ ۲۶۳۴ : ۳)۰)۹۶۲۲ >۹۴ ۴1 ا۶17 [۹۰۶-7۴
 77۳-۹۰5177: 7 ۲۳ ۴۳۰۳۲ ۱ج 8+ ۳13+ ۱ 5 6

 4714 (318) +1٤

 ربصن ملف ءارسلاپ انیلبو انربصف ءارضلاب انیلب ۔۔- 5۳ 81
 ۱۷۷ ۹۶۳ *[۳ت ۶, 5۰۴ ہکآ ×۹7 ۴۸78۹, 1۴5 ۲۹۹ ہر: <

 7۳۳1-۹7 8 ۶3, ۶۰۹۷۹ 7۹5 ۴۲ ۶۲۳۶۰ ۶1۱۰۹۴, کا
 ا 57 ۶*7 ۹۱۴۳۲ ۰۱

 ۹۵ب

 87ج ء۴٢٥۳ ۹٤۱ ۹۹۶. ۹۳ ٭ ٭٭٭. ۱۹۹ ٭
 جہ۳ ۶1۴۹ 2۲31۹ 7)۹۴۹ ۱

 تہ 0 32 5۳۶۹ ۶۳ 31 77 571 537555 ك5
 تاج ۹ہ: می ہہ ×۳۸ وچ یر ٭ ٭
 بو6 “ے1 2716151 ۹1 ۹ 9۹۴۹1۹ 7111۹ 715۶۹ 8, ۶۳

 775 ۹۳۶ دہ ى۹۰ >۳ ۰۶ 5 ۱۷۰۴ ۳+۹ دہہرج
 ہج٭ مہ یدچ ]م۶۰ ۲۰:۹۲۹ ۳۹ ۹۹۲۶۳ : '“ت.×)٭ 7ق

 ء؛رط مز آہ ۰۱

 یب ۹۹۱ ۰"85۱+ ٭۹ ك٭ ہہ 19۹۱و چک "۴

 5۲ ٭۳۳ ۹۹۹ *(83) 518۶ ج576 7۱ ۴ ۱۰ز1۹۹) 7 ٣)7
 941 ع< (×٭۹۷3۳ ہ۹8 م۱ ر9۹7 57۲ 7
 313۹ 5119 * ا5777 ۵8۹ 7, ک 1۹۹ ۱۹۴ ۶5[3

 857 ی۹۲۳۳ ۳۶1'۶۱ م۹۳۰ 8ج و ی٭ 885
 خم م۱٭ 9ہ *٥ئ۱٠ 7)572 ۹۷۳۹1 7< ۴

 ۲)3 11171 7۳۳۳۴ 57ھ) 4)۹۱73 ی ×۷. ]3۹۶۶7 )37 ٣۴
 یکنئسا

 سس چوس وج سہ

 نیحيسِي تل لک ٥٥ر٭ 0٣ 7]*٭ كلن ١ ١)8]

 مم۳ ٭ ۴55 ۳۹۴ج ۱۰۲( "ہ۴٢ ×8 لزغلا ۃکلف ۲
 25۱۷08۳۴ ۱۹8)) ف۹۰۵ 513۲ ۲۹۹×1۲۴ كلف 2۹7| ٭ج] ۹٭ت ۱
 ×۳ ×× ۹.7۳69 ۹۹۴۰ 1٭ ۹۴۷۷۷ 5715۱ 5131 ی حا
 ہ3 ا ۹9 58 مہ ہ5 ۹۴۰۹1 5۴۳ 7
 ک۰۹ تہ )ک1۱ ۳7 745 85 ۹۴ ن٭
 51۹ ٭ج ہہ م٭ وو ۳۴۳۰ مج ہ×٭ ۹۲ 1۳

 تن تگ

 ا٭1 5571 15ج ہ۳۴ 0۳۲ج 5۲۹۸9 5۳) 77 ۷, ۵ ی5
 م×٭ ۳ 55۹ ۔ق ۱ یاووو٭ ٦۷۷۳۷۷۰۹ ۔.؟ یصو)

 33۶6 ۰7 51316 ۹ا3 151 57 71:5۱ 1۹856 785
 چ۹ کاتآ 5 ۱

 َناَحْلا َك۵يَق نےرِحلاتتجا مو ۹3آ ّج٭٭٭٭٭ جج
 2۲۴ 557 ۴۳ 6 ج×۷.۹٣۳۸ 81, ۱۱۹۱ ۹67 ۴ 1۱

 5۳۰۰ ۲۹۰.۳۰ ٣٣٢ 58 ج55 5 8۲۰ر ٭
 تیالر۔ج ٭وچجح ٭ہقفہو جو مج ہح٭ ہ 3ج

 یارب "075 785٦ ۹۹1۱ ک7 1017 (۹۹۰ 74116 511۹ ۴1٤
 185 ٦1۹٦ ٦٢ 5: ہ۱ 8 مہ ہے۶ ۳٣۴ ہ۶ 6 ٣۴۳۴۲۰۲

 م۶ <5 ۲۳٣ ج٦ ہ ۹۹۳۰۶, ×1 ص7۱ ی3 ()وہ۳۷ك]( جم ۰٣:٭
 57 7۰۱ 7785 (3:)۔ہ٭ جد قج0 مج ہہ
 - ب٦ م٣ ×7 5۴ فار هر سسرگتم ءء۹
 ۔۔.ر٭4 ۰۴۱ 9718) ۱۹۶۱] 5177۶ 511 5۱۹۶۷ 57۶ ی5
 ہہ ۳ 5ت 5ہ ۶۳۲۰۶ ۱١۱ ك5 ہہ, 5۲۳۴ 5ر۶ ۴
 295 91 1, 5۳ ٭< ہم٣ [٭ ہما چ۰ 6
 ت1۳ ۹۳ ی3 ٭٭ مہ کا5 6۴ 5 ہ5۱ ۹۹, (۹) ٭

 ک5 ,5٦ 775 عز 25 ۱۱ 5۳ ی٭ 25۹ ۹9 55۲5
 تب: ہ۳۴ ۱۹۰ ]وو ۹)۹ م3, 3 ۱۳ چ۹ ء۰



 ا جب لو تالا ۸۷

 ٭)]×3٭ ط5۹ ۴

 چج-ہ۷٦ 65۵۶ : لک نب نانِلاقْخ - لجع
 ۹ ۱۱ ۹۹ ۹7۶۱ ×× م۴ م۳5 >۶. *15 ۴۱۱ ۹۴۲ 35
 ١ی ۰77 ۱ (۴1 ۹97۴ 5۳٣۹ ۰٠۳۳۶ ص۳٢ ٭۳۶]۳ ۹۶57۲۰

 تچ٭ ۱ ×۲۳ ۱۰۶۱ ۰ : تک ناسا ناکَو ۳۹٤
 ۳× 5۳75 ۹۹2۰۰ ۱ ۰7 ٣۹۰ )31( ١× ۹--۰۳5 "جج
 ورق <ہ جج ۴ ث۳ 1, 5۷۸۹ "۹۳۳۵ 85 7

 م۲۹۱ ٹا× د۱۴ ( 78 6 57۱۶۰۹۳۹۹ ]۴ ۵۱٥۶۳۷
 ۔۔ج “وج مج نثيد57 م۰ !كأ۵575۳آ ۳۴۱ ہ۱
 ٭جج۱ ,٣۰۶٣ کتآ ۹۹۹۴ 7۱ ۴ا۰۴, کاتا >۳۶. <۴
 ما ۳5 ۳۹91 5 5۹۰ ۹ ۰۴ ۰×7 ۹۳۹ ۹ ٭ ٭×7٭ 7

681 

 7)۶ 7۳۶ ۳٣ یہ. )۳۶ ٣ ۳۴ 7ا
 ۴8 3یہ ٣× ی٭ ۹ ×ک< چا--۳۰۱۱۰۹۰۳ ۹۰ ٭
 جج 3۹9ہم ۲ ۹5۰ د53 ٭ج مم۱ 2۰۴:
 مج چہ ی× ۹ 5 5: 1۹ ۰ م۳٣۱ ہک ۶

8 5:۹۲٤۱ 

 یر واَس -۔ یو۹ تایآ (6۳۳۳)) ×۶۲ ز۹
 حویعمج ٭] ×۱5 9)17۴) ۲۳۵۸۱۴ ۹۹] 84
 ےہ جوق ہ× ۹ ٭ ٣× ٭ د 5۰ (+)
 ۔مچب ٣ أم۲۹82 ۱۶۹۰۹ ج۰۷۶ ۱۹5 ۹5 ۳۴۹

 -ہچ ےہ 3چک : مم ہی 8 و ہ ےز ٭
 چ1

 ۷۷ ۷ ِپ ۱ دی ای 7

 ۲ ادٰه٣ ہک یلَتَ٭َث ےہ

 : انا ےس پ رو ہا ات

  و کپ و ے رام وک

 لو راگ عمه دون و ناک مل یورک نت
 ہہ چ شیو وہی ۔7ٍَو ھر وھظ نح 2+

 شش شر ےہ رم یہ ای رکی ےن ےک 7

 اورَخم نل قاحف کلک نم لسرپ یزھتسا ید ١

 >1 لیئایرکواچ سم لفاک نو ناس رانا کل
 >1 إقنوصرعفمهژررکڈ نوش لیا نیلا نمو
 ےل ےک ای لی ےن ار

 لم 2ام لب ہن ہو مواقر یعشراکیھالو ھ

 ا ا ورق ا وا یھت تب
 ج09 0َ 3

 وہ ٹپ رخ شپ یتیم شہ شپ رش ہہ وے رپ رک

 مند. ۷ہ د×٭٭٭ ہد ددص ہ٭ ×× ×ط ×
 851 5۲7 5۳3 م۳ ما ۹ج ٭), یا٭ ہت را( (۶
 مے م13). >7۹15177: ۴ ؟ ک۹۹ 5ا15 ہ51 3۴ ۹۹ 7

 قج×٭ ٭چ۱ ہہر لہ ×٭ہ٭ ید٭٭, "۲ ٤
 میم م٭ ۶۹۰۳.۰۹ جب١۱ جم ٭ ٭× ہ3 مہ
 3ج1 ۱ (ہ۷) ی۰ 51 8 ۰ 1۶ ہما: >81<5 9 5۹ ی٭
 ہ51 56 ٭۰ 7۹ ۲ (3ُج) ۹ ۳۳۳۱ ق >7718 5۳ 3 77
 و9۴ 7۳۷ ۳*۹ ۵۳۴ 511 2115:7781 715 ۶131۹ ۶7 ک٤۹ 5ا51
 >ح.]294 5 7۰1۱ (26) 39۰ 91 )1۶۹ 5117۹ +90 ۳۰ا۹1
 ے2 7 .٥4 ۴۹ 78 1 9١7۲۴ 5۹۷۹ 5ا31 5ا "11 4<

 ٥۹۷* 71 ک3۰ 91۳۴ ۳۹۹۹۰۳۰۱۹ ۹ ۹۴۴۰ )8۰( 71۱ 575 1)٥۶۳
 ۔بج و٭ >۷ 90۹7۳ ۳۹۱ ۳۴۱۰۳:۰5 ہ ۹۹۳ ۴
 ڈ2 ج٭٭ ٭؛ 851 510586 ۶43 <۳ 7۱ (0د) 77
 : او مچ بب مہ ]ہب. م٭۳٭ م۴۰5 ٭ی 6 ۳۱۷
 1: 5۳۳ *۶۳۰٥ا]۹ ×٭۰ تب ٭ عج ۶8۳ ۱۲۷۱ (2۰) 5 ٭

 قہ 3 "<۳ ی×٭ ("٭ے-٭3) ۲۲۰ ۹۹ 7۰:۶ ۴ 5۱۲١۹
 و "٭ ؟مم)جہٰ >٭ی. چی -ج جج 6 8 ٤۰

 ی۰ ٭ج۵)۴3 ۱۲۴ ۰1۱ (ع٥) ۰ 8۱ 5۳۳۰ ی٤
 ۳ ]۳۳۳۲۲ 55۳875 ۶۳۹15, ف۹۹۶ ۶۳ 9
 3ک ×8۱ 6۳۱ ۹۰ "۳۷۹ ×۲ ہہ ۷ 5٣۳ ہ٣ >ی٣۳٭ وج
 چ7 ۳ ۹6۱ ۵۹۰17۹ 1۶ 5171 ۹53 7: (عئ٥٣) 1)7 : 18 ہک
 يہ ہڑڑو حمہ3 ہمہ ×٭ی٭ ٭8, 6 14۳۴ 7<

 ۔ىیج م1 253, 5۷۹ 5ا۹ ۰۱( )75۹6۹8 ٢×



 ہنس وک

11۱8۳ 727 ۹ 

 بور "97. 6۹ ٭ ٭۳8۱"19۴ : َنْيِزاَوَملاْمَسَنَو

 2ي ِننلا - نیزاوم ×۴ نازیم ۔یچ مچ ہے

 45:479 115 59 516۰1۱۰۳5 38377 ۹7۹1515 ۹۹) ٭7< ہج٭

 ثب تب ت97 3ػ م ہہ جہ مج" چی

 م97, ب٭ 3۱ و۶۸ ٭] ہ۱ 9ر چو 8ں

 ۲۱ ا 9 ۹ 7 و او ۰ 6۹ ]ہ7 ٭

 اکو ا۱٣۳۰ <5 ۱ ۶۰۴ اہ. رو7 ۹7۴8 ی ۱٭<
 ی5 ہہ ہی ا۸ا ٰی٭اتڈ ۹۱۳۰۲۹ 332م رے م٭33 مچ

 یا ہہ یا57 51٥۷۴٣۲۰ ۳۹71 71۰ ا15 71۴ ۳۹۱ (۴)

 5۲۳۰ حئ3:ر ع٣ وج مج موومع مچ ج يم ۶98م

35۳7 ×37 91 71 ۶۳۰۶ ۶۲۳۳ ۱ ۰۳ >۴7۲ 7۳۳  

 ا۳75 67 ۴) <7 ۱ طسق ×× ٭٭۲ 37۳ 57۱

 9ب کی 31۰۰۱ ۳× ہ 078576 75۳٣ 6۴۹ مہ -۔

 75014 "ق۰ .ت ٠٠۱ ۳+93۹ 9ک >*۰۷۳ یزیرکچ

 "م971۳ 7715 (318) 1٦۶۹ : ء۳757 ۰ 5۲۳ 7۹ ج٤
 5 یک ۹77 < ۹۹۴ 5۶ا1 31۴۲ ۴1 77 ۹, 3 7۲۳

 ٥ ا۹۹۳ ہ5۹ م5 ۱57 ی9554 .٠ ۲٢۷۳۴5 77۲ ٣۳۲٣>

((359) 

 اھمياََْتَا ِ درَح نشو بح لاک ناک ناد -- ۹۹۹۰ 8۴ 8
 ک۹ 951 ۱97+1 51 71 11۹۹ 7٣ قت, ۳-۳٣
 ات ا 791 ۳۹, 775 57۹ ۹ 7ہ. مک <۱

 ۷7ہ. ٢7( ج۰ : ہ۵8 <يح ۷17
 ٥" ۱۹۲ ٭م" ہہ بج وج ]چ5 (ہ)۔ہ٭
 ہک. ۹۹5 : 5 أہ7تاواک 3 آ6 ی۹ ۳ 85

 ق7 م777٣ م۰ ۳ ی3 7 ۹۲۴۳ ۴۳۲ ۱
 ۹5 19۰37 5۲ چہ ہہ٭٭ 8.۰۰ م5 یھ وہ
 39٦ہ 58۱ ہ5 ۵ یڈ ہر٘ع۳ ۳۳ ۶ 3۳ ۴۳۳ 71۰

 1چ (30) ۹۰۳ ۱ 51۳۷۶ 77۸) 57۴| ۹۹۰ 8۴ 7
 ۹آ 5۹ ۱ك۶۰5 ہک 519-۰۲۶۳ ٥ 5)۱۹۶ 657 م7ہإ ×7 ۱ ۶

 ” ٢۳× ہ٭ ٭٭ ٣۳ ہ٣ مچعصسو:و و ۔ ٭پب,

 ×0 اک ہما ک5 ۳ ۱۴۲ ۶۱۲۷۰ 78 ۹۰۰۰۳۷۴ ×7
 ×8 ہ٭۸ ۹ ہی ہی55 ہم ء5۳۲۷ ×۰ مج ی۱
 ۰ہ8 ذ٭۱ 9 ہت : ہ×  ٭وز ڈےج 85۱'ہ<۱×۔.8ہ55
 یازر ۶۶۳۰۰: چک ۹ موہ ہ5 ۳۳" ۶۹۵ ۴۹6 َمَنَم

 تا انا نال - -6۳۳۳ ہ۴۰ مج : یو ہا
 5177+ اى م٭× یہ 3ہ. مج عج 8ج جح م5 ڈ۳

 555 519:577 "15 ۔(.ہ۹۵))

 َتيَقلِلاَِذَ ءایِضَو ناکرملا --  95 ]8 ث٠ت ۔-ہ٭ہ٭

 ناقرف ہا >مرز ہ 897ج 0 *3[)۳), ءایض "ب۹
 7۹ 5۳ ۹۲۳) ۹۹۲۷ رکذ ۹۹ ×87. 5) 3٣۳۲۱ <٭
 تا۹٦٦٦ 0٥٦ہ ۱ مات ثمة ۹۹ہ : نانرف ۹۳۹۲ 5 (۴۶

 ۳ 58۸۷۱ کیہ ×۱ ۱5 ح1 یر. >۳۹ ۶ : 1<
 ب357 ٭ ×× ۹< 6 0۰.۶ <6. ۲۳۴۴۳
 7٦75 5115 551 م87 ؟89٭ ٭.]أ×ي. ٰک*٭ (۷ءو1335)

 ٣۱ ءایتالا 71 ءساتال برکقا

 ٠ 32ا لطقاا نیزاوبلا منو ہ نیلظاک اکا اج
 ٦ نٹ کح لاتمم ناک نا 2 انیَم ششت اظلالَم ا

 ١- ۵ن نییہمِارٹ ذو ءایضت ناکرلا ںورھو یّٰوُم ا
 ٦- ۃعاَما نِيَمُهَر پيعلاي مِل َنْوَمْخَي َنِيِزَلا
 3 لک اما" رنا رٹ ذات فَوه نیت 5

 ا 20لک نکنش ماما نکل وڈ نو ا
 ےہ نامزد اب قد ہیرا لا لم نالحیکاک ا

 1 ایل6 ب16 دیت اولات م نیم تا یا
 1 للص نوک وانا کم تل لاق 0 ند ا7
 19نا نم توا قلات ملا لا نم ا
 1 یذَلا ضالاو تزلشلا ثر مکر لب لاَق ا٣

 ںی

 سس

 ء ےس ےںرالام سک وو ےہ ےہ و کے 2

 كر ادع آو ھچنہسم نیو غ

 29دیا ند ند لئ اتر ڈ شرم ا
 ا ٭ ےہ عم ےگ ور

 دا دید مت ے٢ ےہ مج ےک ےک ںیہ 3
 ۃںگ ناپ ےک ےب کپ یگ ےرکط ڈ ےد رک رک لپ یک

 مار دو” 57 وہ+۶<۳+ ہہو چ7ی۷ یرہوجچ د>×۰۴ وک
 ت27 17۳ و۳. چہ اہ 1ہ ک7 یہ ہر 7ج ہ۲ 777۳

 مد)ر ب7 بووجیو 75 دروکجڑ جج ی عدد وو ر ۔جیو٭

 ]79 2۸ چے <۶ ۲۱۷۳ مج وج ٭قج "ہو قوم چپ
 ہ7 یہ تک رہ یہ رچ7 یی اہ ا رر 7۹ر قدر

 وج ح < ۔مص۷۰ّ ہہ م67 ))7ہ7٭3) وچ تہ ہ٭

 ت7 ہبہ ق١ہ چہ .- یمدر چو ہہ ہ٣ یو

 ہ۰۳ آج تہ بو یو یورو جیو نج ہر (عو) یجب یڑآ

 چا جم تم”. ہ58 ۰۸86 ٭.7ر بحورج ہم آ ۸۸
 و ر۶ در ہت ہر جیک تہہ زرہ دہ

 رہ +778۳ یم ہہ تر د۹ 37ی 079 7877| (ھدر

 ٦۴۰55 گرو ۶ ہ قرج ×-ج ۷7]۳<٭ ۴۹۳8+ ر ۶ ۶یچ تو7 ٭

 7× ہہ <4 ]ہہ ٭)ت بہ ۶ یدر ڈو ]۰6۱ء ہہ
 ںہرہرمج 7ہ ]۷کے۳ ی7 بچہ و 7۳78 مور 8 )۹ہر

 میرہو چ۷ مروہ .ڑجم بچ یب ہجر )-ےچ٭]۸9ر/ (۳ءر
 اڑ 7 ۶۰ ای ۴ ہ77 ۳۴ 7 77 8 7 8
 ھو جو عدر 8 (۹٭.ہہ ر ٭ ۶۶ ہوچجو٭ 037

 58 ۲ت۳ ٭ چہ بہا 88 یو ×2 جنبچے
 بج+ ہذر ۳ یب 797٣7 >۳۳۳7۱-7۳ (ے1۰) ۰رہ ہہ ج۹۷ ہم
 ۱ یی چی ×× آہ. 9۱۸۰ 75 ہمہ ×77 27۳۳7

 یر +٭3٭ ہ67 م7 ر



 219 ےتشسنم
 تھ ھکاکڈنھسکجیجوويبےچپو چو چسوؤ دہ مچ سچ یے تک زی جج ہجوہوجتصدصتچپ چسوچسوو

 5۳۹۱88 5۳۳۰ ×× >.] ۱۱31 ا ×۰ 8 ج۱ ہ×
 و. مو58 1 ت۱ر۹ ]۰18-۰ ۲ت ٭ 86١

 م۹3 ×× مح ہ5 "۳5۴۸ ك5 ×5۳ بحج مر

 8۱ء ایض ہ رکذ ت60 ہ59 ۳٣۱]۹۳۳ عج چ3 ہج٭

 2877 ۳7۱ .۳٢ نانا ۹۶ *۶ رار اوہ ہڑ٭٭ جج
 ہ8 18 8۷7 ۲۰ ہہ ناترن ہەج حج ۔۔ےج م8۱

 رکگَماَتَمَا كَنْیكََِلِواَتَد 7 5) 7 جج ہ۰۴

 ہہ ۳۹ 7)2418 (3ا۱۰) او ۱۶. ×7 (:ئ 8. ۱۴

 وع ہج ہک ہن ہہ یھدر) ہہ م٭ ٭رچیمئإا 6

 ہیر مج ہ8 أ۲ <۹ 59۹ >۳ ۳. >۳۳۰۳) ز٭7) نہ٭
 ۹5 ا87۳ ۱ ×٣۷ ٭رہک 5 ۹57 ۹7, 3٭۹٭ >٭٭۳۳٭ 7
 ۳175۹ 7< ۹5 ہہ 5×۳ ہم ٭م٭۰ ۱ئ 9وقعم یجورم
 ا۶ 79) ہر4 9۳ ۳1 ۳۳. 53 ہ۰ ثد3 8
 2718 55: ٠٭ت ۲×9 م۳۰ ۹< ہم قو ق یہ

 م5۱ ک٭ 5678 375 یم( حج. وز] ۹۹۱ ×۲۴ ہہ

 ۲)2۹13 ا5 یب ۳ ؟م٣۳۴ ]جر >0 ٭م٭كیچ

 ہ۹577٥٥ کا۹ م٣ ٠ ۶ ۲٣× یجو٭+ ہم أ٭٭ >ججی: ٥ہ

 ہ٭٭ ٢بج بت ٣< "ثم فبج چی ڈرے
 (4۹۳ہ۴۹5۳) ک714 75۹۶5 ہہ, ×۳1 ت٭ ]و8

 ت "م۴۰ 55۱ 3۹۹3۲ ىم۔م 7 ۳۹۳۳٣۰ ٭8چ چ۳ ١

 ×٭787۳ ٢٣× گ7 ہ ٭م٣چ ×۷× : 3× ہج)

 تاج رات +۹۸ م۳۳۲۳ ×7 ۱۰۹5 : 3۹۴۰ ×۳ ۰

 1۶۶ ۱۹۱۹۹] 7۳9۳۱۳ ۴۲۳۳۶۱ 7۴ ٠47۴7 ٭ز5 ہہ ی7

 نئ م۴٣ "۰۹۳ 58, 5۲۳۰۳ ۱8۶75 ۱ ہ2۴ زا 8
 ۱ ۲۹ ےہ یو 3 ہہ 53 ٭٭٭ ہ31 5 ہر >۹

 ٭ جو۹

7 15۹ 511۹5 

 اددمَمُملعَجَت ۔اًذٰدُج × م6 ذج -- یہ قج5 | یو ۳۲ ی١

 ۹۹. 31113. (د)2) +٦79151: ہّہ ۹۰.78۰۴۴ 77۱

 مولا ال کا پ رو دج راتاڈس ہد. ۳۳ ہ ہت
 9۰۳۴۱ کتا 7 8ج <ہہ- ۴< ٦ رات۰۹ دات

 59,۱۱ 55 ۳٣.7 7 ہ7 ٢۴× ٭ر٭37) ×7 ٭٭
۱ 7 7۳7 ۲8 

 َنْوُعِجَِِهْيَلِا مول - هيلا ×ح٥٭ >]55× چ۱ ٠.8 حجر چ
 ۹۷۸۳ا م5۱۳۳. ٣> ۲ ×٭ ۹۰۹ مچ 9

 ]ا٭7 ۴5ا ٭ی٤ ہہ, ک ۴۲ 5۶۱ 3:۹137 جا: ہ٭ 5 3٣

 ہہ, 5ا5 5۳٣۶ ۶ج دت مج وج  در٭-جج ہہعج جج

 ہے پت ٭ ہہ م7۰ بد ٭× ۲8 5۱۳۳ ہ۲۰ 8۹1ص
 ہہ 1 ۳۹۹ | ب۹ ا۳آ ۹۴ ۳۴۲ ی۴۰۱۰ >7 *٣ئ] ہہ 7.3-۲

 (ياٌر ہد ٭۳۳۰ +۶۳ م5. ھم ہہ ہبہ نووی

 ٭] ۹9۳۴ (0۳۳۷ ک1 7۷ “5777 51۲۹7 >5, ک 5٦ 5۲۷] ×۳7 8٭]

 557۴5۱ ۹۹۰۰5 5۹1 ۹8۰ ہئرہ٭ ؛!ہخچ 8ج

 5۹۱ چقر ۳۹ ح۹. ۹ جچ٭۱ ریبک یب رہ

 دہ یک دب اپ

 ا1٠ انک تر لایا لق نمو

 ا کک لب لاق عا نادم تک تا ان
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۴۰ 
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 ۶١٢

 ھ2

 ٣ فآ ۵ مک ضِيالَا اٹیک ریس لا مولا نو نم ]:
 ہ نیایسالَفَاِدطا نوذ نم نوں ما مو وکم ا< ]-
 یلمف رت نازک ٹيل اَور ستار ةوقرحاَولاَک ا 4.6

 ہ1 ندا یاد ہرحفرتا عامل ست اد قزكراتباعل ا

 ہل اظولو ہنی 6 نشا ئا دي
 ةلاتجھمد دو نیبلعلا مقا هر ینا ضالا لا 1×
 تاحلصاءامِحااف و دلفاَ بوقت یخ ا: 6 1>

 ہر۸ رخ

 مصر جت٭ 5 بوچورجچ ج۱ چک جج وہ جج عو

 "وآڈقلح , وج دو ترج جج ٭یرجک ]میر رمعدر و منو

 دچصہ٭ تو ٭]٭ یو وووجو مہ جو: قم ہمب چووچ

 بج :]57) (یمر چیج يربج جہ : ہچوور یج وچچہچ یروچ

 +۔ج۳ م7 ہ2 ۳< د٭7: مج توقب وج جر مر

 تروب م۳ یریص چرچ یک جو وڑجج ٴیرور بجور حر

 اتڑو ٭٭ ۶ ہم ڑوق وکج ڑج جود چودہ ٢× یج٭
 وڑ+م ٭أ”+٭  میمر ۸55 جج ء× یس یج رجج مہ ںجرج

 منیر تو یو 7.وہ جو وڑج یروج پر جوہی ج١

 م) یو9 ہزوج وجہ + جور وج وچب عوب+ یربچوچج ,

 ترجج ےہوچر (ےےر بعممو نو یج نی جج ج چو ء

 “چڑ تم جج ہب یو جو جج ' ر ممر 5 بج : ہر

 ۴ ہچپہ 5چک بہہ چو بورجع عت رر یجوجچ مج

 3جج موہ٭ ٭رج -ج یج ججتم چو ہرج جج مور مچ

 ہدجیجو تر بج تر چرچ ر3)د ڑوتج بوہہ جر ہجرچ

 ہ۱ ہک ز۶۴ ہجرس وج > ممحر يروب جی ٠ یر اوج و6 یچب

 ہو اتمرمک دیو ڈو ور مرجو ڑچچ جیعک 6 (یجزر

 7 ۱ ٠ 'یج ہہو جا 7.77 ج.ج 3)ے) ہ 5ى۳+ جج

 ۹  ممر ہروب ڑہجرک)ہ9 وج >۶ ورجم رہتک جج وج ہ5

 ت7ج اوج جت وچ چہ رے ر مرر ور قرحجح و ڈےیجچ

 تجربہ ٭۔ے مج ہجہ ہنر ہم موجب و موج و جب

 ب<٭۶7۱ 6مر ہ7 یرجج ہ ]وو جج ہ وسووو)و رب

 ڈیوچہب بج ۔آوروجچجچ ٭جببہوووو جووہ ر

 ےس ےس ےس پے اک ےس سس سے ےس سس

 رک ھ ۸ھ 7 شپ ۰ رپ ٹا ھ۸ ھم شپ ۰ ۸ھ ھم ڈ 7 2.



۸۸۱ 
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 51۳19515 ۴۳ ٴ ج۰۳ج 5 <7 )1 9۴۱۲۲

 53جات ت*ر٭11 ۸۵ ہ ہہ بہہ ]۶ ہراجج ہہجج٭ مرج چ

 غم ےج 7×0 ہيزن وکْاج ۳)9 مو ۴۹۳ ٭ج واک5
 ے٭ ×" ۳۷5 ۴5۱ ك5 11۴1 ۳۷۹۳۳ ×۱ ×2 ×ر×ہ ×3۳
 ×۱ وک 0ج ہہ بات جج کت ۹۰ ٥(۴ 5۳۷ مت واک
 8۳۳۱ >5 ۳5 *۲۶ 5ب ۰۹۰ 31۹0۹ ۹۶۱8۳ 581۰ ہ۳٥

 ک53 2510619 ۱9۶۳۴ 8۳8۴7 71۳۹ 17۳۰ا 88۴ ۴۰۶

 35ا5 2ء۳1۹1 ک5 ہہ 5 ٭٭ ۲۳۶ ٠۳ ک 5ا٢۹ ]را ہو
 ٭۔یج 5ک ہہ ۰۳۲۳۳۳ 97۳۰۸۱ 37۳۱ ٭ 0 جہ8 8

 2۳٦ ما, 591 8 ۹131۹9 ہ1 ہہ. .5۹ ما دا۹ مچ
 ر293 ۳5 ۶1۹75 7)1۱۳ ك5 ہہ, 1 5586 1515+ 5 واتچ

 1ج ۳<. ۳, 5۳۰ ہ٭ لت ہر ۶کہ۹ ہد 6۳۹ 5
 و9 والس دس

 55 دب م۷۵ ۹وج تک ر ہت. ۹۹,1 ×83تا٭ ۰ فلم

 نین تام نا یا ٭. ۳ وک-٭ ×٭٭٭ ٦× 8ہ 3×
 ہار ٠ 3:9۲ تا5 11[<ر+ ل۰ 4۹:۵7 ×7 ہ1, 7237
 یار 3ّم٣٣ ہا کہ جج ون2 وج مج٭5] >۰ ۳۰۹ ۳۱
 ۹3۴1 ۴۹۱ 58 ا5۲5 ۴۲۳۵۳۰1 [9501 6 ۳۹1+ >۳7۴ ۹1۲۴ 1۱۹

 یب 2114 751)01+6 7۹ 171

 8.18 ۹ا8۳ یہ:ر۔ہ٭و 8ج ۰و٢ حەوئ >چ
 ۴34 ٭٭9 × ب٭٭ دج) تصج ×ج ہے ۵چ درک. تک
 )٦8( ۹6155 : ثالث ریغ بذکی مل مالسلا هيلع میھارپا نا

 کے ٭..3)و ىحج) ۶ں ٭.إ 93د مم 5+ 8رب
 ۹.1۴ ب(76۳۷۰). 5.) ہب-×٭۹ ك5 ۸ 5۰۴ ۹۹۷ ۳)1

 5۳ 575 ۹۲ ہی ×۹ ۲ ۰) ۱ 5ج۳ 5۳7 ٦

 ہى أ٥ منیب ۔ جم ]ہ ]ٴ٭ 3۴

 جہ 7ج >-ہہ. ٭ہ ہ”ج ہ× ٭جج ُۂََقِإ "می وو

 ۹3× ی١ تا95 -ف۱۹ ہم٣. 6۳ر ۹31 ۴۱9۹۰۱ ہ5
 2.987 یىصر -34) ہیک 0۰۰ ×ہج بج جبم٥٭ ۹46 8
 ×۱ م88۱ 7۰۰ ٠ط 65 ۹۲ہ ٭ ۱)5658 ۴
 ر1 ۶ ہو ×3 ۳×× ہہ -قح <(٭ب۲۹ مک ٤ و

 >۹ 75559 م5۱ 6 ہم 1 ۳۳۴ >۹ ۹۰۱ ۹3.7 ))١5

 55۲83 ۹ ۱۶۳ ہ٦ ۹۴۴۰٣۱ ٭ک ×۲ ۱ .7)9183 (×ی)۔ہ_ -ق-٭
 ۹5 ٭-۳ فەرو ٭ووجچ ھت 5 ج۱۰ *راک5ا59)3 م٥ ۳٘۹
 ۹ ہ ہک >3 ن٭ک٭ م9 ۳۴۲۱ "ر593
 وت یم جع مج : و ٭خچو >0 یہ
 ۔قرودو جےج ج+٭ 8ق یجر (”صح.۔ مج نج
 ۲18۹ 57 ۹۴۹ ۶۰۳٣ ۰× ہہ ۹۰۰۶ ت۵۸٥) 5(۱ 25ا۲ 86
 ےک 3 ) ڑ۶ج بجو-٭ہ ج۴ یٔج.9 ]ب ۹۶۹۱33
 یار 0ہم ۱ ۶۳ ہم ۱تت مج أ5 6-۱ وک
 ۹٭ 4۰9 ۲ ٦٦ ۳۹. ×۸ >۴ وا ہہ 5 ۱

 ۴۹۹ ک5 1۳ ہہ یہ٭ -٭ی ۳۱۰۳  3۰8)
 ےہ ۱. 3۹98)( (یہا) ۳75 ہ۸۶ ۳۳ >۲

 92۲۱۶۳ دو م۳ 7-5 ہہ ہر 10× ٭ہجہ۰ وچ
 ج.<-٭ ۱ ٭یيح >5 ۹۱7۳6 >۳ 5)3 ۳<: ھم کی
 ے7۹ ڈاک 1۶۳ لک 7, 9۹6 ۲ ۹۳۰۷ ۹ ۴-۴۷ ۱
 ۹59۹۹ 771۳۳ ]۳ م۹ کہ ےک ہم ہر وک 9058 ہر٤

 ك9 ي75

 8۴۷۸ا ۲۹۴.۱۷۹ ك5 5: 5۱۹ ۹۶۹ ی۳: ۲۹ ۹981 *راتکا٭
 ۔۔ےڑاوج یک. توجج 1و۰۰ 5۷۳ ہ۳۳ ۰*۵ ج75 8" ۱٠۳۳

 ہ86, 9۹. قوی: ی3 ٭ہ وا9 ۶۳ :ئز1۹۹ )۳ یی
 دہ 57 ۳و۹ 0(, ک۳۱ (,م۸۰ 55: م۲ ۳٭] م۳ 3جو9 0۹۳۹

 ی۱ ]و ۳216 1۲1۹ )2 ×۰ : 23 ١

 3318۹ یایر۔یو 3ج ہ۰0 ح-- جج "۴5, ہ

 8 88185 ٭×٭×٭ ۰ نیت نفرت ت نب لا
 نیطناواک نا "937 (ئحو)ز۔-ڈ٭پ یوم >مّچح ٭٭٭

 ت۳ا7 ۴8 5۰۳۳ ۵ك۰۹٦ ٹاک ۹۳۰۳۰ < ۴+ ]۶ 5۰۲ ٦۹"
 چ5 ۳۳۶ ۴۹۳۶ ۶۳۳ د :ر٭٭.٭ ۳×× ۶۶۰ ہ٭٭ ۷)3
 مور 578 ۴۳۷۶۴ : ×ب ک۶٦ ۶۰ت بت 7]۴۳٭۱۰۹۱۴8 8

 ۹3] ۹619 ×] 31۳9, 51۹ ۱ 15-7 31۹۲77 ٥5771

 ۹۲۷ 2 ×7 ہہ +55 ہما 7)2۹18 (ک۰) ۴787 ۱7۴
 9 ۳۲)984 ٭٭۱ و۹۰ وکٹ تہ. ہتنوک مج مع
 ۹1318957 ما ×۲۳ 5-۰۰۱ ۵۱ ۱×٣ ×5 ہ۳٠ ہک
 23 (ه۷۰) ک7۸ ۲7۰۹-557 ۷7+ ۱×3 ۹ د۰۸ 35و 6

 حر 7۹۹7۰۴ <1 >٭3٭7ج مو ڈبو مج بجو

 ی7 7> ۱29) 717 -(۴) ۹1۳ 1 ۰۲3۴ 277۹ 1
 ٭٘يگ ہ۱ گ ہہ 53۹۹93۲ چیر مو دہ 3ڑ ج ہجو ء۰

 ا55 : ۹. ہک ک۴۹ 8:16 718 71 (7۳ ٥)ب یت 7×۹۱ 77

 ٠ م۱ ٠ ہا >۶۰۲۳ ۱۱۸۹۹۸ مچ 0م 8

 ھ7 *۶ ۱: ہججے م۸ ×:٠٭ ُنَلَرََِٰ٘زلل ناکٰنِ

 ییا لاَ ٭<< و٭×٭ 'ےچ٭ ہ٭ مد >8 ٭

 اح 5)۱23 5ا۹ ب5٠1 4 ۴۴( 18 ۱ ×5× >518۳ ۳١۶)13
 27 ہہ٭ ٭۔ےچتےوقک. بو ۱1٭.٭٠٭۸ 3۶ وی
 اچ ۴5ا 75×5 ۱ 51 ک٭. ہب ۹۹۹۲۹ یزاجم دانسا يچ چ٭

 دا5 18۳ (3۰) ہہ ٭ج ٭٭ مم” ۷۰۷۰۷ و73 ٥ج

 ہ۹ ہ۱ ۹, ک 505 ۹98۰ 8ار" یج٭
 مع تو5 ۳۹8۶۱۷۱۹ ×۳× ی3 وج دہبآاخ >۳آاوج

 20۳۰۴ م5۱۳۹: ی 53۰ ۹۳۳۳ یو م٭۱ 3ہج٭

 ٭7٭١ ات)ا57 ۰: 1۳ مہ 85۴+ جل ۴5۳۰ ۱٢۹ ہ۹
 م٣ م۹ ۹۹ ہے 5۹۷8 قب ۳ ۹88 : ۹۰ ہما ۳۲ یی
 ہہاتاک ج855 ٠ ۳55 مک ۱ ہم۰۳), 5ا5 ۳× ا مجک-6ٛ

۹۴1۹۱ 

 ٭٭ 3918۰ (31) مہ وک ہ٣ ہد×٭ و3 )8ج
 ۳5 ق8 ۱ ۹91۳ 76 ہہ, ہک کا۹ ۱

 85۹1 ۴ج مہ ہعق یہ ]مج ۱ ی(وما5 م٭. ۱۷6 6

 م5 ہد -وا(]3 ۰ >۰ ہی۱ ۹۳۳۳۴۶۲, کت ۰چ

 ہاکا "۹ 9۳ ء٥ 8اک ةلقبلا عیبرلا تبنا 0٣8
 ]و6 وت ۲ 3طز مہر ی۹ ۹۳۳۴۱ 8 8)

 د٭2 ہ08 5۱۰۳۱۱ 1۴۹6 ہو 3اک 8ہ مو٭٭ 8ی

 ا۶9۳6 7۳5 ۹3۰۰۳ ۴ ۱ ك۴ 58۹ ات مو ٭
 ۶1۱۷۰۳۹ 3.۹87 (ہج:)--ف٭ ٥ہ 1ا9۸ ٣ م چ5 مکہ

 ہ35 --.٭ ٭م٭. (ج٭ 8ہ ج۱ جم



 36 ۹۹ >۹ ۸5 ید< 6ہ - م۴٣ ٭٭
 جح جج ہم ٭× 8ػم۱ [66 8۰۴ *۹۹ 5
 83-3: ۴۳ ہح٭ "رب7 ×۳۶۰۷) ٭ ۹977۳ ۴]

 29 م۸٣, 7٥۶1۴ 8٣ب ب15 37۵ ی1]3 ہ8, ٣
 م55۳. *7۸۶3) ۹۶۱ ۲۳ ۱ ٣۳۰ 1*۰ ٭ جو۹۹ 5
 00۰۳ 87 ما٭٭۳۳۶۰ ۹۹8۸۰۰ ٭3۲ ۴۹ ۹۹۰۹ ۴ 1
 *×حج .ج ١ 9 ھم 88آ "ب۴۳8 8۴ہ٭3 ۴
 ت۷۹ ۹ ہ47 ۱5۷۳۶۷ ٭ر87 ہ٭ ہا. 5
 5.۰ و” مہم ہہا_ 88 ٭8مڈ ٭۱ ٭٭٭ ڈ5! 05
 178 <۱" 54871| (۲۴۹۷۰۳۶ ۳ح تابذک (98٭01) ۲ (
 1 25۱ 5۰۲ ی٭ ۴13۹ ا58۱ 8ک ]4 ہر2 کا۹۳ ج
 یمرمو ۱83 7۰5 ۲۳۴۰ (3۶:)- ک5 ای۶۲ یصع ٥ یرغ
 ×] ۱١] 7ہک مہ ۴۲۳ 3ج۹ 7ا ا ۱ ۹۹۹۰, ۹۹ ۴
 ]1 ج7۶1. 97 1۲7۳۳ 77۴ ب۹۱۰ 71327 771

 جج جج. وی ہ۳ "مج ٭٭.٭ ہ٤٥ 5٭) 58 ١
 پیج ٭]| ٭٭ و ج ۹یچ كم ]و۹ ٭-۔ہ۴

 557ج ہماو٭8 دچج 3۰ ]۴ ۳5۱ ر190 ۹0
 2۲۳۴ ۹*۰ ر55 "۱57 5۳ ۳۶۰۶ ۱٦۵ ۳> ٦۹۲

 ی٭37ک 127۹-8۳۴ ۸۴۰۳۳(  2978 87 ء1۳
 ۳ 7۳1۴ ۵٥۹ م7۹۱ تر 0۰۳۹7 ثا مہ ماثج ۹
 ہی ۳ رح9۷۸ مج ×3 گ7] 1۱ ۹۹۳۴ 25 (۴۶)
 جج رم م٣ ا3 ا ۹۱۱۳۵ ہک ۱۹۳۷۶۷۹۳۴ 7

 ١۶۲۰٣ ۱ ×× و5۰ ت58 28۳ 8 ٠(
 5ہ م8 ی۹ 3+. 93۹ ۹× ہ کان <رب م۲۹ 6٤۹ (ج
 جج | و5 تا51 ۶۲۳ 3× ٭۹ ۳ 7ا7۲ ك۹۳۴ج تابنک
 تہ 0971 ۱۳ 71 ہری مج ہ۱ 1پ( ۹)2 ک۶1
 ]موج <8٭] 8 دب: فا× 5 ۹ ۴7۴ 3 ء۹ 6+6
 و 5 ہ6 ۹۲۰۱8۰۴6 ۶۳۶۹ *۴ ×۱× 2:7۱8 ھ3
 9ر 7 ۶۶ 51 71۳۰ 7۹ ۶۰٦۱7۶1 ہک 755 ر٦7 (303)۔ک57

 ٭530ی عرق ہ وٌعقص<ہ2 مح ۹۹1۱ 8< ٦٢٢
 ک1٦ ہہ م۲۹۳ ۰۹۱ )87 م۹ <۳7۰اچ۹ >7۳؟۲۴۴٣۲ )4577 ک
 ڈے ×٭ج موج مم. م٭ ٭٭ ۶۳ ٭٭٭ 7

 مەجج7ہہجہ ہی م ٭3٭ !١۹ 1<”, ۰۴6 (۹]ك, مج مم

 ]8 ۱۳۰۹ ک 0 ×۳ ۹۶1 785317۳ 6 1۶5۱ ( 5۱

 2ئ2 18 یکات وچو٭×_ ۸۰۳ ہ "۸8 6 14
 7٭]عگا ۱ را7 08 ہد >۳ 3و ٭ 5۰۸6 ۹8 ×7
 جہ لت ۳۴ ]۳م ×۰×. ہہ صد۶ ہ5 6575 ۶۳۲ ۰, 6

 جہ ٭جمچ :۔ مم ٹ9 ہ٭ ۱ ۹ 7۶ ٥>
 جد -3یي نج 5×8 ع9۹ <٭×ہ چہ. مچ ۱ ی مم(
 _جتمجچجوتم م5 ہک (×٭ ۹۳ ۹۳58 گ.ج یا5

 ۔منجوچ 195 (ب×۱ 320 ۹8 1 ۱ پکا
 ی2301 7آ 1۶۲ 71 7۷×۹ ہ "ہہ ٠8 دا 1
 ]8م ہتآ وہ م٭ 8۰, 1۳ج ہہ۰ -3ق)8ٌ >5 ہ ۴

 ےہجد >م5ک * 3 ٭.كم ہلع 35ر یھچچ< ۲۴ ٭×
 ×58 8 ٭۰5 ٢ لا یوم ہر ۹۹٤ ٭لل
 مو <6 6) ی٭ ہ15ج) ح۳ ۲۶ ۴7 ۹۷, 3۹۲5۱۰۹۴۹۳

 ۔ج× ہ٭٭ ××: شی قلت ق۶ و ڈچجچ

 ٤(  ۹۹ ۰1۱ ۰775 88ا ٣ہ 18۱558 55 26
  ۴ہ۲3 ۹ > ہک ہ۹۱ ۳ج ٥ا ہ5 مج ز1۹

 ڈا 5 ا۹1 ہک <۰ اہ, 1۹ ہج ٭۲ ء۳ 97
 یى٭۳ ؛ ۹7ہ عم "م ٭8ج ٥٥۰  ۹۷٢۳۹بچ٭_ اہ "ہ۳۱

   ( 78مج *۰۵ہ ۳۳ ۱+×(<-(۸_| ٭ہ٭۴ ر7 ۰٣۹ج9 >حج٭٭٭٭
 >  ۰8 8*7و7 27ع چیر ہو ٥ی *8مہ

 ٦۶ ۱۳۴۰۲8 ۴ ۴5ء ]جا ۳ک, ۱۳۲۹۵7۳5 ×۲۳ 6 <(۴5جت”ا۷
  ۰۹01 ۰۲٢۰ 46.٭: ی٭ ہہ ۱> ۹۳۷ ۱۲۰3 25۳8

 ۳ ۳۶ہ ٥8 یتآ ۹۰۹ ٠٢ 8٥ ۲ ۳۰ 39عرخ٭٭
 ٤  ۹۳۷۴ 5۴1 7777 ۴1ء35 “دا۹ ۱ ی3 ۳ 0آ
  ۹۳٣۳ 5۳ ۳۴۹ ۱۱ 7ما مج ب ۹۹ ہ80 ہ ۳ي

 ۹۹ ٤ مج 5۳۳۰۰ 7 مم٭۹۹۷۰۲۰٭ ×]مے ×حع
 ٤5 ب۸ ۳ 5 ٭ ۶۴۱ ینا 0*5 ؟ی٭ ہ۱

 , 259137 )3۱۸( ۹8 ×۹5 ۹۱۱۹5۶۳ک5 ۶57۴ ی5 ہہ 21587
 وت ہ٣٥ "و۸٥ ما ۱ مد٭ بھ ]می تہ وم

  5۴8 5 8۳۸۔حدرع <5 ۱۱ 508 ۹۹5۴ ٭م۹۸٭
  ۸ ۱۹۰۹ت1 6)381 1+ 8ی ہہ. .×9

 یوات مما ۹۲۱ ی5 549 .] >٣۳۳ہ۶ '“د ہ7۰ ہہ
 <<  ۰۲ ۴۹۲ 58۔< عو 1۹۳۳۱ ہز٭ماع ×۷. *۴۹م۶۸

 <٤ ,١0 ۴۳۹ .۴۹( 5۱۱۰۰۹۲۳5 *)8558 8۷1 ۹۹۱ 3 1ن
 0ح مم ہ۲ م٭) ج5, ی١ >۳٭إک ۹5 ۰" کر 5 ۹۴ : !قرتے۔

 8 7چ ہد ہ93 <ہ٭ ۱ 3ہ٭آ٭٭ +51 -:> 3]
 ٢۹۰ 8۳ 8٥ ×ہ٭۱ ک (٥13۹15 ۶۹-۳ 5۹ ۴۹ ہ8 یک

 ۹: 548551 825۱ 88 ۹۹۴ :5۳ >۹ :  337 5۶ 7٦ھہ یتا
 دب ٭ قت ×ہج٭34 ۷× ٭) ہح 2. ہمہ ْنَب

  5 5۶وو م١۰ ہبہ ہ15. ہ۹ ٭ہ< مہ یہ
 ہمچوہبج و ٭ مج 5و 8ہ ٭٭ :ّ: رسل

 ب1. ممتس یر ×۲ ہہ ٭يوژ+  55۹۱ا۹٦5

 ںجحجو ہی ہہر دب مد نآوحجج بچی ٭؟<
 )۰ 5۱8558۰ )5۶ہ رک 056 ۹< << 195

  ×7و ×7)2 ت5 ۰ 0۹82 ۱ ہ5 57 ''ہ۳٭
 جت 2۰7 ہہو 5۳ 9۹ ی5 ما ٭۰ 2 ۶ ہ

  7فتآ (۴۳۷ ؟۲۳۲۲۶ 518 125 71۱ 7۳1 5۶57 ۴۳۳ ۹5ہ
 ۶٭307(1 ۹۳7  ۴٥5 7٦(م۴ ۹۹۰8 5 ۶1۲۹۰۳۱۰: ہ۲۳ ۳۹8
  31۳[ 57, 7ک٭ 2٢۳٣۰۰۲۴۳ ۲۳9۳۲1۶۲ 55 : 558 ۴ب981 ٠۷۷۹ ,.۳*
 ۹۶۹ 5 ۱ ٥ ہ۰۲ جج >۲ .- ی6 73آ 38۹8

 ےجعاقزح عت؛۱ر-م٭ 8٭: ٭یيا۳ 8۳۳م ٭1٭ 0
 ہہ” کا ۱5۱ ]۲۳۷۷۹) 6 ۷۰۲۳) د5٦] ۶۳۰۳۱۴۹۰۲۰۳ 7
 ہت م5 چ۳ یک 2:575 ڑ۹ 7۷۹۳۶ 267
 >حچە ۹ ۴7۳ 55 6 ۹1۳۰۶5 ۹۹ ۴۳۰ ہہ ک٭ ۴۸۳۴
 ہہ ٭٭٭چ+ ی”")۔-٭ہ ۸58 ٭٭٭ ٭٭3 ی ج۱ ۶
 2چ ۹)9755 7 ۹۳ ۴)۴۰۰۹ )
 ].ک مج ٭جمے٭9۱ مہ ٭ 8706 مہ ۱)۶۹۰۶

 ہ8 ۹ ہ۰ یہ5. >×٭-×19٭ 8۱۳۰ ہبا[۹7ج می ہہ ہہ 7
 م۲۳ ٭[3۹۰) ×8, 51 ]1(( ٥ ۹5 ,.)۳۶۰۵× ٣5

 ٭٭٭ چ1( د٥ مج ٭ مہ "01 ہ ×6 ۲۷۷۷۶ 85۱ ۵ك٭



 م8 55 ۰٦×۱۱ 7)۹13 (ہہرر۔ہ ےہ. ەج' (یج د٭چ
 ۰۰۰۱ یر م٭ ((ج٭ می ٭مخ وک ۶۱۰۶۳۴ ٭ہج

 5۰ ہیر ۳۸ك٣ك٭ +٭٭ ہہ. 896 8
 ت ۴× ۱۹۰ ۳7۳7 ۹ ن۳ >×٭ ۹)578 7!جہچ
 می 325 : 35ا ۹, ۹۲۴۳۳ ہ۶7 ی ۰ 8۰۳۱ ×5 ٭۲۴٭
 -٭5 ہہ. یر ٭× ٭٭ج٭ ہت 8۱

 مج ا5۳۶ ا557 م۹ ۳ 3١13۰ (یبر۔م ۳۳
۴ ۹ 9۳55 5۹۴ : ۳۰۳ 6574 59 

 5۲7 ہ1 ۳۲۱ 3۰۹8۳ یتئز ۹۹۹۰ : م٣ ٭ج۲
 215185 ۱۶ 517 ے9 ۹18۱88۹ 5 : 8۲718۹ ہّآ 5

 ۰6 51۶۶۹1۹ ۹71۲6767, ۴٣ ۶۴٣۳۹ ۔(5:8٢٠۰٠))

 مجه عامل سواد یل زاتاماُ ہک ۴ہ
 ٭٭ ہ 3۹8۰ ہىرم)ج ہہ 8 ٭چ ۹95 88 ×۰
7 ۸ 1 :7 6 1۹7828۱ ۴ ۰585 31517 13۹ 

 5ج ہاوک ٥۶9 ی٭ عو ہیر ۳۳۶۰۳۰ چی ۳آ
 ؟83آ٭ ×ہ +۹182 ۱7٭×8)× (ع:۰)۔م٭٭ م×٭ ۹۳ ۲ 7
 ۳٣۰ ۳5۱ کاج, م7۹ ہہ 8-0 <۹ 6

 21137 (ہل):)-ی٭ 715371 ۹۸8 ۱

 ۵ا56 مہ ۳. 778۳ (ہہ1) ی٤ ×7×
 >+ج 5 3م۰۱ 8 ]جہ5 (٢ یک >5 ہ8٥ م38 ہک

 58. 1119۱۹۹51 ہکادآ 9(۴ ے(3۷53))

 نیلا ال ییا ئل لال تلک -- ۴
 585۰ < ج٭ 5 ۰۰ امی "×۱ (٭۹۴۰۹_ ےہ ٭)

 تج 3ڈو ہی یصح یص ہ٣ ٰھئج 88۳, ۰۲۳
 1۹9۹7893 1|5 ۴۹۲۴ "8۳۹۷" ٭٭۹, ۴۸ا ۰۱۱ ۴۹۴۰۱ 18ر <

۴ ۱۹5۰۹ ۹۹:۳1 ۹77197 ۱7 ۴ 7 193(9 
 و5 ہہ ٣ چ4 24۳۹۱ 8۱۹ ہم چ٭ و۳
 ۹712 می ۱ ۹7 م۳۰۱ ×۲× ر1 ۷۹91, 1-7
 2ک ٣۴۳ح ۹ ×۹. 35157۶ ۹۳۰) 577 3571۴5 ۱ ۴۶

 ا1 ہو مہ ٣٣3 580۳-۹. "۴۹۹ تم( ۴
 ناک

 هلفاَت بوقت ٢یم لاتی جہ. ۹۸8 ۰( ٦
 7ہ -×ک58) رک جو ہ ا9 ۰ 8ہ 5
 33٢۳ ۳ ٭ج مع . ٭7ہ×۱٢۱ ہ8 ۹8ج 7

 ٭[۹۲۹ ی٢ج ةلئفان ۹۹] ۱

 جت تن تب ات سھجکہتججججوچسوجوج

 ہور -89 >5)۱5 ۹)۹ ک7 11۶155 5751۳۳ ۳۹۹1 ۳۲ ۵0٥4

 جہ. 8:7. به یم ہم عت م٭ ى١
 ہ۰۹ ۰۹ ٦آ ۶۹1۹ ۰۶۱۲۳۳ 8 یک ۶1۹۹۹ ۰

 ۴1 >۱ ٣٠٦ )٣ 38۶76 ۶۱۶۱إ؟ 5616 8×

 3۹ا83 ینا :ر ۹ 6 ہم. تاہم ء۳
 ؟ا۹۹ ۵71۹9 ۹۹۴۱ : 5٦× ××: ہ 7۹75 .)

 ۳5۱۴۹ ۴ہ, 5ا31 ک 7۰ ۹53 7 76 ۹٥۰ ٥

 5۲۲8۱۷۲۳۶ 9) ب5 مر: 9۰۹ م۳ 5667 >5 8 ۷۰1۲۴
 اج. 9 م۱۹ >5 ہ٣ ٭ عج ؟ہوج ے. +8 ے مم۳
 و225 ی7 ۹1159۹ ہ ٥۴3۷ 31۳1 ۱۳. 57 مہ ×8 >6

 729۹5 ٣۳۳٣ ۴1۰ 75۹ >5 ۴۲ ہم ۹ ۹۹۰5۴ ۱ ۴٤
 51 536195 5۳57 ک57 , 595 9۰] ")۰۱ ہ۹ ۶۲۰۴

 ٭73), ۶1۹۹ 5 2۴1 ۴91 < ۶۹۴۰۴ ۳ 773). ا3 ی5 )
 ج1 ہی ہ7 ۳ 1)2 1- ۳ ۶۴۱۲۰۹۹۵٥

 ییہ پ۳ 4718 ۰ ۳ ۴ ۰۱۱۳۱ 215۱۹ 259۳۳1۶71 ۴۴٣(
 یف ۹۳۴9۹51۴1 ۱٠٦ ۳7,9۹ 5175 51 ۲8 ×× ۳ہ

 3577۹ ۴1۹ م۹ ۳۶ ۰1۹۹۰ ۹۳ ۴۳, 5۲۹ 51 78
 م9 "۹۱ ی٭ ۹۹ م۳ لک <۴ ہقر ٭×8ہ
 5551 3! ۴ ۹) ٥0۹1۰۰ ہ ھ۰ م6 ٭م٭٭ 9و ۶
 217۹ مچ مچ. وو٭ می ۷۹۳ ۲8 ۶5۹ ۴٣ ۴ص "5)۱ ی۰
 ۶۹1۶ ء۳5 ٭ی : ٭٭ م 3۳۷ نج وم جج پر ٭
 ا ۹۳۰۳۷ 5 )97191 ۴1 9۲۲۴ ۱ 7(۴ ۹۹۰۲۰-۰ :ہج7۴

 5۶۳٢۰ : وت ھ۶ مہ ۱۱۱۴ ۲۸8 ھ۰5 ×۳ ہ۹۱۷۴ ارب

 قرصر ٠ ہہ الم قعحو٭ ٠ج -ہ و. ×۹ ۹

 1575 5 ۹5۶7۹ 2ی ہ۱ ےک یچر-ہ٭ ×89 >8: 8

 ۔ںجو ۴ م٣ .٭۱ ہى: اراناویاَرََغَ ۔-

 ےہ. 991 ۶1۹۳ ۹۷2 ۴۲ ۷9 ۶۱۰۰۷ ۴۳7 ۱

 ورح -- کے و >۳ ٭ 0< ×.م8قمەہ یک

 77 ۹۳ ہم ٭۲٭ ہوچ٭ (۰۳+ مج ھج؛ ہی
 ب"ووج-×ک 1۴ 8<. ی5 ٭۴۳ >:ہ٭) ×۰۸ 8
 ۳۳ 577177 715 ۴7۲ ۹۴۱ ۹۹۰5 51۳۶ ۹18) 7٦۰ ٭× >۴
 67 ہم ہبڈ مجدد وچچجر مز ہم٭ ۹9۳۰ ہم٣.
 5 <۳ ۱۰۳۷۳۴ 51 7٭۰)۹13 (د:)۔٭ ہ٭ چآ٭ ہ0۳ ۳۰
7 7۰۰ ۱۱7 ۹۳۳۳ 1۶ ۱۲۹7۴ 91 9157 97191 ۳۹19 

 اب۶۱ 593 ۳۴ 5۲۴۶۴ ۳۱۹۹ 5۳۲ :٢٢ججج ۷ ۲٠۱٥۳



 تان وخیئال ۸۳

 ہا۔9 7 ۴

 چم جم پنج ہک عی یر۔" 8۹ ۴۹9 ۴۹۱ 5۳]
 ےتجوحصص ة3. ]5۱ ٭×ہی.. ہک مہ 1 ۶ ۲۳۰۱ 8
 ۹95رہ ہہ" >٭ک٭ت جب7 86ر بہ ۳۹۹۳ (ث2)

 ہد م۳أ۳ ۳ 86۳۵275 ۱ ۹و 5 (ہجی) << 5۶ 3 - ۶٤۶
 ]ن۹ 6 یہ5 77+ ہج-٭ ٦" ہہ ہ7 ۔(يج۹و3))

 تالا نم - ثئابخ ×58 ةفیبخ ک۹ ۹۹8۹5 ۱۲۳۳۴ 1
 ہ ہجقر برج ثابخ م۲ <۱ ۹۳۰ 8 756

 ٭خع و1 مو ہر۳, ×۲ مج مم بج ۹۲۳۴۱۰۷۹۴ ۵ ٥6
 د۳. ×۳ “ز۳۹ ہو 09711 ۴1 ۱ ۹97 1۹ 7۶٤7
 جہ7 5+ ۶ہ ی  ہبمات٘ ۹ر1 ٹئابخ ۹9۲| ×۴ 8

 6 ق9 <۱ "م٣ بو3 یو۹8 ۹۳۴ : ی ج۶ا
 ماہ ۳7۳۵ ہ ۰٠۳۳ ×۷ 122, 5< بہ ۳×چ٭ 3.5
 ۹٭ہ"٣۱ ۹)۸×٠٣× 3(1 ۶ 77ً ۹)7 ۱۹-٭٭٢ 75

 ت٭ ۹| ×<۱ ۹۶۰ 17 >5 ٹئابخ 8901 ۹۹۴1 7۲7۳ 7 ۱

 َلبق نم یڑاتأِلاَمْسَو -- لبق نم ۹ ہ٢ 05۷ ٭ ہک
 (حجرور۔ہو ٭ر< ×۱ رکا ۳۳۴ 5٥7۹ ۴۹,۱ 5۲۳٣۶

 ٭].××ا۱ ۹۱۱۳۰ چک (>):)۔ی۹ ہہ ۹۰۰۰۲ ۴۹) ۶۳۰| انا ٭ 2
 ہد ._٭ 8۹۹8 م۱ رہ و×< ٭٭۱ ٭ كا " 8

 -مہ٭ 5+8 ×٭٭ ٭٭ ٠ئ ۰ سلا لَعَدَْل با

 اراکد نی لا نم کب مع د01, ۹838 چہ
 جہ ۵۰۵ج ڈوب ۳۳۳۱۰۱۔):۔: کرک ہ۵, ]1< (92)۔ی٭

 حج رو م5598 او 22۳۴۶ ۱۱۸ ۷ 5۷۸ ۳0 7٣
 وو ہ×<٭٭٭٭ ُرھِنْيْنَْیَا .٭۹. 8 6 ص<9٥

 ۳ 7 ہ8١. ۱۰۱۴5 91۳۴ |7۱ 115۶ ۹)٠٥٥۳ 8٢۴ ۴٣۴

 وتَِعلا پڑکلا نم داود تن لاَتنتسَک - میظع برک
 یو ,7) ]ٌأم ي ×9 5۶ 7.7۴ ۷(۱[ 8671 ء۲
 ج٦ ×× ۹ ×7 ۴۸۳۳ ۱)8۳۸۳ گا5, ۱۱5۳7 ۱75 ٭زک

 × (دبد)ر ہا 21518-5۹13 د۱۳ 5۴۱

 ×۳ ۳8 ای75 ٭(۳ج۶ ۶۰7۱۷۰۹ 1۱

 ٠ 5۲ 7۴) (۳۳۳] 55 ۱ 5۳۲ گڈ ہہ 515 5۹۴۹ 1 <5
 ]ج) 2-1۹۷ 83۶3, 156 51 )۳ ۹۷ 1۹۳۳ ۱ ۰۰۳۷)
 ہم. ۹۹۹۸۹ ۹۳ہ ًو+73) ۹۹ 5۵ ۱ک ۷۳۴ 7

 مہک: ج۔مد ××. 87-7 6 , ۶۹ 51۴ ٣
 ا 57) ]7 7۰۳ (322)--۴ ہ۳ ۲٣×۴۰ ئ۳ 7۹, 6

 نہ*×ب ہہہ٭ ہ ٭:-م.. ۰۱ ہاڈ م655 ٭ ٤
 ج۹7 17 76۱8 3۴ ,51۹۹۳۴ 271 7756 )٦3:8

 ہ عت م٭ ہے۹ ۹7 9779 ۳۳۰۲57 : رت ھ۳٢ 7 7
 (یجیوج ۳۳ 3۶8 7 ۱۰۳۷ ک۳7 32 575۱۲۶۴ ۰ 4

 ك۷

 لاس ۲۲۹( ؛ےء سادلل برققا

 177 آنند نکا تزاو ائ ترذفذتِزإہاکت
 ... - ها ے۷ رس رس رس حر 0 وی ۲ یٗ ھے

 7 یتا ےس ےہ کج ےن ُهلَِتا طول <

 _ ٠ ںیم وک این رمھَتَإَک ٦س و ےب و ےص 7

 ۰ ےہ رم یل _
 اپ تھک یل ئل یار ڈر

 : وا ےہ سس ادا متإ َْأ

 ٤ یم ےن و ےھ :
 7 ہر اک ا ح ںی :
 7 اب یر ےک سص میلا نیلم اوہ نرس 5<

 20 وک حل ست ۱
 میر د3 *ہہ٭ ہ× ×× 97 ×5 9۶۶ ×۰ ٠٭
 ہے ٭مجہ.+ ۱ ۹۲۴ 9 :خ ہقآ 188 می ٭”بص- 5

 ۳ ما ۴7 ی۹: 15 ۳5 5۲۳۹ 51۹۱ ۱ ۴۹7" ۳٢
 ۹۳ 85۱ (6۵) ی٭۹ ۲ 7۴ 86۲۹8۶۰۳ ۶۲51:6 311 ی۰ ۴
 یک ۰۳ ی۲ج 34 ۴۳۹18217, 3131 ہ۹٦ ۴ ۶8 8
  ہ ۳۳٣۳۲ >۳ ۹۰(83۱) 5۷۲ 5۲ج ٭٭٭ 68
 ے١۔پچکج مق225 ۱۰۲ 8۶ >۸۶۲۸ ی۳57۱ (ہ) ک۹۹ 7۹"
 ۔ج ےج ۹ 58 یو ۲۷ ۹۳ ۴۴۹89۹, ۹ ۲85
 ہحج مج ملا ہ5 4 کا ۵ ث٭ ۶8411۹11۴ 5٣ت
 مر 53 +۹087۳ ۱ (۹۰) د۹۰ ۰۷۲ فرج ی >۶۳۶ ۹۰۲۳۳
 -ج×ہ ٭تان۶۳, ٣5۶ ٭×٭ ۶۳۷۳۷8)ج تا8 ۱

 ۴. 581 1۶ یج ۳× >۳ ۱ ۳:۶ 5۷8 9۲۳۳
 ؟م٭ ٭ما2م×۱٣ م) ید ر2۹ م۲ ہ55 ہ 05
 7۵× رو١ ہہ >۴ ۹575 م8۳۳۱ 5 813717 اک
 ہا مج جج ہی۶۱ ۲۲۹١ ۹۴ ہ۳8 >۳ج۲۷ گ۱ (مح)
 صبح1 ۹۷ ا77۳۳ ہہ ۳۳۱ و۹ ۶۳۳ ی۹ ۶ہ
 تو ۱--856 ۶م۶ ۱ ہ۷ .کم ہ *-ج] ۷+ 77
 توصک ما 5۳۶۴, 5 ۰۳۰۰۳۶ ۶۹871 ٥ ۰۹۰ا 8۱۹۰۴۱ +۱
 ید >6 ہ55 م۹8۱ ((۵)ز ۲ ث ہم۹۲۳۳ 5۳ر ۴<

 025۹ ۳۳۴۱ ۴8۲215, ۰۳5۴ ۱ ۶ )9۳)7 ٥5۱۰۰۲۳7۳۴ 7۳۴ :5 ٣۳5
 ہ3 1ت چد٭ 5۰  نمز یت ١ رک19۷178 58 ۴ 77
 2× ۳٣۴) ت۱ ڈا ۹۹۲۴۳ :۷٤ہ<. می 3 ۳۳۴ ۴5 ء٦7

 ےک! 2۲۴ ۳ ۴18۱۹۰ >۹ ۱۹۹ہ ××٭ ۹۰۹ ۱



۱ 
 ۸ء ۱

 رس ےہ سے٣ رخ یم ریف 2ل الل ےس ےہ

 ۹15 ٭ +۳۹۹۶۹ :ط138 ؛ نمی َلاَبْلا دؤاد عم اَنَوخَسَو

 نت[ سلا - 7 ۱۳ (3ا:)-7ج ہ۲۴ 1۴× 5۰٣

 *-1۹127 ۲۰٣ -رج ۳5۹ ۳۴ ۴87 ۱۳۰۴ ۹۳ ×۳ ٭1)
 مج, ٴی٭ ۹ ہہ تعا مج صد8 کرو ۷ 6۹ *رج
 می ۹۳5۱ یب۴ ؟-؟× < ج۳ مہ "×3۹ ٭
 م۳۱ مم١ وچ ما.٭ 5ھ بج ٥ت 5ر ٠۹-۹ ی٭< چ۶ ہ

 ہک 4 ۶۲۳۵ ×۹۳ 3951 87 ہ۹ ج77۰. 7٥7
 یم ۹ ۱ ۲ 7 *۳۴۶ ۹ <۴ 4< 37 ]٣۲٣۰×

 65× ۹۳۳ 5۳۹۱ 7۱۷۹۰ تز٭ 57٣ (٭ ۲۲۰ "۷
 15۲۳۹ ٦× ×ز کک ۶۶ ۱ یا 23۰7 >5] ی3 ہہ, ما5ڑ <
 1۹۹75۶7 ٥ 57۸ )7)2۶۹ 5.17۹ ۲۲٦ م5۰ 1۹۹7۴ ۱

 ٦.1۰ "ا۰۸ ۲٣ہ ید ہہ و۱ ۳۱۸ 5ر8
 ۳× ۹88) 87 ۱ 7ہ ۴ ]۳ہ م”٭٭٭ ہ4٥
 ۳۹5۳ 9۹ ]35 (30) "ہ۸٠ 5 ×۰ می ۱۹۰۴ وم
 ہی۶۲97 ۴۱۳۷۹ 57آ (ئ۲ ٭۲] ی٭٭ ۹91۹7 ٠٦ ہ5 ۱
 ۹395 58۹ ۹۹۶5 : ہہ75 5۳۱ ٢< ج5 !٭ہ ج8 )ہہ
 حج م9175 -۳۲۳ ۴۳۲ ۱ ان۹١ جا ۲۰۳ 5۳۳ ۰۹۹۳۳۰ ہ
 ]ج5 (58) 5ا 5 ہ7 ۹۳7, 5۹۹ 51۹۹ ۴۹۳۴ :
 ۲91۹ و. ی۳ 7 7۶1 ۹۹۳۴7 71 06 7+

 ہک ۶۲677۳ ب۹7 مہ م7ی٭ ے یو ےچ37)

 یک یگ 5۳ ہ۶ ہہ مج ہہ جج٭ 3ج <ہ
 م0۴ 5۹۹ یج ہ۳۴ ]×) << ۰۰۱۹۳ ۱۰۹۰ 7
 ۹38۱۲۳۶ ×07 یہ۳۶۱ 7٦ ١۶5۳۳( 7۵71 5575۱ 51 تک۳ ۹
 م۹5 5 ہو ک۵ رک ۹5۸8 تالا ۳ ۴

 ہ9118411753 517 1۱ 7 117۹ 8٥۲5

 ٭٭ 12۹ 5۰ ۹137 <۱ ر-ےک ہ3ا۹ ٭ج ہچچ (۴۳

 ٦٢ ٭1 985 :ْہجۓَل یا ةَعْثصُهنمَلَََو - +8 ۳٣۰٦

 ×3۸ ٣۳× 9۶1 ۶۰۳ ۳ج ۹۹1 ۶7 ۶۳۳ 1۹51 6
 3, ۳8 95 سابل ٭ل) 5 ۱ ۲*۵ ھ5۹۴٦ 813771 75

 ہ1 م۲54 ۲97 ر43 7 ۱۳ ی<٭ 55۳ 5۲5 اکا

 ںییحادَل - ہ۳۹, 18 ہ۳6 ج۳ ػ5 ×۹۳ +۴ 88-۱

 و537 ۴58 88 << ٭]ہک ۶۲۳ ۱ (یج) گرو ڈرو -٭×۲ ہی
 1۶6-۶۹ -٭٭ ×× م۱ ۳ مہ 75 ہ۳٣ مت ہ7

 ما+مج ڈبہ ۲3٥۰ ۱ (ی3ر 9۹986 ؟1۳۳ 38 م5
 ٹاج مگ ہ٭ ہکاتھ ۱۳۳۳ ے٘٭ م!ی٭.٭۳75 وچہ<

1 

 ي ۴۳ واہ >:13۹ قاج٭ ہم۹ قی, 9 ٭ ٭
 جڑ ۹۹ -٭5 : ہر ہک ٭ ۸۹ ۶۳۶۴ 87
 (عچایور۔بج "۳)۷ ۳٭) 9چ٭ م۹8 ۹9۹ 7۹۰8 یو 32774 7

 ہ5ا ٭٭٭ ہ, کمی نک نص ۹۹. 8۲ ی5 ٭<

 ہ5۳۳۷۰۲٭ ٭ جل ٭ م7۹8۰ 5۳ ٹ۳ب جم ۳ہ ۱ى۶

 2155 8۷۳ )7۰ ھم ۳)۰. ما چے ×۱ 55 ہ5
 ۴۳۴۴۴9۱ ۳۴7۳۲ (۳7۲۳۴ "577۳75 ۶۳۹۰۴۰ ۹۰ ۲۰7 5۳۲57 ۱ک ×7

 5 ہ۳ ھم ۳۳۳ 211 0۹۳۳۶ ۹ >۳ 85

 9 ۰۔۔۔]۔ےےہ ےہ بے تو  کاحع یپدک

 ےہ )۲1 218 ۱ ×۴۹ ۶۴ 215:۶۴ ×۴7
 1۹75 ۶1۹) ۴75 09 ۴۹× 3715 3181 51۹۴۷۴ 5 ,٦

 ےںج مم1 ]9۹2 +7 ۶۳: 1۹۰3 ۹۳۶۳ : ۱ (>8٭:
 ۹۹5 3۱۳٣ ۴۹ ۹۲9185 ی۰ ج۰۰۳. ×× ما:

 7س۹ >۳ 855۱ ٭چ۔ 89پ. ہہ یم) ٭م 8م ہ
 85۴۳۶ ×۳ ٭ہ"٭ >۸ "پچ مرے 86ج

 مج ۱ (جبمك م5۹ 8۲۴ '؟45۳۶5٥ م٭٭' ٭ <۹, ہج
 16 ۳۷٣۹ 31777 2۳۳-5۲۳۳ 5۹ ×3, 9)ا ہم ۹۰8 5
 57 55۶1 ۶77 8715 1)۹ 77 ۱۰۱۴۳۶۴ 7> 77ج ہ۴
 ×73 >5 ۹۷5 ۹ ہم٥ ی5 ×۳ ہہ” <×قصے ۷ 8 ٭
 5)1۹۹8 05 ۹7 ۳1۳۹ 57۳۳ ہ۷۳ ہ8۹ 77 ۲۳۳ (7۲
 کا۹ ہڑو) 1791 (5:)-ی١ >۲۲۳ ×۳۳ ×7 ۱۲۳۴ م۰۳×٭ 7
 2م 3ج ٭. ہہ ٭ہ٭ ہ95 ہ١ 8 7۴5
 5 : ۳ ٭8 ۳۳ ٭؛ 5ڈچ2] ٭] ی وج۳ ۳
 22۳19) ×5۱ 1۶8 ٥5۴ ۴۳۱ 157۹ ٭ ہجح 2ی ہچ

 ی9 57۹ ۱ 77و35 ۳٣ ۴۹۳۳ : ی5 ٭87 مج 5ہ

 ت6 77 3۶19 3191 1۹۰ ۲ 772179111 ۹5۹ 17 7۶٤
 ۳7 16+ 5 ۳۰۱۶۳ یہ75۶ جر ۰۰۰ 38 ۶
 چ۹ ۰ ہہ ی٭٭ ہم 8۱۰۰۲۳۶ ×8 ٣۹ مج. ۹

 5 751۹:۳ ۴م ×۳۳ تہ اچ ۴۳۹ |۱ ×۳. 77 2۴۴۰۲۴ ٣×۳۴۳×
 ]و8۹ ۰۶ 5۹ “۱۴ ,۱١ *قدح ٭ترح٭٭ جیو 186جی

 و۹۰ ]51 ۶۴ 5,531 ۴۳۳ ٥ر ٭۴ مج ۱ ہ7 ٣ہ (53ج)
 و5 ۹8 ۶٠۰ می ہہی ید یک وو م٣٭6 ۱

 ۳2۶و 5۶ ب٭٭۴۳ ہمما٭ 557 3 ۱ ۴٣۳+

 3۱٦۹۶۹ *۱۹ 5۱۰ ۹ما3ہ٭٭ ٭۹ ت٭ ہ6 ء۹۹ ۳ :٣
 ۶ج ]ہ<. .-۳۳ 3۰ر .٣ ب٭ ٭5 ۴۳۰۷۳ ۹ 1٦

 (حہویر۔ ی٭ ۳٢ .۱ 55 ٭٭۹ 87 ۶۰: ۱5 جہ |۱7 (7
 51 8(8 ۹۹ ۶۲۰۹ ۲ہ ٭یم ہ٭ مچ ج3۷ *(یى "8 جج

 97, 5۳۴۹ م7 ۹۶۱7۹ ی٭٭۹ ۳ مج مع ۴ :٠

 آ3۱ ہ۹۰ ۹ :(<٭٭ ۹۹۰۰8 ->- 8۲86
 م57۱ ت, ۹۳ 3۸ ۹۲۸7+ ×77 ۰۰۳ +۶7 ۱٠۸۹>

 5121۹۹۳۶ ٣۲۶ ۹۰۲۳۳۴ م× 8 دو وجہ 5ہ 7
 ہہ. ہ۴ ]۳ ×۳۰ ۷ ۶5717۳ ۹ ۱۲5 ۹۰ ۱

 5۳۳ 1۹81۹7۶ ٠۳* ی٭ 7۶ 8۰8 *۳ ہ۱ دو ×75 ج :
 ۰ 691181 ی۹۹ ی5 677ج ء85 م٭۲ ہ71 ۱ج ۴

 م×٭ ۹۲۸۳+ ٭ ×8ہی۳. ٭٭ہ×× ہچ ۸ج ی۷
 32587۶ ۱۹۱۳۹ ۹۹8 55, 3۹ ۴ 8۰7 ٭*٭ 

 دج 1 57 ۴۱ ۹م, ی5 55-3 د۳ ج۴ ۹۲ ۰ )٣5×
 ہہ, 3758) ۹130 ×۱۳ ×85 ء8۰ ×5 ب١۰ 0 ۴ ص<٥

 55 ۶9175 ۹ +2 ۹۰ ۹۰77۴ )377713 1 ۱۰۳١
۳ ۳ ۳37۹ 7۳9 ۶< ۴۴ 30۹ (3 1( 7۹۹ 
 ہہ 9۹۰ 83۱7 6 دط۰ 3۳ چ9 ×5 ہ۵, ۹ 7+
 ۸ 5 ٭٭٭ ن۱ ا. ہ۹ م7 یر ٭چ

 ۲۳۳۸۱۹ ٦ ۹م1۶ < .٠۴ 803 >۶ ی۰ 8خ.

 68 ۲۷۷۳۱ ہ۰٢ ۶8 3چ 9ہی ھ 3و5 مہ جم

 257 ۶9۹۳ ج6 "۲۲۹ د۹ ۱5 ۰۲۴۹ ]| 3< ر ی5
 59 ۳۳۳٣ ۰۹×۰۰ ہہ ے_ (چچ3) د٭۶گ)



 ٹن

 ٭٭8 چ1 ۔ ٭ح٭ ۳۰۰۱ مہ. ۱( ا۴ 7
 ہہ 8یم. یىی. ػ۴ ۹ ھ4 ض٣ ۶ ٣

 -۔. یس م۳ 18 16 ی۹۹۹۷ 15۴ 9۹۳۳۳ ۴,
 ےہ چہ ہم ےیوص-- ۰ ٭۸۸), 85۷۸ہ))

 ےج عم ۸5ی ۳×× (ح3رر۔ی ۳۳۰ 7
 ۔ے ]مو وج دج ۷۹۲ ۳٣ ۱ م۲ ہ ۱۰۰۶ (ک58)
 ےہ یجچ ھجج ہ88 8ہ 8۸۰۸۱۰ ۴۴۱۶
 ۔یبپس. 'ںںرسج]. ہ ع۸ ہ 6۳۳ 7 5
 ج۷۰ ۳۳۰ 8۱ ×ض 8:577 "چی < ۳ 7
 پن. ۴ہ ہ۰ ٢۹" یب یوٌج ےھعىم 1 1۱ ی5
 جج م5ہير- ×× ہ۳۳ درج ٭۴۰۴ ب7۶ ت۴ ت٤۹ عزت
 مج وج 8 ید جو ہص- مو ۹۹۹. ۹6۹۷ وک
 سچ ہم یو مرد[ ہاتسو ۵ج۱ ئ ۱۹۰۳ م۴ 8 87
 آلات ا ۹1 ہ7. 7 (ل ۹)2 71 5
 جج بج *٭-× "6| ی۱ 9۶ )ک7۰ (9:)-ک 4
 ہ5 ×77 ۵۹۹ 9۳ "۳ 177 17 ا 1
 وج م8. 86 5:5 ۸۱ ۳۳ ۳۴۴۸ ۳ *ہ٭
 ے۱. <  حج 35۰ 5 - ي١۱ ك4۰4 ۳۱
 ص7 :جصیح 8 ٣ہ ہمصح ہ× گی ۱
 چچج جج یە”ی٭ ۔م ہہ ى3 م۶۹ >۳ >۹ ۴
 ۔عحج-٭× یو ٠ ہک مج ہوے 5م ہ ہ۳6 ك5

 ٹحہے ہود ۱ ہ۳۸ 6  ۴۳۳ ۱٣:٦۹د ٦>
 وج ]ہ۹ ے 3۹۴ 5۳)

 ةَنِمَع یک ۳۳ ہ۹ 8۶ <۱ ۴556 5۴۷ ۶۱٢۴۶8
 ہو یا ×7 3۳۷۰۷۰ اجر ۱۳] ۱۴ *۳۰۴.۱ 7 ا( ہ۳ 0
 حی ص١ 5ج ٦× ھ٦ ×زس۲ اج... ×2 ہت ١ ؟ا٭۳؛ ۹

 حج ھو ہوسم× 6۳۸81. ۹6 اتوواج ہد. ۸۳۳۱
 ۔-یودچ مہ یک 5۰7١ ٦ ۷۹ ۹ ھ5 15۱۴۴ 7
 بچو بو یو5 ۰۳۹ ہہاتس ۳7ہ, ۴ 577 7

 ید جج 3ہ88 مہ ×۱ )۹7۴ ×۳ ×۳ ہہ٭×٭
 جی ۴م می. ہہ یک ۶ ۳۲× ۶۹ 75 ۳٣۳۴

 ح8394 م۳۱ ۰ 11

 جج ۱)۹9۳ ہ۹ا ۱۰۲۳5 ۹۳ 1۹7 8۰٣ 5۴ :۳٣5
 یو و 99 ۱ ۹۱.97 6ک کا۹۰۴ .6۳و 485
 جم (م مج ×× ۱۸ ۱۳5 ہہ "×× 75 (ھ)
 مبرج ×م[ ۱٭۴۳ ہ ہک×٭ ۳× ۱۴ 5۴۰۱۲۳15 (39۸) ۴۴ ۰۶
 م م3 جہ٭٭ ۰ہ ٭ج مح ٭٭ عی پچ -۔1
 و8 ۶ہک۶ ×۱8. × ۰۹ ۳۹57 ۵۹۹ ۹4 8517
 یودچح مج عج *,یرئ٭ ہم۱ ۹۹۸ ۹
 ےہ. 3 ۷6 ما. 1 ۹۳۰۳٣۳ ۱۰75 ہ5ا *اھ
 یورک ۶۳۷۰م ۶۳۷ ا ۳09 مم 7 ۳ ۱ ا کا

 ےہ یووس ٠٥۹۸۳ یہ575 اناوک م× ت۱۰
 7ل. یا؛ر-م<٭ 6 <٭چ+ ےچ٭ ٭٭۱ ٤۹

 ی7 ٢٣ )۱۳۲٣۶- ×ہ.٭ ۴۳ :5) ھ357 مہ 5
 ۔ی ×8 ہج *8۳ ۴186 ۰ ۲۷ ×۰۳ (55)-ک3
 بود ح× ۱ ]ہ ۲ہ, ٭٭ ی5857 ۳7 4
 وے م38 ہ٭ -۴ ۳۳۰ ہجب-۔.٭ جم <ق 85
 ۔یٰہو ۹< ہ8 ۱۱ 58 ×۳ ۰ ۱ 75

 "مج 3ث ہ۳۳ 5ہ 5 ہ ج3 ہ۹8 ٭
 جی یک جج 8م ٭ ×98 ہے. ہدقم ج

 م” ۹:۹ ۱
 کام مکا کسر یو ۱۱۹7 ہر۱31 7۳) ۃماركسَو
 واک یہ >۲۹ 18۳ | 71*91 9191 09 717 (32)-ک۹
 چی ےک .ہ قم قج ٭ہ ٥ماہ ۹ ۴۶
 ڈور. ×۹ ہے3چ *ئ مج. ہک ×۶ (یا۷ر-یک1
 ےب حج مچ ]۳ 8م87 ۱ مچ ہہ می 5 ×۲

 جچ جی ہ ×× ۵ م۹۱ ۵۹۸۷۷ ٥۱۸۷۱۶۷۳۲ ہب
 یورو 05۴۹ ۲۷ عم یر ×۶ م05۹ ۴۹آ ٤5

 ی چو مح لہ چہ+ مق۸ی مج ك8
 بود ل (چم) 6 .م٭٭٭ مج م۱ <۴ ہہ << 4

 ےب ققجع ×ہ 8ہم۱×2>8 یہ جو 86 ہ۴ ہہ
 ج7۳ ١٦ ۱ ٠۰۱۹۰۹ ٣× (235) ۳۹ ء75
 ےہ بج "ہہ ٭؟ڈپ چک ×3۹ ۰۲ <<

 جم. کج ہ۹۳ ۳۳۲ 771 ۶5۴۸ ۰۱۱ ۴5 ٣۰۳۱
 (یرور۔ہج 7 ×۰ 5۹ ۹۳۹۳ "88+06



17 1۰[ 
 255 (31:)-41 ۴۰ 18: ھ76 ٭.*)چ 53۹
 اگاو َكِلذ نُوُمالمَعَنْولَمْحَِو ٗذَل َنْوصوکل نَم ییِطٰهَشلا نو
 َیيَْتمَل ہا ب ہ۱ 7 (×۲)۔ی٭ ۳ 75
 جو سج 3ہم ٭٭ کلپ ٭ہ ۶م, ۲۶۰ ۹ 7

 ۔م وہ 7ہ ۱×٢۳ ×۷۴ ۳ ا۳۳۳5, دا۴ ۳7 9

 پالک ن جو لیا تر ۷۷۵ 5151 75157٦ (915)۔-ک2 8۳]
 ہ3 ۳۴7۳۱ ز7 ۰۳۰ ۹ ۶۴8 4 6-0 م5. د۴. رات ۹ 55 777 ۶۱۱۹۳۶ ۳۶ ۴۳ 7
 جے یج تو و ۰۴م ۴۹۵ م157 ی۹۹95 59۳۶ 7

 1825117 ا

 فطرت ۳ہ ص٭ عج ہ ہ۸۶ ہا و۹۰ ۵
 مج ×× 0× دا۹ ×۳۳ 8-88: د۹ ۹8۱ ٭
 بچہ مم” ”۳) ۳۴ نج ۳۹۹٣؛ تانج ×5 ر575 ۱

 ے!ہ ےک وی ا ]ج ڈ- م۷۲, 5۲۴۹۲53 ×51 57۱ ۱5٦
 حج. ۳×۵۳ ہہ وک ہ 5۲۳۰ 885۳۷ ۶۳ ۳ 7
 میر کہ اھ, 86 ئ7 97۰۷۹ 58 7<
 موج 8۳۰۴۸۳۹) :35 7ہ 1۹۳۰۹ ۶۹۱۳۹ 77 ۱۰۰۹ 4

 5قہ.۰ ۳۰) 37۹ ۴۴ ۴ ۸۱" ٥787
 5ہ ہو لک ٴہ٭ +۳۳ 3. 3× ۰ ۰۱۶
 آج ہ ہ۱٣ ٣۹> 67۰ و۰ (8]5)-ک9 --- 7
 وےجو ر د٭9 ی ٭5۳ 554 ۲٣] ہ۰۹ ٭7ا ڈ9 6
 وج ہہ. ۲۶ :(۷۶۷۱ ۰ا ۴۲۲۳۰ 1۹۰۳۶ 7۳۲
 مج مج س×٭ :٭.م٭5٭ 87 82۱۱۰۹6 ۹5 18

 یم <٭ ٭ م۴ ”ما5 م×۲5 ۶۱۰۳ ۱
 یجخ -جچ یو ؛ ہاج یر 67 5اک 5]
 ۔چج دچ ہو مک ۸پ ]یہ : ۱۹۱ ہت, ھ٦
 81۱ ر۰۴ (ال2)- کل ۳7 0۹74 77 1 ۹ 7

 قو ۔۔٭.: ہص ۷۹۷۸ ۹ 9× 5871 ۳ ۰٥۱
 ۔ی_ںج 7۶۰۱ >۷۶۳ >7 ۰37719 .-(039 1 ۴۹ 7)

 ڈو  ی ٔو-مہ ٭85 :؛: ہاکچ٭  (ہ81ر-ی٭ وان
 ۔-ہہ بج 83: و58 میت ۹۲۰۳ ۹ ١۰۱
 -ج 8۰ د58: 8۲ م٭ ۴5۸۶۲ ۹ ٠٦

 جج "میە "5 ی۰ ۱۰۸۳۱ ۳۶ا <۱ (۳۱۰5۲۳ *۱۳۴ (۷٤ھب 4۹
 بڑ ۴۳۱ ٣۳ ہہ, 18 م۴ یا۹۰7 ہ1 6 یب 4
 ]حج ص۹۰ ۳۰ ×85 ۴۲۴ ہ۱ ۴ "ہ٦٠ بج وج
 د> د5 7۹7 77979 ٦ ×۱۳. ٭-٭٭ 5
 >۸ ×5 985 ۳۹۹۹ ۴ 1 ۳۲ ء۴۴ 7۱۹۴ ۱ ک4

 یو -۳5۴۱ ت7 ٭ ×ح۱ ۶۲۴ ۹ 17۴۳ 9> ۵۹۹۶١ ۳۳٣
 ]0×× ج7 ×۹ ۹۰7 ۱۳ ۳ہ ۱ ۰:۸ ۹۸۹۳ 7
 جیو ×× 6 ×۰ ہقح و< تتاذواتج مدد ہت ٭
 و6۱۲ 71 ۳ا۹۶ ۴۱83 8۰۹ 8 7۰5
 15 5۶۱ 5127۹ (31:)۔-(۴ 7 8ج 518 -(0ک

 آ یدات ذا بوجاو اں نل هو [لڈ ند
 2آ جت نمالا مرا ثاووشصلا یم یار اب

 ہا وا ها و ند پام دم ہلا جتساک

 1تی شلا سئٹ شدت یٹیڈاو لئسمُساَد ا
 ا 16 ئجلضلا نشھٹتومَت مولا
 1 کرین نا نآ یظئ ای ضاَقُم ب ھذا نوا ا

  اترتَزَو سلا یل انکو لا نو ا
 ٭ا ہت او ارض یر تال پر كر یدات ذا انک
 ا اتم او یک لا تهوو ہلادمجمس اف ناسرولا اھ

 آو ےالَملا ف نوع يا تا موت ده
 ۹ ہم” نامْخ اوم یم اور ںعراتت وع دیا

 عرس ری ای صد

 ہر 3 ابر

 مہر بج بق منہج ٣717 م56 ×جآ 77 7۶ ۶٣٢
 ج ]جج یھ  ی چرچ ۷۶7 5779 ۴7 ۳ ۳7 / 7+ 7
 2ج۲ جج و ہ”× ۱ مر یجب درو٭ ہہ ہا +5 +۹ ۳

 ہہ 9ڑ ہ۳7 چا 3777 7 7/37۲ 7 7 7۳
 جج یوم ہر ۸ 77/1/7۳ 577۳9 ۳ 71۹71 / (۱) 77
 ڈ3 بج وہ ×۱۷ 77ہ یو -× جم جج مہ ۳)777 ٭٭

 نم ھہہ جج وہ مج عو۔ہی ز ہ۶ ہت ۳۳77
 ےہ جو در مر یج ×۳ 7)5 < و۳7 ۰
 جہ چہ تس رہ + جھہ+ ×وو٭7۱ یسر ۸ 7۶+
 ]7.7 720۳77 ہ7ا7 7ج ۳/07 ٹا 77۳ 77۳61
 (ممز یجب ×جہ“ر>7 ٭۱) ×× ۰ ×× 25 ج7 ۴۴7 7۳ 77۴
 ]ہی )٭ 777 ہہ 7 ثب 7ک ت۳ ۶۲۶۹ ۲ 75
 ہہ ْ۔ےہ ےل حر ]×٭ہ مج" ر چک ٭ل< مج 7×2 ہکر
 چھو 7۳۷ ۸ "777797۶ ۱ (-۴ قہ 77 ۵7 77 77۴7
 5ڑ یجب ثب٭ وم مم٭ و> ھ۳۰ ×۸ 75
 ہ3۷ چا 7۸7ج "۴۱ مر یجب ر07 ۳٭۲ ۷
 ج مج ہ ڈو وو جد ماو5 ( ھ75
 ہ۔نوججک جہ موج مہ ٭؛ وک ہج ڈو٭ ہ9و875۱ مآ)
 ےس بک ہج ہہ مں منو ہ٭ ہہ +7
 7.85 ب٭٭ ہ۶ جہ 7× ہت ھر ہہ<٭٭7 ۴۳/۰۳۱ 7

 تیس 8 جیو ۲×۳ ٠ 7 7 ہرا ج
 یجب )1277 7)377 7 1



 ڈ۹ ۲ .. تان 7۲ 7: ٰ ےہ... 0۸۷

 بو8. يْس ہم ز ٭×<×ے× ہ۳ ہما ۴۸۹ ۲ ہ۳۰ ٦×
 یہ مم ]جہ ×5 ]۱ ]۰5), 9ا۹ ك8 8۴ 5
 وے مج3) 2۶ ۱۱۷۷۸۴5 5 ۴5۳ ۰۷۰ ا ۴
 وج ہہ (٭×× :  ولَسَنَمماَمإ -م8 ٭٭ +8

 یہعر  م ٭۳ 5۴ ہ۱ م5٣۶ 1815 ڈک م٭ ۹ 77
 جویبسم 88] دہ 88 ۱۵۹ ۱١۱ 55 م٥

 ؟إ3 ]ا9 ۴۹1 ۱
 جہ <3 (٘٭ وج٭ ٭٭ج٭ 6 ہ۰۰ ٢

 جحح ہہ دقتحوح (ھ)رمسص ہ٥ ۳ 638 ۴5 5۴ ۴۹
 ےب ٭ : >۳ م۷۷۲٣ ۸۱ 755 ۰۳ ۴۱۳ 7
 ہی وچ مم گح ہ۶5 ۰ً ہہ م8 یم ے دوا5ا (۶

 جج بی >م٭ ہم8 "5 مہک ۹ ٣۶ ۱ ۲٦۹
 (ھ]1) ےےی ڑ١ ٭٭٭٥. ۴۸ چ7 ہ٣٣ ٭٭٭

 ےچج٭ ٭ ٭ہہ مم ہم ۹۳ہ ٣ "جہ ٥
 یجبمئنم می مک ۔ی "ہ۱ 5ا5 9۲۱ 5

 ٭ہج٭٭ "۰ ھہج+ ]م۱٣ 38 ٭پگ <7 ٣"
 جج ہ2 ج  ہ٭ ید >5 9۹5 ی۳۹۷۳ ۲۴ 7۱
 - 8ر5 ۳7۳ 8)712 01۳۷۱ ۴5۳ ۹57۹ ۴۹۰1
 چچ جم چ وہ ہ "مج مے "8. "۴۰۲۷۳۰۱ ی۶۷۳٣
 جج ہچج٭  مجو-ہ عم ہ "× 58 نام اکے<<

 وج جم ٭ہ 83, ى۹ ہ "ب٣۳٠ "ج۴
 وج3 38 م٭یٔص ہہ: ععب ہ مج اک 9۳ ء۳

 یم یىی  ویبدو د (۰ ۰۳۴ ا٭۳۰ ث۴ 5۲۷۴ ۳١
 ہن -مصک ڈ7 (>0) ۱۰۴۰۳ :ء- 7٭
 -5 ںیم ىج 8 م۳ ۴۶ہ ۱ ۹۹۰۴۹ 1۳۴ ۹ ۹

 ہو ]می چو (ہ3ئ) 5۲48 ۹۲۶۴ : ۳]) 78 ٥۹
 وج ویو ۱ 5۴5 5۱ 5۷۰۳۰ ہ7 <٭م٭٭ ۹۹۲8۰١ ك۹

 حت ۰ ۲۴ ۴۳۳۶ ۱ ××. ت٠. (5ا5) ۹۹ 85 ٤
 ۔عجج ۴۱ کج ۲۵-6 ۶8 5 ہ١٥ 75-۰54۱

 ۔جج ۱۹۳۳۳۰ >-۳.7٭ <5 ۱9۹4 -٠ 57۴ ٦٢۴
 قو جا3)

 چہ )۳ہ (ج[0) ۲۰ہ : ہہ ٭٭ ہ4 (ہآ۶ر۔ی1 75 ؟زائ <
 >م مج 8۱۰۹ہ ]ہ۰ ٭٭ ۶۹5 !پچو٭ ا
 7۱ ہ55 ۲۰۴۱ .٣۷ ن٢ ×۶۳ ۴۹۶۹۸, 85
 04+١7] ر7 8 ۳ج ہم ص37٥-۷۹ ۳ یہ 79٭

 رپ رخ

 یڑ م8۳ 8 7۱ ۹8 70 ْمُمْتْمْتِلَتیِد 77
 دجم جج ٭×ت ۱ ۰۷۹) م٣ : یک تاک 0۳7 7+ ۹

 "چپ بم (چو۹)

 <۴ ۱:3 ا32. ۶۰۱ 7 ۳ ۰۳ )۰۳٣۳ ٣]
 33. ج ڈ| ]۹ ہی۱ ۳٣× ۵٣ یب ۰ <
 ج3. ہ 3 ہ وہ 8, ٭ م5٦ ۶۲۳۶ ۹۲۸۰ ۹۴
 جج ٥× ۳۴۱ م٣ ٭ ثا۹ ٭٭۱ ۳ 85
 ہ۹ ۴ ×× ۱ ج31 جج ۱ ٭٭۱ ۹۹۰-7
 3ح : ا 7۳ ۴ ٭۹۰۳- ۶۳۹ ۶۲۶۴ ۶ تچ۳ 7 7
 >ح٭٭ ہ۸ ۱× ہہ 35۰4 ×جچ٭٭ :۹ م۰۳۱۹ ۳

 جور مس ]۲8 ہہ 158 *۹۰۰۰۹۰۷۰۴ ۴ ۴۳۰٣

 ۔ںرسات چت .٣۳-ػ٭مك, < 9۹-5 ۲٢٣
 ےےےجو ہم ی۱١25 یہ١ ث۳ ہ5. ء۵۳
 مد 7 ۱ ×۴۶, ۴۹ ا )ہ5۶ ×۳ ٠۳× -۹۰ ہ۴۹٦ جن٭
 ر1 یصص ء۳۴ جب۰۲ ۱8 )م٣ ۲-۸۰۱۲ ہ ×ہ7 9

 موج مہ بہ گے (8 تم و 86 1۱ 56 ۹٤
 جی ہہ ٭55 55 ر۹۹ ۳۵۶ ۹۱۹51 ۹۹۹ <5
 ںیہ 6۳× ۱ یک 714197 7187 ۴۰ >۹ 277, 4
 *5) 3۳ ۰۶۳ ×۳ ۶۳۴۴۳۰۶ ا51 بت 5۱۰۳ 34۹
 ۲1 ۰۴ 57۰7 "۳۹ ۸۹۱ می اا7 ۴1× ۰ ۹۱۱ ۹
 یہ -یي) قو "۷۸ م7۹ ۱ ۸ “۱)3 18۰ ٭ت]× (ھا:ر-ک٤٭

 حر ×۹۹ ف۸3 ۱۹۳ 0 32 ”تسا ۰ <5 "5 ٣
 یچر ےس حج 5ہ] موج. 6 ہ مات ٭٭ ۸۶۰۳
 "ک۱ ۵۹ ہے ٭ج ٭م "ہ۶ ہ< 7
 ہ18 .ہ× ہ۸۰ تر ھجدجوچ م×۳>٭ ۱ ×۰5 (د٭0ر۔ک۹ ۹
 جو مات م9 1۰۱۶۸ 8۶۸ ۱۹7 ۳۹۰ (۹8)ر ۳ ۰

 لٹمالاف لٹمالا مث نوح لاصلا مث ءایبنالا ءالب سانلا دشا "98
 ج۰۰ ہچ5ہ مت 8۰۳ ٥ 8۸۴۴ 7۳و3۸ 3, ۴ ۹

 بج ٭ہم؟مچم٭ مج... 8۰ہ قی  ٭.ہ۱
 ید ہ<٭ ("أٰی : >ہر٭ ۱5 ۰۱3۳ 5۴5 5۹۳۹ ۹۶
 ہ۴ ج ۳۴۱ ۰۴77۰7 ہہ ×۰ ہ)آ ×”"٭٭ 7 ۳۴
 یج٭ ء5۹ ید ہہ ج٭ (م۶۰ ی٭ ۱۹۹۳ ۹ 567
 جمی ٭<٭ 5) ۱ ٭ 5 5۲5۱ ہتچرک (3ا:ر۔" ء؟٭۹۶
 حر کو ج۱ ہ >۹ 8۳۶ 3 8 ۸۳۲ (ھ۰۳ 7
 (یرجر۔ہہ مج د56 5 ۴ ]۹ ۱)582 ۱۹۰۳۴۰۳ <٭
 -یج -م ]جج م ہی ھہم) ۰ 7۳7
 ےہ ×77 ۴۳ : >5 ٣۹۰۹ ہ3۹ (31ر-7 ہ6
 ۔ج)ےہ٥)۹ 201 ۳ مو٭ مج × ۳ ۶۹۱ <۸
 ںو ۶ و ×۰۳ ×7 >]۳۴ ۹ ۹۰۲۳۳۶ 577۹ 7۱۹۱ ۰۲۷۳۴۶
 حج ب١ -٭چ 5 ۴۲× 5۲ ٣۳۴ : ہے 3777 ۶۱۴۰۰ہا : 75
 ہر٭ ×۳ ۱7 +5 ۹ ٭5۳۰ ہہ پک ہد ٭ ×مو.جٌ--6

 ہہ جععگکےہجو5 ۳۴ م8۱ ک۲۳ ۹۹۹۸۳ 5۲۸ ٣5۹
 حج ی8۱۹۰ ۹ ۴م م۸۳۰ ہ١. ما ہہ پ5
 نج بہ مم مج وا 1۰۱۵۹۰۳ 5۲۸۴ ٭ ہک 817

 مم۴ ۲۹7 ۳۹۳۳ ۱
 قر ا ر-ی۹ ہ۱ ۶۳۸۹ ۶۹۱9۰18 32 "۱ 5 ۰٦
 ۔یرح جر ) ۲۳ :ےھ.]آ ہ ومو-ەو8 عج ا96
 ید یج ×یت٭ واہ ہ۰ ہہ مات کا و <۰ ۳
 حج ود ۱8 م۳ ٣ 15ص ی۳ ۰۳۳۹۳۰۲ وو ۳۴
 >ح.م جچ٭ می ]حج یىی ×× ۱ م۹ ××. )۱5۳, ۹۹۳۸۱ ۹

 قع مد (مم آپ دہ ہ6۱ ×۹ ۱
 ییرر یر [176-3 5۹ 1, ۹)۹۱۰۹ 7ج ۹۲۸۴ عقاب ہا 5۱
 ۳۴-5 ج >5 ۲۳ 55 55 ۴۴ ۸ہ ۴8
 جہ7 787 : ہہ >8 م5 رو ہ ۲۳ "۳ ۴5
 ۔۔حچج جج ہہ ہ تم ہ٭٭ ×× ۶8۰ ا۱١ ؟

 وجہ چو -٭ح جب ٹ8. ٭ ما 8 ١
 ۔نحمدجورح بد اچ ہ ۹ ٭<م 8 6۹ ٥"

 چی جہ ٦ ہہ م۰۵۰٥ ۹۶ہ ہ۷۹ ٢٥٣ ٦١
 55 ۴۳۰ ہ٥ ۴۳) ۵۹۰ ۹۳7 ۴5۲ ٭ پبجسڑ أ٣ ۶



 جج ۱ج ی85۰4 ہہ مچج6 یک بج آج ۶ ۱۶۹۱
 55 5۴ 71 ۶۷۱ ٭٣ 357 ایج ٭ا)75۲ ک1۰ ۳.7۴ ۲۳۳

 م6 1۰۶ ۱ 5 )٠۹۶ ۲۴۹۹ ,۲ ٥۳۹۷۷۳۴۶ ۳7 512۳5 ٣۲۰/۹۳۳۶
 ٤ ٠5 یٗ: 35 5 ہہ ٠ت۶ [۳۳۶۱۲۴ ۹۲87 ۹ :
 پچ ہم٭٭ جہ. ۰ ہ۹۰ -٭٭ ×۰۹ ۳۳۰۳ ۰۱۲۳۴۳ ہ ہ

 ×55 ںی ہمت ]۷۱ 8 ۹۰ہ : ی؛ ×۳ و ا53
 27۱ ۹3۳ مہ ۹۹٭٭ ۰: ۹۱۰۹8 8 >۹ تھا 7۷۴ جج

 ۳۰۷۶ ۱ ۹۰۰٣۳ 5718 ۹۷۳ 5۴۱ ۰۶۸ ۳ ۲7 ٣۳3
 م×٦×۷۳۷ ٭۳7١5 ٭٭۱٭ ما +37۳, ۳۷ 8 )83۳ ٣۳٢

 جک 5 م5 ۱ی ۳ 08 ۹5۹ 5ا8 ۴8۱ ۵5 ۹57۴6
 م۳۰ تاج ط×۳ ۴ ×۲× ۲۱۹۰۳۶ ۱ 77 ۴۰7۱ ۳٠۶۳ ٠5۹۰

 37 ہ ہ5۹ 3 ر5 ۱ 7< ×9۳ ٹ۳ 5 ٭رک
 ۔جہ یقوہج+ج7]23)

 ۲ 77 یم چک15 7 7 ۱۹7 ۳
 ٭جب ۳۰ ہ8 8۰۱ 7۰می: 8۳. ہ 6 ۰۰۹٣+

 ۳۲۹ 917۳ ۶1۹۳۰۰۰۲۴۳٣ ۴57۴ کا٦ 3۷ ۴۹۱ 57:8۱ 6
 ۳۹99 7 ہہ ۹۱۹ 56 27 1۹7 ۱0۱1 18۹1, ۳ 7

77۱ ۶۳ ۶۵ 47 5)۲ 5557 

 نْثلااذَود -- ہ۰ جج وہ ٣× ھر ۔ہ., 3

 ما×٭۴ ۶۷۰۳۶ ٭ج1 3تو. 71 1۳۹۶, 77ا ۰۴۴۳۶ 7
 53 ×× ۱ م۰۵۸ 53 ۰۳۴ ۳ 3۷ ۴۴) ۳۴5, (۹
 'چ..×' یو١ ۵۱۷۹۱۹ '-ہت-ک×ز>۰--.7' ا٭۱ ۴۹ 7:71:5. 1]۱۰ 6 7 7
 2۳9 ۰ ۱ ۳5 بج ہ ہہ -.5 ۳۴۲ 7۱
 تہ یورہ موجو ۱۳۳ ؟ہ۳۶ ×× م7 555 ۱ یڈ

 ]۳۰ ۶1921۳77۲275 1 ٣.۹ ۳۹۱ 7 ی٭۰ جہ5 7-<
۱ 5 ۴ ×7 187776 57× 

 تو یا رم  ٭5١ : ہم3 8ہ جا۸5 5
 جج یور۔ج آہ. ٭6 ۰٣۶ ہہی ٭؟ 8
 جگہ ٭ہ یت ۹ مج ۹8۶5۱<  58 ٭۲۳٣۳ 507 ٭
 +٭+٭ہ6 ۱۵75 83۱9831 ۳۹۰7 ۹۰۳ ۳ج ۱ 887ج (38)

 5ا۳۶ ط1۳ ہ۶ ۲۳ 7۶5 971۰۱ ۹7۱۹ ۱ ۹۲ 1)518 ٤ .٦1۹۳
 ہر, ک٭۹ 5۲71۹ کئ 1168۱ ((۴۱۳۰ 5۴ 801۲75 ۳۴۴۹۳ ۹ ٤

 ہ", ×۳۶ اج اچ 54 چت ت0188) ۹۹۹۶ 57 77+
 چ٭]+ مع "] مج ہمہ ص۹۹ 8۴۲۷۶ >۹ ٥۸۴'۷۹۴
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 کک ہہو ہ۶ ٠۹ 9۹ ہ۳. ×5. ۸۷۳۷ ٭چ
 287, ۳خ ہ م”٭م ۱ -- یہ ڈور محرک مج ید
 و305 1۴ 5۱ ۸ ۲٦۳ ۲۱۶۴۳ : رکذ 78 >۳ ×7

 ی۰٤۹ روہز ۲۶1 ۶5۹۹۹۲۴۴ ]( 35 )٠۱۳٢× ×7 ۹۹31 ٥٥
 5۱۹5 یک ۳ ۶۱5۰ ۲۹7 ۱-- (ی٭7.٭7۸٥1))

 لا اوج بر و۰08. ٣۳۶ ی۷ ضرا (83)۹)
 × ٣۳۶۸ ۹۱ 8۳۳ ×ص٭۱7۸ 8937 3۹

 مج ید دتاو کا م88: ہہ: و5۹ ۹ وہ
 ا4. 270. 5۹ ۹17 مہ یو ہو ۴(1 ۳
 3153, 3٥5۳ : "م5778 5۳ ۲۳56 یو >۰. مج ۱ 5۲۶ 7

 ×× اننَُْْحِتَتَلا نیو ض لا ثواَت 4
 7ج۳ ۹۴71 ک5 ۰887 ۱87 ۱ ۹514 55 (1,٭9۹ 5
 ٭جآ٭٭ ۹3 "88۷۷۱ ۱×77 ۴۶۴. و۶7۶ 837 ۱۲۶۳ ہہ
 ]۴۹-01 ۶01 5 1 ۱ کا71 ۹۹۱۲۳۰۷ >۹۹٭×۴7۱۹۰۳۳ 7

 8 م4 ۹۱ مو ح5۹ ۹۲۲۳۹ ۶ 3:3۹ 8۰۲ ۳

 م755 ء۴ م1۲5۹ ٭ر1۹۹) ج٣: ×ز (م *ر۹)193و ."ہاتتو ق١



 ہر. ہچچ

 7ج ہال ٢ یہ216 7 ۹۱۹۹317 73 1)۹
 ہو م٭ وج3)و17۰۴ أو ا57 ×۳ أ۳ ۳ج۱ ۹+ 75
 ۳ ۹۳۴ 3ج +چ ہہ 75 1۱8ت ب ٭جج۔.وج
 ۹)۴ 7۰۴ ۲۴ :× ۹5 7ت0 ۶۳۰۱ ۳۰ ×۳× ٣۹3 ہ ۰ہ
 1)۴۳3 5 5۲۳ 1۳. >۱۹۳۳۳× 7| عویا ہ ةاوو٭
 ۹55کہ ۹087 ۶۹٥۱9 ۲36 ۹۰۴ : ك5 >ق8 مہ

 ت5 ہے ہہ یک ا ۳ ×۹, 1 ۴۳, ا >۳ ۹

 تین شاپ ینئسانپیی٢ تر نئنپا
 ×11 ۹۹3 52۱ ک5۶ ک ۳ ۷ ۹318518). ان
 55 ×55 ب١ اچ ۳ 59۹ زر. ہ اج ت۳۱ ۷۹1

0:1 ۳۹۳۳( ۰۱۱۴1۱3 7۹ ۹۰۰5۳ ۱71505 

 ےیراوفتا سا ا مما ۳۹ 5۳۹٣7 ی3 ۰۳7۳7 ۹۹.3
 375 73۳ :3٥52 )35٥1( ی3 ×17 وج مہ ۱جو73)
 75۹۳ ۴۹۳۰ کا۹ ۹:3757 9 یج ڈہو٭79 >۳ ہ6
 م۴۳۱ ۳۳ >85۲۳ ٭>۰م۹۷ ۳م ۹۴۰۰۴ ۰ ک3 ۰۰۳۰ 3ہو
 بیج ورد ما ۳ ×۹ ہم1 5۳۴ ۴۰۶ >57۹1ج (بورو
 57۲ ۴۴ : 5191۳ <٭ 97 3و75 9۴ ۱۱۳۳۱۹۳۴5 (78)

 ۹۶۴ : کانآ ہت ۳۰ 7ہ ء7 ہ۳۷ .7٣ 5٣۹۰۴٣ (چجئ)ر۔٭
 2-8 ۴ ۹۹7 396 ۱51١۹۲۳ ,31۳۹ ۳٦)515 7191 ٠

 (ہ202) ۲ ۴۹۷۹, ۴131 5151۹1۴ 1111 ۶ 5۰5 3 7۶

 +3 8۹۳۷ 87۱ ۹ہ5قاک (ہ3جر ۹۹ ۴۹۲۰ × یا. >5

 3 ہ 5ا59 ۳ہ <أ٭٭٭۱ چے ×ت و۲8, ۸۹ ) .7۴7

 *!۰۲ 5 1٠٦۱ 5771-۰۰۳ ب۲٣۳ ۹۳۰ ۴-3۲۰ج چہ
 ہ۶۳ ي۰ 2 ۳۹۳ : 3 نکا ۹۱۳۷۲۳۰۰ ٣× ےب واچ

 ہک ٥5۳ ۲٣۶۰* ۹.۰۳ :× یر ٭۹۱ ۳۴" 51535 !۹٢۴۱۰۹۲۹
 ۳. 5ا۳۶ ی۴ 7518 تا. ا8۹ ۳ اص وج ہص×٭+
 ہم۷: ۳٣× ×(ص× ×ہ ۱ ۰۴ 5777۴6 ×2)< 7ح8 35717 1:3۴

 ٦> و3 تہ 1۴ ۲۰۱۴۳ ۳۴ 8497۳ 5۹
 تا5! ک٭6 عت >۳ ہ۹. >۱۳۷۹ ٭م٭ جج 5ا1 ۳ ۶۳۴ 5ج
 مچ )۹ج >8:×.۹٭6 ۱ ہم ا5 .یاجج عج ٣> ٭

 ۱306 8 ٭ 5اک ۳+۳ <۹ 5۳۳ >5۳۳٭ ۲۳۳۲
 ہك57۷5 *)۴۴ 8٦ تا, 5۱۳۷ >۴۰55۱ (3 3×

 ک5 ۰۲٣۰٣ 358 >8 510695 جہ ) ٭ چو چ3) 38 ٤
 ک25 (673175 ۴ 71۱

 ا۱8 3۹ ٤

 یوایو چ١ ٭ جج : موم وج 090ا
 ]011۶ 54۹9 ۹۹ ۶۹۱ ,5۹ ۰۳۰۳ 3[* 3913 ٣<

 مڑ جہ ۴۰۷ بت مج (مص : موم ۷ یک
 *ز۲)۹۹ ی5 چہ٦٦ 2۲5 ب۰ یاتا ۴۹7۳3 71× ]۴175۹۴۳۰1
 ۶*] 515۱۰۴۱۹۴ ۶1:۹ ۹۹۷۰۳ ۲31 ک3 7۴ ۴ ٭چ8٭.۔

 6ہ) ایلاڑلز ّشاَللا یلرألاَمِإ ہ) ؟یےلَوََءاَكََد َہَلا )لَا مک
 مر اگلا گراَنَإ ۱

 ا تشااکع ورم نک لَا رم
 ےل یرم ساکلا یرتوایلمح لی مح تا عم مد اج
 ء1 ند ہدیَِموٰلا باَذَءيكاَو یکن مُماَم ا

 ملن سال ہرا پا دع لا ديدويد ا
 ل نمرڈ پارک نشر لَحاَلاَف نسِيلا نژ پیرا

 >ل لاوافتام ماحرالا زس ور کل ںیس سلم

 >1 وک یشااوغلبتا مت الم ٥ حرحت ہت یتسم جا
 1 را لدنا لاڈث نکوکنيَو لوَمْي شکن
 ےآ ضرشلا یرک وانی اسم نم لیا

 ا ترو تها ءاملاابیلعا لون اداَ ۃدیآھ ا
 ×1 هلاؤاگلڈ ن چُیھهَت جور لق نِماتَکَِمَاَو
 ا ایف یىعدکاو لزملا یب ہکاد قحلاوم

 مر ہا ہے درج جج مکہ دجیرج و٭×3) ہزو وچ
 ۳وہ ڑجژچ عج یچج  عیرج کی ىیرو کرک موج یجب

 جہ7 وک ہ۷ !یج : جہ ہو یر× ۳ عقب ہجچچ

 ۳77 ۴07ر (مر جیج وج ہہ ۶×۳ ہیک ہ۷ قی

 مج ککو٭ ہ۲ ۹87 7۳77 ا۳7۹ ہر یر وہ یرج جبہ

 ۴۷ می ۔یجچ م م مت وج ۹ ن ہ بج وچ جو<

 وو ہ_-جہہ٭ وعحجو 5ج ہ3۷ چچر یر ی مزچچ٭ر

 ٦٦ ہم7 ۷777+77 7 مچ ج8۰۱ ۹ہ (میل ۹ ہجر 8

 ہمہ وج 7(وہ موج ٭7 ؛جنججر ںودہ ٭ مح وج وت

 7× موج ہودہ بورچ778 و ب789 ر0 مزجُآ

 ہ777]3 "|۳۰ :رج مہ چپر ہہ ہر بہ ر85 ]7+

 ]ج۳7۷ 77 ھ2۳۷ ء5 ی7 7 75 ہمہ کت۰ وچ مج
 ج6.: یو دو ×۳. مروج متڈیک ہر و5 ج ؛ یروچوو و ٹچ

 بت وو اک چج ہبجج ہججڑ٭ ]حر ]تی کجچژ

 ہ۴ یےڑو <۲ ڈ٭ ۳ یم جو بج وبو وہ ]جج درج

 و۳ ×7ر پک چوج ہت موجم ہہو بور٭و چک ]ل+ یرجح

 1٦ 7۴۹ ج7 ی۹ج یہ دہ ےک چہ ہرزہ یہ -].۴6ہ۳)٭

 ناچ ڈ:ءہچ مج ر نیر بوجہ ہ ]وج ہ ڈچچ ٭ ہج 5

 ہ٭ )7 ×٭ یب 775 ۹چ تا 79777 ر



۱ "٤ 
 جنس تحت وی اج اہک باک اج وج ھر مل یو نک ھت جو ۴۰۹5 نو بق

 و5۴-53) ہ۶ ہہ. ہن 3۰۴ ٣۹1 2)777 ۹۹۹۹186 5, 391 ةقلخم یجب
 و 39 < 9٢ ,۹۳۷95 031 ۳٦* ةقلخم ریغ م٢ ۴

 یج5ڑوجہروچ ۂقلخم ہ ةقلخم ریغ یو ی3<٭1 8)5۴3 ۴ ۹۲ ٢
 م97 ]ت 15 یک ہ27 دے. ]2آ 1 ۹ 35 57, 7
 ةقلخم ریغ "٣ك ٢١38۳۳ یھ چو بوج وجہ ہ-رک

 ۹131 0017۴ ۹۲۶۹ 2:5717 5۳7, 71 ةقلخم ریغ

 لنلرکخحرتت مل” پام حی” ہک ہم ہ۴
 ج. ٭+ ہم ہہ ۃ۱ >6. ۳۴( ہًے ۱9-ان
 ١اک :-ھک د87 << ۰۰۳۵ 3۶ ×۹. یک ۹۱
 جی چ موج ہبہص ٭جہہ م١ ج3 ۰؛ ۳

 کد 52و وو ہي ××  رکدْتلَلْبَمَرَح بو ٠ج( ہر۱ دئا
 ×مئ پش یی ]او59 ا٣3۳ یو ہہ اوج ڈواک 8 7
 ےس -م×٭ بدر 17۰م ۱:۲ مد )٭ دبادرجژ0 ٢۰ *×ک

 9 71 5ہ, 1 (011۳1۲۴ 1۱ ]۴۹ ٥٥7

 رٹنلا لَا مچ جج ٣] ××. ہ ٭٭× ٣٣× و: ہ5۹
 ج)ہ مت ۹٠ ۱5۱۳ ۳3۰ (ی5ر ×× م۰ ہہج
 قا 5۳0 ۰۰۴ *٭م3۱ ۳'۶ ۱5ا ۳۳۳۰ ۴5
 ۔-. کے (32) ۴1۷ج ہ3۱ ہ0۸)٭ ۰97۳ ۰1۰ 77
 و. د>٭٭ یمر۔ہ ی5. ہ۵۱ گو ۱5۳۳ ۹8 5

 575:5۹ :۰ ۱۲۲۳٣

 كبذوعاو نبجلا نم كبذوعاو لخبلا نم كبذوعا ینا مھّللا

 باذعو ایندلا ةنتف نم كبذوعاو رمعلا لذرا یْلا درا نا نم

 ۔ےصا

 ٭×م٭ وع ہء× 5ا۹ ٭٭ ہا ۹ ٭۹3۹تیى٭ ۹5ہو 8 ٭
 ہجر ۱ آ۳۳ 6 ۷۳۳ ہ۴۹ 1۰ 7 7
 ے٭٭ ۳. ؟(مآّک٭ ۰ "مہ1ا ]۳7ی۰ (7۸8) ۴ ؛

 7)2 7 ۶۳775 71۴ ۹)7 ۳۴* 1 ٦
 296۴ ج۲ 55۱۴ 8 ہج؟ ۳ 9۹ ۹ ۹
 ۶17779 ۰987 75 ۶77 ک۹۹ 1۶-515 ۰۲۶1517۹ 377 5

 ۹11 ت7۴ 7۴ ہ1۴ 58 ۹۲86 7۴8 8 15۰٦1
 ہج ہم ہ وچ ٭ح ہہ ٭ہ ×۹

 می ا5 ۱)9۳۰۴ 3۱۰۷۲۷۰ ہ۲ ۷۰۰٣٣٣] 7۹۹5۶ ٠ا۰ ۶
 حج ف۴ ×۱, 5 5ج۳ 5٥۳۳۱ 5۲۳ -× مج, جل <
 9 یک تد۸ تطااج (۴>]۸ می ۱۰ ۱۳۲۷۰ ٭۶۳] ۱5 77
 فا. ۹۹ 751۹ ۰۹۳۰ 5۶ 75 5۶۶۳۱ ۴6 ۸۹۱۰۹ 87
 × كم ہ ہداچو ۳۷ بج د-٭٭آ٭ ۰۱ 5۱۰۹ 5

 ۳ 2)۰ ۹۱۶۰۱۰ ۹113)۹۹8) 7 5 ٢۴×" ۱5۲۳ ۱۴۲٣۳۲
 ۹ ۱۹۲۶) ×57 ۱ 3۰( ۹ 781۱971 9 1٣

 2۳۳ ۴ج٦ ی٭< بم. ۱۱۹ ٭ ہ3۱ 45 8 7
 ج5 5157۶1 53 ۶۳۰۹ >5 "ا۷۹ >۴ م8 ۸۹ ٤
۴ 8 ۴75 ۲۰۳۲۰۳ ۱۳۶ 7۳۳۷ ۶8۹15 55 ۳ 
 حج <.  ٭كہم.رح مح ہي. 9۹9. ہ5 ۶۲8 کک ہ5
 “۱ت5 ب586 ۶7۹ ہ7 ۱۹ 83۳5 ۱

 یسوع یہ تھم روس طا ھی ص اس کم اک اض خان تھم کک توق ما یا ٣ سس ے انا کوتوھج ٹاکس سج ےہ < ہم یچج ےہ . ۳ز

 جج بج ہہ (ہی)۔كم *[و ۶716:٠ ۹× ××٣
 50 ۹۹۲ "۲, ی۳ نوو٭ہ٭ جہ دزو۴۰۷۳9 ۶ 61۱
 جج. ہر یو58 ڈی جج ×ت ٦" ٥ٴ 3ا51 گا

 مروہ ٭؟ پس :۱6۵ 5۷57 ۶ ۸ 57 ۱5۰ ٥
 ی۰ <۳ --۳۲۹ ۶۲٣٦ 34716 تا1۹۳ 5/817 ۹1 2۹۱

 بج مو د۔٭ پس( مع ۹۹۱ ج *۳٭آ ۹
 م. ہى ہ ٭ہہر٭ ۹.79 88 ہک × 1١ ٛ٭<

 713) ۳۰٣ ۶7 ٣۳ت .5۳ ٦8۶71 چک 5ٛ ۲۲۹۱۷٢۳
 سج موہ. رکا ہک )۳۰۳ گ۹ ۹۹ ۲ 8<
1 ۹3 515 ۶۲۹ 5×۹-۰۳۲۹۹ 19۱۰۶۴9:6) 71 [3۴۴[۷) ۹79۲۹ 
 501 375 ہ, 891 1۸۹1 ۹5۹7 ۹۱ أ5. ء57
 5ہ مہ ہ٭ہرک٭ 355 5 ک٤4 1151 9۶۲5175 ۶5۳۴ 31۹| 5ا15,

 د84 ہم3 ۶9۰ ج09 ۳ -۔ (چچ3))

 رلعرتَتب طا یل دام اگلا قید اچ ٣۳۴
 3.3 ۱ ہم ٭ہپہ ٭ڈییہ ٭م وک ٭<ک 6۱ ہ
 مج”٭7۰صص "وک ٭ ٴ۔٭۰ م٣ 8:۹:5 ۶
 ]ےہ 83 مک ۱ مہ زوج٭۰4 مہم ہ3)م ١ ٭ە ے

((8۷58) 
 ہہ 0۱ہ ف۳ 1۹۳۷ہ ٭رج مم ٭۴ ۹۹ ×6

 دو جہ. ک ل۳۰ )777 ھ۳7 ۹7۹ 77 ۹7۱۰۳ ۱

 ٦ ×0۹ 751 89 8 5۹8 ؛ پن نک لح الا
 ی5 ہہو 0ہ. ×۷۸ رم. 65]. 9< ۹۰6 ۴.8۱ ٤5
 م۱8۸ ک٭ 2187 ك۹ 8185 8۹۹۴ ۲۹۹ <5

 ×٭ ]5+ بہ ھو میج5 (08) 7۶5 ۹١
 3 6 8 ہم8 ک٣ ×۱۰ ۲ ۶۱ ۶۱۴ ۹۹ ۹۰۱٢۷۱

 جج ۹8+ 553۱ ۰٥ج ٭ہ٭ ماو. ۳۹ ہہ ٌی. ٭٭ ٭
 جب9۱۹ 5 ٢٢۱ 5۲5:۰۲۶ 5ا15 5۷5 ۴ ٹم یک ٔ

 بج تعا ي۱ ہ ہى 3 چگ ہج؛ ً ×5 85
 ےہ جو 9۴۷ ۴۲۳۳۷ ہ۹: 55 : ح) 5۱58 ۹۹× 6 5, ہز ہا

 ۰ ء۰۴ 9387+ ].٣۴* (ہی) ہ۳٠ مچ ۳ج8 )(( ۹۳٥۰
 61 95745 8, ۹17591 -٠ (چك۹0))

 ۹175 37 ٦۰5 ۱57 ی۰. ۹۹, 5۳۰۳ <
 ےک 633 ۹۴5 ۳ ی۳ 971775 5۲76 ۹۶۱ ×1 ہہ ۹۴

 ید من وو حج ٭ج ۴ 0 ,55 ۶۴۰ 1٠۶۲۵
 ۔د8وچ)ہ بج ہی5 مآی×) 5115 5۲۹۶۳ 15:27 چی برای
 داالَمْم رت َوَقلحم ہہ ی9 ۹۴ہ ج٭ ۳٣× 8 ء۴
 م8 ہ05 ۴ ۱۰ ۹ "جج ٭+٭ یم 504 ۹۹۱ 58 ریغ
 َِتلَعْن ہ٭ *حمہ ہ3 ۳وج *۳ك ۴ ہہ ×5 ك۰ ٭ا
 8۹ 7×7 9۹ ہ7 71 ۶۹1۱۶۳۳۴۱81۹ 15 341111 ةَتَلحن”٭ا

 3.--٭ م٣ ہمٹستج می يہ ٦ :8539 ,۹ ٦
 م7۹۳, ۱۳ ۳ک, ١ ۴ 7. فو. ما ٭٭ م8 ۹ 1۰+

 ی۱ ك۳ ۴571 ٭٭. م٣٣ ٭قعى "ػ٦ ٭8۱-

 يجہج٭ج) ِدتكعل ہ تل ِْيَز "چہ ہ٤ ٭٭ ××
 ٭ ۲7 ہ۱9 ۱۴ ٣ _ (چمچ3)



 مما. ك5 19۳ 11۹۹: جہ. ×م ×× دت -× کنانا
 جو ہوس ١ وے ہ۱١ ہ ۳8۳ ا5 8۹۹ ۴۳ +۱
 بب: 5 ×۳× ۲۴۳ ک<۲۳7× ٭×٭۰ .٭٭ (۰۳۰ 3۸ "٣ى
 حق,7۹ ٭نیى ہ "ن۰ ججچ٭ ہم ٭ جب( مچ. ا

5۳ 11۳۴ 53۳۴ ۹۹۹ 7 ۶۹۹۳ ۹7۲۳۲۷ 5 7۹71771 
81 8۴۹۹ 711 

 )×3۴ ص347 ۹

 لعنت - فطع ×۴ ۴۲ ۶۱۴۴۱۰۹۹ ۱(٣
 ک۹۲ ]۹ 59۲6 ۳۴1 88۸۰۰۷۱ 1۱

 نرخ لعل بت نم ںساگلا ود چو ہ ٭.٭
 جج. 27+ ٭٭ ہ۳۳ تو ۱)۹ ٭م٭ت٭ ہم, ۱51۹ (78)

 حی چرچ مج قرب (.٭ مج. وج ۰ 5۹۹ ,٦<
 یچچو بج ٭7م و2۰ م8. ۹۱۲۶۹ ۹356 27۶۰ *۳۰(0۲۳])ي
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 ا یڑطکلاو نا شضلاوادام نئئاواوما زا ا
 .| وا پاس وفا عت ایترکا نئئلاو سوجلاد
 : نادم هللا یت رک علل .
 ٦ ماما ورمتلاو سا ضرالا نمو تدلوشلا یا
 : اتے 21

 اپ تی ہہم :
 ا اوُجرْخَي نادار ف0 ح نیٹیاتتمٰئَلد ا"
 : ئ2 0 :
 : یس یر تا سلا لو ےک :

 اپ ےس ھم وج ص
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 مدز ہک ×۸ -٭ دہدجسو× ہد کوہ
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 رمح ا برش نمو ۃرخالا یف هسیلی مل ایندلا یف ریرح ا سیل نم
 بعذلا ةینا یف برش نمو ۃرخالا یف اھبرشب مل ایندلا یف
 هللا یلص هللا لوسر لاق مث ۃرخالا یف اھیف برشی مل ةضفلاو

 ۔ ةنٰلا لھا ةیناو ةنُلا لھا بارشو ةنج لا لہا سابل ملسو هيلع
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 ۹۹۸۸ +۹ ۱۱ ہہ 07ج ۳ ۳۳] ۹۲۴ 5۹۳۹, ۴ ۶5۴1۳۴ 5ا
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 5ہ 5 ۰-۴ ید. ۶۰۳ ۱۳٣ ہ۰٢ >])×.: ۱۵) 6
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 57+ >۳ *5ہڑوزک (30--ت< ہرحے م.٭٭ ۳ -٭زَقاا
 ے۳ ۶ ۳۳۳۳ 7416 7 ۶51۹1۹۴ (1۹ 3 7

 یر 5 ہ5 ٠٦ ×۷0 *ح” ہا :۱م)کق۹ (ہ3)ر۔-ھ× ٤(
 ہججات 35855 ٭۱2۳۴۱ 36 ٦۳7 547۱ ۶7 *ہ)کچ۹ (75)
 3۴ 71 ۸۹ ,٥1۹ ۰1771 78۳ 1۹718 ۴۳۹ رم ۱ 4۹

 ۳۳۴۰۳۰۳۰. 5+8 ۳ 5 51 ۳۴ م۳ 5۱ ۳5:۰
 و ]مچجو ودوج5٭8 ]مہ 37ر ۹ 5 ۹ 89

 91 ۹( +5 8 ۹۹۰ 5۲۴ 51 2516 م۹1 55۱ 4)۵79
 +5۹ ×۳ مم٣ ۱۳۲۷ وو ۹۳6| 585 6×٠٠ ہک یا
 *٭3 چ٭, ہم۹ ٭)رہک مے 9: مہ 1154۲ چ۹"
 ٣خ م٭۲ 55۱ ا ہو3! ۴۴ م۴ <۹ ۴)۳
 )۔مصكىہ ی3 ۳ ک۹۰ ٭رقا ۶5 ۹۱ 5ہ ھ, 51 ۹۴ ۹
 ٭ہ.1.۳۴ 2۱ ۹۳ 4۰۲ ۴۹۳ 5675 ۴٭) ۹۹۱ ×۱ ٭
 دورے. یھدتروہا3۴ م۳ : م3۳۰ رت ۰۸ 9×
 مم *50 ٭ ٭ )۳ہ, 4۱۰۲ 8۹۳۳ یبہ: باک 8۳ ۱ك
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 ۱75۴ ط7 7۴7

 ِلْوَقْلا نم بیکلا لزآَذُدْھَو ہج٭ >٭.٭3٭٭۰ ۴ : ۳

 ہ7 5141 2-7 تچ1 01۹1 ہ۴.( پی پا(

 ہلا لممنَحنراتسد - ولا لی (8۴]5 ۰٭) ۳ 7۲ہ
 5۳5٤۱ ٥۳۷۳۷۷۱ ۹۹۶ ٭ ۹3 ہہ 58۱ ۱۲۳8۹۶ ہا 77

 می ۱ ۹11 8۹۳۴ 375۳ ۹۳۰5۹۲۹ 5۹۳52 ۹> ٣۹

 رافادّسْلاَد ك٥ا ہ۳۶ ا73 ہ۶۱ 0 ج٣×٣۰٭
 7۳-٣۳ ۵۰ مج ٠ ہم 'مما3ہہرو”٭'٭ و

 +7۴ 575۱ ۱۹۳ ۳۷×١5 7157 5,5۱ ۱۶۱ ٢١87
 ہي ٥ ٠۹٣۰ وجچ٭ک و۱ 6 ب٣ مبں٦ ٭٭م
 ]اچ -)و7) ۹ ہ۹ ٣) م× ×3۳ 5۳۷۳ ٭ي : ہ۳
 ہ۳ 05 ج5 7 ۳. *ػھےچچاک (:ر-ہبہ ہ؟

 ]ہ73 ۵۱۹۳ ۱۳1 1۹5 : 5۹۰ ے۶ 377 ٥۴
 مج٭ ۹1:۳ م658 ۱ >٭٭)× ر8۰5 و۹[ 55 ۰ 8۱
 ما>۹ ۰۳ یک ۹7713 ×47 ]5 1۴ 38۹ ۴

 17۹53 ۴5 ۵۹۹۹۳75: ارشاد سلا یو لَصَ

 ہ]+ بج. ہہ جج. يہ مج
 م7 ۴۳, ۳ ٭×]ہ< مہ ۲ ۳١۵۲۷ 3۱3 ۹۹۰۹ جج
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 6ا7 جی. >٭ پآ٭.× ٦×> ٭8۹م ہ۶۹ 5۴۹۶۳۰۴ ؛
 ۳-235 6 5٥3 ×ا۳)۹] ہ۲ ہ۲ ۷٣× ٭ہے ۴۴ 7آ
 قم. ہے ما. ج٣ --۱۹95] ۶۲5۳۷۲۷۹۶ ۹)۱۹۹3, ۰ 5
 7577. 11۴ ۹ ہک ۳۳۹ یو٤ -۹٭۹9 4 651 6
 و-< پ6 >2: 9)1۹۳ ×۳۶ ۳7 ۹13۹ ۷6۱۴
 3)ا 9]4۳ 079 185۹1 ب125 ت5 ۳۹۵ 58 ص۴
 ج4 ۹۲ ٠١ ۹ ۹۹۴ >مو تم ہ م٭۳۰۴ك یجح ١
 71 ڈا ×6] ]۴77۰7 71۳73۰91 ۴۱7۷۰۴ ک۹۹ ت٣ 7
 پو ۶۵ مہ م1 ہج×188۴۶ ۹۶۳ ہ, ۹۹۴۹ 7۴
 ہیرجج ۰1585۱ یہ۶[ ۹ج۲ ۴۲ ٭ تاجاآ ہ۹ا 51533۱ تر
 ٣ ہ مہ 5 ہ۹۸ م5 ٴ۲۶۹۱ ۳۰٢ 5۳۹۳ >٭:تج

 مج٭8۳۰٭ چ<ڈئٌَى تو585 تھ 6حج ٭ہ ےہ یں
 و ج[4۹۳۲۳۶۹ 85۳ا 5ہ ۰۲۲۹۱ ۹9۶ا "۴۹7-۰ ۴) ٭ ہاجا
 گا 5۲7 ۱ ۰7۰ >۳ )۹ج (گاّ)ز م۲۳ د۹٥ ۱۴۲۴ (, ۶
 م3 3. 6۹57 ۴)۳ ×7 ۴۹ ۹۸۲۳۷۶ 8۳۰ ء٦۸77
 ۳۴۴ ۳8۶۸۱ 3× ۳ہ >ہ ۸۳ یەرر ہ۳ یک ۴
 ]۷ج نت ت4 نج ۴ ۴۱ ا ۳7 م۳٣ج ا
 ۔)×٭ ح۔ یھجچ-:-ہ۸) م٭٭ ووچ.< ی 7-۴ .:۹

 555۰ ۴) 7718۱۲۹6 7)575 ۲7۰ ص۰۴ ۴۹ ٥ ٥٢
 ت/۳۱٣١۹۹٦۳ ×آ مچج٭ ٭م٭۱ 3ج٤ ٭٭۱ 858, 19۴
 7181۶۴ ٥881 3181 21۳5۲۳ ۹919115 | 6٤1۳ 51417 ۱۳۴۳]ر ۳۶

 گ۳ ی3 93۷51 27۹ ۱
 رھ رض رت

 رظِبواَتلاب دق ذرننَمَم ہ06 دانا یج جج م

 اساس ی7
 رت ین2 نک ہک یت نت 7 تو ض ٭ ن7 تک 7 2ق تا تر تہ قا تہ تہ ہہ 7 یت 7 ت7 ا 222۳-7277 ت27 72ر اچ تجزیہ ہت چہ ٹک نت ات 2727 7 2۷ ا2ی ا نین تاکہ دمہ

 پ حا ۳٣۳٣ ءساتال برتقا

 ےیل رک دت ےہ ایٹ ٹر ےل ہی ا 7 ۷ک

 ٴا طا لزاۂہْمَواِلوعَلا نم بیک ِلِآَمْدْمَم ٢
 ا ہلا شین نئا کوا و مک زا نامی یلا اج
 7 ٹکا مارو یکن نا مج یلا الا داد ا:
 ا نمةَفِدت لب واَحل اب دق رت داود 7
: : 
 ا دشیپافلاد نییاظال یجب طو ئئارٹک ا
 ٠ ار لو حلای ںیاکلا نوا ہدج لا کلا ا.
 ٠ اڑ دوا ی۶ روک یت ند نازک رماض لش عد ان:
 1 تما ست قوطا ےسااورک کیو ھا ۃفاتم ا
 ۔إ اھٹماولک املا دممنانژ وکرم لع ا
 إ۱ معا تیل مم ناسا نہابلاادیظاد ۲
 ۱ *ینقعلا تجایاوف وڈیو مرد او دویاد ا:
 ےس 1 تر ید خووق ادا تدوخ ظعت نمو کد ان

 2گ 7 7

 لدجچاو ۔

 .1 قروزلا لوق اوَجَکَجاَد ناگ دلا نو سُجْيلا ا
 :ت.سص-.0 ؟ پ ہک ےہ . > 7

 ۰ عا گپ 8ک ا ےک ےا ے8 ےک ےک ےک ےک ےہ ےہ ےک ےک ےہ
 7 مے یک ۰

 مم)ر جو ب7 ہہو جب مرو مچ یج 97۶5

 س5ہ ہیر كر حر ور چجچ جج ہ ہچبے٭ ۰ 7

 >2 نج یج مج بج دورہ مج و. مو وع ثب ٭وچک

 ]حج وترجو ہ رہووج جج ٭وج٭ جج ٭ج٭+جبب یجب ہہ

 ڈبو روچج ٭(کک بِبچجہ ژجر عید ز جص
 3۳ج [.ق7 ۳ 9ج ہہ ر77 7۳7777۳ ھ۲ اچ 7۳
 ڈیرہ وج ٭۔ن -٭ہ یج وو عو 5ہ ۷ یموجہو) ہو

 ہک, 7۲×7 )ہ۲7 ت7 یم ہی7 77ر
 ممر یج و +ح ٭يو ۴77 ھ۳۷ توزج م۹ ا7]5] ہک۔)5

 بج اا7+ ہ۷ ے7 یجب -+تورج نتورچرج قیوم ۶۳۲۵ ×ہورو

 ڑ7” میجر حمحر ]مح ہزرو ہر ]رو عجب 5 ےہ
 جہ 5/۷ 9+7: ہیک ہہ ہہ جہ ٹر مہ رچ٣ اج

 جحچج ڈو -حك- ۶ بج 9و یجب یب عچج ہروو چو یچ

 ت0۳ 577 ۳٣۲۹ / محر یو ٴ)7 77 بہ نجات ہہ

 ڑ5 ہی مو ہزح۲ ہج۲جح پک ] یو وج ہ۹7 ہہ یا7

 جج ممز بت ترہحپموو ر ہو بج پچچج مہ + بیر

 ر7۳و-)۹ۃ)7 د(۸ک دےہہرج یرجرک وید ہروچجج یڑو 4ج یر وچ

 توبہ ر تصور 19+75 اج کر7۳۶7 5۳۲ 7۶ 7 57

 ]چر۱ ج0 یروچ کمو آج ہجج٭ لم وج ہرج

 ڑہجیرب ےپہ یب عو دبی و

 5 ھےرش ےک ھے
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 مم یہ ہہ <٭8۷ ۹۱ 5۱ کت پ٭۲9 >۰ 7
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 چ۷ ہ ۰ 87) ہ5 ک*۲۸ [أ؟٭ ]7۰ 3۴۴ ۴ (۳۶
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 ہم ۳9 ۹ ۴ +7 "5ع ۱- (٣ب8) 33۰ <۹) ×۲
 ے٭٭آ جج مج ۸ مہ ہہ مت.٭× ہہ. یقئ)ر۔ہ ٭
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 مہ ٣ک م٭ ہق : ہ٣ "جج ا ۹۷ 6

 ۱47 ۹۴5۲۳ (۴۹۳57 ۶ 5111 571 ۴۹۶۳ : ہم۶ 7٤
 د9 ھ۹۰۹۰ م۰۱ ۴۹۳) ٥5۲۰۴" ؟18+ )31( 3۸8۰ ٠۰٢۱"

 ×7× 237۹2, 515 ۹۲۹۹۱ +7 ۲7× 521 5إ 3

 ہٹ م٣ ب٦ يە ہہ ۳. ٥۶٢ ہہ ٥٢٢ ٭اا٢5ب
 577۰ ۴ "8۳۰ ۳+ ۱ ۳. +۲ 5۴ "۷ ۲۰۳٣٣٣ ٛی۹۷۹
 ہک 1 ا۹ مق ۹گ ٢ م۴ +55. ہی .٦٦ ٭۳٣۴۰۳۰

 ۲5۹ 5 ۹۰۴ ۴ق ۹۹۰ ہد ۲۳۷۶ 3۶۴ ۹5 ؟۳۳۶ ×جچ
 ج۲۹۱ ہ٣ >٭٭٭ ہم ۹۲۳۰۶ ء۸ ج۴٠ ی٭
 6617 5۲5۵ 9۹1 ×5 ہہ 77187 (ھ3۷8)-ی٭3 3 ھ٤
 11 5۱ ۲۳۴ م۹ م٣ أ٣ ہ۹ ی٭: وو ہ6
 88۹5 <5 6 6۰ ہا مج م5” 8 75

 3٣۰3۱ 15, 5۲7۹ >۹ م7 *۴8 فی ٭67 ٥ا5
 5۱9 8 ہ٣۰ ٭چ٭ 5۶۰۰ ٭چ ۹۳۷ ۴۲۹۲8۹۸ 68

 2577 5 ی۶ 8:601۹ كيبل مھَّللا كيبل ٭8٥ 6

:۰ (3:۱) ۹1۹7۴ 37۶ ۱۴۹ ×۴ 3(۹ ۴۹ 56571۹ 23185 
 37183) ۹۲87 +6۸5 << ٭]گک "۱۹ج ۹۹

 ات -١ ولا, )۱٦5
 ےلیقرح۹ ہ7 ہ3 ۳۷ ۹۹۹۱ ۰ ×7 <7
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 نعت نم نم نیئاک ارض ۹(۹ 8۳۳ ھ88 ھ٣ ٣
 ٹی ×× ہأمو ]8 ۳1 ۱۳ 5۴۶ :؛ ہت موہ,
 ٦7 ۱]577۱۰۳۹ 74715 5۳7 5۲۳. 5174 ۶-7 "×۲ م٭
 ہ7۹ ۹7۹ ۱۴۳۳ 5۲۴۴ 9)013 ۴5۹21 جإ۴۳ 5۴ ۱
 و5 م۹۹۳۲ 5 م٭ 8 *۳۰ ۹:21 5 5 5۵ ہ5

 ٥۹۷7۱۹۳۳۰ ۰۳۹ ١5555 ۳ ۳4۹۹۸755 ۹ق ٥٠۱
 ہ۹٦ +9۹ ۳۷۹۹ ی٭۹ ث۷۴ ٣34--2 ی۹7۳۳ ۹ 7+۱
 ٭ ىیرم|[) *٭ ہ اک ہ6 ا ۹5 5ک

 سا ہ5ا چک

 م۴ ۱ ۲٥671۱ ۹۹۱۳ “کفٗ٭۲۳۷۳]5' 9۳۹ 71167 6 ۳۲5۳7 ٣ک
 پہ م٭٭۱ [9پ ہر یوجتروج3٭۰۳ یا >۷7۰ ہ۹
 ي۳۱ ۰٠۳۶ 257 "۲۷۳۴ ہ دچ5 ۸×1۰ ہہ و٭

 ی1[, 71۳7۲۳ ۹۲8 (٭!) ب۰ ×۳۳ مہ | یک ۱۳۰۹ دبا
 مح لہ ۲۳5 ۹۴۰۳ : 'ھجج ی د5۳ ]م۳۴ یک 3<
 یج٭ ۹۲۰۷ م8 ب۹8 ء موہ” ((و٘چے_ یج جج مج "جہ

 8۴۸۳۷۰۱ 57۱ -۰٣ م۳ ۳۳۸ ۴5ا ۱۹۱ 58ص ×7 ٠٣(
 "کہ م۹۱ 35۴۱ ہ×٭ ٭م قوی ۳ہ ہہ ٭ :؟595

 م۶, ک۹۰ 3۹۳۹۶ ۳ا۹ ۱ 5۳ ۱۹۳۳ مج مجہج٭ ٤
 9۹۹ كہ, 8> )8( ۲۷ 4771 ۹۳۲۹> 51 ٣۹5

 ۶۴۲7 ]0779 751۹۳۰۰۱ 7۳۳ ٭)ز .-- (ق۶×518 ١)275

 ہےو٭ << 3 ۲75 یای,ر مج یب5 ہ۰. ی٭
 ی_جت)و ب3۰۹ و۴۰ ٭ہ م ےہ ×۰ ع۲١ مت

 ٦۲8۶9 ے8 3 ۶۱۳۴۱ (۴۷8۷ 55 71, ۳5۰۳۹ 51 5۳۴ <۰
 ٭ 85, 1۴ مج أو ۲۳۳۲۰۳۳ 3: م785 ہ۲۴ ۰ ۱
 جی ہ٤ ۰۳9۹5 ۹ 3 "۹5 (818) ۳۹ ۰۳ ۶
 ی<.: ی٭ 85 ۳۶۲۱ 5۲۳7۴ 3 ٭٭.٭ ٭ھچ م٭ک” ہک

 ات کاو ۹ ٭× مو ہب+ات ہصح.×٭ 9 ۰
 ۹3۱۷۴ ۹۹۹۹۹۰۲ ۳۳۹| ٣بج ہ٭۳.+ ۳٣٢ر ٭ج1٭ت۳ ۳

 جت وم ۳.۰۱ یة م3۰۹ ھ۳5 ٭ 88 "٭ ؛
 ٣٣۰۲ 5 ٭٭ ہي ہہ .٭1 ی× ہ م658

 هذللاو ال ٭٭٭ ءللار یلب 5ر( ۳۴ 8۳۳) 3518۹ ۴, 9۵۹
 م۰۰ ۹۳۹71۴ “یب ×۶" م71 ×58 ۔_۔ (3]37۷5))

 _ ×ج× ۸ہ ×× ؛ یبا ناکارہ ا۹
 ارب ٢× ٣ج( مالا 8۳ ۹ ہ٣۹. <1 ۰۱ ٭۳۰۳٣.٭ ۰
 ف5 : ی<××٭؛ 3ئع٭ہمہ ہ رہ ہہ 5 3ب۰ یر
 ٣ ١58557 ج٭٭ 97۳ ۴5۱ ؟ 38 ٭٭ ہ
 8۰ (عي0) رک ہ٭ ہ53 پیو می. ]٭ 5,
 یقەج.+٭ مج دب۱. ہہ مہ 9ی ازو ة ی3
 م3جع٭. ٣ ٭۲۱ ×88 ۱| بب ناکَم ×م 286 3ي ہ
 ×8 37518۷ (ک):)-۔ی۹ 8۰۲۴۰۱ ہ0: ۹7ر 18 ۱۶۰۱7
 ہ”6ھ(]7ہ ۹۹۲ ×ت٭ ہ ی٭ ۲ ۹۹۰ ہ٣٣ یمر۔م
 ز۹۲ 5۲۳۴ ز۲۰ ۳۳۷۳۳ >۳۳ >۲۳۳ 585 ۱ ۲۳۰ (چ801)-<
 تب ۶75۹۰۴ ٭٣ج1< ہ۹ ]ہ۱٦ وک 3ق:ر۔۔٭
 ۱۳۳۰۰ >:×× (م٭٭ د55 3ا07 ما 588 ۱۰۳ 5ذ8 ٭
 9۹۳5 5۱۰۸۰۱ ۱۹۶۹۹ ٥۶ ۱ >٭٭٭ ٭٭٭)7 قو )۔مت و 8+5

 ۳8 ر185 مج يدج١ ۳٣× ہہ ٭٭: ْنُِْك لنا

 انیَه ہج٭. ×× یہ مچےج ۔خچج ٭مج ۹] ٠

 ×37 7)3143 (57 بر 7۰ م7 ک2۴ م۴۳۲۹ ۳۲ ۱
 5۰کہ رک ہے پ۳٦ ٣۳٢٣"  ہ٭ 0 7۹
 19۶3۹ ۹۱7۹9) ۹5 ۹585۱ 55 ۹۹۰ ۶1۳۹۹ ×٭
 ك۳ا ۴٣۰ 5131 ۲٢۲۰ ,[2٤۴ ×1 77 ۱ 5)139 ۹۲۲۳۰ا ك۰ا ]

 5 یب طا ۹۹ ۹5۹۴ ۹85 ۹٦۱٥۷۴ ۹5 8571 5 *ا

 ک6 م۷ ء۰٥ ۱٥۶ 7۳3 5: 93۰ ہ ۰۰ 909
 تہب ×1 ۹۱ 1 75 ک۹۹ ک۹۳ *ز1777 ۳۰۰ ۳۷



 ذ00 بم 7)3 ۳٣٣7۶ ء7۶ ۹٠

 -۲ ڈرے ےک

 مْحتَتتاَِدَْتيل رخ یج ۱8+ , .×٠× ۱× ,٣ ہ×
 جج 5۱ كا۳ 5۳۳ یک وہ6, لا0ا, 59۳۱۰, ۱۹۷ ٭ا5ا

 725 01۹4 ۹1 571 777 ۱ 515 ک95115 ۹1۴ 77۱ 1 7
 3ت ۹9+ 87۶۲۴۶۱ ی5 7۳ ۱)۱۰۹ ہہ ہہ جے م۶۹۸ ۹9
 <۲ 5۲5 ۲۷۶٦ ق ۴۲5 ۳۱۹ ۱ ۳۰۹۷۹, کچا ۶ ل١ (۴۹, ۹ ۵9
 وم ×۹ 55۱ 133 55۶ ج٥ 9۹۸ ۹۳۱ ۲۳5 7
 مہب٭3۹8) 6 +۳۹ کب (ہك۶7۹ 3:9۹ ۹۹] 5۲۱ ۵۳۶ (۹8۸ ۲۳۳ ہک
 یک ت× ہ75155 1 305۱ 3)5۹15 <۹ ۹۹۷ 751, ۹ 7

 25 ۴86۱ مت ب5 م6 ہہ مات5۹ م۹۹8,
58! 

 ۶ے ہو سس ٠ ھڑ و2. و

 ھر ثا فل - روزز ×8 رذن یک ۹75 | ک۹ 1۴ ۱

 5 35۰۹ ہ5۰. ۰8۳5۹ جت ہم م٭ م٦ ا.
 ہ75 ٣-6 ہ٣۳ ۳ ۴م ہر ×8 ی5 ۳ ۹
 775 ہ۹3 ۲7 +7 +5 مو ۶۹) 5۹ ی۰. ۹ <۱
 ×5 ۹۲ <۱ ۹ ٭إک ۲×۳ 6٥185 5 ×5, ۲۲۳۵ جگ: ٭
 ہ85 188 ۰1۱۳۳5 ی٭ "1875 278 5 ۳5 "۹ <

 7517 ٦١× <7 ×٭-ہہحی ×۱ ۳ بات م٣٣ أ۴
 مہ, ×۲. م8 ہ3 ہ۳۳ م۴ م۱ 58 3 ۹ أ8

 3ج۱ ۰35 ۴۶) 6۹185۱ 5 می. +۴۶۸۱ ۹۴ ۴آ ۶)
 << ۱ ہہو 5۳: ید دج٭ مج]۳۳ مس ٭ ×5 3ا۴۶ ی5
 357 م5116 ×۰ مج 155, "48۸1.7۳۳. ۴۱۹۹۸ 76 ۱)
 وو ۴ می نآخ ×5 ۲۳۳, ھ۳, ۴۹۱ ت۳۹ <6
 مج ہ۹ ی5 ۳ 5۲۲ 8-۲ ۲٢۳ 1 6٥185 ی٭؛ ۲۳ ٭زآ
 م1 6118۹ ۱۰۲۲۴) 57 ت٣ 5 ھ۹۰ 53۱ ۰۵۲۳۳ 5

 ہیک 7ے ۲۳۴ 7 1

 751۶, ٣ ×1 مہ ہ۹ ٣ م٣ مج م5” 3گ
 م553 -٭ج. ٭ےک< جہ ہ ہم8 ٣ہہک٭ 9۰۶ جم ۱ ٦

 تت۰ ی2 ۷۹ ۴۶ "۴۱۹ ۹× ١
 ج۳ ہ۰۱ و. و٭9زکر 6 ک۹ ء11 7

 ٭٭۳ (۱

 علا تیباپ اوٹ یشیلد ک٭ 9017۴ 316 ٥9471۳۴-۴6

 ۳۷۸۷۶۱ 5795, ٦× 7۳۳۴5 ۳۰۷ 911908 ۴۴۹ ۹۲۰۹۰ م3۹7
 ٠ج ٭۶۹۱ ×× : ی٭ ہەو٭ مچ 5)5 7 ۴۲۱۰۹۰ 6 ٤۰٣"

 ۹۴5۹ ٦۳ ۹۳۴7۱۰۹ ۴ ۱ ۹71 1۹6 ؟ز۴ 5۲۳7 ۴۹ 5۱
 ی7 ۰۴- 1171 ۶5 ۹۱3113713 77۹ 19۰77 *ٍک۳51 ۶ 5 کی5۰ ؟ڑآ

 ی٭515 ۲۴ ۲ ۱- (395۶-۰ ۸)

 قیتع تیب - قیتع ٥٢× ۹ نے۱١ *٭ہ7| لاک (۹8) ۰ ؛
 5815 گا۹ 158 ٦ قیعع تیب ۶ [۹ ۴1۹۹ : ٥۹۲9۲185

 ×7 5٥5737۳۹ ١ .۹۷۳) <٭ ہاڑ٭ہ٭ عج وچ
 8کی رہ ئیچچع.٭-'٭۸۱) م٣ +۳ >1 ہ٤ مہ

 قہ مج ہ٭٭-٭. ہ۱ 5۰1857۸ ۹۸ا یو ۰×
 ۱ ٦>

 3.4 7 ۹7۳] 0۳7955 688 ۰ ×٭ہ٭ و ۴
 ہم6 ۶۲۳۰ ٭متکگ. 1×7 24۹137 چور عج ۱(۹ ۶۱

 مُهل عفاَتم ا ھر ۷ا۹. ۹-۹ ۹ ×× 7 ۴۹
 یک تا8 6۹ ۰۴ہ 886۱ ی۷ عفانم ×18 ہرکن
 )1589 می 0۰۳ ۲۲۹۹ د5 88ی مو 8۱ 5۰ 7
 91۹ ہ51 5۳7:٥5 5 ۳) ۶185 2ء۳۹9 ٣۲۳۹ ٥ئ۴ 7 7 ۱
 ]ء۳ یم( ۹17 ۰ 19 ہہ ا٭8 ۱۴۶ ۹۹ 7
 ہا رک می ماْ >8 )۹4۹ <۹ مو ب۳۷ ) گ٣
 جو مج ی<1۰ ۹۹٦۲۷ ی٭٭ >۳ 1 ٭ مہ٭, ۴6 7

 235857 م۱۹4 ۱*۹ ۹771 ۳:9598 55 ۹1 ھ, (٥م را
 ۲841 697511 8753 ۴55 517۲۹ ۱۹۶7 ۰ ۹۰۳79 5 ۲5 ک ڈا

 ہہ[ ب٣ ہم. ۹--۰5۳. 551۲۹ 01 7۹7 ۴9 ۹۶
 ×34 5971 217 ×05 ٣کا5 1:۹۸۰۹ 55۱ 5۹۲۰۶
 ڑ5 7۳9 ی3 ئ٢ 3رم ۸655 "ج٭چ ہہ ف× بم

 در ئ 8. ہم 39۳1۰ >-8۰۸ ي ۱ 6: م٣۳ ء۴
 "687۳7 5 ہہ جچمصو]٦ 7 +۹ ۳۹ہر ہ ۳ت۱ ۹۲]
 5۹ 5۲ ۲٦۱.78۱ ۴۲5 یک ۹۹۹04 718551۲۹ ت5٥ر٭٭ 1 81۱
 چود ہ85 ۴'۳ ہ٠ جج ہر (؟(يک ۸ ]ی٥ا ہ۴

 ۹۷۳| ۳ 77 ۱ 7۹ 25778 ب۴ 215۳ کیلا (53131) ۴ ٤۹
 و5 ۲١۸5 6۳ ×5 ۴۳ ی٭٭ 5۲۰ ۹۸۶ ہ م۳۳۷[ ٣٤
 مج ٌقن ٭مہ, ہہ ہچ مج ب××۹ ۳۳ ۹۹۲۳ ہ, 5

 ٦ک. 5 مج مج تہجد ٭گ ۹پ ٭-٭ 585 8
 ۳۰۱ ۳. ۹-6 کچ 7 7 .-- (0۰۰9), چ6 ۷89))

 <8 ۴ ۲۳۶ ۹۰۳۳.۹ ی٭ ء۴ ہما 3-۶
 ٭. مہ 5۲ ٥٥٥۹* 5۲۳٢ ہ ٠×" [٥۹۷7 دہر ۳)۴ ۱

 091 56۹ ید٭ <6 ڈڈہہ اکا 3ق هللا ےنااورکںیو

 راشالا من شو رراَم لَع تول شک ۹۹ ٣

 56615 531۹ ٦ 851۹9۹ مج ہ۹ ٭چ_9 ت۶ا٥ (9]
 ا ۴+5۳۰ ۳۴۰ ۱ ک۳5 ۵:8۳۶۴ 5۶3) ۴آ ک3 0م (۶

 م× ہ صإ مج ہہ 2ء۹53[]۳ 21۲5 :15] ×1 ۹11 2355, ٤
 ۳۷ 7. ×× 5ج7 57 ۰۱ ٭ ۶۰۹۴ م۹8۸ ۴

 ٭م١٭ 86 ۶5 ۴5۱ 5۱ ك215 ۹۹۲۶ ۵۹۱۶۹۹5 ٣٥
 5۳ ۳ 58۶ ۹٢۱ ×تب ۱ کتا ہ57 ۴ ٣۷۳۱"

 7951۰ ۹۹ 753 495ا (۳۸1 ٭×"×٭, "۹۹9۹۳ (8۸)

 ۹) 5117,۹1۹۰, ٥55 ۴ >ہ,دد ٥ د× 518۹۱ َنِيَوتتراَم

 رماغألا ةمَب یج ج۰ ہ1۹ مج ۰ ۱۰ >

 5ما۹5۹8) ۹۹ ہ٣۳

 اھثِماَول یو ارلک ×8 جحح٭ *م وم پگ
 ۰5 5۱ 5 ہ۴۴ و ۳ <٭ ئ1 )6۳٣ م50 ٭٭

 ہچ٭٭٭ اًنناَهَنَملَحاَدَر  ٭م مہ جج
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 --ے٭

 ہللاولخ جج يا 8۹486 ۹< 8:۴ ١۰-۱
 ×3۶ ۹۰۷۰٭8) 8۳۹۷۸۷۷۷ ٭7:٤ ۱ 9:2518 7۳۹1 5۹] ۹91
 ےہ ہ8 5 مج یہ5۰ 8 53گ 5ا ۲۰ ۹ 8

 ہ3۴ 2۵57 1:3 7۱

 کي لشیا ملا مالا ٹو - ماعنا ۹ 7, ۹
 چ6. 5. ۳۰7 971 8۳۳ 7۲۴۱۹9۳1 ۳ ۹96

 <*٭٭ہ۱ رکيع لُقياَمَِلِِإ "ج ہ٭ جج "و5 ٭٭
 جہ. 71951 ۳7۳7۲ 5۰۳۳ ×۴۳ ہ۰۱ ۹<, 7 8 ۳٦

 چچ ہم ہو55 7 د۹ ٭٭؛ 58 ۴م" ہ ج5 8
 ب7 ۲× 553۹ ۴ 57۴۱ 1)۹9۶ 711157 57+7

 ہ۹7 1+ ۸۹1 ۹534117۹ 3157|

 ناتوکلا نم ںُجيِلا اوُبَِکَتَو - سجر ×۹ ۳۲ ۰۴5ا
 ہہ ناثوا م5 نثر یو 5۹۳9. ۹۹ ۳۰۱ و7۴ ۹۱۰۹

 5۱ ٭]یا ۴۹ : ک31 ۰۹۳۰۶ ۹57۳ )۶ ۹۰۹1 ۱٦۳7"
۱ ۶۲۴۳+ 

 رُوژلا َلْوَق اَوَفَكْملَو - روز لوق -ئ۹ ۹8001175
 ہ9۰, 5 ۱158 ہ ٣۰۱ ما ہ ج۶ 1۹۳۴ ٭
 08 ٭(ا۹۳۰|٭ ۱ ۹ 7 27 9971 71 (31 ۹)۱۹7

 یز م٣ : پص× ۳3۸۱ ۲۲۳۴ ک9۶ : 5۸55 8
 ×3 ڈر: ۳۷ ۹۹1871 ۹1, 19971 77۴7 7۴۹ ,٥۴۹

 ٭٭ ھ۰ ۱:۱ ۱868 م۶ ×× ِروڑلاَلْوَک مم 8
 ت5۶ ۴ ۱- (۸م1۱۷8))

 ہللاربعش مظعت نمو - رپَعَم ×8 ۃریعش - و 8 ۱ 5

 ]۹۴ 57151177 جم م ٭٭٭٭ ٭٭ 8۴ ×۱٭٭٭ ۳
 85575 ۰٦۹ ۹1 55, م0 ٭7 رم ۲
 ہ58 مج ۳ ۹۷۳۶۷ پ٦۸ ۵715 ۳۳ ,55 5۶ ٠×

 یوجج ٭نہ٭ہہتج + ۹۰۱ <۹6۱٭<.-٭٭+ ۳
52۴۱ 

 بقلا یشن نم ۹ ہ7 ۴ 815 ٣7۳
 اڈہ بستر
 حج مےق و954 ت1ت >۳ ۶۱۰۴ 6۲ ۶۲۲۱ ک٢۲ ء۶
 م۸ 5: 5۳۲۴۶5 ۰۳۰۳۴ ۰5×77 ہ۳م77 ×۹۴. 7 ()7

 و 5 ھ7117, 7۹ ۴77 ۶۱۹۶1۳ 1۱

 یم لیا لا منا تما یو ۹. ۳۳ ۴۴6 ہ٢٠ ج٭
 ٭ج53., 8 ۶8459۹ 25717 >118 3۶۴5 ۴ 7 ۴۶
 پچ -و م5 ۴8.۱.6 ۰۳۳ ی۹۲۶۲ ۷×57 ۹۳۳ ۶

 پہ تم[ ×۱۳  ×چ ١۹١۹63۱ ٣۷۹۱ 7آ ۱۱۹ ۰۹۹ 7
 نچ٭ 2٭ ۹ی ۱× ٴہہ٭ 8 ]۲۱ 85۱۷۹ م۱۹۱ ۹5۲ 08
 2ق 9ج ٭٭ ۰×3 7ج[ ج٭ ہ٭ ٭۱ ہ۷۷۳م م٣ 2ء۲۳۲ 6

 5 انڈا اپني 7277 27
 2 تتیتج دحج رورَخ ا

 د] نداھتاو هارہعش یظعی نمو تك دم قسم 6

 2 تھر سک اک و اج

 >1 تک ےہ ا
 ] 6 نسخلا تواس لَف لج وت :

 1 لع نی ہلا رک قا چل
 جدت قی ہراکم

 5 تہ الی تک 7

 1 7 ےہ ےہ ہہ سی 7 - 3

 2 اینک یز فملاو مداَقلااومحط اد اما ولھک ا

 : رم جہ ےہ ےس ے لا

 (ہ)) دو عل وو ہی رو د٭ ×()ڑ٭ ۲ م5 ف۲7
 بج وج ×× ×٭3ج جج مہ مج ہبہ و مج جج 5
 ۔قیج ہزج ت۳ ۰آ ی۹ج یب م7۴ 757 77 ۳۹۹7 ۲7 7
 چہ مج مج وہی وک مج! ٭و+7 در ہت 1
 ہمت جو !ہب٭ نہ ۱آن ۱+ ھ۰ ۳5×۴ 51 37 ک7
 ٭جز٭ ×جج358ہ)ج<ر ںدر ری٭ہ چوہوی 17 ءء۶
 ےہ 5ججج ٭ئ ٹجج نر بی ہ٭ یو۳۷ ےڑچ<
 جج ج٭ وہ ×۴ ۱ (مممر ہ5 ھعہیر٭ چہ جہ "7

 7777 >۳ ن57 م+) بتحم٭ ہم۷۲1٭ ہ٭ہر٭ک ہکآ ۶
 یر ج7 رو. ہ77 ٭ یب٭ 79797۳۳ ۰7۳ 7۹+

 مںےر ×جہ مج چچ٭ ج٭ وجہ مج ػ 3597 ٭ ۰
 ۔ںج ھ+٭٭٭ جہکہ٭٭ جج یہ نج ۱×× ٭(ہ-۲ مج 75ہ
 جہ <7 ےہ مج "جہ ]چ (ممدر وج  ٭ وج چہ تہجرچہ
 جج 8 ہھرہجہ ہہ جج بج ہک مجاعر ہک
 ہی777۶ ۶7۳7 7)7 77۳7۲۴۱ ۹)777 7/9۳ 87 777 7
 ]۔چج ڈرو ۳ ہ7 87ج 777 3577۹ ۳۶ / ا۳779 ۳۷۲ 77

 جج ہہ 7چ ی۷ ا 3777 3777 77 949 7 :٤
 چپ چچ یو می ج بج ہہ٭ ہ موج مم ہب۳)

 ۰6۳۳-۸ م777 77ج ۳ 75 ۳۷ ہ۱ز جت
 وج× عر (مو) ںوجوچ یو ہ جج ور 5/5 ک۶5 7٦
 چو ےب رطح ٭م ہ٣7 مج ””٭٭)) ۰۴۳ 8
 بہ۳ ہ۳7 ج چہ رہا چ۳ ہار 77 ۳
 موج جج و جو ہ ٥38 ہو ہہ ۴ ڈبو و٤
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۲ 

 -.]ہجص. ×× ٭٭ :3 ١< ہچچ ٭ت٭ت دو
 ۳[ یت 6, 15 55۴۴5 77۹ ١ ۹۳ 97 51۴۹ 5193۲6 ی٭

1۱ 7 781۹3 315 ۹9۳ 

 ہلئارإاعم نیر ھٹحج ءندَيلاو )۹ ڈ(4+8 (۹

 8× ؛(<<ک 5 ۲۴۰۰.۲۰۱ ۹۹۲ 55, ب٭×٣٣۳ 1۹۳۳۳ (۹[خ ۹۷۸ہ ٭
 ی5 ثاعش 7۹[ 5۱ م3۹۸۰ ی×۳٭ ۹4]۹9۰)ہ ٣۳7 ز

۰۹۱ 511۳ ۳۹1 ۶۱۶۴۳ >۳ ۹8۳7 ۵:5:6 ۳۲55 

 فاوص ہیلع وددارسااورٹڈاپن فاوص -۹۹ ۴

 >21ہ7 ۱ ۳75 37۹ 6٥5 (3ا1) ی۹ <۹ د٣ 7۰+
 ڈے 3۳ ۶۲۲۳۰ تو 5۳ 977 ۹ یک ی٭ ۶۲ 5۸۳ ۱
 509 6 یک 68۱ 59۰۸ ہ۳۹ 3ت م۹۸, ۴7 ×چج< <٭

 ت0 ۳٢۳٣ ۳5۲ ۹> ۱٣۹۶۶ ۳۳۹ ۲۲۹۴ 7۱ ٭×ج<۱

 اھب وم ثََساَوأَو ۹۹ تبجو ۔یچ تطقس 0۲ ۳۰5۹
 39| 58 تبجوسمشلا ا٣ 7ن 09 *[۶۲۴۱ ک۹۲ 55 ۹

 ۱ 818۰1 39881 5٦5

 عمار َماَيَلا ۔ہ]٭٭ م۹3۸ ہہ ہہ +۶8۰۱۰
 577 5۲۳٣ سئاب 785۲۱ ٤5صی[٥ ۱ ک5 ۳۹۲ ئ8 9۳5833 ۱ 5
 7۳5 ۱77۳ متعم ۵ مئاق ×ح ہہ چا7! 5۹ )و ۴۱ ×× ۱

 مناق ی ید م55 5۱ ج5", ۳۹ 5۲ 1۹ ۴18 1
 92 >۵ ۹*۹ مأک وج یو مت اچ ۶۳ ہ۳3 ۶
 ۹۱۰۳۳۰ رتعم قی ۳مو ۳5 ہی, ۷ ا ۰ 7۳7

 ے7 د2 ]ا۔07۳ ج8 ٭ ×) 7ج7 ےس (۷83]1)

 ف۹۲5 [(۷ ٭چ5 ہ۶۹ ج۳۲ ٭٭چ:؛ ۹۰

 +67, ہ ×۰8 ۱۴ہ 3۲٣ : ایمن لا لیبل

 -< ہہ ص8 ]۹) ۳۳۰ ہ م۹۹۸ ْب٭ت ۱5۳ ب۹۳ : 6
 5555 <۰ یہ٭ ہ۳۷ ہ 7< فہ 4 ۴17۹187 ۹۹۰۹ ٦×

 ک51 75 ۹4۰ 97۶ ج۷ 36۹ ۶4 518155 ۹1 214۹

 ۹۹ ۰ع 59۹71 75۴1۹ ۴)۶ ا ۱7۶۰۱ ۶۴۴ 17
 7ج. ی۹۷۳7 رک 3۰۳۲۵ 515۱۶۳٣۷ ے33+ج×) ×)., "۳۳ "اک
 ۹ہ ۶۶۶۷ ۹۹) ۲۳۶ ۳ ہ۴ 31۹۰ 5115 ۹۳۰ *۲۴۸ 15

 ۲۳ ۶۳ ۱ 8)۲۰5 < ×:مہ ہ8 ی۱۳ ۶۱۹۹7
 ٭×ک ۱ ۳ج ی٭۳۲۶ ×8 ٭۵ ۲74 ۹ م۱3۳ جہ ۹) ہہ

 57 ۳ ح۳۲۳ 59 ۷٣۳ +۳۴۳ 5۳7 ی7 ۴1311 1۹888
 81۱ |٦5

۶... 

 ہہ ٰ |إ یخ میچ ٹیومددم

 . 3۳۰ م۴ ۷7۰۳ 557 ×7۰ ×× ×۶ ج> ×۰ ۹
 ۳5 ۶۹1۲۷۹ ہ۹, 55 ۹۲۹ 5)6718 ٣ ب۹ جج ٭ ؛٭ج ٤
 ٥٦* ڈالا دا5 6۳ ٭٭ ۳ا21 ہک ۴, 5۳۹ ۹۳۴۲۱ 7۴

 6 ہا )1)5 35 678 2 7۱

 علا بلا لالوٹحَم وَ -۔۹۹ ۳ قیحع تیب (3۴۳۷89 ہچ)

 ۹ج 7آ ہ0 ۱۹۱۹۷۲۳۱ ۲7۲۴۱7۳ ا1۹۸ ۹۳۳۴ 5187
 مہے م33٤ ہ5 “57ہو ۱۹ 38 4۷۷۳۷ 7۱
 لحم ہہ ۹ر 085 *ڑک 015 ۹ ۱ ۹8۱7 1۲۹5 ۹775 ۹۱۳ ء7
 ۲5۱ 7۳7 ۳۴ کا 5, 8159 ۹ ۲۳۹۴ ۴ 7 7۹
 +7 ہک 8ب ۱۳۹ ۱ ک۲۰ ۹۴+ "۴ ہمہ يہ 55جب 5
۵ 511) 3۳1۹ 7۴۱۴۷۶۸۶ 5۳۹۴ ۹12۹5 5575 ,(93 52۱ ۹5× 
 ہیک ۶اک: ×۹۲ 875۳1۹7۳5 5 م٦ چہ ۔ھؾج جيئإ ۔

(5۸ 38۶.۰ 

 کمال حج وت لکلو )۹188-  59۴ كسنم اہ كسن چرچ

 × وو 56۱ یر 6 ما٭۹۵) مہم, یر یب یو
 ف5۰ ([30) ۹۱۳ ۱ ۴۰7 ۶۲۹ ۹] 3 ی3 ×۴7 ۲۰۸ <۰
 71 5۲718۱15757 9771۳5 ۹ ۴۹ ہک ۶ئ۱۷ 5
 ۔م2روج3٭ ×83 ہڈو× أ۹ كم ۔یوج ۹۹ ()
 ٦۹5۸۱ 5۹۹ 5۹ ٭ہ یڈ ھم ی5 چہ مب۹۸۰ ہ
 ۳۱ 69 ۹. -5) (م ۳چ ۳۷| ×8. ز1۰ 9 ٭
 ٹاو۹818 9۳۰ ہ۱ ۹8۶ ۱۳۳۷۴ 737 ۹ ۸7

 55 51551 ۹۴  ہہ جے ۶١۳۳۰ 8۳. ی٭ ہہو
 57۰1 ۴۹ ×7, ہ۱ ٭8 ٭رک+5) .×٣5.-< ۹۰+3 ٭جچ +٭

 2۲535۱83۸۳ ۹5 تا5 ۹۹ : ۴57 ۹ ٣۲٣۰
 ہرا کی7 ب1۰ ٠٠1تا ٠١587۱ ۳٣٣ 776 ٣۳۹-2

 45۲۶.۹ *۱5۴ 13ج 1۹ج *۲٭۳) >٭ ہہ.٭ ا38, (۴6 7
 ف375 ۹13 ۲۹] ۹۹ ۱

 َیْسْحَلاىلِلو -033) ہ8 تبخ ×۳. ٢ 8چچ5 ١ و
 ٭ج< ید آ5۲ تیبخ ۹۹۲ 55, ہہ ۹۳۳ ہ5 ٢ ۴۱ف
 575 75115 6 1831187 نیمبخم ک۹ ۹)9 ۴518 7 78
 ٭*٭4:-917 8۴[۹ ٥ ک5۴ (۴7۹۲7۹۲۹ نستبخم ۹91 5, 1 75

 ہ١ چیر م۹ ٠٠٢ ما 5۲09 ثماو چی ۴۹ 5 ۴
 تا9۳۸ ۴ ۰۱۱۱ ]۳58 ۳ : ×۳۳ جو. ٭8۳ ٭
 ثمر <7 ٭چا5 ک 77۶٣٣+ ہ ہوہ85یي ٭ج +ةٹ”, "ہ8

 مُهَتْولَك تو - لجو ۔ی8 08 ۳۹ ۹ ہ88, ۹ ۵4



 ےک وک وع حا یک یم ےک کرہ رکے ھک ککے ئل وک یخ نرم یم ا بج چرچ اک اج ۔ےد د ھدایجعم عج سر سسر و رچو نے ییوطیخ یک یی یک یم
 نانا کیتچ رت کئ اک کاج ےہ یم نت بب او صر وار چپ جا ڈیم ہے صضتوارحسسوک چو اص ںیہ وج ریت جت

 7٭۴۹۹ [۹7۰٭ 138۳۶۹ +75 57 ٣ 7۳ 8٥۷۴
 تک8 ۷ 1 ۱۹× 377 “۹18 ۹۱۳۰8۶۱۹۰۳ 7
 مم5 ۶۱ ھت, ۴۴۰۷۱ (۴۳۴ و۶۶۰ 3۳ ۹۹ج ۲× ×7× ہ د5

 ۲ 7 ۶5 18-۵09 ۹9۶۴۳5 ۴۳ 5۳۹3777 ۱٢۲۹17
 5۶ ۹ ۹۳7518 ۹ 7) ۴۲۶7۲۳۴ ۱۶۱ ۰:۲۹2 18 ٦۰

 ی۳۳۰5 وک ٭م×8 ہیک مایہ ۱ ۹۰6 ]7ست ۳۹× (50)
 5471۲۹ ۳۳5۰۹ ۹٤۳۶ ۲۰٣ ۳۶۹۱ ۹۹× :٢ جج. ہی55 ٦
 ک8 8۴ ۳٣ حی می یہی وہ ہہ 88ح.

 جور
 ×٭. ۳ ۳۹۱ (7:) 51 57۰۱ ٣٣٣۰ ٭ 37ی م٭ہ٭ 6
 ۹۰ 77 5۶ (3:) 5ا۹ 75) 3ہ. ٠> ×٭. ہج٭ جج
 28515 755 57 ۴۹۷ ی5 1167 51885 ٭٭ نکلھبل مھیبن اوجرخا

)5 ۹۷۴ ۴.۱ 1 ۰۰۳۳7 5۳ ۵۹1 1۹ 
 ہہ۴۱١٦۴ ہے5 +97۳ ۸۳5 ثػفہہ +٭ "۳٢ہ ٥ہ

 1)9 7 ۱-(3چکچ3)

 097115۳ 577 33 ۹۹7 ۲۶ : ک7 21۹7 ۹۹715 1:77
 7۹ ۳۹5۰ 7۰7 ۰)5۳۹ ۴ ۱ 9 ۹۹9 ۳۴ ہ۳

 ٭ ۴۹۳۴ ٠۹۱

 385 ٥ جت و۶ ×× :۰ الا رطازثيَلزَلَر ۔<

 855 ٭ چک. (×آ ى8٤ اتا ہہ ہ۹ (۹۲۳۳]) :ج, 5۱ ۴۴۱ ۴
 <7٭۱ ک٣: جت. < *۱۷۰۳۷۹۲۳۰۳٭۹ ۴7۳۳۹ ھ)7<7
 ۹ ۸۳۳ ہ7 ۳۱ ۹۹۳۱ ۶۲۱ ۴۳1 2آ ء۴ ٭×٦٦.۹ < ۴

 )۹ )۳ 7٦ ب۰ 7۹ ۶٦آ 6.3۰۳۲۶ 1۹۶۰۸8 جہ ۱

 ُنجَٰسَِل ٹول صٌََيبَو مِماَوصتمْيھَل -89 ٣ ٭٭

 ×5 تاج ہ55 *٭ مج و٭٭ ہڑرو ۲۴× د۴ و355

 و5٭× ×5 < ہہ د؛ داووکک ب چہ م7 ہو<
 5ہی5 "۳۴ ٣۳۰۰۳۴٣7۳۴۳7-۰ ١۴ ×7  ۹۳۳ 3جچ٭ ٭
 ٭۲7۱ م۴, 58 ۹٭ ۳٣٣ 5۲۲۳ہ 2۶۲۶797 ٭ 6

 جہ٦ ۳٣٣ ۴ ۱ ہہ ہم ہت ۶۳٣۰۴ ہر٭ م٭۱ ٭
 5 59 9598 ا5ڈا8 م۹ >٭٭5 چمک ٭ ہڑرج

 دانہ 5ہ ہج مصجہعاو ۰3 -ج ٭٭٭ ۰ر×8 6
 1)۴۶۰, 15۲۹ ک ۱۱۳۳5۳( 77 7۴۰۱

 مِماَوص ۔٭٭ ں18 ةعمص یچ 88۹۲۱ یتا 318:111 7 5)

 ]069 3۳۳ ی×۲75٭۷۶] ۱ٌيیَذ ×۴۶ ةعبب ی 1555 ۱.3۳۳۳۳۴

 81٦۹> 95۸7 ةعیب 91 85| توَلَصَا ×م5٭ تزلص ہو ۱

 93 ھ۹٭٣× ُتْیََمَت د٭٦ ×۳.٭ ہ٭۰.٭٭7+
 هم ء۱

 55۶ اج ۳ ی0 ۴۹۳ 7۲۹ رک ۹ 8357۲77 7۳۳۳۷
 73کم ٣× م۳ ٠ ۴۸۴ لا۳ ۹۱۱

 (۹1:)-۰9۷۴ ُتوَلصَت ,5۶ا (3983)-ک3 91715 ْمِاَوَص ٭ ُمَيبَو ۴۶

 ٢  0 5واک تم ۳
  7ہلاک : َماواَو لظمهت ان ما و رک نوا ثںروفک ناک ۱

 یی طرح و

 >] یحریپ مراید نماوحرش یک روڈ مروت لع

 ۱ و مُهَضعَ ساگلا ولطاُمْكِ الل دلا ایا تک نا '
 ۱ ہسحع ٠ب ۱ ںاوہ ےہ ا رے

 زاد ینج سم تولص عیپو عماوص

 وم ین ا کش کال دا
 7 2راا وم افآ تالا تے نان 1نا َنيِلاتييَع ١3
 آقا رکلا نی یر سس ا

 ید تو ہج و کک وت نند ہریفنا .

 ا عون میق
 براو نیدب بیصاو و66 رہو ها مقلد و کو نت ماس رس ل۶ و یا ها دق و ۲ ےہ 5
 ی2 ۶

0 ٰ 

 ئ7 و
 ۔إ دلاھٹاو اھب نو ندا وااي نواوعب بواف میل ا7

 ۱ یجب یش لو الا یسک سو ٢

 ھے ع٤  ۔۴۔ یا :

 مز ×77 تس مم جج ح× مدر ہوہ مس

 ہ]-<۰ ہ3۴ جہ قہ ۱ (دحز چ٭ ج٭7 مم یک

 ۳ <۱ ہرورک ی+7۹۴۳ ہہ بو ر٭ ۳×ر یمز
 ]۳ م۳۳۴ جے7۹ وع بر <۸. مج ۔ی ہو

 یے٭ ۹۳۶7۳۷۰ ہہ م7 ۷۳ج ہ۳7 )77:7 بور ہہو
 ]77۹55.5۰7 یچووج بجو ٭ہ جروہ ھہ۸ت/] موہ.

 قاجبمبر 59وکٹ مأ یوہووہ یوقور چو مج
 77+ 757 ج7 ہم مو ہچرو ج٭ برج دو جو
 ج؛ ہچچ ہ95 ہہو ر*ز×آ ٭۔(ہ< ٭7 ہ7 7
 ججر ہ٭٭5 جج ورج-س رر( ہر یدر یو یھب مرچ
 ہ77. ۔!٭٭ 33ہی چو و مج جج پچ کج مگ”<
 جہ وچ مك یچ تہہ ہر۳۰ ٭ہہ-ك٭ 5۷ہ جر
 ھ2 بو وج جچچ۔م یپجووپچجر یر و  ٭

 77۴۳ کر37 ۴. ی7ہ ۳ ر۹7 7۴ج 07
 7 7777 یدر) ڑوورقرک ہ جو -و 7۳۹ یمر یجب ]77۳ہ

 ۳۹777 ی۳ 57۹77 ج۲ ع])ہ+ ہ۳۰ ر ہہ 85
 ۳7۳7 7۳ رچ7 ہو7 ہیچ د7۰ ۳70۳(
 جیہبج 7م قج ج٭+ جو قع 7ت]( ہزووج ؛ یءر چہ جج
 ےچہ+-ج وج ]وہ7 یجروچج ہ ہ۳ 8+ |یرکچووور یب ٭٭
 77۶۴ 3اد دہ اچ دی تہ اا7 یہ با چ۶ ایج 77۳۴ 4
 حی ت7 ھ7۳ 85۷ چہ ر میدر یرور ر۴ یڑ نج مہ چہ

 ٭٭5 )×× ہو ج۷۷ ہ7 چو ہ ےم(جس-.چ مج ۰ي
 ۳۳ 7)۶ 7 ہ3 رک ہج ب ص ×ہ کچ ]جود 7×7. ٭٭ جر



ٔ“.٤ 

 ی۴ ۶)۳۳۱ >۹. یاب 71۹۳٣۹] 811571 8:۶۳ ک۹۰ گا۳
 ۲ ۰ ہ ٭ق5-.-) دآانذوا ہک م۹55. ٭۱٢ ہر. ۱۹۹5 <٭×
 حج 5ھ, "ج85 ہ 8ب. ٭”ىق-٭٭ چٹ 88

 (۹8۶٭۸٠۱))

 ج۳۶7 71۳7 ×۳۳٣٣۲۔_<۷ك٣ ۹۲:11516+ 1+۱ [۴
 3۹157 ٥۴1۹۳۹ 1)9 ۳*7 ۴۵ 51 (م 1۹۴۳ ۹5۹۹ ٤7
 257 "جہ 0>: 83٭ ۶۳۳ص۴ و۴ ٭ج] مر و موہ
 ی21۹7 52۴ 37۴ : ی3 975 5۳۳۹ ۶۰۱ ۹۲۳۴۳ :٭
 ہ7۳ ×جچ٭ ٢< *×ق×٭ ٭ "3 6 4+ 7
 ۹1۳۳ 5۲٣۶ ی۰. ج۲ ہ۲ ہ۲٢ 355 (897]

 ئ۶ ۲۳۱-۳ 37 7 ۹۰۱۷ 75:۶ ..۔(3ٹ۴مای3)

 مج ہ ]و جو ٭8بچ×٭ "×۹ :۹ب ٭ : لنا

 ثا مْھَل ںوکک صل لاوعتری -ی5 ۲ 8۴ 8

 8بہ مم ہہم ہہ ہ٭ ۰ ُبتْْْْمَل َْيْْت ۔٭

 2چ ہہ ہہ ×2 ہ ہت٭  ٭"ہ٭٭ ٭٭٭- 6
 دہر٭ ۳.5 ۳۳۶۹)١١ 2۹ و٭ ۰۱ ×ک ك8 ہ, ی۹

 جی1 ہہ ۵ا57 ۳۱۴58 -٭. ۶۳ <۳ ٥۵9

 ہج ×۰۱ ہ8۱ ۰× ۹۹۳7 ۱۲۰۹۰۳ 7 7۴۶
 یج ]کا م5۶ : 5085 5۲۹1 ج۶ا (31ر۔گ ۰۶ ہ۹ ہ
 م٭٭ جچ ہہ "م۶ 18 تقآ مج ی٭< ×5 ۶۱۹9۹) ی٭<
 ہ۹۳۶۱٥ ٣۶ ہہ ھ5۴ ا5ا ٠۹۰ ٦× 5 ۴٣۶۲۰ ػ۴ 6
 موج 1× بم یق٭×--٭٠٭۰٭۸) 5ٛ م1×٭ات ۹5 ۱۴ ۴۹

 ۹ +۳۷۵۰۴ 2۳7 7 ۹ 7ج1 5۳۴ ۴71 ۹ ۴] ۶۳۱

 ج28 یا۹ ک1۶ ء7

 م۰۹۱ یار م٣ جہ5 5ب چ م۱ ۔

 چو3)
 ء09۱1 ۹3۹۳ہ. *ج با: "ء۹71۹ ہ ۹

 تہ٭٭ : ںتلا کک نازل کہ ۳ 8 ۴۹
 ڈچب ہہ و×٣۳ ۱  ٌتيمفراَير نِماْحَرخأ نر

 ہ۳ 5ت۶ : 9۹1۹.۱۲۳۰ 6۰ 777 م٭ 8
 ج577 م۹. ×8. 5۲9 7۴۴۳۴۴ 5157167 5171۳5 ۹۹۱ 5۲7۳5 ے

 ۹37 5 ۳۹, ٦٦۴5 ۶۲۳۹ مہ[, >۲ ۲۳۰ 6 ۳۳۰م
 9۲۹۲۷۹ ۰ 2۲81۰1 5 ۴)۱۰۶ ۹۹۲1 *777۳۴ ھ7, ک57 ۹1۳ 7
 57۹ ۹74 1 یک )ی٣ ]77۰۶۹ 64

 ٭٭ 1 82 11۱ 7۳۴ ج5 5۳1 ہ۹ ۴ ہ8
 7ہ ", 551 7)353 ۳۳۱ ۳۰ ۴7 ٭۱ ۳۳×٣ 3ج۰ وجچ٭رک
 ۰۳۶۳-3۴ 77 ۴۲۹ ۱ک 51۹3۰ 777 6751 ۹۹) (31:) 765

 ءالب لبق ءانث 50۹۹. 5ا5 5۴۶ یک ۹۹۰۲۲ ۲ ٭
 ٹی کج ٭م٭3 "۹ ہ جتأمصض]١ی 5 "م8 ۰۲۳۱
 511 557۹ ی5 ۳۴۴ ۶٠۹7 و7۳ 318 ۹3۰۱ ۶۳۳

 5 ×۰× ہ١ 3787۰۰ امر َْرَلِإ ہہ ٭
 955 ۳)۶1۹۹ 7-۹7 577 )55۶ ۱۲15 12۶ ۱٥۵٥۹

 ۹۹ا ۴۳۱ ۲۴ ۴7۶۹  ء۵۲۸7 5۹77187 ۹77۴ا ۴۶
 مہ 35 1۹۹3۲۳ ہ٥ 11158۸ مہ 5۸۹ا 5۲۳۰ ۴۳۳ا ک

 ١7 7151 ۴۰۱ 5 ۳ دا5 م۹7, ۱۳۳.
 ہ7 ۳26. 1۴89 212۹ ۳ ی۹۰۳7 ۴٣۹ ٭٭ ۰< 7 ۱

 فی مہ م۹ ٭٭٭٭ :×: ۹ن۶ ہہ >۳ جب ہ



 ئف
 ایچ بج ججچیسس-بسٗسمسمصجسمووس+تمججحجوعےبسجےسمےسکمسووسجوس,ٗآرووںججومسعوسعسسمجبعجسمسجسوے٢سو]لسم٢مسچوسوعسسودجوج ہوچویممصسمسمماحممف ظن

(58+ 815۹ 7+ 

 چ5 8ہ ى٭ ۱53 33۳۹۹ ۶357 86715 5۹۶۳۴ ؛

 تتس نام کر شارٹ او ۹ ۱۴ ۹۴۰۳ 5
 ت75 ی۴ 55۶ ۴م >۳ ۱ ی7 8 م۳۶۰ ۶
 یم مح ہی٣ 5 ۳۳ ی٭ 589 ۹5۲۹۹ +۳ 85

 ]یو ف ہہ ٗ]× ۹77]ق) < ہ۹ ۴۹7 ۴۱۸۳ ۵٥
 55ی٭ :۱ ]5م >۴ 8۴ ۳۹ 2۲۹۱۰۰۳ 2۶ ٥31۹517۹

 ی59۹5 ((۱

 ح4 ۳۲ ىم7ہ >××۹٥ہ٭ و7۰۹ <
 <5 5ت5 ۰۳ گہ "٥ئ۱۷۳ م٣ ل5ا ی۹ ۳ >۳]
 27۹ ۶۲97 ×75 ۱ 83+ ھ77۳۰ جہ 5ا۹ 531751 4
 ن35 یر یھ531 مہ يا 3ہ م٣۳. ٥ہ

 مجم۔+وہ مم 5ہ ۰۹-6۰ وو ۹ ۴۲۳۲ ۰ ۹
 ×35 ہہ ہم٭٭ ٹ1 مج جی 8.۰ وک میپ 4<
 حج ۰ہ یب 5:۱ 15۴ ۶7 ۸۹ ۱۹۴۲ ۹: 7۴۶

 ۰۳ ٣85 ۳ ا ھ۹۳ 7۹ .-(9]3۷8))

 ےچجوس ٭وجسج-.] ہ5 ج5 ٥ ْكَِحَراَدَْتِم ناک
 تس تا ×۹ 87 5 7۹] 7۰۱

 ارس٢

 یجخح 7۳۳١> ہ ٭ا۹ 3۵۴ ؛ 7ت ۰5۳۸۲ ِ: ء۴
 8ڈ+ج ہ۷ ۱1583 ۹5۹۹4 >م۳ ۹۹1 5۲۹:8۱۳ ک۹ے٭ - ٤6
 چہ نج د57 ہ3۸ جم ۲۶۱ د۶7 >۷ تك ]
 ہی_موقر ۹ <5 ۳۸ "جم ٭م٭ یہ <۸ ۹86 ۳۹
 وج۰ م1۹9 م۲ ۷۹۶۳۱ 53158 ۱5۲7۹ 77 ×۳ ۴۱ ۹)) ۳۴۰

 ×5 ہمہ ٣ ےہ ٭ ۳۳۴ ل58 15. ٠۹۱
 اج <7 6ا0۰: "-ہ ۴8۲۹8) 5 ×۷ ک۴<, ى۴ 5

 کب ٭ ۴57 ک3۰ 7۶7 771۳5 ۶۱۹۰۳۰ 2157 1۱5177 ۰۷

 ْیِّبالَهلْوُسَتَںِم ۔ی یی جہ ×× ہ ہ۹ ہ ×ہق ی ہہ
 وج دے ہت ١۳۰ ۱ یاٗوک7۴ ×۰۳ ۶۱۹۳) (٭٭, ی >-۰۳۴ 1۹7
 کک وی ۱55 ہ--5 تاج یک ہہ ۱۹۹ 5 ۹۹۱ 7, 7
۳۲۴ ۴ 7۹975۹4 ۰۰۳) ۰۴ 1( 7۳۰۱ ۰.۹ 

 جج ٭* ید گو مج ہ3 ہ۰ مہق--٭ش٭ م۴ ۹ 7٤5

 ہ8 ہہ ]و ھچج ٭ م× 5ا ۹۲۰ ۳(1 ہ
 2۶ ۹۰77 ] مر ۱ )7ہ کت. ۳× ہ ×[7)3 ۶۳۴ ۴۶ 55ر
 ٹو ۳ 7 نج. 5۰ (کی) ٠ ء۳, :یر-ہ ہ٭٭ (ک8) ۱

 و٭۰ 88 ک5 ۱:37 1۹ 6 ۹ , 5۳۳۶ ۶57 7)۹" ١
 جی و۹ (3م) ۱۹۴ جج (3ئر۔ی۹ ۳ ہہ ہ< 85
 3ج .٢+" ۳ م۱ 'ٛ]مردک' قر ۹۹۱ 5, 8۲۰ 3

 یم ہ 78 , ۶۹ 8۳۱ 8138 ۰۹۲۳ ۹ ۱ ×5 ۱ ۲٢ 8٥×
 ح۱ <۹ ۰8 5م ص١ ی3ا )۰۴ ۴ ۹ ۰۹ 85
 تج ہ9 873) :ج ۱ یک 9۱۰9 ×۳. م۱ کاوا5ل <<
 سنجج ہ مج_۱ ہ) (۳ ۸۰۰۸ ٭ی, کا۴ ]رک ۹۱ ٛ٭

 ہئخچچ ×۱6 ×۱5. ۹ +۰۷ 8985 ۹۳۲۹ا
 385ا

 ۳۵۹ ١ :ناتل برا

 تیا کا تل اج پالا یشن لجتک :
 تی ند یا6 نا وسناردنع ا
 ٠آ نشا یار لاک یم اھت نیا
 ا واوتما اف یو ہک

 : اوعَسك ا21 پیڈ ون ا تال شلا ای
 ا ںی با كيا نوا

 1 یی ا یمن ذا ا یتا کلو میک نے كبق نم اب

 نابینا ییا مڈل اڑ تیف ا ا
 | نلَْف یبا نت تو
 ۔] ومیبولک ةیسافلا و ضرش مھپ وکی نل تو

 | اوتوا ن تاکشی لگی ںیم "
 یھت ما
 یک تم ِٰل یش ےک 1ک كو ایف

 ةنْم رم قا سضش نی ا و ٦
 وک تی دن نادرا ہا <

 مات یتح کل ھی

 مو ہد جج دہ حس ہہ )۳: ×× ہوچ ××
 ٹو وو نج جج جر ہجحعوج روٌج٭ كہ ۳ج ب۳77 2۶
 و.٭٭ یچ ۔٭ ٭توجو ×× یر یچب ہر چی چو
 ہہو ج7 ہ٭)یج٭ ہہ 3)5 م759۹ 777 ۱ ٭۴ 77+

 ہنووجم ہو7 یج )7 م۳5 57175 م775 ٭ ۱ ید) 7۰٤
 جہ مہ ہچ٭ ر ۸ ہمب ہجوجہو چہ ×٭)> ہو ×٭یو5)و) یرمر
 ۔یوج وو کو ودد مم یہ جہ مو ہ۳۶
 ہہر ءب  ںوےچر یہ  ٭٭ ہٹ جر یر) یجب ۲ ۵7۶

 ۔ںیج٭ ر۰ ]5+ ٭× م ٭]. ہو. ہ××٭ <7
 مر وہ ×7 و ہ جج عرک ہ۳۹ ہج١ ۳م

 ج٭ ج۱۰ ہی+٭ ہچ٭ جب مج م ٭ج٭ ٭ و
 یو ہجچو تب رہ سو<×+ دات وک م87 ہ۷ ہو5
 7۳۳ 287 (ءمد) ی چہ۳۰ ہر 77 چ7 ر۳ یی ۸5 7

 "جہ چہ 1 5۳۶۳ ئ7 ]ب۶ ۳7 ھ87۶۱ 57۲5 77 ٤
 ۔ہنرو٭ہر مرکر٭77)7 ۳77 9777977 7758 ×77 (ید) یب٭٭ کف
 حی ہہ ٣۳× ٭و:.٘٭ہ مج یے ہو م۶ 8. ہی ہت
 ہر ہر17 آج چہ کی ۳79ہ 97 م۴۳ یب٣ 7
 چ+ج مج بج  ہ٭٭ ٭ى ہہ یو ع۸ 889 پیر ہچرو5
 7ہ ×7× ٭٭ ۵ ڈر مر مج: ٭77 5
 حج سج جڑ مہ ہہ ج ٢ یہ٣ م۳۴ ج5۷۹ ب7.
 یس حج ہ7 یر ۳۴ ہی۳۳ 7۳ یدہک ر77۹ ×7 جہ و

 "2807ا



 ین ۹۹7ج۶ ء٣۶ ۹2٦
 مع ہم اھ کرس کما ڈ تاک یب اس دادا ھق ھ35 65 تبع

 میقات نِقلولا ۔ووجم یسی ×م يأرتن ہہ
 ٭م) ى5۹ ةیئما ٣٣× 5۳۲ :ءارق 5+ ۹۳8 .٣۹۹

 ۹ 5۲۹8 185:9 ہ18775 ۱ 51۹ 5152776 ۹-85 1: ۹۵٥
 ۔ثجح ہم وجو+م و م5۰5 و× "<۰ ۱ 8۰

 و37۹ یت ۹۶۸1 ) م۶1 یہ۰, ۰۱۱ ک“۱۲۹۳7۳' 0 5۱
 ے۔وروجہ رہ :و_5- ۳٤+80 ۱ہ ۹75 132ہ مت م٭ ی٭

 ۹١ ہ :م5۹)۲58۵ 818۹7 3۲۹ 571۹71 ۴۳۰۲۴7۱
 و 374 ۳۶89. 51775 157 9۹ م۱7۹ ٭<

 ےماتر 0۷۰۷8, جہ چہ حج ہم ہم کو مہ

 ۱. ۳۲۰۲٠7۱ 5۵7٥۹۰ (1؟٭چج یا درا ہہ کہ
 و۹ یک 076 ۶۳۲ (۴ک۹۸۳ مچ 8۰١ ٭۶ج ۹۱ ۳

 ج5. 5اڈ یک 5۶۹> ۵ >7 7۰71۱۰۳۰15+ کجج٭
7 :۴ ۹ 77 ۴ 1۹7 ۹۹۰۷۱ ۳777 171۳7 
 کی ۹۰ 5۳5298 671411157 ۹7195 331 1707 ۳۲۰77۴ ۴۲۴ ۴ ۱

 5ا58 ک ۶۱۹ ۶8513 3 ۱

175 ۹7 7۴ 

 سٍالا لاکرگارکس 38۹, ا555 9۲۹ا چپ

 مچ ]×52 9۱8 ۳ ۶۳۰۳ ۱ ۹۳ ۴۳ 31187 ۹ 7۴",
 ۳۹ ۹۰۱ ×۳ ۴۶آ 5 ہہ, 5۸1 ۲۷۹ ۹:8 ۴ ۱۶۹۱ ٤
 ہ۹ ۳+ 8۰ ب ٭]٭. ہ۱ ۳۳ *۳ مہ پ۵۶ 5۳

 5. ات ہ8. ۰۰۳) 571۴ ۳۳ ۴6 ×۳. ۳
 51 1۱۹۴ ٠٣ (3چ !قورہ]٭٭ 1۰×7 ہ×٭٭ ۴ ۹۳٣۵

 گ6 ہةچہ٭+ ٭ ق٦ می ہہ. 85 1٦8۹۱۵١۹
 5037۹ 77-73 ۲٭) ریخست ی۱ ۱7 “ت15 ۹17 م۳”
 1 ۳ ی۱ ×8 ]4 958 ٭ ہم۹ ھ6
 1 9۶7 ۱78: ک7 ۶15۰۲۳ ۳7٤۰ ×۳۳. ا77 ۶7۳7

 ۱ 9. ۲۳ ۹۹5. ۳٣--٭۳۳٭۰٭ ٭ ۹۳77۳١ :٠
 ف۰ ۳)7 یم ۶9٤( :(۳ت5 *۲۹۹4۰] 5۷۳۳۰۱ ۴, ۹۰8 85

 ۹۰3 ٣ج ہ۳۰ مج ۱ ی٭ :۹۰7۳ ۷۰۰ ×5 ہہٛج ا1۹5 ہر"
 2۱ ۹ ۴۸۲۰5 ہاو< 5 ٭٭ہہ 8 ہما (5
 می. ا5ب ہ۱ ]یو ہہ ہ۶ 5تم۳ "۱۴ ۱ہ ۳

 19٦57۱

 اک ماند عج وَ لکلد و 8۹85 ء۴ ۹۶ ×٭ >۰

 5557 ق3 ہد - ہ۳ توا د ے۱ (؟۹” 398٭جچ ۹ک
 دكسنم ۱۲٦٦ ۹ [3۴۴ 6 ۹۹۲ ٥7× ۶۹۴۹۳) 1۲8۱ 81۹۲ كسن ٭
 كسنم (م۹۹۸۱۹ ٣ ٭8عچ 7 ۹۷:۱۰ ۹8) ٭م٭ا :ہج ثۂو3<

 ×"٭٭٭ ۱ ۶آ "٭ رار 7٭٭٭ ْوُنَأ لكِلَج ×× ×87: ۰٦
 كسنم یر ۳) ۲۲٢۹۳ ,3:۹۰( 5٣۹ ٭78 (۹۰۴۷۹۹) ۹۹7+

 19111123 :61) 88۸۲۳۱ ٭×ہ٤ ۹5۰ اتا ک71 ۹۹۰73 6857
 فی۲٤ رار 7ج۹ ۹۶۹1 6۱

 3ہ2 518158 7۴)52 >13-٭۰ ۱  ), (۴۳ (م۳ 7

 ۳55۱۳۲ ۴8۹ : ہ3۳۶ ٠۶ یب3 ۹۴۳ ۰5٢۱ہ  ہ

 4 واونما نل اف مینیبوکحی نیا یم وک كنملا ا
 -. وافر لا دول تّدج قرتضلضلااولبح ا7
 1 نیو“ نیھٹ با لعمھل كآراذ توا اوب لک 7

 4 مندر یئیئاموااویقرئت ہدا ںیہس قا ورجاھ
 ٦- ٭ شیر إلا رخ ول ہلا تا اتسحاقزر ھللا ا
00007 
 1ی بقوغاَم لیپ بقاَع نس "كي تيلَح اہ

 ٦ ہ دودَخ مل هللا نِإ لا کرنی دیلع یک آ
 ٦ الا ند راھکلا ن لیلا و دلا ای تل ا7
 یل قا تلذ لینےم هللا یاد لیا فا

 ٦_ َنآَر لطابلاوُم ید نِم نوع دي ام او قَحلا

 ٦ َنِإ ةرَضَخحم ضرتلا یک ءام املا نم ٢
 ١ امَو توٰلشلا یاس دل ثأيول هللا ان
 ٦ ۂنْیمَحَلا علا ول هللا قو “الا ان

 مر و٭پ م۶ ڈچبےپچ 13.5 ہہ جو جور یم

 جج 77۰7۳ ورد چی یچم جہ چب -۳٭ مج یب ہو یآ

 ج1 نآہ×٭ یور یجب ×آہوو جمو) ھچ یو بو ہوہی+7٭گآ

 7 ۳۳ تر ٭7 ۲ 7ب7 ×7 ور میر جب بوت

 ہوے وک یر ۰ ت۳ 3۹2۳۰۳ 75۳ تہ ۹7۲ ×۳ یف ہورچ

 یر ہہ بجورج توجچ وہ مج ٭و!.٭ بیج  ہجچرج <7

 ہر7 ۳۷٢۱ (کدر یر, جر ٭ یب یک چہ ضا ہی

 7 جہ ج7 ی ٭٭ ہرررک ل77 7۳0ہ / (نم)ر ی ہم 0۳

 چی وج ۶ چي 8ہہ+ اوہ عتمسم وہ وچہ جي یجب

 و37 ہ59: جج ہچ٭ جی 77 ت۳۹ 7677

 جی_53 75 ر/ نذر یاتآ یک ہہ وچ 0ج

 57+ بر وو ہو وو( حر |۵6 جو مہ یجب ہچرچ

 وچ مرہم, م٭+ر ممدر یہ پہ جو۰ ہہ 7357 7یت ۳

 ٹر ۶9۹ یر7 7۳ج ا2ی ای ہر یخ ہری 7۹ہ تی

 پسر خید) پچ 85 یم آ ھہب ہبچرچ ہے۰ یے ہر ٭٭8

 ]مح بج چہ ×جسوم ٭ عج تو ر کو ہیرچ جو
 7۹7ج ٭777 ۱ منمر ×9× ہ چو٭ ×۲ 3چ ہہ ×٭٭ فروچ

 کچ ہر جج تہ ۰77 7



 7چآ ہک ۹5۲ 77 ۴۹. 51 ہک 3775 ۹۹۰ ہہ 751+ ۴)7
 555 ۶77۳۹ میر۱ مہ٭٭ ]کا >1۹9 1۱ 9 ۲٠856

 9۲07۹ ی٭ ۹5۴ 57۲5 5۲۲]ز ۰ ۹3۱۹ ٭ڈي ےمیج
 ×۸ -8ر ۹۹ ب٭۹ كس یو ۷ ج۳ ۱۲۲۹ ۴۴ 5۱

 707111 7135۴ ی7 6, 515 5۴, دیر يہ ۶)3 ٥
 ٭]ہ .٣۳۳ 199۰ہ زہ ؟۳٭٭ ق۱( +3۰ (75)-ی۔٭

 ×8 ی5 55 ۰875۱ ك5 ۰۹75۶7 ۹8-۹:۲۹
 بج <3 ×4۳ 8:7-88 وج م٭٭ ٭ہ٭ حج ۷×٠

 5751 ہک7۳۶ 50 505 ۹ ۴۱ 165۸38 ٥۵.۹8۱۳۶
 م۳۳۲۳] ۴5۱۵۱ 1۹۲۳۱ ۹۹1۲۳ 5ت ۶۱۲۲۳۰ ۶ 5* ۶۶] ٣٦7۴6

 یت یک جہ ٠ ۰۸758 ئ٥ >۴ *رک٭5] ×۹۱7۳۳۴۵9 51
 7 155 ۱ ۰۰ ہم۳ یڈ جج ×۱. 00 | 7
 م٭٭٭ ۶1 ذا8 ۹ *5۹ا۹۳۹۹ ۶۲۳۷ ۹۳۴ 2۱56 5071 75
 5۹0۹ +-(م85۶ "٠× ٭۷۸) >۹ 557۹15۹۲۳۹ ٣ كسنم

 ×۹5 ہی یہ ×8۹ >9 ۹14-۴۹9۹8۱ ۰۳۸,
 ی۹ 5۴۲ 978 1,۱۲۱ (م۳ 1۹۳۳۲ 55 5۹۹۱ ٣۴۳۴ مہ 8
 5۷5 ٭۱١۳ ی مم۰ ےچ٭. 8:7۷-8۷ جخحا كسانم جی

 5۱ م8, ب95 ۹۳۳۴ ۹۳۷ ج۹ 7)۹۳۷ ۱۹۳۴۷۴ ۴۱:8۹

 95-60 ٭۱ یوّجےچ]0) ہہ كس ×۳ ٣٣ 8۰) ××٭

 و٭5 ۱ ۳37 اکیلَََمَأنرِاَ  ک ۹٣١۴ 7۹5 7۹۲ج ۱ كسانم

 ۹۰ ب۹171 11۹2-189) (۹۱۹:۶۱] 5715۱576 1۹۹7-3 (3ا5)

 ت٭ یہ5 ج31 م3704 ۰۰ ۰۱۹7۸ ۱9. 53۳-۳7
 ہے ۱ 51) 717 :1 ی5 1۳ ۹۹ 5 ۹

 م3 ٭٭٭۱ +٣ 1۰۳۹ ۱۴۳۵ ہ23 <۰ د53 395
 چہ كى 3| ×88 1180 ۹۰۷۷۷ "۸۴۷۳۱ ۱
 9 ۹۹ یہ پا ہ 0971 و۹۳۸ ۴
 38۹8) ےک فقع۹ی4 می ۱ ہ٥. 5۶۹ 5ا6 یک ہک

 ہ0 نج ١ ید٭ 88۸۸ ت۶ ۳ ,8 ۴۰۱۳۷۰۴ 1۹۴ ٢۱۰۷٢
 رب۹1 ×8۲ ٥۳ ٥ و1 ۴۹ ×۹7 ۵ 1۹۰۳۹ ۶۲

 و ۹116۱ (م۳۴]). 5۲5:5 ا5511 ت٤ہیر٭ بی-۳ 5۳۲

 ۹۳۲ ×35 ٭ (۳۴ 5۳۱ ہت مج تک ہ ×8
 عج ؟+<م عج ہ بہ *<ہ٭٭ ہت 8۹.۰۰ ي۸۹ ہ
 جہ۹ ۳× ۱× 67 ۱۳۳۴ ×۹ 5۶7 ×35 9۹۰۰ 6 ۴۲
 7. ہ5 مج ×87 ہ۳۰ م٭ہ ۱۰۳ 3۶
 مم 8۰۸ ک3ا ×۹]ہہ٭ ۳3  ٭ ۹۷۲۷ '٭ہ٭'
 ۹ ٭ا5< ی٭؛ 537 ۹۰۰ ۶:۷۰ أ۹ و853 ۳۲ ۴
 بیر مہ. 86 ہہ ٭٭'"ہک۹  ٭چے. کا85 9 ٭م8ی

 ے8. ہوس ×۱ ×۸ ۰۱۱ ۰۷۳۳۳ ×۳٭-× ×7 اد
 رَّلا  َكْْعَْتَی ك8 >18719 313 ۱ ۷۹. ۴۲×7 ×۰۹

 یو بات ٭٭ ×3۷ 8۳۹ 91۹6 ۴۲۹۲57, ۱۹۹۷۰ ۱ 7
۱ 716 51871۹ ۹1۹ 5۹۹ 8918-19010۱9 7۹ 

 ۹ یج جم 8. ت5 م 8ع يگو ہ ہ5
 و7۹ ٣٣٣ ٭ہ٭٭ م۴ 8۳۲۰ ہ3۱ ٭1۹۹. ۹۷

 و یے 8 69 ۹3۹ ۲۴۹ ۹5 ۳
 3 ہ۹ ×5)ہہ۹ >٭ 7+88 یب ×۳۶ ۱ ہ۹ 7 ۳م

 ڈ3 ٭ل٭ ہ٭ب ہ5٣ چجم٭ ت۳۳۸ر :ک٭ب ×۱ م5

 7 رب کلا ک یزالا قا ییہ 7

 1 "و تت 7 :

 " -< رب جج ات نا یل

 ای وا
 :. تل قا ا نرس ایر خ :
 1 مولا ند ند نو بد رک وا یت ا ذیل ا

 : ےک تا ںسیلایواتطلس هی لزئیمل
 7 قر فرعت تن انا مھيلع لتمناڈ او ەرژصل نم
 ۱ 2 6 8ی 57 تہ سس نا کد .

 ہجر دوا
 : ات ١

 (ئ)) چ چا ر٭ ۳9 ×۲7( رک × ہبہ دوس ہد ھم
 ہدوھجم وج 2: ہ۳ ہصووو ہد مج 7م م۷
 ہر ہ۰ اہ و٣۳۰ ×۷۳ فرج ہ7۰ قی چے ہ۸

 چپر مر 7 چرچ ہ(وصع7 اج ٭ھ]سرکو مروج یار 5۷
 ہیوم )7 ٭میوب بیر وج 55ج یو وہ ةوچو٭٭
 م7۰7 ٭ سوچو 9ب ڈچوجر ہور وچج جج ہچک٭ر در
 ]7 ھی یہ 7چ 7 ہہ ا ہہ ہ۳ ےہ
 755, ٣۲ اا۲ ۷۳7 جچر ہم ہ7 ہج و ](7 )ہ۴ ۳۳۰۳
 7ہ مو ٦ ٭ق۱ ۳۳5 یر و٭ ہروجے7 75۳۳۴ 7
 جر  چوج ہبہ +٭<٭ وج ]و+ر ممرذر پرس ہ۴ پو |.
 ہہ 7ہ می <٭ ۳ک 7۶۰ ہمرج ٭ مج قم >-.جہ٭ پڑورچ
 ہآجج ہجکر حر ید  ہ میک میویوپ ٭مچژ ہپچچ
 جڑی 77 ہ3 7۹ م57۳۳. ہ7 ص۳-7 ٭]٭۳7 7 ]ممر 8۶
 ۴ ٭٭ ہ٦ ہہ ٭و٭ ہہ ٭ 3چ ہ٭]×٭ ہ چہ95 ہي +
 75 75۶ ۱ج۱ ہ7 ہہو م۳ ۴ر یر یو7 ہو5
 7ہک یبہ 7ج ہہ رہ و7 ۳ ۸6 م7 275 یچ٭
 م۳۳۴ 77٭ "م۳ 9ہ ہجر ٭چم جہ٭٭۲77 (م)٭ 747

 ہ5۱ میر ۰۷ہ ہ7 میچ ہروہ 2٭-ج بو۳ 777

 ٭۹ )777 ھ7۳77 ٣۳×5 ۳٣۴ ہ7۴ ۶ 7. .) 7۳ 77
 و8 ]77 ]5 8أ ہ7 <۸ ۸۴ ہو یویج ید چ مج
 جج ٭٭7ہ مم  !ےدوج : ْہوچچچ ۴9ہ7۷ یچ 7

 7:87 | اتر ہ7 7 7چ 7رہ یچےچ9 ۱ز



 تیل خفاف ع م ےھت ا دب ںی یس و سا او ا ]۸

 ےہ کہ 5115 95111 ۱۹۴ تیر جے

 871 7۳۶۱ ×3 ۶ ×ط 764:( 30710 87-۹2 ۳٣×
 ۹, ۱99 (م× ز1 ۱۱۹۲۶ ۹37 ک7۰: ۹1878 ہ5 ہہ
 ٦ 3 7. ا آپ 7ک ت۹۴ ۹ 3۱ )7۲ ۴۹9

 ×5 5+5 ہ۹۷ ۱ص م۳۰5٣ ×× ×۳ ۱۹۱ ×× : لا
 یا

 وبيَتنمُمی دم لَسلَكَلا كي ۹ ۹۱۴۰8 ل۳۳ ۳۰1 ج۱

 ۹۹ تم )5 8+ ٭ گ: ۱۹:35 >ہکرو دہاڈ ۱۰۳
 مکر ۰۳۳ )9> ا ۱ ما ۹۲۳۱ ٭مرز ٭ >۹86 ٭

 3915 ۱۲۰۳۹۴ ۹18:313 ۹ک ۱

 یت ۱۹ ذ1۹ : ۰۹۲ج ۲۲۶۳۳]) ۳ 57۹36 ۹٢۳۳
 ۹۹5 5۳۱ ہ۶۱ ہہ رسر8 ×ق×٭ ×31 تل ٭5 ہزکک3آ ××
 ×3۷ ۲۳۷ ×٭ ہ5۱ ۹۴۷۳ ۱ 377, 585) 3717 >۳۰۳ 7
 ہہ یک ہ5 7۰ 5135۳5 ۱5 ہم 09ر ×3)< "اا0

 ہم نا ہک. م۹8۱ ۹۲5 375158 5۲۰۶۵۹ ۳

 جج ہ 5: یارو ×85 ہ۲۹ ۱8, 5۹ 5۲ ۰۶۰۱۰۰۲۳٣×(
 ۳5×۹ ٭ جیت "۱ م]. ٭٭. م”٭٭ 9ك ی3
 5۴۳ ۴۳٣۱ ۹٭ 5:5۹ ک5 ہ, ک۳ د27 ج-٭ ۰7
 ×87 615۴ ۴۹۱۱ 3ہچ٭ م778 ۶۴ ۹۳۰ ۱٢٢7٣9۳۳ ی ۵
 ہ5۲ ×ہ٭ ہہ ولب-ق5 ×قرحح دآاذطک 507۱5 ۶5 5ا51 ۴۹ ک5

 ۹3/85۱ ٢ ۳ک ۱ ۹۹۳.۲ ۴۹5۱ 35 ہہ ×8۳ ہل
 ×87. م۴۳ 8۷79 ۰ م٭ ۱ 1 ۹۴۱ ۲۷۶ ) 7
 *ا٦7آ 5۰57 ٣ ی5 7۲ 776 جت ا ۱ ۰7 ۹۳
 ے6. 8۰۳۳ أہ٭ہ38ہ+ ۳ ۳ ٭تت٭ ہہ "5

 537۶: 37۲۳۹ 09 ×7۴ ہرچ بہ ٭٭٭ ۲۰۹۱۲۴۷۳ ی3

 ×8 8ك | َتْولَمتاَمِيَوَلْعآ هللا لتَف َكَداَحنِلَو

511319 ۹ 77 

 وجات 9٠آ عاوآ ئہ٭ ہ اکڑ 5٭ قرچاوکەع ڈو

 780 : لکم برْط - 5 >۴ ×8۹: ء۴۴ ۴۳۳ >2. 8

 ۲918 7) ۹7۹55 557۱ ۹3۲۹ 51 5۸۶ 7ج ۹33۰ ک۹۲ مزچچ .<

 7995 ہ7 یھت 3 3۶ح عو ۱۹ ]م۹؛ 37۳۳۱۳

 ٭.5<. ہ 3۷ ہم ٭٭: ۳۳۰۰۳3) ۱۳۲ مم. ہ81 ك5

 ۳57 ۹ ×۳۰ ہہ, >۱. یکاتک 6 ی ات 2 7ر ا9۶

 قم ا5 م5 ۶۰ ٠٠ ٭.۱ ہا بب م8 ٭؛ ہم”۹؛ ںی
 کا۳۶ 77۷۳ 5755, 7۶-۳۳ 317 ۱۳7۶۰7 4۳۹ ۲۹ ۱۰۱7ا ۴
 5925, ت٣ ہم۳ ۱ ×)آ86۲7۰ ٭ق تہ ج ج5 یر 3چ

 ۹35 31۶ ٦٦ 77 5۲:078 ٥۶× ہک 581 ہ۳۰۰٣۷ّ٭ 6۰۳7

 ٥۲۳۴ ۴۹۲۹ 5511 ۴7۹: ی ۴13۳5 ۹۶ ٢٠٢" ْبِلَّقلا َتْحَص
 یب ےھ٭رس و یک

 او ×8. ہ۹٣ ک5ا ہ مرجإ) و م ]۹0ج ۹<

 0ح. >۰. مح ×5 مت ۰۰۳۷٣ ۷۳٣ ٭ ہق
 رسا ےک

 ×58 ×۱ ہردک قح دلاور تام ۹ى 8۷ 68م

 ۳55 ۱۳۳۱ ہ۰۸ ۱ ×۴۳ ×۴ ××( ×۹  ×5ر

0× 

  ربٹحللا مك'ب ہیاساتاا

 : رک عالونیک وعیتساد لکم نم ترش اکا :
 د ج انا تچج ےس مہ 2

 1 نفاق اص تشانس .
 ً نیست با زم یو ہلا رند
 2 سیہ ےس لم ےس -

 ا ےس رت
 ٦ 6 نوُملتت لم رے[ اص ادرک ئاودبَعا ا
 : 2+ درک یو وه ہ داھج یحوطا قاوںدیاجَو ا
 7 ںی جرح عج .

 ٦ اڑی ا ںی ینا دا ا
 : دق مح دل ولا ا 5

 مد) مج و ؛ ہہ >٭× ج۴ جج ج٭ ہی ٭ ہم7 ٭7

 17 ر777 ۰ج ہمہ ہ7 7۶۹۳۷ 7۲۳ ×7 ھو چ۲

 !۔×جم یجژو ]و۰٥0 ×2 ج۰ ہ3 ج۰ (۶۷ یرچ ٭6٭ یڈوج

 جر ہ٭ م۳ ×۶ ہہ ہچ ہصج مہ 257 ہمہ ٗ٭٭ چ

 یترہ م53 ہہ یہ تورج موہ رو ٭) تیروکجچرؤآ ہ ٭ہہ ]۳ج

 2۹ ۳ ہہ 7 ۱۲ہر مدز)ز ہو ہ٣٣ ۲۷۶)۲۹ 7

 ہم5 ر ہ۳ چرچ ×/ہص وپج9)٭ میم چرچ مچہچ

 77۶ ۳۳۳ وچ ء7 ۰)۲۰۰ ]تر ہک ۷۳۳. ×۱ر

 مدر ۸ ء2۳ ٭ 57۳77 ×۰× ہے یو ہى جب یج

 ب+ج ہجچجے. 7؟چ یررو76 کر یدر ے5۰ ہمرووچر چچ

 ۔٭ مر+ 7 ]جہ ہم +7 ڑوج٭ک)+ یچرججح چچج یچب ٭جمچر

 صروہ ڈج ۳۰ ہت ×]٭ ہی ہو ی۔ر ہرووہ ہچرچ+

 ہہ ۳ج )وہ چہ ہہ ۷ج ہہ ۳ 7 8 ہم ہ+٭٭

 ہق۔ج٭ ]مجحہ یجج تہہ ۷ہ ہم یو یورو مج جج

 3۷7| مم مروہ ۶ 2٭72)ہ٭ ھ7 ٭ج7ہ××ہ ۹چ ر ج7

 !یڑ ب۲۳7 7۳۳ ج77 7۳۳۴ ×۶6 ی٭ یک ور وہ چی

 72777 (۳77]37 ا7 77777 کاتب ہیچ 77 جی 7779/8

 7۱ 757+ 377 777۳ 5۳۳۲ ۱ -رج ہک ۰۰ یج  ہجوریچ

 جہ ۸77۹ +87 ہمہ ]89+  بعوج 8 جج تہ

 77+ یہ ٭+ ج٭ 257. 2)ا



۹ 

 7 ۳-م 7۰ ۰۳۳٣٣۳٣ ۴۹7٭ 7)535 >7< ۶9 8۴٣۰
 ۹7. ہ5” ہ4 ہ86 تھ, 56 5:5۳ ی٭ 5۳ ۸ 5
 چا ٭٭ ہے ١ دد< 36 ہ۳. ہہ 5۳5 ۹7 5
 1 1۶۰ م4٣ ۰ہ 55, 1۹۰6 ی۰ ٭23 8 |7
 صبح8 5×۹ ح.٭ ے٭ہ٭ ہہوھ ۱ "ت3 مہ مج
 2:5۰ ٭ :]ہ0ہ5ج ی0٥)۔ی< نوے ہحتنچ دو5 ؟ ہ×

 302+8ه0ۂ

 جس. و-۹ 8۱۳۶ ×۷136 5-٭٭ : رکٰيَکْجاَُم

 _ج٭٭ ٣۳ 37 ١۹7۶5 (۴3[3) ۹۰۳۱ ۴۲7 ہم, ×۰5 (78)

۹82 

 ج]_ک 5 >۰ 2778-۹ ×۳۰ ۹۲۰ (ج۳] ہ(۰ک)+
 ٭×٭٘٭ مے, ہم .+ م۹ ۷| تم ٭ (م۹8۶۳۳, ۴
 یچجاہج ہں می قع ]٣ج و٭. قع ٣× یی 0. ع5

 ت۳7 ۲۵ می ۱ -(3ئ7۷۰. 31159))

 جرم نِم مولا لک لَسَجاَمَو -٭6. 8

 ہ3 7۴۳۰ ہم٣ 5: م٦ >۱ ۹۰۳۴۱ ٦
 ٭٭٭ ہی جہ ہی٣ مت مات ک۳۱ ۰ ۶۰

 ہى یہ 1:۲ ک٭۴ م۴ أ۳۴٥ ہ5, ۹۱۱۳۰۹۹۱ ۴ ۲۳۶ 55 ۲ ۹٤۰

 ج0. ۹ تی 0٭ت *ہہ٭5 "ما ت٣۶ ق5 ۶8 ۱
 ہ8 ج۰. ہہ ہ٭* ۹۶۹5۱۲۳۶ ٥٢ت ب۹ م5

 ہ۶۵ 155, 1 5:41 7۹۶۹9 11۱ ٦

 جت ٭م) >×٭.م 53جج <ہ٭۹--٭٦٢٭]۹ا-٭ ٭٭٭۲ : !ک
 ٭"ف 5 ہقب یک ٥۳۹۹۹ 5۱۹۶۳۴ ی٭٭| <5 ۹۲۲۹ ٥ہ, ۹

 یڑ چوس گ۹ چ- کچ کو مج ك۹ "8ں 5
 ہے5۱ ٭ م۳ یک -ےہو "ج٭) :م *۲۰ م۹ 0
 ۔حج می <٭۰٣۳٭ ]ہہ ١۱ ء۷ ٭× ہ5 کی و۱

 3ہی( ٭ہج 5. ٭×ک ٭؟٭ ٭ی ہ٣۳ ٭8) ۵٥۹
 ج7 × ٭ج 9۱ )۳)8 ٭:گ×6 ۳ (ییر عج
 ×5 .٢5× 75515 (38) ۴۴ : ۃولصلا یف ینیع ةرق تلعج

 تک 5 51513 7چ 7 ۱ -(ہ ۴7-۶۱, 1 47)

 ہیهزْبِإ ری الم ماہ یتا ہّر×٭ ۴۳ 3۰37 (×8)
 و5 5۱ ی۹۲۲۳ د8۴ مو 314۴ ۱-۹۹ ۹)
 ٭, 751 7۹۳5 37۹27 (51)ر ۹ 81۹ ۱۹۹۶۳ ھ۴۶
 7 ہیک >٭ وج-×× ہ٭ م23 ×۲۰ ڈ8یب "۱-۳

2 5|18 
 -غ مح کک٘جک ثب:۹۰۲۰٭ ہی لا ا ۹۹۹۳۸ ۳٥٤
 ہ-×٭ت۸ہ <٭وم٭۹ بہ: م٭٭ مم مم

 ١۰17 +۔(3۳59)

 ہت ما م۶۹ ۰ 5۲۹۳5 7۹ ۷۸۰ 7۳-۰۹:49 ۴۹۱ 7۰۱
 ۔ہ٭ ٭٭٭38ہ یم) ہ٭ ۶ ٭۹6 ۶۳۱ ہہ ۸۹) ۳۹۳ (75)

 چی چسیس ”چماےجہ خم ہہ هم ۴۹
 سج۹ ۹. و ۱۳۰۱۱۹۹ ۲×۶۹ (38) ہہ

 ںیم سس درس ھے ہد.

 ادهَلِْم نِمذ نیلا سم - ےب ج۰ 7

 ج202

 ہ< م5117 ہ۳۹ ×7)13 7ر

 ٭ج ×ج٭ ہ۹ -ہم٭47٥ ؛ اْزُکَرااََْما نیلا
 وک0داوادیع اہلی ا ماوُدُُم ُهُچجُساَو -7ڑع1 ڈے ی۹ 5۲۳۳ ٭ 3 35 ی5

 7- دھداسد مدص> ہجوم ہو53 ہج ڈوھو
 ۴ ۳]71۶]-ہ47٣۰7 5115ہ [۴ 7 ۹ 0۴ 6۴
 ]۲۳7 ۳57 5۲۳۴۱ ے1 1۳۳ ہ۳٣ )7)۱ 7 7
 >3[ (3ہی)-ک٭ ٣× ک3 101۳5 1۳-ہم 6118 7ک ۱
 مہ, ٘ص< ٭ 1ئ١[ >7 مج یر١ ت]قا٭ ۰۱ کک
 51 (4۷) ۳ 6, "۹۷ ۱۸۳5 71۳ 481 ر75, ء(

 یا یاب ٭۲ >5 یچجم ہمہ یک ۳۳8 ۳

 ت۳7: ك5 5۲7 ہک))675 ۳۲6 "7۰ا ۱ 5 ١۹۲78۹
 و757 5755]آ 97776 ٥5۳" ٣۳-ہک٭۸7۳۰ 6۹18۹ ۱
 ڈ0 ,٣۳× 5۲5۲ تا۹ ×۳. یک ۳۵ 0

 ہم4 6718۹ ۱۳۰ 2۲7۶۹ 15 5157, ۷ :77۳5.۰ ۱۹۱ ۲٢۳
 ے ۳۲۳ قا 5-5 یک ہر٭٭ ۰0 ہہ ید ات ھ۳
 مم9 5۰۳۰۱7۰۳ 5۰7۳۶ ×ہ, ت5 158715 1۹7 5۱ 5

 931135 1۹۹۹۹ ہم٭5 6 28171۹ ۱ ٥۴۹۱۹1۴۲٣۰

 ؛داھچقَحولرا قاوُد ام - داھج 6 ةدہاجم ۹ ٣×
 ون ہہ.( ٴ”ہ ٭< ہ۲۰ ۹ی م0 ی٤: ی٭) ۴ 976
 مم۱ ۳۲۳۰٣ ۹7ج چی ٣۳×۹ ہہ جے چ۲ ہ
 ۹ ×5 ×۳ رک ۴ک ۱5 ك5 يہ ھ٭ ۹5۱ ۱
 ءدایجیح یج بک جج ہہ ہہ .٭٭ ٭ہ "مہ |

 2حصہ 537۳ ۰5۳. ۶7۳ ×) ۰۱

 حج ٭.٭ (۱| ×٘ظ ایج یَح و جہ مج <
 75 ]مو ۱ <۱ (۵۴ ۴۳۴ ۴۳ ٣۹-5 ۹۹۴,31۹4 ٥۹-۳

 جم أ٭3)]ہ۹۲۳۹ ٣۶× ك۹ 55۳۰۹ ۹۹ ٢۳٥ ی7 ٭
 جا5909 ۹۷۰-۹1 ۶۲۹۰۰ ٭رک ۲ج |۰ م6 ٭< ۹۰ 787

 >٦٭٦ 31 ۶15۲ ۹ ۱

 55۳ ہ ٥۴15۶ 3ي و
 د٭ہ٭٭ چ(:خں ف٭ ہہ ٭8٦ة ٭"ہہ مہ ٭٭

 مب×٭ ۳۶ 3< یب٭٭ ہاچرڑک ک4۳ مو, م٭ ۴۹۱ 5505۱ 5
 57755 32 ۲۴۳۰۲ ۱٢ : صوص م5۳ کہ ۸ ء۹

 ے7 ت۶۶ ۹7 ۵515 ۴ ۹۷۷۰۷۰ *ہ٣× یب ٭٭۰ 5

 ام یقح آ۹ ×۰۲ "ہ۳ ۱ ے۰ ۰۰:3 دہ ٛ٭
 ۹۸ جات 5۱5176 5۲۹9 23۹5 ہ64 ۶ ۰ 1 ۴۹
 ہبہ ۰۹۲۰ ۳۲۳-715۹1۳ ب55 ۱۹ م77۳۳. 1۹7۶ 7<

 ك۴ ۶ ک٠٭ 77كہا5 (۹5) ۴ :

 ی5 مت مچ مج جب ہج-.٭. 85ج ٭٭٭٭٭ :ئ۶
 یو۱٤ 3۷۸۰ یک ہہ ۹ہو ×۳ م۰٣. 5
 85۳ ی۳۲۵۹ مراد ہ5۱ ك۶ 5187 83× ١۹آ ۲

 جج 1۶5 ہہ ك۹ ۹ہ ما ۱

 <7 : ًہ٭7ہ-.۳٭7 یہ ا51 ہ3. ہجچ٭ ٭
 دہ جج یھت یو 9ططظےت31 م9۲ 88ّیت 9۷0 8ٰ
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 ھد۲٘" ہت سج سی دیس ۹۱۰
 وم فہم ا مدرس تی جج ہیچ

 ءاک لان ت7 تاک دب٣ کت , 1 7

 ۳(٭٦ ہم۳۳۶ 8ت ید×< <۹ ہ-ہی< ۳× 6] ۳

 اکا >۱ 071۱۹۰۳۹67 ٣۰× 1۹۳ 9۹۳۳ ہ ۳×٣۳
 تا8 ۳۹1۹ ٭1۹۹ 53 مہ چج مہ ۹)۸:۲71۹۹ 7 ٣٣

 ٭وج وج٣ بد  ٭۹ (۰7۹3)ہ ۱۲٣٣ ()۱۴۳ك 5+
 و3جے+٭.< 1۹ ×[5۳)3ت۹ >۹ ۷-] ء۲۳۰۰ 7)۹ ت۰

 وطای اٌَُممَتْعَو -.قاں ج٭ہ٭ ہ٭×٭ چے ٠۶۰۳ جج

 ٭ ج۷ تج ×33 ×× د۳۶ ×7۰ 7٥× ٭×.٭ ٭×٭

 ہہ ۹۹۰۹ : یک ۹۲۲۵۹ ج0۷ یا. یی 51815 5۹۷۳۹۳ ۴1٤

 ہ57 ۳5. ۳ ہ۹ م٣٣٣٠ ٭يم ہ جہ۳ ×۰

 1۹۷17 تاج ۹۴× >ج]٭ | بات بال 3:38 : یڈ دآہمرو ٣ یو

 ہہ ۳۳۰۳ ٭ دڑچآج۳ 9۹ م٭ +5 یہ لاج
 ۹۴ ك۰ ی۳ 8۴۳ 7۰:

 ہ18 ہ۳۳ ۰ 7 ج8 ہم 5 ( ]۳5۳۷۳ ۱1٥۱
 9۹1+ ہ۹۹ می جی +8 یی ٠ یہا  ہچچج

 ۳5۹ ١ ۰۱۴57 5۷519 رک ۱-(5۷57))

 8ا 8 8

 کمی -- حج بہی عصعسجصوصمصوصج تم بمصہجکاصتچج بو

 -) بد٭۷۳۰۳]۰ ود د>ص×. 3 :ہت×دج
 ٭ہآ چ۷ ۹9 7 05۳ 777 ۳)778 ا

 ہمہ ×7 ہہ: اتَيزندو كان رات
 کلم تَم -م۳×٣ہ ول. ×۰۰ ٭ :بص و۰

 0ہ ہو :۳۷۳۹۰۳ر3) دت5ر٭٭٭ ×۰ 2۹۹5+ .] جج

 ۳914 513۹ 5۹18۱۷ ۹5 >7-٭۹ 3۹87 (تی)۔ی٭ 585ئ جی
 فلا کن ئا

 ںیاگلا لعرادھش اونوانو مکیلعا ںیھک لوسرلا نولیل

 ۹ر "6815 (38) 5۳۲۶۰۹ ۳ ۳ 7۳2۳ ہ٠

 55 55655 8۷۰۴۰۸۹ یک اچ یو ٭م٭ ےب ٭ ۳

 ییہ ایدہ. دوعک5 1 ۹3۳۰ م۲ ۱۳۹۰ ۱۳۲۳٣ *اط3٭ ٤٤7
 و3 ۱۹) میچ 9٭٭ کم19 تی9 38م جج ٠)

 چہ ۳۸] ۶ ) ۳4 ۴5 ۴5۳97۲۰ ۶۱7۹۳۹۰۹۰۹۱۹۷ ۶75 :٥0

 ت۹ ۴ا۲5 515 5۹۴8 ۱۹۰۴۹, ۹۲ 7 ۱]۴١6:۶

 ج۳1 <۳ (38۳۳۴ 57۲7۹ ب3 71۲۹57۹ ۶ (5۴۹7) 77۹ ہہ, ۴۶

 موج انت تو“(. ہ95 88 1۱5۹۲ 581 6
 ۹7۴ 67۰ >1, کہ ؟ي: چی و یو یی

 ےتو]1 57۹ ۹5آ ٭ہ : ۷۱ ۰7۰۳ ا855۳ ٭ 3٭چ2, چچ
 25791 51۰7۶۶ 775 (ہ3)-ی۹ ۷ ب۳9۰ ×8. 35 7717

 مم۴ >۳ 3۱۳٣۲5 5۲۰۰۴۱ ۳۴ ۳۳ ء۷۷۰۱ ٣5:۶۳
 >۳. مو م5( ۴۱ ی؟ 1۹۳۰۰6 5۳۷8) 318 28 ۰ 5

۳۱ ۱۴ 5۸817 731 36× 



 یا اھ ٭)-.٭ ینئ ٭ سچ : پو. جج بج
 قت 7< ×7 ۴۳۰۳ (32) ۲٠٠۳ : ۱2518 (7ا)۔ی۹ تا

 7.63) 6 ۸83 ۴ ۹×7٢ 70۹7 0 ,5> 1۱٥8
 >2[ 5۹۲67 :و5 ج5۱ ك۳ کو م٤ ٴف×ظص <7 ٣4715

 ہ۳1 >7. 42) ۳۱۴. ۴۳ ×٠ "۶۳۱ ہ)ج ۹۳۳۰۳
 ۷۲ہوے جی ]ہ ے× ہ٥8) ہ٣ ہہ ۳ ہ٣۶  ١ك٭

 681 ٭1 5۹۳ 81815۴ ٤

 انرئآو انمرحت الو انطعاو انھت الو اتمرکاو انصقنتالو اندز مھللا

 ۔ اتضراو انع ضراو انیلع رثؤتالو

 کر کج 11 71۳۰۹۲ (۷۵) ٭++×ے ج٭ ۴۴ 7485
 7. وا بے جا 55] 71۱ ۰۹۰۷۱۲۳۶۹۴ ۴ مو و1۹ 3]
 )8ہ دا۲ 7 ٢۹ ت٭١ ہہ 0ےس٣ 75

 51 ٦ ک۹۰ 517۳۹ ٠۳۰ >2 ٭م یب١ ۳۰۳۳ 8٤5
 قر >0 ۳۹۳ ۹۰ *ہ.ہ8اک (85) ۹۹۳۴۴ : ب۱٣5 ا
 د۳ 155 ×۱ م2 ۹۱۴ ی ۰75771 <ز1ہز3 ۴1۴۳ ۴

 "م۳۱٣۲ ×8۳ ٥۰5۴ ۹۹۰۴ ۱ ۲٢۹ ء۹۹ ۱۳
 ٭إإ5 ۳ (

 ×× ہ3 ید ہ-× ت2ت 3۹65 اج ہت 6
 ۔ب]قک× ہہ 58 ہ5 5۷۳۰۳۱ (31)-6 ۰ ۴۹855۴ : ک۴
 یئرز۔-ی 8ص. ۳۲ 55: 8 ۳ : کا8 685 ٭۹4۹
 3کو ٭ ٭77 م5 ۹۴۰ "۱ ٭٣٭د ہ6 58 یب. )0ڈ

 7۲7 ہ×67۳٭ +6 ۹۹۲۰۳ : ك5 ۶ 681۹ (75)۔-ہ؟
 م536 ہ۷7 33۳1 8)۴138)

 ٭ج٭ہ 3 ہ۰ يدج ہ تج٭ *ەو وو ؛ ہَلَئَاَْک
 نْوٹیوبَلا (0) ٣۶× موم ہ ر3 ۱۶ ۰8:۲۳۳

 ک۱ ۳ ٭ بم۰٣ ہ١8 *6۹8 ت٣ہہر٭”
 +27۹ ٣ج 51۰1 ۴۹] 35۱ ۹۹ ۹۹۳۹۲ ٠1:57 ×۳ ۳۰)ج) ۰۶۲ 391

 ۹ہ د۳ ۳ ج ×ھ .تب!(جد٭-ر) ك٠ (۷۲۵ ×1۰ 8,
 3-5 ۰7۱ مد ×۳× ہد ہاتست ہک م1ل م۰۰۷۸

 موےم ۰۹۲۶ ۹٠۱ ۹۹۱۹۶۶7, کا5 ۹ا۲۵ '5۳)گ ۹٤ ۹۱۳ ۹٦
 وت م30 ۳۶ )۲ یہا ک۲5 >۳۳۲ ۶۲۰ م1 ۴۹۳۹

 جب]| مو |وآڈوہ 0581 ۱ 311871 ۹۹۹۳۱3) ۳٣۴۴
 ںرجہ (٭یم >ماحروؤ جج <ہ *م-تڑچج ھج ب< ٔڈڈات ہ

 ۹ ۰]۱۳ 7 715 351 555 ۹۴۴۷ 978318 ۹7۰ 321* 7٦
 3۱ 9۰ 71 ۴79 7 9۹+ ئ۱ ۳۴۲ ا۳ج 7۲ ۶۹ د٣<

 ہ0۳. ۲۹٦ ٭6 ۰۱۳۳ ٭ما ك١ ہہ م۶ 85+ ۹۴٣۳۰
 28771 5۳۷5) ٥8ج ہکآ (م۵ ٭٭ ۱

 9 مچ 5] تا5 ك6, *ڑک۴ ۶7۳5۲ ٤۶۳5 ۹۹855 ۴ک 5
 21۱۰۷۰۳. 5551 5 ۹.۴۱ 571۹۳۴۳۶ ک٭٭ ک٭ (۴۴ 84 79
 ہ 2ہ 5۱ف م0 جہ ۳۲ ی6 ۳۶5 ۶11831 11, 85

 ٥+ ڈک ۱ ہ ۱۳۳9 :۲کر٭ ۸۹1 7۹۹6 6 7

 دام اف ےہ :
 ےن ےس سچ

 ت٦ ۱ ائ رد شہ جہ و 2 و ِ

 ۴ یخ پچ ا ا ا جہ0ک- مارا لَع ٌُ

 72 ۔ہ*ی اے  ع لیا اھ َكل روڈ كيهمَرو یس ٦.

 ت0 ںی ہت
 ۔ سط وا و وا ہےکہ یک یا مک َكٰلِم ]٥أ .

 : اش اشم وک یا 7
 ۔آ ةقَلع سب تلگرارف قافطن ةيذعَجوَت ٠
 : ےص 1 7 ا تدمش ۴ تا دَمَضَم یل ملِا ندلَق ”

 ) ۃویقیحسهوصعكعککا
 : ى 6ستعیدام لا مون نیتی َكلڈ ںی کا ت ےک

 اےس سے
 ×٭٭6٭٭

 ×93 6۲۹39۰ ٣ 511935 دد×
 ہہ !۔سرور و بو ؟موع ہڈآچرچ دہ ج7۱

 مر چکججو ج٭ہ+ ی یب مر وو کہہ 0۷7 (؟ہ-چر
 مر ڈور ےہ جووجموک۔و 5ط یر ڈور 0ی !ج ٭ي وج

 ممر بج ×رو بو مر حج جج رح٭) میر +5٥ 6۲۳۶ -ق) <

 ]۳۳۳ ]7ج -وتڑہ. ۱ج ھ٘ج جج ×۲ 2.۳٭ یڑور کہی" 77
 مر بی ہہ مج یوچ 'ںچب برج 3ج جوگم یو

 >223+.77٭9) ج٭ ر ےر یچہ ہور ہور ہ ہآڑ)ڈرو ہیچ

 قیج یر بیج جر یچچچ دہوجبوصعصجج ٭٭ وزح٭ٍ یمر ٭
 جوورجہج مح جوج نحر دو ٭)ید چیرج 37517 35977

 ود جہ ر ہاوآ ہہ 77و86 ۹)ب+ ر ندر ہر٥ وآو٭٭٭ 7۶ہ
 ۔یوربص موج 1 ج07 یدر بی رو ہو یرحج :/۷ہ 7ج۳٭) یج
 -۔مک بہو وس, م]م 58ر یمر یو٭و٭ ہر جر جت

 بیج و مج حصہ7. وج وج ×۶ جو بج ٭٭و کاج ہ>

 77 بج. ]یاع بہ جج مج جی. و جج 5۱ر
 ہ58 / 7چ ہ7 “9ہ ! خر ی۳۳۰7 ۲0377 7
 حجر مور بیموچ موہ ہو 7ہ مرہ جو9 ۱ر۱ نور

 در یرہرمجچو یو ٭+ن٭ ر9 ۔ىڑع بج ہبہ ر2 پچ ہہ
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 ×۳. ]۰×ر ×۷۸ ا٭7 ہ.۳7۵۳+ ج۳۱ >۳ ۱ ۰. >) 5
 مج ۴ج ۳۳۳۰۱ مج, د٭١ ہی1۰ 5۲۰۷۳۷ 5۱5۹ ڑ۶ جج

 وج ہم تے  >ہق ٭ڈو--؛وٹ-موقر 8 3
 ہجر ]جج ۳۴۷ ۹۷۳ "۰ ست یوںج بہ9 ۶۲۰۳ ۳۳۶ (۹

 .١٣-٢٦ ۹۹۰ 3٣ ۲۴۴۰۱ :×] ×] ._(×ہ×ر71-]۷5ر3))

 جہ 5 5558 (38) ٠٠۳ : ہوچ< (ہ8) جم ٭راخیچ
 771 ۱18 ۲۳ ہ۳ مج” ہ٣ ۴٠۲ : انھ بلق عشخ ول

 ہحراوج تعشخ - تب دا/ ۹ یک ۹7آ ۹۳5 ۹ ۹۳۴ ہ1
 ۹)2٥5 2751 ہ۳ ٠۔(۷513))

 رک حس. وڈ ہد ۲ ہہ ا۸۸ ہج اد ہد
 روضرعم ھ۶ ہےیو

 هللا نه نژیلاو - وخل -یچ پاک ج۳ م۲ ۹ہ

 7۰ 7 گن ۶۳۳۴ 5ر دب ۰۷.۳۳9۳۰ ×۴ 7
 ہ55 ت۳ ہما ہچچ ٭8 م3 ۳۰۳۴ ۱ك ۹۹ 8٢۳

 ہ8 ۱ ۴۷-3 ہ مات تد0 ٣۶ 5 ۱)۹۳۴ ٠ ۱ ک۴
 9آ 1۳۰ 3 6.۶۶۰۰۱۹۱ ۱۹7۳) 15]1 (75) ۹8 ٠ نسح نم

 هینعیال ام ہکرت ءرم ا مالسا ہے اہ جہ ب۴

 ا579 ۳, 9۹ 5 2378 7۴۳۴ ×٥ہ٭ ٭7ہ ۶۹۲۱۰ ۹ 5
 1۳5 بج م٣ 791 1۹۳۳۴ ۹۹ 7177 ۴ 71۱

 3ق ۹۹ ۱:ا : ک3 ت11 ۳۹ ۶۱۹5 291۱ ۶9157

 مج ہے-۰. ی51۹۳ :ہہ٭) ! ×1 ۶۳ م۳۴ 9
 8ما 55۱۳ہ *٣مئ ى3 ×۳ 8۷۷۰: ی3 +1915 ۰

 1717 5۲715۱۷۷5757 ۲1۳۰ و53 ۹۲۳۹۰۹ 30۳ 55 ۹11 ۱ 5
 ٭ح. م3: 5 مم ٭ت5ات .٣5× "۹۰ ؛ ×٭7 ٭م٣٣ مج

 ناہعسجق 5 38۹۰ یم مج. ٭عیع؛ یہجت)و عج
 و39۳. *ج ح>× یو۹ ت۹ ی٭ ہہ ×55 ×۹۰ >7

 یہ ۱×٥۶ جم نس... ×مں ہ31( کپ ۹ 5

 و٭٭٭ ہ5 ×٭ہ٭ هولَقلااردَيْفَت وو ×× وٰزَّااْواَد جچج

 مج <×یم۔, ۰ج :313) ۳ہ 1۳5 5۹۱۳۳ ۴193 ۹۹۴۳ا ۹٤

83-۳۱ ۰ 577۶ ۱5(77 8۹۹۹ 8185 535177 (7“ 
 ت9 <5 6)۹18 ۹)۱13 ۹)]1۹۷71۹2 ×۳۹ 7*۹ ۹*۹. 57
 ت۳ ہ۱8: ۹۹6 ہہ ×۹۰. ف8( *585 ۲5)۳]۱] ۳۳۳۷

 ۹۹3۰ ×]ہی کاکا ک۳ ×۳× ٭×٭ >0۳ج: ڑشوڑجچ

 *۹۹ ۴7ا ۹۲۹۲87 ۱ ۰۳ ک۶ ۲۲۹ :۹3705 319۴5 ۹۲36 ٠1٥5
 >83135: م7۴ ٭[مج ہبہ ج× ٭می 35۰ 29 2ر

 م87 ءاتیا ۔ۃوکَڑلِا تند ہؤا اتار 3ر8 99۳۳
 ×87 ٭:۱ ہ۰ ۶7 ۶8 ٭٭ نر ]8چچ3سم

 حج ہم -:۷ك *8ہ5+ 58١: ٠٣ہ ٢ ۹ جج نل
 ات ےورسچکک1۹ لمک (م[جر یو ×) ہک 2۷ ۱ *راوہا 177
 جہ لعن مج جج: بچو یھتآ <۷ ۱ نرخ ×۴ عج 5

 3 "8۹۲۰ك؟6 ہ۲ 717 ۹ ۹۹. ٭ہا×طعطو ۹ ۳ئ ہی
 مر 9. 50 *11۹ 1 ۳ م1 ) 1۳ ۲1 39۳9

 روک جو ہ۳ ۹۰9 ۲۳۰۳) ۹1۹ ]).۱ 683!5)۶ )ہو ۴۴

 5۲555۹ ۹۲ 53 5٥۹ م753۰ م٭×.. و|, 95, ۹55
 ۳)5. .26-5٣2 م۲۰۴( 3ہ 77 مچ جج *جچ
 ٦۹5 ٦٦٢ ٭ ۴۲ 223۱ ۹۹9791 >۹ *)38۳ ٥ ۳۹1 ہ۴۱

 88... ےہ تاج ەپڈپ۔ ہہکپ )ےن

 215۴م اتے جج ناسور ]* 553] 71 75۳7 5

 ؟۲حق۱ "69۹ م۰ 71777( 7)۹37۹ 6 ۴3 ۹8ج ]و یب ٭۰ 7۳ج

 ی٭) 17 ۹3۳۰ >8۳ ۶۲جإ 7 2

 ینا روٹمروفتلاتب منا نزحلا تح بھذا ینلا ولد ا

 هلمت نم ةَماَْتَلاَراَداَتَكَحَأ

 ے3 با ےک م۳۳۳ ہ18 ۴ .۰٢۰" ]چے مج
 ٭35 ک۹۰ ]7 ۳٣ 5۹۳۲۳۹۴ ×۳1 ک٭ ز۳ ۱19۴ +۲5,
 ×5 دہد)٭ ×6 درعر 58 ہ۱۳ ۳۰ ہ3. ہہ ہ× ہہ 35ی
 ۳ مہ ۷٣ د7 ا ۰۲ ا ۳ ہ نو۹ 17
 77۹۱9 81۱۳ ۹ 388 >۳ 57-2٤:37 ۹۰1 ہہ, ک۹۰ 7
 ج۷ ۳ 791 ۱ 7)۳ ۳)۶ 721 ]1 71[ 7 ]7 77713 73

 7. ۶ہ ×٭ج: ْٰلقْيَتَْسَلَاََع "جہ. م 8چ

 تج *[۴5.۰ .٣۰" ہ >۰7< ٣۱+ ك۹ 1۳۹ ۹ 96
 ےہ ہہ ہہ ک۰ ۶۳۳۶7 ۶۱۲۶ 55۲ 7۳ *۱۳۴ ۱۳
 ہ50 ×۳۱ مم کا3 ما٭ ہص.< و 8ہ کخوڈ٭ وم ج۱

 ٭٭۱ ٭٭٭× یبا ةرْيَح أن قال دلا نون نب ٤۹

 ہم3 ہے. ہم۳. ہد ا٭۹١ ۴ہ ٭وجہ ہہ
 دج٭× تو ۳)6 5)5 2157 >11۴1]۰ 1175 6 تر 7

(۹ 555 ۶۹111 ۹۹۰ ۰115 153634 ۱ 

 ہ۹۱ یب ہہ گہ چبر. ک ->)مہہ مز یچ.×٣ک
 ج5 رہ ہک “ہ1 وکج صد وو 5۱ ہ۹ ہ۳۳
 ہورو ڑ 1ج ز۳7 ۳۹ ٭*, >۴ ھ7 ) دہ جج نج وچ

 کت م۵ ۳۹76 <1 5۲۹۷۳] ڈال ۳۴۲۳۰۷۳ ۴۲۳

 *م۰۱ 5۶] ہا7ہ7.)<. ہاچاک ہ۳۲ ہ.٭ و ج
 2۳۶0۳1 ۴1۹ "6171 ۴۲۰۲7, 1111 7۳5 39 >7آت

 ی4۲۷5 ۱ ۰5۳6 *ڑک۰۲۳ >۳ ۹۰ ۶8 >8] >۳. 7
 ک53 :61513 ۹۳۹5۱

 5. 2:۲8۲۹ >٭ا5آت ہ۹ ؛ دے ٭ "و۹ ٭٭٭ 6
 61۱8۴ ۹51 ب۶51 و75 < ھ87 857۳ ۹8 بج

 ۳5 ک31 ٥1 5ت ۹ ۱۹۸] ۴9۱ 5715, 5| ٤

 جو7 7۳۳۷۳ “ج۳. 41+. ج7. 67
 ۷ 271۱۰۷۱۹7 ۶۱۰ ک3 ۹۳۴۰ ۲3 3. ٭۰)1 ۹<
 دا ۶آ 5۷۳۹0 م۳ (١ج ×۴ ہ5 ۹)3 +1

 ٦ م5[ ک٭< 5--5۴۹ 7] ٭ا۳ج ہ۹٣۴٣_ ۹۹۹۷۹۳ 131561
 ۔جآ ےب (عواو2-م1۳5۲۳۷) ۳)14۳۳: ک ×۴۲ >77157], 1 77785515 (78)
 1۳۳ ۹ جہ۱ م٭1۹۴۳۰۴ ی (31۹ 3۱511 7۶
 ×ہوحجوع ۳۳۶۳٢٣ م۳ میچ ۱ ہ٭3ج 36×۱
 حر. یا. 7۱ 77 ۹9 ۹ 8577 ہا ۹۴۴ ۴ <1
 ×7 ۱۹7 بج جج ٭.ر ]مج ہج اچ و۴ ۹۷5
 95آ خ5: 5×5 ٠ 5تر ا×٭ 8ہ ۹۳۳ 8۱

 153۳: 777 و1 ۳۶ : 7۶ ۰ ۹7471۴ 6 ۲۹۰٣ ١1
 75 1۱8۰۳.۴5 911 335 ٢ ہ5۰ ۴ط ۷۳۹ ]۳ہ م۱۲١۳ )
 و۱ ہ5 ہہ قصص ۹۳8 ہ8. 25۴ (3۷)

 ۹۰۴ : 15۳ >7 851 5٥۹1 ۳۹ دت ×7۹ ۴ ۶
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 ںی رںں وہں کر ہک وفات یاہ درک یا0 یک بوم بر فا ہی وہ وہ تا ام ہال و ھا ا تت7 ںیہ یو یت ارو عدد ا دح اہم تلھٹنش یم یب واک ات تاج

 ا7ج ہک ۳٦) ہ۹۰ ص7 0۱۶۳۴ ۴آ [۹9۴۹۰۳ ]1 7 ٠151291
 *””× ۱ ڑق× ہ٭٭ ٭ق3)كما ۳ ہ۹۳ ٭٭۱ چ۰ ٭٭ا٭
 یک ۳۳91۳۹ ی۹۰77 ۰7 7 ڑ2 01119 ۹1۹۹۹1 ۹۹۰187۹8 (7

 مچ ۳ج "ہہ 5۴ ۴۹۱۱ 5۰ 3۶ ک۲ ۹ ۳٥۹
 ۱37 ۴۶) ہ "۹8 ۱۷1 ہ8 نید :دعلا ہ۹۹ پ 6161, ۳۴
 اب7 ۹۰۹۱۷۷۴۲ 7۳ 71 ۳۳۶ ۹*6. 6۳) ٭زک ۴۹٥۵۹ ء۴6
 ہذ83۱ ×8 ہب |5۳ ی٭ ۶۲۷ 381 (۱
 جو ×7 ۹577 ٣٣٣ ۶:۲۷۰۷ ہت مہ ہ۷ ء۴۳ 876
 یک ]کڑے آ2۶ ۱971۶۶1۰71 ]4)179 1۸7 ۴7۳ ۶۹, 6

 ۳ 57۳) 671 *زک ۴۹5 7۳7] ۹۲۴۴۲۲5۶ 7 71 317 ٦7٣
 3۱ٛ م۰٣۳ !ت٭8ج٭ ہت ٭ک مج ہ١8 فیج

 83ر "×۹ "5 ك5 ٭۷۹۹ ۴ (۴ ۱

 >.× 5٦٦> ٠۹ ×۹ 65۲۱۰: متصل ترا,
 نواب 15 1۹۴ 077 1 7۲ ۶۲۰۰) 571 ۹۰ 7)2

 ١ج۰ ٦ جت |۳)×× ٭وے (یہ3-×۰۸۵)
 تاولص ×8 3چ م+ + م9 ]ج۲ ک۱ ۹۳۹, ۹۹۲ ۴

 جہ ۳ ھ۹۷۳ ٭ک, (۲9۳۳] ٥٦٥۹۳۹5 ہ3۳ )6 

 حج حج جم مو ×۱ جہ4 ۹۳۷۲۳۹ ۹۳۹ 5۲89۹
 ہ٦7... )26 7۹۷۳ 7.۳۰ 87۳-7۴ 718 ۴9۹ ۱۹۱ ۴۳۰۲ 7۱
 وچ م٭ہ :زلہ م8 جو ّو<٭٭ ]۹۱| ×یچ ×۹, 7
 مح ہر <1 ہ55 چک 6ہ ہ< مرے-٭.۷۳ 85
 ء9۰ ٭ہ٭ ڑوچج-ہجو 951۱58 ۳ ہ۷ >۹, ناوا9< 56
 ۳ ]۷ ]7)7۹3 ۶5١ 5۳۹71۳7 2 ٭ ۳۰۲۷ ×ج <۰ 7۶

 ٭٭ 83-8۸7 ٠8۶ ×6 ہ۱3 ۱۲١ ٭0× یب ×× 7 ۹۰1۹ ۲٠۱
 یے یک .585 ,١٢۳ ہ٥ ۴۲۳۰۴ و3۳ << 25۳۳ 6 (8

 تا تنا جے نا

 ٤ ہہ ك5 آت 6۹4 ۹۴۰ ۴آ  ۹۹55 21۴۷۱۰۲۳٣۲ک ۹۹۲۶

 ۱ ۵۹۳ 19۳5 375 5 ×7۴ 5۳× ۶٦)ا ٦ 71 5۰ ۰۲۹ج3
  <8 ۲۴۳+ی×٭ 1+ ×۴ ۱۷۹ ہ ؟۲مق)ا۰

  61 7198-۶16 7513(4 767 7(1 >7 ۴۱ےہ

 ید فلا نوٹرب نیلا نٹ اوم كیلوا 8 ٭
 -ںواک_چج ھم کج یک 5۷۳ ۳۶-۳۰۷۸5۴۴ ::5:88)
 9۱ ×۰۱ 55383) ۹۹۶ ۳٣× 3 ہ۴ ہ۳۳ 6

 من مہ 5386:8581 85۳7 ٥ ۹ ۹۳٣
 ی٭ق و ٭×؛ ہہوں و93تہ-٭ ٭چ×٭ ء۳۲۰۸ رطک<١

 ملحم وج ہج نم و73ہ٭ ٭ء۸) رک ڈی
 مچ٭ ٭٭ ک٭ :۳) "۲۹36 255 6 مہ ۰۰ ٦×۳> ٭ دج<٭

×۴7 ۹ ۱ 

 یطنئوللس ند ناسا قخ دو - ةلالس ۳۴ >31[0؛ ی۳
 یب <۰ ہک ×5۱ ۹۹ یک ہہ ۹۹۸ ×103 14۹۳ ۳۴۲ و
 ۹ 5۱ ج7 ۳77۳ 7آ ۴1 ۹1۱۰۱۹ 715 77 7 77
 یچ) ہح٭ ب۹۰ × ات ۱07 ۶:۱۹۸ ا۱۳ ۳۴۱ ۳۲
 ہہ. 51 ۰۹ :چڈیچ ۹2 <۱ ۹*٠ ی٭ .۳٣× ہ<

 ۔: قو 7× ×۰ :ْہ×٭ ۹3×۰ << َُِْْتُاَِْمَتَزُت

 أےعصجیوچوستسبجأ٘ھھجوسعججصو دحجحجسصوجمحوجصسصمججسھوعسموووصجسعسلااپسوووےچچ7ٗ”روسرج +7170017777077

  )۹۲۴ ۶۴ ۴ ۴۱ب971 ۴×١

 چ٦ ٠۹ قر 7ج جہ3 ہجج ×ح٭ ٭۱)8) ۱: میل
 نال کان ضیلئا لم ا یزطانومکانز ××. -×
 -3 ہ 8ا9 ۱:3۲۳۰ م۶ >٭ ۶8 8) *٭ ء۶
 ح. ٭٠٭ ی۰١۹۰ یے ٭ ن۹7 >۳۷۰ ×30. 68 م٥
 ٭م )آ5 ۱98۰ ]۶ ج۶ا 5۳۲ ۴۱34 >۲۹۳ م۳ ۲۰ 7
 7۹۴۳] ٭زک مج دا5 55 71۱ ۳5۶7 ۳۴۲۳ ۹۴۹۱ 8 2

 منا: 91 ۸۳9 88 ہ٣ 3 ۴۲ رس ےس یا مو رس وک
۹(۴ ۳۹ ۴15074177 ۶۳ ۹7۹, ۱۶1۹1 ٥37-۰ ۱۹ ۹٠ ٦٦۰ 2۴+ 

 ہ۰ ا ہ٣٣ د××۳۳۳۷ 3× *()ہ۳ ہے۹ ٭ آ7.

 جر ۹31۱۹۲۹ ۹٦٦ کتا یے ۷۰7۹3 ہ۴ مہ مہا ک۹۳ ۹ ٢"

337۱ 5۹-۴375 

 تْنُدلاوُم تب تِلذآَرَویَن یف ۹۹۹. 3
 ۔رروور دو3 |1۹ 1۳۷ ×57 ]8 ]77 ٣131

 رک م۱ جیو م۸76 71957 م1۹5 5۲7 م۳۴ *۳۱ ۶)5 57
 موم5۶1 م18 11 ۱19+ ۹۹5 76 ۰۹۹ 7 71۱
 -3) 0۹۹۱ ۹)1 ۳۷ )ہ٣٣ 7۰1 1۹۰۹ ۹۳۰11۹ 7
 ]5 ۳1 ٣۷۸1 ء5۴ *زج-۰ ۳۳1 ]۳۴۰ مو 8چ 9۹
 م86 535 م9ثتو 481 ۶۹ ۹۳٭ ہ ]۱۹5۰۱ 58 ٭٭٭

 57731۹۹۲۴۹ ٦٦5 دیلاب ء انمتسا ا۹٣5۳ 797776 یو ہہ
 ی378۳. ہچکی, ۳-86 )

 ۷ج و۹ 6 ۰۴ م۱ ؛ غیيََمُم تلَِل مم َنْييَلاَر
 تقوف 5٣۷۳۳ ×۳۶ ۹۹۳۸۷۸۴ ہ۴ ی۹ در <5 ۹۹۴ ×۲۳,

 ×5 ہ5۰ م× وڈ جن م8 و٭ے ھم ۹7ی م٦ 5آ5.]٭
 171۹۲ 6 ۹۴1 ۴ 357 ۱۹7 5۳1۰86 5۱18 ۹1۲5 1۹417 ی 5
 76 ۳53971 7۲۹9 ک۳۳ 1833717 ۹11574 ۴] *7. ۱ )7۶
 دط5 بج ہہ. <6 ہت مے ع6۹ ہ۹ ہا جج ا۹
 ]۰:۳ ۰) اہ 7-.۹ ہ۹ ۱ یہ >۴ ھ١
 جو ےہ ۱+[ ۷)۷ 5 5)۰۱۹ 5۲511۶5 73۹ ۰۲ <4
 ہو)۹ ۶۲۳۳ م97 ٛب×٭× ۱937 57× ۲٣۳۰۷ ٥ ۹۹۰۱۴ تچج
 ۳۰۹5۱ ۴۹۱۱۰۹۰۳ [6 << م۹۴ 755۹ ۱1۲87 97۹ 8

 و ح٤ <۱ ۴6. ]۹ ما ۴0۹4 75 ۳٣۴
 3٥۲ ا5ا 5ا5 ہا ت57< ۹1 ۳ یو ہم۳ ۲

 ١55۱ ہ57جآ مت م۷ م۲۶۳ مد م6 م۲۴ ۹۹۲8 6 5
 یر ×37 ۷ ۹75 ۴4 "ہ۰۳ 5۹ 7
 ]۹1 ۲۳7۳ ہت. يیع ۱ چع5٘ ٭ہ اا١ ہاکی
 ہم. 8 ٭ہ-- ۹+ مہک اج ہم >×٭ 8۰۹۰۰۰۱ ۳م "ا
 ج5. 5 ما م۴ (. ٣٣9 *>٭ چپ ٭٭۱ ب١۰٥ ×5 ه:-. 8
 جم. 5۰ا9 >۳ ہت م5 ٭ج ہی٭ت 5ج ٭86 ہ 06
 ۳۷۳۱ 5ا75 ۵ >5 ۹۷۰۳۰۳1 ۱ ک٦٦ 5۳ "ا١ ہ
 577۶ م٣٣ ہ ہ5 ہہ ۲ ٭٭غؿ ۹۹0,۶۴ 6

 ہ22 9) 9۹55۱9۶۲ 8۹۰۴ >5 ی۶ 7

 ٭ ن۹ ق۹ ۰ -م3] ۱ )۹ ۱۴۲ د۰: 77+
 چک (88۷, 51 (۶ 17۶*571 اتا 07-۳۴ ۹ 7۳۱ ۴ ۹٣۳1۹5۳۴



 ۹غ

 7× ۹9۱ <۱ 7-58۰ 99) چ ۹۲۰ عج :ةجعد

 5+ ك٠ 5۹ 55۷ 37 ج7 و۹1 ك3 ٥ئ۴ 57 ۴ ۴
 )قہر ڈ6 ک۱ ک٭ ۹۹۰) ۳۳٢ 7۳۳۴۶ >5)۲۳۳۳3 ۱ ک7 تا۳
 5+ 15 ہو ٭٭ رک ٭ ٭٭۱ ے۱ ۶۰۳۳ "و5

 95۴۱ ص7۰ (: ××. ٭٭ ُرْنل (ق۱]8 ڈہ”ج
 ×5 >۱×٭ یلب ×ى ہ٭ج ۹۳ہ ٭مم ہہ

 274۲7:55 ۶۲۳۰ یو دب. ۷۴۴ 9 ہہر راج ۰٥۹ ۶ہ
 55۱۹9 35 71'81 ×۴ ٭ ٭]8 >۳ تم٭ چی

 م وج1 8۳۷۳۰۱ کب 6 ك٥ 8۹۶5۱ ٢
 ہہ ۴ یک ھی 7۳9 ×۹۶ 1۹9 ۱ ٥۹ 7157 ۶1۳۹ یو
 ). چ۶ × ہ۶۵ ×× 7 ×۳ ات یو >۴ ا5ج ٭ہ

 ک5 ۳5۲۴ 5 ۶۱ 553۱۲۹۹ 7759 9٭۷۹ ا517 71 5۰۲ 1۱

 لا حالات -  قلخ ہ قیلخت یو ہ٣
 ی751۹ م× ١> مہا ٴ.ج مہ ڑوچ راگ ٭9.۰ ۲ ہ5
 5551 ۱۹٠۰۳ ۹۹۱ ۹٭ ۲۹۹ ۶م ۳ج ناخ ىت) ی٣

 ت15 5591۱ 5۳۳|  5۳٣۹1 >۹ )۶۱۹ 77777]٣:م ۹۳٠۳٣(

 ج34 ×آت٭ ×5 ۶۹ 1۱86 ۳۷ ۹ قلخ ہ< قیلخت ×چ
 9193 ۷۹ 7۹7 ۴) 5۱۹۴18۰139 ۹۰ ہ٦ ۴) ()چ ج
 "×7. 518 5۹۶۷۱ ۹7 چآ7< ج۳] ك5 ۹۹ 7198 ہب٭٭ 7
 ۹ ۶۲۳۴ ٭5 مہ "م۳۳۸ "ہہ م۳8 ۴۳ ؟ج”-٭ە ہہ
 27۳۶ م1 بج ×5 57 ہ5) ۳۱ ۱ ہ٭× درج ×٭٭ م٭7<
 ۹۹ ۹۹۰ یک ٣ 75 5 ہب] 011۹ مہ ۳۴ جج

 ×خچ٭ ۲:۷ ہم <۱ ٭٭٭ م٣٭٭٭ (×,٭ :اگُنِ) َنيْمنْخَتَو ج٭

  (چر) >۴ <×٭<:۰ رظادَمک يا نیل یاس نا

 و۱5 چ< قلخ ×م وم ہ8 ۳ب۰ ۹)3 ٣۰ رەج٭ <۱

 ی۷5۹٦ ی٭۲] نِیتلاخ ×5 ڈ5 رو5 ۹۲۴۱۴۰
 ۸۸ ×۱۰ ۸)۳5۰4 ۳۰ ۴۳ ۹5ہ م جج 5ّ1ک

 9 ۳۲۹ ۹۸۳۴۱۰۳۳۴ ہ۰٣ "۳*۱ ت۰ ۴۹۲۵۸ ×0
 5715 97۶ 7۹ ۷آ 1۹. 5119۶۲۹۹ ۱ 1۴ 1> 3۲٦7

 نوتیمل تل ذ ںی ناریت ہ۹3 ہد ۹ ہ”٭ ٭
 +1 ۶:۱۹0۹ 99 تج٭ ]۹] 55858, ک۳ > ٭ >٭ 818۳ 86

 م۹ ۶۹۹۳ 9 5۲۶۶۶ ۴51 5155۱۷۲۶۱ ] 971۳5 ۴۹۱ 7<
 ٦ ہ5751 7۹5 ک۹ 55۲59 ۲٣۳٣ ٭ ہ5۳ م71۹ ٭5 ]رو 7

 .ی۹۱ مت وج جج یی 3و ۶۲۳ ۱ 3۲× ۹۹۱ ۳5:۶۳۰ ۹٥٢

 نم ما ہوکفارن -  ۳۴, >5 *5 ہ۳ ××
 ۳۰ ہمہ 86۴۰ مج وجڈہ٭ مج ہ۷. ۹۶ ء

 ۳1١١۹ ۹ہ ہ٣١ ج٣٭ 8ہ 5چ

 55.۲ ۵7٥۰ ہ۱ 5۱ ۹ 5 ×0۶ ۳۴ ٴ19 ۱ ہیچ
 ہح×] ۹ ۰199 ت01 ۹7 ک۹۰ 97۳۶ 711۹۹ ۰17 7۴

 575717 1-76 517591171 777+ ۱ .۳٣۳5 ۰ 7-٣
 51۳ 7ا84 55157 1 ۹7 ۱ 8

 اکو رم ×8 دقیرط سب
 184657 ۱ ی۳ 8۲۹ 5۲٥۹۹۹ ػ۹ا 115۱۰۲۹ ی5 ہم ٭ہ ”٭6 ۹و

 ۹9 ی۹3٥۹ 3۰۸1 ۴) ۴716۱8۲۷۳[ ہ5: ٥۱۹۷۹9۳۲ ]ر7 7 ۶
 جم ک9۸ اکا یک 0۰ در ۹)۹ ۹, 97 ۹1 7
 مج م۱ ا99 -ہج ٴہ٭708۳۰۹۰ ہبجہہ٭ و مت)٭
 ۲۰ ۱ ۹۲*۹۴ *۹٭۰۹ >٭٭٭٭ ہ. طَننََلُ  <۔]ٴص وو
 ویک )۹۲٣ 55 ,575۱۲۰۹۷۰۹۷۳۹ 0۹۷۳١ چ٣ 3:تچ ىب.١۰ ۱۳۷ 5

 م۴ ۱

 ٦۹ 7۹ ل74 5 723 ۱۳۳ 7۴ ٣۱۷۶۴7

 ۹ 3861۳7 ××٭۶×>۱×٭ ×7 یئطَنيَلُس ٭۹< ۳

 ٦> ڑ5 ۹۲ چ3 ٭٭٭ 0ے ہچ ۹۴۹. ہ٭٭
 ۴92-۳۴. ۱ "اہ ۲× ع۸ ×۴۹ ہ ×أ٭ ×8.

 ت۹, 35 ۹)77۹ 6۹9 ۱

 نيج٭ تب ایا٦ ٭٭. ج85 ٭×٭+٭۹ ۷چ +؛

 تم. یی ہ7 ت7 ٣ج ہ5 77
 تا0 فا ے ]1 067۹ ×۹۴ ی[5 5ہ "و :۸) .ج_

 5.۱۱ ی8 ھہ کچ ہ8. ٭م٭ یٍچبر یجم ٭مم
 1۹9]75 ۹ ۰۱۳۹ ۴5۶ہ : 777۲7۰ م۱ 518۷ ×۳ م۰: ×5
 35 'ہ561] 5155 ۰'8 <۹ ۶۱۳ م5 ۲۶۹۱ ا٭6

 ۹۰1-17۴ 517۶ ٣۳۷۳ 71۹۹ 8ہ ۱ ٭ 7-13 جج
 5ڈ ۹46 : ہہ 237.08۹ ۱۹۷۲ 5۳۰۶۲ 78 ۹۰۳۳۲۱ ۵ .

 ۹ا۹۹) ٭٭ت مکہ. ×۳۷. اتم >ع عو ہ-چچ می ی۷
 ہت ہ5 ٠۲ .۳٣× مم7 55 ہ7 ہک ٢× ڈ5 ہ
 ×۸0 ۹3. 5×. ٭(3(1 +۱ 9+ ٴ58 ہہ
 2۳۰8 9۲ (۹۳8 ٭8]ا۹۰۳۳۴ ۹۹ : ی٭ ۳۴۳. ۹۴ جی

 ی۳ >۴5 ز58 5۰8 , ٭٭۳ ہم یف م٭۱ ٣
 ۹۷۰۷71 ۳۹۳ ۰۲۷۰۹۴۱ 537 ۱۹) ×7۹ ٣ ی٭ ۴
 56 1۴۳5 و۰۱ 3۹ مے ّقو ج٭٭ )۹ "ہچ

 1۹۳۳۸. .5۱ 9۱۲۶] 5۳۳ ۳ ہہ ہ۱. 7

 پا الا ح یادعو القاب بتی یب ٭
 تان 2ی انچ م۹ ڈک, ی۳ وص٭ ×۵ ۱ج..٭ ہ6

 ی3: 5× با ج1۹٣ ۹۴) |

 ×7۹ 18۹9 ۴ 3۹ 591۹. ۱۱56 31۹4 >8 :-٭1)۹ ۶ 5
 ز5 ی 1(۳ ی٭ ۳۳٢ ہ جدو ہ5 ۰۳۱ ۳۲۰۱ ؛

 یھ ئل ہنامنارت ۳۹ 7 ۳:۰ 3 یک 8۳۰۴ ج7

 >8 ہ۹ ٭قا۱٤ ی5 ۹۳۴ 8۹5 م۹۰۹ یڈ مہ د٣٣ 2ی ٭<
 2۹ (:ج85:۹ [(۹٭گہ >٭. ٭×۶۶ 8 یعع وک مز 6

 >9 ۹ ۶ 3678 3۰1۹85 7115 ۹1 59۹1 ۹5 3۴ .۴۶ 5۳٣
 155۱ 5ا5 ک۴ ۹۳۰۲ 415:75 آ8 ۹× جت 3۲

 د٭ 3و ہہ×٭ جج : ×۰× رتأاَعلَک یہ یجترو وجد

 جج 7 ]ک۱ل ۰۷۳۶ ۳. ۲ 7× .<٣
 ؟ك×٭ 7807ٗ '٭چپ *٭٭.٭٭ عد مہ:  ہ٭ترح -×ر٭

 ہ8 ×37: ک53 ۹5 ۹۳۲ ٥۹ 35 ھ8۷7۳ ×5, 58۹, 64

 !ق 7+ ٭ ×× ء5۹۳۳. ۲۱۰٥3۹ ہ5٤ ٥آذ ۱۴ ×۳۳ ہ7
 +۱ 7187188 ہ ٣۳۳٣۹۳7 ہ۴ ]م5 ہ۱ وہ.

 27 7)ا 8 ١“ یہ 7)۳ ۱5 ہد مٹ ×۳ جج



 ا ا یر اسرار اسم ام اج یک

 و ۱۳۹ 7 ۶۲۴ ۱۷۱۹۶. 7۹921 3۷ 1۹:1111) ۴۹۰ ۶۹8۹

 79ا53, (6۰ ۱

 تلضط قتل ی الا ہ×× >.-) ×× ہہ ہر ہ٭
 ڈو دا مم ھج م5۱۵( 5۱۳۲۰ 7۰۲۳ ٥۹۰۹۹

85 713۹ 77۹7 6 15115 ,۶۲۶۶ ۱979 ۹7۹ :77 ۹۲ 
 ہ۴ ٭راآ وو ک ۳۲۶۹ 5۳ا 5۳75۱ ۹5۶5 5۲۳۳

 ۳۹ ۳ج ×7۴ 5 ×× < >٭-.تچج 8۔۱ ۳۷7 >780 8
 ۳۹2.۱۰۹۷۹۰ 51۳5 51 ک9۹ ۹۴۴] ۴۹1 71

۴ 3-7 7×37( 

 تمل تلور پآاھذ لعاتاَو علا لنکا دِیا اعلانات

 ×.و.×+ ۱۹۹۹٣۳۰ ۶٥۰۴ ٭×ہت7۹7 ہاجاتج *وججا : ٭

 7۳7 5۳۳۰ ہ۰ ۹15۳۰ ۱۳7 ۲۹ يدَتِب ×٭۲ جج

 ۳ 3 ۳ ہ5 ےہ ۷ 2956 ٣45 5 ۱۴۳۴ ء٤
 185۳7 5ا5 88 6 ۹۹۳ 769۴1 8۹856 8
 ہت 2< ہ۶ ٭5 8 ۹۳۳ ما ڈ7 ی۹۳٣۳ ۹۹۳۴ 8 ۱

 ہ )۵۸۹ 1185 ۵8٥۹۷8۳۶ ۹۷۴ 765 ,9) 7 ۴5۸ 7٥۸
 یب ہ]|٭ و٣۳ ہہ ×۲ 5۰۹ ×جج ہ ہ7 5۹+887

 1۹۶7 6 9778 ۴ *۳ج ۱ ۶5 1۹۳۰) +7 116۶68 ۰٠٢۴
 5:57 ۳ ۹۹ 1 ۴ ٥۳8 ک۹۹ 7۳۴ ۴1۹۰۹ 7 757

 مبس٭ مہ 5۹ 5۲۷۳۱ م۳ ۳۳٣۳ ع7٭٭ گا 1 ٤
 ے٭چ٭ 5م, 6۴ ۱

 5:7 977 "×× ہ ٭آآ ہر57 ب× ۴چ ہ07٭ 7
 م8 تچ٭ 7 ہ5. 091 ۶۹18 1۹1 تو ۱۹۹١ * 5 ء7

8 ۹ 718 ۱5 777۶7 ۰۱8 3۰۱۶ 51575 ۹ 

 یک ہیرا مییرح ت۲ )۲-۰ 57 ۰٣
 ۱ ہک. ے۹۹. ک5۹ ۹576 ہ5۳. 5 تاج ۵ 5۳ج ڈا
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 9٦ی ن] یں وک :
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 بج ہو17 27 چ×٭ ۶77 852۳ وج ج×٭٭ 757ہ۱+565 مرر ھی
 7.7, ۱ج جج ہو7 عجج یوم ]مج "سب ر ءویچ ]) ج7
 ہہ ہہ م٭ ہر یدر ہبء٭7ہ٭ یب چہ” ٭٭ مہ ںچ٭
 ×7 ب4 بج  ہ٭جک ہجر ہ۳7 +78577 ز ہی7 ج۳۳ تہ
 ےص عدز ۔ےیج ٭ جہ ت۳۷٢ب ہہ جہ (تہج جج 7ہ
 تہ ۳7 77ج 75۴ ںیچ+ ہچجچ ڈپڈر جج چپ ر یمر بد
 7+ اچ 17 اچ 7 7ہ ا777 رت 7/7 7۴7ر ((م ۱ز

 77 7۶ ہہ جہ ہہ ہیررصےج ہ71-.-ج ص ٭٭]؟ ےہ

 7ہر در ٴہرہج جو ٗیرججوجچ جی جکہ.×٭ہ٭ 7ج 5چ ۸۰۶ عو
 97( (ع۹) 7577 )9( 7)3 ۶۲۶۸۹۰7۳ ت7 ×77 (م:)

 7۹ ا577 ۶77۴۹ چ7 0۴ چ۰ یک



 ہودہ ںسہچ ےس تک کس

 وج قسط ۷ 77 >۰ ۹۰6 ۰۶-60 ڑ6
 ا51 1558۱181 ۶۱۹۳> 15187 ۴ ٭ہ٣ ۹۹۰ 4-7
 )5 59۱1 ہ۱۳ ۹۲۴۳۱ ۹ ۶۲۴ ۱ ربز 5۶18 (۹[5 71715 ۃربز

 و59: 55555 55۱ ی5 7۹۲ ٭9 9 9191 | ی۹ یہ ۱ 3۱
 7۳۹ ت۳۳ ی5 ہ, 59 93۰۳ ہ و۹۳4 6, ۳
 ۹7 ہ5 *ب۱٤ ۹187 ۷9۴۳ ×۰۰ 5۹۳58 یب
 ۔۔چج 5۱۳۰. ۳۳ ۱587:۰ ۳× چ7 ہ 5۴ ۰۳ ہی
 ٭ج ٦ ب۰٣ ی۱ ××۰-×٣٭٦۰×٭ خچ >٭-٭٭م 1| ہ8

 مو ص5 1۱ ہ٭ 755) ٭ ۳27 ۱5۹۳14۳ ٣۷۲۰۲۳۰
 ٭٠ ہ5 5ا 1 ۴ج 51ا8۶ ۱5 7 1۱

7 ۳ 

 ات ا ڈاومام نیو یزئاو _ نوئوب ۹۹۴ اتار ٭
 نل یو ھ۷ ہ۷ ۰ 5۰ ۱)۶ ۰5 00۶-۷۳ ج7ا دہ ×۶

 ]1 ×7۱ ہ75 ۷ ۳۳۰۳۳, (۹:8)

 تم ٭۹۔ ي٭ج٭ ك۹, ۱ ۹۰۳ "۹٭٭ 5۱ ۹۰ ۴۱ ٭

 7۳ہ 7۹۳, ۵-6۴1 >5٭ >٭.٭× ×۳8 ٭8کآ 8۱
 بج وو, ۲۳۶ ہ۷۹ ۴ ,53۳ ۹۹۳۶۹۶۱ ٣۶5--٠

 ج۴ <7 >187۹ >۱ ہب٭ ی٭ 2:57 255ج ۹۲۳) (38)
 38 : ۹0 "ہ85 (53)-م یہ5 55۳ ۴ ۹۲-] 7

 ہہ ی5 مچ ]مج مج قئیچ می ےک 99 ۳ ۹
 ۱ جت ۳م : ہہرتا< یىہ)ر ۹٣ : م ۶۸۹۳ <5 ۹
 >5. 55: ک51 55, 7151 6 ۲7٦ ,31١ اج ۵۹۰ ۴ ۳
 ۳۱ 577۹6 5ا۹: ×۳5 ٢۳۳ مہ >3: 5۰۳۶ 5 5
 ہ17 5 (۹۳۲۳۶ م۹ مانو ما5) 6۹9 5۴۹ 1۱ ۴
 ھم3 ٭.جج جج >ء.ہ۹ مج و٭؟ ہم ۹9۳۰۵ ۱
 (ھ2۴7. ٥7۰5,37 ×۳ ××٭3)) << ۰۶ ۹۹3) ۳ ۰:

 53 یب٭ ھج ہہ ۱و بود مج ہچچت 9ہ
 آ7 7 7 ا ہ7 22. یی

 وٹىاھل ھو ترا ق نوعرسب كلوا 8 6 ٣

 ۷ ج7 7۷۳۵۰ نج ہ۳ 79۰ ×× ہ١8 ١
 جج "تہ مم ۹8۳ ۶3٦" ١65 ٭8, 81 7
 ات 9 م۴ ہم× ٭0٭ 5۱ص۵۷ ۴۸ 5۹ا ۹ ۴

 ۰۷ 5 ۹2۰79 ۹ ۱م ك5 ۹ ۹۹۸۸ 31۹ ۴, 6

 5 اچ ۲۳ ۹8۰ 8۱ 4)۶۹۰: (۹۲7۹ 7۳۳] ۶۱۴۶۲ 7۴ (۹ض
 م7۹ رَمَخ ×۳ 8ںیہ ہ ہم3 جج کہ ود ۱
 ٦*٠ 5۳ پ٭٭٭٭ .٣ ررمَخ 7۹7 ۳. ۹۳۴ ۴۶
 چہ ۲ج ہ ڈک 8ہ ید (-1ا5٭ مچ ۴ ۷۹

 یار

 كإذ سود نی لاحاھھوند ۳۹ 55 ۹۱۹538 5۳7 ہا ×۰

 ما ۹ ۳۰۳ ۷۹۰۹ ۲۲۷۳ 52, ۳۴ 57ا ک۱۶ ۴5 55 7ا
 ے77 ج70 ۳۹۰ ۴ ۱ ٥(

 وو ۰5ت فنرت ٣ج ناچ ا یو ٦ ٹیک

 یہ ےل تے رف یھ ہی ےل ےل
 7 ےس سر 0 ج رم گیت پک اھ ہی 7

 ے ےن

 : واوكااَم س-.3.393و 0یا (چ سب ہ2 ےس

 ام ںونوپ نی ا اۂھت ما و اب
 کار كيا[ و نا روا ا

 2 اکمل امن یو ںی شو و ترا ق ١

 ا و و
 ٴ تس ند نئ لاعامو ادا دم نژورع اج
 اول و ےب ےس رعلاب مور ق انا یتح ا

 تے ا ٦
 ٴ ںی یہ ا و
 1ن مهَرايا تاب ملا ہما لو اوٹدیرکفا
 ہل تہ دہ . ےس ما

 ۔إ اوقا یار ہال ںومو یم مھرا داد یاب بش اج ںب ا
 ۱ مد تک ٹ

 9+292 : تک :
 ہن ٭ہص دد × ہد جم ہد مہر نب
 ہو *٭ ٭ج ٭ووو ۔ تی "م۳ چہ ی "۹۳۰ ۳ز جھک

 ہو ی۳ ۰57۳۰07 7 ھ77 ت۹ (نر) ہ98 7
 جج ہ5 جج یجب ہر9 یر۳ حق ر مندر ہ٭ہج ٭ج 3بج پچ
 ہت 7ج ۴ ہو ہر ہبہ یب ر3 ہہ 37 77 ری
 حج یج 77ہ تک چی ٭٭ 36 ٢٦ خیص) 7 ۲۲۷۶۶ ۹۲٣۶ ف
 ہج ہ57 55. ی چ7 9۲۳۶ 5۲۹۰ ۴75 3۹75 7 77
 جہ مممر ی9 ۳۷ ۸ یو صو٣رو) مزرجھأڈو٭ "5
 77 :7٭7٭ ڈ٭ "ی۷ج ہرو قاےڑرو چب ہن / نر پر
 5ب7 ۳۲ ۰۲۱ ہر چ7 ہج.٭۲٭ م]ہ× مے 5/9 ۳ ٠۱× خیر

 ٭ چ۱ مىدر بوج<+ جو ی 83ہ پ8 حۓوچج مچ
 ی۱ مددز ببمج ٴہرو ج یچ چود ۰.۳ ج37۹ 6 7۶
 فر ٭ ]مج یک (چ ہوے 1 ہ٭ ۶۰پ وو+ہ ]مك
 ج5۶ مور 7 "ہرو "یر9 عد5٭ "م5 7 ٭۳ یزو ثزر٭
 ۔عقحجج مج ۶ ممر ہ 9یو (وج٭ ہہ 78 ۰+ 7 ]۹۳۰ 588 ۲
 ڈ7 ×7ر 8ہ ہہ ہ77 ی٭٭ ی7 ر۳7 دے ہہ اچ

 چچج| مدر >۲ ۸۶ ہہ” ٭ ]جچ جے چجچج ہ7۹ مک
 ی۲۹7۳ ہ چو یب  یوہو و م!؟مرجیآ ٭۹وج 77۰۳۷۸

 ہںور ڈوب پر یو وج پیورج ید ٭ مج 5۳ 7
 چ۳. قو٭ 7-۳ ۲۱×۳ ۵۸ر ۷ 5۷۳5 ۳ ۴۴ ۳ 7
 رک ×۷ ہرج کڑی ایہ ہی یب 7 77/۳737 / یر
 ہ9 مم جج مچجےچ_ ج٭ ”ہ7۷ 75م! یمر 0

 دی 7)5 ۳ ٦× ۷آ م75) ۰:۹ عج٭ 8 ×7 ۱



 ہده 81 1-7 ۱ ۹

 ٭.× 5× وہ ۸:۱۳۳۶ ۹۱۲۹ >۲۳۷۳ ×۳8 6
 ج۲ م٭ پی ۱ ہ8 ہ٣ ۹1۳۰۰۶ ۹٣۴"

 ۳۳7۰۹6 7۳ ۰۴۹۱ ۴۲8 کا515 56 6 ×1۳ ۴ مک ]67
 جج ۱ ۲۶ ٴ۔عم ٭م ہجو٭ وںسہ ج83۳ 88 ۹ 3
 ہ5: یت ٭٭ ۹.۰ ہ 7)۹۰۱۹: یاججا ی٭ د۳ ۶۱۹۳۳۱

 57 ک5: 57734 6ع 3 أ۴ 5ک 5۱ ی۹
 05 ی5 6,۱۹۹ ۸۵۱ ٢۲۶ دازر× 5:۰۳5 971 7۹۰ 7چ
 9۹1۵9 ۹۷ 27 6٤۹ (35) ی۹ ۱۹9 ماہ ×۰۱ وہ۹ ×6
 سہو ×8 6یہ یے مججچو٭ ×34 ۶۲۶۹۱۹۹۸ ۹۹۲۳ :

 ھ5 95۱ ٣٣۰ :5۹5> ٣۹ 5ا55 ۳۹ ٭٭٭ <<
 ١ ے_ جو3۱

 لوقاتیدنا ہجج “کیلی -×۴6 ۹ما ہد
 تچپ ]۱ 85. ۲٢۲ ×۶۹٭۳ ہر ()7ہڑوک (78)-ی٭ 5

 3۹7 چک۳۹ مہ ہہ "مہ ]وو و ۰٭٭؟ ]ہ5 "۳۹۱ 7۴٤
 نج دہرصاظ م۳53 ہم" ہہ ۵,56 ۹۹ >۳۰۳ ۴)

 ٭۲8۱ ۵53 >76 ك5 1۳۴ 51۹۹۹ 5۲۳۹ 5۳۰) 31۲1۹ ۹
 ۹۳۹5 5 ۶۹, 51۹ ب٭٭54 ک۰۸ 77 183۱۶۰۴۱۹ 7
 چہ ہہ م۳۴ م۹ مہ *, 921 ۹3 ×۴ ۱
7 7۳1 52۵1191 ۹ (۶۰× 87۴ 377 9۲ 25 

 :ج۱٭۹3آ ہہ. :م٭ و< ].٭93 وع ولا ہا نب

 تو یم ممردار ۳۷۹ ۳۳ 5۹۳۴ ۵ ء۹5

 ڈی ہ <۳ ۴۳۰ ہکإ ۳ ہقب ی٦۷۳۳ ۳۰۴ 7۴8
 ۳۹77 ۴۰۰۹ دا ا٭۰ -٭ ہہ ہ55 (58) >7 ۶۲
 1۹7۹ 58, 51۹ 581 >5 ا۴ ۹٣۰۰ ج-- 9۹ ۳ ۱

 ۹5 ۴۸۹ ع18 ۵ <۳ 5:877, (۱۴۹ 6 ×۳۹ ہ٤ ۲۹
 ٣۳۰۶ ہ7۹ ۱۳۰7 ہ << ۹3۱۳۸ ٭ ہم ۳ ہ۹٥

 8:7۹ ہ۲ ۰٣66 ۴۸۹ 30۷ ۳۹۱ ×8. 5۹۲۰ ک5۵ ۱

 دھو او میم ت۹ ۹۹۳٣۴8 5٣۳۹ ی٭ +۹ جج.
 ج5 ی٭ ہہ 55 ۰رب ۲٥7۳ ہ >35ہ75 ۹ 6

 5۹ ۳۹57, ٥۰۳۴ 3۹ ؟۷)) ھ7۹۱5ا 7 ۹۷77 ,3٠1
 ہ اوُق >۵ 513| 55 ۱ ی+۲5۹5 5ا۹1 ۹۹۲5 ۶۲۳۴ ہ

 ہہ ہ2 :۹)4 )۹ [99) ہ۹ ۹۹ ہت *.٭ ۴ ۹ <
 ہر م۳ 5۲۰ ۲77.۹ مج ۶۲۸۰۶ ۴6 ی۹۲۳۸ کا ی 5۴
 صر -×5۱ ل8  ی٭ رات 5 ہہ <ہ..۹ (38) 7
 مبو5٭ ۱۳۳ یب5 ×۰ 78۴ ۴۲8:۶۹ ی٭۰ ۳٣٣۳ ٣۲× چ×

 مج یچ ھ٠ ہ ج3 >۱( م۲ 5۲۰ ۹ ٣×
 75۶۱ 5ا۹ م۳ ۹ (۴۳ ۹۰773 51۲77 ۴515 61۶۴ ۱
 80 )٦۱۹ 677 *ڑج ٭۳۴ >۳۲2 ۴٣۳۳۴ >7 ک۳ “'٭×71۳7' -٭
 ٠ےجروچجو'۔۔ ۱.ر181 ہ (0۰86 ۳۴ ۱ت ×× ۳< ۱۱۹۹ ۶9 ۹ م۰
 مچ مچ جم 8ہ مم ٭تہج٭ "ق6 ۱ ٭۲. ٭۲ہ۶٭ و

5۲554 97581 1, 5131 5۲۴ 6 7| 

 یھ

 ]38۳7-7 5 571۱ ک۹۲ ۴97 7۹ "757 ۴15
 ۲۳) ۴71 ۱ یس ف19 9۹۳۳ >۱< 5ہ ۱
 6+7 ی۱۷۳۳ +۹) ۹۳۳۳۳۹ ج۷۱ 7 7۴ ی5 مر 5

 7۳771 ۹۶۳۴۷۳ ہت 35۶ ۶۲۰7۴ ا3 ۱ ا. :ر٭٭1 ٭ ١
 5 5۱۸۳5 5۳۳۳ ٣۳۳ 5۳ ٭٭ >۴۰ ہ5 ٣ ہ7
 ؾ١ ۹ 5۲۲ ٣٢ج م" ۹۳۰ ت>. ٭م٭٭ ٭م٭ ٭٭
 ہ5. ×۳ 3۹ 5۲۳ ٥۳۳ مہ ی٠ک ؟ ۹۴۳ (ء
 71 7۳ ہہ ]7۶1۴۹ 5۹۹119 ۹1 9۲۶۹ 77777۲۷۴ ۶
 5ت٥ 555۱۰۳۳۰۵ ۳36 مم ك5 5 ج۱ وک ۴
 881۸۳] 5[, 7 77515 (318)-ی۵8 ۹۰۳ 1 77
 تک 19 ہ۹ 85۱۳۴۳. 55: ۳ ہہ. جے۶۹ ی۹۰۹8

 ہ۴ ۱٣۴ 0٣ ا8۱ ہر ۳۹۳ ی۰)ز 5 ]۳ .٣۳+
 می 55+ مق8ی+۱ 36 ۹ و<ہ ی-.×77+٭ تو

 -  )67 ۴۹ی۰ا 5 218 5۳ 6٥٥۶ 51159 2۷۱ ٦1۰۹
 فسوی ینسک نینس اھلعجاو رضم یلع كتاطو ددشا مھللا

 م9. ج6۳. چ1
 نئ ریس لی ضطکم ہو ہے-٣٣. ××٭ ٭ی

 ×۳۹ 74 7ہ ۴ مم, 8۲ ۹ (۵۱۷۰۰ 1۱ ۳ ٥.3
 ۹78 7۹۳۳ م1۹1۳. ؟!3ہ >م اک بج: یہ ۶ہ ہ۳۳ ۹

 96 8۶۱۵۹1۶ ۶۹۲۳۳ ×۴ 5ہو٭ ۳ ۴۹ ١٦
 یے مر 16 01۷۶ کا50 ۳75 56 ۰ ۶۳ ۶
 ٦٥97 ی۹۰۰1 3۹ 7159۹1 56 >۹ ہہ ہ یورو:
 جص× ٭ ٠٠۹ ۶۱ اُن ×6 رس ہچح> تچک | مو ہ۳۴ ہہ
 5158۱ 115 ۱۵۷۵ 3ح5 ٭" ےب و۹۹ ۹۴۹] 18۶ ]13۹۲۳۰۹ ۹۳77۱۱
 5ا3 رس ×۷5 ۷ہ. م38 ۲۹۵ 7< 5 ۱ رماس 7۹۲ 5
 مے ت٭۳)3013 ۱۷۷۳ ی٭٭٦ 5۲6 18357۹ ٣۲۰۴۹ رچ5

 5ا ک۹ 5577۶ ۳۷۶8 ر1 7۱ ۳۹۴۹۱ , 7
 ٣5 ۹77 ب55 یب 7:۹۰۱ 22 ×8 >۳ دہ.
 و٭×××۱٭۴6 ×3 << ا((و3ج 1839۹ و۴۳ ٭ہع ہ3 ہہ
 517 5531 ہ ۹۲۳9۵ ں6 مہ وہ, 8

 ]77 ۱ 1 5717۲57 ۶1۳ 97 (۴۹ 4 ترک ء۱
 ہےہوو وے

 نورجھت ١× رجف چت چ5 ۱ ی۹ ۹ ۴ ۶۶۰۲ ہ

 1-۹۲۹ ۱ ٢1۶8 5۸× ۴۹7۶۹ ۴77 کا5( ا 8۱
 ۳<. 591 ۹1۲8 21119۳۴ ۹ 519۹۶15 ۹۳7 ۱ ۹7)ک715 (5۱3)

 حی 6 1:آ ۶51+۴۲ ۹3۱ 7 1۱

 ی×۲۹ ۹۹ ؟(٭۰--وج ٭یق >٭٭. ٭٭ ٭٭: ۶۰ 8
 (ج-.×ص٣جا85) 7۲۲ ۹۱ ج-٭٭ہ ۶۳٠م ہم×٭٭ ء
 ج۱٤ ہ5٥ ۳م م59 8ج 6. یجب چور >۳. 8 8۱
 و285 (380) یڈ٭ 2۱۹۰۱۱۳۵۷۳۷۷۱۹ ۹۳: ×۹ ہ۷ ۹81 51*71 ۶
 ق×7 *رو آ۴ ۶3۰ج۳ ر88) ۹۹۱ 8۳. مج ہ۱ 8 ہہ



 ۔۔لس ہل _ھج ۰ ۔۔گ

7 ۲5۹ ۴7 

 تنا غلازل اکنامک پاک زن ڈک
 ہی13 ۳ پ19 .٣ ۹۱ جہ5 ہہ, 0

 ؟(٢کک 5:8716 755 5ا5 11:۹۹1 3779 ۴115 ۶۹۹۳ 1۱
 ۹ 1۴ ہ1 آ9۳ 13 ۶۹۲۴۹۹۰۱ 37 ۹۹1۹ 75 ہ3
 5 719 7۹19014 7۴12191 1۹ ٣۴ وج ۰977 ۰چ
 431 5158 11677768۳۰ ۳۳1 *٭771 7114 ۱ ک 51771۳5 51۲۳۹ ۶
 8:319 ی٭ ۹5۶۰۱ 8۹۸) 1)۴۶۹ ×71 5, 5۱۲۷۹۰ ی٭٭5[۹ ۹< 75
 ترس ۳۱ 25 ۱۱۹۰ ۱77۳۶ ۳۹. (>3)-ک۰٭ (8765 1۹6 ۴
 ںہج وک ۱۹5۴5 ۶۰۹۰۹ 5۱5 ا۹۹5 ۴٣۴ ہ۰ 58 ص۹۹ ج7 <۹

 م13 ۹رجب +١

 ×5ا1191۹ د9 05ج ی۹۰۹۰ ۹715 (31۱ر-4۴8 (7

 9آ ۳× 971 ۶ 1 7 7 اچ (۶۰) 7
 ات او و7۹ ۹ >۵7۳7 397 ہ۳ ۴87۳۱۴۳

 ترجسسو تاج ٭۳ ڈی ہ٭. حی ہ6 یی 56 ۹ م7
 ٠ 55۱ 5۴] ہ8۰ ۳۷ 5۰ 7۳۹۴ ہی1۹ (3ا2)-ک۹
 ×۹6 ہت << یہ <۰ 5 ۴۳۳ ۳۹۳۳۴
 858 ۹۹۶۷۰۴ ۴ یجو 7:۰۰۹ ھہ ۸۶۱۸ ۳)۹۹۸
 "×.5۹7۳ ھ185 1۰۱ 8 36 ۳۹۶۰ : ۹۲۰۳۰ ٥ہ
 ۳9 ا5 ی<٭<۰ ٥4 م5۱ ہہ 804 ۹۹8 ۰ 6
 ک39 27+ ہلا 77 ج5 57312) ۹1 557 ۴:1515 ۱ 7

 1 ۴5 ہ5۳ ×۰ ۳۳ کرا ۴7155 ۱ 5۷ا57 ۶٤

 ہم ٭جم٭, یک ك9 ہ۳۹ ۹۳۲۲۳۶ ث۹ مع ٭ى ۱
 3715 (8[3) (۴1 521۹ ۱ ۴۲۶1, 5۹5۴۴۹ 571۹ ۱ ۴6× ۹٠٥۶۰

 وج ہ89 ُرضزَلَْسَلِم ہ٭٭ ۲8 ۱

 ی27۳5 ۹97 515 6, ۹۲۲۲۹ ۶155 3807] ۹۹1۹ 5۳57۶۹ ا51
 مج ا( ۰۱۹ ۶۱79 ۱5171 ۰۳7 ۰۲۶۰۰۳۰ ×۳۰ ہک ۱
 ١3۹ ا 55 5 ۱ 7.5 (ھ33)-ی_۳ ہ7 و5۰ جج 7 ۹
 <6 155 89۱ 57 ۶٣۳ ہ پ7 ر1۹ 509 و25 ._۔

(35) 

 ےیل زا ال وزنی ۹ 5۹ 9۴۱ .٣٢
 ۳۴. ت5 ہ نج مج ہ۳۲ ۲٢ ۴۳۲ ى۹۰ 6 76

 ہ5 ہہ 55 ہ۰7٣]۹ ٭متج ٭ہأ|ل ۴ گا5 5 ۶ ٥
 5 317 ہ۱۷۳۳7٦ 7۶۰ 74 ی۹۳۹۲ >] 1, 511۹ 5

 5 91۹ 7 714. 5 ۳ج ۹3181 1 ۹۲۹ ۶7۲ ب۹۰ 7۲۲۴
 ۹ 51568 1 70, اک ة٥ مج 9٢٢ م:<ک ۹۹ ا١

 8۳۶ ۳ 5۰ ی٭ (ہ-).. ٣۶۸ ہم, ۴ 8 ۱٠۴
 ۷۹۹. 5۲۳ مات 5۱ ۶۲۹۲۹ ٦×) 6 515 ٦٦۴ ۹۹۰ ٦< (۹۴٢٢ر

 اج مت موہ *1٭٭ : ے (ہرتاےنقا)

 مون ایف ِاَعلَلزُص نی ده ا<قَت٥َ ہل حَملد
 1 ارلاوپامکسا امہ پا علی دت دحآ لو نژھمشیا

 >] ںیرک پا ںے ادا مولانا یک نور ا
 >1 راصقلاو مسا لاَمتَا یزاوفو اںوملبم فر ضادا ا٦
 1 یکم 5 ینلاومو انوڑامناکالیلف ةدالاد ا
 .] تىو یٹیداومو ۹نور ےیپاو ضالا ا٦

 1 اتلاک لب منانا ا را لا و ںیئا فالیخ ا ہد |
 21 4 اکو اتم دا ءاولا 9 نوا ولا لاقام لشم ا

 ا ادا وا او ضاتدعت دعب ںیٹویملابإماماظج ٠
 >ا صعلا یل لد ؟یلئلاراطاسا الم نا لی
 . الجا لد ولد نول قیس 'نوملستر تام نااھیف نمد ا
 ٴِ :

 4 نإديلع راج الو رئبوھو یک یک تولم ہدیہ

 ےھت 0 ۸ ْ
٦ 

 مےر و5 ہ5  یسو بق ہم جو یج  یرجوو مج و ڈو مے

 یے 77 5۳۳۴ ۳7:77 77۳۰797 7 "7۳7 ۳۹ / یدی)ز 7

 ×۳7 ٦ 7 ٣5 ی٭٭ ٭ججت-۸97/5 9 مو ۲۲ ید) ٭+۳۴۳ 7

 ےہ ع٭ ر مر 58 ہو ]مج مہ٭ ہ بیبجوو د٭8 قی

 م77: ×ک بہ جیو )بو جج ٭ ر یدر 75553 ہر۷7۷
 ہووجیک جہ "یم ٭ بب بج یروچ ٹچ یرسژےجوچچچ ]5

 چ٭ر ممر 28ج ب۵ وج ہن یجب ]یر ہمت یجب وو چراتو

 57گ قروچ "ج۳. یوم ۸7 ہت 7 چل >۳ ۶ یر )ز ٭۳٭ ۲)5
 12۲مہ ۳77  ججک ر/ نیدر یو ٭گق ۶× >ج)× ہا٭٭/ ۴ج

 یچ+ اج ص ہ5 ؟ہآو+ہ٭ جہ یبج٭ 7 وو ×0۰ ۰

 ممر قت صجہ )ہ× بج جج ہجک.].عوچموجچ یر ہورور.
 ہ ]سر یڑا ہر ۵0ہو مو ی ڑ5 وہ غیور جب
 ہ33 یج+ ۳)4 ×7 ۳۳۴ 507 3۶ ۳/۴ ہزار7 )۹ 7

 جر یمر بو ہڑور 3. ء ×٭٭ ہجچرک / ووکہک یوم ۸

 58 ج7 ۶ عسر جج  ×جج× ؟ہ ک۰ کرو درہ 75۹ ۶ مر
 ک۱ ۱و7 7۰7۳+ ۶ 7/۹77. 779 7 ہمروجر تو ج۲۹ ۲۶ ٰیہحز

 777 ہ37۴7 ۶۰۳۷ ۰۔۶۳۳ ×7. ط87 ہ۶ ٭ ہ7 ناچ 7

 جج و٭٭ !ہ٭ جو مج جمی و٭ ج7 ۲ ٦۶ یجز ی۹ 7

 )7 چرچ ۱ موج ؛ بچ٭ مو نمو یر وج چرچ

 چے:



 ]۰ا ت77 7

 َنا رتلا ق ْیلَسَتالَت تر تعا متن اگل تی نڈش
 ک73 51717 ۳۳[ یک 6, (۴17 ۹۳۰۴ ۹۹۰7۳5 7۶

 میوہ ا3ک ۲۳. ”-٭ ×۸ ت3. ٭٭ ]أیقعار ہہ

 ف5 5۲۸۳ 951 ہکآ 7 ۹ ۴75. 1۳7۳5 867756 7
 ٭31٤ ×5 ہ5 ۴ و اک ہک ٭ ہ88 (308)-یک

 ۹۲7۴ ۶۲۳۲ 307138 751۹۹1 ۹۲8 ۹۹٤۰ ڈاک ۴۶( 581 ٠۹77
 >۳ 5۴5 ت9۹( 5۲5 5۲۶7۰ 37۹7196 ۰۴۱ )۹
 قو مز >۳77]۳8 ا (۹3 771۹ 571۶, 9۰۷۹ ۳۹: ۰۳۹ 5
 ۳۰ د:؛اذآ ن۰. 6۳۰۳۷ ×۷5 237115 ۹٢۴۳۴ ا ۹
 ٭.6 ی351۹ ۶1۱۷۹۹ ۶ ہ۲ ×35 ۱۱۶۰۳۴ ۶۹۹۴ 71 7۹
 15 ٥379۹ 75 *ا چ۷ کچ ا ا ۳1 2) 79

 اس سمششسشس تی سس ےہ ہت
 ةَصاَخ ۷ دت ۳۷۳ ال0 7۳). ×7 ۱ )تر 7۳۳۴

 ہو۔ےل٭ 2316 ۹۴۳ 7 13۰9777۹14 ۹۹ ۴۹۳ *(۲۳۲۰۰ 51۱

 77 ٣7 7کیا( 7ر-م فیڈ م٥ ۴۳۴ |۳
 ١ ہہ ے8 08 5۴۹ ت۶ا ۹۰ا۹ ۹۹۰ 5 7
 ۹گ٭ 517193 (م1:984 3۶142 577, 5۲۹ 517۳۳ ك3 816 ۹
 3۱۹۰ 1۱۹.۹ (37) ۹۴۲۴۱ 35۰ [۹۷7 5ا15 ۹۷۳۴ ہ7٠
 3ت 8۹3۰ ۳ہ ۴8۱۲ +۳ج-_ ث٢ج ی٭ ہ۱۶ ""أ
 5ہ. ۲٣ 7۴8 ۹۹۶ 2:۴۳ ۰۳ >×7)7۹ دچچجب ۴

 م۹ ک۹۹ ۳۲۲۴ ۶)۴9۹2 م7 ۹١ ۔ (جو۹5)ر

 تْرْفِلمهدِيتام كي نا لحاماَ و ۹۹. ۰8 ۷۴

 >۳ 979 ا۶ا ۷ 79 8۳ ٭ز11 ز8 ۳۰ ۱ ۴۳ ۴
 یجدت3)و[۹+ ۹۱۰7۸۹ ۰ 0۷5 5۲579 ٭ج چ٭ ب٭ ي5

 3۰۳ ۲7 ×۲ 7۳77 ٭577) ×7 ہ۰۱ >7575 ۱۷۸ : ُناَفاَسَو
 روف اد مند لا ۹۹. ۹۰۳ ٦ ۹۱ ٭٭

 یل ۴۰ ۶1۱ 178 ۲۹۳۴۳ ء٣٣۲۳ 3ء۴ ۹۳4۶۳۲ ۴75 ٣
 ۳۴ 7 ۹۹ ۶۹8۰[ ج۱ ک٭ ۳۳۰ ۹۹٣ ×٭٣٭ ہ 6

 ۳۸6 9۲۳ ۳. "8ہ 5م. ٭7٭۳× ۱ ۳)۱۹۳۰
 لج٭ ۴۷۰ 5۷۳ ہ۹۹ ۱۳77 ہج٭ ۴۰۰۳۲۳ 5 7۴

 سو تو ۶1 387۱

 اْنسحآ یش یيلايفنِپ - یب ۹۹8 ۳ ج٭

 ہر رس سووسسسس
 د5ا و58۹ (مج0)۔<٭ ۳ 3× ٣ ,۳۳ ۱86٥۹8

 جدو مج ما >5 ھ85 76 ٠ ۹۹۳۴۱7٣
 ل7 ۳٣٣٣ ٭ ۳٣۳۰ ٭×٣ < ×۴۳ مج ۹و٭1 یب
 تر۳ 1)۵۲3 ۳۳۳٣ ۴77 ۶٦ *۱ ۰٦ف ۳۳۶ 8۳:۲۴۴ ۹7۳5 ۶7

 و55 مہ ہ۴ ۱ ۰. 13+ ہم٭۳۰ ہبہ ہ23 >ما95٭
 ہ3 ۹۳۹۳ 319) ہ8 ۳ - (۴۸ 173۳۴ 5 1 1 8
 55 ٣ م۹ تک کا5 ۱ 7۷۳۱۳۰ "۹۶۳ ٭

 ٠۱۰9 ۳709, 5۴۹ج 57آ 8 1 ۹7 771 ۶1۹ ۱ ۹۴71 ٦1

 و نما تو ھات ار 0+

 15 ال پ نکا و شا للق یر ےک ٦
 ی و :

 جب 2٦

 ِ وو شر ا :
 2 ا ا یو ےک نا ا : نا ام نل یو 0 اوم تپ حق ان ×إ 9نولءاتکیالق ںیموتمونیب پا سا دافروضلا یا

 ۸۳20031, مد)ز جج مج >85 وج أ5 یچب قرچ جب
 م87 7 ہ۹۱ ۷ہ دیر ×× 7ج 7۴ 8 5 جہ جج
 ی× یب ۳ 777ج جہ 7 تہ مہ ر قرون یی

 55 ۹7۲۱ یدر 7 !م ہت سرو ہجر ٴیروہ ووزج مچ
 785 81 8٣٠۷ 3:5 مدز چو ر۶ م وج ہروج بوی ؛ ہ چچی
 7-7 ھ۳7 ہا چا 7 جت اچ 73ج 79 (خو) 77+
 ۲77۴7 ۱ ت۳ ا٭7 ہا 77ہ ۳۳ہ ہیچ

 ج0 ۲ یےر یر ج یرسوے٭ ی /ہوجچو ہ۲ 8ج7

 ا777۳ م۷۳۳ ۳۹۰7 ہر مصر مہ ت۳۳ 577 77
 ۱+25 77 7 ٭۳ ٣ م 37۴ 7۸۳۴+ قت ر یدکر می
 ۶۶ چ ہ57 ۶۲97۳ ر تظج ×۳7 ی7 واہ کر اک

 ]۷۰7 ھ97 چت یچ (ح+) یجب جج ہہ ہڑوو+7+ ب ہہر 7۸7

 تہہ جوورتج مجج بجحوورج بوو 8وت ٭8/ یجدر

 اکہ مزو9 مہ چیر ہل ۳.5۹۹۰ ہم ٭. ۶ 'م ہہو
 ؟۱)٭٭7 / ہ7 ×٭ ہ3 یک ٭) ھچج٭ جج نممر وجج
 دہر7ک جہ ہوم رک ج۲ ہ5 ۳ / "م57 5۰ ی ہم یرچ
 ہہ ٭۔٭ڈر7 م٭۱ )کر یرجرو د7. ۹۶ ہعقبيی بجومب ڑڑچج
 55ر مم )ر بعی٭زو ۳۷ہ ۸ئرو چجو ہ0, 5ج 7

 ہوو-اوج جچڑوەہج جج بج جج یجب یبج ےٹبوہرورچ

 77-88 م76 جہ خم ہح٭ جج ترقج جت بو ٣<
 ٭7٭ ممد)ز یجب !ہ٭ *ڑچ سج ]گ5 پرور ۸ئ
 ٭37صسج می” کوہ "ب۳۰5 جو٭5 و۲ ]76ر خممەر
 ۲07 ا7۳۳7 ج0٣۷ ×۲ م۳ بہ٭ ہر ی۳ و 7

797, 



 ا
 جا شش ہے ۔اف واقع اوہ ا اہ اوہ کاما فا یب دو ےب حی یا اب اج یک رٹٹوھ ن98 تو ا

 55777 ۹۹ ف5. ۹5۳۳۷ 07 "م٣۹۳۳ ۳
 7ط ۹۲۳۳۴ ۴۰۹۲ ۱)۴ ہو جت م.٭۱ ہد, ×۱ ھ ۳۴۲۳۳ 6۱

 ما ۹۹۴ ۹۴ ۹ ہبہ ہ۱٦ ۶۳ی 6۹ 5 ۹٠8
 ×7۳ ہ۹۱ م۴, ہ ۷×8 ےل ہ3۱ ٭۹٭٭ عج

 7۳7 7: 5۲۶ >۲ ٣۰ ہ7۳ -۵ ×× ٦* ٣٣۳--7 *ز ۱776
 5(۶ *1, کا15 17 |

 مون باس افر وضلا یی غیئا او ٣6 ۹ ۳۹۳٣۳٣--
 ہ7 ٭۹ ۸۶1 ۳5۱ 89۹۳ ی7 ۴ ۲۳۰۸-۲9۳ ٭

 یو-17 51×۱ >۳ ۰ح ]گ ×۲۹ ی٭< ا3۰ ۰6

 ×37 ×× مک 8.8۰ :× ×5۰ ی١ ہ۔× *>ہ٭٭ رمز
 رورظی ای مہاداو یرخآوبن نوے یو -۔ج (" یہ

 557 ۲۳ ۶۲۰۳) ت2 یم 4۳۹۳ 8ہ. 7) ٠
 یم - <ہ 1۹۰ م٥ 8١۳۱.۹۰١ 5۹۲+ "٥56ہ
 ]یہ تہہ م۰ ۹۳۳ ۳ ہم, یڈ 5۷۳5 ۶۱۹۷۳۳ ۴۰۳

 88۷۸۳۷۱ 5715۱5975 5۹181۹ 841 ۶ <۹ ۹۹۹۸ ۶٦
 "477 3. ہا حصہ ہ۴۳ << ہہ تت٭×

 ہ۳۳ ہے١ا ہ٭ہ.٭٭7ہ ہ53 ٭٭ ]م۲ یا
 نوح ہ۳5 2۹ ٣۳5 ہ۳ یک ہہ ہ۹ 5۹
 درک رے٭ ٥ ۲۹۳۹ ]۳۲۶۰ ۱۹۹۲ 5۲۸ 65 ی۰ ک1 ۹
 1آ 719: ۹)117۳ 7777 711۹۳۳۹ 7۲۹ ٢ا ۴۹1 71۱
 ٣295 51115 ۱5557 ۶۳ (۰۳۲۳ ی +۳5 ھ277۴ 8۹۳۶) ۴3, 7
 )۳۳۶ ٭زگ 5( ۱۴۳ م3۵6 م٣ ۶)8 55 ۹۳۸۳ ۹9۲۴, ۲
 أ۳( ۶157 کا۰ 5۱ ۹۲۳ م٭٭ ۱ ۳۴*٠۰ ی۴ >5 7 5۴5 ہہ
 یہ ت۳6 7۹ ۶ 6-7 87 (م۱۶ 7>2 7۳۴ ۳۹۰۳ ۹۶
 <۱ 15 بہ جی ہ. ۹۲۰ "بہ ۰ 1

 و5055 ٭8-) ٭< <ات-37. ۲۲۳۳ م۱۹6 1 ۴78 ٥8۳
 ۲۳۴۰ 5۰ 51 ۴۴ م7 ت۳۷ ہ۰3 25 ۱ ۵8 ۹۹77

 ں6 7 ۳ نب باب ۹۹ 7۱ ۹۹
 وو ہروسبزوج تہ)).۹ ۹ مد م۹ ۲۳۳ ٠٠ م٭

 +139 5(2 385 ۴3۹ ۱ ٦×

 ہہر. ۶ ×٥8 (۹كم ٭م٭۱ ك۳م
 1۹۹7386 ٤

 ۂینَیَو ہم َص و ءيآَر4+ئاد دین زر لا تب
 ب۴۳۳ دیرج او ک۳  ہاق ۶ص, -آ <ہ

 954 6ج (۹۷۲۳۹ ۲۲۹ ۶۴۸ ۱

 <۳ 3ّ ہ ٭م۳٭ہ٭ یو. ٠۰۹۷۹۹ [۱ ۳6 یک 5
 ۳۲۴۲۳9 5۳۰ ۹۰۴1 م7: ہہ 979۴۴ ۴7 ۱ ۹۴1۹۹ 75
 ۴7۳. ت5 ۷۳1 ۴۱ 5+. ہہ ہ٣ ٭٭

 ”م×٭٭٭ ٭٭ ہ. ْہْمَتَتْْننمِليَن ۔- كا ٠۰×
 ٭۔--۵[55 53۴ 5٥۰۰۳۱ (57۸۳۰۳۰ ہ7 ×۶ر 86
 ۶۳5۳5 >۳٭ آج می ہہ ۱ اج ہے ]ہ55 (3ج)

 5۹ : م۳۰۰۶ ۴۹ <۴, ٣۷۳٦٦ ٭ >5 ۶۰۳۳
 یا ہہ ×۰۳ ۰۲۰ ×8 ۳" -قیرو٭ ۳. 5
 51 ×50 ۰۴ 8۹۴ "مہ ہ۱ ×۳ 6۲۰ ۴۳ج ۹ 1۱

 تہ اوس تو ا ام یب بر ا ہں وک ا ایپ یجب یا و وے ٢ ہں نہ او مد پشت وتی یہ رس رر ےہ ایس وائن یہ ںی اک او ٹر شیبہ ںی افس یہ اد فہ ا ار

 ھدچ
 ےہ اوون یونان و ایا ت5 شا تو ض تت ا ا اھم اوعا

 ۹۳, ۴۳ 2577 5۹" ٢> ۳٭۱ 3571۶۱ ×5 +۹ ہ۳۴
 ہ1 (8)7)-66 ×۹ 6 51۹ 215177, ٤8ص ۹۹۹۳۳ ۶118 7

 ۳۳ ہ۱ ٭×أٛیے ۱ جہ یے یم ڈم ٭٭ مج ٭جہہہو
 2۶1151557 >715 ٥ >۲۹۱1۰-1۹518) (۴ م٣ ھ۴۴۳۴ ۱۱۶۱۴۱ 7٤

 تا
 وو نو7 _<ر و وم ہہ ۷: ٣ جھ ہحے ورق _  سا

 نْورضَج نا بر كيذوخاویطذغلا ترمغ نم كيَذوخَا تز لکو

 زمه -- ×[[19 ا5۹۲ 2151591 79], 51۴ +٥1۱۶۲۳٣177 8۱۲۴ 7٭
 7ج ۳کہ رک 5۱ م5 ۹]۹۲5) ٭ جما معچچ
 ہو 0 کم یم ۹)7021 ۱)7 ہہر (31۶)
 7۳۰٥۴ ف5 "۹| ٭ ۶ا5 5۲۲۳۰ ۳ج7. ٣۳ ہم ٭

 ہ7۳ ×× ×× ۷۰ 75 1۹۹9 55 <٭ات
 ×54 2۴۹1۳۰۷]) 5٢٢۹۳ ی5 1۲۳8 ×7 8۹۹۱۰۳ ۳٣۳ ۰۱۲۲۴ ۱ ی

 چا5 5٦× ٭ 18۹۳۹ ۳77| 7۴7 ۸۳۴ ۴×٢۳ ٥ ۶٥5۰

 7< ی م۳51 ۶۹۱۳۱۳7 ۹۱۶۳ (3ا5)۔ی۹ 3:1۴ 5
 ٠٦" ٦۳ 7ہک۹ (3)-ت٭ 6 ۱۴ ہ۶ ۲۵ ہہ "7
 ت۳ ۳1۰۳ ۱۳۴ *)۶آ 5٭ م×٭6 ہ5۹ ۳۳ مج وج ۷۱

 51 ٛ٭ :

 ۔ نورضحی ناو نیطٰہشلا تازمھ نمو مدابع

 نیرفجنآ 5)3 ۷9 75 5۲۳5 5. ×3 ۳
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 موجو مج و >7-. ؟۹۲ہ7۱ م۲۲ یڑو ٭
 5  ۹۹٣١ج5 ]۵1 در 5+ وک ہا؟٭ی٭ ۳۱ م۱۹۶

 + 5151 2۶۳۶ ×۲8 ۴۲۰۲۹۱ 7ہ۷ ج٣ 9۰815
  ۳۳۲۰٣۳ ×۰ 3۸ ۱د٠٠ ۹ ۰۷ہ ۶
 <  35 7بچ +۶ :ز+×. 87آ 21۹16 ۶۳ 35 ۹951
  ۳۴ا55۰۱ ۰۰۱ ۲ آل 7 *ڑزج+٭۳ ]5۳۹ ۴8۳۱۱۲۷۹۱۰ 817۹
31 1,9 ۹۱۳۰۲85154 ۹۹۴8 7 ۱ 

 اَُدلْملَت - دلج ×ح٣٭ ہہ ہہو ×۱× دلج (مئ٣)) ہب٭
 تچ۱ ۳۴, 7٠۷72 ٦1 ۳۷۴ و۲۹۲ ٥5١ ۴۹ا 537۱ ۴7
 یج تچ8 1۳ : دلج ×۳ چرج ہ7 × ۳م ×۱۴ 29 ۹۳5 ے

 53 85158 ۶ جب <؟×۸5 3155 ۹۱۳۷ 5 ۹۹ٛ
 ہے ہ۱ك)8] ۱13۱۹ 1ہی۹ (58) ہک۶٣٣ “1 77

170137۴ 25۰7 9 

 ۹ ق5 8۹5 ہ55 پڑ +۰, ]5چآ ی۹ (۹۹۳۲۳۷]
 3۳1۴ نجچ ]۱)۴ م1 ت0٠ 4)۱۱۹۰۷۰۹6 ۱7 28 78

 0ے 76 ات ٣۳.-.تاچ٭ ۹ 575 ۱7)ج 5۶ ×× ٥
 ےمجہم٭. و5 رات3 م٭<٭ × ہ->٭×٭ ہ بک ہ5
 ۲۷۰۰-, >9 ۰۷۷8) +۹ ۴(۹ ٭۱۰ہا۹و ھ۴6

 ٦٦× 31 1556 759۷ ۹۰۳ج ×۹× ۶3× ۶5 6۵91 ٥۹
 ہ۱۶ ۹۰۲۹۶ 7۰۴ ٤ئ٢٢ 1۹5 8۴۴۱ ۴۹۴ 1۱ص

 ]۳ 6 ۹ <۴ "ہ٣٣ ۱۷۳ج
 ۶۰9 8یع. ۲۷۰ ا503۸ ٠× *٭مق5ہم م(قج×٭ ٭
 ۹و٭۱ 1159 ۰ ا5ت عم 1۷ 578.6 ۶۳ ۹
 174 ×5 ۰ ۴۷ 8 5٣ ۹۵۹۰ >53 ۳۹ا 65
 ۳۰ ی۹ ۳۳۳۳٣ (:۶۳۰ *ئ۱ 8۹ح ۳. 5کیرآ ٭ ا6
 ۹و7۷9آ 7۳5 ٭٭ ۹7۰۳ مہ ٣ ×١" ہہ ۶
 ۹5 ۴۱۹۹ (۴۳۴ ۱1۹۱ ۹ 5ا۰ >۲۲۹ ۷8 >۴ ۱ 51 و18 97
 یک. 7۰78۳ 6 ۴۳۳7 ۳۱۹۰٥798 5 ی۹ ۰37507

 1 ۴ ٥×

 7150ا ۹ ی6 ۹51 ۳۰3۴ ی3. ۷ہ ۲۶931006 ۶
 38 ٣١3ح یت٭ ٭*ا1جہ ٭٭ماّيحک وج..٭ ٭۷! 8أ ؛
 م5۹٥ ٭٣۳٣۲ ٭ کہ7 ڈ5 5556 ۹۳۰۴۳۶ ×۳  ؟۹
 ہجإ ×× ۹۰۹95 م۳ ۹۰ (م ۹513۴ ہ ×۳۹ 7

 ے3 8 ر۹ ۳9۱ ۳۳5 ۴۲۳۶ ٥7۷× ۰۹70۶ *۹۳۳ 'ے٭'
 5 55۱ك۹9۲۶, ٭ڑج ۹۶ ہ۶٣۰<۷ ×۱۳ ۹ 79
 مور <۹ 3۰ ×(۳۷۲۳۰أ 5۱۹ 8717 ۹۰83 1, 6 8
 ڈ۰, ء۱۲۳ 2ہر ۳۶ ٥:٠٠ ۱ور بو مم *ئہ۰ ×٭رات ك

 ہ18 107ے 7 7۹ 7 7, 713 ۶87۴ ×۲۱ ۹۳ ۱
 91:15 ×۳7 “87م. ۶۰۳۴۳ 'ہ۔'77' یعو)ز ۹۹ ک١

 مم ۱۳۳ : و5 م٣ >٭3۳7۷۸) ۱35 دات ۹۳۴۰۴۳ ۴

 8ر ۲۹ م۱ ۹ب۰ 755515 ۳۱۱ ک9۲55 |٣ :٢ئرچ ۳۷ج
 ٭۹٭۳ ہو, یو ×۰ع 6. ×۳۴ ۹۹۰: ۲٣٣
 ]0۳ ×5. ڑ +۹959 876 ر571 ۹98 ۶
 )ہ1۹ م۴ ر1 ۳۹۴ ٭31۰۳ ۲۴۳ )۳, ہ5۰ ۷۹

 5 ۹۳۹]) (ئ37 ۹۳۴۱518 ۴۱

 مر م۳ ر13 مہ, ۱)55۸ “35 5۶۹ 5ک 3۳۹ 5۲
 ۳۹3 ۹۳7۳9۱۶۳۲۴ [٢× م۴ 88سىحسہ مہ -یروجچہ([( ہ

 ہ۰ ×۹ م٭٭۸ ]مج ەکچچ م8 مم مچ
 ۳٣۹٣۶ ے5 5 ۱۹: ۳51 ۱ک ۴7۳ ت7۳ ٥5" ہ

 0 ۹۳۰ ]0ا5 5 6, 1111 ۹۴۳۹۰189 ت۶8 575 3181
 55ا1 ۹-۰۴۲ ۳۲۹ 8055139 ۶۴۴5۶ ۴7 7< 85 ۹۹۰ 

 2ات5)۳۷۳۴]۳۷] 5]1۳ ۶1۹ ۹۳1۲۳ 1۹۴ 7۳ ۱

 مز ہہ ۳۰۳۶۹ ٣ 0ا55ا5 7۶۰۱۴ ۹۲۳۰ ۱۲۹۹ ٭.
 أم۲۹ہ ۳1۹6 :×ا٭ ×9۳ 4۶ +73 ۸ 588 )6۹۹ ٠

 7٦۹ ۹۹۴ ن73 ٣ ید ہ۴ 98 ۴۳ ۴, 1 75+
 ج1 << ۹)558 ۹۹۲5 ۹۴۳۳ 7831۹71 85, 3 - 78

 71334 ۴۴۱ ٠۹

 یز 591 3 (۳۷۹) )1 مہ 8.۹ (۲۷۷۳۷ج ۴ << ٣٣٣٣



 دو رر. ل ھ١ ہہ ن89 ۰ے... 1... . ٦

 ۓتکل

 'بد ہد مجج یر ]نی ٭ 8رہ 8+
 7 ۹۹۳ : 5۷1۹ 5۳۰ ج۹ (3:۱)-۔ہم یر تہ.
 مج یى۰٤ کا ڈ 5 ۹ 158 ق۱ ۳۰۲۰ ہ۴ 8]٭
 ےہ 507 ٠975۳ 77 1۹4۸9 82, 8۱ 5۸1 ا
 میا ۹۹ 6۳١۷۱۵" ی۰ 771375 ۴318۱۳51۶ ۴)8 (>.)
 ۹ 555۳ 5رآ 7:315 ب۰ کال >۴ 80۹736 ۳95۱ ۹۷

 ہ5 م٣۳٣ 38 ۱۳ ×۳) ۹۰5۳ 5975 ۶5 مات
 .محی ٥ ہ<٭ می مہ ہ۳۶ ۹9 کیا۶ ۹۰۲۳۰ ہچچ

 ۳911۹ ۶۹۱۰۹۱۱۱۰۴۳ ہم ج15 بٹاج ج۹ر 571 ۴۹
 ۹ 57 115, 5۱ ۹818 18۶ ۴۹185۱1۶۲۹ 15 ,6۳۹٣

 95 ۹۳ ہ7 51۴6 >×5] ی۰۹٤۹ ۹۹1. *ز××٭ ہ ۹)3 دت
 ت7 - ۴×۹ نان ہ۹ 3ج۳ ٭]مهم×٭ ٭؟ہ ۰ 8

 1۹1 ۱۰۰۹ 771 ۶1971 ٭× ._۔ (ج7۶۰ >5 89, نے ٭إو)

 ی5 بو ×85 ج3٣ ا۸۵ ۹8175 ۹۴۳ 5۳5۱-
 ,)٥6۹۷98( 35 ۹ا8, >0 *إ8)

 5۶9۹ 8ٴ ۱ یے ۹۹5 ہ 8١85 ×۵7 ہی
 ۔9٭ رجم 5۷۳۰ 5٣۳۳ 5۰۱۲۳ وڈ ٭

 'ہ-.-چ8) <۰ ا۵۹ ۹ '(57) ×۳8 5۳ رو 7ہ
 2٦× ۶857۲ ج56 یب١ ہجہ--چ و75. ۹۹۱ 5 یک
 ۹۹ 3۹۲59 ۱۳× -3٭ ۲۷ >7 می ۰]۱۹۱۷۰۹۷۰ "مچ
 ×58 ی 5۹ 8۴۸۳۷۱ 55۱۰5 >5 )7۳×7. 8۳

1۱ 0۹818 ۳77 

 7551134 15۹ *۳ 7ج 507 8671765" 5۶۳٣٣۳ ٣ 3۹ ٥35
 ٠ مبا٭٭8 ہ٭یی - ج9 ٭ي! مم ٭ "٭

 750179 ×۲۳ ×. ×۲ ×۱7 ۱ ۳۴۹. 85177 ہ۳1 ×۰۳۳۳
 578 ۹ ہو. ٣۸ زر ہ ۱۹+ ]5 8۹ ۴۳ <<
 ۱13.۳ “5 ۹53۹ و۷۱ 5 ۹۹۰۸ ×1 ١۹۴ ٥۹۳۴۳۰ ٭×٭٭
 اچتج و٭ ۶۸۰ جہ حج ا١3 یھ ہم توجہ وٌج' من
 157 ۳ ×۶۹ ۱۷۳۳ 3۲7۹ ۹:1۹ :ہ7ک5 (7۰) 7 ۳۴+
 ۱۲55 979 *5 ۱۰5 ×7 ہہ ۱5۹ا. ہہ نو یج'

 5ک5ا ۴۹ ۱

 8۶9 ٭8مہ۹ ٭۵ا۹ ۶٢× ۲٥3۰۲× ۷۰٣٣٢٥٭ چہ
 ×5[, ٭٭آ 3 جی ( ۶:۶۳ 1وم. جصع ہہ 3۶۳

 و5 ا0+ ×۲ |11فج ]حور یہ ۸٘3 ]9و9ہ7ہ یڑ ا
 ہ<؟[۹108 ھ5۳۳. ج۰ ×۲۰۱۹)ہ در٭ ٭جآ ۹۰۰) ۱ ٭]ہ7چکہ

 5 >4 بان رب ہ۹ >۳< ہ۷ ۶۰ 5*۹ 1۲98 7
 ×۲۳ 5۶ ۲۳۳ 5 ۹۰78۴ ہم5 دو ہہڑحک+٭ ×5 وج5 ہہ
 7٦۱ 9۳۲۴۲ 3751518 وت ۹ رو. ہ٭ ب۳ ہر ہ]ق
 ٭٭ 7135 7 دہ ج (مت٭ق ہک 8, 06 :واڈ7ج٭ ٭

 5118 ۴۹5 5۳ ۴۹ 8۹ *ز×٭ )7 ۳۲ ٥ 7)1۰8 7ر )
 مح 51 ۹7۴ 5 1٥۴ <٭ ۱ ک5 ×۲۷ ا37 5 <۹
 ما یڈ ہہ ۱8 -٦٭ ي0 مر ×۴ ہہ 3ح 6

 ٭ >۴ 5٥٥)ا۹۳۳۰ ٭٭۹. 5۹ ٭5 75۳۹ ق۹ ١

 ک09 50971 5۳۰۳۳۴ ۸-۰۲ 5۷۰۰۱ ہت 0 67

 ۳ یڈ 05015 ۳۳۴۱ 167157 ۱ ہ۲ 7٦ا7 7۹ یس ×۲۳ ×۲ 77 ہہ
 ہح ٭۴ ۶۴ 7 ی٭٭ یب ۹ ×6 ہہ ہ٦ ×× ہ(ہ ۹۳۳

 2ج ۹ 71 77 ۱ ۹7 ۱)۰197 :××7ق)787 ی3 1576 ۰ .
3۲۹۲57 18 515175 

 ف٭×' ہی۹۶ ٭ہقچاک٭ ٢۹× ہو ہ۹8 ہے ٭ہ
 197 897 2۹8: ۹۹۲857۹ ×۳ تئ۹۱۹۳۴ 7آ ۳۷
 ہہ ر555 ٣× *:با٭ 8۷-۹8 ہم وج ٭٭ک جی

 ہ3۹ ہ5 م0۲۹ 9579 ۹ 3 8 "۹8 ۲۰ 7
 مہ یہ !ج٭٭ *ہ٭<7+م 8:4 وچ موس( 5

 5۱۹۹ ۹91185 ۹۹۹۹ ٭< 3ہواوک <۱ رت ٭
 7< 74295 ۹4 751 ۹75 >۰ ٭ >ےہ 51۴۳5 1۹ ۰:

 _-. '(م59۳۳۷۸ ۶۱۱۹۲۳۶۰ 5٦× ٣۳۷٣ رات57 مہ. ۰( ٣۰×
 5۳۲۰۶ ۱٠٢ 8 زر ۳ ۸۱۰۷۴ 5۱ )ہبہ

 9۷۹۳ ۹۲۴ 5۲۹5 31۰٦ ہہ ٭۳۰۴ 7٦ 5۳۳۳ ہہ ۹, ۰۹۰۱ ۴5
 5ا۳9 ۴۲0] ۳ (م۹ ٠۹ م8 مہ فو ہم1 یىك ہو ٭ یڈ
 ےہ 51-1 ×7 ۳۲۹ ۱ ا۳2۶1 1 77 د۹1 7+ 1:9
7 5:1 ۱۴۹۰ ۳ ۶3579 1571 517۶ 5۹ ,17 2۳ 

 *۹9), ۳٣٣۳۱- ۵5 ٭ 09 ۰ ہت ٭٭ 8۰ ٥5
 ۲۴۱۹55177 ×۲7 دج 57+ ٭ن >ہ7]٭ +86 م۹ ۳
 ک2 5۴۳۳۶ ۳)٣۳7۳ ۱ 5 ۳۱ ۳٣× ت۳۰: 7
 295 1۹۳۳ *5۳ 1۴ ۳ 5,51۹ ۹ *ز۶۲۳۰۹ ۳آ 77

 <۱ اکا: 0501177 ×۱۴ 1317 5۳] ۴ ۹۰۴ ۶ ٠۱٥۲
 2ت4 7۳ 7 ئ۶ 77] 30۹ ×۱ ۳×5 ی۹۰۹۹ 7

 25 61, 7551175 ۶۱۳ >۹: کی5 1۹918 ۳۴ ج_- ہ8
 ۳۳ 1۹81 17۹ ۱۰۷۳۶ لیس َقْشَل هللا لَمَجَبَوَا ۹۹۹۳۴ ×× ریض ےہ ہو ےس اھ رک
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 توا ×۳۷ 39م ۹ ۹)۳۰3 ۱٠۰۳۳ ًہ٭۰ ×ح

 فا ×۰۹ ۳.۰۱ ٭گی ہ۹۰: 3ٗ ×۳5 ء۳. 9۹ہ

 ۹۹105 70۰۱1۹6 ک5 ×۲ ہ 23 ہہ. مج ۳۳ ہ۶۴.
 3۸۹ 6 351 ۳) ۴۳7) ×36 ۱ ۹۰ م۳٣٣7 5۲ م٣۳ 7
 ٭+ ہہ 557 ۹+ ×۴ ہو ہ7 و' یو : 088.
 ۸157 ا5, ۳ ء۶۰ ×7 + م”×٭ 15 3۳ :
 3۰ ۹5۱3 ٥ ×۲۴ ۹۳۹77 3-ہج جب ہ)٭ب ]885

 5۳ 'م ہ6. بہ ×۶ ہو4 ہ۹: <۱ ۳۹۳ 7

 ۳۷٦*> يه لمبی ٠٥9 37 ۴ا ×× ہہ د۰7

 ق٠ ۱5837 5 ۳۲ ×۲. ٣۸× د٭5 عہ1 6 ]۱

 57 ۲۱5 م۶ :ہروا ۹77 دیس یل هللا لو ۹

 457۳1 55ا 53785 مہ, -51۹ 55۶, 5۳۳ 8 ۳۳۲ ("_ ۴)

 ۴۹۹۹, 31 و1۹ کال ۷ م73 ٠ مہک ٭ہ 68ہک:ج ۹۹<ے

 ڑ۳ 6 ۱۹) ت7 ۴۳ ×× ہہ×٭ ۳7 ×۲ ۴۴5 ہہ
 7٦۲٤۱ کا517 777 3 <۳ بج مج ٭ہ ×3

 ۳۹85 ہرج٭ ہ٥ 137 8 ۴88 ٭چ ۹ : مجرلا ینعی
 رکبلل دلجلاو بیٹلل ہہ 85 ۶٣ ۹ راتم ۲7۴ ×18 881۳ یہ

 ہى 1۹۹15 ہر5 ٥ :3۹) ک 5۷۶۱۷ 57۶7 ۱5.۳٣۲ ۰37۴۲۳5 57ا
 ا ×8 ك۰ 58۹31153 زج٭ ہ 7۹ م۳٣7 یج٭' مج ٣] ج



۷ 

 ٭۔ت ٭٭× ٭ *( ۹۰ )۹7۰ ) مو یو ۳.۳۹۹ >×.٭ہ+-]

 ج٭ مم۱ 53 "8| -3)و 8 "وو دے مو ۳ج 6 ]۹٣۳۰۳
 ۹ ۰۴1۹ 1۹ ۴۳ 5۱ 5ا۹ م۳۴ ید ٭ ہ: ا0ج ۶ ×۴
 3۰۴ ٣۹ ۳۱ ہیتي 8۹۴5 ۹ ۴۳7.۸ ء۳۲۳۶ 3۹۳ 8۱۲۴ 71
 5۳۰-55 ہک ہو۰۹ 13۳ تا5: ۹۹۹

 ۱135 ۰:159 ۴( 1۰1 ۹159 ۱:۹ 5۴ ۶)۶13 ۱۳۹۳۳۱۹1 ۹1٢۳
 -×۰۰ 6 ۹۳5 5۲۹ ,۴۹ :۹۱۰ ٢٣× ۹۹ 61۹۲۳ ٠9٥۹۱

 3 )۰. ۳4 8٥55 :ہ7) ×5 ۱کك ۹۹5 ۱۶۶ ہ 5 ۴ ۹
 رو1 ×37 ۹12 ۳ ۳ 1, 1۳7 55ا ۴۴ ۳۰۳۰٣۰۹

 7 1۱ ۴5 ۹۳۰1 9337[7 ۴11۹5۶ (۹۹۲۴ ۹۹69)) 75آ (, 7

 ہ 3ج جج موہ. ہ م×٭ ××: ]1ت 1ا08 ڈے ہزپ
 وج رذ0 درا ھرج ۱)۳۴۶۳ 5۲۲۶۶۹ ۴ ۹715138 ۹٠۷

 51198 م۸۰ ھ٭۱ ٭٭ب٭3 ہ۹ بد ×4۱ ق۳
 ]1 ۱ ۹۹۴ ۳۹17 ر151 117195 ۱ ک 3۲۰ ۱۹۰۱71۳5 7

 31674 ۹۹*8۱. ٌةكِتَمَو ا دار الم َل الا

 ف>109111 71 ۹9) 37155117 3)۹۳5 ک 1۹9491 71 ×], 51۹ 15
 جبہ ہجبد يقص٦کعحٌٔ.-.۳ ہے ہمہ ۰5 ٢٢۱ 1۹ب
 ہح-. 7۳۳۶ 5۲۳۳ ::55 7> ۹۹5 ی٭< 7)1۹۹ ×37 <

 ج51 [۹1 6 1 ۹۰۹۱ ۹۹۲۴۱ 13) و1۹ ک7 ۶۴) ۹۴ ۹۲۳
 :٦× ٦× ۳۷۳5: ۹۹ یب٭٭۵ ۲۳۱ ۹ا۴ ہہ 76 2 ٠

 دہ[۹]۹ ٭رک51134 ۹۴-9177 5741 73۹ ۶٦1۱ ڈ), ۹۹۹۰۰۱ :۳۴)14 (۴
 اتم ا35 ۰ ٭مہ. ۳٣٣ ١٠۹ >:م مم٭”8ة 1٦

 ۔ی1م۴ 3×× ۱٢۴" أ3 ۱551199) 3) م۳ <۹ 66
 م5۹ 51 ۱ ۳۳۴ 51 ۹۹۷ ×۶ ۹۹۸۳۴ ٭ج :,

 ہ)] 5۴1 1۹۹۲79 >5×۳ 55 117۱۰1۹۹: ک۹۳۴ ۱۹۲۴ ۹۴
 مج. ہ٦ پٹ ئ+ج حج. ہر مچ پ_اوہ ٭۳۰ ۹۴
 ×37 ۳ 0551175 ,٠۰۷۳۸ 5ا5 ۵۳ ۱1٠ت ۹۳8 ۴۲1
 7. <۹ ہن ×56 یك٤۹ 11501314 ۱ ک 37× ۹۹۳5۶ 17

 *تہ  ٭<٭:؛ ٭<۹ ثم َتلاَمخِکَلےيَرلََ ×وۓ0ہ<
 یو جج ج۳ "۴ ہہ ×8۷ "5019, ٥ 1ا58

 وق×× <ڑج٭ ہ 3۳۰ "51 جی 1 5481 م5 ۱ ۴
 0ہ 8 ۹۲۳۱۳۳۴ 5۶ ۳7 م۳ *ڑ]٭ ی7 (]
 ہ0ا و 3ت۳: م٣ 738۰ ۸) ء3۳ ۹۹۰۴ ج

 ہ9۱ م٣ 151189 138 م٣ >٭٭. عی 8۹1۴5 ٭ج
 ۹5 1 ۹۹۴۱ ۹77 5۳85] (7۸ 5 75)3]۶1۱۷ ٣۳× ک۰۴
 5۴ ہ<٭ ۱ ے3. ہہ ہہ 27۸. ۳.۰ ۱۲۰۳۵ یەیر
 ہو 1۳۳۲ مم۹ 5۹ 515۱ 71۹7۹7 ما ہہج

 ۹23۴۷ 8۹15 97175 ۹6:1۹4) 09 3436 ۹۰۲۴۱۰۶۹۴ ٥7٥
 حل٭٭ 7. ۹۳7 ہد ہ۰ ۴ہ 1۴ ۷۸5۱۰يردَح

 تیمؤلا لع كِلذ 5975۹ ک5 8٢7 ٣۴٣ م٣

 5۴1 ۶)۹۲۳ ۳۹ ہ57, 050ا 5 ہا ۳۳۴ 5 ۴
 ج7 ہ۱ ۸.۰ ۳۸ مم۱ ہ5 ہہ ہ4 ٥( و ۴
 وذ× کت ۱۴۳ َكِذ ×× عج ر555 5۸۷۷۳۱ ×۰۳ ٭1٭۴
 ۹679 ۹ ۹0 7ج ۱٢۳۰7۳7 9۴77۹۰۴ ۹۳۴۳ ہ
 كلاذ چ۲ را5ت13) ہ ر51 985 ۹۹۰۴ ی٭۰< ج97 ہ 8+۴

 ہد

 حءاو “تب مبج' تا۷ مور ہ6 : ہا ۳ (5۸٢6ک 1۱ ]۴٠93

 ہ71 7 77۴ ۹۱۴ م۳ ٭رہج ی7 >]۴7۹۲۳] ۹۳۰۳ 1۱
 ۹۷۳ د۳ 115114 91۴ ۶1 ۱۳۳,1۹6 >-2۳۴ ۳ 5. ۹

 درع× ہ ہو ہلا <8 9ک مہ ۳۰۷۴ ۵

5 85۸8۳ 71-3“ 7.۶ ۹۹7۳۲۳۰ ۹۷۰51۲۳9 51۳5 ۹515 
 88ا9 ۴۹ ۶1۲۹۴ |

 ہللسلدناَرانميَوهدملَتاَلَل جات: ×۸ ج٭ نج
 90 ۹ ۲۳)٠۹٠٥5۳۱۳:3 ہدوج چی مو أن <٭ یو
 ہ8 ۹۱ ج۳ ۳5۹ 3۹۹1 ۹۲۳۴۱۱ 11۹ ]۳۹ 5۹۳۳ "۵

 9× ہہہ 1 ک5 <ہجچ٭ک 1۹8۰۷ ب۷۴۹ و۹۹ ۹۲۰18۳۹
 ۷۳۳17۳۰ 91 “ئ۱ 6۱ ۳, یہ۹۰۲ ہ 7)۷٣۹:: 5× ٣×

 16 ۹۰18۳۲ ۰۱15 9 م3۹ م۴ ××. ۱۹5157۸ 75 ۰٠۶
 ٭1]1 ۱13کا 88ج < ۹۷ ۱

 یملا نم ةماط امھبادء دہْكَلَو :۹۳۹. 080 8
 د5۳ ۴715 ٣> ۳۳۷-۹. ی+5 ۴. تاک ۹۱ ۱

 ۳ >5 ×15 ۹۳۳: 87 57* ٥۸۳:۴5۴ ۲۰ ۰٢۶۳٣
 25۴ 5ا )۲ ۳م ۶۳۷۱ مج ۱ ۳ج ۳ک[ 5

 یم تا5 ۹8۱۳1۹ ۹۹۳۰۷۹ ۴7 1551198 “۲۳ 7۱

 ق1 ہ ۳۳ ]جج ٣ہ. ٭ج٭ ×7۵ ×8)٭
 11۔۰8 “ا5721 5927۱ ہا. 5. ؟۲۹] 5۷۴95۳۲

 2۴۱ 7۳۷۹ لاج ×۳ ۹319 571۳۳ 785 .6 ٥
 ×۶ 6 1359۹ ۱19 ×۳ ٭ ]م6 <۱ ۴۰, کتا ۴5
 مہ 9< 0۳۲۱۰۲۳ ٠۹> ٭جی ٣۳ى ب۹۹ 7 3 ا5
 *(2۳ 55, 5 ک؟ا١ 18۷۸۸5 ۹۷۰۳۰۰ ہ77 : 1۴ ٭|<
 مج. م55 ک۱6 ہ۷ 1آ ×(7)3 1۴۳ ۱۱۹۰۰۳.
 5ا61 ک۱۳ *۹۲۲ ۳۹۴ ٣۳٣ ہہ, 515 ۳۴۴۳ ۳۴5 ڑ۲ 6ص5
78 7 ۳۲۳ 318 +61 5۴14181 51۹ 9۹5 ,۷ 7 

 م۴۹ ×ہ *۲۱۔ ی ٭۳8 ۹۳۴۳ ۹6× 85 ۹181۹ 6٥۲۴۳
 ٢ل ۱7۴ ا52, ۹۹۰ ۳۴٣۸۸۳۳ ×٭٭٣ هج ٭ 1۳ 7
 ہہ ہیچک ۴5۹۳۱۹ ۴۹۳ را5:175 ×18 ہ9۹ ۴5
 ۳ 21111 71 3 ۴۲ 218 1۹۰ 1۳۳ ب75 ۹ج

 ہک 391 ۲۳ 6 9۹۳۹ 15۹ ۴9 ۹۳۳۳۰ (۳۰], ۱

 501١و <۹ 1۳53۹ ٥۹۹۲۴ :۱ 1۰3آ ۹۳۳ ۹:۴۳ ہ7
 ۹۸۳ [م ا5136 “11817 >۰ ۱ |5 53۳ ۸۴ :58) <
 ا5011994 ۶1۲۹ [۹۹1۴ ٣۴ ۳۴۳) ہ9) ×۱ ک3 ۶1۳۳ 7+
 وع ہ ×۱ 9)3 >۶۲۹ ۹۹13۰ ۹۷۰ ٠۴۲ م۶ 8۱
 55] 5115۹ یت ہے۔۴ یچت)و+روہ۹ 3آ ۹1۹۳۱۱
 517159 7۳۰1151۳1 ×7۳)۹.٭ ٥۹( ۹۰۶۴ 5< : ۹۹۰: ی٭آتج 68
 ک71 :۹۴) :6] 5۱ کد 2883۰ 2۹| ×1 , 195

 بج ب3 ہ۹ یہ ہ68 ۱)7219 1۳5۹ 20۳ر ی5 ےہ
 وا5کاو م5 ٠55 ۹۰۳۰ ۹5۱۷۰۰ +۱٦۸ ×7× ا۹727

 ۳. 16۳79 >1۳۹] ۴1۴۶۳ *57 ۰ ا9355 ۹۹۰۳ 5۳ 1۱
 1215۳9-7۳۳ 91 ۶ ۹۲۲۳ ۹1۱ ۹۰ا 55737 6 58 ۳٦

 3”ڑکاج مم "56 385۷1 م۳ 13۳ج ۲ 8
 ت٣1 0 ۹۳آ 7۳8 ۲۰۲۹۳1 5۳1۹37 ۹۹۴ ۳< >5 55 :

 اچ م مع. ۹۹۷۰ مچ مج ٠ م], ۹۹۲۸



|۸ 

 ےز )۳) تج ٭( 7)۰۹۹ 3۳۷۹ 515۳5 ۳× 391۲۴ ۱)۱۰۹ ا5۱۲۰

 >۰ .٣> (!:ب, د0۹ بج ب5 رک >۳ ٣۲۴ج بی

 511۶۹ ×18 ٭یا٭ ہ] (۴۳۰ ۳۹ )۳2 ۰1۴۰۳ ۴۹ 1١

 ٭[و1 : تانصحم ×6 ناصحا 8ئ ےتچ ۱۳۷۹ہ
 ة5[ ناصحا وج بو۱ م۳5 راتدا٭ ×7۱ ۶ :؛×۷٭1

 ہ !٣ ۹۴5 ۹۹۲۰ “ۃ۱ ٠1787۱ ٥٢× ناصحا ْقت ػچ
 ×× ۹+۹ ۹7را5515 ۶1۴ 3, -5 )۰-1 اچ) -019]., اج ٭4
 ]۳۰۳ ۳ک ۹ ہد ×قرو-- “87 م۲ 14)ج ۹۹3۴ ]چ
 55 >۹ >6 75 ۴۹ ۱۹۹۰۰۱ ۹ر۹ ت1ت ۹ 9۹آ 76

 575 “۲۳۲ ٢۳۱ ۴1 55۹۱ *۲۴3ج ۹۰۴۳۲۴۶ ۲۳۹۲۴۰۳۸ 157٦“
 ہی 8٢٥ج ناسا وت ہہ ہت نو رخ 11501598 ۳۷7

 51۳۴) ۴7۱ ڈ3, 5+ 0۳۰. ۳۲۵۰۳. ۳* ×۴× ۹ 7٣
 ہ۹. >۱< << ]5 ہ۹ رسک م٭٭6 کرو 6+ 755او

 255 ۱۷۲۳۳] 571۳5 1۳9 ۳۹ 51 ._۔ (53۳۳۳۱)

 ادیِاَك مم ٌمملاوأََمَلَب اے ہہ را 83۴ اٹماو۵

 5۳01 5۲۳۳۱۹۴ ۹۴5۴5 ۹۱5۷۱ ٠5۴ تک ۳7 ی٭٭ ب5۰۳
 947 م۲۳۲۴ 55 ٭ہ٣ہو 5× کرو بماضظ “۲۳ ہما 5۱9+

 ۹1318 ] ہا: ۰۰ ۰۷۳۵ ہج ٭ و : اتر
 ×۲۳ 135۳ 518 ۱)۹۳۳۱ کات ہبہ ۴۳۴ 7× 55 >5 ۱

 مے. 216 1, ۶۳۲ 1 7| ا5۷15 5۰۴۹ ۴1۲ ۳7568

 ۹41 ۴ کی3۰ ۳۴1۳ 1۳1۴۳۳5 ×01. م۲۴ ۰1 ۶1۹1
 941 ۶ ۲۹] ۴7 ۱ ۹77+1 ۱9471 ۶۶14 11)7) ۶7۶۳]۱ ٦) 5ج
 >ہ مو "م٣ 85 ٠٠ر, 5۹ ۶٢۷۴" ×۳ ٭]آ ×8 "۳

 م3 ٭ج.].ہ<۔- ]٭۔- ٭۔ي ١ َكلطْمَْيِماْوُباَت یْیَلااَلا

 ہیتروخدلا نائاوحلصاو۔ 5۳۴۴, 6 3ء۳5 ٣٣٣۴ہ ٭٭

 م1٭ م0 ٭یع ہ5” ×اآ وج ثب یب ۲ج جو

 ک۳۷, 5۳۴۳۴۳ ۹۰۴۳ ٭7رآک ۳۰ ھم ٭9 ہ٣
61 ,9۶۸۱۳۶ 597۶1 511 

 اوباَت زَلااَلِإ ید دکھ دراطس ×× ×5 تھ دہ
 ۔وص٭٭+ 57د. ح5 رک 3, ہ٭ ہو |5 ۹۲5ر 7

 ۹ب نل خ كا هو یک ہراکجچ '

 ت٣ یب ہ۹۴ 996 ۳۹۳۹ 5۴ 5ر8 م9[ جہ, ۴ ۴۲7۰

 )چپ ×۶ یہ 31[ ۲ ہ۹۱ ۳ہ ی۹۰ 3۰5۳ )۲جو مم
 م۴557, 5۳۹ 5۲ م7۳ ۹9۱۳۴ ٦< ۹۹۰ 5ا58 <*ا9۳1۲۲۹ “7ڑ ××

 2. ۱۹۱ یو مم٣+اخ یک ہہ -5٭ ٭ وئسھ 8 ہ اظ
 ×5 3چ ٭]ج ٭ی ٭<. ۳۳ میم مج ہہ ٭*٭5

 71۰*1]25 ×5. یک ١|“ ٭٭٭) >٭٭ ٭٭37 ٠۴ و
 بہر, ہج<٭ ٭چج ٢٢× ا! م1. <7 ہ۲۴۱۰۲۳۹× ٥

 <۲ ۹۳۱۹۲۳۰۳ ۱۷ ۹7ہ >7)۹ یک ہ٦ 971 و31 77۳ ×7۳ *<
 20:7۳۹ ء۳۳18. ۹1۳۹۰ ×)ج × ×۱ ۳× 18 1797 ٥۰×٣×

 717*1]25 01-7 5۹1 پ71 ×۳ ×6 ٠ 3× ×۳ ٭ ۴۲
 مم]×-٭٭- .يق-٥؛۔| ح۳ ۃواودک |5ْکجہ رک 3 ۳۲د۶ ۹
 5۹ >8 >8 31۱ یو ی٣ ج۳ یک ہہ 5)5۹8 6

 میچ" م۲ م٣٣٣ 3۲۳ ,٠< 5۷ 5 )6 ۶۲57۲۷۳ ×5 ٭7٘٭

 چ٣1۳ <٭ ۲۷۹31 9ہ ۴۶۰ ۹۴1۳ ہ بہ٭× [؟قرآ7٭

 طط

 ا. ہ+ ×× >) ہر ہد--.. >٭ وص۱١۰
 2۱۰1۶ 7)۱13 ۹۳۴ یب۰ ۰۳91 7)۱13 >۳۹ ج۰۹ *٭ز٭×. (۹۰۴
 "۷ 5)5, 51 ہتآ (۴۱۹۹1۳9 ٠151۴55 8۱316 5175 ۴۲٥7 ک٭٭ ک
 15۳۳ >3 6ہ >-ہ× ج۱ ی ڈ6 513) ز۹5
 >× >3 37 ۹۹۴5 ۹۸۱ 050198 13 ۶۹۲۳ >۹. <.٭٭
 ۹۹15 51185 1۶6 ک 31۴] ۷۰۲۳۴ 7۶] 7757 ۱ ک7 5۳۹۰1 7+
 ٭٭ ہہ ۹. ٭.۔ چ6 750199 13 ۹۹5 مج ہی
 ۹75518 ۹۳۱۰۱ ہہ ۹۸۰ ۴۹۹۳ ؟۱۹۹ 75۹ ×× ۱

 م1 ب ×5۳ کتا ×۹ ×!وتآ (ہجے۳۳) ۱ 30 ٠۱×
 ی051۹ "م٣۳ >-ج٭ >3 3 ۱۶ ہم "و5تج 6

 ڑ۴ ۹75 ۴ ک3۰ ۹۹157 ۰۱۰۹ ×0ا5517 >۱ ۹۴,
 51 7 9:۳371 "۱۶۴۳۱ 1۹ ک۳ 91۹ *73-.77 ۹۴ :.٭

۴۳× 57۳ ۶1855۴7 ۹759 573(۱ 1< ۹11۰5 1> 
 ۳ر. <<. یجر م85 ہ)۶۱۳۴۱۳ ۱ ٭۹, ( ھھ
 ×85[ ک٭۰ 3ي ۹158 ۹۳۹ ۹۴7۱۴۴ ۰۱88 76×8۰ یچ

 2( 2۲۷۳7 787 7۳7 م۱1 7 775۹ )۳۹۹ +773 ٣۳۹1
 و. 13+ ۹۹۴ م۱٣ ۹۹۴ 1۹۹۴ ٠371 ہ۲۳ ث۵2۹۰ “3۳
 ۹و2۱ ,راکا٭ ہ ی٭ ٣× مہ یہ قا مىق)
 ۸5۱ ۳۹. ٠۷۳۵۳۷۳۳ ہ٥ا٦. ۳۹6 واک ما ا5ج ج۹
 9ت۳ ۰۹ئ ہ ہ٭ 8ک : ہ٦ م٣ 8ج ثج ۳ 8
 ]۹ ٭م٭ ہہ ×39 نج ٭٭لو 9+ .8٭
 مہ ا ۹۹5 ۴71۱ ۹۰۱۳ ۴515 ۹ ہ ہ۳ ہ۹ 0۹۴

 351 ×5 ى۹۹ 5۶1 ۴8 ۶783۳ 8:5 ۹۹۲ 8۹۱
 56199 ٥ ر75ط3) ۱۴ "ا57 3ہ یو مج 5

 ۳)۹ 515۲۹ (۹۹5 ۳76 1551۹5 +757 1 ,7 ۹1 5481 8٥٤(
 2 845 5ر5, 76 ۶۱۹۷۹ 8۰ 315۶ 6 ۹۹8۹8 20
 )7919 چ]۴. ا.ہ ۴۳۳۴-۰. (ھ 7

 5۴ >۴ ہ7۶ 3> د۷۳ ×۳ ۱ ک1۹ ميرْعَو >8 75
 5۹س971 195 ہم ۹۱۹ 5۲۹  05551198) ۹ 8)153 ء٦
 ج5ا 1 ۹۳ 8ج ٥ 8ہ ۱ بج موہ متوجہ ہما
 <۰ 5۹ 5ا5 <۹. 16 ۹۱۴ ہمت ح3 ا5ی

۹ 3518 815185 ۱ 

 *و[650او 7([ ج؟او ۹۰۱۳ : کک ٭8. ٭8أہع ہ
 5501۹ ۳٣۳۲ ۹۰۲۷۳۶ پ۰ ٣> تہ 5 ہ مع
 م9۱ ہا٭ ×35 یہ ×۲5 >٭ ہہ قم. ٭ ]مچ
 "٣۹٭۱ ی۴۰۳۴ ما ہک مح رح ۳0] :۹)793 ۶1آ ۹۰۱ 7۳۴
 7501577 ۹۰۳۳ ۹۹۲۳۴۱ ۴75 ص75 ×۲ ۴ج ہ5۰٥] 77
 2۷۴ ة5 ۹۹55+ 710+ نم مج 7× << 78
 98۱۱ “4ا۹0 71555 953۴ م8 "ج۳ر م8 5 1۳۴
 جج. >۴ ۴۹۱۱ ك5 ۰۹ ہہاکو5ہ مت 1 مچە ہ5
 2ت٣[ ۹71551153 ۹۷۴1۱۹۶ 1٢۳۰ مج ٭۹ ×3 3 ,.۳
 71٭1 ۴۲۹ ۴121 7۶718 711۹73 1 ۹۹۰۹ ی۹ “۲۳ 7
 3ہجہہ ۷۸۳۹ ب٤ ۱یك] ۷۰ 8ا38) ۰۱1٥51 5  ہہ: ۴

 وج م٭ہ ٥5 آ55 ۹۳۴۳۴۳ ۸5+ م78 چ×+ و
 م۹. ۳۷ "۲ ۸ 61٦۹ بک ۷۳۰۰۲ 75775 5 7۳۹3۳ ۰ 5

 ہا 1. :.ھ۷ ۳۳1 ۹۳۵۴ ۳ "ب 5۱۹ >۳ ہ۲6 ]۸
 ہڑو. یہ ہار م۴ کا5۹ 5191 7۴) 7 )۴۸( ٣۳۴۱"



 تی 2

 اچ ۳7 ۰۱۹ *)٭ مہ. ہج× ہم رے

 ل555او ۱۴۰ حچ× 8۷ج مو و ناعل * ۃنعالم

 7۳۳۴ ۳۴ کا" "۴۶۳۳۳ دت چو ٭چو٭ ہ مو وج

 ۴۱ ۷87ہ 85جج وچہچ چںووچ ۹۳۳ ء8353

مج مد ].× ]دد: جص مو وچ نو ہی
" ۱۶۰۰ ۳۳۲ 

 8و ر7 ۰۰۳۴ 7۸7۰) ××. ب٭ 87 >۳... ہپ

 م 5 ک7 ج۰۰ ۰3 ×3 +0. وجد

۶۰۴ <, 57۳ ھ5) ۱9۳۳۷. ×7 "۱25 ہد
 (۱۹ ۳۹ 

59۹ 75۳ ٭٭٭ ×× جہ : ج.جح جم و
 75 ھ٣, 

۹ ۴)۲۰ >3 5 ×× مد .]ج م7 تہہ ×3. وڈ
۱75 

۹۹ 
 اک ا کا لاو یہ ای یا یار ا ا ا ا

 ہو

 57ہ ہ5 ]جم جج 8ّت !٠ ہہ 'وی و

 ۹۲۳۳ 5۲39۹ چہ ٥5۹١ ," ٣| ؟9و ہ٭۹]8-8 نرّوحہ٭ چچد

 اکر د٭۹ ے8 ٭ ہ۴ ھے. ہر

 5۳5 1۳۰ ہ چ5 ۶ <×٭ دوم و بر سب

 ۶۲۳5۱۰ 1۳5۶ ٭۲٣ت. (م) ۹7115, ی >۴ تہ.

 تاج 58٣7۰ ۱ چپوچڑر ہہہ٭ ×۹ ×٭ :ج >] چہج

 ۰۷ 3چک 75 +۳ ۱ ہ۲۲۳۰۰۷۹ 7×. و٭ ج:۔ج×چ

 ۹5۰ ۳۶ 7۳17 ×× :۹ق) 7 ×۷ ×× 81. جہ

 ات ۳57۳7 ۳ 3× ت٭ ×]ہ-چ× ور ہج)

 ا٦۳ ۳ ×7 5 ٭ ۰ ×85 ي١ جو جب مم

 ہتن

 ۰ ۱ 0ا55 58۳ ۳ ج۱ ػ۱: ہ۳ ج5 رش مس آگ < د۶ 3× ×5۳ ہ-2ہ ہہ٭ ×× ×ہ-×.-٭

 ۴۴ ٦ ۳)۶ ہہ ہ م××٭ 5ج5 55ج >5 ×۳ زْ×)>. ۹۸) ۰۳٣۳ ۷۳۲ ہ۱ ×۴ ہ۰

 تا 1 ۳ ۱5۸8 یھ وج جج ےچچ چہ یی 7> 5۳5 5× 8ػ : مکہ مج مچ ج

لنا حیا نومرپ سن ۳
 رم ے6 ءادہش مس راپ اوئاپ 

 ِ 75755 3۶ 5:5 ہہو ہ5-٭۰۶ ۰۸3 .]7٭

ج م× مج ہم وج ہہ” ہم ہم چی
 ٣ ٭) ۶ ب

 72785) 297۳ ۳۰ 5ج ٦× ×ج :ص٭. ۰٣۰+37 557 *× جگ

 ۳۳۸٣۲ ا5 ہ5 ہ۲ ہ7 ج0۳0 5۱ی وچ چچہچ

 1957 ۴۹ ۳5 ۳. 5۳٦ 7 ات: ہج.×.٭٭ ×۵ -:حح) جج

 ك۱ ۶7۳۳۷ ×5 * ج5 ج٭ نج ہ ہی -قج جج مج

 ٤۹ ٥۴۹۶۷۴ 57۳7 *ج جج ٭ ھم جج مج مچ

 5۴5 ۳ک ٭ ہ ٭.×52 مہ وو مو ود 7ہ و ہو

 ۹۹۹ 5۳55 75777 ۶٣۷ >7 ×] ٭, ق× *م×.6 ہہ٭ جج.

9 5 ۱ ک97 )71۴ ۳ 5ج تچ3 )ات ×۸ :ج..
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 ۶۶ا 5۹۱۰۳۳۳۴ ×5 ت>ا٣7ج د8٭ ج×٭ نجح >-ج عب و

 4۹۹۰۳ 1۷۳ ت2, 5۳ ٥۹۳" ہرکت ۶ہ ]جہ ر یو جج.

 ۹۹ ×75. م6 مج جو يہ 53ر )8۲ 8.7م7٭

 815 5555 5۳۳ ہد ×۳۳ ٭ م08 جہ

 75515۶5 ×1 ہد م55 ۱۹۳۴ ج7 و وچ تو و

 2۷۸۳ ڈک تا5۹8۰ 5۹۱۳ 57 ×۳ م7 ہ 873مو دد٭× و

 9 ۱ تا05 ۴ 7ج 7 77 جیک ×7 ہی ہج

 - 5تک ا ٭ ڈس آس 8 ؛وج 8. جو  چ

97 77۳1 5۳ ۱۹۹۳ 57۳ ٠۷× *ر1 85۰۸ ×- *”٭2
1۳95 

 ہد نکی ت۹۳ ۹ک ے8. 7۰×7 ×٣

 ا37 ٭٭ ہہ ۳۷۷-۶۰۱. ہک م× ٤> :ج وس

 5۹۶۹5 ۹۰۳۸ جہ جب جق ]ج و ہم 3چ پ

 ٦٦۷۴ 55 ۹ >5 ت9 ۳. ہ0 ی۹ 87 ٭ جہ ج

 5 9۰ 5975 >ہ7٭ "مج ئ5 مو جج جج وج

 7755 5۴ >7 د77 ۱ ک5 57 ۹ ہم ہم

 7.95 یک ۳ 8. ڈ5 نوچ یور۔ہ جی جج

 ۳7۳۶ ۶ 5 777577 ۷۳۳۵7 ۶7 77 ہ۔٭٭ہ.8.-.ج )۰

 57185 ہ0) >۳ 6-3 ڈ۹3ہ<٭ جج بو مج مر چچمہ

 7 56 ۳۳۳۸۰۰٣۳۳٣ ×7× ×× ×57>×× × د٭1 ۶ ہد٭

 ہد577۶ 77۹7 اچ ۳ ٣ 7 7۳۳۰۴۱ ۲۶۳ : 2آ :تر>.چ×

 7 اٹ ۳-5 ہ۳ :٦× ٹج بج ٭ ]5۹ مم۹ یو یو

 ا۳۶7۷ ۱ ۳۶۰5 .١ ٠٦× ہ5 جہ جر

 ڈا *)7۳75 ٭-٭ ۶ہم. ×٭-٭ ء5 جے. , وو

 ؟]9):۶7 ۰۲۳۳ *×تج٭ ہ 5151565, >5 ۹۰ 7ہ ہ7

 7 ڈصصج م3 جچ 5ج مج مج م و وچ

 ے57 -تآ۔ بد ے٭٭ ہک ہہ ہ× >٭×٭ جب ×٭ دہ

 اک دال ۹۹ ۶ "۷5۳ 5 ×٠ جج >7 ہہ. ہ75 ہہ٭ ×.ر>×

71۹۷ تاج دو مچ ۹۱ 9۰۷۹ 8: باتا 773) ہہ 8
 ک۹۰ 

 طا5 ا5۹ 57۴ ی٠ ۳۹) ہ۳۷ ص۰ >٭ ۳8: ]ج٭٭٭ بج حق

 7 8اک ۴۹. 5979 ۹ 71 ت۳۳ ٣۳> جج *]ج7٭ جب

 ک3 7 71775 5 887۹ ۲۶ 6ہ >**٭٭ چک

 ۹ج ے۔ (چوچ3)

 ۹۳5۲۷۳۳۶ ×۷۳ ×۹۴ ۱ہک ۳75۹ ٥ ×۸ہ 7*7 ج٭٭

 ۹5۳۹۷۳۳7 ۹۳۴۳۶ >7 ی5 8ھ ×۸. ۵ ہد

 2571 "ا5 ٦> مد نص جج ید ×قچي *٭ح٭ جو

 ک۱۳ 38۳ ۳۰۰ یب: ٴص۵88 مور. 8ج ]جج مرجژور

 ا٭6 ۳ ۳ہ ۱۱ ×۰× ×:۔.×ّ× ّی""یرھہ جی وو ]ہ

 ۳75 ا55 < وع٭ 7ہ ہ١ ×۹5 ہو” حج و

 ک7 7۳77۰۰۹ ید 3٭ جب چی و٭ 5, ۹۲۷۲۰۹ >٭٭]٭٭

 ٦> ہم مم و88 ک37۲۰۹ 5۲791 575 8186 ج7 ٣جی ر

 7۹ 399 ا7 ت3 ۴ر >۲ ×ز 3 5ہ> 97.

 ">7 ×5. ہہ نھ م٭ ۶*5 م٭٭ چہ

 1ت5 یر 3 ہا. د٭۰. "و جج ے

 ٠٣ ×5 ہ× ق٘٭ ۱ ۲8 ہہ مج × حج ہو جج ہد

 تسدنس مسخ سشات دلس ںیہ

 تا ك5ا >97٭5 ہت د٭ ےب ٠> مدج وج و ہد

 0اھ ہکح-× د٭٭ × جج جو مج وس وو

 71۳9۷۷٣۴ ہ۳ 77۶۳ ×× ج6 25٭ و ودوج

۳۱۹6 ۳۴ ×۳۳ ہحج ہ >۸ ھے ہد ۶ وچ
۹ 

 1ک. 5ک ۹۳۳۳ ہ۰ ×7 ہہ .]م] ہ8٠ وو

 تصح ہہ 3ہ ٭8ق>ج ى١ مو جہ جج یہ

 ٠5.57۳7 ۳٣٣۸۹۹ *7× ٠ک ×7۳ ×ت ٭ہ7+.ج.٭



 99.0 ۃ0 ار و ہیچ چیک ._._...زز_ز_ز_ز سک پہ

 5۴ ۶5 51175 ۱5۹5 5۴۴۱۰۳ ۶۲۹1۳۹ ۴۴۹۲1 >×1 ٭ہ
 م۳۰ ]ممج< ہنر 3مو ٭وق-3م ہو می ۳۳ 6
 و۳ ۹۹5 17 ۳ ۴۴۳ ۱ ۲۶۳) 5739 ۴77۶۱ ۴۰۴۰۳ ہہ, یڈ

 مک مزہص مج >8 ج٭]٭ موہ, ہ٦ ی3 3۰ ۱ ۹9 ۹٠۵
 جے م5۹ >۳ -ہ-٭-٭<٭ ۶۰ 18.4 +9.۹10> ٥۹۰86 ۰٠۱

×۹ 1 . )7٦٦53(( 

 7)335 77د و×3) ہ ×5 185 3۱۹۳۳۴ ۹۹۹ 7

 313 3.۴۹٣ "4417ہ ۵ب 38۶۷٦ ٣۹ ۴318ہ :؛
 ۵90۳۰ ۳ >۱< ۴ ۳۶ ۴7 ہ7۴ (1)3-+

 اا7 ٭ ج××××.٭ ہ۶۳ ۴۴۳۱ 3۶۳9 "۳۴۳۶ ×٣
 8٭۲7ہ 3 ۹15 4)۹۴۰۹ ۴۹ ۱۲۵۳۴ 5115 51۹5 ۴۹ :

 ے9 تے 5۳ ٠٢۰ ۱۴۳ د۹١ 2٭-ك. ۹7۳۶ ×۳7
 ۹۳ ہا -3 مح در٭۹ ۶۱۲۹ 768 ۳۳۹, 5۹ ۹571 ٥۳۹1

 موج ۴۲۰۹ <۰ ہ8۶ ہ٣5 "9۱ 5, ۴33۳ 5۱5
 7۳5*257 55 ف3۹ ×75 17۹ 5۴ م۴٣ ۹۹۹ ۱ 7

 ٭×٭ 7۳ مح مع م۱ : .<٭] ق٣٭ ہ۹ ×7 ۴ ۳
 ہ8 <1 5۴76 ۳ ۴۸ ۴۲۹ ۱ کتا 3۹38 ۶۱۹۰ ۹5777 7۳

۱ 28۴ 31114( 25 

 و ؟055 ی5 ے۳٢( ۱555 ۱ ک*٭۹ ک٭ا8ت ۹۳۰1 ۹۳۶۱

 57155 8 ۹0۲4717 ۶۳۷ 8-۴ ۱418 ب۹۴۹ 4 -3)) ×3)٭
 ے٭٭ 715775 7119 16 م٭ أ۳ ۵)۱۶۹ ۹۹۲77 33 57
87 ۹۹71 1۲۹0۹1 ۹7۳۹ 51315۱7۹ 5165 

 ۰۹۰۹2و 38ص67 توا 32.3 ۰۱۵ +7  ۰۱۹۰7 ۶۰ 7۹
 .1٦٦ ٭>ج ]08885 :)-ہ۹ ۹ م٣٭ "۹۲ ۳۹۳۹ :
 7555 8۰. چہ ٭5 ٭۲ ہہ ۲ 7
 ٴ۹5۲۷۹ ٣۰ یو53 ہہ ٭٥ (:3 یصح جات ٭٭ 8۱

 بج ہ۸ *۶5۹٭ك۶ ×طودت یک٭ ۹ وو م8۱3. ہ3 ا
 جیو 3ہڑطوک مو ی.٭؟ 5۲ئ۹ ٭خںب "5 7۹۹۹ ۹۳۹۷

 995 3ہچ٭ ٭.×ہ٭ ۔۔ یدڈ30) و۱3 ۹8 7 7
 >آ 755 یقە٭ ٴج ۳۰-53 ۱ یہ۹ ٭1۹ 5۳۰ ےہ

 43578 5۹158) ×7۴ (3:)۔ی۹ ٭٣٣ 5۸۰ ۴۹۳۰
 جد چ<۱۳۲۴ مت ہو -39 ×٭ 5تچ :ْج٭ی< ہہ, 3 قما٭
 ہج 75آ ۳۹ ×5 ۴ ۲٥" ×<رآ و۱۲ 26۰ 5 ڑ۴ جج

 375 ہ7 (7۶) ۹۹۶۹ : 511۹ 5۰۶ ہ7ا۹ ٭ ہک

 -3 15-1 ۹ہ 158 ۳37 ۱۰۲۵ -3)ج ۴ ى٣۹ )۱٢۹۸
 >5 ۱۹ : 5157۳ ی٣٠ ×ہَزولا< (71۰) ا۶٣٣ ۴۶۳ ]٣٤٦×

 موہ ۱ ہہو ثوو٭٭ عج 4م×ات ہ5 کک <ی ھ۴ +8
 ۹. 5۹) ٭٭8. ۱5۶۹ : ے3. ہرکا7۰ر ک۹٠ ۱۳ 57 ہج
 -37 3:18, <۹ یو ٭.٭ ہ٭ جج ہہ ×× 586 د۱ 5 ا٭5

 ۹1۴ ۴85۱3 15 5 8 ۶ )7٘52×( . ١۰

 بج 0-59 ٣۳ مج یر6 جم ج۴ ۹۹5۱ 5ک ہ
 "گم. جد ہد 9۹ی۳ ٭۹3) ×۳۱ 1 858
 28۲ " 37 4۹13) تت9 ١١۶7 7778777۹۷77۳۴۱ ٦87 ہہ

 ٦٦ 55 2: ۹771 (835 317 5713711 5۶ ک۹۰ ۶۰۰۹۲۳ . 7٦۴۳
 یو 9ت0 ۹3 ۵۱×5 ک5۶ 9187 ۴ ۴
۹۶۳(۱ 3۳۱ 5۲ (۹۶۸ 5×57 33 ۴ 5۱ ۹5× 7 

 /20110-ص-ویپبٹٹڑوٹ0
 9ئ۳ ہ.×۰٣ ٭۹۹ ع۹6 87۰۴ہ ٭ہ مچ ہ6 ٭

 یر7 5۱۳6 ےص ۴ ٭٭ ے55 ہہم 5ج ۹۹ ٤
 ہ۰ ہہ. <۳ <۰ ۹۳7 ہہ ہ75 5۲۰۲ 5۳۲۳ یک
 9ء۳ مع 3واو ۳۹۲۹۹۱ ۹)۹1۹8 ۹45 ۹۲36 ۹۹, 5×

 مہ چہ95 (۳8) ج2۲۴ 0۴ .٭ج م٣ ۴6

 مہہحو٭ و 9×1 1۲۹8۶۰ ہ”, 353 ۲۱۱۹7 ۹۲۳۴ د3 ۴۹ 7:
 جہ ", ج×٭ ہم ۶۰ ہہجہ٭ ×۰ 85

 ہقج ٠5 ۶۳۹۱ ي۹ 3ہ "۹۲ ٭٭ہ : 80 ہ٣۳
 >9 ھ139۹ ۹ فو م×, 5۲ 57۹ ٭۹ >>۰5ر۹8) ک٤

 8 557۴1 ۹۹۹۰۲ ب×٣٣ م٭ ۶۸ "1۳8 م٣, 0 ۶
 2۰ ۸۰۳۶ ×5 تعج جج می ب۱ ک3 +۹ ا55
 یکم ید ڈاک ےن ھم سس میک ۳

 4)۹۹3 5156 : ۹1۹, ... مُهَجا زا نوسرب نب

 5153۴ 5 مدد حس ددح و مز" ۹6

 *٭۹۲67 ۱ ۹۲ ۹۲۹ ۹5| 715 7 18 ۹۰7۰ 76۹7 ,٥
 ج9۳2 (73۰) 358 37 ات ۹7 ۴۳۳ ہہ, ۴
 55۶1 ہک >77۱۶۹ >8 ۳۰۳ م۱ "ط۴

 ×× ۱ 8 511615 5۲۳۰۹۴۴ ۴5 ک57 ۹۲۳۲ ۰۱۲۹ ۴۳87۳
 ٭ک٭:+ہ۹٭۹ ٭ واک (:۰ر ت۰ج -38م یىی ۱
 و--و٭ 8 3۹ 6۹7 ہ۱ ٭۱ ہم ۹٭ 85

 وّق "مہص ٭٭ ثت.رتہ ٭٭٭ ٥٥ م8 ۶۹ ۷
 مقا و.رمواک (7۶ر ۹۹۶۹ : ہی۰٢٢٢ عر یم ہ

 7275158, ا5ا 515 55۱ ( ,( 58 ۳ ۴٠۰۱
 ہت 1۳۴ 9158 5۲۲۲۹۹ 5 5981 ۴۹ ی٭٭ >]) )۳۷ ١)۹

 "۹ ج۴ ۹ ٭٭۲۳ہ : ٥86 ۲۴۴۹ ۶٢ ٥<

 ات ہد یہ8۹ ۱. یر بہ <8 ۱ ۹ ہیک (3۹3۰) ۴5
 ووق 3جج ھا د +578 ہ۳۰ ۳۳۰ ۱ د٭٣ تى٭
 81 78 ہ, و م٭٭ 1۴ ہ5۴ >۴ ۱۹ ×× ۶۱۹۰ ۳۹۹

 15 75 355 ۵11۰ ۸)۹ مہ ۹(1 مہ ۱> ٦۸

 بج :۲٣۰۲ محی ہ3 ٭6 ٭م 5ج۱ ہم( ٭ىو
 گہ[ ۸) 9۹۱ یوم ۰ء “و۳ ہ5 550 ۹48, 5ی ہ١۰ 5

 ہڈعجح ۳۰۰ ہ۳ م۰ یک رو >6 8558515 (58)
 ك5 ۱۳۴۳ : ۰ قج5, ہ5۰ ںیہ م۹۱ ۶ ,۹٣۰٣٣

 ×۲ ا5۶۶ >۲۲۶۹ پ۶۴ ا۳۳۰ ۱)7۳۳ 7۳ 856 7۴

 ہ×۱ ۰۳۶ 5 ہہ ۳مٹع ۱ ك5 *۱7۰ ۳ر3 ٣× ×ز | ۹
 5955 ۳۲۰5۱ 2۲5۱ 1۴65 ت۶ 59× م8 : 8۲۳

 ٹن .٭ک<٭ ء۹ ھم 5۲85 5۲۰۳۱ ۰۲ یى٭ 8۹ ۴

 ہ(۳ب([۶1۹ 5۲۴۷7۹ ۴۲۹۴ ۹۱۱ ی۹3۰8 1586 ؟٭٭ 77رو 7۵9
 359۹ 6 1۲۴۱ ہی۶5 یب8. "۰قوم قصہ 6
 ۳ 515 ]7٢۳۳ 'ت ۳7[ ۳ م1 2 ۱ ۶0 7179 7۴ 7.۴

 مٹر ۹۰۰ : یم ×۱ ہاواکڈے پہ ٭٭ ۱ ك٭ ٭08 ۷
 7. ۱ 5ج۴ ۳۴ ×7. "ہ۴ ٭- ۰ب 757۹ ۶+
 حق 9م ۳5١۱ یکم٭آ ۹ ی جع یہ عم مہ
 م5۱۷ تت ج۹۰ ہا5ا. ک×) ۳٣٣ ہ ۴ :
 ہجقچى..٭ ٭٭., 5۲۳ ہ۷ ہ۰ 1ا5 مہ ۱۱ ہ5 5 7×

 ہود ۳4 ی+٭. 3۰ ۳ ۳۹ مہ "۴ ٭3۵) >8



 ئولھسھ دول نشل

 ٣۴  1۲ ۴۳۱ ۰1 7ک 719۲5 8۹ ۹7815 (7:)-یک٭۹ ۴858

 ك5 ۱ ک۹۳ ۹۰۲ج 25 یے ۴۰۳٢۱ ۹1۴۲ 37۹5 ۰ ۹2 550
 ہہ يط۴ 5 3:578 ۹57۳ آ7۸ 9۱81 505 لیئربج لزنف
 یی 6557 9785 551 ٭× كيف هللا لزن دق یو ث٢ یچ ء۹

 + ۹77 ۹ 67ہہ 511۷ ۱)9۹۳ ہک ا۰77 7۴۱]۴ ک۴ ۶۰ 5
 )ا9]١75( ٠ 3۲+ 2(۹

 751۶1 : ۹537 >7 37-8 ×۳۳ "۰۴ ہ6 6
 -3 595 0 6359 2)5 5 ۳, 5 وے ۶۰ .8
 ]مح 1ہ 'یوتج -مد< و+<٭ !ہ5۵ ۵ہ. 6 ۲۱ 985

 ئ8) ٭٭ : ادہا ناعمتجبال نانعالتمل ا مہ >۲۳۷ )3- ٣>
 35 ۳ 5۸۷ 8م 0.۹6 ۹ <۹ 3 ٣ ہرو.٭

 ۹۹۴5 م7 ۳5 37 5۹۳۳ ×۳۳ 5۱ 87۴ ۴ ٠۹۰
 ۹8 9۰ <5 ہ۹” ۶۴۱ جگ 1۹ ہہم ہ, ۷۵8 ہ۲۳ ہہ

 85۷8۱۹8 ک۴۱ ۰۲ ۳ ۹61۹۳ ۹۹۴ ۱۲٢٢ 5۷۳٣۶
 ۳۳۳۱ 218 ۹ ب3۰۹ 5۹ 5151۹ ]7۳۱ 5۴8۱ ک9۰ 1
 م0: ہککماجُم ب۹ -ق مت بج عج ((ہی مہ

 ہ9 ےس (931]308

 ×51 ٦ 65۳۶ ا٭۹ یف ہک وج نب مج. جدو
 م6 ہ ٭58۰ >۹ مک کہ ٭ج ہ٢ 5۶ 5ا8

 ہت. م۹1 5۲۹ ۱ ۹ہی5 (7۶) 521 346 551371 78

 ۲18۶19) 5۰5۱۹۹ ۹۹7 ۹5 ۴7۴۱ 7١

 م۳۳ ٭+٭ ہ 371۹8, 5اک 7)1۹08 ٭۲۳٢۲ 5۲۰6 3تب

 7. 76 56 ×1 چتص مہ ۳ :*۳۹۱ ۹۹7 ٭۲ج
 ر75 501198 6 785۳+ 5۱7 >5 ۰ ۹۹16 م۱۹6 85

 حج کک ٦ ي٣ ٭ ہاتتا 8 ۹ ٭*٭ہيقج5 (7ج8)
 م٭× ۶7 ۹)۶ 7۱

 )ا3 ت5۹ 5

 ہہم و ہہ : درک 8 ۴ کہ١ مہ دو ۰.5
 ۹9وبرج٭ ۱ وج. >٭قو .٭ہ ۶( ٭ی٭۔٭.٭ ٭مہ

 7)9801۹16 +1۳ تہ. ۴ ۱ ك5 5)8۰:2 >3)٭ ۹ ء5 5
 ہ۲۹ 23۷ ٭1 ۹ ک۰ 1۹۴۹۳۹۲۰ ج۰1 ×۲۴۲ ۹ ء7[)۲۲ ۴٦×
 1۹۶1۲۹ ۴9۱ ۹8۶ا *7ا 59716:۱۱۰7 ۶۱۳-۰۳۴ 8111 78
 5 ہ۲ 5 ۹۹۰۳ 5< ہ ٭ج مم *٭٭0)| ٭۳٭. :۱ٌَّٛٛ
 ۵ہ (5.۲۳۰9۹ ٭< ٢٥۶ج ٦× ٭٭ ۳9 "××. جب ٭*قہ۷۸)

 3131+ ٢ ۳۴۳ 5۲۳۴۱ م۹1۴ ۰ 1۱ 178 ۶۲ ٣5×
 ك۱ 5۴۳ 7)۹:3۱۶۰13 “ا ۹۲۳۲ ہ5۰ 8۹٤4۹

 ۱ص ۹7۷6 ا5۰ و۶۰ 73) 181۳5 ۲۹ ×۳۶ ۱
 ٦۶ 253۳5 م65 و5۴ 3--181 7 ۹۹۳۳۰۱ 77
 یر ی۹ ء٥ ی۳5٠5 9 ۹۴۳۳۳ ۲5۴ ۴88 ۹۰ 6

 ۳77۹6 مج. ٭مّقمچ ح٥۳۰۳۰ ۹ ۲۶۰۳7۰ ماجد
 ٭!6ب+ا۶۱۰۹۱۰۷۹٥8 *۳1۹۹ ×۳ >3 1:3۰ ٠۴* "ممرو>
 و۳5۹ 98۱518 ۴787 *۲۳۳۴ 5111 57١1 7ت 7+

 ۹5د1 6 ×٭3٭ ٭۳۱ ٭ج تج ت٣۶ ۳:۳ 7۲ 7
 ۳۹3۲8 ۱ ۵7۹ 571۳۰ 3175 57۳۶ *ا۹3ہ1 (۹٦1٭1 مج٭٭× ٤
 37۰ ۲۴۱ چکا 3۳ ہ٥ ۳۰۳7 ۹۳۰ت ۳ا5 6

 ٢ك رییمعھ عن چپ دیدہ

 >1 ندا تھم چتر نا دیڈک لا :

 تھ سل

 ِ ای رے ےک ےس 2 2 ٰ

 ہل بسا ان ما یرخا یاد وا خوھ لب کلر ںووبصحم ا

 ا اول لبطع باددع دا او کوک یاد الا ند ا
 1 ایا یف ارب شیشی تنیوملاو نون وما نکہ وماح سد ٦

 سات تئما
 ہلال ا6 نا ڈان كيا ء اد ای

 ہر ےس ےس ےہ ھا ٴ
 اککھ ےہ ھا دنوفل دا اظ اع <

 و ا ںیموھو اتیم هنوب صو میل سیا

 2 كا ہم سک _
 2 تہ ہلا نر ایر ان اتم 20 2

 مز د3۳ ۱۸ 29۰ 29 ×۶ ۶ ہ دو. -ت ہ×
 و -7× مج ہم یرچ ون بجو. ہأ|+ہ۸ہ 7 : یر یجب وچوچچ
 +3 مم و۳ پرو ورک یر5 ]ی ہی ک5 تو ہور ۹۳۹ ہ٦
 ۳77 ۱ ممر ہی۳٣. تک دہچجی وج ہ مج ٦ نج” یج

 لہ ت77 ج7 ج077 7 ج۳7 ٣ج چ7 ہ7 ×۳ 5۱ یدز

 ہ. ہہر پورہ وہ می ۔یوہ ہرچ تپ یس !7ر ہیرو
 بیج مج چآ<٭ ٭ہ9٭٭ جہ "می جج ع5 یڑز ہر7۳۳

 787+( 57777 ی7 ت77 تا یک یا ایچ ۲ ۹
 ڑ۔نحج یجج )77۳ ×۷7 ۹ :ر>)ہج قہ) یک ھ۳ 3ز
 ٭ہ۴ 8577 775| ندز ہمہ یپ جہ یھڈ وجہ یو ۶+
 نیہ ودر9وو مو کوہ. مرچ -ہک توہ چو "مج یجب
 ۹١7 ھم یت ہ_ز 78۴ک) 7)۲۷۹7 ۶ یدر ”یزو) ھج ی 7-۳۴ ۳ 7
 ۔ یدرچو جوق: دو ج+ ڈرو ٭ب٭ تہ جو .ٴ٠

 ۳ج ج ٭ہ 8۰۷8, معر ٭۶ ٹچ <
 ك۳ ۶۰ چرچ ڈوںوج ہ ٣ وجہ أہ٭ ك٣ ۷۲

 م7. ا7 اکی 77۳۳۳۳۳۳ 0یہ ہر۳ ۲ج ر مر 7
 مہا بج چہ چ+ عجپا<ج٭ہ یم وج٭+ یبج ہہ 7+
 ]۔ج+ مج مج ہو مج 8 ۱۱ ھو وج چچ 7آ

 0ی. ۲ یز 77ہ 7۳ج 097 ٭7)7۳۰ 7ہ77/ مدر
 جی مج نوچ یھب مج و٭×5 جج ہہ ی 9یک ڈ۲ ٢
 ۳۳7 87 )| ہجچرچ ہم ۰۸۰ مم۱ ہا قم یج ویو
 ۹7| نمبر ٭جچج۔ یو أإە و جہہہہ مس یروہ ٭٭

 ۰77 ۹, 77 ۴۷۲۰ 77 ی 77 77777 ٦۹9۳۹7
 +1 خر ہچرج یو ہو چ] "ج7 "ور ہا ٭ن ج7 "آر

 ا اب ئی



 دخ . یہ نو ہیچ ےک ._ _ قا
 وو 8۶ حت لم ےب مینی ھک رن ہک اھت ات دام یف قت ال یخ تخم ام ہل کم اھم اوس نا

 ٰحت م> 387۱ ۴۳٣٣ 6 م۶7 ×۷ ۴< جب
51۱ 

 ۔بو× جہ بوت ےپک+ ہ وو×
 یمرعمج "۶۱ ہ یت 4 وہ۲ ۳۲۳ ۳۹۱ 27
 ۰5۳7-7۳ 7۴۳. نج مج ۱ مج ٭۹۹8۰ ۵9۵
 377۷۴ 771 ۴۳ ک 7)5577 ہ۳ ت25 ۱ 7۲۴۹ ۰ 7۳۴
 ۳۳. 3۳5 ص۲ 3۳ ٣۳۰٣٣ ۴۳۰۴ 38 ک ہاا3٭ ۱

 15۲7۶5 ك5 383 (5[۴ 85 ھم, یبا نب هللا دبع یا هناعا
 ةنمحو حطسمو ناسح

 ق0م ہ5 605 ۰5۲۳۳ ۳1 ۳ 8۱۰, 5۷۰ ٭
 ]آآرچاک (ہ۰) فدص× ×5 نادم ۳۳۱۳۲ 5۳۳۲۸ ہک ۴
 255 58 1۱ >189۹۹ چ7۳1۰۰ 3 ہ۹ "۳ہ ۱

 ی7717 ۶۴ ی7 7515771 5۶۳ ۶۰۹۱۹ ۱۹۹۹۳۰۲ 5:715

 جیک ۲۳۰۰٣ ۹*۶. ٭ ٭ء*۳ 78-8 ی٭٭* یىصد
 3۳۳۹-7 ۶۸ہم چہ ہہ 188 ۱

 ۹797.۸ <۶. ٠ ٭8۰ ي۱ ٭٣۰۰۲ ٭٭*].ف
 م۸ -58 ہہی ۳ ۰3۳۳. مچ بچ

 59۹ ۳1 5 ۱ 571 ك7 1)5188 ۱۹۹۹ 775] (381 1۰۶ ۷٢(
 ۴ ]کیا (32) ۰۱۹7۶ ۹7× ۷13 5۳ 767 8٥5

 ٭ ھ۴۱۰٥۲) ۰)7 | تیر ج1ت ۹15۹۰ ۴1 55 ۱۹8 ٭
 ے2۹ م17 5 7 5759 ت۳ 5)۰۱۳ 50ة , ۳۴
 )ہ85 (3:) ۹ ۴ ج٣٣۳ 5675. ۳1 ۹.۳1۳۶ ۳

 ٭+ 2۴۳ ۴< ۱ ٭۸١۲۷) ××7<. ٭٭. یی) ہم ۹ +
 ہر ]کیا (7:) ۰۰ 57 3 75 ٣1-۹۳۳

 د(آت ا99۹ 5۴ ت5۳ ۳۲۹ ۱ 5۳1۶95 7777ا 9481 78 ٦
 ف۹۹ ۹ 9۳79 ۳۹77 ۴۲77 ۳٣ج .۔(37۳۳۰۳۱۹۳)

 وک ۰٣. یءر۔یو ٭ماندو 'پث٭چقر ؛ "۳ ۰3
 اے ]ج ہہ” ہہ ۹( : 3۹7 5۳۳۳۶ ی۰

 ۳۶ ×۳۳ 5. 097 ۰ ×× ۱ ۲۰ ۴۶٢۶
 758 ہہ ہی ہ٣8 ء6۳ ی×>٭ ۹85 (1٭(:۹9 5
 ]نے۹.۱ د8, "655 (38)-ہ٭ 8۹۴. ۴۴ ٭زآ م۰
 831358 یھڑت یدقإ <مدج ہ۷ 8 ۱۹۳ (5ر]ڑ]5 (ہ5)۔کہ
 ۳۲5 5795 77۹ ۹۰ و۲۶۹ : ی 51۶۳11۹ 3) ے(۸83) (۳۴
 ٹث× "مە٭ 7ہ دہ. ۰۰۳۶ ٹ7 <۹ دم ٭ ۳

7۱ 

 ہ1, ہک (7۱72) ڈا ج0۸۳ م۹ جچآ3) ۱85۴ ۴5
 +3016۱ تا7, 53 م۲۶ ہم5 (3:ر۔ی5 "ہ۷ 5۱

 5 ۹۲۳۲۶ ۳5 86 >۹ 5 ۱ ۰, 7ہک (300)-.۳ ۰
 وج فہ ہلاآ << جہ ۱۹ 59 55ل ۳۳۰ ۳۹ +۱

 كم٭٭ ۹1 ×۲6 ج٭۹ ۱۳ ٠×اآ ۴۶ ی۳! 3۳۶۶7 6۶۳۱
 5. ۳۳ ا۳۰ تاج م۹7 ۳۲ ۹3 ۲۲۴۱7

 56 ہر مرہ 9م مہ ہ۹۰ ۳۳۰۹۷۱۰1۹۳۳۳ ۱ ۰۷۴۴۰
 3)5 ۲۳۳۰۳ ۴۲ < >-٭ 7+ 8۱ 7

 ۶۲۷5, 55۹ 634[[5 ا5۰5 ۱

 لم سل طس ہصنھججسسھکا-ففج دصححصصلاص قم ھت کم ھا ےس یھ وک جسم جج سصھامسوم ھھچچھچ ھھھص افڑھچاز موت ماهقِس

 ہی 9۳1 ۴۹۲ >5 ی۹: 3ھ٭ 6 ہ ۱۹۹۳ ۶۳ ٢"
 3کہ م۹۲ ×8۱ یک ٭ ۳۶۰٣۳ ۹3871۹7 ۹76 ج35۰ ہ 7
 '“ےہہو ۷ ٭ج *ر٭ ۱ 3ج ×× تب” ۳۲ ۰ (۱

 ×× ہہ << ×37 م۷۹0۸ 6 ۰۰۳۷ ١۱88 پ۳
 مر ٭3) ۱ 5 ت۹۳ ۳۲٥ 8)۴858 ۰۶۳۱ ۴: ا۱

 1 ۹۰۹1۳9 ۴31183 ٣ ×13. و8 759 ١۹۰۳
 ی5037 ۹71۸1۹۹ 87 37۱۴ ۴۹۱ ۴۱ ۹۹۰۹ 831195 ٥

 +/لم ۹۰۳ یب ۱)۷ 8273۳9 ×۹ ×٭7مرچآ ۹ (7۸) ۹۹آ 7+
 ۱۹ 7 7) ]۳5 ۹5۳۴ ۴4. 5۷۷ ۹۹۳۷۹ 01 3 ٣۳۰

 7۸۳ یام)ز ۲۹9 ا957 ۱ 87۰۷ ۹13۳۹ *۴ ۹۹۸ 4<
 <ج ۱ <5 جہ ۹۰۰ یمر 3ت2 ۶۳۰ +۲18۳۳ "مج
 ۹ر٠ز ۴5] 27۱۳۰۰7 5۳۰۳۷ (ہا7) ۶٥۷ ء۴۱۹۳ ۶7 7

 چی "ب۱ أ۹۰۰ ق٥ہ: ٭ہ٭50ج 8تت ۶۳ ۶ی 8۱
 ہ75 189 ۹5ر ۳7۱ ۰١ ×۴۰. *5 ۹۸۸.۳ مج ٭

 قج8 ی٭ت ۹5۹ ۹07۹| ب٭ 708۲8 م۳۰[ ۲۹ہ ۴
 ج م٣ ٭ 8 اچ م۲ م۹۰۰ م5۲ ٭٭8 ھ, ]
 ۴۰۹ ۰۲۰۳ ک۹ ۱١ 57 ۹07۳1 5٥۰ ۱ 515 د7 ہک

 (ج ہ8 9٥٥ہ ہي 8ج 33۱ 87 ٭۳٣
 ١٦47 ۶35 2 , 8 جہ 5 7 "ئ۱ (

 جحاج-× "5 ۹5 ×۰ تک ۶ 8ا97 أہ۹۱۷۳٠ 8 ۹٤
 5۳۰۱ 7 ۴1۰۶۷ ۱ ۰٣۱ آ۶" >×٭ ۰۳۸ 8 "7

 ۶ یىی ۹۷۶۳ مہ 6۲۴۶۶۱ ۹6711 5 7٤ 6 ٥۲۲١۱

 ٦٦7ج ۴۳8ج ہم ٭یْٛ< ی٭ ۹۲7:۱ ×۷ ٭چ8ي ہہ 68

 ہےسج5 ۹۱87ہ 7.۳4 7ح ۹5 41۱۳۰. 88
 ےس 188) ۱۳۶]87 ۲77 ہ"×۶۰) ۔-- ۰۹9۹
 ۳ ٭٦ 5۶۴ 5۶ ۹1۱ 7793 ۷۱ ۶ کی۶٠ 38۹ مم7 ٭
 م۶ ×۲, 5٭۴ 575 و81 ٥ ۸5658 ۰۱8۰7 ۴۳۳ یصد۔

 م۳59 * م۷۳۸۳ ۹ا 1 ۹۹) ہ۳۶ص7ج 5۴۳۰ 7
 ءد۷۹۳۰ ۹۹۲۳۹ ۱۲۹ ۹۲۹ 55۴ ۹5 3237 ۱۱۳۴ ۲۳۹ ۴۹۲۴۴

 ]ہے (30) ۹ 558 3۴ ۳۹ 8۳ ۹۹۳۴ 7 ۲ ,٠
 ے۶۱[, ۹۲7۴5 ےث٭ 5 1۹۹۳۰ ۸۳۳۱ ۴8 5

 یر+٭-0۳ ۱۹۹ "ہ۲۴ ؟۹۲۰۹ 5ج۰) 5۱۹۳ مج ہم" 73 ۱١
 5 50 ٭٭۳۴ ۲۲۳۹ ۰۱11۴ ۹ 337۹ 8۱ ۷۰۳ 5۶ ۱۰١

 ہت او۳۸ ۲۲ 56 58 51۳۶ ۶۱۳۱ ۱٢۶

 چڑ. 771 7 71۹*97۲ (3۹۱۰) ک ۰7۶
 ےہ 7 8۳ 58, 56 ۲۳۶۲ ۶۳۰۳۹ 77. +۳7 ی٤

 ۳ ۳۶] 347۳71 ۳ ۲۱477 *5 م۳۹ ا۹۳ ٣ج ۹۱ 5۱
 م۹۹٦ ۱۲۹۳ >5[5 (۹۹۳۳۳ ۹۹۲۳۷ (۶۹15۶۹ ۱ ا۰٠٭ ٭م٣ جہت ہت ہ۴
 ۔یڑوچ جاچک 58 1۱۱۲86 ہ؟ہے وک -×۳۰×ص-٭ (۰۳]) ہ۳
 م۶۱۳۴ کا7 7 57۳۳۰:۲۳ ٠۳ (بج٭×× ۱ ۴1۹۰, *۲۴٭

 ۹۹۹9 <5 ٭رک 8 ثة٭ہ ہہ”578 ۱ م٭5 *5۴ .٭
 1م مج. >۰ جے ہہ ' و ہد و 8

 31832' 31195 5 ہ۱٢ ک57 3۳) 2۹7 ۴ 1 ۷۳۷۳٣
 >۹ >۹ ا۳8 ٭ کک ہ۳۳ ب۰٥ وج م مہ ۱
 جہ ۴۴ 8۲5۹ 2ت 78 ۹۲۹ ۹۳ 7۶ ۱۹۹7۹۰. 7

 اور 5اك ۹55 55 ۹۲۶۹ أ۹۰ ۹۲ 3075 1:11۹ ۹3۴ 9



۹۳۳ 

  ۹۳ 8۹۰ 5, "۸ف٭٭ ٥1 5۳۰٣۱ ۳۳٣ م5. 75۳۰6
719 777 ۹7 51 

 ریظع با علم وو یونی نزاو - ربک >۹ ٣ ا
 ات ی٭ ہہ ہہ لت ۰ ۳ چ١ ۴۳۳۰ ہ۹۹ وج

 ١30ا ۶ ۶۰۲ 0۳۴۱ ۹۹۰ ۹9-۴۳ ۶۰۲ 5 .7۴۹٣
 7آ 7 7 ا7 ۷ ت7 7 ۱چ (03۰:8)

 اولاد اراخ ایشناپ تنوملاو نون لا نخ نما یس لو
 نیم ٹداارد| ۹ ٥5581 86 ك5 ۹۰798 7:۹3۳ 7

 ×۳ ٘ یص ہ ۹۱ یہ. ہک ہہ پ وہ

 ہ07. ۹ 89۴1 ۴ ٢ (م۳ ی٭. وج! ۹۹۲ ×(
 ہم٦ ہہ کتا ٥۴۳۲ ۹7۰۶ ۹ 5۲۳۷۳ ؟تہ+5 ہ۴ ہ۹۷۳۷۰7٥ ١

 تر اب ۰ ×۱ م×٭٭٭ *× 3× مم۵ ہ ہ
 7۰۳ 8 و۰۳7 ×× 7(۹ ہ ہ۲ج ہت م6

 ہےببج-٭ج كم >03< ۳ہ ۱ مہ٭. 3ہی. مک وچ

 وع +۳۹ ۳یک۱ ۹ 1۹۳ >٭5ہ٣ م۱7۳ ك3 35ج 6

 مج ہصح وج ٭”7 ٢] گڈ. رَْشاَُبْلَسَلَم ٭كە

 ہم۶۷۰۶ ۳۳۳۲۳۷۳ 2 8۱۸۹۲۳۱ ۴۴۷ 77 6۴ ,3۳۳ ٠۱
 ڑچ× 7)619 11 0 ٥1٥5

 ف5 557 15) 8٥۹۹۶۳۷۴۳ ۹77 ۹5 ہ, ۹۹۹۰۸ ۲ ٭

 8] 7۴8 اریخ مکسفناب متننظ ہومتعمس ذاالول 5ج[
 9 375 5: ہہ ٭و٭٭ ُوُمعغَےم >۹۰۹ ۰۶ ۶۲ ×یہ ۱

 ڑ6 ما *٭ یے ×٭.ل٭+.ہ وم مج 8ک ےہ ۹5

 مج ×ہ ×۹۰ ١8ہ َنرلاْط ×ػ٭ ۱ ہ۶ ×٭ ٭3
 35. 6, 1۲۲۴۹ ۳۲۹۱ کل <۴ ۹۹05 ۰ 591 3: 5

 ئ۶ ی7 ما 20378 5۳۳ 5۱ ,٠۶( >۴ .ج۶٣×٣٣ 7
 ۳۰۳ 21 ۹۳۷١ ۰۱۲۸۹۰ ۴7 15:3 ت8 77 3 ۱

 *۱ ػ9ت ۹۰۳ ہ۶ہ 8۹۰ ہ5 ٭ہ۲٭٭  ٭٭)

 ْیُِْفِانَغ یک ۳ ہج 8ی ہہ ہجخ مہ.

 ہ۷۱۷۳۳ '  یتا ھ۳ 77 ۹۳ 08 281 1۱

 َكيلوَت ء انھی ایئای دا ءانھٹ 2جن اپ ۃیلعداا او
 نئ مما دنع کی 57۹ 9 )٦ 9) ٣٣٭ ہہ ۶۰1

 5 ٭ا٤ 81۹١ ۹٦٥ ٭٭1۱ ٭75035 ×× ٣۳
 ()7 ۶5۴۹ ۶۳ ۹ ×) الل د۱۳ 27 ۰۲ , 7۴7
 م113۶ ۶۱۹) ۴7, 375 ہ8, 571 ہک۹٣۳۳ 5۳7٣ہ ۴*۹ >7

 ۹ ×7 ات اا5 م۹. "۸ ج٭ 5 م۶۱۳7 ۲٠ ۴۹۱ 5٭
 5 ۴۲× ۳ج۰ ٭٠ , ۰٥۲۰۴ 1م۲ +3 ۷۳ 571 ٦۷۷
8881| 

 نک ذی نڈل نکاح را لَا
 اظَعِزاَع ِهْيْفَوتْمَتَ ہ٣ ۴ ۳ 8 ×× ٣×

 یت ہ۶٣ ٭مق٭] < .ا؟ةہوج. ٣۳۰۳ ی٭ی
78 2 (33) 5۶ 72۹ ×7 777 ۲۳۷ ۲۶۳۲ 175۳75 

 7۷ 5۸۳۴ +ا٭ ہہ ہیي۱)3 ہ ہ8تہوق مج
 188۴ ۔((3:98))

 ہو ١ ۴. 3تر (32)-ھ ٥ت 7
 57159 ۴7آ ٠9 51915 5۳ا بہا ت ٭ج موج بوم

 5 51 ] وا1 کا7 ٥1۳۰ 2۲۴۰ ۴۳ہ | *7)×7٭ ۹3۴
 2ا5 ۹۳۶۲۴ 5۲۰۱ ۴۶۰۱ ×5 )5۴ 7۱ ٹن ۶۳۰ رو

 (ٰیارم 1 55)] و۱۹۱ گا۳ ہ۳ ۳× ۱ ××٭ ۹۹۳۰۷۱ 7ج

 2۳ ۹۳۴۳۳ 5۰۱ ۰۲ 7 ج5 5۳۴۱ مہ
 75 55 ٭ی ڈ× ہ77 ۳۰۲ ]مم فوج ٥ص

1۱ 3115 5776 3-919۴ 

 ضا اب نیلا نا ۔- شفا ×۹7 7
 ا ۶۳۳۳ ہ۹ -۹۳۳۳ ہ۱ ہ ہہ 7 ×:ہر٭ ۹۱۱8877۳
 ۶۰1۳۶ >37۰]۳5) ۹7۳۰۲ ۲7  7۰+777: ت2ج ]مج

 ہ مک. ہروکک)٭ 5۲5۰۲۹۸ مہ ہہ ہ۴ 5ر فئا

 ک۱ ۰۳ +۴ ۳) ہبہ م× *م8 مر” ]۱ و

 ممے وم --٭ و٠ × و ۱ ٹپ ” وو )]٭

 58۸۳ 5۱ ک5 9۳۰۳1۳9 ت۳ 8 33 ۹۰7 ۱٣1
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 ]27۶ 77۶6 ۹: ۹)۶7۰1۱۶ ۱ 1 کب ۶1۴ (531169 7
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 5۰۱ 5ہ ٭۹٭٭ یر کي ہو ٭م. مج ػآ
 ۳۹1۳۹ ۱071۹ >[9۹؛ کاو "جان ہ۳ م٭۱ ت۴ 6 7۲
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 581 ۹ ۹۹5۶۰۱ ۰۱ ٭٭ ٭٭۰ ہج و دہ٭ ہ۱۹ ۳
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 ]2 ہ5 ۴۳ 5451 ۳7۱ ک5 5 د٣ ز۳۰ اڈ
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 5)7۲7۴ ۴۳ ید ۰× <۱ ہ.٭ >۴ 7 ×۳7
 ۶۳ ×3 6 33 ۶8۹ ۲۳۹ : ہزج٭ ہ۰٢ ۲۳7) 5 دت 7
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 و٭ مج م۳,۵ اا۳, 5۹ 5+ )اک م56 جہ ی5
 ۴۴ا ٰ
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 نما من یحا حال نون ئرلا تقی ا7
 و کا یا تب مم بلا نوعنپر نند دلصق

 ۔٦ ولا رعارغتبملاتضس ندرآ نآراقبلا یم تام 7
 | مع نور کعب ور نسل
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 | بت اغازو 06 نل رت نم اواخ
 ا اف عا بشا ایشو ام ق وک کرن لم خالاو ا
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: ٰ 
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 چہ مو, ]ل۵ ]وج یج ووچچ ۹ہ ہہ ہجر یدر
 وج ہجہ وجہ ٭)ہ× تاک م٭٭ ید ىبوججج< فقرو <
 ت7۳ ۳7ہ ۳7۳۳۶ راہ کال ۱9 7 ۱ 77 ن7 ۹ی 7

 ہوہاچہر مج جی



۹*۳ 

 ۰۱۹ <7۰۹۹۲۳۰۴ -ج5 ۱۴۸۰۹, 51 >۹ ب۳ ۴۱ 7۱
 ی5 اناوو د۴ مہ یہ01 د0ا ۹۰ ۳ ما ج3 چہ مو

 وج۹ 16 ی٭٭ م۶ 2۸۸7 ۴(۹ 56 ہہ ۰۶۷7 (٥ ٥
 <<. چک <۹. فا .>۲۷۹ .۱۳8۳۲ 7۳7 ٣۳۲۳۳

 دو 3.۰۳ ۳۲ 5۳: ہم ×ص8۱ 8۹۰۴ ۹۹۴۱ 3۱ ۹۹
 ]ا 79۳ 7 ک۹۹ 7کی۹ ٠۶-)۶۶۰( ۴۶ ٭×ج<

۹8۹1 
 ا ا

 نهِجاَهرَأ نی نا قشَْوٰٰصضتالَخ ك۹, 137۳ 8۹۳۴۴ ۷9
 ٦٦ ہ71 ۲11۶۲۹ 5۰1 ۹۹۰185۴۱ ک٭ 7)53)3 3:711۴ ()۹

 58۹ م91 <؟[۳1۹)٭ ۰ ۲۳۹۰[ ۹۴67۲۳۳ ۳۳5 ۲۹ ۱۹۹۴
 ڈو8٭ +۳) 9۰رک *(9۹۰۳۴ ۷۶7۹ ہ۳٭) 1۷۹ ے ))٥6787(

 >٭ج٭٭) و5 ہر دال ۳× ۹۹۷۳7 ہ٭”٭آا3 ۴۳ 3تت ٦
 2۳۳۳ہ8. م) ( 785 1 7۳۲ ۹۹۴ ۱۰۷۱۹٣۰)

37-9-1۱ 

 دشت نشا منا نووھ نم ۹۰ 08 ۹۹۳ ۴

 1۳5 51 57 7ج۳ 375۱ 531 ٠۹۹ ۹۰ ي٣5 ٭
 جج 8 (5۰) ۲۳۰۵ م75 ۳۶۳٣×١× ۹۹5 م7۳. 5۹۹ ہ5اوچاک

 5281 51۲1۲۴ ہ9 ۹۰7۹9 ۴ مہ ۱۰۲۳۷ ۴۴ ٤
 ك۲ ۹۹۳5 *[]۶5 ۹۳ ۱7 ۹۹7۳5 517۶ ۷× ۳۳ 1٥54

 ہی دا ہم ہو 1×ط (۶۹ص م۸۳ 815 5۹5 ٭
 ٭.]۱ 5٣ج ۰37 66۱ ك5 ہ۲ ك5 5۱۳۱۲5 51
 وو 5۴7۱ھ٥؛7٭ 88 ۱(۹ ۹۹: )<۲ ۴۳۳ 5

81 

 ہ×٭ ہہ و35 ۰۹ ۰ ۹۹ 5۱۹ ,5164 35 )9: 1۶ 5۷۹٦

 جر بج, ہ×٭ج×٭ ٭٭٭۱ ۳٢ہ. الا زہ ارلاَرِبَف ني
 یع3وجچج))

 چجورقرب صتا] 1×ر <۱ ےہ : ہہ ہہ ۴
 موج م۳ ہک 55619 ٭۴ 57 ۴1 ۰)1 ۹:5731 ۹8۱٢۳(

,5 [۰:۴۹ ۹۹۴ 7۳ ۰۱۶۳۰۴ ×× 6 7۴۹ ۰871 ۰[- .۹ 
 کي 5 ؟اواک 991 5677 ٥ 597ا *ا 33۱ ۹۹ ۴۹

 ہ(۹۹3] ۹31 2

 اک تے تے
 ےتکرعہ جور ہہ ےتس] 7 5 ۴۹۱۲7 717۹7 31۹ <7 7٦

 نمو ٭ح ٣۲ 8ج مہ 3٢- ہ١٠ 5 ٭٦ ۴۹۲ 7۹
 م۶5۶8 5 11۳۴, 513ا ۶ ٭|۲۹] ٭ ح۳۶۹ ۹۰۳۰۳۳۴)

 ك6 ۰۳۴ 1۱ ۶ ۶۳۰ 51171 ۹۹315 357 51551 5۷815 ٦×
 یو3 ہ5 ہہ[ )رر یبمات م۰۵ ۹۹۹ 55ا 575 5, 7

 مك ء9۳ 61۱ ۱۱ ۹۹۰۰۹۱ ۴۹6 ا5 ۰۲۰۱ 7
 ے١ 51۳۶ 7۹۹1 7797 91۳۹[۶1 یہ ۳ص۴ 0 ۱

 رگنایزلراا لاقنیَْمَماَت  ع ہجچچے ہمد٭ ہ ج
 ٭-ج مج ہہ .ج ەہتوؾچق "ہ٢ "9۱ 75

 : تکچچق کج ڈہوح ےن ئی تیس ججوتوچجعت ید سی دنڈوچد_وڈےچس۔ے سج یس چت تچس٭ح 2+ +موُُچ دت سچ -: _- جر -ج-ت-تت-ترش.اوک--:حجتجتجت-تژجت یت. تجججصہبج تجسس جدت تک نانا ہت تان متن ت01

 ۳۰ *ہم اک 0ر کً×۳ ۴۳ مے 6 ۴۰۳۴ 681 6 1
 6قا3٦٦ ۴۳ ۲57]۳۱] 135 5۴5 ۱

 ۰-۳ ×× (ظح ہا ہووے (مدجر دوح ہج٭
 یعر ج ہم مج : ہّمر٭١ -3) ۲۲۴ ۴۰ 58 00 :
 ٠٦+ ۹۰ ا887 مچ :× بم ٭89وےْ+ح. 38 ۴ ۰۶
 اک 5 ۰۹۱۱ :) 9 : چک 1۳ ۱۱۸۳ ودجوورھ7 ۶ ۶ ۰
 ے٭ .٭ بج ہہ ے8 ۳:۳۳٣۳ دت7)783 و615. 6
 3۹ ۱8 386 3) ۹۰۲۶ ہر. (38) ۹۰۲۶۳ : 5155 ہا ےک

 ×85 51۱۲۵۴ 136 1۶۴ ۹)۰۱۹۹ ۹۸۲۷ 7چک ۴٤5
 ح1 ہ۲ رک )2ت. ۹ ۶)۱۹۹ ک۹٭٭ (3۷۳۴9 7 1 ٣5۲۳×
 187>7 3۱۳, 1۱۹۹1571 ٠۹ ×9: ہ۴ ۱. ی۰۳۷53)

 ہس-ج× ۹۹ ۱ ۳۳ تا۲٣۶ ت٭ ٭) درج ۹۳5
 مک یب. 0ہ ٹببج یک "۲75ر ۱ 57جو 68آ >6
 ڈ۴ (۹8) پک ۴۳۱ 158 ہہ ۹٦ج ۳۳ 75
 ]2ا٦ تک ۳ جج ]۳ ہہ, 2کو۹ (7)
 8572 مو ۹۳ 6۲۰ ک۹۹ 7)8۹52 ۹3۳۴۳ 321368 ۳
 مج بیحج×٭)ر × جج جم جج "5۳1 ٭ہ٭

 -م؛ و5 می می ةوہ كی 88۴ ۹
 م٣٣۲۳ 86 55515 ۹۳۳۳۲ ۶7۶۹ ۹ج۱ ۰۱۴ ۹۴۹۹۳5 ۵

 -.ہ جس ہڑو+ جد ہہ ھم۳ ر5۹ 35 تط٭ 51۳۹7 3۲۳ ہ8
 ڑ۴ مج ہ۶۳ 86 5۳ ۷۷۳. ت۴۳: ۱ ۳۳

 ےہ ۳ م9 ×۳ 31۳8 1, “)9 ت29 ہ5 ۹۹ 1:۹1
 ٹ2 ہ1۴ ۳۳ 5×× ×۲, 56 ک۴۲ ر1 7آ ۹۹۲۴

 7مآ ۹۹7۱

 ہمویو م رت 0رجقتا ٭٭ 1۴1۱۰۳6 ۹ (۶
۴) ۹۳۰۱ ۷۴۳" ۴3۳) ۳76 1۹15 ۹۹۰ ۴× ۱:۲۹ (9۹7۹< 
 7. ک۰۷( نا مح. ٭ جما [9+۹00 جن ۹[ ۷۳1۱ ۹ ۹7۴,
 دو ۲۳۳۴ 19۹5 مو( تو یو: جت ۴×۹1, ۹۹۴۰۹۱ ۴5 ۱
 ×۳ ۳ ہو گ3 ہک )۹6 ف3۳۷ ۳۳۷ ۹07 ہا

 5)13۹ مو تا5 ۱ ۳× ]۳۳ 3) ۹۳. ۳۶۹ ]55 ۳۰٣۰۶ ۹۳۹۲۳٣۳۰
 35+ یک ۳550 ۹۲۳۳ 633۹ ك5 "ہہ ۹۳۴۳ 675

 7)۹۶۳, ٥81 35715 ۰:83 771529 *را× ٭آا٭ ہ۹ 9۷)
 7556 ۳۸× ۱۱۳۴ مت ك5 00۳ ۱۹۹5 7 ۰, ۹3 3۳ 71
 تا۶۹ 88۳۴ '5۲3۳] ۴7 ت١ ×۳ ۳۳۳۳ م۹٥: 5۹ 5ا
 ب1۳1 >8 ۳ 77 ک۴ ۲ ک2 714715 ۶15 ۱۰۳۴ 77 ۹

 ہ۳ ہ م×  م| م۳ می ٭ 9۳۳۳ 55
 ک1۳ 7 175۱۶۳1, 881 5156 ک۰۰ ۴7۳5۹ ۴ ی۳

 5. 55 ف٭6 -۳٣۳٭:ص ہ3 ۰۳ ۳م یہا  یورٌصص ۱
 × ×۳( ہ۹۳ 37× ب87۳ 8۰۳۴۰ ا5ج

 ۹( ۱ ×۰٣ ا 2ر۶ 1۳ ۹۴7 ۹۳۰۳7 17 .۹۱۲۷۳ ۱٦۳۹7
 یے مہ چ-ٴ× بہ  ۔ک دنآاججوے 0۴
 “ھ۰۶٣7 ٭٭۳ج بووچا< (585)ر م۹ ×× ۹7 ۶۳ ک5 6
 ٭ت  ہج٭ ہم *٭ہ١۱ بج وہ >۶ چج ےچ
 )ہ69 )۳ 55 ۲,۰۹۹1۴ >۴ ہم ۳۰۴۳ 7
 بات م۷ ۳۰ 7ج ج٭٭ کتا *ا5ا]2۰۲۳۴۶ 7ج ۱ ک۳5 7
 ×5 ہ۹1 ۳7۳ ۰ جج ۰۳۳۴ ہر 85
 وہ بچ و۳۱ یخ 5۳ <۲ ہہ ک55 ٥٥1 ۶۳۳ ٭
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 دت و5 ہ۳5 ۱5۱ 5ا5 ۲۶۲۶ 7×× کى ۱)۱۹۹۷ 11577
 ہہ, ]۳5 ۹ جات ہجآج] ٭ یی یصح د3 ۹5. ج56 د5۰(

 ج۱ وجے مم 3ژ چيیج ئ٤. ۳م٭ ۱ ×۱ 8کي
 1۳ 981 525۱ *5ے ]ڑ5 × ٴط-6 ۹<٭×× درک

 ×٣ رہ و موہ ر یو. مج پچ ۹۳۳۲۰۲۰6 3۳٣۵
  ×۱۰ ۴6مہ. ٣7۹ ہر پا حد کک مٌ ا

 وجے .٭ ہجبق ہڑ) ہ ہ۲آ.۷وو ۹۹ ۳و 93۱١ 5۹53
  "۱کو پہ ٭٭  ٭جیي ۹9 ٭بہو٭٭ 3

 777 8۳۰ج ہ ہ۹۰۴ ب٭ مجو+
 ے09 ۳ 5 ۳۱ یو ۳1۴۹ >5۹7<: ی5 ہ ی|
 ڑک <۱ 9 وع جبجہو٭ہد "مج ہو ک٭ ہ5

7-۷ ×1 518 <۳ ×۳۹ ۳۴ 31۹1 23, 7+ 
9۳. ٦585 31۹7 55 7۴ ۱۹۹ “٢(۳ 7۳.۳. ×٢۳. > 7 

  511٭)٥٥٥  6۰۲۳۶۹و5 ۳ ےک5ا5 23۱۹ ی۱ ب25 ہ5ا۰
 وحکرج پچوو یہ  بعیرج لو×صق٥٭ ۱۳ ٭اا3٭ 5 ہہب

  217 ×71 ۳۳ 7٤دو ہ6 6.57 ۱1 ج7۳۹
 کا5 ۲ درک ۳۱ ہ۹۲ نور >٭؛[ :۱۳۲ ہ 8<
 . ×۳پک. میج, ا6 تر7 ہاقچ دم ہر ۳ 17۹75

 کد ۹۰7 ۔ رچ7. ة]تواقاو ۳٭) ۶ہ
 ٣ ہو ک٭نعچتک ہہو ٣ ٭ہ ۹77 ۳ قی ہم۱

*-2 

 مرمت درک ڈار قے یی ہر٭ ۳ ہہو ->۳5 <٭٭) ×۱
 ي5 ۹91 ٭ے7 75ے ۃرطفلا یلع دلوی دولوم لک 8٤6 ٣8"

 ۳ ۳۹۳۶ دو رد ۳.  کوء5 ہد ص5 ہک
 ۳و3۹ ۱ر۹) 28ج د7 ۹389۰۳۹ ۶97ر ۴۹۱ م3۰۴
 ۹ 1۳17 3712 ۱۶۳۰۲۳۳ ےہ ہ 58 )ک دڑہرج أو.
 25 ۳۹۹ >5 5 ۲۳۹7 3۳ 5۱۳۹۰۴ *چ× ہ ۳× <۴

 1877 51۳7۹ م۲ ہ2 ۹ تا ۷ 5 ۳5 5 ۴
 ڈق م۱ چووںب ڑوچک چو مو ۹۹ ڈچ ا 51
 118۲۷۹ عہ5 جو تند وج "جی× ۳ی جب >ہمی ہ

 یہ حی وچچأم5 <٭ پبەیأ ۰. 9)9۹3 >۹ ۰۲۶۵ ۱ یک
 قہ ہ مم6 د×٭ مو گئ ۱ جج ٛ.ہ۳٭٭ ۰۳٣

 ت8. کا4 99 ۹*۹ ت۰۰ ]م ×۰ ب۱ ]اچ تا۹
 مچ ہلاماک جو ٭] مچ حج, .٭ <×ددج ٭و.]”٭ 8 ٠×

 ہت. ۹۹۰۹. یو دہ م15۹۹ ۲۹۹ ۶۲۹, ×) >7.×7ہ×.۹٭ ۰۴ ٭×
 *٭۷۶۹٦٠1[ 5اچڑ2چ ٭× عج ٴح٭)٭ ٭ج, 5۱5 ک3 وو ٭ 6۱

 ید( ہہوا ہہ چ۳ 1()م۷۶۹ ھرد ۳۹, 5۹۰ 8)۹
 م56۹4 ۱

 ۹3 ۴3)٭ یا؛ر۔یو و : 3۷× :۱3) ۰ یج ہەأ٭یە×

 3. ۹٠۹۳۹ْ ×۹< عم (8قزرو) 7 +٥5۹ ۴٣۰۹۹

 ۳و۷۰ : ک٭. 705۹ 39+9 ۳۰1 ۶۴ ۹۰۰: م۰۰ "۳

 ہ5 ہ59 75. ×6 8۵۱۰8 ۹۳۳۳ : کک
 ہ75 (510)-ک٭ ۹۱۹5 ۹۳5۹۹ ۶75۱۳۹۰۰۳۰۳۳۶ 5۹1 5۷

 نج م٣٣. جم ہ۹۱ ٣7 ×× 5> وہ: مہ
 میم -59۹) 25۳۰) ×77. دے7 یک ×چہ٭3۶۸) ج٭ ج٥۶)ر ہچ

 ھ88 ےس یم سس تہ سہ چوم نے ےل 7
 7 ھکھ تک علا ات کن تل سک

 ہ۰۳ ص۹۰ ۱۹۳۳+ 0۴۳ ی3 ۳×٣] 7ج
 <۱ ہ۶۴ ا ۱۷۷۸ہ ۹۹۸ط *(9۰ 57 106+ ٭0ہ
 مو بجو ہو06 وڈ. <4 60۳۳.۹ کی ۹7۳ 5
 ×7٦ ۴۹] 355۱ ۲5۶]۱15 ۳۳۰ 5 5 ۰۲۰۰ |۱ ×77تہ٭٭
 تاک ۳7) ت5. ٣۲٣ ۴۲۳۶6 5ا5 7×7 ۳ ۳۷۰۱ جڑ

 5۳076 اک ھ7 ٭5 "ڈ۱ ×٭ موج ہ5 ] ,8 ۰۹٣۹
 ج×٭+ ۹۳1۰ >۰ ہت 57 بق٭, ×۱ ۳.۲ ْہزوص

 217717 ۔((.٢(٦ك۹)

 739 گا ٣ و۳۹۸ >2 ت۳ 3× :1175) ۳ ۰۶
 تہب ہ +8۴ مخچچ جج عج ٣ہ ب ے
 ک5: ۴۶۶7۳  ٭٣٢8 مم ہ ےۃةچجج "یر

 )3-7 ۹۹ ×5. -3ج 8٤۴ ید بہت <
 ,7٦ 51۳۳ ×۳۶ )ا5ج ت8 آے ۳ +1 کو 10
 6ا1۹ ۹۹٣۳۳۹ ,7 ٥8۳۷1 ٭886۳ ہ۹٣ ۱ ,٥۳۳ 7۴آ 6 85

 14۹۹ 5۴1 ۹۴۹۳۰ ہی. مہ مہ جج ہی ےب ٭ہ

 5+ ]۹5 ۴ڈ کیو "ہ۰۰ م۳ ۹ ۱٥٣۴
 7-۳7 73۴ ۷۶1 [۹۰ ۴ ۱ ک )۳۳ 5۳] ت۶ ہہ, +8 7

 ہا: ہ ھ65 5۹7۳۰ 7 ۴۳ 5 5۲۰۴7 5
 ٣ ۶٣۱۰۵ 158 ,۴۴۴۱( 5۱ 2٥57 یج٭ *۳۰۳۳۳۰۹ ]۴ ٭

 ک8151 ٭٭ 9۳۴۴۱ ۳ 5 ہ5 5۳۹۳9 >8 7

 ڑ1 و" 5(۷( ہہ د0 ق۳ ۹9[1 7 “7۶97777 ۳<
 تو1153 ۹۳۹۷۹۱ 7 ٣)* ۲۳۳۳* 71۹٣۳۲۰×۳

 “و ۹۶ 7× 1)۹۳۹ ہہ 010۳ ۳۳۵۳۳ ۹0۴'۶7۰ :7ہ× ٭م۹)
 ک٤۹ *4157۴[“0197 1179141551 ۹۳5 ٥1 55 ۱۲7۳57 5۳۹ ك5 .

 تا15 5357 ۳۳95, ا75 ۵ بہ7. ۲۳۰ )١]۷۹:

 >8 >۹5)78 رک ۱)۴۲۳ ك2 ]5 7۳۴ ۶۳۳. رک 4۳۷۰۳ ×7۱
 حجت و جمی وجہ جم عج وم ہ٭تجو وو 6
 81981 ۰ ضرالاو تاوامسلا لھا یداھ هللا 8چ ۳٣۹3 ٭

 ۹۹961۹ ۹18۹۳9 (8) ا

 و85 چ : رر نتم یھ ہہ ہچچ
 55515 ہک (۳۳۴-ےتك۳۰٣ مہ یتا ہ۱3 ب٭5ا 85ج ك۰۱ر

 ۹-375 37 ۹5 23 ١'۳1 ہچص٭ یو ہ٭ت)و د]٭
 ٭۹:۰ “گفاتا ہ1۹ ۳۳۷۹ 1۱۶۳, 75 ۲۰۲۹ ۱۳1۴5۴۴1۱ ۴ ٭4

 ۶ہ. ج ٭چ٭ ٭٭٭٭ شئلاَە ےک ازل ڈیرعرو

 وت 5 جم تڑچ٭  ٭"× ریل 333 7 ٭۰۰ یہ
 ہ51 م٭٭ہ٥ ريْئْلَکَم ك۹ ۹8۹۳6 ےب نما نم رون لثم

 ہم. ۱۶۷۳ 276 5۳۳ ی3 مہ ۹*۵ 03۸ہ یک ٢
 نج یيتہعی٭ہ٭ جج ٭]أک مح  بجترو وک

 بج ۱ ]مو ہوم 9یہ5 :ء نل ہو ۰ 6
 ٭ 0۷۷۷ا ]ہے ٢> یجقڈو5[0ہ مہ[ نوچ جج

 ہ۱ (یور, ی8 ۱۹۹۷ 88, 5۲5 5۲۹۳۲۳٣ ہ8۷ ×َیی

 ۳51 <۹ ١ ہہ ہ۹8 و ما ٭ و5. ہہ

 5954. ۳ 5.57 ۳۶۳۴ قر یا ہ٭

 5۳ 8اک ۱ یقر. 7۹× ج٭ وم. "۳۹۷۰۷ وا
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 ×37 : 18154 ۹, ی٭ تا٢٣٢ ۰14 ٥٠٥۰ :٭٭ ۲1 6+
 ؛ پییق أ٢ "ا85 ۳ہ ۹۹۰ ھ۳۰٥٥ 13۰ ]نم
 ۴ ۹۴۴ یب 187 م۱٣۳ م9. ۱۳ 7۳۹ (38) ۰۶

 '“- مچ راہ اچ 5۲۴۹ 3۲۷ ٣۴× ۹۱۳۳ 5ا5, ۴ ٢
۲۴ ,58 ۹۱۹ 5۳× ۳۷ ۹۳۹ ۴۱۰۲ 75× 577 
 ۲7 ۶37۰۳ -م.٭ ٭ی۱ ہہ >8۰9۳]5 >۹ مجیب
 3۰۳ 5, ٥1 ۴ م۱۹7۳ ×7×٭ ۴۳۱۲ "۴۱۳۳ ٭
 ۔حج٭۰ ٭ ج5, ہ ہہ ماوج. عج عج ٭ق3ح۱۷ہ۷؟۹۷ا

 8+ ہا555 ۹۱ ٭ج ۹۹ كہک >۳ ٢۶۰۴ ٣٣۹
 8515ہ ک5۰ ک۲ ۱٦۱۰۹۴۹ 41۹:87 ٠37 5163۱57 ج2۳.

 ۳18۲69 7۲۲8 ۱ [۹۴716 اا7 3۶۳۳ ۹۱۴۴۱۳۱ 7
 ۷۲97 2. 5 9۲7۹۹ ۴۳ م۹ ي٭٭ ۳۰ ق 7 |

 د٭ 3ہ ٭ج ہو٤٥ ہ]٭5٭ ک۰۳ ٠۳
 ۱۲3۹ ہم ۳ 77.( چی چ))

 دجاسم عفر یب ہ۰ کزن الا نوآ -تزا ×م6 َنَْا ہج٭
 اتنچم ر دا وصات ہہ ئل ۰ نر ہج 3چم ر۳۴۰ ۱
 7 م5۱۱ ۳+ ۰ یب ہد. ۳)5 77+
 سج م5 ہہ! ۳۳۱ ہ85 5۹۸ 3 9۲۳۱ 8ی ٛ<۹
 ے3 6۹11 ۲۹ 77-7 ۱)۹ 7 1۹۹۴-2۹ (عیایر ۹۴۰۹۹ : >7

 مو٭ ہ۰ ہت .9۹۰.] ×77 .٣ ٭م ہ ۳۲
 ۹3 98۷4 ××7٣ ۔یوس۱ےج۵7)

 موہ ہ و185 ۳(۹ : عنر <5 ۱ہ ۹۳۴۴۴ ء۴

 ڈک م7 1'7 7۹ 7۳.۹۴ 031۹11 ۹511 5115.

 یبا نو دا وقلا مرا معنزراَو 491۳ دعاوق عف ر 8 ؟5 ا6 ۴۹
 ۹۲۲۲۹ ٤ ۹8۹۸ )353 5۴ 555 ٤۱× دجاسم عفر
 ]تا یک >۳. ..بى ہ ہ۲۹ 1۱۶۹ ہہ 6
 تی ۹5 3× 8۳۳۱ ×5]8ت۱ ہ۳۰ ی۴ 2۱5 ۹۹۱ ۳5

 ×8 ثم ۰۲۳ ہہ <5 ×۵ یج نوک مم
 ]9 77.۳ ۳)۰. 777۳ ج۱ ۱ 7 ۰١۳

 یار ۰×" : وو<٭ (ہ:!0 ۔ہ ٭ا5 ہ3 ھم ہہ 55 7
 چہ ٭٭٭, ٣٤٥7 ہ 4ج۳ ٭6 ٭۴۳۹۳ ۔مج. 5

 5797 5 ۶7 5131۳ ۹ر5 1۹۹ م۹ 7۹ ےم 23۳۹ )5 ٢5×

 ج۳ 7۰) 75.: (31۶) ۳٤ )۶۹5( 21× : 1٠۰۴
 ٭87 ۲۲٣۰۹ ماہ ہک ب ۳۳ ج5 )۹ ۰ 5۰۷۱" ۹۳٥۴

 1 ی۹۹5۲ ۶۹ ۹۱۰۷ ۶77 57۳۱ ۴٣ .۔(8چ7ی4))

 دہ م٭ ہ5 ہر, ×۳ 8۸0 88× ٢
 ۶۰۹-۲۹۴ 3۰ ب۰ ۳۳۶ 21۳ 7-۹ 3 3718 ]۴ ٠۰

 ۔۔یچع (7۴۱ ۰۲۳م. 5*۱ ٣٢٣ ۳۹) ٭ ۹۹۷٥ا ہ٭
 >5 3۱9۹١ یب۹۰۹ او م6 جج ۹5۰ 3۱۹۷ 5ت8 ۳۹۴ ۱ف

 ۳۲۹ 775۹ (۶)7۹) 777 ۹ ۴۳۲ ہ۷٠ 3 ۳۴۹ ۴ ۳ ٦"
 ٭٭ہ ۴۳۶۰ ۴ی ۱۰۰۷7۹ راج و٭٭ ب۳۰ ۱۴۰ ۰
 551, ا58, ۶۹, 5 ١۱476 ٣۹8 ١< ہم×٭۹ 6۱

 ۳7 ا7 ]ا م9177 ٥۶۶ ۶۳۸۹ ء۰ 7 ۱

3 
 تو سرو ےک ا ا اتا تی ا 2700000 لو عم ال کج جاکر ھم ول ےن عم 66 وج اول یا درہ و دا امت تال دم ےب بال ا ست ا ا لم 81-1۴77772۶:121 87 ۱ اج جس وس جج... سج ترس زپ تر... تج ]ت7ج تحت ست.

 می”, ئ۳ ہ م3 ہ75 ٭رک3 یع ×3×]۱)]) 5۳] 7
 ہ ڈے 5۶ ۱۰۰۰5 <3) ٭ ھ۳۰) د5 ۶۲۹ >7 ۶۲ کتإ ۴

 ]۳ ۰۱۹۳۳ 55, 73 1۹۲ج ۴۳٣ہ ۴۳ج ہ١

 *] ۹ (70)ر-ک ۹ ی7 8۳۴۷ ۹۹۰ ڈا ۹ 779 <۴ 7
 73 ,×٣× ٭ججچ ہردە< 0 8۹۳ 5
 5)7۴۱ 1۹۳۰۲۳۰ *[355 یب >۴ ۹77+ 'یو3۰' ۹۰ ×۱

 مہ. جب ×۳ ۹۳۰ہ ید٭ 3[5)887 )٥۹
 2155 751 ھ5, 1971 1۹075۹ ۹)۳۱۹ >7 217۴1 ۴7 7

 ہاجچاک ۳م "گن مج ہوم 1ہک 6۳5 1 76
 ی7 ۱۱۹۰۰ ٭ز؟ د ۳۳۴ ۳۳۰۰۴ ۹771 ۰٦۰۳۱ (۰۲۶ 5ا ×
 ہ5۱ -٭ 'کو۳ہک' ۱۷ 5. ٢م 6ہر ×× 77 >3< 7
 1 ×05 ۱ ×۰۰ +۴۸۰ یتا یر ء1
 م۹ :5. 5۹۱۹ہ ۳۷۷ت ٭' ۴ ۹۰ ۲۴
 57:۰۹ *کیت ٢۳٦ہ یب ۹ چک۳۶ ى١

 ی1 79)۹3 77 ۹7 7۴ 77۱

 ×٭٭7۰ :××٭٭٭۹ :۱۶ :؛ دور َوَْل2ش قرَجَم ہ٦٣ ٠٥٥ ٭٭
 ہي ی5 ہ وچےچج ]گر ٣ ہ 3ء۷3١] ۱ ۹۳۸۹۴ ۴ ؛
 چا5 5۴ ہہ ۴<. ہم۹ 8ا: "۳ہ یگ

 8:8۰۹1 ۹1453 ۴9۹) 553۱ ۵۹ ۲۶: ٭۴۲۳] 5× ۹۲۳۴ ٥۰٣۰.۹
 وج ٭< 5۱ی۷ ٠۰1053 ۱۹ ر۹ چت 15۸ *۹ ۱۴۶
 - ہڑتک 5۱ یہ مچ م6 ٭چير م٣ 8چ 5

 ×25 35177۹ ۹٠ہ 55 7٦ --٭۶۴6-0 ۴۹ م۳۳۰ 'ہ
 ہ89 5 5۲7 ۱۹۳5115 (75) ۴۴۴ : 775ہ ۴ ۹٠۹ ٥٠۹

 ا٭۳۹ 7 ۱ ہم۳. یاتا ۰7۰۳7 ۴×7 .۔(57٭ر3))

 لتلوزفلا اترا کاما یت نال ا نیل تن

 ک5 <7. ۳ <7 ٭٭٭ ۱۹۳.۰ 1(-مہہ
 3۱97 ٛك5 ۹۳ 1۶ ۹ م87 ی3: ٣۰۳۳ ۳۴۲۸ : ک٭ ج٭

 چو مع ر8 ہت ما. ۱٢ 515 ۲٣۳ ٭ یە٭1٭ ١
 7)۶ 55 ۳ 97 ٤× ۴7۱ ٠۰۳1 ۹ 6 ٣۳

 ہہ کك57۶) ۷۳۳۳ 5۹۳ 5۷۳۳۳۶, ۱۷۰۳۰ 5 ۶75 ۹۳۳:
 *ڈم< ہم 1۶۲۹٥۶ 5 .٥5۳۶ جج ۔۔- ہ۳۴ ڑعب موأ٭ہ
 تج 3۱۹۲5 507 ۹۹۰ 85 535 ۳ 2518۹ 73 7
 ت5 5۳51 9۳۰ ۳ج۱ ب٣. ۹ے *٭٭ہ.٭7 ۹۹
 >۳ ۹.٣ "۶آ "81 5۹۴ ۶۹تا ۹۹۸ ٭, ۶

1۴ ۰51۳۰ [۱57 ,۹۰1۹2 1۹۳۳ 

 یک ×× 5 یک ہہ ۹۱۱3 )۰ ہہ بوبز یو د٭۴
 في نم نل لدا یہی 3۹ ۳٣ ۹ ۱ م۳اج مات یو ۴ ےسرح وو

 لی ال ۱۰۳ ٠> ٭ی. ×۴۹ ٣۰× ×۰ مم 8
 7۹۴ ہ7: 7۳۴ 4)4 ۹1۹18171 ۴ 8 ۹ 7 ۱ 7
 جج ےہ ف٭ ہم ٢۲× ٭٣ ٭ثچ ٣ت ٭٭ ھ٤5
 5517-۳ *۹۱۱471 ۰ ۶۳۳۴ إ5, ۳۳۰۷۷۰۳ >7٭۳-.)۳ 76
 5 95181 ۴إ 55۱ ہ8 "3369 ٭*جح. ہ7 ۹< پچ
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  7مہ باک ۹۲۷ ۴)۰ مج ج5 8۳7 ۱ ۱۲ ٭7۳ ی×[۳٭
  85یا3 ٭) ۴ عج ہہ جج موہ. ۳ی جم, ہخ

  ۳۳۰۳۳۶ *۰ 5۳ 7 557(1 9ہ7715193 5۳۶۱ ک۳۴
  ۲۹۳۹ ۱ 7٭ ×۲5 257۶7 ۳۳۷ ما م۳ ۴, م٭٭٭۰]

  ۴۴ : 7131 ۹۹۳۹ 7ب۶57 6 ہ۹ (7جر)
  ×۳ 7مہ. 97 م٣ 1 8۰۹1 و٭ ۳
 _س ای6 ٦۹

 ہ.۹ ڑ<ع <اچا )م۹ بچہ11 ۶۳۴ ٭۷ے ہک 8۵ّ8ہ)
 ٭ .٥۹8 ہہ ٭(٥مك٭ ٭يج ہہ : 09

 *چہ7وق< >5 518 ۰٣ : م۰٣ پجبب
 9۴۱ یت بم ×85 8۳۰ مہ. ہ٭ ہمہ یک
 بج(. ,١۳ ہم )جہ, ہوے 3ج وج ج8و٭و ٭چں

 ۹۳٣۹ ۹7,۳15۱9 88۷۰۳۳۱ ٭"٭ ۲۴۴ ۱85۳,

 2871 ا ۹9518 ۱ 1 ۳۳۴ ×۲× < ۲۲۳۴ 1٥۹

 ہللا نا ×7 تیآ ×ج٭ 83۳۳۷ جہ : ہ3۰87۳۰۰ ×>٭٭
 و ہہ ۹۷۸ نیا ×7. ×× ہہ ]ج۱ ۹6 -× پ ہ
 ی۹ مکح ہ رما ×ن٭ د٭۳ نیا × )ر٭٭7 ۴ ۰ ۲۶
 )×۹ ہ۹ ی5 -| ×9 ۹۹۹۱ ٭٭۱ ٭×ہ×٣٭ ہہ یک
 ہ8 ۹7۴ 777۳ ۶ ہ 5×× ہ5۱ 3765 4, ۲ ۴
 5.57 8 ٭ہ٭ ٭ہ <1 *ٴچ> ویب یج

 ۲۳۳۰ 79 ]>7 ۴ و8 )۷ ۹ ۹۹۰۳۰۳ ۰۱

 منا ک۹7 935 ۳۰۳۴( 53۳ )۰5 ۱٥٥۸7۱(
 کر, ۳۶ ۳, (۴۳۳۳۳ ہ۹7, ہ٭٭تج٭.

۴1 08۷۰۷۰) 7۹ 5< 5717 (۳۳۳ 

 کد ہیچ پو
 ور و خا وس ود یخ رک یا ون وی

 ھ81
 اک ا ای اس نا ا تر تضطت سچی ہ در پل - تی حیصجیوجہ تو روچج[کیم٭ہپ

 د3: ت2س ہد درس ×× ×××٭ ہ××× ہجر ×۰

 ہ۵ ہ۹5. کا۹ (38) ہن رک. وج و. ٭) ۰۴۶

 باک ہہ ]5ہ ہ۲۳ 5 مج مو ]مج ۔8٭ جج

 ٭ *18< ۶۲ ی۰ 7۳۰ : ہ راج ہہ فج٭ ہ۳ ”
 ہ۲ ۴ 3577۰ *۲۳۴۳ ٭۰٭ ٣٢ ج5 ۰۳ 8ی ۱١ہ 6
 ت۶۳ ۲۳۷۳۹۳۳۳ مم7. ہہ 7آ بج "م۴۲۱ کہو ہ
 5ا1 ما 5ب۹ ۳ 8ی, 59 ۹88 مج ۹78ج ہم <۱

 51 8۳576 3155 ۱57771 کا3 6۳1 ۲۳۳, 757۹ ۳۴۰۷ +5۱ ۱

 دجاسم عفر یک 5۴ 581۱ ۶15131 ۵ 5138۰5 ٣5

 )جاہ ۹۸۴ مج ی۹۰ ہک درج مم م نچ ہرے ہچ
 ٦٦٢ مت ہم ب اہ ٭ نم “اہ ہہ
 7۳۳۰۳۰ ہو ہہجیج ٭م]ق۱ ةہ٭ ہ۱ ہ5 ہ
 جید ه٣ یئر ٠ ٭مؿ عو .۔8-+ 3)٭ ((٭م<

 ۳۰۱6 و٭ مقا یو١ ہل ہ5 ×6 حج ×7
 ×3 1۹ >-[ مج ہ 5۰۰۰ ھم لت وج
 ٣۹۹ 3:58:77 ۱۰۷۷ 551 1۹۳۶ >7518۰۳۴۴ ہک ۶۳۴ مات ث5
 کم +0 م۲۹۹۴ ۱ ۰۱۹۹۰37 ۴۳۳۳1 ہ51 ×۳۴ ۴۰۳۰ 6
 ہہو 7 71 ۱۱۹7 7 7771 ۶ ت۹ ۸۴۰۴
 1۳۳. م۳ اہ ۴۰۴۰ ٭ 5 ٭جب] ×× 8
 ۹۱۳۳ 5۷67 ۹ ۳۹×۹9 ہ7 ہ۹ << 8ہ ۱۹۶۳ ۴۹ہ
 یا ٣۳ ٦ے ۰۴۱ ۹7۹ ۳۹9 2179٦ 7و 7)273 ×۳

 )۳ +۳ ران ۴ 7۳ 573 ,77 ٣× 3۳۳۰ ٣8۴۷

 .٦ تاج 7 ھ۳۳۳. 3۳ ڑ3 ہر7: دے ہ مج ۳ر

 ۳۷ ۹۹۱ ۴۳۴, 5۹ ۹۲۷ ہ3 0۹۰ 475 ۲۳] 7) 57۱

 ×اہ٭ مایا ۰۳ : ×8 ہ5 بيجم ×5 7ہ
 ×۴ ×57 ×ن57ہق٭ )٤۰[3( ي٣ : ہ "آ5 ع ہچ مج جج

 ۹17۳۷۶۹ 7] ۳11877۶9 77ج ٣ہ, 53 >4 ہ3 077 ×۷۰



 اج او کود قر یب تفحلق ےیواب و خ ںی اب یمن ٹیک جهببوک لا و ات و ےہ تعاقب کرام ہتھ کف اح کدفعا دا تان سب ےہ ہم ےہ واک یھ اھ تعا لم یی و ےہ وک ووعلا ہر ہا داغ زاجکم سا یھچپ دیک و یدورا ے یک یکم طو اول 6 ابرو تا یھ تو جوس و جاے ام رہ ےک ڈرا یو یک عت ]7ہ ہا شہ شی ریہ رر شہ رر شرک 9یف یَػكتۓتژجٌپ_ت-000 ۸ہ شنریوبویووججطڑاوشگوشووججووج جو جوزگہجج ت00 0ن ق70272020۵ 2 اش دیا ہو یک سبا سا ایام دوا ات ریت تے ڈی -_ر ود کد کی بٹ ی7 ےک یی مح نعم ٹچ و ژ و 'ٹٹی وج 0000000 ےس او ییہ یہ ہہ لاکر ںیہ شش ہسوج دیس یہ رت ںیم ےر ترویج ٹھوس 7 51 تک ۷

[718+ 1 

 ۹و٭×۲ ہ9 ۳ )۹١۰١۹3 1۴ 7۲8۱ ۵۹۲۷ لاجر ۶۳۴۳ 5
 ےے٭  ٭٭ ہہ ۳ :٠ م058 ۱۹۰۵ ۰۳ ×7

 7, 13۲۳۴ 77 ۹155۷ >۶ا 277|
 7×7 ٣۳ ۹ ]م۹8 ک6 5ا >۳ (ی:ر 5

 1.387 3585 (ج8) 8ج۴ : نھتویب رعق ءاسنلا دجاسم ریخ
 9. 1377 27 ۱7ہ 5۳۶ 7 ۹)7 ۹4 1 ۱

 عج ٭ 7ہ م۹8 1۹88 ۴(6 ۱ ۹ ٤
 مج ہہ 8 م۶ ہہ 757۳ 5377 تو ۸ 05)
 ں3 .م۰۸) 86.۱۳ 5۲۹۴ 1۱۳58 ۹۰۴ 7ہ ۱

 بج و -ي 97۹۲ ٭قەص٭ب 7 “٦
 3۹7 ۹۹ 2< ۰۲۴۰ ۱ ۰۳٭ا کا٣۶۹ ۱۹ ۳۰۴۳ 5 ۱-

 ج٭8٭۰٠٭))

 زانملار نیلا دی بام نما یا 3

 ڈجج٭ عقح ٭×<٭ ہ۱ ود ٭۱ أیج ہہ 81 6
 ۔ج٭ 57. د۱7 ٭ ۳۰۳۳۰ ۳)٭×7 ۹۳۰) ×ہە ۹۳۴۹ <
 جر 7۳ ×۳ >7 ×۹۰ ہم7 57۲۳۰۶ 5۷5 315 ۹۲۳۱ ی5

 ۶۵6-5 5 یيیہہمہوت و< 5 ۹۹۱ ٥۹۳۱۶۱۴۳۳
71۱ 21171 2 ۰ ۶۴ ۳۳7۳۲ ,۱7 ۸-7 
 و2۰7 ×۹۱ ×ہ. نت نيزَْرََم "ہ۹. ہ۷ ۳۳ ۴
 مح مچ یی کچے ہ5 ب١ 5٣۳ 65ا5 ہ۳۵ ۳

 ۴۰٭٭٭٭۱  ںاًْمیَنْل انت كا تو -ػ-:. . 7 7
 یچج وو 81 0ہ یك۹۰ کا5 519۲5 53۱۹۱۹ >7 5۲1۹48 (۷
 م ٭] ہ8 ہمہ عج 8۸۰ہ 5 7۳ ي۹۱ ۰ ٭ (
 کت مچ ۱ چ2 ۳ 7-7777 3۹ 1:7۴۶
 ۔ج-56 ۹ ہی م۳ ۳۰ ۰ 1 46
 سبب ےہچو جم .م يہ ۹٣٥٥۹ ٭ہی ٭8ا 5۲ا
 ۔ح-ے۹< نہ۹: "×87 ا۶6 ہ8۹ ۹۹5 ۶

 جے ۲۲م "ہ3 ہ۳ ۴۳ 8)۳, 5۰۸۰۴ ۹۳۱ ۹ ۷۴٤۶
 جج مج (9طک ےہ "م۶ ک3۹ ۳55 ۹۹۹۳۲۹ 37 ۹۹ ۱۴]
 جی ہ قم 3 - ی عت ٭ ۹ 38۱ 96

 88 ۰< (٭ ×ہہ٭: رانا رو ہللا لیول حمد
 و5 388۵ ڈ٭ مج ٭یک<. ھہ ۴۱۳۹۹ ۳٣٣۰-۹| م×
 ٭جچع ہد ہہہ7 ۵۰-88 دت *5:۰ ۳ 5

 ۳9×7 98ہ ۳ ۶۳۳۰۳۴۱ 7571۹ 5157 5115 "۹ ء۳ 7 ۰

 ہ5 ٣۳۳٣ ۳۹ 5۳) ۱۴۱ ہ1, 55 8 6 9۲۰۹ ۰۴
 ٭.قم بچ مج قہ ہا " 1× ×؛ ۹< تا ۹
 77 ۳۰۳ ۱ک 57۰ ۰۳ "1۹7, ۱۶) ر777 ۳٣۴۴ ]اک
 لی ہ۱۹. 51 ۶5۹۰۲۶۴ ۹7۱۴7 ۳57 510:4 ۴۴ 7
 *٭ ۱ ف۳8 ی۹ 8۰8۳ 7 ]۹)۳۸۰ ×۴ >۳.۴ ۹
72 ۶۱۹۹1۴4 7۳۳ 9۶7 ,5 ۹۱۹۲ 7۳۶ ۹7۳۹ 3779 
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 ۔ - ۰١ 7 :

 آ ےل ش ار ودادارفو نیب لو ڈرا تو م ال امی ا7
 ٦ ہهاصعلاو پولفادیف بلعم میت نون انی جو ولاءاشیا ا٦
 - تلاوت نو مارو اوابعاب نشانی ا7
 ٦ پارک دول بارک لو پایا نم 7
 ٦ وان دجیوپ اج ال یح ام ںامظلاة یت تی ا

 -1 2اا لادن ڈا ةباحةوک ہن ہللادَجو

 1 نکیل کدی خدا ںومب یوفا تب تلاش باس ا7
 ٦ عا رٹ وت نم دلا کار ہلڈلدا لعتحک عم ادیب آ7

 ۔۱ وم یفصرلاد ضرالاد تمنا یب عم ہل نیلا
 ٦ کلم ہد 02ا وانی ع7
 باس ولا نا یو ڈا لاک ا توا 7

 ۱ وان نم یف ندامف لابچ نور ملا نی ا
 7ےس دھسپ چپ ھھ ٠ى وس ۳

 یک نشنع فری

 (مدر ب٦ ہ7٭ہ. وو ںی چکر ہ بوج وج ٭چک
 -۔ںیہ مج  جہ٭+ ج7 جو ّعحع یجب ہجمک ۳+ ڈأو ۳ نج
 57 3جب د۲ یرور وچ مہ ہج مزووجح م57+ قو ہہیڑٹٹجوچ

 تا5 +۱ (مم×)ر میز٭) ہجہوچجج ۸77 ھج٭٭ ]5ر وک چک
 تب7 ت7 ۹۲7 2/57 77 ی+ .7۸5ئ ہج7٭ 7ہ کب

 مہ ۱ ہور )صج 2ج ےب وج ج3) ٦] ٭جن+  (ددر جہ7

 تر1 ہیچ 7 دو زرہ 9 7ک 3ر7 ہل 7+
 م۔قجر ی5 قم" جج یو جج ہہ "حب 75جج ؟ز٭ ۲ یجب 7
 م۹۳ 7چج, بج ٭٭ ۔بچرچ ہ۶ 27 جا٭ ہہ  ہرچر٭ ٍ<
 5ہ ج٭۰۷۶٭,۱ قمیہرز ب٭ میر×٭ ج٭ر ب٣ ٭ت_ج ٢× ق)چ
 تا >7 ۳ ت7 یہ وہ قہ تو زرہ قہ 7
 م۳1 یب حج / یچو ق رو یچ یہ7 ر ۳۰ ہ٣ یر رک ۳

 می ہ۴ یر۳ ٣۳ ہ7 ۱ ہک 3 یر
 ١ ہہ ہ۳ 8ر7 م5) یدر پو مہ ج ھہ < ٥5×

 چ7 )7 تہ 5 ہبو< تب چ5 م۲7 ۱۲۷۳ 7
 میچ ہوچب ہ۳ ہ 5 ھ۷ ج٭ بیج پیرو م7
 بو یو ۹۸7۳ ٭ ×ط مچ چت بیر یروج ج مت
 6ک × 77 -حہر٭ ج75 .ر ی+) ۲375]۲۳ ہ چہ ت7ج ]ہت چ

 7ج یا وج 77ب ای7 تو 7+ 0ز پر 7 ٭ 7٦
 مہ 77۸ ۹7۳۳ 797 ٣ہ ۳ج ۳ ا ای ۹
 ہ۶ 57۹ 377 3ہ وہ۹۷ : ہبہ آپ م۷ مچ ایچ چا چہ یی
 ڈ7 51 یر 8 بوم جج 6رچ مچ م۸6۹ "ہہ

 یہ٭٭ 5( ع7٣ ×7۳ نت ہو میقج یجب ")ج7 مچ جج 5
 د7۳ رو7 مر یز ر7 بری ہری ہا 7۹996) ےہ 77ہ
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 تسیہسشذ ہلسشسو 0100000000000۳01

 یوچہ ہ ٠ب و ےیچم!(كہ3)

 ہی تا صلح مک - ہ..٭ ہ ].٭٭ہ

 مکہ پہ ہ یموک۶ ٣۹9.۲ دہیر٭ 736 ۷86
 51556 ۶۱۴7.۱ ٭ ٢× م۳۰۰۳ ۴۵۶ ۱ ہ٭ *۴۳) ۷۴
 ۹ ہ5 و5۳7 مکے ہ؟ ہہ ×5۹ 5۲۹۰۳۱ 47
 ہیرو <3 ہ0, 90, -. ہکر ت۶ا: ۴, )7۶

 ہ7 ہ3 ۸-5-8-۳ ×۹۷ ۹۳۳ ۹۳۳ م۰٣
 8 5ہ <۹ ×۳ ہہ ۴۲7 7 رت <5. مہ ۱۹ ہج
 ما 7۰۶ ہ٭ ی٭ جج ۰99۰۵ ۹۳18[ 5 ۹١٢ ی5

 5713 9۳۶ ۶۹7 ۴۹ ۹۹۲۱ 88۹ 8× ٥
 پ5 ہہ 5ہ ؟۹ ۹۹۱ ہہجود یک ۔۔ چچی ۱ 6
 م85. 55 ,٥ 5۴1 5۲۳5 5157۰ ۶۱۴7 6 >۳۴۳٭) ۲۳۳ ج

 اکا ک97 ۹7۰ ۱

 ×۸ ہ۳ <۴ م۹ : یڑا ۹5۶9 ۹ ہ
 ک71 5757 2ر ۳۶ ٣آ یک ہمج- ہ م٭٭

 ٥1 ٣5۳۴۲ ,68۲٤۷۲5 5 35: ہ دو۹ *۱۴5] ۲۳۲۳ ۶1۲۹3 ک۹۰ 69
 5/۹413۹ ۴ , 5۲61۹9 [۹۳۷ج ت٭٭ ٭۳۲×1۷ج ۳۳ ہہ ×۴ ٭

 ۹۳ 5 ×85 < یعج٭٭ م۷۷۷۱ 8ہ, ۲ 5 75

 *٭ ُتلصلَعََملَم یڑ ×× ( و 8۰ج : ھ٭٭

 ٭7٦٥٠ا 5 ہہ, 5 577 57۹٭ ۵ ۳ 57× .٣>
 9 کہ. 6 85ا۶ 7۳۳ ۹ ۹ی *مآت ہ< 6
 ۰۱]۹5 ہ]٣٣٣ *+م خأہ مس *م ہچ یو
 8189191 ۳ 55 ۳ ہ۹3 ہ۳۴ ۳ہ ۱ ۴
 5ا54 ]۰۱ م۳ *۳۳۶ ہہ و٭ ہہجد تمہ یی

 3777 >۰ *:٭ہ ××٭ ۱۰۰۱ ٭×ہےع :× كم نُنَلَْو لن

 یھت ۹ب ہاچ5 5۳۶7] د٭ ]6 ×٭ ۳ی.

 تا ۹ ھ۳۷۱۳ م0 ۱ یک ۹ ہ۷ یھب ۹چت 8 ہہ ہ
 7۰ 5 ک7 09۳ ت۳ 06 ۳۳6 ۶۴۰۳ ۴۴ <۱
 ک5 5 ۹۲5۶ 9۱۹117۳۹ د15 ہ۴۹ ٣۳" یب٭ ٭
 2۳۳۰۳۴ ۴۹) ×۴ ہہ. ×ج مج 6536۶۳ 7۶81 55 ۴۲5 33 ۱

 ]57. 5۳ ہ۲ "۳ہ ہ8ہ-×<؟5ہ+ 5, ہک 3ر1 ئ)
 و٤۹ ۳۷) 5716 8 م۹ 5 ہم مج م× ہہ

 ٭7 ۱

 دبی ھی لابچ نیر املا نب ْلْریَو ی۹٣۹۲ ء امس ۹۲۳۸ 5۴۹۹۴۲۲ ۴٤

 لابج جن جج جت ی۹۹۰۹ | درب یو 87۹۲۶7
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 7 76 1۹9۳۳ ۹7۸1 د۳۳ ۹۹ ×× ۱ 5۰3) دا
 ک 51 ۹۹1 ا ۹ : 1۳۰۰ ×٣ جت نپرزتم ف یچ
 81 ×۰ 66 تہ ۳۰٣۸۰۰ 85 ۱7ھ ہ۲ ۴ : ۹
 ہم7. 7 عد ہ٭ ۱(3 م5. ہقر وج ہہی جج

 5۳111179 2۶5۱ 5۳ ہہ, ء۳5 (7:)-ی۹ ب55 ()

 ہ۶ 5۹ :015۹5 ۳7ہ ب٭٭ ہہ ہج٭ ۱۹ ۱ ۰۲۳ "ہ ٤75
 ۳ ہ۹۹ ]ہہج< (5:)-ی٭ “8+۳ ۱۳" 3۹۳ 7۰١

 ت8 ا<“

 ۲ہرونلا ٤۳۵۵ۂ یٰلفا ںی

 ِ [وسا 7 َكِلذ 3اي 3 :
 8 و ںیم رم ےس یر :

 کی نم یا 2 وک 7۵ _
 : اک شر ےس ےن :
 [:-:2 رش اتا او لورا دال ا
 ریس یہ رے

 1 َكلواامكڈ َ

 لی دم ید مک مد مع دو2 ام یی مس .
 5 نا ںوضرتت مھنم یٹرڈ د منع ۱
 جل مس یس 0

 ٍِل ما بتا ا نقد قا نان دار _
 10۵0 كا لی و تو وع لا تی نا نوا

 2 ےہ ہد ام ال كي یز نا :-
 : نشو ولا و امُهَك لاَ “ےن ءاو 6 ساَووغَل نا ےہ ًارھھٹچب

 ئئ.2ص 10
 2 تت9 :

 مز ×.27 ۸97 ۰.۰9۰ ۰97۴ 7)7 ہت ہو7 ہ7

 پہ 77ورو يہ عج آ یےر رچر٭< ہیرچ جی ةڑچرچ

 ۶75 جو7 7/8 ٭77 ۱ کر۳۳ ٭ جہ۴ تج 7 جے میچ ج

 7ہ تو 77 <٭ یجب ۔جیچ درج ڑرج ہو 77ج ری : ہجوم ٭
 جچ ×۶ "+۱ 5ہ. ٔہڑچرچ ×۸ع ہو ج  یدر "5

 ہی ۶-7 ہر” ید 7 77ج ہہ چ آ۳ تل رو ۹

 8:1571 م۹۱ ی٭ر ہ۳۲ ٭۴5 × ×۲ ٔہچچ ہ عوب ع5

 ہ77 ج٭٭ ٭٭ج ب٭٭ جو م5 ۳ ہیر و یرجو٭ یڑ<

 × 7۶۸ہ مج وو  !و وو جر یر یو مچ موج٭

 ڈو چہ ۳۰ہ یب ہہف؟ ہبچرج ہ وجہہ 7ج ہبچحرج جی چ

 ات 7۳1 کی7 7 رپ چہ ہہ ر یر رہ یر ہچ ہ۴ ۹

 07 77۳7)779 و77 م۳ جت ب٣ ر معمر تر٭ بے

 گو ہہ, ×۲ ت5( د٭۳ حج ہ7: ×۲۲ اد ر7 ہہ ہذجچج

 فو م5 یر ٭ جت کو9ج٭ چ5: جی  یروک ہہ

 ۱)7479 (مدز 57۳7 7ج7 ہ۹7 ب۔97 ۳7 تہ ر7

 7777 چ7 پہ 7ک ۹ یر 7+ ر7۳ تر ہ7

 ٭ ٭٭., 5۷۳ اکو ۳ ۲ ہہہ' وبج××٭ ہ بج ود مجچجب ر

 تو. <۰ یدر ×۳ 75775 د ثب ء۔77ہ7 ہجر

 جہ 57 ۳ب ہ قرب ×۳ وج )حج وررچ قورتت چاےچ 77

 میدز) 5ڑ می جچرو+ "جو قع 5 مے ہ5 یرجہچچ

 ت۳۰ ۳7۳ کرو دہ ہہر ہم جہ١. زجج ز ہم مہجہ

 تحجب ٦٦ 7777۷7 ہر7 ۳77 ہ77 ہ77 ×۲ 5ج مج یہ
 775 787ہ 8< ز



 کک وج و اپ ام در جیت کش یے کم دب چلی یم ا یجیع تیس ید اد وس کی وم وس دب ںی اہ ا ا ا

 جج م٭٭٭ ۴۴ی مےں ]مج وج ہی
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 جہ ٭×٭ :اج5 ۔ج هللا ہلا رم نشا
 ام كان ع یا ہہ ۱3۳ 8۰۳ 6

 9]| ×ہ- ہ 5اک یک ۱3ت 3ہ ور رد مو ہو
 4 ۳)51۳۷ 7۰× ١

 5 ۳۴ ۹091 ٠ 2جے ی۹ 7 ۳۴
 ۲۳۰ ب5 ۹۳7 ۱۱۳٠ا 87) ×× ۱ ہ۶ ک5 ۶۰8 835 7
 روس( ۲۰ پک 3ف۱ ]و٭ مل نب ۹
 ×85 ۳)1۹۹ ۲۹۰۸۷ 975۸ |۱ ۵< ہہ ٭ م2) 5] را ا٭7

 15 ک۲7 3۹1۳5 ۶1 2

 هللا لوسر ادمحم نا دھشاو هللا الا هلا ال نا دھشا ۳"
 ×7۳ ۲> 3× ]م-ی :  وءم 8+: م ٭٭گ :

 8577 "7۳ ×۳ ہ75 ہااڈ جہ ۳ج٣ ۰
 99۹ ۰ ک83 (م1 ۳۲۴ جی ۴۶۰ أم 58 : گر, ہ1 54۹5
 297, ۳ ہ 3×٠ *مہ٭.٭٭۰٭ .گم و ءٌ 6
 ۔حا٘خ ڈے پ6 میقا و ب ی٭ت ہچ٭ ہہ <5
 ؟۹ ہہ یک مات <٭8اتع بر >۳ 5× ہ۹ 6
 ٭چ 1۳ ٭(ی۱ ہد ہہ ۱م ي چور ي٣ ہ, یتا
 داواک جہ "×ہ٭. ہہ ۱ مہک ٥9۷ہ 7 ۳ ؛

 ×5 ٥۶۰ ۱3| و7 جو3۳ |۳55 مہ 7۰ ۹۶۰

 >٭٭ >0 ”ہ٭ ٭س. "كہ و "8ق ہللا عت نحو
 بش تی ا

 دو ×7 م۷8۶۰ ×۷, هلَْدَم ہ×٭ چہ ×۳... لقب
 دلا ہ9۳ 87 ۶۲۹ ہ3۰ ّمتَم ہ86 9 ×۷ ۴

 3۹۱ >5)۳ ۱۹۴ ی3 ۳515 1۹5۴5 *۳۰۳ ۳, ٤ پچ مُهِكِِرا

 َنننَلَنلا ک3 5 ہ۱۷ ×۳ | رئان ہ٣. >۳77× ۳ 5, 8
 7)5 ہا وج ہ ]۳< )۸ +۱7۱ ۰7 ۰٣٭ 7 ٥

 7.۳۰۴ : ہک ۳3۳ (جت[۔)۔ہو م× یو ۹ ۱78
 3:555 : ملکلا عماوج تیتوا ٣ب چا 1 ۶
 29×72 ۹۰5۷ ۰)۱۹3 ۶۲۳ م7٣ ۱ ہ۶ ×۴ 89

 ۹۹۰ ۷۹۷ہ ا1 .۔(3چ7۹3))

 ]19 ت۱۹ ۴۶

 ٠۲۳۰ ود ؛ پوڑ ہ--8٠ہ مج مم 7 ہہ
 ٭ک775 (783) 65 ۳۳۰۹ < ہجہ××٭ ۳8۰۸ ٭ ۳۰ 7 7
 ٠ پت٭7٭ ہ. 55 ہہ ×٭؛۱ ×7× ۳۳ 4۱

 ہ2۹ ×57 ت7 ۰۳۳۰ جی ۴8 ۴> ٣۹
 ک7 ۳ 5۱ ی۹ بج ہر ہد ڑ]۹ 0ر

 مج ۹ 57۰ ٭٭٭ : تن وہ ہہ. ۹۳ ۳
 ×۳ ہ جہ مج مججوچ جج ۳۶ ہہ +4
 *ج1۹5 (7ا1) ۹۹ج : یو >]م ہت جچو٭8 ۳۹۱ ۹

 ہ99 ۲۳ ××... ہ3 پ چو,
 ۹7 ۹۲۴۳ا 3۹ 9۹۳۴ (311) ۹۴۴۳ : ۹11 58 775

 ٥ ہو تتہہّے٭ص 7 ہ۹ <5۴۳۲۳ * 86

 7 ا ھ5

 ا2 تک

 2ير و ٰ
 : ُ تنا تے ا ات لت ابلشلااواع ٠

 تے ےک
 و نم سیر بب یک رام

 را لاک و ے0 ےس

 رت

 نشا

 آدھ م7 پ ںیہ( نس 30۰

٦ 

 ےہ خر ا ےس حج

 اھ سو چت ٦
 : انیسحب 6ج : ومحر وئلعَل لو اوسرلااوعیطاد ۃوَولااوتا <

 ےس ٌ كا وو و -چ

 تے 71 ۶

: : 
 ط2 یب

 0 تہ رو ٹل ایا ِط

 ٤ ےس ےس نفالت یم
 2ےک ۔-"چ

 ےس 7

 و یا ی ٹاک

 مە) مي × ہچچچ جر جي ہبہ< عوبجوچ ج7 کا

 ر۶7 ٦۴ ہما ج۷ 5ہ 7۸. -٭ یزج تعا ہر 8۳+
 ہہ ہم 7۳ یب ہی77 ات جد 5۳ 7 ہہو 3ر

 ہمكم7 ۲۶ ف٭ ہر57 م7 5۹ ۹ ۱۳۳ *)ہ٭ ر چ7 ×بژڑ٭ ہ27

 برج ہوچویو یڑجچ مٹ یر یٴ٭×٭ مر ہی چپ

 چہ مج بہ مہ ذچجج ہوم” ہڑج٭٭ 7ہے ہچ

 ہر7۳ رم ہ۸3 دج)٭بہ7چ مج مہر مج ۸

 ر7ج6 و ]مو ہہ٭ ربجقوٛووجكم ںجب ھ5 بوچ

 ہ۳ ۳7۹ ی٣ .۳٣ 5 ی7ج چ7 چ۴ ہا چہ

 تر7 ہ۱ا 7۹ ہ7 تی در رہ چی ر

 ا777 ٣7 بو ۳ہ یو٭ ہہ ہہ جہ چ ×3) جو+ ××

 کپ و ×۹ تہ ج۹. ت7 ۲۹۳7 / مر ×۳ ]7ہ م5

 ]۳۳ 277 م7 یجب و. <7 ۴ ۳ک ہما ہہو

 289 چ6 یو) ہیرو 7 ڈر مو ۰)۸۹3 وج ×ر.) )ی٢

 م0 7 ٣۳77 (ڑ٭7۲ ہو ر بد  ج: ک۳۶ یک ہترجوکوچر ر

 مر ي ل7۱ یو ہم۰ یج  مروججہچ حج وچ

 2777 5 یو جج ر7 7ج ہ77 7۳۴ ہ۰۸ وج

 اک وت سس ین یھ ا دن او برا

 کرو ک77 ۹۹ر یڈ کج دہجج ہم۹ مج یرکج ج×٭ / ی

 ہ0. ۳ 31777۳7 ٭ ہر۳۳ 7 ہہر ہ۳۳ ہر یو

 بی٭ ۲۰۲77 م۳۴ ہکآ ہ۳ ×77ہک م35 <ر یر۸ وجج+ چرچ

 ہ17 ٭ہج بہر تو ید<٭ 7ہ ڈہ+ر ہورچ د5
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 چ0 ۲ یل كے سو بچ پو وم ا ا ا وم ا تے رد

 7۲ ۴۴۹۰1۶7۹ 7۲77 51۶1 3177۳ ۴۲۹ إ یا ھ۳۰۰۳ و

 31565 5۳۳1 3٠75۱ ۹5۷861۱ 7] یب8 ہہ, 9.۹ ۹ >۴
 م۹ ٭.ک٭ 55٠ 5جج 5۳۳ ہ5 د٭۶ ۴ک (۴
 2ک ۶ور ۹3۳۰ ۴ ٭59ج ہو ۷ ۹7۳ 7
 ک٤۹ 5157 64 72۰۰۲۰۱ 9:۲۳7 57۳۴ ٭ز×ک 5۲۳۲5۱ ۳۶
 ؟ج 5٦ ہ۹ >۳ ۶ ٦۱۶۳18 ۹7 ۶ر2 ہقب ی۰١۵۰ ہ۶ ٭

 ٥ و۱۳۹ 7٦ 04×13 ۹۹۰۴ د۰ 1۱

 َنوٹیلاَمم َكيلواَف كِيلِذعه قک نم - سک ×
 581 ۲۹ ہ۴ ف۹۰ *۲۶+ ۳۹ 776 8:۶8)
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 7۳ 7۴ 5 کی5۰1 ر۳. ۳۳ 7۳۳ ۹۴5 ۹76 ۹٭
 514 51 ا514 1۰] ۶٥7

 ۴ ۲۹۳۰۷۹ *۹۹آ +39۱5 [۹۹۰۱۰ 6 >71187۹٭ 5)۹54 :
 ہک 7 ۴9 <۴ 2۹۳ *۳۴۰ ۳۹7ہ 1۳۰ ۴۳

 ہ3 ہ۱ ۲۶۳ ٣× ہ۲ 8۷۰ ہ 8583)
 <<. ہ9۱ ہ×5دجح٭ وک ۹۳. ٭8 ہ5٥ 8
 47154۱ 5155۶ ×۴۹ (۹8۰۳1۸5) ۴۹7777 م8 6] د۹۳ ھ5
 ہ3۳ ہ5۳ ہ۹۱ 355, 5۱5 1۹129۳ ی3 97 3 ۱

 ٹ۰ ٭*ج ہ ]نی5 یورج 4< ۳۳ ٠۰۹
 صف. ہ9۹ ]۴ ہہ ہمہ. وت وچ ۲۴ 7

 ہی6. م۱۹ ۹۰۳۰۲۳. 5۳۰۰۱ ۴۱ 8 ٣.۳۹۹ ۳۰٣۳۹

 وو م37 یس مج م5۹ ۹۰×59 ×۹۹ 06
 3۷1۴۱۷۳۰1۹7۲ ک1 9151 گ5ا ۱×7 7781۹ 9 7
 3تر ٦ 5571ہ م۳ ××۸٭ میا 8۳۲ ۴ <٭
 "چہ95 ۳۹7۳۲ ت۸ تل جہ و-مہّ× صد8 5ر ۴

 ہ9 ۳س ۹1 ۳۹ ۱ 7 1 ۳۰۱۴۹ )٦11۹(
 ۰ ".رمٹوا5 (38۰)-ی٭ ء۴۹ 5758 ۶۳۳۶۷۳۰ ۹۱ 2۴
 5551 ک۹ بت ۹ ×18 ہ۹۹, 1۴۸ 8۴۲ ((46

 8۳ ۳۱ ۹ ۳(. "و. ہ ہ5 م35
 ٭57ک7 59۴۶9 >8 ٦< ہ9. ماما 1ک 020 0ی

 975 ٭ا۳| ب٭  ی 7۳1 ہ۳5۴)3)۷۳۷ ت57 ۶۰۲ ۹۷۱ ٠18
 فل 7۳5 >5525 ۰۹ 5۶۱ص :و5 م7 ۹591 ×۸
 جاری۹3 5۲۶ ×05 5 ی٭٭ یب ا٭ ۹014 ۶1۹9۲219۴۳ ۴
 ڈبو ۴۰ ۱)۹۰۷۵ ×21 ی۱ ٭٭۹4۰ یصج٭ 1

 ۶۶۹۹ ×٠5 | ما ت یک "0وج یو مت ہکآ ۹7۰۳
 ×۳ چمک >173 ؟۳ہ۱ 1۹6 دت ۴٭) یڈ ہہ یک ۳
 99۱ ہک ۱ 7۹8۹ >×58. ہ۳ ٠٣ "وچ! ۱ :8)

:089 

 مر 20× ہ3 53417 >7 3 چ۶ ہ ہ]ج٭ عم
 36) 65150 68, 8۹٥54171879 75)83 ی۰ ہ181) "۳م ۴
 ی5, اا9) 55 6 ۳ز 01۹ 7۲8 3۳7 (٭۲ 51۹1 ۹۰۹۲۱ (۹ 6 ۱

 کت ہجتصحص سس بھإٌص مم مکس کرک صا قامت تحت ار رہ وہ

 دوا _ ۹ ہراف| دق

 | ک قوام لا ص اتا جاو 7
 > ۷گ 2س رس پے جج صےک اکا

 >1 کل 22 نہر كي نک ھلق ْنِمَِبَوَلا َت <

 -] ینا وامسلا نودماوفلاو تو رملع ہللاو ہي [
 ۱ 24 ھ << کن نمی نما سج ٌَغ ام ریکف اھاتب نجی 7

 تک 21ہ 207 بب ۔صچ ۹ ںی ےس ڑہ ریغ وہ رپ جا رس ر7
 ۹ نعیعتمن ۰ سر زب تہحراشمریع ن ناو ٠

 *٭ ےہح رجم

 ١ یلّْمَتِلا رم تؤملع عیس ۔ے وج نانا نب وھ پ ۳

 لو ےک ےس ھے و سک ےل نس ےس سس 7

 . ےہ لم ےن ےح رع ےک ےس ایس
 | ا نسب جاو اَ نائن قال
 ا ےہ تے :
 1 اولع توا مکی اعا تویہ دا رک ےک آ تویبوا ا:
 ِ مما اما وک توا لو تا
 -1 نا َتَجمْکيیَع ںیل ویيوصوا حاتم
 : گو ج اک اوون تما

 1 نیو اک قالش ئی ہا

 (معدر ہی7 حج ی۰357 ۳۷ 7ؾمرعت٭ 25 )و۹

 ر777 443777 ہر7 ٭ہ-×7۸ ×5۱ ی0 ہوچ٭ 7

 ہہ 7 ہ6۳ ٣۴" ۳۴۳ ٭]ر ہ]چ ٭ ٭ ۳۰ر
 میمر و 09 7 ۹ ہ۳7 3۳۷ ×۱ )۸5 کرو آ

 مک تار رہ یہ ہ7 ۱×× 7۳۷ ر یر ۴۳7 ۴

 ہج کے و جج مچ وج رسو چپ توجہ ر ٣

 ج7, ×۹ر قدر قو ہہ ہ٭ ہک وو چو ہ<
 مہ یو چے ہہ ہج ںج ہمرو|٭٭ 7ہجہ١٭ چپ.

 ہی میم یڑچب بو "چیک میرجو٭و ح بو ہیرو

 5یہ ٭حچ بو ٭7 ہی۷ ك)ہك٣ حج 5 ٭ ء۶

 17 9ک ۹7 ہر۲۳۲ :۳۲)5/96 ویک ۹7 ء۴۶

 م7 جج بو یدچ٭ چی ٭ جچ ٭٭
 ۳7 7۳۴:۹۹۲ 7777 ٭7۳7٣ ۳< تب ہہ وجچ ]۳

 57 ۲۴ 577777 7۳۰ ۷۹7 ہم7 ۳ج7 ۹۳۴/ ء77
 ب٭ج ہ77 مچ پو ہبصص٭ چو مہ ی۰۳ک ہ7

 ھمہہب مج یر بیچ ۳۷۹ ہي پ بچ جج جج ى٭٭7

 ہی ہ٭ہ چو3ٹیہ ڑج و ۱جج ٭7ہ) یز  ہ_جورطم ڈ|چ یم

 چو ٭ ج۳ م٭_ ہ٭5تہج آور ہو7١ چ٭

 ں7 کچ 77۳۹ہ چی ۳ ہم 37 3۳۳۹۷ 7٤ ز



 ج9 ٴ د91 5ا ۶-۷ تتس

 قع مک ہ إ٣ ٣٢ اچ ہا. 5۱ ہ5ا۷۹۱ ۶۴۴ ۱ ۴۹٥56
 <5 551 >۳۷۳۳۰۳: 9۰ مچ مج ۴ج۰ :ہ ١ ى٭

 ہ3۳2۳ ک5 5 ۹۳۹۴ ۹۳۳ 775 111517 ۱١۰۲۳
 مررہجو ۱۰۴ 55ہر, درک (7۰) ۴۳ ج۱۴ ۹۳۴ ۴7۴ 7۴
 >89۴۵]5 کا1 ۹ ہم7 ۶۳ م75 ۹۲۳۴ ۷۹) ×۲۶ ۱ ۴]

 ۳۳۴ ۹۳۴۶ ۱۱۴۹ ۳7 (۹۹7۳۰۳۳۳۴٭ ہک )+۴ ۳ج ہ]8×ہ ۳٢
 ہ۳۳ ۰1ہ م1۹ 5۰۳۶ إ5 ٭×( 5ا8. کا

 ہ5۹ ۴۳ ۶۱۹۱۲۹۰۹5 5۹1 735 57318 3۳۹۷: ۹ ۴
 :(7۹7 “ےک يا ۱ 17 81۶ ۶۳7 ۴ ۰۳٣۳۱

 13 جج 23۹3ہ. م٭ ا۹ ۹۹۳۱ 5۲75 ہ, 5۳۴۳]
 8181۶ رکفْيَمْذا (ه۳۹۹. 1چ 5 ۰۳5۶ ۳۰۲ ہ۴5 ہ٣ )ر
 ×8۳ ٭ی 7-۹ 57۶ ۹57 ۹۰3۹ ۱×77 ٥5۳ ما ْص

 بہ وچ ی:٘ومم ۱۰ ۱:۴ ٢٣ بہ١ ٭6 +8 ٠۰۳
 <۰ <5 ےہ .5۹۲۳٭ ہ۷۳ 5۳5 7۱ ٥۴۴"

 <7 77 ی٣ 7۳۰۷۳۳ ہم, ۰۲۳۶۰ 2377 ۲٦۳۳ رک ۵۹۴ 7ہ
 ہ۲5۶ ۱۰۳۶77 ٭ج 58 ۱۴۰۳۶۳۳ ۰۰۴۰۳ ٭٭۹۶۳۳6۳ 7۴٤

 ۲97071 75 جب م۹۶ ے .۳×٭8) ۹۹۳۹ 55 ۹
1 4 ۹۰۹57۹۹ ۹75 81157 ۹7:18 74 01× 

 ١51 : ہہ <۴ ]مک. مہ ہہ << ۹۳. ہمہ
 )ق3 *۳۶ ]مج٭ ہو ہ5 -٭۳٭ ہ۹۱ ۵ 5 6
 ک5 6.9779 1۰7۹ "۳۳ ہ78 ۳۰ ۹۹ ۰۶

۱ 756( ×× 

 337 ۴۳ ۳< ۹۳ ۳٣7٣۳۱۱-۳۰ ی ۴۰٣۳۴> ۹۹۱ :٭
 مہم ۰۹ ہہ 5 ھ۹۳ ۹. 9۹۴ 6۹۷۳ 5 77
 ۳. 5۲۳۴ >5 35۱8785۳ ک ینا لَعالَرز ۹۴ 5ا8 (۹۲]

 ٭تہ. مہ, ج7 ×۳. بج ہتوکڈو ۱ 8<
 5 ۰۳۳۳ *7--۰7 د۳٢ ٣۴٣۳ ×۶7 ۴7۰ ٭ ۹ چ٭

 ك581 5۹ 5ہ ۵۹۰ ی۹ 5۲۳7+ ۳۹۰ ۱۴۴

 م۹3۶۹ ,٥51 59۲781 71۹6 >۲۳٭۳ 3 ک۳۲ 5۲1778 7۹۶ >3 5
 ۳۴ ۹۱75 5ا51 3 7۳ ۶۲۹ 5157۴ ۹۴5 ٠۶× ٥6۹

 وج 8۰.۰١۱ ×5 رام عخو٭ مگ م ٭ق٭٭5
 1515 ۹5۴ ×75 ٥ >٣٭1: ی3 ھہ ک۹۰ ۳۰۹۲۳۰. ۳5
 ہم "۹ ٠۷ ہ5. ہ5 يس٣ میک *8 ۱ >5٭ی؛
 ۳۹ ×اتہ مح مح مم ۱ ہک ٭ ٭٭ ۴ج ۱ و |۰
 9۰7 ۴. 51 3 م1۳. ۴۳ م۳ ۶۷8 ۱, ۰8۳8 8

 9۷ ۶۱۱۱5۱۲۹ ۹)۹۲۷۰ 7۲۹۳ 777 >3ق٭٭: ہ۹ 185 ١
 ۹5 5 ۶۱۹55 ۳۴٣ ۰ 5ا05 5 ہ ٭قو <1
 ٭<٭ ۱ ۹5 ٭ 379196 ۹7۲5167 ۹775 ۹۴۹ء 7 ۱ ی۰ 1۹7

 ۶7 71۹۳ ۹۳۲ 7173 9)۴ ۳ ی۹ ک9۰ )51537 77148177
 951 ۳۹7 ۳۳۰ ہ5, ہہ. ۳ ٹ۸ ۹88 ۶۹۴

8۱ 

 مر ۹3 39.۹ ج۰ ٭٭5)؛ جج چی |8 مچ
 ًماو یت 1)۹0۰۹ 31651 +۲8, 5۱ ۰۳۲ج۳ ۹7773 ۹۳۴۸ ۴۰۵۱

 5, 61137 ۷۳  لطالا یز ليَب' لل امان ض تال ۹

 ک5۱ ک۳٢ رو تبسم ٢ہ٣٭٭ :۵٠ "و۱۱ 5
75 81 ۹ 7۲۹ 1711 * 6 ۹( .5 7۹13 5 ۱7۶ 
 جیو م5 5۲۳۳۳, 5۱۲۹۱ ا5178, جیپ را ہما ٭ہی ٭ة ٭

 ۲5 ۳. اک انچ ۳ "۳ت 9۱ 5۳۳ ۰۲ ۰ ۹٦
 !181 515 ۲۴7۳ 5۳۳۰ 8171۹ ۴13 ۱ ۷٦ ۴۳۳۹(۳٠٢۴۲٣۳۳

 ی1 3۹53 5131 7 515۴7 ۴7 ک۹۰ 91791 (۹۹) ۱ ( ٣٠٣

 قے×٭ 5۲۳۹ 55 8 ۹۱ ۹)۵ ۴ر5؟:(۹7 >۹1۹ 5۲۳۰۱ 31 ٦۹×
 355۱ ۹۹3 ۶1۹۲21965 557 ۹:7 ۹ک 27 ۱ ک۳۰ ۴6

 7ج7 < م۹ ٣۲۶ ہ۰ ي ]ج۱ ×۰ ۹٤٥
 ۹۴ ہر ۱۹ یخ <۰ ۴۹۱ ×۳, ۹۳۴-۵, 5۹ 81

 تئنایاڈ

 (م) 537 .ہچ×۷ ہ5 ۳۳۳ : ۳۴۰۳۰۳۴ ۴ 785
 >5 ۹ ۹۴ ت8 ۱۱۳۴ ۹۹۳۲۳۹ ٭7ہک مر ۶ ]مج مت ٴی٭.



٤ 
 جج ور رس سوچ میرج ےرج ھچ ملسر داس دا رس چرچ جا سوچ تورس ریس اچ ترس دہ ابد دے تم ےہ

 7ا 141

 7 7 0 ۳۳ ۹ ہہ | یہ۹ ہی5
 ہیر و٢٣۱ ہم ٹ٦ مج سا 7و چن وا3
 م۳. 5. 97 ۱۹) ي -٭ 8651 ی٭  اقرو مو
 رکا ما ۶۱۹۳۱ 57۰۱ 7۲۱ ۴۰1۱ ٥۰۶ ۰۲7۳5 ء۷۰ 775 3 ٭

 یج .زورک تک ۰ک ]م5۱ ہہ وو (8ہ0)-٭ہ
 ك۱ ۳75 "۹۳۳۳ 5۳88۸ ۹.۶۲۰۰۸ ٣٦۰ ٦× ٭5ہات ۴۸
 ۹ | ی527۳ و۲79 ۹۳۳۱ *۴) ×77, ۱۱۹] 770۹ 7)۹.
 ۹۳۴ کہ. م6 تن مہچ ٭×۷ ۱× ٭:8 "۰ ۴

 ۹39۹ ۴119 ۲158 ج۶۳۰ 7 ۳ ۱

 5575 جہ. >×٭ ہ5 ہہ 9۰ 3۱ ٭۹٭۹ 85
 ہ61 ہ۳ 8.۳4 جہت ×۴9 ×۹7 ۴
 +۱ ہہیاک (5[3) >5۳۲۳۳ (م۹1۰۶ *۱۹7۳۲۳۰۳۰ 5۲۳ ۰۰
 ہہکڑ< ۶ج 6۳7 ۶8۰ ۳۳ ۴۹۱ ۰ م5۳۴ ى۳۳ ۶۳
 (].٭' 5و ۸*9 5 ٭۱ ×۱ ك5 ج< ۰۰ 55315 ھ7

 ہ0 جج .1(عی7ی31ر

 ٭م٭0 ٭ ٭پ ٭ ہہ يمە ہہ. ٭۹٭) ٭8مع

 7ہک7 (32) ۶ یب ٭۰ >۰ >3]3) ۶1۴5۰۷1 ۹۰۹ ۹ر 8۰۳۱۴۷
 7 دو. ہ5 ہا 71۱ ہ۳۵ ھا٭ ۳۷۹۳۳۳۴ 577
 ٭ج ب٭ می <۰ >6 << ۱ ی٭ ۳)8۰8 ج۳۳۱
 دچج ۳۳ می ٭جچ ٭ج مت ہہ: ۹ج٣ ۹ ۴
 *ہکو ۰ یارمع ٭٭ ه٭ ہودہ ١ وج مک" ۱ 5

 ہ([9۹۳۱9۴۲5 ی5175 1)۹٣9 7 +۔(3ئ××:39))

 ہ٭. .×۲۴۳۰۰ *چرڈک ا5 یئیرصجج 0ق ہے
 1۹۲۰55۳۹ ,٥۹57 ۹) ۹71۹۱۴7۶ م۳7۰۴ >5 یج٭ى ہ

 و5 ۲۳۰ بات ۱لو صم ۶۳۸ ب56 ٥یک 138 ۹٢

 ٭ ک5۶ ۰۲۹۷ہ دن 3 7 5 5× .1* 
 )7۳5 (3رم 8×1 ما ۲۷۳۳ ۹ 87

 دہیر٭ 27 ہ 089 ہ۹ ")و ٥:۹ ہ ہ6 5۴ہ یڑ

 987۱86 م5 ہم3د ہ73 ۲۳۰ 8۵ "۱ ۶۲۰۳ )

 ہ3 ب0۷ ۰ ].ہ :معى و3
 ۳9. 7۔۹۹۰7, د٭۰ "ی5 ییرہج
 58۳.۹ 8 یڈ ہ۳۰ ہتوتج م۳ ی۰: یو ۲۹

 تہ ۴7 ا7 "مج ۹ 1 ۱×۳ ٣7×)
 15۹)39۲54 ۶۰ ہ١ یڑ ہ٣ یس وچ ٭ىج٭ ہ ٭٭

 ٭ت۱حج05+ ۹ ]مج٭٭ م85 ہ تو١ ج۳۰٣ _×

 ہم ×5 می 2۱۷5۰9 ۹ ۹ ۴۳ 73ہ ۹37] ۱ ۰۳۹) ۴۳

 ۹59۹ ۳5۹ ٭۰) ہما55 253, 5٭۹ ۳ می ٭گ 27

 ت5 ۴۲ ۱451 7۱

 ]7)3 ۳۳۴ ۶1×× ۴ ی5 ہ) ×7 ہ رکا

 رککیب لوس ہرا ک۹ ےہ. ج(ژچچ یٰڑى) ۔وج یہ مچ

 191۲۳ ٥۹ 771۹ ۰۳5 ۹715( ۱ ٥1۱ 7۳ ی7ت) یلا ةغاضا
 لعافلا ر) ہ۲۶ ۴ یے ہہ ]توچچ (58) ۱۷۳ ۲۳٣

 ۲۳ 71879 ]۳۳۹ 5۴ ۴۶ ۶٦ ۴1 ٣× ھ6, 75ا ۴,۸

 ا وو ہی یح سا تہ 6ا ةوت ذات تی 2ںیم میم ےس

  لو ال اپ
 ریکے یت 7 جہ : <7 1 ۔7ًٌسس -

 مھناَم نل وَ اتس اِف
 ِہفتساَو ےح

 او جت

 : ہت 7 7 اک سا

  ضئشخا اوم
 ×٠ ا تا ةَتْتوم هوتا :

 ٦_ مجلو يلع ک٠ سو سصر ےس عت ٹا ام ران ط ضٛلاو تٰ گر كا ۹
 ےہ وی ےہ 2

 :] تعا اول ھٹننیَف ہلا نوُعَعَتَب

 5 0ں رْجٌيلا نیخ .

 سسھسیھھتم
 ا یا یھ ٦
 2 ات کیو اح بالا لا 7

 مجز ج۰ ہت ہز٭ × چہ ہوس. د6 5و۳ و ٭٭
 وج ج۳67 >7۳۷ م7 8ک چ7 وج یہ قرو ہرچ قو
 ڈبو وج م3 >۳ !ج ۱ و -٭-×7 ہ]ہج برات ۴
 ۔جقی ر777 وہ و رہ ۳+ یھ ر707 وچ وو بور پیو

 ات 7 7 6ب جج یہ مت 3ہ جی تم
 7۳. ح7 جہ تہب 71+ یھب یر ہی رو7 ۳ج
 ] ھج. چ6 کو چک ۳6 ہو۹7 / (ںمر چ5
 ت۳۳ ہ377] ہم7 فا ٭ ۳ وج ہر اہ ۳۰ ۳

 ٠٠۹ 9۳۳۶۳۳ ج۳. ۹ ہک 7۳۳ ج۳7 ج977 7 جج

 بیر ×9 ٹو ۳۷۳7 (777)973 مج ت77 ب 777۷ ۴ یز
 ماہ۰7 یڑ۔ہوجچ ہمبم چوجچ وچ جچیو.ووج وج یرجہوچچ

 3ر7 ٭5۹/ خمر) ہ۳۰ قی۷۰ وی۶7 ٥ ب٣٣٣ ٭٣ ہ07

 ج75۱ کر۹7 7 ب٭٭7 بج ی7 757 277 / ب57 یروہ فرع
 ٭ ر747 ۹ 277 758 66 مح. یرور ×۲ ٭]]٭ ر۱ ہک وچ

 2کر ٭ 77ج 7

 ہ77 ہہ ج٭ہ+
 ۹۹ 57 : ۲۹9 |٦٦5

 دو چ7 ۹ زہ ر7 ہک 77۳7 37۴ 7۰۱,

 مر ہچج “جر 58 5 فو ہو ہہ ]م)وددرچ وچ ہقب
 0787 7ہک ہک ٣7یہ پر ی3 جو مر 68 جج
 و وی٭ ٣.۳07 ہ پت ہ7۲ و۳×٭ / 35 ٔ٭  ٭٭ وج
 م۔جق٭5 ۲ .۔مہتج فقرع مر ہہروو ہجر 385 ہبیرجک جج 77

 ٭ق 7 بی و یہ مراات ٭٭ ء57



 <۴ 791 ا5۲۴ ٭71 دن

 )ق۳ 521 5519 ۶ت 8ع ۴ | نافرف (م[ ]1 ۶۲۲۳۹ ۱
 وج 585 ۳. ۶1۹۰) ۱)۴۶7 (۳۱ 7۹ ××. 5 318) ج7 >7 ٭
 75.۸ *۳۹۰۹ ۱ مج ید وہ +0 >5 ٭

 139+757 2۲ ۴57 ہ5۶ ۱ 5)۰ ب۳۳ (۴۴۳ 7۰

 نل ک۶۳ 8۴۳۴ ۳۳۱ ۱۳ ہہ, 7ہک3 (>۹5)۔ی١ ب6

 و قوحح >۱م و ٥۹۷۳۰۰۶۰ 6۳ ۱ ک۰3 *0۰۹۹۴ ۹۹۴۰۲۱ ۱
 5۳۶ 8ہ٭ ہ م٭ ۹۳۳۴ ٭ ہ (۹۳۷ہ جچہ٭ 6۴ہ ۶
 5۶۱ ×۱5 ×5 5۳ )0< ہ:۰) (ك ہ ات :<
 ےرڈو ۹۹ می ہو ہی ×6 ی5 ہہ .کاآ ۹ >۳

۱ ۳ 7 ۹۷5۶۲7 
 ث شک سے ےہ

 اڑیَمَوُدمَن - ںیلخت یو ٭[۹ ریدقت ات ي٭ ۴9] 5۲9۲8۱ قیلخت

 ۹5 5۹ ٣٣٣٣" ×۹ را5. مج ٭ مم ہہحچ
 ل۲ 5۲۳7 ۴1 ۱۰ 0۹ ۱

 ہہر 738۹ ۲۹۷۷۳ ۹۷۰۲۹ چي> ؛ ریدقت 8 91۹۲۴ ی٭
 ہہ ہدچاک 5۳۹۳ ہ 88٭ ن8 ۔جعہ ہ٭ نب.
 رہ یو-۳۳ <  ہ٣۳رہکب ٣ر ٭ ۱۹۴۴۰

 >0 ہہ ۰٢٢۹ ء۹۵, ٭مہ۰ ہم ٭ ۲۶ 6 ۹6۳5
 ×۱ ۴۳۰. *ٌڑخمدچ ات ہ ہم ہہ٭753 ہہ ۳م ٭
 870۶.5 7۳7 511 95۶1 57۰۱ ×آت 7174
 بج و یب۳ ۰۳۴ 8۱۷ ×8, (۲851] 5۱5 ۳7
 ٦> 35٣ر 110: چپ ہ۹ ہک اک دہر ا6 86.

 ہڑٹمو ہلا 8--ہ8 م٣ ٭ ٭٭ا ٠
7 1 ۸ ۹۶۳۴ 7۱ 5× ۹977 7۳ 5 (85 3 
 ۱ 55 ہ, 55 5۶۶ اچ 2۱۹۷ چک ۱ ۹۹۹ ۰۱۹۹ ۹۱ ۶
 نیو ٥× م۹ يک مہ ہ0 "جو ہہ+٭ ڈک ؟٢ج۱ (م۳۲۰

 وچ ہد ]5 ۲۲۰٣۰۸ 5, ۳۰ پک مع "۹
 م6 1 د8: دص< 5ا6 ف× مک وج ۱۳گ ا ۰ 7
 ×۱ ۶18۹+ 5۹ م57 ٣٣٣ ۳۹ ۹7آ ۹5 +۵

 ۹۹,6 ۶۱۹ م٣8 ۱ ۹۳۶۰۴۴ 5> ٥5.۰1۱۶۱۱۹
 9ک -×٭05+ اڑ٭چ *۹۰ مہک 5۱ 5۳ "5

 (١۳7571 ۴۹7 (۴1۹٭) 571۴ 5۶۱5 ۶۱ 715 ۹۴
 مت 1ی مم یگ ٭+ج٭ م۲8 5۲ 8٠٢٢ ٭

 ج5 )"م۳ ]جہ ج۱ ٭٭ چیک ۹" ۹۹95
 56 | کتا ×۰ ۱ 2ہر ا0 ٣0 چہ 8م یہ و٭ر<
 ما ١ ×× ك۴( چیز ك 88 هللا تاقولخم یف ةمکحلا

 یلاعت 0ح ی8 ٭58 39 ۹۱ 71۱

 57 ٣۲۳3 7 5٣77.۴ (م۱۹۲۳۵ ×15۳۳آ ۰< 87
 د5٥ 51 ۳۹3۰ ج٤, 5٢۳ .دبع 8٢۳ 8۳۲ کا >۳ ٭

 ۵7۹۹ 7×۹۰ 7 ٠٦٦۹ 8)7 53۴۹( ,.]۰15۱٥۷۷۴۳۶۷× ۳ ۹٠۴۱
 ی۹ ماقم مج ۳ م۰۱ ۳] ۴1 7117 1 7, 721 ا511۴ '۹'

 ؟|۹5۹7 (۴۱

 ت81 ۹۹ 59 ٦> ۳ ۴۳ ×77 ×× ک۹۰ ۷۳ت 77
 ۹457 577 5۲7 115۱775۶ ۹۹7٥7 ۳۹ یو ہج3)ہ ہہ ٭

 ۲۶۱ ۷۴۱۷ ×۷۸ < 7٦-5۳07 ۹۔5 ہ۰ ٠۰
 2ہی۱ ۹× ٭*٢؟ وجات ہ٭ت٭ و جی بہپ مہ مچ
 +ص63+, جوتا دت ×۱۸ ۳× ۱۱ ہک ہ ليا ءُ

 کا 7۹ ۳۳۶۹ 57 ٣۳۳ م5515 (3ج۰)-7 م٣ ۳۲۶
 5151 ۱ (371635۲5 ۴171 17۹ 175 ک21 لوعفم ا یلا ةفاضا )

 و5 5۶۹ 5ا5 5 ۹۲ یک ہہ ۰۱۳ ہم

 )ہی (0]3)- (1 21197111 57171 ۴ ۹1۹۱۹1 >-۳
 9۷ 78774۹ 8۹ ×75 ا5 7× ۹۳ “2جا ×۳ ۳ )۹٣۴(

 --٠ کت "ہ۷۷۹ 5: ×٭ہ٭م٭ 08-3 ع٭ “5> ]77۹5
 ۱۹۹1 ۶22 ۹۹۳۴-7۹ ۱۹7 ۶77۰ یہ ۱ہی۹ (33)-٠ی٠!

 2۱ 2776 ۹ ×۳ 2۳۰۴ 61 ۳۳×3 7۳7 6۹17+ ۹۹ ٣۷
 3001۹۶۹ ۶ا[۹8۶3) ۱۴۰۰۱ ×۶1 55۳۴ ر1۹ ٭ہ .٭۱ ہہ 6ئ ۳
 ۱)6۶۹ ۵5 ۹۷۲۳۳ ٭٣]٭٣| تا 8575 ۲۳۸۹ ۳۰۳ ۴

 ہ٭ ١× ٭٭٭٭٭ہ× علل جل ل وا ِهلاَدَرمَحَالَ
 آ۹ ٦۹ 7715 (30)-ہ7 ۶۲۹۰ م٭) 6, ٭٭ 0۴6ہ

 2 ۳۳ > ۹۳۶ )9: 3:5:۹7 ۶ 3[ ۳۰1 3۱۷١۱

 دجچ نی ہرج٭ وہ5 >٭٭٭٭. رآرک بنتا تی يلا

 تارا ے۹. 0 ۹۱ ۰ ×٣۹ ٭٭۹, ۱ ٭53ہ "مج

 4715 1 1 1 ۹7۰۴ 36718 1۹( 5۹۹ 7۶ ٥31۹۱

 5۴۰۹ا : ك٤ ا31 <7 جب ہ٭< ۳٣۰۵+] ات ٭
 5۳ا ])٥۱ 5 ہہ ۳٭۹) ٢۴ ۴۳ ۷ ٭۳٣7ب٭ ٥ ہ3۱

۱ 356 ۴۹7 ۹151۹ 1۹1 1115 7-۹5۹ 
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 ٤  ۱۰ <۹ 8فر ۱ 9۳۱ ٭7۹۳)73. ۹×7
 ہ۰۱ << 33 ۳۴۳ ہ ۳۴ ۰۶ ٭م٭

  76 757مأ]مہ ۱ مت مت یج٭مم ]|۰ ہہ 831
  35 ×۴ی۰ ج75 ×6 ×31 ے ہی وق)ر ی ۹9

  75مہا5175 ×۳۲ ۹۹۹ ت5ج۳ (551)ر۔-ی۹ ×:چم٭ ٭

 ١ +۷تت را ۹۹۴۲۱ ]م5۲ ییہ” ٭ می
5415 ۶۶ 1 ۱ 

 غیرت ٠ت تکرب ح۲۳ ناچک | ٣٣۲ 8٣۰ جت ٥۱
 5355٦ 51۹ (35) ۹۳۴۳ : ۲۳۳ ۹۹  مہ د٭ہ7٭ "۴<



 ےس )7 ]<7 ء([۶۹ ۹٦

 ا۹ 7 77

 ۹۰ ت۹ 5وج (<1:۰)ر-ہ۔٭ 76+8 ہ۲۳ ہ 7
 تدرا ہک ہ۰5 ہ ہ۱ م٭ ۹ نج ہی جیچچ ×5

69٤۱ 

 5۳۴ ۵٥٥۷ 5۲۰۰۳ 523 ی3 ہہ م۱۹۳ "ہو ؟٭ عج
 ٣9 ۴× 8 ۹۰ ۳ ہار ۸۲ ۲۱ ۶۳۴ 7
 میچ 9٭٭ ۳۶×3 ٭*٭٭ ہ5. 38۲۳ ٭ "۹آ
 5:9 75978 و۶۱ ۴۹۰۴۳۳ ۰۳ ۱ ہے 555 ۹۳۳ (ہ)٣۳۴۔ػم٭9
 1 1, ۶۱۶۲۹ 51۴ >7, 55 ۶۹۹۹ ء۳۹97 7۳-7

 ۹۹ ۴91. 01 ۹ 5۳ ۲, ک3۰ 7 ۰۳۲ ۴5 ٥۲۳۳۶
 ہمہ کانا 5اوا58 ۱

 ب×٭٭ و -٭٭ 7 ×٭٭ ×٭۔ہے_ ٰ_ِلاَرََع ْیِنَلاُدَلَزل

 ضئالاۃ تالا یوج د83 ہہ یی ]]× ۰ ×۳ " ہ

 ۹5 185193( 5۳5۴ 5۹۳۱ ہ3 ۴.5 9 88 0ت٣ ہ
 پ۲9 7)153 ۹۲۰۹۰ 8آ ٥ 6۹۹765 ۱ ی 5
 5۹ ٹبر٭۰۰ ب٭ ۹2+ ۳× ۴۹٣7 ی٭٭ ۱۹۹۲۰ 8
 م58 ہہ ×۳ ٗی۱ ک۳ ہج" ٭۰×۳ ۹۷ 3م ۹
 ۴۴ ٥5× |٥5 ٥٥5۰۹6 5۳۹ ,۴۶ ٠۶٢ ۴۴۳ 3٥۲۳۹ ۹۹ ۹۴7۰ا

 م0 8آ ہہ ]يه بصاآ <1 ]۹٭٭]ص وج6 55 ]۴۹۲
 ۵۰۷۰۵ ۱۰۸۲۳۶ 885 < د37ہ3) ػ"۶۳۴٥ 50] ۹3 7
77 ,1 ۳۰۳۰۰۲6 17 ,1 ۶ ۳3 105" 1۹1 5۵7 
 ٠* ہ۳۴ ۳۲۳۴ 5٦ (۴1۹5۳۳5 ك۴ 5۹575 ۵111۸۰7۳7 ۷۳7۰

 تژقاک ی(.ئرعم ۹ئ8 ۴ہ. بہ ؿ ٭٭

 یے ہ ء۰۹ ہم8 ہو می 8( جد 8ہ ج6
 م۱۹5۳. ۰ بات × ۶۳۰۷ ہ۱۶ ×۳× ہہ م۶ مجہ<

 591 >7 55 1٢ کاتآ ک 1۹5۲۳۴ 5۲8۶۲7۴ 89۱71۹8 ۴ ٣
 م× ۱٦1۹55 م۳ 5۱ ۳۵5۱ 5۳7 ×۸4 ی۹۳۴۱ ۴۶۳ 7
 مج ٥۹ ۱ کتا 5 5115 5513 ۴۱۴ ۱۹۷۰۹۴۲3۹ 577

 ک5 5۳۴85 ٥ ۹7۰.۶ ٭٣٭۷] ب۴٥ 3۹2۳ 88ہ 37۳5, 1
 5اک 2۴۲ ٠ ۶۷ ۱۹7۳ 55781۹ *۴ ھ8۳3 >٭8۹۰۶7٭
 2. ۶۹۶۱ص۷۹ ۹11۹ )8۹129 2731 31۱5:7 ۱۹۳۴۳ 7۶+

5۲515 ۹۹5 

 5ا7 ۹۲۴۱۳ 8۶ یب5 ہہ ۹۴ ۳ و5 5۹, 5۳۹ ۴
 53 ۶۲۴ ۶۲۰5 ۴۹۳5 7, 55۰ 77 5 ٣۳۰٣۳۰

 ۹1۸ ةتج ليے ۱۳۰۹۱ کی51۹ ۳۴٣۲۴ 5× ۰٢ گا۹ ۹
 51و15 ۳ ن۳ ٴب ب-دہ) ہو٭ 8(۳ وم ہ
 ٹج 318 مم 5٥ا مک ج٭ ہ. ۳۴ 6

 می. ہک ٠٦ ڈ۱ 55 ہ ہا 75 ی۳۹۱1 ۹۹7: 16۳۰ا

 ٦٦٦ ۶۲۹۰ دی: 86 مجم| !], جتجہب م  م٭٭ە

 اگاو >۲۹ 8129 71 ٥ 5 3 ڈاک ۴۶3۲78 757177 ۴75 ۱۸۹ ۶

 5۳ 083۱ ۴ کرو 0ی نج تب أ۲ ی8٦57 ۹۰۲)

 1)٣ 1۹آ 7 ۱71۳۶7 ٣۳۰ ی۶ ×× ۳8 جہ (.×۱

 *٭٭٭ہ. نت ت ارم لاکَملا لا زْتَرَم تِيزانا

 ۳ك٣ا ہرافادق

 : جت وک :
 -1 96ف ناول لات دادوَذ تک
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 ا یئا ھا نیلا سا اتا
 ہہ ےک زنا ل قلات رکب اے یعت ا
 5 دم جر اوم نا ذا دال تٰومَكلا 7

 ٣ ئاوسلاق یشیو املا ای لو لاکھ لام 1.

 لاق٥فمستوعمھجشی
 یضف لو مات

 : جہ جر :
 یرُجَت پّتج کلڈ ْنِماَْمَح َكل َلََجَمنِإ

 ۳ 1ب تک اب ہاسَق کلا نَکْكَ و یت :

  ۱ا اڑ سوال َب : ہت 6

 مز ×9۱ “ا۳۷۳۰ >۶۰۳۰) د> ×7. ۰× 5ی-۰۳-٭

 ۹! ۹۰ 5۹1 ۹۲8۹5 7۶ ب٤۹ 88۲1۹ 91۶9 5۹۳5 ۹۲۴ 1, ۵ص۹

 ہہ ۶۲۰ ٢× ب۹۹ 57, 5۹ ٭ 1۰779 571 ۰۲۶
 می) م۶۹۱ ٭, یتا ۹01:5 ہ5, ۱ ٥589 3875 ۳ق ی٭٭

 ہہ ۶۱۲۳7۱ ا۳۴ >۰)5آ ۴7۲۴۱۹۱۳۹۰۰۲5 571 ۹858 7۶+

 ٭جہ ۹۰۱ (ے) 51 9, ک۶] ہک ہرڈ1٭]۳۳۴ ]۴۰۲۱۰۲.]۱, ٭۷

 1358 8۳ "4۳۰۷۴۲۱ ی۹۳| >٭ہ-چر٭ گا١ م5 ۱۰۰۳۰۳۲ 5
 میز و ف٭ 6ج ہ5۰ مہ, 98 7۶ < 9١9

 م۶ 3577, 57۹915 5115 ۱۲۸ ۶)77۸, 5۸۹۴ ۹(۱) 5: ٭,

 ی م۰ 3۶ 61 ۹۳] 91514 ۴۹ ى۹۰ 510-115111 1 7+

 ٹو ٭مہچ م مج مج+ىک 88 ٭٭ ۱ 5 ٭٢ قم ہا6 ۳۷
 >9 ×ی ٢۳۰" س۔ ۱۹۲ 58 :!-و۱ ۹۹ ۶۔!۔]ےت ۳ ۹٦

 جٹ ہ۹ ۵و ی5 57 95 ہ1 می وہ 8 75

 ]۷7۳7 ۲ 5۱۶۰۳] *77, (57۴1 ہ5ا ب٣ 572.6 0آ )۷
 ۱ () ہا 51 1۰1۹ (م 571 ۱۳۳۵۵۴ 7۹ 31۹1 ١۶8

 ۹ک کک ۹۷۹ 5181 ۶۹۱ م۶ ۶۲8 1۱ (ن۱) ٭٭)۴۰۰ 85,
 8۳۴ اج مج تہہ ج یہ جچچجہ ٭چ ؛أث

 ہ7۔.-5 ۹19۹114 9۹۲۳۳۴ ×5۴ ٠:۴۹1 ×ت7 ۹۹۹ ۶۹۳

 ۳۶۳۴ 217775۱ 6۰) ۱۹5۰ 5۱۹1 ب7۰ ۹)2 مج ی۹

 ہم سجیوٗوصج ہ۹۳ 5م, ۹۷۲ 5۹ 5۳ہ ہہو ٭٭



۷ 
 ت7 020227 72227۳ 22۳۳-۳۵۳۷۳۳۱۷۳17: 711۱171۳: 717:711: ۳0--.۴

 لے ات 6 -آ ۷۴× .7 7)۳ ٣۳۴۷.> ٣٣۳۶

 وچ ۹۰۲ ٰ٭ ہہ 3۱ >۹ >*۹٭٭٭ ×]۹ف ہ(ئ۱ ۹۹. هج ٭

 ہ(1۹٥۲]07 (م ۰ ۱

 [۹٭- 27۹ +1٦5

 کڈآ ہہم-×٭<٭. ]تہكوک )رہ ج٭ہ.٭ 6
 م۳. < وہ تورکطح ہ5۸ >0 5۹ ہ٥
 55۱ ۳ ××. یو ڑ٭چ ۹۰۳ 8۹۸۹ جہ3

 52۲۰۲۰۱ ک۶3 >1۹7 ك8 ہ, ہک ٣۲ ×5ر < تب25 -نر

 ےہ( 5ا39 کب٭٭: <۵ ہہ ذذ ہور وک ۹ کاو مہ

 تک5 کا61۹ رہ,۹]ک >.1۴ ہ )۴7191| ۹۱۴۰,

 ک5اذ 5۱8759 ٥۹۱ برج جج ۱)۳ یو تو ہا ھہ ك۹۷۳۹۱
 ہ×-٭ مر تہمت ماتہ ّج ہہ ٭پ5ج ہہو جہ

 5195 ۱٢ ۔[؟ ہ٭٭ حج.× *8ق. ء۶۸ ما مج +۷
 ۹5 يہ 5ہ ہ أ۶57٭×]٭ (یی)۔ے بہ ؛()3ج ہ

 1۹۹۹71۴ 11511131 318 ۹٠8ہ م٭ یج ×۲۳ د٭۳ ۱

 ا36 >5181:6 ۲۴۳ ٭ہ جہ 8ي رع 5ذ8 <5
 67ہ. ۹5۴9 ہ ۰۲۷9۹ ےہ 7ی مج وج3 9و ۱
 ۹× مج ۳۳۴-1۹ بم - م٭ یور جگ
 55 5۲۰۳۷۱ 7٦7 ؟ت+ ػ۰ ۳٣۰٣۳ہ م۰۲۰۲ ۹۹۴ 6

 ۸۶ا ۹۳۹۳1۹ ٦٦ 219 ۱۳۰۰ ۴۹۲7 ۱ 7۰ 7ہک8 (3ج)۔-<
 ۳۲۹ ہہ ك5 ہ3 ٢+ ۳ج۱ وت ٭ ڈبيج ٭
 0(5 ا. - ×× 65۹5 "ھے 9تو ح۰٥)

 ہ پ٭ ہ 5۹ ٭؟ہ-.ع. ۹ک 93ء۲۹ مج ہ۹۱
 ۳۰ : ۹, ے ۳۴ .٣۴7۰+ ۲۵ ذب۹ . "جج مچ
 51۳۳7 ۴۱۳۶ 5۲۳۳ م۹ ہ6 ب6۶ قد۹ ۹ مے -روو موے و
 ہ٣ 1 <0 ۶ا ۱7 ۹7۴۳۲ (387) ۹۴۳ : *ہ7ک515 (۹7۷)

 ہ5ہ1۰1٭] ج7 .-(ی۷ہ]3])

 >393 5 ہہ ہک 5۲۳۹۶۴ 515181 35577 ۹۹۰ >7
 ]×5 ک9 کاج د۰۳ ۳۳۴۰. 7-۳۹ ٭
 تک۹17 0 5۹ ۱ ۹716 51۲7 ۹117777۴ ۳۰) ۶ 87

 ا5 چا5 ۱ہ ث×ج٭ 8۰۳۴) ہ بہ 1٭8) می
 ۹7٥51۱۱۹6 5۷9 51715 5۰۲ ۹۷۰۰۲۴ ×8 +677 ہج

 ۲۸8۰. ات 9۳۰۰ مہ ٭بثبسمقڈ 5 13۱ 93ا 9۰ہ <
 ۶117 ۶۳ ۳۲7 ١

 م۶۷۹ اوتاو . ۹ ٛ٭3 ہہ ۳ ؟تچک 6 57+
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 <۳. ک5 :(۱۹۴۲ ہب ہچاج چ۹ ٣٢ چ چو ۷ہ

 می ا55 ہ5 ہ68 ۳0١" م76 *۳ "۳ 3چچ٭ صو

 369 681 :5715۱۹۷۳۴۳] ۹۲5۳۰ ب3 357 ہ5 ×75 ہر ہک

 “م5۰۳٣ ہا 6)۹۱۹ 5ک :) ۹3)ہ] مہ, ک6 ہکز ×85
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 ہار الِتاَلا مم میوہ ناکک نر نج شو
 تک ٰ

 یی ےہ ۱
 _نزئانیاما مت ول اےک جول تاک نقل میا مم وا بیل تا تل 7

 ےھت بو وما لعو گیر ع نام نںدخ انب
 ملنا 07709۶997

 ل6ا ےک :

 ات اول5 لْيِلاا وصف ا لم یاب اب

 ا نم تی نمک ناک نامام اہ
وس یحمُهَءاباَو مهتَعَتَم نل :

 ۱ او اون 6وک نل ا

 ںی شرر ںیہ ہہ  ںہ ہ ات سامق ںولو مت مہک ید کک نیک نا رک 5

 جا یا
 22[۲ ف7144خ ے2 :
 ۲ کم ےمرس الف اوسالا نوش مت ورماعظلا 7

 | رگ شب ادا عج و یاس الا نو یو املا 5ْ
 : ھ ہک تہ شلسسم سستا" ةيَِفو عبا ٤

 مز دو ٭ و ہس ہدوج موم 3۷7 5زو7 وج

 تو 7 < یو ر یدر جب یج چے ہنہچج )۰ وچچ

 ج7 "ڑ ۷ چپ م5م٭+ جو پہ ہ٭٭ جو ہو

 ہ۳ ۶۱ (مد) 77۲ ×7. ۳٣ج ہتروہ بج ہیرہج ہیجج)

 ےہجج جچآ+ ہرج ر نیر مج یب یو -× 57وجرە ھو

 جج و ]<< مج بیچ عروہ ۶ ھتج ]یہ رو
 ھ5۷ ٭ ہیروک5 وک یدر ہر وج5 نودوچد جو

 م٣۳ ٭٭ رڑڈہ یرڈآ رر یک ہرکت ہوتو بچہ يچوورچ

 !۲۔7۳کرو و ہ8ر یور ھ۶2 ہوچج یو 2أ موج یرجووچچ

 کب٭٭ در ہہو 27۳ ×7 یو ہک جج "أرآووجو و 7ِْ

 ا5 3وہ ہوج وج یووچج (6 جو بج موھوچ

 ہو ۔]757 7. ٦> موہ 75:397 *7۷ 2/8۲5۶ (م>) ہو

 )لے بٹ ہم ڈبوجح ہو ٭ہہ اہ وجہ وجہ9۷

 27 موصحح جوکہ ہ ۶جو ہ۸7  یجوج یجج یرجوچ

 مچ وج مو ہو 8ج وجہ ور میجر ممچچ

 وجہہ جر یو ]۹9ى ہہ و 5وہ روپ” چو
 ب٭٭ 7971 7/8 2157+ "وی وج جہ یجب چو چچی

 ؟ڑ3ک 7۸: ہر77 ح7 یب مز ہ٭٭و چ۴ یب عوچیچ ر7

 77777٦ ٭7  خمز پ۳7 ۳ جج ج٭ وچہ م377 نرو

 5ج *چ٭ چہ عج بج پت ۰چُچوجچ 5ہن عو ۸

 م1177 بج ؛٭ بچجو+ جہ 3ج7 ٭نجر ہ3 مرجوژ۔

 بو جور ر چہ ہہے+ہ.جو5 ٭ وچ یر



 بنو دے. پمہجوج ۱ ٴ ٰ ٰ .. ۹۸

 وجہ ×× ٭ وعدہ مد 0:3 -

 لا يل مھت ال إ یلیسرملا نم كِماتخسرا مد ا019 یڑک

 ا351 ۹۴ 1۱

 ۹ <× باک یر۹ ہو8 ۹۹6 وے-٭

 اتماو 65158 :؟تٌتَن عل وک اتنَنجَم ٦" 38 ہت ہ

+7 ۱7۴ ۹< ۱۲6 152 ۲۵× 4 ]1× 55۶14 1[ 
 ۵×۹ مہ. >٭٭ 5ی -ح ۱۹ ٠ ۹۰ 55ی ۳ <
 دت 2+169 7۴ ۳٣ چپ مو ٭!3ہ۰- مات 3۰۳)
 ۹ ۲)3 ×۳ ۶17 71: 75 ک3 ۳1۹ ۹۰۹۹77 ۶78 7۰ ×7

 ۱× 818) 35۱ جيجا٭ ہ۱٢ مے (۹۲ ہ میچ
 م5067, ما” >6 ہ مات لہ مہ" یب, ماہ وچ <ہ
 مج ہی م٥ یو ج5 ۱۲۸) 6 دجت1۹-2:15۰:۰) 6
 جرم 7 ۸)۹7۱۳, 8155 ۹ ۲۳۹3۹ ک2 ۹۳۰۳۹ 81

 داد 8۹+ ٥۳٣" ۶3 ۹5۰ "ہ۱١ ث١ د٭8 ٤
8 ۹ ۱ 57۰1 5۲۹14 ۲ 6 ۱۹۳۶ ۲۲5 3[۳۰۴۱* ۹۲۹۹ 5888 

 "کہ51۹ (3ئ3)۔ی٭ ۶۳۱ کا3 ہہ ٣۹۹ ہم۷ ہ5 ی٭۳ ۹ر۹ ج2:

 *۳ک 5 5. 4( 7| ہ01 6م 0۸5)ہ۰ ہک ہ٭ ی)| ۹,

 ٭. ,۳٣× >۳ ہ ہ5۰ مد داحح جج, ہ۹ وک
 م81۹ ٦ ۳۲۹ ب٭۳٭1 ػ81۲7۹ ترک 1۶۶۳۰ م۹, ۳ ۶۰۹ !٤15

 ہی۷۹ 3ہ ہچہ+- ہک و5 5۲ أہ۳۹۸ ہ٭ قت
 5۰ ۲۲۳۶ مک ہ۹ 5 ج5 5۹۶۳ م٣۲۴ م٭ہ5

۱ ۶8 

 1× ت5۹ 7 7

 ات نوجر یل سیزا لاقد - اجر ×ح×٭ >1۷8۹ ہہ مچ عو

 ×۷ 7.۰ ۳) ×7 ھ7۹ "۳ >7۳7 ۱۳۷۷۳. ×77 7ہ۴۰ :7×٭٭
 ک۱ (ہ۳]5--٣۳۰تقوص-ے-٦"]9)ر ہ۹۰ یہ ہ<٭٭ ہار٭

 ۶ج ہ۹. ۹ 55۳۴ 71 ٣" م5785 58 3۲۹ ٥۹ ٦٦
 ٭8 7< ہہ, ۴۳ ٠کہ ہ٦ .ہ-.+|0ہ۳۳۱ ۴7۴

 مق م5 “ا5, ہہ “۹۲۰ ہ55 7)۹ )۱۰۹۲ (6۹)
 |59 ۶۹ *۱۹۳ ۲۶۳ 57 یک ۰۱۳۹۹ ۹۱۲۴ ہہ ی ۴9۳. ۰ُ ۶
 ی۱ 77 ۶۴5 7۱۰۹7۳۳1۹ ٣× 2١ ػ۳ 3۰۳ ۴

 ۹:71۹8) ٢> ء6 ہ ہ۹۷ دو 55۱ کاتاو

 7۸ ×5رم 1 ۹.۹۰۳ ٠> “م۳ ہہ ۱ ٭×5رچجم
 89 ک 8:9:4 5۳۷۹ د۳ ۱ ( ٥36

 اریجحمارجح -  رجح یر ×76 ۳٢ 5955 8 | روجحم یز
 ہر رہ ۱729۷ ×۰۶ ہد ہ جص جص دج. عم×

 ٭٦ ۹۹٤۰ 5 ہ8۳ 5۲۳۴ 7 ×7۳ 91 55 : 91۳۳ ا 7۶
 515ر کہ آ۹ب کا کے 1۹۶۴ تہ ۲۳۴۳ ۴۲۴۹ ۱ 96 ٥۴۹۰۳۳5

[۳) .۰۰۳ 7-۹8۲۰ 9771۹۹ 1۲۴۳۴ 1 ۳۲۳ ۹[ 
 ۳-2 ۷۰7۳۲ 7× ہ۳ ی٭٭. 7۰۰۱ .م٭٭ 3۹۰۰٭"۳7
 9۹۲۴ یو 5۷۴ امرحم امارح ن85 ہا ۱ .۳۰٣۹ م۳۳5۹ 1 ۴

 51 ۴۳۳۰5۲5۳۳ 5۷۳۲۹75 78٥۲ ک1۰ 51۳9 ۴۲۴ ۱۶۰۲ ۹ <4
 5131 114715 ۹٣ +6 ۴۰ہ: .ماتعزرج تھجہ×_ م۹68 ۳

 مم٭٭×٭×7 +*٭7ہ٭ اَرْْمَْحماََحم ٭٭چ ؛ ._ م٭]جبحہ]و چ

 معا ٣۔۳ + ںیتلاداقد

 ِ و 5 وا نا نئ لاَ 7
 اے و

 4 ویمرللپ مو یرتمال کلملا تر مک رے ا3

 ری ا ا و ا
 . فتح سمیرا با رونا ایھ ہداعجت 7
 نل شام عرس ےہ جسوا
 ٦ی ایپ نام و نیل ںی :

 ۲ ام اف یسرماض رسا :
 ز اوک رھا ضم یک
 ٢ نزاجفا سرک للا نئ ینضا لم الڈ ا
 4 ٹل نا لاک ٤ ۴ دفوس ٌ

 ح ہاتھ و شا و اگ عین ا
 الم تو تک کلک

 : 9 رہ ۰ ۴ ٦

 مدرزر ٭ و ت4 د0 تر۵ جے ہی 7۳7. ھ501 ۴

 ہہ بق: بو ٭ب ٭ مہ ہ بجو تبووب یر ہو

 ]۔ہیہہک چپ یو9 ٦ پھ رو ہ٤1 یڈ بیج 5ج7 )٭ 7۲

 جج یجب ویویچ بچ وە7 ہى ةٰڑ” مں ہم5 ہہ
 مہ ہجع-7۳٣ ہجقص:ت ہرزہ دو7 ھر مج ھہو<٭
 وڈ ٦× ی٭٭ ٴیرچ ٭۹٭ہ ھر ٭۳7 ب۶ یز ہیرا ز۱۳ ر (خیمر

 ہر5 ہر + چچا ح ورکحو+ أو. کدی دج مو]ہہ
 ہ39 0۹47۶ چی مور یمر یہ ہوبق)51+ چبچج ٭

 جو یہ 90۹5 <7 بوج| مر سہ بج  یووکودچچ

 6767 ٭ک یجب ق5 مبووب+<یوو ہ)ح مج عی یدر ھہ

 ×7۹ ۹ ۹< ۳7 ہہ یدہ٭ ہر چہ ]7 اہ دی ر7
 ج2ر مور چے م+ پہ ج جچووچہ ہسمہج چو چوجک 6
 ڈ7 ہم7 ر ہ5 ×5 ود. ح۳ بو ہجوہ٭ی+ ٭ہویروپ ؛ یر

 ٭5 57 ہک آ۴ 7/7 برج بق. مہ ز

 مدر ہر87 مج۲ج 307+ بہوو ہچ سب وچ ہہ قیعع وچ

 ۔|]ںچ275 ر 7+ ہ۳ 7577۳۳ 447۹7 م77 ر (دومز ج.٭ 87

 ۶ ہک ہ77 ۹7 ہ۹ ب٭ ۳ یک ہہ ہہر حب یو

 >٭چ ٭قج؛ نممد)ر ید ۸۰ص۰۳ حیرچ ٭۹٭ہ م7 ہہ

 ٣۹7۳7 ..آ ہہج ٭ج ٭چچر ہ5 "پہر ہر وو
 ہووبہجوصآ +وجوإ٭ٌجچ وج(. نو تر ہںیجر ٭ژ

 27774977 7۳, ۹ جی مروہ یہ چ وج قر جج

 ٭ +۶ ہ۲ ی٭5ئ٭ ]بب م7 وج جج مہ رو
 ۔قج ہد +۳ ہہ باہ 7 چاہ 7

 کاج



 75+ 8ہ. 7+ <1 8ہک 6 یے ہ۲
 0ن. یی ڑ3, ی2 77۰۳ ۱ کاتب 7<. 18 ۳ ٤7

 ]نہ.ج -جہک ہہ ]چ 0, ٭ئ9۹ک اتالن (ئوجر
 ے3 ۴1 ہ۱ 5۷7 ڑ5 7 ھر: 28۶۱۰۷ ۴

 ج89 "9 یو. 5)9 149:8) :6748)ہک ی0 5> 9۹.۳٣
 یر کا۷1 575 ۳۳ کت ہہ م۳۳7 5۴ 591 5 ۶
 ۳ مت ]ور چح-+ عی 5و58 ٭ ہہ 7

 یقتالا كلام لکایالو انمؤمالا بحاصتال یر تچ6 )

 جی × ب٭٭ رہو عم بو یچوجو ڑ؟٭ (؟ج) ہہ ے۹۶
 نار تل ر یا دا5 ۷ 2. ک2۳ 3077 ]۳۹ 3 -11۱

 وک ہہ. یقہ٭ 65۸ یہسہ×× 3ت5< (3ئ3[) ۶

 لئاخی نم مکدحا رظنیلق هلیلخ نید یلع ءرئا ت5ر۳ ٭٭ہ8
 یو دہ٭)ر ٭چ ۰ ہ دب ٗ٭ہ وچ ؟مق۱ ہت ۳۰۷
 یے ٭پچ٭ ×۶ ٭م٭ ]صر ہ۲ ۲۹۹ تاج ۱)۲۳۹ 5ئ5 ے

 (ہم۳۷8))
 ید .يج <۹ (یدر ٭5< ٭و5 (3)ر ج ٣ك
 3ق ۹ی ہے ٭ہ٠٭+ ۱59تا چو ہن م8۱ 568: 6

 89۹۲8, مکرکذر هقطنم مکملع یف دازو هتیور هللاب مکرکذ نم
 هلمع ۃرخآلاب اب ہ۳٣ ہ7۰ چہ ٠ ۴ ہہ 8
 یس شک وڈ ہساجر سس

 غ + 0

 یتا ہ7 چ٦ ۰)3۱2. مہا ۶1۳۹ا, 85

 ک۳۱ ××, د ×۳ ً××ت۹۸67۳ تچ اج جج ك۴

 ہ9 << ہہ 8 ویک ٭ یے ہر8 "م۹ می

 ۳ ۳ج ا ما 77 +7 7۴۰ ۳٣ ×× 2يط

 یمرحما نِواودع یپ صلادعج ۹۳۸۹ 9۹۳۴۴ ۶۹1 ۳<

 بد مح ہی ہد ] وج مہا, 5
 ے17 5737 31 ہہ ہر ۹)۹ رت 9ت اب >38) ×ج ۳ج

 ک 3 >9[ ]۹۰۳ 7 >۹ ۱

 ہر995 ٭] |۱ ڑ3 م٦ ثب ٭ یەچحوک قع ک 64
 823۳۱ ٣ ہم ہو7 مال ۹۹ 83۱1۹, 153۴6 ۴)3

 یہ کہ ۳ق ٭ں ْو٭ے ی6 ٭ع  یص یىی
 ۔ج ۱۰۰۷ 717۶ 88717۳5 777215 (33) 7

 موی ءاج هیف رظنی ملو ہدہاعتی مل ہفحصم قلعو نآرقلا ملعت نم
 یندختا اذھ كدبع نا نیملاعلا برای لوقی ەب اقلعتم ةمایقلا

 ۔ ەنیبو یٹیب ضقاف اروجھم

 جہ" ہا٭ مبوح× ۳-) مج٭6 ید ۹ ہ+ ھ۳ چپ ہی۳

 +5 51917 ۹ 8575 --ی×٭×3))

 یت مات تلخ -رقتسم اچ ہک أو
 81۶۱ لیقم ١5× لرلیق ت٤ج انچ ہج 87| ٣٦

 911 ۹1۱ ۹۹1 لیکقم یو 8ج۹ >3ج5ی ی م3۳۳6 1

 ما ےہ ہے بج 2۸5۳ ہا. م9۳7 7 ہا۹1۴ ]

 ہت 7 ]49 1876۳۳ :٣8× ۳7۳۹+ ی٭٭ رس 7۴8
 ٣> ۷۰۹۶۱ ٭اچہ ب۰ ٭ت ۳۰۸7:1 ×5 ۹۶

 ٣۳ ۱. چور
 لمازاَہكاَْقَتت ص۷ مالا ی۹ ٭۹ماسلانع <۰

 7۳۳٣۰۹۷۸۴۷ × 5 حج ہبجات دو ہ۹۶ ۷] 310 7, ٭

 ٹ٤۰آ3ا 231 ۱۳۰۳۴ ۱ کت "۳۰۴۲ 5175 ۹۲۳1۰ 5٣۳٣۰ ہچج
 5۲۳۳ ک۹۰ یک 5۷ 5٥۶5 رک ۹۲۴.۰ ۹۲۳۰۲۳۰
 م۲5۲٥ ۶۹۱ کتا ٭6 ۲57۰0۳۰ وج ۔ڑمو و ۳

 بج ×۶ 6۳2 ۱٠٣۰۳ ۹8۵۴۲ ×ہک ۱ 5آ ہر٭ ۶۳ مج ٢×

 ۳7۳۳ جہ1 ہا” ٣× ۳۰ ٭83۳ ي<صحج می ٭
 ٭ک۱ جب۳. 5۰ م م۴1 ۳5۹3۳۹ ۴۹]) ۹۹۲ ×۳ 5
 17517۹18 ۳۳۳ ع5 ۹۳ *× ۴۱ہ جم ہ 3

 ہ91 ۹ ۲ 71۳۹ )3977۶۳71۹۴( .٣

 ایان ہت یکتا ینہ. یہ ہک یت ۹۳۴
 نس ×× "03۷4 ہت ۰۴ ہ٭ 8۷6 ]×× >۶ ھ٠
 ۹71 21 3)8 ×× ہر× ]و ×۴٭ ۸:۷۹ ۳
 ۔ح؛و عج ۳ج ہ۲۳ ۰۱5۳5 ۹۴۳۰۳۲ "۲۳۴۳ہ ×)٭٭۷)7" ٭م٭٭

 ک۹۰ 2132. 72715 (375) ک5 ۶۳۹6 >۳ مو ؛ بم٭6
 حق ہ۲ ۱۱5۶ ۹۳۳۰۷۳۲ ۱٥۶" ؟۸؟ہ5 +76 ب٭٭ )3×

 (ت2رم۵ ۲۳3۹ 5۱۹۴۱۰۲٣ 51۹ 77 ۹۹۳1 2ء15 8
 ت۳۳, 1۵ 5۳۷ ۹۴) 1159 م۳ *119 1, ۳ <۳ 3

 2۲٦۷۵ ہہ دوڑا _ک٭ <۳ ٹو ہم )۰. ہت بج٭
 تاج بر یس کی د۳ 2 ہا اچ (۱2)
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 ات٭ 3ہ-٭ 58 ہے. ۹ چ۱ ہم ]ہ٭ ہهم٭6
 3 558 ۴9۹) ۳ <۹, 5۷۰ و35 ٭۳۷۳ 11 ۴

 ڈہج أمط۳ م6 ہمہ قاوک٭| ×ص٭.٭ ت86 ۹۳1۹ و< )5×( ۳۰٣
1 ۰۲۴ 7< ۶ [7 128 (۹۲۴۷ ۱۹ ۳۱3187 1۲۴1۹۴۳۰ 55 
 ۳۳ ۲۰۲ ۹۳۹7۳7۹1۳۴۶ 7)7۲۰ 55۱ 55 ۹۱8 ٹ8 7
 9۳ |557 551۹9 518۱8۹18 :-۹8۹ ٣ 97 ہ۹۹ یل <<
 م5 ۴۹ ہ1, ہ ۹۴8 وج ٥9۳۰ ہ3 وہ وو ۹۲۵۰۰۰۲ ۱
 ےددر ہ۹ م۹ >5 ۲ یک تلہ ٣ >٭جى ۹
 ک5۹ 58۰1 77۹ ۳۰۴۲ ۱ ۷۷1۹ 9۲۹۰۴۲ و۲56 تہو٭ ج0ا.

 ۴3181۱581 ا9 ۹9 جج ا۹ ۹ .۔.((ئ۳3) ۹ 77
 مم6 ×۹ ٭) 3ج٭ مچ ۹م ہم! ہہ *ہو+مأ

 >۳ 1۲۹ 531 *35۴۲ 757۴۰ 3ج۳ ۴۹۰۴ 57 و3۰ ۶7۴ ٤

 × ا3 1۴ ہہ ہ۳مکعم 35 3. ۱ڑ 5۳۴۰ ۴ 7
 مک ی۹۷53, 7ہ3)

 -پ_.-۴۱217۹ ٭ ×۱8 وج ہ.چچ بور ۲ ہد ٭ا
 ہو4 م1۹۹ ج5۹ ۱ ×3 ۶۵ ۳۰۳ 5 ٣۳۷٣3۰.



 ہں ید رو ہم یہ ےہ یم یادو یت دات دون ںی ایایدج
 ت0 یت 9[۶ ہہتبا 9۰۳۲ ى4۹ ۹ا٦

 یاد ہا وس تم ا

 3۹ ۳-3955 ہم ٭ ہہ ۴ ٢ ۰۰۰ 5 557113)ہ ء۴۳ می
 +2 م٭ک٭ × ہہ ہ۳” بچجہ_] ص86 ہود 55 ۱

 ۳۷۳۴ 5791 79 ۱ ک۹۰ 7۶1۴ 9157151 6 51۹ ۹7۴۲۳۲
 1+ م(چقو3))

 جہ وہ عص مج ہ تڑوج]).+ ہ۔اوے 7
 ہ۱ 5۱ ہد ہی ہوکہ ہ3 وسەسو[9٭ ٭۳؛۱ ]و
 6۳+ م77 ×× ×× ۹)57۶3 م77۹ بج 5۱۹۶۳۴ یب 85

 ڈ٭.٭ ہہ ک×٭ ۰ 5۱۶۷۳۶ تیجج وک 80۱ 9۹١۱
 ٦۷7 5715131۰3 ۳۷٣ 1۹ (3:)-ک۹ ۹۳۹ 785 .٢5×

 4ا48 1۹۹ 5۰۱ دا۰ یو ۴۶ ۹6 ۹38 75 575۱ ی5
 7×7 ہ3 یس ۳۴ ۹188 ج۹ "1۳ یفا٭ 7۴51 3۲۳ 1۱١]

 55 ۳ع ٭ ]ہک "68 ۴ہ 55 م۳۰۲ ۹(۴۳۰) 1۱ ۹۲٣۴
 ا757: ۳٣۲۳٣۰۱ ۱۹. *ہزت5 781ر سم 8۶ 6۴ 8
 5۹۹1 اا1 ۲۹ ہم 7)٣۳٣۵ *رڈ٭. مہ. ۹ کاو 85
 پہ مبا٭٭٭ "ہہ ×9 یک ہ١ >۳. ب٭٭رک بج
 تب ۳8 5 مہک ۹۳۰۳ہ ٭تج وک >چ۹۹8) ء۲٥۰٣
 تہ چہ ہہ ٭٭8 :!3 ہ3۳ یب د٭ج٭ ہ٥٥ 1۹5
 ع74 جہ٭: 5۳) ۶ ٠۱ بق: ء۹۱۴٥ ۳۲ ۸ ک٭
 ۔ۓےوت5 ۶۹ قت 958 9۰ ۳۴۹۱ ہچج ۳ ۳

 ۹7۲۹ 7 "۹ ہ1۹ ۳ ۹۳۲۹ 78 ۹ ۱۶۰۳۰۳٣
 3ہر ی5 ۳ (۳۰)٭ ٭30۳ مم. ۲۸6 ہہ 957ت ۹83۰۱

 ہجوم مج ہي ے۹ 895 ںلکالعمارتعِإ هنَمَرَ امان
 تر لم ۰ ٭٭ (8: بی ے یو مج٭')

 ]آ۴ ت5۹ 77

 ليا ر یک ہمواحو >] مم ۴ ]]) جہ
 5, 57ا 5۹۲7 ہہی ۰ ؟ہات5ت5 قع۱ہ

 مم دو و ىجۓرمع ہا ہ۴ 55۱ ۴8 65

 50۳7+ ہ7 ۳۳ م5 یک ج9 * 1خ ۹۹۰ فی
 ک1۳ 7۹ 7 9)9 7۳1۴,71 ت7 277 5 97-۴
 چ2( جعل ۲ك, ی99] >۳.۳۴ [68-771 >) 771۳۹88 8۹7137۴1
 ۳.٣ 5آ ×یع, ٦ ×۶ رکا دااوچت ۰ یطکہ ×) 1۳۰۰۷ ۶ج
 ہہہیکرج >۳7ہ7۰ ٭ ۴ج ۴ح .ی بج ۹7:۴۲ و۱۹1 ۴

 ا5577 ۴۹95 88۸۷۷۱ 7۴۱۳۰۳ م۳ ۹۷۴ َْضِْم

 بتا لگ نم فلو ماج ۳ , ٣× ۹٣
 3ہ چ٭٭٭ہ ۶ج بیچ٭و ٭۔ج ٭8جچت ٭ یب چرا

 (ک 7--۴1۹

 )گو 623 -ب..۲ک ۹۹آ ہہ ہک. 1] >۳ (۹۹۳۴ دق
 771۱۰۱ ۴7۱۰۳۷۲ ا5۳۴۶ اا7 *زہک 5۳ 7> 187ہ ×7 ٭٭

 51516 (۴۴۶ ۹3ہ۶۴ ی1۳۹5 ۳۰۹731۴ا ۴:8 ۱ ک٭ 1 ,1 ۹5 3۳٣0

 ہ٭ج وک .ٔورم ہا ۸۳۸۳۶۱ <۱ ہ۶ 3۹۳

 *٭ممد٭٭٭ ہہو ہاک یبم٭ت.٭ 5آ 88۴۱ >۱ ہہ

 ۴۳٣۳م ۸نیتلا لاعو ں۰ناتہنلا
 در کک ےہ .ک ئل ڑؤئؿ ۴ِ يٴ 3 ۔۔ے جم مع ڈی ںی ہیک یک 0 1

 دب ےک 2 عم ےک ھم <“. گٹ ۃ اٹ ' ؟ے ےگ و 7 ہک ھے ےکڑ و 7۶ے. ٢
 ۰ 5 .: ۓنہشض ٠ ۵ٌ ۓ ۸2 ث 2 ] ذسش :. و :

 ہا ںولانرپیت مادی ناپ کس یت مون 7
 4 نمائی توا کج لا عو لم نوری ۲

 ا َنژرفؤاعهَتجت بول ی وما نا ہاوس
 إ۳ اتا باد نک ندی لا وع لا ھقاا نل ادیزد 7

 | نقل اَت لنا رہ اک نیت يْذت
 | واوو مٹا دا عو تام یبا لع بطن اد دعوی کیا ۲

 1 ةل اج رسو 06 کت ںی ورد ںیڑلا بیا
 یاد عا صا نصف لات 7

 5 7 اکا یم ید ربا تواس مقا وک ارطمث ۶

 .) اذٰها اكرم كْتد تنا و اذا اروعم نویدپ 7
 | جانتا نع ات ےک دا نادر لا تب لا ا.

 با نعلا نو ج نوملعی توسو ییاع ا نریص نال
 ٢ تاقا نیم دلانا نم تنعرا ملین شام ا٣

 7 ےس رو رے و رس ہوس ےس سس وج ےس جیب ےہ مچ )ںی یے 2 ۶7ت سس

 ].٠: نوع ھونا نا بسغماھ2د ہو ثلع ن

 اہلی زا ره 0لن نواوکا ٢١

 ۳مدز) ہڑو بءححرع جج چ وج  ثچ مج چ]ڈ 5
 ہ7۳ ی7ج ×73 7 ۱۹ 9 777 7ہ ۳چ ر (معز ہو
 ح× جج ہم و ٹہچج وچ ہہ 77ج یھ ایک مج یگ
 ۔مطت وج × چڑوج بج أروج ہود 3ر (ممےر ہ5 أم" وج
 ج51 ڑ+كج۵ بج بو )چہ فرج ہہ جج رو ××ررج3) ج۱ر

 مور بی و 05 مک" ہکر) ھہڑچ >۳۳یع "حج ہب
 ت7ج9 ہری ر7 تر ہ7۴ ر ا درہ ]رب ہہ لج

 +7 ”٭٭ مچ 7ج یدر جج جیمأہو جج عو ٥5
 27]٭۲ ج98 یہ ہڈر+ یرہ+٭× ک5 جیک چو یجب یریہوہچ

 ڑیو+ووزو ہن مہسج ٭ي مہر چہ چپ ہ7
 ٦۔جو ہر3 ٭وح جن يوجر مم ]بک ھےکےک چوڑچ ہہ

 “7 چو ںوج یر ۳۱+ جہ ٭ >٭.ت7ہہ۳  ممجر ہی
 تلد نمی وس 0 زینب جاکر 1 دنیوی جیکب
 ڈہہ[ج۱ یر ہو1 جب ہبج چ+٭وحچ قیمرو 7وج یو ٭]یيک 5
 ہہرہ وہم ےوھچ ]۹ک وڑ8ر ہّ٭ ۶ رو یب بیرج ھی جب جج
 ت7 7 اڑا ]۱ ہے ہر قدر ہیرو ج۹ ا 70ب ج۹
 یو ہدرم )ہ۳ ب٭٭ ]ہ۹ ؟ہرج٭3٭؛ وج م8 ج6 ؟یچ ۸
 مہ وج پچچ ڑی 7 ججي یچب معی+  ید) جج ھ

 ت7۶ ۶ہ ی۳ چ3 رر ×7 اے7
 تا۴ تارج ج7 ٣ نوجربر یروہ ج. ہہ یورج ٭جوج

 ی۹ چڑ ڑو٭ جج تواس ۹7 ر (ید) ہ۰ 7۴ یرجج مہجچ7

 ٭  ہزو ھ۹ قد۳ تن بی تم رک 5 ترک
 ہہو ۔ص : یمر ۲ ۸ ( جہ جچوج ی یجچ جججرع

 م۶ :ک۷٭) 177۹۷ ج 'ت7]1) (21 ج7 جج ہک ٭٭٭ 7< و7 ۱



 ح ےک سکی ےک

571:31۶! ۳۹ ×7 

 ںیڑلا بضا ذات سر ×8 ۲۹×۲ ۴۰۰۱ ہ98 ٭)۳

 4 5)۶۴73 5:87 ہ۳ 8ج8. ہچ ×8 8 8

 بت ا7۴]۹) ۱ <7 بہ7 77ج یہ, ×۱ 7ج

 ہ٦. ۹8۶ ہ-٭× و ہہو م٣ بق ج٭٭ ٭ج أ

 مجید ب۱(, ی.--ہ.) <۰ ×۴ ۰۹۰ 8۶,88 (ك

 ۹ م۴ >3 25 ۹۰ 8 ے(ی.٭7-م”]ہ57”)

 ×558:318)9 تو. وج۹ بج ہ٭٭ واکرهڑ) ۲ ثرآ

 ةںوھةيَلارَتتعا نم و53 ہ۲ >7 29 38:7 ٥

 ]8+ دزافج ہر3 ۱۹۲ ×× ۱ ×.٭٭ ۹ 7 7

 ×875953) دانہ ہج ہج٭ عا ]” ٭ :).])) جج ۱58 یب

 279 127 ہ5 ۳ک ہم 797۰ ہ٣ ے یو )

77 5۹7 

 ناچ ہہ ہ5 5۳ ×× ۱ما دب: ۳7

 2اآذ ٹک ہ۹۳ ہ ہ×8٭×٭ (۴ :ہ× 7 ۴۲ 5 7

 5)543 251۴ 7 ر

 لِقاَنَمَتِيكِيَتلاَدتْمَا ۶)0 ۹ ×۱ ج8 ×۴ ہہ

 ۳۳۶]٥× ۳ ٦× )7 < <مہجج])ہ۹٭ہ ۳۳۳ ۶۲۲۹۰ ۲۱۰۰۴۳ ہ< ۴ج
 ھ55 647 ٭*٭× ×۱× ہ 8.جو چ٭ ہ ۴ 3۰ 8+7:

 اکا 4914 5۲۲۶۴۱ 311۹88 ۹1۱ ج7۳7 ۳۹۹ 57ج۰) 77 ۱۶۰۴۰) < >۴

 ۴۹۴۶ 537 9ا۶۲ 8 71 ۲۳5 ×۳۶ ۹۳7 7+ ١٢۰ ۰ ٭
 ۹۹۹ 5۳7۴7 51515 ۴ ہ٦ ۹چ ۱ ۷۲ 5۲۹۰۴٢۱

 1 چا1 یل ۳ رت رات مہ. یوح٭ ہاو7٭٭ 5۳۰۲ ۰×

 ۹ ×۶5 ات٭ا۳۰۹۰ یہ ۱ ۶۰ج جچ٭ ۹۶۱ 3 ۲ ہ د5

 ٣ ۳9 ٦ 8۳۴ 8۳۴. مج ہ7 ہ۷ ]مچ جچ

 ا ۱ ۳. مہ. می ہقحو ہم مج بب یچ

 5775۵ اڑ ہے ہم یہ ممے. ہے35. قیم
 )5 ا٭۱ م۹. ×۰۶) ۷٘۶ ًق بب و()تو ہ چو

 ×5۶ < ہک ب مج جو: ج جج ج یىی تہ وک

 ا٭۷ ٭× ×7 ۱×٠ ×5 5۳۳1 ×× < ۴×: حج جج

 ۳59 70, ۱۲۵ < ہم. .ہ۳ :مرج٭ ج--×٭ ہ۰ عارج جج٭

 كم 6 ٭ا)۳۳ +5 "بب ۱8 ی>٭ ۳.۹۹ ہ کو دہ چ5.

 ۶×8  5م ہ ×۳ 0 ہات 5ع جہ ۴۳۳۰ ہہ ط۳۲ ×5

 کک 5 ا۳775 *۲۹۰) ہج ہج؟ چہ ×× ات مہ ہہ ہبرج

 7ق 5۹78 < ھدچج×->٭ ہت قم سد -ص ہچج وو

 19٥7۶ ڑ3 ہبہ ٣۰× ×ت ×۹۰ ×7× ۸5ج ۱5۳۴ )۲٢ ٭٣٣٭ ہج

 37۳ 9:۱ مج مجوجوم رک ي ہ یج عو

 ق۲ مصم ک۲ ہہ ٦× ہی۹8 یە×٭ ×-۳ج ہ

 ۵۹75۹6 8۲515 5 1۱ ۳۰۷. مج ء۱83۹ ہ76 ۱ت ۳ی. ._

 ٦*5 تت٭ بد 8 وج< یجج وع "ہ۱ 87 یر ہجچ

 5۹ ۲5۱۹ 155 ۹۹[۶ ۹۲۳1۹ ۳5 ۹6 ہ7۲ 5 ۱

 5ا۹۹ ہ 8 ہ5 ہت و ہ۳5 ۲۹۴۴م ےب

 م553 5۹۹7 ۳ ب٭ء کر  ٭ (ے]-. وما م۱

 ۳٣۵ ۸ستلا لاق

77۸۸۷۶۷۰۰۸۰000 

6222 

 1 لمحات لاتا ئل عج یو قو

 ہدایات ای ا ا
 < نسل ما اش یتا وا ماما اح َتيعیقیت اد ۶

 2 یل 5 ن0
 ان نرخ ع٥ یو اکا دام چ ہیزم ںیاح

 1 شامی لمجو جا املاک تارف ںزع نہ

 ا ولا ند نون یوم ارد کر نام رقص

 ۷٤ ےس 2پ 1 ۶.
 ادخَهَي نام ْنَمالارْخَا نیذيلع

 مہر چت ۶ ہدوج ٴرھجج کم مہ 685 چوج عوہچ

 5۳ چو: ۸55 3ہ ج۷6 وج ڑچ وچ رچجودر یچوچ

 377 جج أ7 یو ہ'مجر یور بوروچ چو یے چی

 5۷ 7)3 3ہ ہزو ب5 ر مور ۸557 ہ ہجوم چہ چہ

 ۳ی( ۷7۳ 53۳۳ 75۰ج یھ 87۳ مچ چو وچ

 ت۱ ی>) 5چ ھڑپ ہ۳7 ھ77 ۳7۳ ہ8. ے٭7+

 ھ277 “ھر یو ہجر ہجرجر  ہچجج 83جی چو و چپ رد

 ٣۴ ۳7 ید ر ہو جت چجوہج ۱8ج جرچ چ یس چوچ

 ڑ٦ اج ٭ ×٭٭ ٭٘جہ×٭ جج ووججرج ج7ر مور یجم ہک

 577۳ جج جسجو "'ج چچ جج (عد) ٭ چپ

 ؟۹3۳۳ ۲3ر٭ 57۰۳7 یھجو !و ہی[ وجہ چوجچ رژمورور

 ید ٭5ہ7 ۳۸۸ ہجُسوجو ہوچ+ی عید ج وج یر و

 ی7 ×7ر ہل جج چو ر (ممر 1657 ×7۹ ىج ج+

 2786 ج0۴ ی۸ ہو 7۳7ج۳ ہہر مرہ وج چے وچ

 7۹7 ق٭+ یس ہیوج ی7 ۰×٣ ج5ر ممر عچعج

 ۹75 مج٭ ٭) جج نجبوچ ت۶7 تہڑزب٭ جہ چہ و

 جبوججہ ےک, وج یو وو" ہ7جج جج

 7+ یر ہا وج ؛ج ہچچ کک یو عی چآ

 ا717 2:۳ +7 ٭))ج 7ہ یج٭ اتم جج رہچ ×ز ر جج مز

 ت7 77۳ ت7 بج 6۵ر مر جا ہوسجرج زمہ

 < >٭××٭27٭ ھج ]جر مر وج جا ہد ہر جہ

 7 ہ5۳ 55۳7 ×7 ×7 ہ چ جج پی پچ ہروجچہزڑچ ہو

 یدوچ) جچج ر

 یگ ےس وہ ری کک



 سکو ہہ ءء۶ : ہن
 نمٹا تک عالم ةجا ای امہ مکس ما ااتنمکقققامال ا غل تو تل فشسسات اھ سفصفاس لاک دی رکناگ جب اکا یش تھا لم وھک - دھھلمام تاف تعل شمع گپ ھم ملسھکج سدا ےن خحفع یک ا لشس یت مس خا ںیاڈ عدت کد اف ةع

 ۳٢ ×3 تو ×× ×× ×× ۶۰۷ ۰×× 92و ×9 ××
 -×3٭ ×۲ ا8 إ ہ8 تابس ک3 ۹۱۹۲ ۹۴۹1 377 71557, 7)۳ ۱۹.
 ۹ یی آ90 19 ہ9 آج, ٣۶۰۹ 515 ×7۴ ٭
 21979 ت۶5 85: م19 8ہ ٦ ہہ. ]ہی ٭ ناچ

 ي۴۹۹[۶ |

 ٤  ۱ 2۳۹5, ۱۹۶1 5۳مم7٭5 ۹۹۰ ہ۰۹7۲67 2٦
  ۹.٭ ٭٭٭ ٭ہ جج نہ8 حر ,۰۹ 5517

  ۲٢۱ ۲وہ53 ۳7 53۱88 ی7 ج۳ م٭
 ٭ج 33۳۲ 95۴7. م۹ یو ھ64 )٣۸ء٭ 5۰1۹

 ٣ ۱م" میک ۱ ۷۳5 *٭[3 بصات ہمہ ٛب٭٭ ۸۰ جت)ًو

 قد ہم یی ھہ ×× 3۳م ]وو ہہ ٭۴بوعچو 9و یچچڈ
  ۹879 <5ک۰۳ ٣1× ۴۱ 677 7 1751۴ 5 7۳5

  ۳ہ7 چہ 5مآ بب مس 3چ مر٭ (۹ہسہ]ج ۱ک د٭۹
 ۶ا27:78 ۴1۹۹ ×5 ۱۴ ۱ ۹۳ ۶ ٥ ہ٭27 م٣ 8و9

 اہ, 9۳۴ 7 ۴۴ و ۵ ۲۹مو ۲ ہ5 2111 1)7 ۷4
  -..۹ہا بک ۱ ہی ھر ۹75۳ ۹5 579 591
 چک ٭ہ۱ فی بی روس وچ ی٢> .٢۳ 5۳۲ ۹۴۹

 ۹4 7875 ×5 ۱( ہ1 7519 514 6:۰5۹و۱۳)

 و24 ج٣ >۳ 0 )7۳ مو ہا×55 عج 55 ہ
 >5 ۹51۹ ۰) ی٭٭ >6 841۳8 موہک << ہ۹ ہے
 5> جت> ہ٥ مااظ ×۳۶. ۱مو ٭-.باوک مصر >5 ۶7۱
 تد6 جج بو و ہری بس 1,۱ ہہ م58 "ہہ
 ۲5۲۳7 1۳۰ و"< ی۱ ب۹۹ >11794 5ب۶ 6 جڑ
 ماتم 97 ۹۹۶ص چع, "ہم ٭ م٭٭ م٭

 اج 7)4 ۶8۶ ڈ3, ۹۲ 514 1۹5 +996 2 ۱

 ہ۹ 51 1)3 >7 ۳ <۱ ۱۹3 بات ٭.ووم]!ج
 >7 8۳۶ می ك۱ ٣٣ 8ہیر٭  ٭.م<٭ ہ جڑ. ۹ +5

 851 5۶۱۰۳۷۰ بم ۳ہ چ5 ٭ مہ <۳ بب 87)

 ۳ 7 )7<. 7< ٠> نی نمک

 یٹنرایکلال مج 8۹) 8۴ روشن جب 3
 ۱ م۹ ی۹ 5)9۰3 ہے. ۳ وج بجو عر ۱ یک
 31 ٭م٭ مو (× م69 حت ۳۳۳۳۴۰ یج
 5 ہا <ی ١ ہہ ا3 5۰ ہ ہ5 ۹ہ م چک
 3119 ک5 ک3۰ ]٦٥899 ۹5 ۳۰۲97, ۹5 ×۳7 5۱۶۴ 3ت5

۱> ۳3× ۹88۷7 07۹5 

 ۴۴۳۶٣ 8 ۶1۹ +٦0٦* مے ہ]”آ) 5۳۴۴۱ بہ یہ6

 271575 ۴۲۰٢۹ یب٣ ب٭ ہ وزن >۳. 8۶ "م6 ۶۰۱
 ت٢] ہو1 >7. ۹چ ۹ ہ5۹ ۶950 یہ! ہم ٹچ
 ۹55۱ غم >٭ج >5 ی٭ 58 ہی مج عو چپ
 "×57 3 م7۳۰ >٭٭٭.٭ ۵ کت ۱ تک <

 "۲۹9۶ ۹٣۹ >٭" ٭ہرە. ہہو 3 ف۱ تد57۰ک
 71675-۹۱47 771 ۴ یب .٣> ١ ۹۳۶۱ ۴۳۳9 یو

 م57۳5 ا5715 5۳57۶۷ ۳۲۰۱۹۳5 ×7× ٣۳۳٣ ء7۲۲۹ ۶۲۰۲۴ ۱

 اریھط ءام ءامكا سا لت ار - روھط ×8 "ہ3 ہ٭8٭

 دیگ
 نس ام ہی سک مت ام مے تقق نسب ظلک ا تھسا ھسسسسلا ےئل کل

 ج١ ھج مدت ×ج× دو >-٭ 3.۰ ہس
 ۴5۰۱ -٭×۷٣)ہ×. آ5 ک8 ہ۹ 1157 ۴۹۰۷۳ و 0
 ×4 م19 ×5 32 ہ دو ٣ موح< و ]8 ۶

 ۳.6 ٭1۹9۴5 ×8 مہ. ۳ ۳٣۳۳۶ ۳۳ ہ5
 5 ا۶٥٥1 ۱ 5ن *۳۰۰۳۰]۰۳ .٭ 0۱9۱ 7 71 ٠7× 1۳۳٣7۰۳۰۴

 8۳8 ۴ .۴٣ تہ ]۴ >۳ 3:×؛ م۰۱ و ق۱٘ ۱

 اج م×× >. وو 5-9956 ۱ ہ۶۳ ××. کف

 )حا 155 8م ث٭<۱۰ ںِساَتََكَيكََْللَرلا

 7. *۳۴۰7 ×۳×× ۳27۰ ٭ 5کا مے 55 8ہک
 رو سہجج۳ :۲5ر٭ 9. 5۲9] ۰۱۳۹۳ 8۳ج 8 ,۹۲ ۳-۳٣۳۴

 5۳ 51۳ 31 ۴٣ 1ک ۹7۳۳ ۹۳۹1 ۴]۶:۳ ۰:7 ۴ 1۱
 +1 ×× *1۳۰۳ 7 6۷۶ ی5 2۲95 ۰۲۳ ٣۳ 15ہ
 ۹3۲1 7٥ ۳ ۹1۳۱ ٢۶ہر ٭]×٭ ہ85 ك8 "۷۳ < 76

 اء۳951 ۶۲ ۴۳ و۵۳۰: مہ "7۳۹۹ ہہ ی >۹9۶] ×۹ 3,

 ان <5 ب۹۰ ۰1۳51۳ تم *ا55 ۳۶۰۱۹5 ۹6۹۰۸۳۰-۰ ۱

 ڑ6 ہ1 تا۲۶۹ ×12 ک٭٭ 5 9۳۷۳ رر8, ۹)39۹ +8۳ یب
 مقع یتا م75 ×91 ٭ا۴ ۲٢۱ ک٭ 5تر ت٣ج <<

53581 

 5)۷۳۶ ۰ ۱٦ 0 ۳٣× م35 ۳آ 1 7۶
 7 1 01۰ ہ7۷. ۷ 27۳9 ×9 ہہ. ۹۳ج ی9
 55۱ ٭٭ ہہ اج ہو چرس مت مم ١آ م] ۹۰ ہًژ
 55١ یہ0 ۹۳۳۳ ر31۳ 5۸ ہم م۱۳ 3۸ ۶ 1. ×٭
 ×51 ۹۹9۲51 +70 ٤9۲۳۴ 5ا15 ک27 604157-76 ۷ ۴

 ۳38 ۱۳۹ 3] ۴۹6 ک7 ٣٣۴--41۳ یب٭ ×۹7 ۹
 ٠٦۳5 ۱۲۷۹۰۳۴ 5)6, 1۹7۸ 415 64615 ٭م ی٭٭ ۸8۹۳ 81

 م۱۹۲۳ اگ 5 ۹5۱ 16 )۳. ٠:9۷۹ ہ٥ 7

 95 1× ۴۹ 8 ۳ ؛ ٣٠٠۱ اَتملماَكَزلَر یو ٭<
 تا

 ۳5ج یک وا رک 21۹+ 71 777 679719 7 <4
 ۶ رم ےس

 آ۶7 ۶11[ ]5]١[51' 5131155 کك“ت1ا4 4ر 1|۹ 5۲۹۲5 ۰ هنضبم

 ار ییاضادتلا ہلا جے3 جہ ٤ جج 8ج "جب

 3۱۹۰۳. 571۹ 5۳۰۴۷ “۹۹۰, "۴۰)۱۹ ۹7ہ ۹۹۰ ۹ج۹
 تر ٹاک ۳۳۰ ڈ۷ ×گ.< ہ79 ہ۴ ك5 ہہ, گو

 ۴518 ا315 17۹۳۹ ۴ ۱

 39+ ٥۶۱۹ ۴ ي٠۹ ۰٣ج م۹51۹ ۴۳۰۲ ۹1:۹۹

 ٭٭۲ ؛ لَعَحَم اتاَبس مالا انا ليتَاکَل لَعَج یی زلاومو
 یتدرملا ۷۷۳ 3113۲۳ “ك۳ ×5 چوج وج جج یر

 م۲۹۳ ۷ ×7۳۰.)-×.. دا م۹, 31136 ہم ٣۹8 یج1ا6 دہ جہتج

 ۳۷۹۹. ×۷ >۳ ہ۳ ت٭ج مہ مج ج٭ اتاَبّ×م٭ تبس

 تجج 3چک ۱۹۹ ۹۳۴ ۹ 5ہ مو ۱ تابس ہ5ل 78, ٣۹5۹1

 78+ ٥ہ ۴ ۱

 ۹51٣ 515 5۳۰, ۰۴×۹ ۴57 ہہ, ک۹ ۴۳۴ 65



۲ ۱ 

 اج کلا طو تارف ِثادع انه نیرحبلا ۶ ینلاوھد

 اروجحم ارھفاٹژرایھٹیپ لعجو -_ رو ٣× ہک چ8 مچ

 ہم۱ +3۷۰ ۹چ." من ثم یر مم٣ ۳ج6
 18۹ 859۹7 ہ6 ۹۶۴ ×۱۴ ۱ ٌبَذَع 9۵1 ۹۲۹۳۳۴ ۶5۷ 57 ۱ ثا

 ۹۰۔یو ٤× ہر۳ مم ک۴٠ م۳۷  راجا ۔یز ۹۱۰ ۱ ٥۰

 ت۹ 5۶7 37 ۳۰۲ ١9۴۶۲٣۴ ×77 3آ ۹9۹۳5 و3 ھ۳۴٭
 8. ]را 7×۳ ۱ (ی+) >۰ ۳۲۳ 5م ۹۹۲۱ ×53 ۱۷٢

 ا۹۹ ی5 ۱۹1 ۶8455 ۱ ی۹ د٥ یچوچ<٭) ی ۹8. ہ6
 تو, !< >5 ۴۳ 0[. م٭ج. می ی5 -
 5395 ۰۲۴ "وو: قت ٣٢" ہ (۹۱ ۰9۹۰و جے7
 ػق0ج۳) نعرج 17 ہ۳۰ ہ۹۴۰], ۲س۸), 75ج ٭ ×٭ 35 ۲۴ ۱
 ۹۰ی8818 ۶1۹ 773 5 6 >۰ ۱ ×7۳۳۳۶ ۶۳۶ ۳۵۱ ۴7۳۴۲۹ 
 "۴۳ ر۹55 ب5۶۱ ۶۲۳۴۹ ۵ا۶, 1 5171۰ 5۲۹۰۴۲ ×۳1
 (۹ا5] 21515 73415 ۳۹۲5۶ ۱ ۳٣۳> ۹3۶315۹ ×13ہ< ہ۴ ()
 7۳۳۳ ٣× 5۱۹۳ ۹۱99711 ۱ ۹۴ ۲7۹۴ ٦13-۳ ء

 ہم ی ہم5 ×6 5×5 5۱×1 >۳. 93۳۰ *۲۴۱ ۹

 ۹ ۳۳)۳ 7ہ *(ا5 5۱ ×۶ ۶۱۴ 5 25. ×۳۹ 8
 ۔ ۶۴۶ 87 ۰۰۲٠۴ ۴۳ >۰ 8۶۱ ص8۰۶۱۴۹ ۳۲ (ء

 رکا وے ۷1۳ ۳--1۰۰ 7× ٣× ہ۶۱ ۰ ۴
 558: د۴ یک اہ م۳. ط3× ہ ہم٭ جو ٭ج 8ی

 ٤1×7 6۳۶7 ۰۸ ہ۰ *5 5 88۳ ]ہ ×۴ ۹< (۴
۱ ۶ ۶۲5۲۲۳ 5۱۹ ۱۲۹ 81۹۷ 28(4× 7 ۲> (7577514) 

 ۲57 55۰ تب. ی. ہم5 << ہیوڈک 5 6
 2 ہہ )9 559 97 ۴)۱۹۹7 ک7 5۶] ج

 ٦۹1 2٢۳۹ 75 ۳7 ۱ ا037: ی3 >5 می ۹۷۰ ".٭
 ہہ ۳۹۲۳ .۱۱۶۳۵۶۰[]۳ 3) ×۰۲ ×55 ×جح ۳ 5 ی۹

 گ۱ 355 ۶۲۴ یب ٭٭۶ 5۲7 7, 7۹۷۹۷۳ ٭) مج مہ 3٭٭
 مارو 32 ۳865 ۷۰۲۰۷۲۳ تا8 ہ5. ڑ3 ہوس 8۳

711 ۹۰ 5۳۷75757 7) 71۹ 85154 ۹۳۹۷۳ ,۶1 

 ارم ابن ہجرت مالا نو قع یدلوُمت مچ
 ۳ج میا مہ ہم ۳۴ ” ہ7ا ٭5, 5۳۳ بسن ۹۶ 7ہ ب۹۰ ہ37
 ڈو٭ می. ہہ ہا(, 557, ا۱۳[]5, رهص 5۲۱ ×5 | >۴ ۳۹۴ ٭
 ہ۹1 5115 ۶۶5 ۸5 ۱۰۷۳٣۷٣۶ ۹)273 >٭ 3 ۶۴
 ۳ ۹9۶1 ۹۹۳۰85۳۱ ۴9, ی۳) ×۳× ۴ ۴ م۰٣ <۴
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 ہر یارک نا اش مالا رجَآا نم ویلع کلک مل

 یب دب ۱ہ ہم٣ 5۰ہ ہہ ہچ ہچ

 555 ۶7-۹8 ہم ۳۳۷۶۹ 7 77 ۹۰ 7)5)4( ۴۳٣

 ہکت7۲۳۹ 5۳577 57 5آ +9۱ یص٭ 0۰7ہ مہ ء۲۳ وہ

 ہ5۱ ہ۷ یک ۹ م۳ ڑ۳ 8۱21۹551 ہت ۳۰ 5
 ٦٦ اتا 5۲۳۹ 2 2۶678 ۹15۱۷۴ ۹ 55, ۹1 ۷ج ۴

 ۶۳ +7۱ ۹ہ 5). م٦٣ ٭رآاخک ہ58 ۹۹

 ۶5 ہ8 ہ۱ ہ۳ ۹6ہ 3 اہ ۹۲ ہو.
 مچ ٭ ٣جك چیت ہہ "۹۲۳ ہم ٣٢٣٣۰ ٭۶ م۳۳ ۴(

 ج[یو|پ

 ۹۰۸۳۴ رک 55۱ ۴۳ہ7 یب ٣× 5۴57ہ ررھط ۹8 *٭, ×۷

 9۲8۲86 ۶۱۴85 ک۔٦51 ۳۴7۳۹ 57۷7131 ۴۱۴83 ۴۹) 75 ۱ 5 7

 ۳۳۳ کک ۳ ۹7۳ ۴۲5 ہہ, 18۳4 ۱8ج ۲ ۴7

 ۔ی۳] ۳۱۹51۰9 ۳۹ ۴1 ۲۳ ۱ >]۳+۳۷7۰ک1 :ہ۳۳٣) ہ۳۳۳٣ ,ج

 >5 1ا۹ 51۳7 یى٭٭ م٣۳ >×ج جج ہ ]ہم یہ ١*

 ۹۳. >7 ہ59 ی۱ ہی دو یک 185 جج ہہ
 ۳۳۳8۰1۳۳۳ ۱80 درذ اتم 39 چ5. ر٭ >مو ودر٭

 ۹ ٭ہ ۶۱ یك٭ ۶۲۴ مہ 3ٰہ۳ص--۳ہ ۹

 7٥۸ 55 چے د۹5 کپ وہ بو موم وہا وج مچ
 ے95 5519 ےہ ٭9۱ 5۱۶۳ ۶٥۸5 ۹ج 8ی ہ بوج۰

 ؟93]۹37) ۱ ,۳۱٣۹ 7ج1ک ۹ ۷۶×7 ۰5۳7۶ 377] ۴ 9۱

 اہک یتا کعب قت ت - یسانا ٭م 8 یسنا

 ۔-ی و ]5۹1 ی٭8 من مات و88, ناسنا ۔-یو 5۹5۲۹ ۱۷۲۳۰

 جہ مہ ۳ تعتج ل3۹ ۰۲۵ (۰۱ ہہ7۲۲۴ ۹۳۰۳۴ ٭×77

 7ج ۳٦ ب٭٭ ق+]-٭8 ہ ہ٭ ×34 جم 8۹۸۹ ۱

 ف۹9۰ د:۱۹۰۳۳۶] ہہ. +8 ہ× 1.2 *۲ ج۱: و. 7۴+

 5, ہ79 ٥۹ 755 أك5 ۰۲۴ جہ اتا ×7 ۹ ۰ ۴

 ۳۱ 517۲6 ۷۳۳۰ 'ے۳٣ہ٭ )×۹ وچ ۹۹۸۰ ٭' )۴

 ۴89۹ ۳۰۶ ٢× 87 ٦٦ٛ ہہ, ×× >7 3 ۰۲ ہ٭ و8۱
 نو ہے ہہ ک۳ کہ۳ -×۷۴۳×' ۹۴ ٥٥ہ. ۹9۹3۳7۳
 819۳۳1 55. ا 7879۹: و] 1۳96 تما ہہ +] 7

 وات٭ا5د ٭م۱ ہ7٭ہ 8۹۸.۰ مج. (9)ہمم جم
 ۳9-ج[38 547 ۳۹ ۱۱۴۲۶) 531 ۹15۹ ۹۰۳۰۱۳ ١

 ووعوسو رو ےس

 مھنيي نوع ںیلو 5۲٥۳5۹[]5-- ۳7 یے مہ 8 وا8

 ۳ ۱۳۳ 56-۹ 5۷75 : م۳ >۳ ۰۹۳ ۴۹۰۳۳ ۹3۰ (۴

 جج ٭ ٭٭ہ ہک. م۶۱ ود بہہ (]٭. ہ5

 ۳۷۹ ۸ ۴۶ ا ا! ہہ یہ ہ9 وا ہک ی جج ×۱
 فو ه5 >٭کرو ؟ 8ی ٭[ج م : ج٭؛ وات٭ ۶۲۴ د٭

 ت1 5155 ۹ج جج یج٭ ")۳۰۷۱ ۰۹۰ ×× : ×۹

 ۳۳ ی٦ ۶57۴ م× جم مت م” ٭پ رجع م× ٭ج

 ج ٭غؿ ہ۱ 5۱ ٣٣× ٢۳× وچ چہ مچ مج "چہ ]و

 ۹81۸۳7 ×۲۴ ہو ہ 7ج م۲ ج٣ر ي وج ید
 ۹۱ ۹۰٢ 55ہ ۳۴۴ یت ×۱ ہ ۲٥+ چچا 8

 35. 5۲ اکہ ۳85 ۱9 772111۴۹ 7۲۹] 71۹)۹7 ٥ ×۳3 مج

 تی

 ٹ۳ ۰۹ ۹×٥ ٥۹۳٣۰ مج ٭ب ہم٢83 : هيمدْيلَجَو

 اڑنَئااَمچ و ہ٭ ٭ ج5۰۱ ہ۰ مہ٣ہ٣٭ >۳"

 41×7 6۰7-۹۴ ۹۹3۹176 ۱ ی۹۱۲۳ ہ۶۳ ہب 7۹

 م1755 1۳۹ >ہہ 8۱۰ 5١۱ 5۳7574 ۴۲ ٴ٭
 517577 ×57. 7. *٭جہ. ٭ح 3چ ھم ۱

 م1۹۳۹ 218۰7۳ (58۲ ۹ ۹7۹ 5۹ ۴۶۸-۹] د33 م۱ د۰

 ماج٭۰۰ ۳ج۳ ×٭ٔمّ×٭ ہ٭ "ہ۴ ]مج چہ گو
 ٭ہ. ٣۰ یر٭ م۳۹ ٭5۲۳ں يمر٭ [٭ہ6؛) جہ بچ چچ

 مجعے کل٦ ۹95758 ٭٭ (8885۳ ۹۹ 71۰



 ہمالتمت ٹےطج ہمہمیچپ ہ۔ےط٭_۱تؿب دال -یعز ھم ىٰخ ہےےمٌ سی إ

 800و

 تا ١سو تہہ چہ ۱ ٤"

 8۶۴۳۴ ٭ہ م8۱ ک3 08۰۹ ب8 م۴ ج5 5 ۴۳۱ ۳۹ ۳۷ ٣ ہسنتنلا لاقو
 57 15, 57 ۲۹, ۰۴ مج ہ )۳ چ٭ے و08 5 71

 ۶۹۲۶۳ ۴9 ٥ ۱×۳ ٭إ۱]۳۴ ک۲۴ ۹۲8۶ ۹)2۰1۳ 3۹57۹ ۴۹۹ یب۹
 ۹ا۳٠ ہہ. ک۹ 49۴ 5154 <۳ ہہ ×3)۔ ع57 ۷
 ڈ۴ ہم, 0 ہ۱ا7 77۹م 7۹ .[۷۳) (۳ ۹۹ (۴ 1771
 مك5311+ 7۹ می, ۶۹۳٣۶ ٤ >8 3)ا ۲ج4 8

 ))١58( -- ۴ ۱ق3: ہہ ()۳۳) ہہو مج ص ٠٠۳۳

517018 5۹7 7 

 امر لم - ہ۹ 197951 ۵ اچ۳۲۵3 )18 ۹, 6

 5 5۴) ×773) ۹18۳۶5 اتم او >×)] 297, ک۹۲, 7۹ ×٭

 چاک ۳5۱ص ۹۹ >7. ہ ہہ. مچ 8 7
 ہ7۹7۳ !ما5٭ 3- ٭ ۱ ۶ہذا۰)۹۸8 ٭. ہہ
 55791 ۹7۰ ۹۹۹۰ 1۹۳+ "۸۳ ٭×تت ے۱ یب5 ۹۷۹ رکا
 ف3 7× ء۹۹۹٥ +۸ ۱۳٢ ۹ ۴ج می

 21879 ک 371915 575 57187 |---(ی3]۲5))

 نلضَتلا اسَو اول - نمحر - یز ۳۲ ۲ >5 ہ×٭ 87
 ت59 77 ۰۶ 51۹1 ر474 ۴5 ×1۱ ۶ 2) 7۹7 , 7

 ٥۹٭ ٣٢۶

 ارمكَاَمِ يا مَن لَمَجْئامم والا قلع ییا هلَدلَت

 یک ںی آ دار آ ن٣ا ةنلوَر اہلاو لیلا سج ینلاوهو × وتی
 57 رم كرتا رس

 ٠ اروکشداراوا

 وک ک۲5 ×۳۳ ۶۲ ت٣۳[ ہہ 575 5۳۲۳۷ 8 ٭ب
 5ک 7.۳. ی۷ 287 6۹4-۹31129 ۶118159, ۹۷۹۹,
 ک٤3 ۹1۲57891 ٥ پ77. >۹ قہ ۹.۹7۳ رات

 ٦٦× 796۴7! ب٭ہ: ہہ. >ہزچا5٭ >7 ٭مجىإ ہہ 6
 2۳۰۴ ×۵5 م7 ۳٣ یوجح چک٭ ہہ ا ۹
 ۳۰ 5 م۱ ہ5۹ وک ہ۷ را. >۳ 885+2۲ <

 ےس و٣۳ نییتڈ ہلاذ45ک 55 1, 53 ۱۳۳ 5۳۲۹۲ ۴

 ک۹۹ 518 *]۲۹ 887 7 71۱

 23 ۹3۹) 1۱۹ 08 ۰۱۲۳ ہ۳۹ ۴م × ہ۴ ہہ قی

 ناخح ہدر٭ مات. ۱۳ ۹۹ ۱ 66 5 ہی3 ہو ہک ۴۴ ۰۷
 558 87 ۹۹1175 5 ۱ ٭ہ 2.۹ ہم8 یہ ۰۲ ٣۳٣

 6۹۲9791 9۹ ۴۳۰ 1+ ٭ ۹۳۶ ×۱ ۳ ]عج

 81۲9۰۱ ہما95× ؟۳۴ ی٭٭٭ ٭ب ٭ج می ٭< ہ ۸1۹8۶۲ ۰٦

 تا8 ۴۳5۴ ۶۹ ٴب.۳9۰۹ ۹۳۴ ھم, (315] ٴب>م ۴۹ 3۷

 55 5ا5 ک5۹ ۳, ۰ ہت>٭٦ كہ. ×× 5ت ہ و مچ
 ےڈچک ہ5ا آ  -جّمہ عو. ٭٭ می یو۳. ٭٭ہ ٭

 ۹901۳۰ ٠ یب چد٭٭ 1 >ج۳۲] ٭ -٭رج. جج یک

 )تا0۹31 ہ۵ ج8 .5و چ۲ ہچ٭ج ۶ج بہ7 ہہ

 907]5۹۳5 ۹۰۹۰۱ 5ہ ۳۰۲ ۰< جت ے ۳٭

 ]۳۳۶۹ ة8 ہ ہ11 م× (م "مت * ٭
 ۹89151۹ ۹۹۴۱ 5۳۱ 77۹ 7111 ۱٢۲۴۱ 75 5> 577 ٣۲۹۶

 ۹7۰8 ۹۲۹۰۹۰۳ )7 ×× 9۲۳۷۶ *۳ہ ۳ ج٭ "۷۴۰ ×

 ج8

 ۲| ناں لا

 ےس شق نس ٹی شہصشسصت

 1 ہی شب منین ثنا ئا یت لک لیک 3
 ٦ او ضرالاو وما یلخ ینا ارم موج پوئذب

 0 ٦“
 47 الا نما جس ول لیا دا توپ 7
 ا نوا 20اپ مارا تا عکس ا
 - ہازانمار نا عر یا ف لعجفا مور وامتلا قلمح ا
 .< لینا دارآ نل نار لا لیلا لدج یزلاومد ا
 یل لک وم ننزئا نیغتلا ذا سَم کمتر ا

 ۳ شی نئ سا اک نیلا عت
 | اک ٹرغا اکر نل رد رزلد لئ کمو
 ٦ تراس یتا مار ناف یبا مکے باکح 7

 ٦. ۂَكَو او ملال او اوتکسم
 نو ديل ياد اما وف فذ عب ناک ادرک

 ٦ 52ا رح لا سڈگلا نین ورھااھلاظطاعم |7
 ۱ 6 اماکا قلی كِلذ لت نمو نون بالَو یحلاپ

 میر ٣۰۸ ہت ڑژموروو تو !ںومہ جس وج جوہ مج یج

 فریب یا م77 یی یا. ا ر 7/5 چر7 نیزہ چ دہ محو

 (٭7 ٭7777۶۱| (ھر 3/5 ×۳×, چہ ن5 ہ ید وو ہ۹

 +ہچ چ1 ٭8 منی بیر وج دجو× ٭٭ بج
 6.8 ویب مرہور قرو ]پوپ 2: ےںی یب [8:.+ چ١
 نور یبہ ×۳ 77 37. ہ]۳]< تہرجک جر "ی۷ 5و 6

 17۰7۲ 1777 ہم۶ يہ مرتد ہرے ڈیرہ ہر7 موج 7۴
 ٣7 ہم7 +۰7 یب یر 60۰۳۰7 و7۴ 0 / رر

 ]۰۳5 55:۸57 ۳×۴ 77 72797ج */8 ٭ق+ یج  یر×

 يہ >×٭ ہ )[97 جر محدر ۔٭ وچ ۔5۰۲ ٭٭ ر7

 ۔ت٭27 ہر١۲۳٭٭ جو ۸ہ "وج7 ٭ ]جج ٭٭ بوجہ
 ہ۶٢ 77۳[آ ر (نمدر عچم+یج ود تو ہی ۸4

 ج77۹ 77۳۳7 ےہ یم یر ۳ ۷ ا7 ہت ہ7۳

 5۹ہ 317 36. 275757 منور یھ + ٭و ج7۰ ×7 ا ےہ د7۳ 9آڑچ

 تم × مچ|و٭7 ٭ک ہ ممرج٭ جی  یےر یجب ×ور ٭]. ي

 ات 7ہ 77آ 7ج 7ج ۳۳ م77۳۰ ×ز 27 ۱

 5ہ یچ ×۸ 757 ہ۷ مندر ج,ہ٭× ہہ ہججرو٭ 5م یک

 مج 717 87۰7 إ (حیو)ز یھ ء یرو ٭×.٭ ]۳ مچ "فہ بور وچ

 ۔ےچج و چر۰ 70ٛ ٭ی ٣ بک٭0 57۳+ :زو7 ج7 یک ۳۰ر

 (ب-۱) ب٭٭ ٭زو) تو58 >7 تب7 7)2۰,+ بج ۳مج٭ ۴ ہ٭وچ

 7ہ ڈیرآ ہہ. یو 7 ٭ ترقی ہہ ہےک جر مج ٭
 کہ 7/757 ۳7 777 7777 ید تی یہ دہ د-ج)٭ ھ۳ ر



 ۳98۱ (61356 ۶۳۳ ب×٭ ۱۰۹6) ہ ×× ہ۳7 57 ہہ
 57 ۳ تم 1وت ]موجو جر  ںيس بہ 0۳۳

 و87۳ ×87 ٠اس ×۲۷ ا3327 ۹۱۹ 8۳7۳۸, ۱۹۹ 7
۶85835 | 

 >58] یک ہہ م۳۸ ۶۲۳۰ ہ ٴہ<٭7601۳7+ ۰۸) ج7
 ءامس ×0 <9 ۹ ۲۴ ۳] ت7 ×۹٣ ر۹ 7 ۱

 ٦5117 ء۳۳ ٭٭٭ جم: ہہ چچی م٭ ہک
 امکان ۳ 7۹5 ×7 "ہہ ہ۳ جہ 8ہ

 ۹7777 ۱ ا۳۴۲۹, 7۳۳۳ 6 ۹۱۲۹77۹4 ۳۴۲۳۲۳۶ ٣۴-2٥٣۴
 ٢ئ ی۰ 55۳۶ 3۲7 ×۰۲ ۶۹797 جہ ء۱٥ |5 8
 977 55۹ م۳ ہجر ۳۲۳۴ا ۴۳۱ 5۱5 ۹٢1 ہہ ء۴

 جج < وی ا٭7 ہ۲۷. تر3 >7٭ 8 ۳٣
 ۳۳۶ 5ہ. 77 796 , 5۰ م۲۷۰۰ ۶
 ت0ج 5۱+۱9۹ ت۰7 ۳۹۳۰۹, ۰۹م ٭ اچ
 کے1 و5 ۲ 7۹5 77۹. م۹۳۳. م۴ ۴۴) 55 *+8)

5۳575۱ 

 84۲5۹ ۹۹۰۱ ٥ ء56۲۹ : ب۹۳۰ ۹3177:۲۲ ی۲
 ہ۹۰ ہج٘ ٭٭8۹ م. ثب ٭ ٭*ج ػكبہ 8ك ہ٭
 0183585178 ۹85۰7۹, 51۹ 5557 ۹۴ ×٭ ×3۹ ۳۹ ۰۰ 7]

 ہ۷۱ 6 ہ٢ 5 ۹, ۹15 357115 ۹۹۷ ١ ڑ3 یّوحچە

 1۹57 5۳۳۷, 1۹۹) ہ بو7 ہ٣ہ5) ۰5 9 7
 ۹8 59ج مے. یکے یو85 9ی 6ئت. ا۹۹5 ٥۱" ۳٣7٣۳

 م75۸ ۶۲۳۶ ہ75 575 ۱۹ ا581 ٭۳ ×--857۰؛ 6
 553 مہ م۹ ۰7ی یو وچ مک مج]عج یو مچ

 ۹75 ٣٢۴۳۳٣٣ ملت 5۴, 59 5ا5 ۲۹۰۹۳ ۹۰۳۷۳ ٣5۹۲ ١
 +چ٭ چؿ <۹٭٭ ٭6 :تج ہ ۶۲۳۳ ےء٭ اہ ٭ح٭ >۰( ۱
 ت59 51 (م1971۹ +۶۱۳ ۰×71]., ۶إ193) ×۴, 815-8: 7
 ا5ک یج٤ )5ک یے 3چد [3۹+ی۵ا ۶7۴ .۴۹] ۱۳5 5۱۹ یک ۴
 ڈچ؛ مہ. ہک ۳)1 ہ9۹ 8ہ٭٭ ۰۷ےہ٭٣۳× <

 ہ88 ٥٥٥٥ہ داەرک ٭ ی ۳ ٭ج ھہ ا۹9
 یو وچچ ہت م8۶۱ ہ۶۸ ٭×85٭5 88, 8 +5
 دا7, >1ا5 8 یک >۱۳۹۷۳۰ ۹۸ ٭م7ہ۳۷۸), ہ ×5۰ ۱ یڈ
 ۹۰۹۹۰۷5 5 ,5۷۲۳۳٣7 ×۳۲ ۶797۴ 776  ٣ج <٭
 ہے ا995 6۲7 ۹7۰, ک57 ۹۲۳۶ ٥ 5۲۳٣۴ *ہ۳7٢ت ی۰

 مان ںجودہ٭ >٭۳٭۰ ہ٭) ۳ 7۳57۰6 5۶) 2 ٤
 و 0 یک چک ۷, ×9 5 ۹۳۹ "م۲۹ "۷۹ ٭
 "6۲۹۱ 5-7.۰. ہ۳۳ .۳٣3 ےن ہت. ۳۶ ج٣.
 088+7 ۶819+ 88ہ ٭چ٭ ٭ 858ہ چو 7
 27۰-۹ ۹7۶ 1۹۱۴۳, ٠٢ ٠5۶ :5۲ ٣٢ یب٭ 88۷
 و. ٣۲۳۲79" ۶۰۲۹۰۳ قم[ و١ 87۳ جج "و٭ ہم ڈ8
 ہ03 7خ یو ۹ م۰۹ مج ۹80[ ٭ ھ جج
 7)۹38۲ ۳۲*11 7۴-۰ ۱۶ 7۴5 , ۹۹۰ ک٭ ۴
 *3۳۳۳ 5۲۷۶ ۱ ک5 58۷۷ 77 ۴۴۳٥ا ٣ئ۰۹۳ 7
 ٦7٣ 35177 13۶5 77٦۳79۹ 55 71۱ ۴1۹۳ *۲۳۵ یو5
 8ہت 50۸۰ 878۱ م۱7۳ ]09 ص× ۰(8 ۴۴۳۰ہ
 5٣۱۰۶۱۹۸۹ ,6 ٦475 ۳ج۲ <1 ج71 ۹۹۸ 5 ۹۴۱ ف
 195 ۳ ۹3 (5ا3) ہ >5۳ م3 ۱57., 9

 2ا6 771 77.7 0

 ہب 5ا56 م۳ 5۳57 ٭ چی5 +۲٭×۴۷ج فر ۶۲۰ 5

 ہ ہ ۴ہ فہ. ٭٭ ۶858۷۳۷ 8۰۹ *م٭.ج

 ٭+حرووک ہ ےہ یق ہ۱ 3ہ یو ھچک عی

 م۹ ٦۲٠٥74 5۲55٦7 م7۳۰۰ "8>٭3 مہ ۷ ١

 8ک و ۹۵۵۶ا ما ٭٭ہ٭ ا٭1, ×× ف۳ ی۰

 019۳۳1۶ "۷5, .۳۳), ۹5۰ 5-۰5۳۹ ۹۹۶773 ٠ت.

 021۶ ۱۹11 1 و ۹ ]9۱ و عت و 8(

 م57 <۳ ج ا۹77 ص۶ ۳ج۳ ٣ ×5 )۰۰۲۳۳٭ >۲
 7 78, 551 5۲7۶ ۹۲۴۹۹ ۶٥٠ت 7-5 ۴ج ×7 ٭

 38۳۳ 5۹8 ۲۹ ۶۹ *ا۳۶۳5 ف۹3۰ 71811۹7 (7٭ (53ہ”7ج 06

 ۳9 می ۶ك ۱ مات یہ 7+۹ جمج٭× 8۳۸ ۲ ٭چ

 ۹×۳ ۳ مہک ]۴ مج ۱ 55 ی د7 د۹ ۱۲۶۰۰۳ 3(8.

 ۰ ٭٭۱ ×۱ 8881 اًجْیَرُءامعلا قاتعَعَجَملَو

 7 ۹89 د5۳ "۱5 ہد 0۳۳-۴ ہ
 7. ۹:3185 575157] ۴۹1 37۹ ۱ :77۴۰ ]7۶۰۲۶ ٥5

 ٥٠آ ہ 5ا۹ ہ7۹ ۹۹ ۱5۹۳ << م٭٭ہ ہہ.

 3ا83: ایل رات اتقعَج ک۱۴ ہ۳٢ ×۳5: ۳۰ >7 ہ

 جورب ۹. ا9ا .۱٣۴۳١ ۹۹5 ۹7197 4)۴۳٣9 ین
 77 ۶۲۹۶5 ۹۹ 7۹ ۱۹۳۴۹ 7جآ 7۴ ۰

 وین رمکلا لَمَحِم اَب تل مہم هللا قلَح تیا ذ٥ لا
 اگاَرسبتَلاَلَمَجِو اَرْوُ - ف٣ قْیِف -۔ی۹ 6 تولم مس

 -۹ (۹۷۲۳ ۱ ۹ ۹۷۲۳۳ 15751 ک21 (818 115 ٥ہ, ۰۴ ۹۳۰7+
 5577 5۱ ال5 ى٣۹ "مت 8۳۳ ,5 ۱ ٥8١٥۹۳۴

 ب۱35 ءامس ١5× ج5ت (ہ57ہ یھ: !((]۰۰ ہو ج٭٭]۳.,

 1چا 777۹ ۳ ری 7۱ ۴۸۳ ۱۹۲ 75, 5
 72513۹ ۱٣ ۲۹۳۲ 5 ۹.۰ ۳59۳5 ٭۲۷۲ "۴۴

 ؟71]۱5 ۹۲185 ۱ ک5 72767 7۰871 75 ۹۹] 7٣5.۱۰ امس ×57.
 5176 ص1 ۹ اج ۰1۹ 7۳ 7+ ۹ د٭ رنج

 قہ ءاس م۲۱۳۳ ٣ ہ ۹)9۹8 ٠۱ر٭31 ×م 5
 ×ج ۲535 ۶5 5۳۷۶ ۹۹۲ 553, ی۵516 ءامس ٣×

 ۔بط ”-ھہچ٭ ۱ اربَمطاَم رکا اتا ہی×8 ج٭

 ۳آ ۳۳۴ 577۰ 5۲۳۰ ٹتعج “0× بں]م) جحں بج جے
 19۳+ 7 .۱٠۴۴۴ ٣7×۳× ۰۳۰ 7)173 27487 58۳٣۳۱

 58577 5۳د ب٭٭) د۹ ہہ ج ہہ: ِم× 5ی

 ڈر ٥11۹۸۶۱۳ ۳۳٣ 355 م۸ چ۶ ۹۹۳۴۳۳۷۴ 5+ ۶۹

 55 ۶۳٣۵ ۳1٣۳( ۹۹1٦ 1٦ ۳۲۰۲ 5۱7۰ م۳ م٭ و8

 1۳5 ہ5 م0 ہ5 ٭0۱٭ ×۱ ×7× َُوُبُلَنارْتْمَاَع

 َنؤَلَزثنلا نما نْزمْلا حس ۔یج5 نزم ×55 ةنزم -ی8 ۹8۹۲۹۱ 5

 ۴ 3 591۴1 ۱777۳77 ۴ ب5 ہم, 8ک م۹۳۱ م۳ ہم

 و8 ۴۹ ٭م٭٭ ہ۱ ۹۲٥ ۳ئ8: عی ٭ ڈْ <<. نِمالرتاَ

 اَجاَمَه و[ ِيريسْلا ۹۹۲۹ تارصعم -یچ ٥۲88 ٣ ما
 5۶ ۹ ی5 9185 ۶1۳ ہ۹۲ ہ٠ دچ 3 ۴۹



 یت 71 4 ۹٦
 ئھھھماسج سجے یتا فھجصس موم تتشعصصماىصاسھتجقشم ا

 ۳۰۰۴ ک 8ج ی٭ح مے ثم ٭ہ٭٘ مج مجی 8(
 6۳۰۰ 573۲۰) د۹ ہل: ما د٥٥ 7 ۸۴ ۱۷۹۰ ٦

 0-یا ہ 7ج )؛ م٣3 ہم|٭ , ٭٭: ہ۹ ۲۹8 ۹6

 5۳01 67158196 "ہ۹ 8۳۴ م٭٭ بہ 3آ ہک
 ما 5۴۴ تہ ۷ ۹۹۳۳۴ 5۷5: ۱۹۹۳ ۴ ۳

 عت و ثم وہ٥ !ی٭٭ )٢۶۰۶ ہک ٭,
 ما]۳. 5ج7جمە ہت ٭۰ ٣:٢ ہم٭ ٣٣× م٦ ہ۴ ۱

 ہ3 7ہ ×8 امیر راکل نتلمَج >۹. ×× ہ

 87 7۳) 19)2 5. ۶1 1۳۴ 115 ۶م 7
 یم یو >۴ ماہ ۲۳ مج وچ مج. "۱

 ۴۳ ۳×۳. ۶۹۰۴۹۰۳ ٠٥٥٥ ٭×ہمقا ہہ.

 ہے جاہ ف8 ٥۳۴۶۱“ یبد× 557۸۳۷۳۰۳٣۴۷ ٭5۹۳٦ ۰۹×7 ۴٭
 ج۱ 7۳آ 77797 7۳. -۴ 75 ۹۹۳۷ 511۹5 5 ۱
 بو × ۲۳ ہ۹ 58+ ۱)۱ ہہ5365 ×٤۰ ی۰ د5۹ و3۹3
 7۳. ۲7.۲ 5۰۲۳ ۹۹۹ 1۹8 1۴1۳5۲۶ 1)۶۲5 51۲۴۱ ۹؟
 بم ناچ ےآ جی ٦٦ ٥*۶ ۹5۹ ٥ج7 ”قم٭ہ؛ ٭
 314-3 0 5 [6157 18959 ۹ ک5 ۱۹3 ۹ 7+
 ہہر جحوچبجب "”_ہ *ٴ۹۰ہت×ہ ٭×َ <٭ ٭×۱×7 کت1 م۳ ۴<
 6 ۰ 5< ۳ م٣ یہا 2۰۱+۸7 1۰۴ ۱۴۶ مت
 7۹3 ۲۳٣ 7 ۳۹۱7۹ ٭ م٦ ۲ ( ۴
 رم 1۹۸ ہبہ ٭ 1 (ٌجص. ہ,جص: مت 1۳٥ ۹۱ ۳ ہ

 3وت ٭ ۹۳۷۸ 5557 ۳۳۰]5۲۲۳ 7377 ۲۰۰٢ 87, 7.٭
 ب57۰ ؟ہ (5۰ ۹۹) 55 >8 8۹۱ (۰۹۹, ھ7۴

 ہہ یبا[ ۲7 7۳۰1 ۴ 7, 9۲۳۰ ٤)٣۹۰
 و٭.ء م٣. مع 9م ببوج ت۶ 3۱ ۶۹ 7

 كم( ۳51۲۳۹ ۶۲۹۹۰۱ 5۲٣۰۱ ت5٢ربب٭ ۳۹.۹ 8, 5۲۲۳۱ 7۷
 م7 ۶۱۲۳۹ 7۲۱8۷۰۶۳۲۶ 5)118۹ ۴15۴: ۷1۲5 (11۷۴) 77۹۴ ]

 791 56 7 61۱ 91۹7 3185 ۹۹۹٦۹۳۰

 5۳۱ )5 ہمہ (]×ت٭+ہ ۹< ۹ج م٭٭ ۹ ۹5۹ ۳8 ۱ کگ ۴۶
 ہممقوت 5۳ 5 ۰ "۶۱ ۱۴ ×٭ چہ

 ہہہم٣٣۰٣ ہ۹۳٠٠ ۱ ٭َ٭ ۹۳م٭؛ ۳۸گ جم. ۹۹8

۱ 51۹91۱۱۹6۹۰۹ ۴1۲۹ 1۹79۴5 

 و چی 5م ہٴ؛ ھہ گ٦ ہ٭3وا۹7 ۳. 5 ٥
 ترو٭٭+٭ ٭-ج ہقوتو مم٭٭ ٭ہ٭ 8٣۰

 م55۰5 "۰ .ج5٭ 7 "ہ٣ مہ. "09:9۸1
 ہمقفق ]م۱ ١ہ "ہم ا٭۹ "ہ۸۰ م۱ 8
 ۴ آہ. م۴ ہہ. +٣ ۱۷۳۸۴ ھءعە7۴
 1۹98) ٠٦ ۳۹۹, 5ا۳1 ہ٣9. >٭۷٭ 1)۹ مج 6
 3ي ہ۹۴ 0مآ <۹ ۱ ہ3 37 ۶35 ہ4 ک0ا 77

 ےہہک 5۴ 8۳85۳9 ۹۹۹ 5 ۰7۰ ۹134 ۱۶۲۹ 8٥571۹717157
 ہہ ی *۰۷ ہی۳۳ ۸۸8۳ ہم ہی۹ ۹۳۹۷۳۴۰۱ ۴۴

 ہ5. .5 1۳۳۷ 5)۹ 7آ ۳۱۹۳ ٭ چو <٣
 بج 3پ ہق پو مہ ہہ ہانجأہب

 م157 6 ہڑآ5۹ ا۷٦۷۶ "7 م۰ ۷۳۰۹ ۰۱۴۳۳۷ ”۷ب ۶ ۱

 ھاإ اب
 ںہیں مسل چرس لتا ٹی ای تہ سوویت و سج ہن و ای ایس ا امہ یا تا یار ا ا

 ہا ج۲٣ ۹٭٭٭؛ ۹9۲۶| ٭ہ ج٣3 یب
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 3۲۴ 8 ۶۲۴8 1۱ ۳۹۲ مہ ٭ ۳۴+8 3ج ق8م ڈ"

 ه ٣| ٣ب ۹۹۰۳٦ ٢ج ج٭ر٭ (6(ہہ ۱ جی چ

 ہو57 ۰۳٣] 83ہأك ۴۰ : قت +-- ججقح ہ
 ت٣5 7× 8> ٭ہچ ٢8 جج بج عقبہ ہ
 ہد 7۷7۰ 5۹ ٭۹, .٭ ۳۳۳۰ ٭ہ٭ 78ہ ویو7]ہ

 ۔ہحو مک مر, ۳ یک ہعصساج ×5] ]م۳ ہ 6
 5757۸1 ۹:8۲۳۶ ٥ ۰۰7۳)] 513۹ 7۳ ہ۱۴) م۲۷۹ ہہ۳٣٭ ۳.

 ۹ ۴5 1 ۲۰۳ 6 58 <8 ہہ یک 8556

 یک ہہو[ ×۳ ۹۹11 3 |

 ۹و 8ے 55181 ہ 58857۳ ×چ ہ5 ٭

 >137 ۱ 9118 15161917 ٠۰٣۹٣۳ 85۹۴ مج و ٭٭٭ ۳ہ

 5 ك۳ ۵:۲۳۶1 ۹ ۶135-۹37 ۴ ×۰۹ 7] ۲٣"

 ٥ کا5 و۹ ہک ےھجچ ہم جو ٭۹9۰ 5080و ہ 8۹۴ص
 ہے ا15 ۹۳53 71۹۰ہ ۹ ۴۳9 ہ53 ×۲۳. ےت٭×وإ ×٭٭8 مچ

 ×۱ ۲ج ی٭٭٭۱ 5)3 م٭٭ 6 مہ, ۹5۹+ 18 ٣

 ک9551 ا۹۰۰۱ م١٣ ہہ. یب٭ہ٭ ہہ ٭٭ ء۲ یو(

 م6۴۹۱ ۱۹٭۲5۳] 6 ۶۹۴۳ ۱ 717٭) ی5 مہ >٭ہ٭ ۳ ٭
 ہے-95 یا ۹44197 7۰۸-7۶ ۲.۹۹۰: "۳ ۱5× ٭
 ج66 ٠ج۹ ۳۴۸۳ ۶6م چچی یف ۔بہو
 ۶9۳۹1919۹ تہ ۶5۳۰5۶1 >۹9۹ ×۰7 ۹۳ ۴۲۰87 یب۹

 ٹ5 ۶۲۹ ۳۳۰۰٦ 5۹۳۰ ی٭ دبآ8 ۰۰۳ ۳ 85۳] ۴۱

 ہزا۳:,)93ج ۹۵ ۳ے ہہ ہہ ٣> 7--۳77 :٭٭
0 

 ۷۳۳ ہ۹۳. ۹3۳ ۴م ]ع×ہ ]می 5"
 59711 ک۹۰ ا اچ ۴ ۴(6 ١۰۹۹

 ج1 ى35 ۹۶۹ 59۲ ٭۳۴6 “5۲۴ ۶۱۲۰۴ یب ٭ ۰ ۹۹۳۳۲۳ 8ج6

 97951 6 1×۳ 35۹ ۴ہ ۹ہ ہم5 133) م>٭ ۷

 ×59 نص 3۹ ہ ة9 عت, 0٥ ۹) <٭ عج

 ٭ت[5۴5۴۹ ب۶۲۳ ۹3۹۶۱ 37۹7.۹ ہم ی۹ ×قص ٹت) 7.
6۱ .۳3 ۲8۹ 

 ۹71٦ 59778۱7 ۳ ہ )۳۳٢ج [۴ ٠٢ چی چ۶ إ:
 0۶۹ "ہ٣٣. ٣۳۰۰ مجیذ ہ 8چ جم٭

 7:7۳5 ۹۲۰ 3۷ ہ 179۹ ٴ!ات >٭٣۰×٠ہ× ٭ج جج جج

 ہآ٭۱ 5۲ ہہ ہ ک٭ا ۶7 ٣۱ ۳۳ ٭ ×ہ)×٭چ ہہ "

 تا۹ -2۶۳ 55 ۱, 5۱ 788۲ ہ ٣×) مچ رو

 ۶۹۳۶ 1۱ ]٥09 ۹)1۹۹7 0), کف ٭ ۰۳۰۶ 3جو۹ کچ ]8۳) ی0 ھر

 یی ]۱ 7 ۹ 7-۳ ۳7 ۹ 7 ٣۹

 5ا5 جی۹ ۴ ی۹ 7 ۵۳ ۰۷۳ہ 18, ۶۳۱, ج7 ۹

 3۹ ۹ 5)911 [٭ 298 >7 7۲۴ ۲ (5)۹9 ]×× ×۳۳ ۱×

 جا 7 +۹. 5۲۳ ۹ق ہ٥ ٭۲) >٭چ× ہقر یک و3×.ہ٭ ہ



 577 71295 ۹9۹ ذابع >٭951 دا ×55 دبع ک۹ ۹6۳۰ ۹
 *ع. ۳۳ "" 5۹ وو ۹۱8۳۳8۸ ى٤۹ ×8 < 8۲ .٣>

 ک1۳ د۶٥ ۱ ۹57۶ 5۰9 1875 ١ ۹۹۳۰۳۴٣

 ۴ 55۶7 ۹۳۳ ٣۹ ج675 "م7 ہ 1آ ۳ ۶
 ہم ہ5 ۹۹۳, ۰۴8۳۰۳۶۱, ٤9ہ57٭ 3ج ٥ ۹٭٭) یب٭۰ 5ر0

 515۹ ۹.75۲ ۶۲۴۰۰۲۳ ۹7۳۳۰ ہ ھ٭ 59:73) ۳۹۰۳
 ۳۳8 5)181۳, 51 ۶5۳۹ 577 ۶۳7 ت۹۰۴۲ ۱ ٣

 ن37 ٠٠٠ اوم یا لعن وشب ۹. ٭۱ 8
 ۷۷۶×ج] 757 ۳5۶٭) ۴۴ ۱ نره ×5۰ 5٣۰  1ہک, ۴
 ۹۰. ہ۹, ۹۹5ج 158), ۶)۳598 17 ۶۲ ٦ ء۳۱ ٭ 67

 8, ا ٣ ۱ ہم. ۹۸۱ 8۱ ٢۱ 883 ٥۹۹
 ۱5۳۳ ڈ8 تہ ۳ ] ہہ ]ہہ 5 )8٥( و و 7
 19۳77 ×7, 7٤× ا7ا ×1 ۹ ۱۹ز81۲7۶ 9۴) ب٭٣[. امناک
 ەل یوطت ضرالا -59۹ 5818 >5 ٭۹ ہہ ڈو ۳ہ ج96 ۱

 _۔ یوم م٭.٭) ص م۰ 11 ۱33۴ 3۳۰۳۴
 275 811 ۲ج "ہے6 ٭ہ م3755 ۹۴۳ 86518 ۴
 7چ 7۹3 ۴57 ۱ 7۳5 977 ۴۸+ (ج31ر ہہ وجہ <٭ "<×
 37 ۹. ہ۹ 7ہ می× : وک ۱۳ ہی ۶ ہہ ٣ ء6
 55 ت٤ ہہ 335 ی۰ ×۳۳ 537 5۷۲۲۳۷) ۴5۳۶۴ | ۔--

 ع8 م۳)
 < ٭*> ×3 اوم بالا لعںوشم  -۹٣۹ہ 7+

 ج0۹ ۳۳-۶ ×× 7 >ج ×× م۰۱ ٭چ>
 م۳ 3۰ ۹ ۹۳۳ہ 5 ۹۲۴۳۱ ٥1۳۳۹ 51۲771۹۴ ,۴۱۲۳۴۴ ٣ ۹۹۰۹ا
 ۹ د85. می. 5۰۳ 51 م۹ -۳ ی٤ ۶5۵ ×7: 5۹۰ در <
 +85۱56 9۲۶ ے۹۹ ٭وچچ< 395 ۹, ۲۲۹۰۲۷۶۹ ٭ ۹ ۱
 97۹ ۰۲۱۷۰۷ م۳ دت ۹۳۲۴ہ ۱۹6'۴ 8
 مہ ناک ہ8 95 571 ۴۶ ٦× ف۹۰ 5۹ 77 9 75+
 ]83 9. 1)۱ نور وج. ۰ 7 ۱ 5۹9. ۳۹ 71
 ڑ5 ۶۳ ٦× ۹5۰ 77۴ م۳٣ ک0۰ ۳ ۹1٠ 7ج
 ۹۳ہ ۲۲٠۷٢ ٣67 ٭8158 ہ۹ 3157 ۲۳۹ ۳ ۹ 7
 559 2 ۳] ۴ 7), 55 57 ۹38 ۴۳۴٣ ک3۰ 51۹ 7۰1 8

 ہد و) و بی۰۳ ۳۸)٭)

 ہ37 ٠٠٥٠ ۰ املی اطاَقاَمَ و -.ن. ۳٭
 ےجر م۳۰ ػم6۳۳ 5۲۴5 ۶۲۹۹ ۴9۷ ۱ ,865 551 ۷*5 ,۴٥5

 ی٭۲۳ نولفاج ٣٣× ہ۲۳ ' تہ. ہہ )×۴
 ہہ یے <۹ ۳2ہ آ5 ج ۹۹۰ 7۳51 ×5۹ ۳۲× ہ )ک۳

 ٦ *٭ھہ, 1۴۶۰ 17 ۹۹۳۶ 5۶ ۹۳ ۶× 8٥0۱78
 2595 ۴ "ہ۰۰ ×55 ۰ ۹۹۴۴ ۴۹۹ ٥("(

 ہے” ا پیچ -یج× عج ہہ م6 ھ ك۹ مالس ×5
 میلست ع۲۳ ج  ج؛ ملست عی 3چک ؛ 1اک ۹۳۴۲ ۹۴۳ ۱
 ج1۳0 ی۹۹۳۳ 66۹ 531 ۱۹۹:۴19 ۹۱۹۰ ۹۳۶۹, 5
 71-5 ٭٭ ٠۳ ی٭٭ 531 ۴۲871 ۹1۹۶5 ۰۱ 5۱ ۹6
 <8 ہمہ ح ہم یک دت 8 ٭ہ<۱-

 ج۳)

 ہ۹ ٠۹:۰ ایا دل وتر ود نئيلاد 18 55۱ ۱٤۹

 9۹5 ے3 "ج۱ ی مج 5۲) ہ8 ہ۹ مہ ۹8 7

 ہ۔ی۳+ ہچڑف ہ ہ0ا ٭7٭ ۵6 م۳۳۰ 5۴۷۰ ۳۰
 پچ ۱ [۹پبی٭ 0۷٭۰4) ۰۲۸۰ 55 ۲ 7 ۳٣۱

 م37 ۹9۱۶۰ ۹۲۹۵۸ مد ٭٭۱ (۹چ ہرج 7
 5 5 ۹۳۹۱۶ یڈ٭ ھم م۳ ی۹٣7 ۴۹۳۳ 1 ۴
۶ ۰۹۱ 9۱ ۰5[ ۴1۹55) ۴58۸۱ 75۰ 7 
 5۳ 9۶1 ۳۹۴۹۰ ٭٭۱ ٭×٭٭ 2< ی٭۹ ۱۲۷۶ 2۲۲:5۲۹ ۶۱۲۹ 7۴
 مچ ۹ ۹۱۷۳5۳ ک۶8 7۶7 ۹۰۶۱ ۳-۱۶۹۰۴) ص4
 ۳ 51 ۹1 (۴۴ اچ 25195 7 51۴ 5۴ ((۴

 3+ 3) ۳۹٦ 5 ۴ ۱ ۳۳۰9۰۳۰ فہ, ]۹۳ 8۴. ٢۰| ۰٣٣"
 2۹17 چ7 تما ۴71 1 م٠ 1۹۹۰ ھ٥۲ ×م ہ۶ ٭
 ۹۳۹۳۴۴ 5855 (م۲۴ ۴۹۹ ہ5 ی ×۰ ہہ ٭۳8 د٥٢ ×۲ 7, 7
 9۱ ۹۳ ابو ۳ 5۳۲ ی٭ے ہے2 ۹۹۰۲۰ مہ ,6

۱ 8 ۴ 

 ہی ا۔۹۹1 ۹)0 5۰ ۹7۰6 57 78ہ (5)۔
 ک5 ء75 ۰۵ ہ757 3۰ یڑ86 یک آ8. م9
 ع0 ا9++ تاک ۳77 5476۱ ×۴۰ 7
 و۹۰ ۶۳۶ ۹) ۹771:13۳۶ ×7۹ د٥٣ 38 17۴

 م5 2۲۲ 57815 551 ہ3 (۹۳۳ ہ 2۳ 3۴۷ ۳۹۱ .7۴۳۳٣

 5. ۲۳۰ "م٣۳ ٣*۹ جوق یو مہ. 8ہ, ً]
 555, 5۳7۰۹ ۶۹ ہ5۹ ہ۶ 370 738 7 |٥

 ۹)0۲۳۹۶1 ) 77۳٣۴87

 ب5۳ ٭٭ بح 8۳ج ]ہہم ؛تہپچ
 5۔331۹ ۹۴1 8۰18 ۶۳ ۱ کانا 91۲۴۶ 5777 >۰
 م۳ ۱ ی۴٢ ہما >×.]٭) چ۔ 9813 ×ظ ک ہ 8+
 دو5 ۱۳ ی٭٭< ف3 2ھ1 ۰73 ۱ ک۶ 2آ را5 مک 1چ
 5 ٠٥۶ ٭ 1۴6 ۳*۹ 1۳۴ ٭. "ہ3۰ ہ 3۰ 6
 "88۳ ہیچ ١ گا ب مج ؟كم٭ ہہ. ئ9 و8
 ڈ.-۳۳] ہمہ ہجچاے5 5و ہ3 ۴۳ ہم8 ک 5

 +2 ٠ م۸ یے. درورو "م۳ م6 5۲۳٥ ۹٭“"٭/۹۷۸) 5]
 ۳5 ۱ ۲۰ ۹جچ7۳٭ ہ ہ۳۴ مت ہ٭٭ ہ 5

۹۳ 

 ۹۷۲٣ ۹۳۰۴ ٭٣٣۳ '((؟؟م٭ ٭٭٭۰ ٭3ج ےہ رچ
 8-8 ۱ ت٣۳ 58 , ۳۴6 ۴۲۶ ٣٣ج موج

 ۶7 515 957۶ ×۹ 5 ۹ .٥۵٭ ۹۳۷۰۷۰۹ ×۴7
 تکج ۹٦۳۸ ؟و 'كجو8]' ×.ج (مرف٭ مج ہ۱۹ ٭8٭

 ہک 8ا ڈ۲ ہہ ا95 ۹۳۲٣۹ بتر× ہ ]_--'حھ۹]ھ) ہ3
 55۴۴ 3576 (۱۳۳۳۴) ۲۰۳۴-۹ ۶987:7 ۵ د۲ق)٭ 5971 7۱

 5ا5 51514 195 ۹۳:877 1۹۳۰۳۳ :۹:۱۶۹ 6 )۹1٦
 ۶:57 57۳7 ۹557 ۹۳۰۴ ہ2۴ ۹۰٣۰ ہہو ٭۹٭ <
 ہ8٢ ہ۹ ر5۱ ۹4۰۹ ٣٣۷۰٣×- ۹۹ ×۳۷, نآا8ج ہ
 ٦٠۹۳ ×5 |7۳ مک. ٭ي  ہ و7. 81+1 < 75
 ہہ. ۰۳ ]۳.۲ ٭٭ ٭*م 8ہ ہہ مہ پہ
 دا ۳۹۴٢٣۳ ی٭" *۶ج ٭٭ "ٹ۳ ۳ 7

 ہا۶۰ ت۰٣ ۹ی ۹۱۱۹۷ تو7[7, ۹۲8۹ >۹ >.٭ب-٭ ہہ 6 ٠
1۱ ۲۳× ۹7۹6 2:717 [8 0 [۶۶ ۷< 



 ذ0 یسجج2) ۹۷۰ 7۳ ۲٢۳۷٣٣۳
 بحر اپ ڈی عم دس وت دست ھو وید ےہ ےس رو حتجت سج جس ہیک د ہر دوجے رم تر ری ییج

 طاق ناوُخِا ام نیلا نل ی٦ 8 یج ہمت
 757۰ہ ج.٭ ۳-7۳ ٭:ہ٭ <7 577۷۹ ۴ ۰

 ت۹۹. ))3۳82(--- ۱ ۹۹۰۹77 51 ,7× )۳۹ ۲ ۴۳ 6٥۳۳۸

 راعفا ٣× ی٥ جج مات ہ چ۰ ]۱ ۱ ×۹۳ ء7
 ک٭ 57۹ 05۹ ۲)۴ 5115.6 375 375 51۹ ۷۳۳) ۹, 5۳۰ 7
 75 ۴۶ا۱ (3521۹ 0٥8 ۹77 ۶۱ ۴۹۲ 1+377 یو ہہ ۴ ))

 ف5 7)5۴3 7۹ ۳-۹. ۴7۳۴ ت۷ ہ×ب ٥8
 ٣5۱ --(31]53۲75) <×٭ ×× ہ5 مہ ۹357 9 ۱۴۳۳ ۹
 ی5 "5151 575 ۹919 م٢ ۹۳۰۹77 6 م09 ۹٭۳۳] >7 ٭6

711۱ ۹۹۰۴۷ ۹۹ 5151139 

 7 ۳۹۲" (78) ۳۶۴, هتشیعم یف ہدصق لجرلا ہقف نم
 ×۹. رو م٭× 5 کوے ہعییجچ ۳۹۱ ٣۴ .۳٣

 *۹۳ ۱--(377×]. 3.ج7)3)

 ]5 115 31 ۳ 1۴ ۰ یک ۱.77 (ہ).از<

 (5ا89) ۹۲۴۹ : دصتقا نم لاع ام -- ہ۹٣. ھم رن 8ر۹ چ5

 ×كزک5تا5آ < >5 3۶5 م۲ ٭و دب مہ جم م3 ہ
(53(7-:34 ,3157۳)-- 11۱ 55 515113 

 ٤8  -11را لاوطاعم نوُغدیل نزَلاو ۹:۰ 8>
  ۹15۱۹۹۴ 611 > 7ک 55)۶۹ 51574 18 994
  ۱×8۱ ۹۹۰ ۳۷د۹۰ 587 ۱× ۹۹5 ۳5)۶۹ 21808 218119

 ۔ کہ ہ۹ 5 ۹۳۳ 8 >۳ م۴ ×3۳ ج7
 ٥1, ۴۱۹ 458 )۱  818۹1 515ک5

 578 ٥۹ : یٌتَتلا نیلتتیلر ۹۹۴ ۳٣۴٣٣ 8٣٣ ہ۹٥

 فو م5۶5 7 ہ مقیج م|مدوع َ]٭ہ٭ ۹ عی 5گر

 ج57 اك5 ۳٣۱ ہ۹ ہ٦۳ مع ×× ٠ ہ۱ مہ

 5۰711918 557ا ۴ 7٦ ک۹۰ 375561179 1۹7773 753 1۱۹7 <4
 مس ك۹ ۳۹ ٭8 أ۳ ۹۹۹۲ ۳و۷۹ ٭5 ۲7۳۰ یق٣٣۹۰ ×ج

 اماکا قلی كيذ نس -5كا ۹ب ہہ 0ا3 ڈجچ36 ہ7۳

 ٭٭٭. 55 ×۲۳ ہہ ٭8ہ ۱ و5 ہو 357۳ ماثا ×مو
 و. ٦× ہہ. ×۲ ۱ مت مت يہ : انا ہہ
 یا5 1)595 ۳, ٣۳× ×77ت7ہ رک ۱ م٦ برج 2:3۰۵ یو

 ہے 719۴7 (۳7۴ .-(578319))

 وت وا بیمار یتنوشمج ری کد یم عید ےس یم ےب ہی اک وا دیر اح دیت تی

 7۶5 م6 ی6 7۳کا ۹ ہ۳٣ 7حج: ہہ. << - 7

 ۳۹77 ۱ ۹۹1۴۲5۶ *3113 571۹۹۴ ۴9۱ ۹۳۳۷۰ ٭ ےت٭ م7 )۹

 ی5 ہم ی ۶55 ۸8۱ 6 5۲۹۲7۹۱ ک۶ 5۳ ٥ ی٭٣٠8ک۹ 8ج٭

 ۳875 5۵71 ۳۹۰ ۴5۳۳ ج3 ہم8 یجح م٭۳٭ہ ٭

 ۳۷۷۳۷9 ۳۰۲۳۵ ہ8۱ 9۷۰ ی5 ہہ <1 ۹1 9

 یو3۳ ×۳۶ ۹۲۳۳۱ 6۹3۰ ۶۴۳۳ د٥ ہچ٭٭٭ 3۶7

 ما 9 ب<۷ 21375 کچا ×۳7 ۹5م ٭]6| ۱ی

 5587 ۱۳۳۳۶ .٣< مت ۴(۹ ہمر 375 .کأ

 5 ا ۸۷۳ ۹۴۳) م۹ ہہ ہ95 (38) ۹۹, 56

 تاج ٭ا۶۱ ۷۳۰۳۷۷۳۷۸[. گاتا 57116۶ *15فآ >٭ ہ۳ :۴۳ 7
 5۱ کت2آ ہ3177۲٭ 5ج5 ہ۹۶ ت٭) 7 7۰× ,)۹٢١۰3

 +۳۳191 ك۹۰ ۹۲۶15 3١7--۱ ۹۹۰513 ٥۷۰

 ب٭ .-ک٭ ۲. ۰" 0ا ید *5 و
 ہما ]2۱۳ :ج ہجر ہد ہہ ٭م 7ہ 8

 ائاقو ادجاس هَلل تاب. -- ٌّں×٣٭3), :م8٣)) إ 77۶ ×× ہ37

 ۸ مد ×٭ ج55 ج٥) ×× ہ "وڈ یسرج م×
 735۲ 7۲۰۹ ۹7۳۳ ۳ہ, ” ہہ 9۹ و ی5۳۳۳ ۳۰

 م5 ف٭ ہک نا م5۶۹ ۳۳ 6 8۳۳ ۲۰۳> 5۳-۲٣7

 1 ۳۹ئ ۹7۲۹۹ 21156 یب ۱ ۹ ۹۰۳ )9513]۹7۹ ٢×

 _۔(3157۴, 75۰, ))3]5٦5

 ہن ۹٥ تھ با ع اگ ٹوُهااَتيَر نوا وی زلاو --

 ۹ ی5 ا29 8۶۹ 155518 ۹۹۳۳ ×۵۶ ([۳: ×ہ 6_19۳

 ۲5 5 ۹۲۰۳ ۱ 6۰ ۰۴۳) ہہی یہ ]مج یھ ۲۲۰۳
 .٦۰ 5۰5ک  034 ۳۹77 7٣۳۷۷م۳: ۳۹۴۳ ,۳ 755
5714 ۴7۳ ۹ ۱ 

 ٭٭. ٭٭: اھ ایىیلت -- ۹, ×٭٭ 35 ××
 ۹٦ 8 5۴۴۹7۹5 8 ٦9۹19 یب چ؟إ ٭ اتو ٭عق ٭ ۰ء

 ات ۹ 8745 ۶۳1 155 3۱۲۷ ۱ 5۰۳۲٣ فارسا یھ. یو 8۰3

 راتقا ٭ج ٭ن٭ہرو م3: ٭ی ۱

 فارسا -- یچ ۹۹ 31 ہہ مج ×5ہہہ۹ 8ہ

 513154 ۹۳۹۱۸518 ۴115 7۹ جو1 فارسا ۹٣× ب۹77 : 1ہ .ہ یج

 : ا ہی مت ٭ہ. .ؾپہ ٭ جی 8٥٭ ٭

 2۲۹85155127 77 ۴719 ۹۹77 ہ٣ا | (۴۹۴[, ریذبت ۲

7 ۹ ۰۲۳۴۱ ۹ 57 ۳۶۱ 5۲575 ۴1۲7) ۹7 1 



 ہ۹ ٭ہچ5 8 ۳۱ م6 977 ×۲۲ 8۴
 ج۱ ہ5 ۰1۰ ۱۹۹۷ ج۹۔طگ وصص×0 6۳8 مہ ی۹

 ×1 ۹۳5۹ ۳۲۳۳۰۳۷ 7ک, ۳۳۱ ۳۰۸۳ 6۹ ۹2٭۰٭٭ ۹ ۴٤۷

 یا ہ۹۹ راتممہ٭ 88 ي۱ م۳. ٠٤ ہک ُهَلْدَسْل
 ُباَدَعَلا ٭۹ 1 چہ ۹۱۰۳۲۹۶۱۹۳۰۶ ۱ 6 9٢٣57 ۴۳٣

 م۹9 5۳ ۹< ۲۹ 8۳ ی٭٭ ×۲۳ م۱۹ ہ
 ڈا ٭ 9۰۱ ×۳۰ ہم "٭٭۱ ء87۰۰ ۹ 6
 ہ1 5 ۱۱ ۵۳, ۴۳۴۶۲۳۶ 3۳ چ۹ ہ ×۷۳, 8 7

 07ا جو۹۹٣ ۲۹ ا۳۲ ۶۲۶۰۹ 7۴. 5۹ 75 "۱۴۰ 8۰ ۴٤
 چت ی۶ ٭ر >۷ مح  اتہْنِواَْح ٭٥ہ ٭×

 ٭ی٭ : ×۹. 5۳:1 73 ی٭ ۲۳ ٭5ٌ1 ۹۹۹ ۱
 مم ۷6 0.5۳ ۴ ۹۳۴ ٠٠٭ٰتل- 5 می *م 8 مج
 ئ٥ ۷۲۳ د۱ ۴۶8 5 5۲۳۴ ڈ۵. ہچ٭ ووج ہہ” 5۱
 مرتج٭ ی3 ہہ ٠۱ ۳۳ ہ چ۹ ۲۹ ٠۰٢ 55آ ٭

 0554 ۴9 25, 5۳7 ×۲۳ 1۹ 5ہ, 5۹۳۹۹۰, ٭۲5۰۹ ٤
 و٭: 772ر34 <۱ ۹۳2۶۹ ۹۰۴1 ۳۲ ×× م, 7۲5۹ ×۷۳ ۹
 ٥۰× 5 25 ی٭١۶۹ ۲5ہ ۱۶08) ×8 "ی۹ می ی7
 چ۹ م6 ٭.۲ ٭٭ہ ؟![[۳, 5۲۹ 5191 5۰۱ 5۳۶۹ ٭
 ]نکہ رک ع× ہ9۹ م ۹۹۱۰۲۳۳۰۲ ہ3 ہہ 7
 ]ی۷ 777 9۰7 ۹۳۳ ۲۴۹۱ ۴۰۳, 5 7
 47۴: ك5 07۳ ۹ چہ ۳۹۳ ۳ ۶۲۰ ۳۶ا ھ۳ ٣× "م۸
 وج مو 6. و مو مو ٰج وی ہ۰ ۳۴ <<
 ٣۱ م57 ہ3 5۳7۸ 5۹75 ۲٥ أ۰ 6 >۱۴۲ م۳
 99کا. ۹چ ک۳ 7 91591 591۹ 71۲۹ 71971 7۹ ۴ 7
 ہے ی. ہوے ہ ۳ م.<۹٣ وک ×] ٭< ٭. ۲ و ج

 50۱۰۳۳ ڈی جو ؟[38۹45ک ]یج ہ5 ہ5۰ بی

 و318 و٭ 1۴۳ "۴ ۱-۔(375:8))

 اکو دوا لایا لم لکم باقی ٤ -- 
 ہن ہر ایام َںت حمار بات نل 8۳۴ ٣>

 کج حد کم یس قہ یڈ
 ںوھز <1 571 ك۰ 5ہ 6.51۶5۱۱ ۰۳۰۹۰۶, 7۶ ۶ ٠۶:٠۱

 ہ پآآ۳+9. یہ<, ۱5۱ 57 ہ را5 918 5۳8, ۴
 93۹۳ ۰۸ ۳52۱ ۴۴ م۶ ×۳۳ م5 زر ۶1 ۰94۹
 تاج یا سس شہد

 کیہ ۱ ۹ م٭۷أت ہوتی ہج مو ۹۳08 سا ٭٭ب 7

 تیسروشسشعغشسشاحسوان
 ہ5 ۱۴5 ہہ یتا ہا ٴٗمد×ب ×۱5 ٭< مہ وک 75 ۶, 6

 ]۹7۳1 77 9 17791 668 5 ہ۳7. ۱ ا>۳۳۷۴ ٣۷۴ ۳٣×
 ۶7 ا57۳ ۹)۱۹3 ×5 ہہ یو۳ 7۲۰۴ 9471 8 +۱۳7 ۴

 ھر ٭٭ <۹ ۳ی5 ۴۳ ۵۹ 5۲۲۹ ]5۳۰ 9۹۹7۳5۹ ۹۹۰ ۰٠۸7
 ۱۳۳ ۴, 5۳5 5۲۳ 34۹7 ۹5 6 ×[3٭ ۲۳۹ ۴) 7۴5 ۱ ۹

 ۴۷ے ہٹیتلالاتد
 ٭پ ا. پ

70-2-2070 
 ا ملا یا ا و :
 : رشک وے انکو ٴتذلسح :

 : رت صراط اولیا .
 ۔] ان بار نواوفب نادان عام ھیلح اور

 1 ناملسف ةضاھبف نوقلب ںوفلیوا ادرٹصان یو ندا ۶ ین 9 2

 1 رک ادیحنام لا ےس نوے ےس لک ۶

 اس لہ ر9 دلخ 7ص

 امال ںی تقرر لک مال قر
 ٢ ترس <
 ہٹا لوڈ ے ۔-۔ شان ٦

 ٣ ّج ٌۂفاَب كا نیلا بککلا ٹا فو ہرکسظ
  21 29 2۔ے ہوس وس 0: ان انک نا نیم ا ٢

 ْ ۔آ میعضخ تتس ےس اتا تلف ها وامان

 مز بہ (م دو ×6 ۶09ہ ب ہجب موج ود
 ہ7 7وہ جج ]مچ٭| یرر 7چ ۔چ يمہ چوچ ژڑہوہج
 چہ مق یہ وج "] کوچ ہ77 تڑ٭ہ6 وت یآ

 ہت ۳ب. مم٭ر وچ .6 جج جررڈ ر مزر مم
 مج <ہ چہ ٭ی مم ہ۷ ہد و و ہیچ 7ج مو” یر
 مر بج ڈو مورب مج ھم وھج چو ج یچم مم  ےچ
 رہ ۳0ہ تی یہ ہہر 9 ت۹7 7۹7 ج٢ / قیصر
 کک 7۳ ی7۳۳7 7)۶ ۳۰۰ ہہ 2چ 0۹۹ ۲7 ک7۳ ۴
 ہہو ج0۲ ح5 "ج/7 یەر یچ  ٭جی 6 ھ۳

 0۹۳ آجر قصص ہہ قوجصج یو ہو ]+7 3ر۳ جت
 م×٭٭ فو ٭ چی مرہجب٭ "یہی ٭ہ چچ یجب ہجےہوچ
 ہ۳۳ جہ بربوصو.ٰ چپر یر سوچ یس و ۹گ

 2۱57 ہہ جج مچ ي< یج  ہ<٭حو٭ح 59۹7 ھ7۳7 ۹
 ہجر ےپکروک ور ٭/ ٰیدوہر یورو یرور /م9٭6 7۳ جر
 ۔ڈجچ+و ہ وتر ہ یی ہہ می 8+ یز چ ٭ہ7٭
 ہر57۰ ۶ا77 ×7 ×7 ×7 ہک قرصص ×۳ 5 / ہجر 7907

 ٭جچ ۱ یو ٭ ×ج ہی۰ 7ہ ہ1۹ × ر

 ہ1 7 ۔۔ مور٭-5)
 ×7 ۹)7۹۹ 7 <۹ ٭

 ری 77 07 8۸ جہ م۹7. ۱۳ 97 7
 مر وہ 71 390: مر یو --٭ 7(یہ جت ؛ یر ہو
 کہ77 چہ 7 ۹۲7 ت۳7 7۹۹77 ۳۹۹ق ج۳۹ | مر 8

 م۲۳” ٴ)7ر ہی ٭ تو یب 3777۳7 | 7 7 ٣



۱ 

 ےوچ و رک ×۷۰ ۰۷× 99 را. ۵ت
 ۱×2۹ 6 ٦× کب ٭٤ (۹۲7۲۳7۳ 5۲۳۹ ×5 29× ہ "۸۴ -85۳

 7 ا9٣ 55 71۱ ہ7 ہ۳ 37 ۳ہ (31) 75۹+

 0115۳ ۹ ٣58۳79 ما٭ 1؟ ٭٦ ی6 ۱۲۳0 ۹۹۷۴
 5اا 7 ۲٢ ۱۳٢ ۱ ہر37 (3۰) ک ۰9۱ 3۳۳ .۹7۴ ۴۲٣۹

 245 7 ۰)۳۹3 7۴٤-5 5۹ ٣5:۰۶ ٥۱ہ 5 55 ,۳٣۹
 5۰147775 77۶۳, ۳ ۳۱۲ 755 [8۴] ۱۴ ۴۴۳ ہہ < ۴6

 م1۳59 ×07 ۶۳۶ ×63717*7 8۹۳۳ د۳۴ ۱.- (عہےج-7)13])

 3چ :٤" اناَملعاََ رک میر تلاياَوزلَذاَدِإ یِدزلاد
 تیر -- دب یک اک ۱۳۴۳۳۳۴٣۴.: ۳۰ دتلواک 8۰ ٭

 51۲٣۹15۹4 691 773۹ ۴۹۰ 57, 5۹ 591 ک۶۹ 585 ٣۳5۹
 5چ ہ ۹۹ ٣۳٣٣۱ 0٦5 ہہ .٠ 58 و تاج <ہ
 ہوؤژآات-٭چ )۳. 7 فی2۲ >۳. م38مع٭٭ مج ٭

 ہ۰ 5۳۴ ۳ ۱۳۰۶۸۳ 6 7۴ ۹۹۴۱ 77× 71۴۴۲77( 8٢۴۱
 ۳5 ۱ ہہ ٭1 ہبہ ٣۰“ [٭م ۸× 5۱ ۹ ہا< ۴
 ۹ 3ہوا یع ١ یھ) ہو ]مہ جم 5

 203 ۳۹. 97 >5 ×۰۳ ا۸۰۴ م7, ہت 4< ۳77 .7)۶۳٣۹

 ۹۸5 ۶کآ م٭ ۱ یر ہي ہ )87م. ج5 <5 2051 : ۹

 57۳۶4 7۱16 ب۱۹ 31 ہ٦۹ ۳۱۳۷8 ٭ ۳۷۹ 4 6ؤ
 ]5 8. اک 8۵۹ ط3ا ٛی۹۰ 5۹ 9۲۹ .٣5۳٣

 یو ٠۳۶۳۹ ]۷۹[ 7٦ ۸٣7( ۳77۲۴ا 318 ۹۹۴ 1 7469
 ی٭ ۹7 1189-۹۴۴ ۹3 ا5 079 +۳۱

 ٥۶۷ : *اًج "8 کئ جج ۸۰۹ 3×
  ×۴5 6ک۰۰ ]۴3 1 ۲۳۰۱۳۹۲۹۳۳ 21٢ 9159 51715 7571۲
  ۰ ۳۷۰م۶۹ ہ۳ ۶۳۰۰ م7۱ ج5: ہ۱8 ۷۳۶۹۶ 75 ۹8۲59
 ۹ئ۹ مم ٭٭ ے3ءہإو 5ا8 مج ۹ت۲ ٭٭ (ك۴7 9 ٦
 ب ۳ م5۵ ۳۲ مج: 8يی ۱.۸ می ۳71 ١۰۰۰۱
 مع و81 ٭ىو ہ 5۳۴ ٭يج٭ ۰۹3۹٠٠ہ كہ ۰-001
 ہد ٭ ]سبا ج ٢× 1یج مو ٢ہ 1۴5 ,۹
  75۳ہ٤۶ ک۹۰ 5۲۳ 518 , کتا م٥۰۳۳ 5> ۲م
  ۹عجڑ]٭  ہہ.” ×3 ٭یي وچ ٣> 9۲۳۰ 1۳ 74
 ٠۳ ۳۳ 3و ×۲ ۹۳ م۳ م۴ مػ) ۱۳ھ ۲۱۱۰١١ ,۹۲۶۳
 ۳۶۹ا 5۹ 57 ۱)5۶3 چک 5۲۳۳ ۹٤۳۳.۳۳ ۹53۰ :88.۴۰
 ۴۳7ہ٭ یو٥5 ۹۰" 1 51ذ٥۴۸٢٦۳, ۱۹ 8 ۲٣۷۹ 758 5551م

  ۹. >۲ 5۲۳۳ہج ۰ ہم۳ ×۰ 5 ٭
"157۴ ×۹۱۳ 5۲۴5 1451 ۲ 7 ۱ 

 19۳۳ ٭۹ : اتجاوانِماََل تما نا ومن بزلاو

 امان نوا اد ںی آ ہرفاوترذگ ک۲۳ ۹ ×٣× <ہ

 -ی۹۰. ۴۳ 5۲۳75 9۰۳ ۴۳ ۲1 ۴: ہہ. ہ ہ۱7۰۷+

 5۲53۹ 7۳ م1189 ھ571 ۹۹3۶1 ۴۲۹ 177۱ 5۳۹. )77۳1 75

 ےہ 7ج7 ۳۰7 ۰ ۱ ×7۹ ×۳۹ 5] کاتا5 م۱۳۷ ۶۶۱
 0ئ ۔میکحہمت ہہ 3ہ ٭قج ٭٭و 8"جمہج ہ

 +0۰7۲7 9 وہ ہہ ےیایج 7 ۴71 5, 5۹ 914 ۱

 ید ہ< جہ ددح ۵٭ ہد دب ہو و ہد ١
 و وہ

 47۲5 ہا وتر انا ۹۷ ۳۹۱ ۹5 5۴۱ م۸۱٣. ×۳۰ دو رہ

 وە٭7 3039 5< ی3: 8675 مہ" ٥" 3ہہا۹٭ گیے ٭

 ج6 >۹ ۱:7 ۱ 3.٣ ی5 ہہ مج ٭رآج دہ جہ” چ3

 ج5 7186 59457 2۳۴۰ ٭ ی۲ ۴۹0۶ ہو 68ج

 )1۹5۹7713]2٥5 ۱۳ ۴) ×6 ۱ ی۹ 5)۴۹۰3 م م757 ہ3۳

 کت۵ 5۹| ہمآ مہ : 1۳6 5۹ہ ۲۶۹۰ ی٭ م۳ ٥۹ وج

 2+ 58 59۹1 ۳ 54۹13 7 ۱۹۹۸۲5۶ [۹77٭8< >٭.گ؟٭مو” ٭]٭ یڈ

 ك5 65۳۳۰۴ ۹۳۹۷5۳: ۶۲۰۱۱۰۴ 58, ۳5:۰ 3۹1

 کی54 594514 ۶۱5 ۳۵ ی۹ مہ )71 537 ت۰٣ ۲*۶ 7) ×7

 5یک بب یم ہچچپ می ہو۱ 8< ف٭ء ٭ہچرکب
 9۳18514 55 ٭ہی ٭۲ ک3 8ہ ۹۹٣ ×یچع ہہ و

 ]8م )ک7 آ31 ۰118۹ ۴۲۹ (1۹1 ۱

 ج59 ۹۳۰۳ ہ 2۴۲ ۹٣ ۹۳۳ ۹--۰'"”قو ء۳ 7 ۱

 ]۹۳۷۹ ء۲۰۴۳ <5 53481 ۹)659 8۰۱۹۷-٭.) ٭6 9ع ۱ رو
71 

 ×0× :١۹١ رْإلا نو دھٹیال سیلاو -ا5۹. 591 93071 8

 ۵ مد ×× ×. ×6٭ ۸۳ < د5۷ ہت موج ہ

 پ۹۱ ۹3۹1۹ 71589 ء۶۱ ۳۰۴ 301 7 ز 1۳۹ ۳۳٣ یہ
 ڑ2 3۳۶۱۹ ف۰1 ٣۴۰۳۳> ۹77ہ م7۱ دہ. ۹ی ٣٣ ؛ ھر

 ے51 ۹9۹. ی۹ ہ۴ |5۹ ۳۹. ۹۱ 3۳ ۱ د٭٭
 5اک ہ چی. .85ک 5۳۲۳۳۲ م۹ ۹ ۹× ۔-٭3886.])٭

 ۶5×٦ ۹8۳ ٭×ت<۱ ۴ ٭چچ یج و۹. 8:5۵ ہ

 )یر۹ ۹7۳۹ 0۹8۳۰۳ ×ہ< ۱ جت ہ 5× ۱۷۷
 27791۹ ۳۲ ۵:5۹۲7 ٣57 ہ۳۰ ]چ٭ ۔یبےج3])

 ہر یو ہہہ ی۶۹ 355و ۹۳7 م۳ 8۳۷ ہ5۱ یو.ہ: ۹5 ۰

 4 81155 5۶۴ ۱ ا17۹ 8۶ 3۱۳۳۳ ۹۹۶۱ ×٣× ۶7 *([8ہ]٭ ٭چ

 ۹و1 355۱ مما 8ج مج ٭0۳ ہ "وج ج( جٹ ہ ہج٭

 م0۳۳ م7 *م٭×٣ہج٭ ے(3×٭3) ٭م٭ م× ھہ٭

 515157 َنْئدھتِم ×۳55٭ :داہش 8ہ ۹ب >7 ہ75 ۲×۳ 8۵ ۱

 ڈ۳ ٣5 55. ۹۹۹ ك3 مہ ہ۹ 8۳7 >۳ ہہ 87

 >5 ہہ 1۹۰۳]۱5 ہ ۹71 ہا۰],۶۷۳۴ 51 ۳175۳ ہ ×چہ٭ 6 ٭ہ

 ہ۳۳۱ ۹۸9) < ×85 ل۳ ۳۳۳. "مہ ]ہہ
 (77) ۳۰ 7۳۳٭ ٭1۹ہ۰ ۳۹)) "ہ۱۰ 7 7۱

 بج. ہہ ٭ج یی "وہ م نج ہہ ٭

 ۳11 55۶۱ 27۹ 5۴ ۳. ٣× حئ٭ 7 مو ٭ج

 1۹۹ ۱ دا57۶ا 55 ج۳۰۳ ج1 ۳۷ :57 وو ہ×او٭ ج

 ٦7۹۹77 ۱ ک 914 8)7 7۳ 7۹5 3۱۹ د87 .ے(ئ3۱3)

 ی۹۳1۰ا ۹۹:۰. دوم علل اذصاتاَو ۔- <۹. ۹۴ ہے

 ہ -۹](ہک ۳۳۷۹ 515۳۳۳ 519) 7ہک م7 *×۱ ہہ

 ہ31 ۵ 57 757 ۴٠۶ ×5 ۱ 5۴۰۰ ہ3 مہک :و]٭ ×× 5ہ

 5151 1۹ 23175971۹ 11۹771 ۴۹ ×, ہم8 1 5)۹5۹ ۹

 ×× ۴55۳۶۹ مع ی٥ ٣ مج پیچ ء٥ ی

 ×۴7. 515 ۴۳ ہہ: 75 ٣" >۳ ۱× ۱ کہ. ×مم8تچ



 ِ_ِرِا۳

 71٦۹ 51091 ى٭ +۲ ٭؟ ٭٭ ھم م۷۴۷

 م]۳۹۱۹:۴۹۴ 55۴1۳۴ ۹۱۰ ۶۶۳ ۴7۴ ۱ ک ٭۳۴ *()" 0۳۶۳۳. ۳7
 ےڑر!., ۲6 ی >19 17آ ہ۲۹ ۴ 8۶۱ 51۲۶۲۶۰٦

 5-1 *ز ۹ ۳۲۲۳۳۰۲ ہ۹ پ1۹٭۳,) ہ۳۳.۰9 ٭6 ۰۳
31 79318 1 1>. 

 رکواعد لول یر کیاویعیام لک -- کا 81۳5۹
 ت۳۴ وصآ٭ 3 ۹۲۴۱ ۶9 <9 ٭رو٭٭ ۲ ×۲۰ 5

 ٭.ی۵. اک وڑوچ -چ ہ۱ ہ؛ ٭ ہم ٭ق55 ٤
 مم۹١16 ب٣ وھجچ ٭ج× ۲7۳ ہر. ج9۹ ہ۳ مج نج ہ٥
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 53 3755194 ۱:1۹۳۳ نر اتڑک]1ل19۴۲ ک2۳ :3۶1۲۹۶] ۹۳۴, 7
 7٦۹۹ ۲9۳۳. م۴ ہم×ط ہ8۰ 2 ہر 838
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 ۹153۹ ۳ مد ۹و "8۶ )2۳۳۱5۶ 5۱۳۹۲۰۳۱ ۳ ٢
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 7۹ 6 37 یز 7۹۶۱ ×5 ۱ ٣٣× چس٭ رم ج ہ 3 ڈ
 ہمہ یڑڑ٭ ۴ی میز ٭٭۲ ۲۱ مج ٣> ف ×۳ ۹۳۰۳
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 جی. ج۱ یھتز) یو 8.۲ لالض ×حوو ہک انکل اَب
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 ۰77.٣ 5آ 315 .) ۴۴۲۶۳.۰۰ )01۰>( ۳ 47176 ۹۳۹:98 ۹
 ے۳ 7 × ۱۹۰ ۴۹3ج جہ 57۳1۹ 5 ۶۰5 ۳۹5۶
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 155 ک3 5۳۹ ۹۹371 55 71۱ ك۹74 یو ہہ. '۔ہ٭8٭7
 ینگ
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 1 تر لاق اں نعرے وکن یلظلا لا شا ٠
 : در نہ کی نا فال ا ٠
790 

 2 2آ نوع ںیہ ےہ ےس ٦
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 ٦ لام :ہسلاوا6 نیہا مٹیلص ال3 پالخ ند ا
000 
 4 تواس ما ید دو سا نا یپوم ات اوک ناول

۱ 
 1 ۵ توحید تاب و
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 ×× ۳ 5۳179 تو ×۷× یھت ہرہہتج م۹۱۰۸ 8
 6۲8 ٥1۹1 5 ۱51 (۶۹ 5716 88۱ 4چ 5ک ۶۹5 ۹۱1۱ ک۹٣

 او ہي 95155 ہک ×۱ ہ5 9ئ ہ5 ٭۳۳۰
 د7 17 77 ۹ 5159 (572) ٠۴5 ۶۹۱۴ إ ی۶ *7۵ 357
 مج یبج.٭: ×۹. < ٭ ھہ جی۰ مج مو جج

 ہ1۰ ء[۹م٣ک ہ ×۳ ۹ك 0. جج ۔م چی مہ
 مم۰ جح٭ححو ئی جہ ح ہہ پٹںیيیوہئي٭

 206-8 4)9[ 1517 5 ۶6 ؛ ہ3)] چ8
 ×۸۳ ی 5۳. 5 < ہد آ۶ مم۳ 67
 -ججو<٭ 5۲۸ ہ م5۳۴١ یەیر مج ہ۹ ٭۲۰۱ ×8. 7+

 حصہ-5( گم 39[م3) "36 ٭م٭٭ و 7ی ۳6 ی؟۔٭|!
 تب ٭۸۸ 3نژ٭ م٭؛ 5768 ھ یک ٭٭ موو,8ہ وو
 ہ۹8 ہ١ ۹۸۳ ۱ 35 د9۶ 6-۹5 م۷ *۳۰ و <(جد
 ×8 ٭9 5۳ ہ١٭ ٭ی وج, ہی ہم. ٭ج.(۲ م٭

 ہو)۹ 7۳۰۷۰ ہ5 <۱ 7۳5۳ مع ۹9 57 +۳۰۹۹ 5۳٣
 م38 م٭): د۹5 ٭ جو د55 مین بک ۲۱ ۹

 بو6 355 33) < 3719 815 ۴۰۳۲۱ 87716 6کا
 م5 یہ 3579 ہ۴ م۲ ک۳ ۹5 ۱ 8 ٠

 ٦۹5۲۹۹ 5ک مج >+٭ می ئ٢ ہ8۱ چی
 م5 ۹5۹, ک3 ۹0 ما٭+ *!ج۹ بہ( -رجچ ٭(رچ”

 ڈئا5 ٥۸۳ 59آ 5۲/1۲۶ 5۲5۲5 ہت, دہ و 2901 77
 5775 ےم 7ق 8۰۸ ۳ >< قی و یو١ ع])

 ك۲۸5 5۹۲۲۴ت ءھ ٣> دہ ۹٭×۱1 3چا 9۰ ۳۱
 ٭ہک. أتج ٭3چجى ہ8۸ ]جج م قعجتیم٭یتج),ج (صم+



 یو37 چ۰ _ا۸
 )ت7 7 ]اچ ہر 777 7 7 7 377 ۔ ]27 33 7 ہہ ط× تہ برسر... سا د77. 7 ہر. ا 7 تی ط٣ نج ہوے

1719+ 4 9 

 ترا لی تص نال لَحاَ و یڑچ ہ0 َكَپب
 519۸ا 8۸۳ا ٤5× ک3۰ ۹5 517 ۶۳۴1۹1۳۰۴ *ر٭ک 7
 ۹ یے ہہ ےددکاواک ۷۲۰ ی۳ ×۲۶ 51871 6 اک 7۴
 )۴ بج اس د٣ 217۶17 7۹۹ ۴۰ ۹۹۰ 77+
 ت۳ ۲۰ << ۷*9+7) جو در. ٭می قو +87
 212 )۲٦10 ×1۹ ۰۳۹۶۷ 775 7.۹37 (3ت) م٭ 2 7

 ۔تا 3:133 ۳۴* .۰۰× ×× 1۴ ٛ 33 )23 ۱٢۳
 ڑ5 ۶۹ ۹۹۹ ۹۳۳۳۴ یو ۰-۳ ا9) ۱۳۱ ۱۹۳۹ ۶
 ×٢ 211133) 53۳۶ ۰)8۰8 ج]٭ ہ م٣ ٭([0۰1 ۴

 ۷ ۱۹) 5 ے ۶×۷ 23) ات1 ۹1۴۱ (۴ >۳۳۳
 ہد ۱۹۰۰ء5 و 79)2۹8 ٭7۰۵) 291+ ۹۳۰

1۱ 7 318 ۹79 51118 

 *ر119 ٭ 5)۹۹12 [248ا9, ۹چ م91 ک7۳ (8 ۰
 ]ہ!) 5ک ۹ ۳۹ ما 00۹ >۹ 8 ۳۳.١

 ×30 5 7)۳1۹ ۱ (۹]۳ ۶ ۶15۰5181۹ ہ۳۳ 1+

 ]ب20 86 جم رو 50 8۴1 ۴۲5۱۹۶۱ 7 ٤

 ادا لو ینا العرب ال نشیب نکل اتارا زا لا تب
 755] ۰۳ 7 27۹87 (ھئ) ہ1 +57 ہہ 'ہما۹٭)<
 ۹7-۹۲۳ ٠۳۰۱ 5٣577۶ ٢٣۳٣ ٭ ۹۹۰80 ھتزجہ ۴ اتا ہ۱5:

 ]!۳5))۷]و ہا ۹ 7۱۱۹6 9۳8 +7 ٥٥٥ ٥۱۹۸
 8۴ ۴5۶ (۹79۷۸ 1 ہہ, ک5 ۳71۹ ۴۲ ۳× ۳5)12×× ]۶۱۳۴ ۹۳۶١

 1 55519 م5 کے 67 61, 5۲۲۷۲ يب× >۴ 7+
 )۳ ]بس۷ ۰9۷۳۲۴ 5۷۲۹۳1۳5۶ >5 55,0۲۱ ۴۰۲۹ ۳۴۲۲۳۴ 64

 ع8۹ ھ٦2۴ 5۲۰۱ ک3۹ 5۲۳۴ ۹*۶ ہ٤7 ۷۳ج 7۹۶ ۹۳٣۴
 ہپح3٭ ٭×۱۰۲۹۶۳۹ ك8 ہبہ ك5 "۶ و5( ۵۳ 215 ٭
 ×× ت٣ق ج۱ م٭٭7 ٭ ر8۳ ہہ ۳)۱۱۰۵ ۹۳ <٭
 95۹5, 5ا5 ۹۰۴ ۰19۹۹ د۹ ۰:٥۰۴ ۵ "۶)۹۹۳۰ و۳۱

187۱ 

 340 ۹۹8 8۶۳۴, ۹۲۳]) 7 مت 7٥5 57 ہہ ہ
 بقا 21۳ ۳۷ ۳۳۴۳ ۰۳۴۰۲) ا, ٢ 3۹۳۴ ۳۹۴۹ ج
 5<: 3× *۹۷۲۸6) ××. و10 >-] ہ ۱مس۱ارق)اکڈ ۳
 ۴ 0۰۱ (یھ)ر ٭۳۴ ٭٭إ )8ی 3ج یہ ہرحصو٭
 یت ہ ي ء۱5٭ا] ۶۹۲۱ ٢× ×۰ ٭٭۰ یف٭۴؛ ۶۹۴۳ 689
 3۳] 55 (, 885 5ا5 کج چ۳ ۹۴۰۷ 51۹ ۱۹۹ ۹۳۹۱ (7ج)
 2 ۹2۰5 5 ×1 ×45 715۱ ۳۹, ہ1 ۹۰ ۳۳8۴ ٣۳٦۳ ہ3

 دو اداڈ ۳۳ ۳۲ ۵۳٤۳۰ د۳۷ ۴15۳1 ۶۱ 51 ۱ ]5 ٠۴ )٥2۰۸(
 ےہ ]و ۵(۳ "ا۴٣۲۶ 5۲۹21 071*117“ ×۳۶ ۳7۶۴

1۱ 7۴۹۲5 

 ۔_ررجح--ہ×٭ << :۱۹٭٭5٥٣و 11017۹38 5 : نل تاَفاَم

 نر وا ناک و نیر لازم نانا نینلاو
 وٹجَجَلا ِبّضَا َرَئهَقَا مول نام اَمِدَْب 5 ٠۲۳۶ ۴1۹۶ ۳٣5

 ۶×۳ 518 5ا7 *ا5 ۲۳٦ ۹٠۹ موہ ×3 < ۴68 ١

 - زد نیجاک یم یتا آب ۶
 7 معا ا ری ا .

 ِ. موسم تؤاظ 7 7
 ا میم مل تی و

 ج1 یا لو22 0 2 ت11 ٦
 : ور سا ہصعت .
  ەیترپ بت یخ یز حقا تال ا

 : وکٹ ا ںیم نیلامی
 ق اجے ےک ےس وچ اد 7

 کم جد ٦
 ھ۳ 20 ۔ل ےس آب ےل ےہو ےج و ھ7

 تن ہت لَش لا ام ٴ

 روپ یو نوٹس مول قر ہنر و ]
 : 25 م77

 تیس

 (تء) یج ج۲ << رو قو 95ج مج 7ور مسر
 ںی و ہہ و 7 رہ مچ چو ورد ر یور وج یجح یہ7
 77۳۰۳ ہر یج  ٴرسو ہیچ ھہہج رکیرک وجہ بر ہیٌ جر ہوحسحعوچ
 ہ77 اہ. ہہ رویہ ورکر جر ہہو یر وچ
 >×7-ہ ہ7 ہ58 7۶7ر ممر جج ٰیرو میچ یچب قرچ

 +867 ہیرو ر69 یورک ڈو یر ر یروآ
 ۔ ھ757 بہ ×7 بج 1ہ یورو مج رک لرک درر+
 ےہ ہب ہر7۱ میدر ورق[ م٭<ر چہ جہ ہروو٭ مج ہجچ٭×٭
 مج "ی+ فصزو م7+ ۸۰۶۰ یدر ببور یرور جج یر جو یوچرچ
 ڑ75:ر <5 "موج ۰۲9۰۶ قمر یڑوز ۹۹۶ ۶ ×1 5۹ ۷و1 7/۳۶
 7ہ+۔وج وج جا ۔رو یووچ مے نیمر ورق
 +۳ ہیڑ+و) ا٭3 یاہو د+ہت-رہجک یچچ ید دراججوچ ڑ5 ےہچ
 ۳7٭ ّمد)ر ہک +×٭ یہ  ہکرو ہہ و193 ۶| ۔وچو  یدر وو
 ہوس جیزر ہق ہ7 ۹7۳ بہ. ٭ج یر 25 پہ 7
 ۔مئُ پہج وو 6ہ پیج ہومس٭_| چوم میجر 5
 ۳.ہج ہ77 یوج ہر. -+ ٭ق+3 خور ج۳ پج یجب
 جج یم 7575 د97 ا7 ا جر 85 ہہ ج. ×5×
 27 1۹7 ۳7 سو30 ر یس پہر ہی سو 757ج ر163
 7 تبع موت و٭ جور یمر ےدکوج روھج .-ک
 ]۳۳۳ 97 77+ چہ یچ٭ ہر آہ دا7 وج مچ
 ممز) بجج بو وہ 5)ئو حر ٭میر) جر مر یچم
 ا۔7۳۳ ہ7 ت77 وج ہبوہےہاےے ور یر یج٭
 ]7۳71.۶۳۳ ۲ ]مور أ ہک ہوجوجوو پیو یمر یچ
 ۔بچمو+ ہو جو دزاجج ٭نج د نحر م چہ ھج جب
 ہ7 977 ہم7 59۳ ۹ ٭خج حجر ۶چ مہ چ ہہ
 5ک ہأچ جج ٣ مہر جود ہوچکڑچی [چہچچچچ

88-*- 



 اف ۱د“رھحح اح ھتکام ےک

 ح۰ 3757۰ ج۰ 3ان7۳۳۰) ×۳۶ ہا ہ ×حح× ہت دت ×2
 7۳× ۹5-1 نما چہ می مح می ا85۲ ۳ ہ

 ٦۳۹۳۲۲ م۴ ۳۳۰۴ یس ر٭]ت.] 0 1 1۲ 7-1۳۴6
 راج ۲۴٢ ی٭ 35ی ۹5 ہہ ٭ ہی33 ہو ٭ہ یس ہ
 یرح.مواک ۱ ی۹ ہ٣ یے مرہ ہی٥6 ج18 ہم 3
 ہت 58 ۹۹958 ۹۹ 515 ۴۳ 5۴ ۹۳۶ ×× 7
 ہ۱ ی5۶39 ہ3 ۳ >٭٦-8۹7۴ 5ا5۳ یک ہ

 م1 7-3.7 ۹. ہک 7 ٠ 7۳۳۰ ۴۲8 ٦
 5771 ذ4 ۱۸۲۹ ۳۹ ۹ ×٣× ) بج '- ہ۹۰ ٣ )ہہ
 31 5:315۱ 581 ۹307۳. ×ح 6ج تو ی3 ہ

 5۹ ءانشتسا ات لصتم یچ ۹ یڈ٭ ہہ "٭ 8۰۹

 ےہ ہ١ !-[ے 5 ہم 70۹ ۴۳ 5۲۹ ٦× "5 |آآ×
 جہ. 7 5۳77۹ دچ ہ۹. ہہ ۳۳۴۱ 1۹9۹ ۱ ے3 ہ
 بج و-٭ مچ ٠۶۳3 ہت * )6 و 6

 ہ5 ت8 <۹ - <۳. "مہ ٭ ا٭۴ ۹۲۳ 7 ۹٢٢
 ہت 81ہ ہ٭ ہ. < و< نل .٭۱  ٛس 5 ٭۴ رک
 25× ۱ 718176 875-6 ا۹ ۹۱ -۳7 م۹۰۱ >.8٭: ی5 ہ
 1۳9 ۹۶۲۳۲۴ ×× *زک 5۳۴ 5)۳ ×۷ ۳۳۹):2] ۲۳ 7
 5۱ مت و87. مک نج 8۰۶۲۳۰ ٭م٭ 5۲ ہ5۶
 >1 ۳74 875۱ 5 م7 ۹۳۴ مچ وج1
 ٦)619 ۹97184 ۴9 ۹ ۴1 ۲۴۱۰9۰ و77۳ ۲۶۰۶۳ ۴

 تاج ۹۹[]۳[2۶ 57۳۲ ک |

 ا5۲ 5۹۳ ۴7٣۰ ی5 ہہ میلس بلق یچ -08ج کد
 ت25 9) ۱7۰7۹ ۹-11۹717 37۹, ک۶٣ 77۲:7۹ (]
 88. 51 ۳۳٣ ہ۹])۹3 >5ز " ی٭< مو٭ مج ؟6ی ۱
 وج ا۳5 ۵ ۳۳ ) ہ ۳ہ ۰ و5۹ مج
 تو 5۱5 ۰۹ ۳۴۱۳ 777 "و۶1۹ ۳۳ 7 ۶۴

 ی7ج پ9]09۳ ۴۳ ۶۳۹ ۱۹۳۲۲۳۳۳۲۴ 5۳3:77۹ 5ز 7۳ 8۳۴۴ "ء۷۴

 ٭7٭ ×۹ شََكْنِهِواتْق

( ×7× ۰ 77۷ 77:۱۰۱ .۱۳۳۳۳۳× ۳۷ 57 ×× 

 5۲۳9 ۹۳۹۴ ی7. :۹) ۹ ۳۳۳۴ ا۳ ]٣۳ ۴)۰] ۳۲٣۳٣۷۰
 ہہ ٭٭ کک 7۸۳ 7۳۳٢ : ۲۶ "ہ۹ ٤۶۳7ك)735< ×. 4

1۱ 7 7۳-۰ 071 (2 1[ 59 

 و16٦ 15:571 ۹:631 : یَا نی ناک کما عل دفخاد

 -ہ 37 ×۳ دل ہ٣ ہ٦ ہب ۶۶۷۴ 8۷۷۰۳ *× ×٭٭

 ٭<9ا51 (ها:) ڈاک ۹۰۴ ۴۶۳۰۹ ج7 ءم ×۰۳٭٣.٭ ٢"

 7۹1 7 5۳۸۹ 1575 ج۳ ۶ہک3 مب٭٭٭ ۲۱۳ ہ
۴ ۱۴۴ 11:315 93414 

 انإأَهَدَمَو و دوم نَماَلِا دم ہيِه زن راَتَخَتَتا ناکاََو

 زیا ۂ ما نان اڑکک لب ڈنمککاکل کانام
  ۶٣۰ید ہہ ۹۹7 3۹8ج (جم:) .7۹7> ۵7۲۹9
 ٭  (۹1۳٣٣۳ 5۳. 7 ۴٣۳۳ ۴8 "5۳7 515۶8او

 ہ8 ۳۹8۳۳۳۴۱ 57۲ ٭5 مہ 8۳ص ع3 وج
 (×3یرم۶ (۶۶۱ 825 ہم 98 ۴۳( م۲۶ 5× مج 25

 م5 16 51 28۲۴۳ م36 ۱۴۹۰۴ *) ×× ۴8 8ج
 ڈ1 ۶۰۳۱ م۲۰۳ 3۶۳ یر ٭7< ×۹ ۴ ۹۳5۰ ٭رک ,5
 ۴ ۴۹ 1۱)ا 0۳۲91

 955 ج7 ہ ماو٭ ۶۰٣ ۰۳7×5۹۰ د7٭٭ 773ہ (81)

 5۳۳ أ8۶۳٣)۴۶۹, ۶۰۲ 5۹ مز ۴5, ۰۱ ۴۹۳۷۳۶ ۲ 3۳۴ہ,
۱> 2.86 7۹ 77×1 ۹۹۹۷ 1۹۰۴ 1۹114 

 رولس پل ہللا یتا نم الا نون لام عکۃ نل ھ تب ںے٭٭
 بججی_و ۰۳ می مہ یہ وو یوڑ ٭م١69 جم

 3۴1 5۲۳۴ ٦٦ کا٦ ہہ 7رن وانت *۳۳۴. ہ۲ ہر. ٣۶
 ٢ چا0 ٭مج ہ۱ ہ٭۔ ہى ٭٭ ءاُس چپ

 عطقنم ءانثٹسا >8 م6 مات مج مو ]مچ مم ہی

 ٭ ہ1 ۳٢-۹ <. *٭مبے-م مہک ہ۶ × صم×٭ 6



 ےن

 جے ٭

 ۳.6. >ج+-٭8ہ ف۹۰۹ ۰11۹9۹ ۹9+ مم 7
 1۹ ہک 514+2) جج ۳۹ ۴٤ 15۶ ۹171۳7 9۶57 ٣

 م31 5 5۳۱ ۲۳ ہہ ×۳۳. چرہچك م٭٭٭٭ ۵
 ۳ ۲۳ +7, ۲۴ ” 77۳ 55۱ ی5ا ب5۲8 ہہ: ہہ ہرج

 7. 30 بحصح-٭× ہچچ *ی وج م٭|٭5 (8
 5+ 51011 ۳88 و8 ہم ڑ۹. ہو عمیرو٭۹ ٭
 ۳9 516 55.5۹ ۰ 0ہو ۲ ۵4 >۸٭۰۳ 77

 74765 5۴۲۹۹ 1۹87 6 127175 512۰[ 5۱۹ 7۱ ٣8
 م57: ۷5 ۳۹ ٦> 7 ۴( ہہ 7۱ ۳× -مقر٭ ٭ر×٦
 85۸ <ل 5, 5۹ ۳7۳۴ ۹۳6 م٦ ٣٣× 7 م۲
7 ۳× 37 ۰ 55۱ ۹719179 ۳14-777 71۱ 5۳ 
 ؟(۹ ۰۵ ۳> 5۹ >9 3۹و ۴۹ !؟ 5 *۲۲۴۱ یتا 5

 ہ51 ہر ک ۶۹ 5 07--.5 55 5۳ 7 ۱۰۳٣۲۰
 مح یو9 >٭٭٭ ےتوچ جو ہ ٭م ٭ یب ہہ
 ۱۳[ ۶ اک ہک ا۶۴۰ 03ا +85 ۱ ک٭ 5۳۷۹ ×۹ ۴
 854 ۶8-0۶۹ ہہ مت ۹5۹ یىی. 5۱8۹ 7
 5۴۳ ٭ہ ۹۱۳ ۱۹۳۹۷۹۱ 3۴۲٣۹ ×× ×.٭+٭-5 ۴ 7

 07 ۴۹ ۱ م۳. م۳ ۱ 8 ×5۶ ز>7ا×
 5إ ٭ ٭ہ٭88 5 ۷٥" ٭ج :؛ ۹۳ہی ند وجج

 57۳۹ 7518۷ ۱ ۳ہ -+6ے-. ۳(1 ×× ۹ی ٴ۹
 5۲77 ٠> ۶ص! >۳ 9:۲: ۰۹۳ ۹ ہ7

 ل1 5ا5 ۳۳-۹۶ ٭1ج ۹۰۳۰۳٣۳ 9٢٣۳٣۳۵ جج
 8ت6 أظصج "۹۱ مب٭۹ ۶" ۳۳۳8 ید و۹ 3ج٭

 ے٭٭- ھما ۹. "ہہ ٭٭٭ >٭٭٭٭ ٭٭

 5۳۰۹ ٭ ے۰5 ہم 85۴5. ٭یيى ہ۹۱ 8 ٢۶٣

 نوا ٥ہ ہدتج قم ہ۳ ہٛے مہ م8۰ ٭ 7
 ك0۰۱۳۰. موح×٭٭ *0 9ہ[ مک جج ج ید. ]مم۲

 ہہ. 0۷5 ا2۳۰ یہ5۱ 9 7, 5۳ ۴۳ 7
 21۱9۳۷۹ ا٭8, 5۹۳۶ >.٭٣-6ت ہ ×34 ۲۴ و57 ۱ 7,

 ٹا ہہ ا9) و۸ م۳۳۶ ۶ہ ہ۳. مج 3× جج ٦ ہہ××

 یہ  یہرسم رک. وع یرمہ -3 <<
 ییرمع ۶ ۳٥٥" .ة۱؛ م٭٭+ ٠ ٭ ص٥

 ت17 [57 ۳9 5ا8 جج ٭ج-
 گرے س سس ا( ڑْ -۔۔ وہ

 ونا ذو _ ءنيا و ہما د ةّيِخان مْرملاقَت وَ

 ٭۸ےنچ 2

 ی3. !يلنَع دلاَو ریال

 >٭ج-٭ ۶15۹۸۸۰ ج8۰۹ م39 8 ؛ کالا

 رجآ نم ۹ ا5ا۲اک ا۴ "5۲ ٭ ھم, ۶ہ ہ ہ]م٭<

 ؟907+ ۹ ]۴ ہي ہ۱. درک 31 ۱33۰۰ یر 7×

 ٭].م۰۱ 6 ٴ۹۹3۳۰ ]7ہ ہججچجو ہہ .ہ.٭ ٭٭ە٭

 ٣۹ ہ٭ ہک 8۹. دْيئاَتمت یا اوکشَمالَر 5۱
 ۲٣ )۱ک 8۳

 یار کشتہ ےہ وج رہ وہ جا اورامام اج یک نان اھ جے کس ن۰ ےہ ایکن کو ۔ یکم ےب شیخ ہلاک بیک ایام می وو تا تاب ہک ےس ایج ال یرق ک فاش وا تعا حامی وک ہ یا قم ایم ون حلک ےک شام تھک ام ےک ںیہ

 ہھتہب پاشا الفروضلا ق غٌین

 دین ِ_۔ےٛے٤
 تو تی تا درج ںی ںیہ تحت می تی یتسوسرت تم و حم یت جی

 لرس
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 : 99 اولواک اپ ںی 5
 ا یوم نوا نی اک یت
 یس و صو
 2 29-ص
 یھ و و روف ےہ

 ای وا
 ہہ تعال وو اول نیم ہللاو اوم یا اج

 -آ اس نا نوامعنا وت ام امہ یل مو ضا نوا لا

 99 - ۲ک

 تکیہ ح  ک

 ۳ٔ" ۵ ۃںیتلالاق
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 ات :ِ.
 6 2 ےہ وآ یس ںورصنپ لو ڈد

 تقموعايوا ےس
 یں عا اد جول ایل

 وعمجا ںیزبا دونجو“نواخ

 ھ ےہ ک

 تس تک یوک نار بر لاقاقن ن
 پر ھا اظ تن اپ ین ھی _ھچ ےک تہ وقپ رک چچی

 مد) ی۷ ھ2 ہہ دہ>د دہ دو (م٭)
 چر7 ۳۹۲ 7۳ ۶ 57 ہ77 ہیر تو7 ۳۳7 7 ج3۳ یدصر
 7 ۶/8۹۰۶ 77 7 مم ۳۶ج 7 7۳ ۳)۶ :٭٭7 7
 877۷0 75۸۳ ۱3۶ یور) بیج٭وج یر وج یچب وج و روچچ
 ہ۱ جج 7ک 77 ×۹ 2777 (یےر یھب )7+ ٭7ب
 ٭ئ٭ہ /  ٌمدەىر رو یورچ "م٭] ]تچ7 78 ڈ9 867 ۶ (یور
 بجو ھے ہو ب٭×ر 8کہ 5۰ ووعع یں ٭
 ا۳777 ہی۳7 57۳۰9۹۳۰-77 ]و۳7۱ مدر

 77۴ 772 ہہ ۴5۱ خممر ج.٭
 جہ ۳.77۷۳۸ ہ5 نمرز یجچ ہج وہ چو ہ5 نمدر
 تچ5 مو. ]٭جوآ 84۳ ار7 77 ع۳ اچ
 آج. 757ہ چہ73 ج٭ مہ ر نممدر /چجو یصع
 ۰< یر7 77777 7۹976 7ر خموور جو7 97۴7
 2 ۳۷ ۱7 ×۹× ۱ (ممےز ہہ 7 ہچچ٭٭7٭٭
 5۳81۰! ۳3٭٭۱ مور ۳٭ہ تر ٭ہ جج یر ڈو ب٭ ۹۳۰
 “یبہ ڑچ نے ہک یمور ہہ ہمجہوج ہو ج وو آہ” ووج ر
 ممی یب ہک+٭ ہجری ہج ٭ےج یہ ک09 ک7 ۱
 مەدر 8 یو7” جج ہو ج7 مرچ ھو ×73 7 ا7۴
 ط57 37 777-۰ مے ر حرمز دم مرجوہ جوچوج
 بج م7 یو٭ ہ7٣ ہو7 7/۱ مدرر رو <8 ہک 7

 مروج می م٭ ۱؛×٭ب ہمرو٭ ×ج٭٭٭ ٭7۳ج 7578573۶ یردزر
 یچ7ا 7ج ہا چہ ال یہ اچ 7چ چ7 ۶ (خدصز
 ا7۳۳۶ 57۳ ہ۳ کا777 ر1۹7 جج ×77 ہر7 ہ۹۳ ر
 مددر ہو )+۳۷۰۳۳ یا7 ہو ھ٭ 73ر نرءر ج۸ ہج ہک
 یجچ+ جج م۰۱ نور یرو جول “ےوپ و5 قی
 27ی ×۲ ج8, ی۹ پ٭ 7۶۴۷۶ ب79۳۳۷ 7۳۳ ج/۲" ٘نرمر وچ
 36..“ چ 7۳7 77۳ <7 7-۳ ہہ ہ۳ 5777

 "8ك1ا
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 ترس سس

 ہیچ ج+٭ ٭< ۳٭٭+ 6ر (م٭ ]ہر [۹۷۰ح5إ 7۰۳5۳۳۴۳ ٥
 ل۹1 م٭ دا۴ دا۳ × ٣۳٣ ٥۵5 ٢< 8۶۱۴۰۴ ہ
 0۳ ٣٣٣ 7۹971 ۹۰5 ۹۳71 اا5, 5۴۲ 5۳7 ۱ ٭

 1۹۴ 57 ۹7 ہلا ۹79 ۹۰۰:7۴۴ 7 ۶ |

 ہما و 7 5 کہ اوج ہ78 ہ ڈاج٭٭

 8٤ اون اک امہ یلیامو لاق نولذ لا كحماو لل نون اولاد

 تواس -- یک 5۲01۲۷ تا۶٣۹۳ -د×٭ ک5 ٥6× د٭

 ہہ ید5 ×۳7 7۶5 38۱۳ 51۱۷۲۳۱ ۴۳۳۲ 5 7
 5188 >71۲۷۹ 1۹۴7۲۹ ی٭ 575 ۶۲۹۰۶ ج< 30)-ی و دت 7

 ۹ 3 3678 کا515 13 57 ۱۳۴ (73) 3618 77+
 1 ۱9۳9 1۰ ۹۹1 7۹ 1۱ ک۶٠ 0(5 35 ۴7۲5 ہ
 ہ۱]5 ۱۹8187۴ 55| ۳۹۹ ۳س ۳٭. ہن < جج ے+می+

 ہ8 516 ۳ م۹, کاتا چ۶ ۹4۹ ۶۳۰۹ 7 )۷۹8 ۹۷۴1 ٥
 ہ 3ا۳؛ ھ9 ۳ ۱8۶ تہ ل5۱ ہما ٭٭
 تب 5 77.۹ ۱ "5ہ ت٭۳×٭ ک۰ یئ ۹چ ہ۱
۱ ۹۱۹۰۶ ۹۹9(۶ ۱194 ۶۹ 11 2:577 5771[ 
 ہپ 3۰۹۲۳۳ مٹ 5و9 یم ہ9۹, 515۸1 ا515 ۴7۹7

 وہ5 ۶18 ۶1۱-- (چك۹3))
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 مانو ہیک ×۹۹ 7551۰ ںی يا تر لہ ںی سا

 نوری دلمک مولصم نودیکت ذ3۹ 83 376 8 ۳

 ۴ درک ×۳۳ ×۵ ۴× ×× ۰۳× ٠۰

 ٭.88 ہص ہد جج ت51 ہم ۶ "٭ہہ٭ ہ می
 17 ۹۹1 5 ید ی م۱۳5 تابنلا عیر اتچک ۲۲۴۱ ۷۹۹
 3١ق تن ر دی مج ×× ×× 6۳۰۴ ۱ ہوس :تج -رئس.٭×
 8 ×75ہک ۱ َنْْس ٢× ثع م۳٣ 3چ ۱ 5 ۹ 1
 75 (م) ھ277 ا۶ 8۱ ک۹۲ ۹۹۲ ك3 1, 551 5۳۰۶۷ ہرن

 ق1 ۶۹۰ ۳۴-7 ثم ۲ 5۶5 ٦٦× یص< ہو ٠<
 ڈ5 ت0۳ ۹٢۴۱ مم ×7 عنصم - یو ۹۹۳ ۱

 جہ ×8 ۲ہ ہہ ص۰۷۴ زہ ۰۱۳۳ ۱۳۷۷۰ تہ. رم

 تند 3 )8٥9 ×55 "ہ۷۹ ۳۱ ۳ہ مہ, ی۹۲۷۳ لعل

 ×87 ےیبشت ا5۷۹, 9 ۳۴۴ *7٭ 37۰-7 7۹ ۱ ٣۴<

 ک3 51018115 8 نودلخت مکناک 9 ۳

 و5۹ )۲5۸ 882( -٠

 1۹۹ا ٤٥۹۷٢ 81157 م1۹ ٭٭۲ ۹ہ. : ًى ٥ج
 مج ص5٥ 5 ہہ ۹۹۱ ۱٥۹5 ٭۔٭5 ۳۰۷۰۹۰ ٥ ظا۶۰۳۱ ۸۴۸

 ٥ )٥5183 7 )8۹۷۸ ۲۰۸۳۶ ۱۹76 87× 6× ۹7× ۹١۹
 ی5 57579 ۹40 ہت. بب ہہ ۴م۴٭م چ7

 574[25آ ٤ کک 7 0

 مح مع یک و یس رس ےس ںیہ کک -.مس یر د۔و ےہ اپ ا

 5 ہتیفا رام وا "رمھیبو یدب ناف اک
 >2 ںوپاتقرغا م390 نوخمملا كيا نڈعم نمو ةنیئاق ٦

 1 29 قنب 02 ںی و هی كيذی نا :

 تھ تم ٰ

 َ ا کد ںی تے ےم او دلدااومْاف ٰ
 دہ حس ول ری ڑی کر نوا ے8

 ٰ یی یک دلعلا بر

 2 امت ا 36 سراج ےک
 ۶ اما یف یادو ھ1 تک 0 تی .

 2 مہ نت ۵ ںی ا
 لا وس كرتا ْہجس .

 مد بج ٭٭ 577 ہی7777 ۷۳٣۳ ہمہ _چ٭87 5 7+ یچ+

 7۳۶۳۳ ۱9 7چ 0آ ۳79۰۹ ہ7 ت7 // ندحر ا٭۶9 77
 گرا !  فقرو ×93. ہمرورج ]و ہڑجرچو عو آو 7 نجمز
 یہ و 7 ۹ ر575 387۳۱ حیدر 867 یجع ۴
 جع یھ  یررہو ے٭ہاطص مج 7۸۳0۹( ا ر مبحر مرچ ہہ 7
 )7٭ت ۹۰۰۳  ٭7ج6×7) وہ :-777۳7/ یدہ)ر ک7 27
 ہا۔7 ۹3 ۹77ر قر یو یر٣ کج یہ یا چ
 ۹7787 7 قو 7 د٭ ہ7  یجعر ہہ ہمر7جہ ہ77 7۰ ہک

 نددر 1|5 ہک 7 ہجر ک٭ یت ٭ جج یج بجو 557ر ۱ز
 مدور ہ58 ہجر مہ یھ +7 ھ/7)٭ 735 77 777 7٦

 ہم 9777 (۶۳۲ | (مندد) ہیرکور رپ ہار یا چ۳ کر ۹آ

 757۷۳ "جج ۶ مدح)ر یجء ٭چج ٭ج عو ہ9 ہو59 ٢ مر
 779+ و٭ ۶ میدمر 7+ یڑرکور ل55 71, 5۹۷۵ 8ج7

 5یہ7 ج سس" +1 ٰیدہدز یم ہذجوچ٭ ہج جج یچ
 ا۲۳7 77757 ۳5ر مدحر بج ٭جج فرحصب 88 ہو رجڑوجچ مج
 ×7 ۶7۳۷7, ۳۴ ھ7۲٦7 ۰7 ۱ یددر ہجر ہ7وہج 7۶ہ ××
 چچ ہ جو یدع) ی۲ 207ر ۵ 7۹7۱ ید ےر ہ75 7

 ج٭ ہ.کآآوہ+ "ہجر جہ م8587 دور یرو  ])٭ہ.
 ج7۳۷ 7۸۷ تہ پالے ی۳۳۱۰ 7 ر9. با ]۳۳۹ 7 771
 مور یر ٭ چورو”[ 1ق مرج٭ یر ئ ٢ / (یصد×) ۷
 ×72 <5 1۱ یصنر) تو, تروآ فر ٭ 78۹7 ٭٭7۳ ۶7
 وج ہرآ یر7 ی 7کی ج7۳6 / یی ہہر رہ چرچ
 ا5 ہیر٭+ <7 بج 7۸۳۸۰۰ جر یممر یجب ہر ہ7 7۰
 15 ٍی) 7۶6+ ٴدوججبوفغ عج چور یمدر دچ+ دبوو
 7ہ 7۹ج 7۰07۳ جج ؛ ممدںر جہ یرڑجج کیرچ

 7۳5 )ت7 7چ چہ77. یہ 7 وہ جو ۰+7



 یھ ۸۲" ۹7( ۱٢٦۹۷٣۰۶٦
 تر -جر جا وجوب یجرو جوتا وادی س جور بب وجے جج بنا اتک جی۳1 ی2ج 2ھھ۸2ایج)ت ۶۶ی1 ۳ی 7 تر یک 7 77۳2 2 ات ت77 ت7ت 272۵2 نت تے چہ

 ٠" .(٣ 0× ہ۹۱ <ے٭ک ٣۳ہ ء۹ بات

 یىیچصہ بج ×۱× *ہ7 )ہ۴ -- ×۹, ھہ٭ ۴۳۳۶ "ہہ
 ×8۹ 8۳ ۹۰۳.۰ ڑ5 ہ "مہ "ج+٭چ ہ٘ 8۰۴۳ ج١

 ×5 ×۰۸ م۱ 5ج 895 3: 055 تم
 م۹ ٭٭۱ چ۴ ×3۰ ۶۷۹۲۰ ہ۱
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 نواز لیلا تر ئزکت - ٭  ×٭٦ ہ۴
 2 رد تکس ہد دت ہد ۱ ہو ×۰× ×۶ سش

 3:٦5 ×٭ یب ك۹ 7)863 نیتذاح 8۹۰۹, 8۰۶۱۹۹ ی5
 ہہ, 55 5 ہم٣ ید ۳۱۹۰۹۸ ۳۳۳ 6۲ ہ
 م7 >75۳ ا57۰ ۹۳۴5 ۹3۴۲۴85 م۳ ۰۶۲۹۱۰۷۱۹۰۱ ی5
 ہر ہک ک۱ 5۷٢۹۲ 55۳۳۴ 5< ہ۳۹ مہ ب٭١ 8۹۳ ۰

 *8 ٣٦٦

 چجا8ا ہ۲۱ ٭جہچ ہم×٭. 86 ٭ہی مج ٭چق
 ۹7۹821 3۹۱ ہ۲ 5۹ ۲۱ ی٭ 5۳ ھ٣٣ ت1۹ 55 ہ), 2۹۹8
6 1 ۴ 5۴۴۹ 57۹01۹1 ۹۱۹۹ 7۴۳۳۰ 57۴1 1[ 
 1 و۶ ۲۴ ہ۳۳۷٥٢. 515 3۴ 51۹۹1 1۹۰ا 2:781۴ 51۳5 >7 ۴

 ہ97 5ک ؟ہج, 5۳۹ ہق م۲٣ ہہ مم

 5۳ا

 ۔یووەرج مہ -3ری >٭٥ 8١8 : ملَیَكاَمَنْورَدَتَد

 کج ادزا نیر 5۳6 نم 8 ۱۰ ]می ۱
 ت1۷ ک2 8, ہک ا۳۲۳۹ 61 ۷۳۶۴5 ٭)75۲۴ 8۱۰۲ ۹

 -قدا ۳ ہر ۲ ۱ (5۱۰۷77] ۶۱۲۳7۷ "چہ ×۳5 :۰ز٭۰۳۰7٭
 تہ ہ۳5 *زو٭٭ جروەچہ ۶8۰ ]م۱ 0۲ +7٤

 ہإ[3018۹7 ۱ نم 5٭ت ک٭ ضیعبت یو5 8۲ر4 5۲5 ۱
 ×97 8 ۹ ہم, ہما -3۳۳۰۶ ہ۷۳ ہم۹ ۲
 7. ۳ا ××٭ |۹۰۷ 5۳1147, "1۹ ۹ جہ -3۳۹ ۲۹ 5
 ×1۹ ۴ ہہہ×7 ×٭. ×۱ 8۳5 "75 ۱ ۰۹۴ 1ج3 ۴۹٭

 5 ۶۳ یک ۹۹6 ۶٥۶ 57 ہہ ۹۴ -3)) >۲ ۹)٣۳۹۳
 ۳5۱ 5۱ 08 "یک (308) ی۱١٠۶ رآڈ5٭ ہت ہ57

 ۴5۲875۱ ہنم ہللاب ذوعن (ئ8 ))٥۷۸×

 2آ ہم اک رو ےب 2

 ئ7
 ٤ َننِذلا فارما عاد 22۴ 3

 تھم ےک
 اناذھ !لاو 9نو نمات ا ناژاب ت یک انکم 1

 چت :
 ےس :ناوخیصاقاف او عموم 2 لا

 ا6 ییا یکایک تان عابد أ5
 1 0 یلسلا طا مق تنا احرار یزعلا وھل كر نو <

 : ات
 ا نوا منانا دلانا

 ٦ ّت نار کلا نیئانا “نژبلعلا پر حال :

 6 ترس ا07
 موە) ) 5 ہج٭ 87۳ جج نس بو, ۹۹ ۴
 ج٭ی٭٭ ہہ ہو7 ۳7 ) یوےر 78 یو 77 ہ۳۳ 7۴

 مچ ھ77 7 7ر ہ7 تت7 ہمہ 777 7۱
 مور ہیک 6ی چوجیو ہہر 9؟؛مہ ۱مر 7۷۳+ ھ۷
 ہ7 ]۳۰۶ خودر 20777۹ ٣۳۳7 یو٭ و7۲ ۳877 (خقد×ر

 77 ۷یت یو چوت "مج ۰۳ج 0 ۶ یںمد)ز
 ہریرہ ہ7 بج +7 وج 7557۹ موڈ: یمر ۹۷ و
 ے٭بجچچج پہ مج وج جج٭ جج 7 مچ / یر ) یچ
 2)077 7 ۳ ہ۳ چہ ۴ (یعدر 9آ ۳)۸۵4 ۰ 7
 مج یجب ×7 ]7 7 ٭چ 7 یعمر “یز  ٭۹٭۰ پ8 یر
 733777 ی۳۳7۱ ٌمےہ) پہ ہم د٭7 ہی. بصح+ -ج٭ ی
 +0 جہ5و٭ 77 پک ر57 ج۹, ۹ چہ 7۳۷۴۹ قرات چ۲
 مءےےر ×7ہ٭+ و٭٭٭ 'یڑڈ تقآ یھ چ٭ 77ج ۱7۸ ۰۳۳ ۷
 یہ میر7 ۶7 ۳ج 5)۶ ہہ 7ج ہری. 757ج یی 757ر
 مندر ہت یبچ مرہ <ج۶ 75۷ ۲ 57ہ ہّرو۔م٭<آ ۱۶۳7+
 ہ۳۹ ؟77ہ۸۷ 77۳.۱ ((خثی۹)ز یو ترس چہ "چہ / يع8 چ

 ہ8٦ 5 م۶۱ یر یوچٌ٭ روڈ یریووجچ 7۳۸6 6ر
 77 یی ز++6 ہ7 ر 75 قحج٭ ہو0 ر75۰,23) ہر ییدر

 ]۳× 77 ۹7 وی. ہہ ۳ہ / خمم)ز
 یورو وو 79۹7 7775| مدر) ۳۷ ی۲۳۳۲ 57 رک

 تہ ہ7۳ ج٭ ۶“ ہمرچ ۶۶۰ یو جج ۳ یەدر ہ۸9 ہر
 77 وچ ر ندد)ز بہم ہ٣ ہوبج٭ ً٭ ھ7 ی ۶7

 ت77 ۳۶۱ 6ٌ(مكد) ہ7 یو ہہ گی۳۳7 ۳۴ ")7 77٦
 مر ۲۲ 7+ یک یہ 7م +_-*)5وج سی ہجر ندعر و
 ]۶ 77 ۳7 ہیچ 7 3ہ 7۳۹ چ7 مو ۶ 1ت دہر
 جہ ہیر ۳7 جہ۰ ہی7۳17 77 ا قہ وج ا اڑ

 ںیہ 27۳ )7 جج 7 )۰ ہیرو 7۳٣77 )4 ۶7٦



 تیریلالزوعالل ی٭٭ دْزغع چی ج یمور۔ہ 3ی
 8۹۹۸۰۸1 575۱ 5 ۴۵ رہ. یڈ ے۲ 6 ی٭۷ جج
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 نیلا مرا ازم مات ایچ ہ٭ ہ٣۳
 د18 5 ہہ >۰ ۸ :57 ۴۲ ۴5ہ و جج ود مج
 ۹۱۳ ٥١۱۴۴۱ ۳ ×۲ ہ٭۱ ۳۷× ۱۴۰ ۱×× ۰ج۳ ۱

 بما عی >٭۳ہہ یب۰ ۴۰۲ئ ٭م ×ییحعر ہہ

 6+ قد پہ 2٭ت مچ ×10 (۹مج۳+٭۲ مج يصاتگچ - 

 م3: ۴)7 ہ)

 ریما ںیاطس اب اونز و ۴۹ا ۴11 ٥6 طسقت 3۳ ×چ.
 ٦ 6۹ 0۶7 ٭ 5513۱ مات ہ8 یج ٭) ×۱ طہن مچ

 تچتک ۱

 ۹5 5۲۹ ہر۹55 ۱ ۰۲ ی5 ہہ, ۶ ) ۹۰ ی8 :٭٭
 ٣3۶1۳ ۳7۶7 61۲79 9 2٣9 م۳۳۱ ہ 7۳۹ 7ر۹.

۱ ۴ 1 91۳۱ 8715 7 75 

 اش سالار ا۹ م٭٭٭ "ہ٭٭ ہ٭

 ٭٭ ہ۹ ۹۱۱ 3ہ[ ہ۹ ہہ جت ہ۹9 ٦× ]٭"چ ھ٣۶ ٭

 55 ا5ک ۳ 7, ٭ا5) 5۱ (۳]۳ ٥ ۲٦۰ 57. ]جج مر٭ .٭

 ہہ اجچ ۱ک ۳۳ 5۱۳1 ت١ ہہ مہ ]ر+٭ےج53 888۰ ××
 ا. ۳ہ << ص× > 7 ۳۳ ہ۹٥ ی3 ۹۳۰ہج جی

 55۱ 7 ہ77 2 ۰۱۹٠ا ۴ہ. ×7۰ )30( ۳+ ٥7

 جے 0اک 5۳۰ 15 ×5ا٭ ٦× ہک بہ۷ م7۹ 7
 ۳2۱۰۲ [(؟٭چ ہ55 "م٣ م۱ ج٭ ہ.ج یر

 تففط ت۹٥, اپ ۹5 ٣٣٣ ۳٣ ۱ ہہ. 7۳ 455-77 76 ×۱

 5اک یک 587 چک 6۹5 ۶۹ 358 0۴ 8م,فیفطتر ءافو

 ۹۹. 97 515 ۴۹1 ۰۳۹7٣ ۴ ۴) ت٭ 8۰۳۴ہ ٣٠× ٭
 5۹۲۹۰ ۱۶۰۷۴۱۴ 6575 ۶11835  ۹8۸۹ 5)7٦5 5 ۱۹۰ ۳ ٭

 م× ہہ. ۱ ہد ٭٭ ھج ! م - 8۰۱۰ َ٘ني.طَلِلْلْنَ
۱ 7 ۹۴۴ ۵۹۳۹۷۳ ۳ 

 تالا وبا َدعِمهَدَمَلَم یو ہ۳7 ۰۲ ی5 تام

 5ا71 ی7۳19 ۶14 3 ۹ 519 ۱ ٭۴ ء9, ٭

 ت5ا5 ۵ 5(5 م5لا ۹۹ 118 أ5 1۱ ۵5۰۹۰ 1386 9۲۲۰۴ 8+7

 ۴ >۳9۶5 ت۶5 دا مج ہک ت۳۹ ۴٣ ۱ ہک ۹7 3:۰ ٭
 ۹۷ ا5۶71 ۱۰۳۰۳ ۹۱8. >-ت×ج ھج تہب ×× ×× 3ج جہ

 5 ہ۶, 5۷۷۹ ك۳ 5۳۷۶ 5۶71 ۶۲۳. ١۳ ہا م۴ وچ

 6 ۱۹۴۲۶١ ۶۹18 لے 7 ۹ ۱ .- (3ا5۶ ×7" ×ہق3)

: 72 : 
2 

 24 _د یف انواع نو لخاد یخ و سلا ورک لم ا
 ےہ حی مم یس رس ا5 . یہ رس وس ات

 >1 ٥9 نیلا ایر مت ںیرلا ق از و لا اناچبجا دلف

 2 یرجا ناجا دوا کت اامد
 1 ںاطسقا ا وز90 نی شلا اون لو لیلا وا اک

 واک ا ا ال

 ا ةیلفلد ین اتردٹنلارھمء اض ازم مویلءایرطماو
 ا ہوس لا ول تاک ا9 نما نانا اج
 ہی دا بشمول لا ذا نژث یا بولصا بیک اب
 1 6 نکالا وت ںی کم ان

 _ وک دید ےہ رگ ےہ و روس عج ےہ ےہ اج

 چ صل الا و ایشا سال ااوسخ بلو دول ۱

 -۵_1 قال هللا رلفلَخ ینا ا تا و شدیفم اک

 زا نم نیر لاک ن0 لا نو شک نا ان
 سآ ط ص 5

 وت با لع نا 0ا دل روی پلعروھ نل ۰

 مد۹) یڑوآ 25 ۰ک" چک چل ۲7۶ 7۳7ی ۲ ج0 یر ہچجرچ

 ہڈتوحج ۰)5 ج7 ×۲ نددر جہ جہ “”ج ہجج

 5 م۳۴٣ ٘آ ۳ج۱ ندحر ہ وج روک چوہچ یج
 ۳7 ۶/۹7۹۰ یز یہ مج جج مچ ۲ مومر

 5۶ 7 78 ثر٭ ٭ رو ہ77 ہ7۹ 7ہ چہ جووجر ندرر یج

 5 ٹا ہ 8ج ثبت جچچ ؛ نہر یچوچ

 ۳۲۳7۷۳ 757۳ ]78ج ٰیجدر ہرج7٭ ت٭وج یج ٥3ب وو ج77

 میو+ر تا777 چہ یک و8 7ھجج چ< /چچور یومر

 5مم75 ہبح ۸۰ہ وج (ژج جج قوم عرب جر

 موےر 5مو بج *روججچج ھچک وج. ؟:٭ 1

 موود|ذ) ہو 8وک ور وجہ77 577۰7) ج.٣ہج / یوع)ر ج×ء
 م۲ ت7۲ )ہ7۳ 7۹۰۳ “ہی ٭ 7۴ مچ جچچ ج۶ میو۔رز ہو

 ]117 17۷7 *ا5)57) ندحز جم ہہ وجچربج نو جو

 7+ 779 77 ۳7/ ندمز ہہ ہم۲ ۳۳7 م۳ یہ جج

 57 ۸5۷7 ت5 [ ۳× جتووب مہ +--٭:ومچوە٣-ص>--ہمنچ ر

 مصر ×۳ س جج مج وو وو. جج مہ سج جو

 7 ٦۱ خیع) ّ٭ ٭خڑچرو ہہ چور مصر پچچچ
 ا7177 جج ر۶۵ 7 یجج ۳)3 ہر7۹7 7 اج ۸م 7 ر مصر

 ہج ےہ فی ھق یڈپیچج بج ہم چ بیج

 ریہ بجیوجج د٭8 جوعوور ںیمر وچ ںجچ چ7 ہہ

 591+ ہر نیس) چپ وہ8 جج -ھو٭ چ ہج جر

 تچ7. 58-۴ 5977777. ہجر مم)ز چی 8۵

 73/77 ج9. ۳ 7۳٣ ہ7 چت یہ ]۳۴ج ت7 ہچے+ ج0,

 مد سر م٭ وج ججہں یو ح جچ ی "نپپ چہوچ

 79آ 577۳۰ ۹میر مدیر مج چوآ فرج چوْوچ2

 ۲5 [77) ۳۴ 7+ مروج جج برج وچجچو جر
 777 مچ ہہ یج رڑ7ڑ٭سو وجہ ر



 بوت ×7 چاک ہیٹ

 ۔×لع ۳

 ×96 -٭<ہ7۹٭ >×2۹9 ا٦ م18 ؛ بغل

 یش 7۳7 ٣۳ ×۳ ہ۴ ہہ ×۰3 "ہ٭٭ 28ج مو٭٭
 ٥ا 751۱ ۳٣× * م٣ تب م۰۹ "م٣

 5 (5ت۰7 ۹۹1 7 ۱

 َتقالاریز یل لاَ ح ۴ *8: ی۹ 8۰3۳ 7× ۶۳۱ ۰٣
 ہ8"(, (3۲۹۰۳۳۷۹ 5۷۳۹5818 ۳۲ (5۶ 5157 ۱ 7 61( 56 8٠1۶

 ہم ٍْهَذ یج 5×۱ مد: م۹۳ ٥8۳7۱ رریز م56 را
 ک45 ۹5451۱ ک5 5۹۳۹۲ 151۹ ۱ 577:5۹ ۰۴ ہ5 م1۹۹ ۳

 1آ ۹9 ۱ 77. ۰47۳. 37, ×7

 43آ 1۳۹ 917۹) 5۴ 585 ٠ (م٭٭ م۰ 85
 م۴ ۳۰۹ ہو۹۳ 5ک 8 ۴5 35 50۴۳ ٠۰۷

 ہک [۹ 7۹779 ۴۱ 1)٣ ) تہ ۹ ی5 ,٣
 1۹7٣۹۳4 ۴۳۲۳۶( ۵ .٣ 7٭۴ ۴۹ ٢ ٥۱۹( ج

 55۱ <۹ م۳ ۳۰۶ [۹٭)٭”53 <۳ 3ہ 8ک 7

 <۹ ۳<. مت ٭ج٭ <ہ٭٭ کہ ك8٭ ہ
 م155۰ م۳ مہ [(۰۳]۹ب ہ7ہ٭ 8 ۱۸۲۴۱ ٣

 518۴ 8ا1 ۹5 7۴ ۲۰ 7۱

 ق7 ۳م ۴۰ يە ٭+٭٭ 5۹۳ 8
 ہک 5ہو ۰ (585) <۳۳ ٣٣۳ 2ا ۹181۹۱ <۳

 7۳ تا ہ۱ ۰, 5آ ہک ا۹751 6 ۳۶۴ "3آ فض
 وہ 5 ی۰( 5ا خو. 25, ٦× 70197۷١ (3۳)۔ی5
 مل ہا تہ ہ۱٤ ہا ا م۳آ 7۰۳. ۹۲ عج
7 777 2۹ (1774: ,51 ,5۲718۱51۹15105 25 
 ہ07 مح ۹۹۹۱ م24 مہ 5 ۹۳۴ 547۳ ۱۹۴۶۹ ۲۴ ۶۹

 +8 ]۲)7 ۳۴ ہک ٭ہ۰: م٣ ۹ق ہ

 یم ندا بش لوأا بلا یتا قا 1۹. ۹ 8۴
 ٭٭7 277137 6 ٭×ا (2):)- ی٭ >۳-۳5۵×)3 ۹۰5 ۱۰ 77 4

 "4۲۳7۳۰ >۹ ہ3 ہر ہ۳5 بج ((ی رب3

 ۳5۹77۲50 7۳×۹7 ۶5 ۱ ک۳ کتا 7۳) ×۴ ہہ ب٣ 8
 ۳9 ک3 ۳۹۹۳.۴۰ "٠ ٭٭ یب٣ [؟۹۹٭7۰ب <5 ١۴٢

 5+ ما٭6 م5 ]ی۱ ج6۳ ۰۳۰۳۳٣ مت یو د۲۱ ×5
 1۹۹ 18۳۴ ۹8۹۴ یت مہ م7۳ ۳ ہ۹۶ 5 ٦

 ہم ا ۱۳576 74 75۱ ۱ مت ما <٭٣٭٭5 ]ہ۴

 35ہ 55۰۲ تہ دہ ٭ہ "رم٭ 1( و × ٭چج ءّلل دلا

 ناعتسملا وہو ئش لک ” یتچ جات م۹٣ ۹۴۳ ۶3۲۹ ٢۱×

 ک5٦ 8 م17۳ ۹۳۹787 ا۳7 (۴ 577 1۹۰۳
.111 61 51۳8 

 1۷5 ما 7)57۳3 ۶)۰ ٭٭, ×7×. ۹۷ :
 ۹ م55 چ6. ٣> ی ہم بج. ہہ ۳
 5۶147129 اج مج. ×۳۳. 7×× ۴7), ت۴

 57 ۴۴ 557 *اڈ م51 ہ7 ۹ چ1 7۳۹ 1 5

 تا8

 ۷مرعشلا ۳۷ِ ؟نیڈلا لاقو

900 
 ٠آ ناڈیا مل نامور یل و حا

 4 پیک کالم كا ناتمڑم میان اظ اف یلحارقف ا۲
 ٦ 6قول دعا حل نوا یمرعلا ا
 1۵ َنْورشنُم نم لماواومیف نور نیل مھک ةشب ا٦

 یکن ینا زن اا٦
 ا اتا مو یڑٹواپ نور نم لاک نوا نقاد ۲
 4 امی لیڈر موت تنا یل 7
 1 مم او عل ٹکا نا عا ٦
 -۱ كرتا رٹعملا نو ںوتفرھآ لالا

 _ےم سا

 ی×ح ےہ
 5, ۱ مح یا -7 اس ۔-۔-س ھے 5
 7 گا 3 ے ےہ

 و نِكْعَب نلكَحاَتج صقحاو “٣ سیررقرا
 8ہ طط رگ ےک ےل ج9 ٠ 3 ١ ےہ ےک 8 ےہ ےک .  > وس ے۔_ےق :

 مدمر ٌمو٭ یک 7۳5 عیحچ /٭چ یرچہو ہزفور مج وو چے
 7٦٢ خددر) کمو ہ77 77۳ 27 7×7 7 ۱

 مددر یک قمو٭+ ہج و+_چ ویو رجم )۹ /ہمچ قیبجچ
 ٭× نحددر وو مجروح یج /چو وچ جج یدمر
 ۳77 7 ہجر تر تت۸ ےک ےس 7
 مجدءر --2 4 ہر ر ید در ۸و ید ڈروپ وج 3
 77ى نذە) ہ۳ ٭م  یڑ ۸۴۰ مر جج ےہ
 7)0۲۶ ا77۳۳ ین 7 ۹77 ۶ مد ح) 75 ک75 یر
 جم 7ت8 ھ7 7)۹۹3 7< نددر یرمو 77 ہہ ص7
 چ۴ 7٦ موہ. 77 یر7 ی۳ج 777۳ <7 جج ٣٦ خممزر
 ی7577 7 27/7 ٣ہ /7۷۳ ہ88 ۳۹7/ ممرر
 ہو یر یک کچ تل ہہ سال دہ یہ ہاکی یا7 ہ7 ٭ ۴۳
 ہڑ7<+.< مودی بیج جہ مے کرُطکججچورجج+ |ج16 ]۳ج ی۲ چہ
 57 5آ ۳8۷۳38 و۳7۳ ٣٥ مخیوممر یپ٭ ۔بوہ مہ جو وم(

 ے۔ہ]ا0جبہ 7ج ٣۶ یمدر ہو 7۴ ہہو ہ9 جج ]چی ٍ'ج+۶
 مومءےر ۳۰ ہم مج ہر ×7 ہ۶ ہہ (یوج ہج ع5
 مم9 مجروجہ ہت یرىز مروج م أو ]ہہ )وج ہً٭
 جمچ٭ ٭6 5 5+7 ٣۳۴۰" بہ7 ۳۴ ممو)ز 5ہ ير5 ممرہجمچجم+
 یہ یہ7 رک نہ ہہ ۶ ممد۶)ز ہ٭ہ ر7 وج چڑ. ھڈچہج
 "م67 8ج یجج,چج ہ ہم +٭) ((ھج), ممجر ہہ(
 "777799 7, ی۹ ک07 7 7375 ۹ / (یرمر یہ 7
 70 ۱آ چور خددر تو ی چہ قدر ہہ یج٭ ھ7
 یت 757۹79 72۳۷ 7۲) خرد زر 5777۳۴ ہم ز3 نہ7 جج جچ
 3۷7 3۴۱ قخرص) بدی 7۲۶۰۸ پوو٭ د٭۷ پو يورکرچ
 ہجر می +٭ جر "جج ہہ کی 8ہر مرعر مج
 5۳007 ہر رہ ایک ا 7ر مرےز یو۳ ہر ۹0 )

 75۷۹ھ 7 <



 کش

 جیحح. ٣۳ 1٠ ٥٢* >ہرو.۲ ہ ہ8خاوج عؤچ ء۹
 كہ81۷ ٣۳۷7 ر5۴, 5۴5 >5] ۱۲۰۳۰ ۳.۶ ۴۳۲۱ 57

 >×٭ہ ۱ ٣۷057 ۱۹1)5۲ ۱۳7 (م٭ 57۳۶۶۹۹ ×۰۳ ×۴ 5,

 3 5۳٣۶ ×71 ب۰ ><۰7۹ ہر 7تا۶ 5+3 د58
 9۹۳۱۳۲۰۹1 ۶۰۶ 7۳٣ ۴4۹ 5ا۰ 7م ۳ ۹۴۲ ۴
 >ر ہ >5 5ا0 ۸0× ہ37. ی5 9

 ت38ا ×5 ٭٭ ٭٭ رات 86 ۹۳۳ 8٣۲
 ۹6]51۳) ۶۳۸۵ ۴۶۹ >5 ×5 ٠۶× ۹۹۰۹ 5۱۳7+ 8ہ ید

 ×۳۳ ہ3 5۴ ۹۶۷۴۲ "17 ۳: ۴۹۱5۳۳ ٦۱۹۳

 ک77 ۶۹۲۱351 115۱ ۴1۰56 *۲۲۳ 5۳۲ ی۰ 5۰۳۴۰۳۰ ۹۹۱ 3۳75

 ات رکيلحا رک شاخ 5۹۹. ۳۳ یھ ۴۳۳۴ *9۹۳۰۴+

 ۳ <5 ا ۱آ ٭٭۱ ۷۹۳ ۶8۹11۹9۴ 8 8۴۱5٢۲۷
 تصج ٭×٢ +۹6۹ ۱۱۳ج ۶۹۹۲۹۶ :٥ہرجات مو ٹچ <<

 جڑ ٭ہ×۱ یت ٭٭ ہ راوع ۷۰۷ہ *٭جج-->ج ۶ط
 م5۲6 ۳۰٣ ×5, ھم" ٭×٭ *[9گم-! ہہوچ٭ <۱ ج5. ہ٭ ۳ ۴
 ]۳5 ۶۲۲۳ ۴8۳ >۱< ہ 75552 5۳۹) 53951 ک۹۹ 59۳5
 83/۳ )7ک ۹[] ۹۹1۹717311۹ 71341۶5 77 ۹1۱۰۰ ۹۱۴ 7 5
 م۳ ۳۲۳۶۱ ۳ ۰۱۲۴۳ م٣7 5, 5۲۳۹ ۹۳۴ا 8)158 ۵۹
 7۷۳٣ ہ5۴ 71 7۴7 ۳۹ ۱ ۹۴۴ 777۷ 7)1۹7 ہہ

 ٹم ٭٭۱ ج× <5 ٭*ہع۱ ہ۹ ۴۶۹ یڈ مج ہہ, ۱۲
 *([۹95]ا۹ ۴۱ ۳ا57 ما "6۰ م۹۰۱ ہ5 ہہ >۱۳۷۰ 8۸۳۷ "8,
 ناک م3 ہ مک ہ٣۳ 83ہ, ٠" ہب٭١ ْب٭ و ہ<٭
 ٣ ٭٭ ۵٣ہ یع ٭*ی ہ٭ ہہ” ۲ "68 ٭٭
 ک75 (738) ۶8۹1177 >5 یما35 ۳ ۳٭ر٭ ا. ۳
 ہ85 ٥۹۱۰۷ ہ31 757۳6 ہ ۹۰ )چہ. ۹۵ 6
 5۲8 ۹۹۹۳15 6157۶ ۲۲٠٢ ۹1 ٥ ۳ ٣۲× ×5 مچ<٭

 وج م۹۱ ۹.15 (>783)-ک5 ۳)۱۶۳۳ 77 5۲۴ 7۳ ٣۴
 ]۹ 209 ہ01 ×۳ج ۹ہ 6۱

 ھا
 ہفہاع قل وم مس اے شاثت ہدر رس ہنالقسم بمشاولف تیس کیے ثمسسساماسم سا مم ماس لتا تسلا

 ج× ×× ہنج - ×۰× و دم : : جا
 ٠۷× 5 ت1ج. 5774)۶5 ۶15 و۱

 تا95۰۹ ۹۱۹9۲ ۳۰ا٦ ۹۱۹۶۲ ب٠7٥ ۹٭٭۲ 7ہ

 ۹5 ؛ ک۹5 51۹۹7 ٦ :۳۳]ا۹) ×۳ج) 3 ۴1۳ 7
 م۴ 5155 ۶۲۹, 55 5۲۳ 55 5155 (۴۳۳۳ ۹۶۱ 857

 م7 55 ہہ. ہ 15: ہ۹5 ا8۹( ۴
 ٭78) ۹۳۶ ۶2ع م۳ ۱۲ ۹۲۳۳ ۱ تا 77× ٭
 ٢۶751۱75 :۹5[]۱5) 55آ 7۳7۳]٠۴( 5777 ۴۳ 5۹ م۴

 ۹1۲1 2۲۹7۴۱ ۴آ ک۹۰ 51 ۹۴-3 مو ٭٭۳ |
 ھ82 و ےس ے تیورفآ

 ناس مۂعتم ناز ۹ 5157 885 ہہ 6

 55× )1 ۲ ۵)۴ 5۷ ۰۳۰۴۶ ی٭آت ہم×٭ ۱ ۴۳۴ ×7۱ 

 ہ۹۳. 1۷) ۴×, ۲۹۹۳ ۴۳ ۳ 7, ۷ 8۴۴ 75
 ۳5۱۰۳۱ 4 ۹۹۹۳۳۲ ہم مہ ""ہ٭ ٠۱× ٭×× 8ق یز 5

 6۹ 5ج ہ۹ ۳ ہہ ہ3 ۳۹ م۹ قو ××

 81 ۳۲8۲۳ +۰1۷۳ ۴ ی3 515۳ ہ7۶ ۲47۳ +7 نت
 ھ2 ھا

 معتم کا398 51۹11۹ ۴۳56 1۱

 نیلا َك تن ِذناَو ۔-ۃریشع ۹ 8۴۴ ٣
 نیہا ۹۳۳۳۴ چچ مج ہ٣ رە مت.

 ۲7۱ ک7۸ 1585۳۰۳۳٣ ۴۳ ك5 ہہ -×.٭ ی9 می
 "7755 2515 ۴91 ٭ 977۳ >5 م۹, ]رہن (30)۔ی۹ ٣

 5۶۱715 ۹۳۰۲۹ ء۹۹۳۹ م۳7 ٭ ×ہ٭ جورچو ۷

 ٣ ۴۳7 "۶ ۴۶ 3775۲ ۳٦۳٦۶ 5, یصع ہ۹۰ < ۱ہ٭ہ"٭

 +5 ہ "م۶8٣ ]رو یو یہڑت (9بی ہچ٭اخڈ ۱[ .۹.اگ]۷ جی

 <5 ۴۲۳۹ا ر1۰3 ۱۰58 ہ5 ہر ۱۹۹۷۳۷ ٠۱٭٭۰
 ل۳7 ای۶1۴ ۱8۳7757۱ ۴۳ ۲٠)٭ 3.۴ ۹ ۳7۰ہ ۴
 51 7۳۶ ا5 ۸ ۱7 ۹8۴ 3۳۷ | ہوس رک
 ۹ 01595 ۶355 ۴۳۱ 5۳77 ٣٣۳٢ م٣ ۶8۰ ۲37۸ ۷



 جچوە٭٭و *٭٭ : َتْاَتلاَدهْنَقْيَرََشاََ  ٭خ ٣

 16۹5۳ ۴] ۱۴ 57, ۲٣۳٦ ں4 م۳۴۱۹ 8 ۰۹۹:٠
 ۹و۰5 23۱ ۹5 8ر جہ ۹ یو58 ×۹ 8یر7۳ ×گ -چ

 ی۲۳۳٣. یو :یح. جہج٭يج ؛'۶م۹5۷۲ ۴٘ رب

 ماود-۹ 5 "۲ ي۱١ 98۰۴ م۹5۱ << ۵9
 ہ۳۳7۰1 0 ۸ ۹71832 ھ187 811۹6۱ 318 ۴۹۲۴۹ 7

 بو ۱78 مج (×م 8+ م8 ۸۱ <5 1۴

 بج وجت7٭٭ م”٭٭٭ بتفِماَمِإ _ ٭ب سرتَكْرِلَش

 اکر نک >8 ددص *ص.۵۰ د5۰ ×× ×ت دہ

 ہ4 م۲۳7 (َہر کے3 (×ھ:)-٭ہ ۶×7۹ ہ -٭٭ -7
 31۹۸, ۶ 3۱×۹٦ ]م۰  ڑ)چ مچ مو ۹۲ج.

 م۔ن--٭٭ 3ث ک5 8 1۱ر م٭8۹. ہم ۳م( 5]35-3
 ہ5 >٭ر٭ 5 18۶۱9۷۹[, (1۹17 ۹[7٭۹)1۹۹ >۶ ۱

 ی٭٭۰ ۳1۹۹ ۹ر4 ی9 ٭٭) ۹۹۳۰ ۶۲۲۰ ٢۱ 8۹۶ ٭
 ۹55913 ۹1۹1 ۹۹۲ 7 م٭: 59۰ ۴۲۴۹ا 5۳ ۴۴ ٭
 8010 ۰ +۹ بہ. م٣١ 8۴8 ۰ ۹:3
 5۱۰۲۳۷۹ 5٢١ 15۶ [3٦۹۳ (ہتووو5) ۰۰) 0:11۴۹
 رش (ٹہ1) 89711 ٣٥ ر55 ×7 ۹۹۰ بْزَل ×۹ 77+
 زرعاش ۹۹۱ 5۱ <8 ہ٣۷ +۹۷۳ د7۰ ۹۹۲ ×7 7 ۱
 م5751 ی5 ہہ ہ٣. ۵ 7 ×8 ]1۹۹۳ ہب×٭ +۴
 ۹۶ 3. ہ59 ۰2۳۳۰ ۹)1 :۱۹۹4]۲۳ ۴۹) ۰ ۱

 فاتآ 9۹۰۲۲۳۹ ۶۹۱

 ِتٰواَتَلا دمحم ار شا 8-۰" ٣6۴ ٣ )5۲۶ 

 ہ ھ-۳ ۹! "87 *7٭۱ ۹۹ ۲إ ٠۹۹۳ ہ< 7
1 ۴۹ [۶۶۰ 51۲۴۴ 77۳ .۳ 57۹(7 ۳× 
 می و31 بج یەچی٭ عج یو >۷۳۹ ؟(ہوآ ۱

 ٥7097175 ی5 ۹, ک5 75 718 5۴ ۶ ۹5 7
 9 5]. ۳۳۴ 7 >۳. ۰۹'۴۱ 37 ٣۳٣۳ ٥ز×× 8

 ی72٣۳ 5 77115 (72)-ہ۹ ۱۳ 2۶۱ 5۹ ۹ 77
 5۹, 2ا 815 ۹515 7۱ 1 9۲7 ۹5 5٣۱

 577519 ہکآ 5ا41 3591 ۴ا8۱ ک۰٠ ۲۰۳۷۶۶ 1۰ ۰: ]5
 مم ) ۹۹ہ. ہم. م۰۰۳۳ ۶كی م۱ ي7 88ہ ب8 ہ
 ہ57 ۱)۴۹5 (۱۹ '٣7×۴ج ہ ٭5” تہ. ۱7۳ ) ۹ ۱ 57
 57۸1 ۹7 ۰٠۳٣۰٣" تو کک *ہَکج30)حك٭ ۱۱۳۰۱ یو
 ہا )39۰۰ ٥٦۳٢ ۳ .7۳٣ س!ب٭
 ۹۴۹۲ (87۹۲۰۳]ا 75۰۱ ۳۰۰۳]. *[*ا77 7۲۹, ۲۹۱۷7 ۶۳ ٭
 انچ 8۹ 51 ۳۹5 7۹ ۳٣ ۹5: ۶1 ۹۹۳1 م٣ ۱ --

 (ئ7٭۶-۹8)) ۱

 ٭٭3 "۱3ا7۳ 31775۹ ۰۱۹ ٣ 3ج۹ ۹۴۳57 ۶۰۹
 تچ٭ 57551۹ ۴۲5 ۴۳۳ ي٦۰ ہ31 ×۱7 ۴5 ۲۰۱۰۲۹ 57

 ہ۳۲ ۲۱ 6 ×۱۰۷۰۹ م وج 3و۹٭ م کی ہ

 د٥5 55 م5۹70 7 ۳۳ ×5 53۰ ۲ ۳۹7 7

 1 ےب و

 جا تیطلفا واک نم یھ ہہ ےہ ےک :

 1 ۵ نوٹ نی ھر کاو عم لا نوشی وکا علافآ یش نیم یو ند
 2 داو یس رحمت ا رت یا نوا لا 07 .

 ا تم
 ما ےہ ےہ ےتحمس 3:

 چہ
 ٦> ہ ژتڑلا کلاولا و فض
 | یر ید یک پو نال ٹا تاج یش
 و وکلا نون وکلا نو ب ناپ نی
 ید ثبات سا ةرفالاپ نون دل نئادلا نا ان ومن مھ لب مش

 و9 یگ دلا ند پا علا :

 ےہ تو ےن ےہ یس دے ۔ے ہے یت ہے ۔چ ٭

 ھ۸۸ ۸ ۸ ۸خ ۸ ر۸ فام

 مارا ۸ را ۸ ۸ لی

 میز شام
 مجحز ۲٢ ہ×) ×7 ہ٭0٭ ٭٭ ٭٭ (7 ۶۳۰ ء7 7۳٢
 م5 ہ ہچ٭ ج۶ ×۱ مرور ہہ 8 ٹو "ج6 و یس ×76)
 ہی 777 37. یدحر 5 تبع 9 ۹ ۰ 7
 797777 ج5 :مدح) یچب ہ٭۳۳)3٭ ×۳ یڈروسآ ٭ق5| یدمز
 ہم7 775 ۱۹۳ر, ۰۱198)ر ید ر یر ہیرو ٭٭7٭ 7چ چرچ
 م5م-۰7 ج7 پ٭یچ ٭ ۳ى٣ ۶ مدیر "ور +8۰ جج یرچ
 78757 677۹977 395ر حجمز) یڑو جی "ور یر ہہ یو
 "ہو وجوب 5۰۷9۹ نیجمر جج موج "م۸0
 777۲ ۳۳۱ ندءر پ۳ ۴ 7پ ×۳ ہ یز ھ۰ 7۳

 چج ۶ مجدر یجب یہ ٭٭ ۳8, ×7 5737 7۳+ ۲/ یضور ٤

 ورد م کہ ہج 807۰ ودج چچ ہ ٭و جچ یج٭
 ۔ہ۔یوچج نج ہہ جج یجب 7٘)4وک جو7 ٭ 5۳۷۰ وج×+

 حر /8)بججر4)و )وج ۲ ۹۳ہ قصہ چ٭ر۹٭ہ 779 ۶

7781-77 
 ۴77 ۳۹ 777 ند

 یہ ڈو] ]1 آنر ۳77ع ر77 777 3چ

 مر ود : و7 بہو 7+ یک یو ہہ ہک در-ج
 797۱ مر پک7۳.٭ جہ 85۷۳+ ہ د۔چ٭ر یر وہ ×5

 ]ہ7۳ ]0 ٭۳ یو یی یو ج ہو8 رک رو9 ٭جچ ر
 مر وچ ہوجج چہ جج حج جہ ہر 2ج ہہ

 ۔نوو٭ ۷6 مہ. 76۴۱ <ک٭ 7)9 ت۶757۰ ×۳ و٭
 یبیہبور مر وجوب چرچ وچ مج ٭ہچ بج "وچ وچ

30+8841 



 سب

 ہ۹, عی و۹1 أات 5اک ٥۹ ۹[۳] ۱۹1 5ت ۴۹۹ ۱۱8۳ ۱
 ے30 0۷3۹) 5۳۹. 5۲۷5 ٣ ۹5 ہ۲ یک ہہ ۳85, 77

 7۹۹ (۴1۹1۹ ٠٥٢۹۹ ١ 35718 ٥ ٭ "۷٣ئ ۹۷ ۳۲× ٢"

 ہجچم مہ ۴ 3۱ ب۷5 ٭ مب٭ م8۰ 3۳ +6
 ہ۹ “5ت ہ٭٭٭. ۹۳۰ "<۱ ٭ م٦ ×۸۲( 8
 6)]۹5 ۹56-۱ ہی ۹9۳: 75۷-۱ 8۹۳ ہ--٭۲ ۱

 ك5] 5 ۳۹98 6819 78, ۹۴1 ۹ 55 7776 1۹۹۴
 5143 .۔(چہچ3)

 8۳ 587 ہ٭٭ (یئر ۰× 26 4" ٣٣×
 م1 ۶۲۴۸ 5۳۰۳۰ *۳< ۳ج ۱ 7٭ ٭٭۳۴ 3۹۳

 7× یدرر ہ×٭ 5× ۹۰ ہ جہ ہہ ہک مر
 ۶۹8 ۳۷3٢ہ ۴۹7 57۳۳ ۹۹۱ 7 33۳ ٦٦۴ ٣٣5:۶۱1
 ۹548] 7۶1 ا91 25۶ ) 7 ! ۔۔ (چ۹8))

 ۹” 8 ٭ ×۲۳ 5[: ٭ ۶]۱۹4 ہ۹ 8 ۹)٢"

 *٭ ہہ 91 ۶3 ۱ 84 ۹8) 857۹535, 8:8 6
 دم7 ۳5 ۴ ہ3 ہا 5٣۳ ×۹۹ ٹ۳ (۷۹)۹8 م
 و ٭۰ ۹۷ ٭.٭ ٭٭ج << 55+ ”ه۱٣ را ٭مق 6 6

۳۴۱ ۳۱۹51۹ ۳۶۳۷۹۸۹ 

7231 5۲۹-۹5۰ 

51711۹ 7 ۴ 

 مملاَساٌم و لاَتَز ہ٭ 8 ۴+ 8۴ ٣۰٣ ٢×
 ہ۶۹ تک ماہ ےیسکج مرے3+ مج ي8۱ ۴۳۳

 م۳۵۲۳ تنا ٣× ٭می <٭٭م٭5مک٭ 86 م۱ م٣ ۴

 ۔×35. ہ ہم متقج ہم ہہ ۷۷ ہم لا ٭

 59 7۹۰۴ 88۳ا 715۱8۳۳۰ یت ), 78 ہلا
 6 ۴ 5٣۶ >۳ 48۹ ۹ہ, ۱۹۴ 5۲۳۶۴] 7٤

 ہہم ہم مأیہ ٭٭ چو ہ 79یہ عو *(]ق ۱ ٭ "۴5
 ے37 ٠٦ 275 ۹ کت ہہ ۱ 1۹۳6 ہہ یتاج

 جج ہجر ڈو بوم درس م38 ٭٭
 ہی 7۶ 7چ ۳۱ 879۷6 -.-

 ایئڈلا ڈ ویح ااورفک نل نیز نییِرشْملا نه رک نِىز سو لہ سس جی ہی ےہ یس رم و و۱ تل کک ےک

 تری ملا ثح ںیاگلل نر ۳ ٭٭ د5 ٠٣ "ہہ وچ. ٭

 ےن واک ندیرو ناسا یر ڑ3: ٭٭

 ڈ3 ْوَلاَمل (ّہ” جر ×ج یرجو ہم مہ ہہ

 ے9۰ ۱

 721 اگ[
 و تو یم رام ےہ کو او کد در دعب ےہ اھ تی × دععصیعص جتحروصصا جب نیہ تے دام وک سس دجال پہ دعا ت٣ ا یم دق عت تک ویک بم ھعمصمصعح

 لا فا فقط اقسام نس سٹ ے یگ ےک

777 ۴7 ۹۳۰ ۲۹۹- 5۳177 ۹(1 57 71 ۹181 557514 

 ے۹ ۹۰75+ م٦ 7٭ ۳ ہ ۳ ۳۲ جہ ہ7 ہب
 ہ3ا ۹3۳ ٭ )7ہ ت٣۹۰٠۹ہ٭. ہت ٭8مچ5 ۴۴ہ ہ

 7)۰7۹ ٣*۱ ہب٭ مہا مہ ہ ٭٭٭×۹٭ ٣۳+)

 ہبہ ہ5: ہعہا٭ جو5 ہ۹۱ رم اوم يَلااَل

 تالشلا 957159 17 را5 ۴ 5۳۸ ۱ ۴۴ ۴

 م551 ہما 5۳۰۲ (۹77٭۴6 ب٭٭ ہج5 < 3۳۰ >8. م8

 65 ی5۲۳5 ٭ ٭*3ہ]٭ بیج ۱ ےہ ت۹5 ٭٭ہ ك٣
 64711715 55, ةمکحلرعشلا نم نا ہہ جی5 م8 ]مک

 ے5 ٭٭ ے(۷۷۶(7) 51 3۹ 5۲5 ۹۳۳٣ ی5 مە٭٭
 ' مج ۹5 5رکتا۹۹ (۹۳۷۷۰۲۷ 5۲7۲8۱۹۹۹ ۹15۴ ۹۰۳, ہ۲

 م۹5 55 ۳۶-5۷۰ بج ج 8 ٭ ہ۰: ہی ہہ

 9۴7 1۹ 253, ہ3 +8 مر ہ ۰۰۰۹۰ ۱۰٭ہج
 ک5۴ ۰8515 (1۳۹۷۴) ٤۱۰۴۱۳× "۲ ۴۹7 ۰ ہ7

 ۹) ۳, 51 ۰۹۴ ۱ ک۹۰ 577۹ 7×× ۹7٣۴ میەججہ-۔-ج
 ت۲٣ ۶۲۹51 315۱ (ح) 6۹۹ 241 ×3۲ گا١ ۶ مچ نج

 مج 28۹ (3۹01) ۸ و ہل 35 3.۹ ہ8ا5 ٤>
 ف-٭٭ 5. م۹ م6۱ ۰۰۹ م(ی< ۱ یر وسراو9٭ م٣۳, 8

 مج بو +8 3:36 3٭۹ یب5 یئ)۔و >۹.

 515۱2۳ ٦05 ۴ +۹1 ہ۲۵ ۴ ١ء۲۳۳۰۱ (د۰ر 88
 ع۷7 2٠۰۶٦ >3]15) ٭ )٣۹3* چک 7 ہہ ک۲ ۴8[ ۳

 ۳3۲51, 9771 یب۰ ٥۸۱٦۲۲۰۹۱ (ھم) 7٣×3 ہ۰۷, ۹8.أ]٣5۹, ۰
 ۳7۳۷ یا:ر م۳9 ۹..م×یہ ۱ ےر ہہی 3۳۱ <6 ہ×چ مچ
 <5 (:7)مہ 3ج ۱ مہ مہ +۹56 ۹۹7۰6 35× <٭

 ۹۰ء9 5 ۳۹1 5  1777۴6 ۴٣× ہ ہ۰۲ ۴۳۴
 ×۳ ۱--(م58۶ ۹18))

 ہبہ يچت< ہی ×۹ جہ” ۰ ٭
 ۳--125 ہ۹ م۹۰۱7 ٣٣× ہ٭موو٭ 3ہ ہ

 جہ 7ہ ہ5 ٭:ٔ٭3ج م8 8جی ۱ 5 ع٭٭ 7
 157۶ م۹57. یا5 ت5 وچ ×× 88۱ چوت

 ہہ. تاک ۹ مج. ہم نہےچ و1" ۱5م م85
 ۱)238 198۹۳۶ ٣۱٣ مت ]كم می ہہ ٠ مم, ات
 7۳۲ ا٭۳۴ 8۳ >158۹۰5۲۰۴ ٣۳ مات ب۷۹ 87 ۴
 ۳8, 3۱۰ ۳۰ ۲ بیےو٭ م83. ہہ ٭]١×۹ 9

 م۲8 ۱ 5 ۶۸* ٥

 م۳۰ ھ۸٥84 ۳۱۹57518 ۳۳ ۹۴۳۰ ×”ہہ أق٭ہہ] ج٣۳

 ی5 ہہ ہوا -۹۹. ی٣" ہ مچجج قی ؟جہ٭٭ ي

 +777 ٭. ٭ہ٭ ۴۳۰۹۰۲ ۰۱ 3× "ث۸ ۷ب وج5 جو

 5 ٠ ٭× ہ5٭:؛ ہي ید ہہ ھ2 ۰55 ی5
 61951115 2 7 8٥9

 ارعش ئلتی نا نم ریخ ہاری احیق لجر فوج ئلتم نال



 “2-1-9 جاتا دو تن ٰ ۹۸۸

 7۹5+ ء۰7 7۴

 نیب یم لاَقزإ دا3. ۴۳9 ٠ ہ۸٥ ۴ہ
 ٭ئ۹+ 2:9118 ہ3۹ ۹۹۱ 569316۲۶ *18۰18) >3:

 یر ہوھ ۱خ دہ ٭تہ٭ ہر ہ۱ (یھر, ۹ہم ٭

 18۳۱ ققر, 8 ہ۰ 3۶۱ 5۸۹ ۱)۹۳۹ 5 3 .۳٣٣
 ٠٦ )۲2۱ ۴ << ۳بہ 75۳۷۳ ہ۰ >۲7۶ ۱۵
 >۷ 7۶۰۷ ہا ۷ ۳.58 ٦1990۳ 6 :۹۹) م913 ۶۹۹۳۴8
 گ۷ 5151 71274 77۶۴, 71۳5 ۴:۳۴7۶ ۹۰ 7. 77
 م5 ۳ ٭ر٭ ۹5۱ ہ۰. 8۸٣1" ×۲× ہہ. ۹۷۷۹۰7 858ہ ہپ+
 ۳79 77 ہال ۳) 5147۶ *۹۰۱) 117

 تڈاک 2۶۹ د71 ۹5 *۹9۹٭ك 5557 2۶۱۰ 5 :٭؛ 35۱
 5آج 5۲97 (۳۹۰۳۴ ٣٦٣٥ >×.ج٭٭<٭:×  (×آ 7 ہہ یب
 تو بہ ]۳) ہا چک مچ -- +۱۹۹ ٥071+ یب 3۰ ۰5ا ۴

 ہو .۔-(38-٭1٭ ٭8)) ١

 ک۹۴ 777 71 (>315) َنیطست ۹۰× ۹۹۳ ۰۱

 ہ٣ ث٭ ۷ ت۹ -3) ۷۹۹ ۳۰۳۰ (ہ”)-ہو|٭ ٭×ر٭ 7 ۱

 ہہ |0 ۱۰۰۳ 835۹.۰ -ر<٭.×.۴ ٭.٭:٘ ]جج مج ٭ جج

 ھ٭ہ مبہم وجوہ قو موہ و۵۵5 وہ3 ]ج۹ ہ۱

 کک5 (08) < تا۹ ۳۷۶ 5] ۳7.۳۹ ۴*۶ ہ7۹ 577
۹۲۴۹ 515(7 3 

 ٦ا۹۹ ×55 ؟(ہظ و -قرچ ٭۶۳۹٭؛ ٭؛ چو عو

 ا۹ - 3ہ )۹٣ 3 : <۳ هَْکِل یم اَب ۹ 8

 لما ×6۹ ح7 -3) یب٭٭ ۳57 ۳۳ ۹77.8 ×۲8 ١ج١ یو
 ح ّمیر- یو >۳. یھی ثا ٭ ×35 9ہ. . مات ۵ .7ہ])

 جج یف ہر ×  نںووو مو ہم. 8ی مہ” وچ ہ

 5 مچ -3]” 5۲۲۶۰۳۰ مج” و۳ ×٭ہچ -نبصحج

 37571 ۳۳ >7. یب٭٭ ۹۹ ت۰ ۳ ۴۶
 ۹۹[)۶۹۹ (۴1 ۳ یب ٭٭ 7 |

 اس ا اف نر نا (یدیاب ئ٤

 -ززھسکیھ یو
 ػآ یہی ر-ی٭ ٭3٥9 ہ٭ ي١ 97۹ ٭ں تعچچ

 51147187 5:51۹ 3۹۰:۱ کا (32)ر-۹ ک5۹ ۹ ٣۱٣۳(

 ہ٭ 75 855ہ ہ5 ۴ ہ۱ ×× ۳۳۶ ۶

 77 ہ۰۷ ۴7ت 7 7.۴ - د8 نسل

 رپ << رت ھا  دع ہد ٭٭

 0| >8 ی2 ۹3۹| ہہ -.- -- مج

 ںیٌدَکْمْلا داولاب َكَِكْملعتمكْكَد كر اتا یوم ید

 ل2ل ہلا آیا ییا سام تم اامآد ۔ یل

 قدبعاقانا

 طھاحاس

 لمتلا ٢

 اں وے :اک نیت قت
 ٦- ںی ںایش دیا دار ضا رکی س رات تسآ قا لال ٢

 1 ہلال نمو كرون (نآیڑوناھءاج الف انولاطصت کل :

 25ف یم ںی بو ا
 ١ تاج یا6 رک هت افارا نک لاصع چلا 2 لا .

 ٦. یدلفا ال یا تما یل بوت واردم یو

 ا یت یت تسنیم مح

 ٣ی نیلا لاقم

 : ےس مرخن كمج قی كلدی لخد وا ےس .
 ط 55٤ سہ صد ےس تی وو سراغ

 : شی وک یا مس قووسراع ا
 1 ٌنْها چے کے ےو ے١ با جھک مھذ اح ایک( اتفاق 5ْ

 1 تر ہا شا کار ہاٹ رک ںی وا ا ناشرخس ۳

 ا روا دادا کو ناک ح لک تا :
 اپ ورک عم یز را ینا او نم .

 تلخ سان لا ود اد ن٢م تو و نوع

 . تل سسساک ین یش نا الا قلوتم .:

 مر یجب ڈہردسجربچ مرجج 76 جج جہ ہہ ]چ7
 ]چ قیصر مر و ع7 نو ہزوووو کم ٭ع٭ہ.٭+ ( 8)۶ ہو
 ہم۰ یجج ہرج مج۰)٭ مجچ میمرمبہ٭ ج٭ہ مج بج چرچ

 ہمى٭٦٦ ہ!۔موہبہ مرچہک ہور یر بعج٭۳ ٭:٭۰>۰ک ]7 7977۹ جج
 77۳_7 ی۹ ہہ چل دل ۸ر5 7۸۴ ٣977 وچ 7۳7٦

 جہ ٦7 ک79 77ہ ا۳۰ 7 چا7 7۳ چر7 ۶8677۹77 اچ
 مو ہ ٭ئ- ک۱ مر ی وہ ب8 ہپوچچ ھ٭٭ چرچ.(
 5 977ر نہر ۴۷۰ 5ہچْج>+ جج ہبدکدرج ہ2)/ بچیجء٭وچ ×]

 7ج چت” ۱7۳6+ یجب موج كج۷ بوجہ جر ی جڑ ہج
 ]جہ 7ر ڈٹ يہ وج8: ۳ج ہر7۳۰ ےہ تو7 ۱
 مر ہ+ ہ روی مہ یچ٭چ ×۳ "تو ہلوأ+۳گ چہ چو ر
 55 ہ5 5)7. ہہ رہا ر حر ]س7 ہک ۰۰ 7
 ر2 7 ج٭>ہ نی مج ی 5ج جبچج/ یو موج ہ
 تہب 6-7 7 ۳ج 4 77 7۳7۔7 ×۸7 ہ۹ 7
 ہ537)۳ >۳77 إ ٌمد)ز بج ٦ م۰ یرج مچ مج ہر٭٭ یچ٭
 77۳۷6 ہ7 ہہ تا ی7 77797 یت ہہ 7 ہر (ممز
 ہ77 ہ۳7 ۹ بہہ عج 75۳۳۷ ۹)حج یا7۹۶ و 9
 ہ77 557 بوتے یر ٭)!] موج "أ5 ر ہیومج ہی
 ہ0-چرؤزوو /ورو يجج+ ڈ2ہیج5+ 7 نےر 8 بجرچ ہچجہ <
 ہہ ہ5 ۳ ۳۔757 ر فو ×97 ۲ یہ7 ھ177
 55 ہہو قرج ہ٭چ 5ہ دو چوج ہوڑچ وج جج 7

 مەر چہ ہ7 3۹۸۳2۰ ]ہ٥ ٭+ر )قو
 یہ7 <۳ نک اچ ہ7 تر ھجچ ہو عج یج

 ہجر ٭چ ہہ عج ر وو یب ج-×× رہوچ



 کا۵ 2231 57۱۰ ۹۸۹
مسصجکحمسممم-جچوُح-حصر نہ صآس[بکب۷۰“-وچھچکجھجچسہ1٤سوھعجچھجژجژسجسعےکچکھو_وچبیچچٗڈھجووےےس

 ھتصججصکع تع سھوتھچتدککےنج تھوک یھجمتسوجہہکھججموم ےس ظجہعدھسعتھکٌدھجمھصجھچجکمکاکیبجیمجحمصمھدمُوج

 2 ست رک ںی ےس و یخ ےہ

 تیا 6 :' 16 <5 (57837ج | ت٭× اتا اھل ۔ ٦١ 7۹ ۷ا (ی:)- 0۳۷۳ ٣ ٭×٣٭۱ 81۶
 ریاھگ'

 كنر ہ١ ا3د ھا قر - درج ×× ہت نو دم مہ | ہہ ×8٭ ہہ ہہ جبر ںوچچ

 55 35 5اوا× یابر ٭ ۱۰۶ ۹:ہ) یا یر۔یو

×× (۱ 37 .593(7 34 : ۶۹۶11571 518 6 96031۲75 

 5۸٦٦ ا7955 تط3 7 7 ۷7۳ 77۳ >7قآ ہ 3×

 ڈ۹ 7855 ہ٢۳ رت ْنَم _بع )و د٣٣ ہ3 یەو ود

 ۹ا ٭٭۹ ہہ رام ×× ٭٭ ٭یي٭ ہ”3۷9 8۰+

 ۹4 ۴5ط >8[ 87۷۷ ٭×ت٭۱ ۶7, 9) ب5 -زووچ وج

 6۴۴ ]21199 ۸7 21214 'کک۹۷[]2 7۲5 *۲۹ ۰7 ۹, 571۹ 56

 78آ ۹1975 ۳٣× ت5 تا ہبح ج :۰۳٥1ر8)
 2+ انس ہ5 ہا 5۹۴۷۳ >5 ہدجع]ں ۳)8

 ۳۱ ك7 ۶)543 ١115۹۶ ۹۳ ۱)۰۱۰ ج٭ ّقەو۔ہآددو

 تآجح۳۰ م۹۱ 7۰×9۶: 50777 مہ ٭٭ ہم 8. ٭

 57۳7 ٦٠۳ ہ4 ۳ ٤ے دہ نت ۲۶۳۴۱ ۹ ×5 ۱

 ۹ّ ہ٣٣ “ہ5۲ ٭٭: رُخ چو٭ہ جج ج١

 15ا1 ی5 5٭) ×× ٭چ٭ ہ۳۹۶۷۳ >5 ") ۶۰.

 ك۹ ۹11۹ 55515 ۶1 7 (کل) ۲۹+ ۳ ب7 ؟وج٭3آ

 -.×ج ناڈو 5 ۹۳۹۰۳ م× ج۲ ٭مى ٭ ھے نار

 ٦5 5 ہ۹ ۶۰۲18۱ ٭ ۶۰٣٣ ہک 5۷5۴٣7 ٭ط۳ ہچج

 یت ×۹ م٣ .ہ ٭ت ٠ ہ۶ ہ٣۷ ہ ]یم ہہ

 ٦ ۹۲۴۲7۹ ٭:۰١۹ ڈاک ٭"چ تم "چع×

 دب ہار ا٭۹ ہہراخت 8398ہ ۳۵۳٣۱ ]وے تب مج

 1×2۹ 17 7, ہ55 >53 5716) 8521۱79۰ ُیسَتْل 3ا۶

 تج ×5 5ت |۹99 5ک 51۹۶8 -5۳٭

 ہہر م55 <٭[ج مہ ہق یبج٭٭ ہي جچبج٣۳؛۲ہ

 958۲ ٭٭ 1۶ 8 ۶ ب۹ بہ وو مے ون “۰3  ٭

 ٦۳9 ہا ۶, ہر. ×۳۴ ز7 ۱ ×× ٭ر>
 ک53 ۹٦۹۴۲ 1۸17 +18 | دت ۳17۰ ۳۰۰| ہربہ-×ر جزو

 +51 ك٭ ۴ ۱۹۹۰۹ ۴۳۹8 3]۱2) <زاکدہو ںروحو جج م6

 ۹71۱ ريتتتمَع او ہوس ؤاتس لو کرفن مال ہی
 7۳. 7< رح یصرجسج "ہم. ٰن٭ ڈ مو ي
 ۳ ک۴۹ ۹5 77775 7, 313۳۳ ۳آ 7ہ ہج٭ ہہ و (جج)

 ۳۲۲۹6۹ 5۳9 ۶۶۰۷۳ ۹۳۳ ۱ ۰۱۰۳7۹ ٭ج×٦ (>72)- ہ7 7)3 "×۲

 یخ 55 ۹۹91 ۳۰۱۰۱۷۰۰۰۸۷ ت :رخکج×٭ ہ وہ ]مج ٭٭
 ک۹8 یاتآ عطقنم ءانثتسا 7٦ لصتم - یب >ح ۴ یچتڑوجچ جو

 اناج 85و۳۱ مات مات بج عطعتم ٭م٭ مج ہ6

 51۳۶ ۹77٣۴6 5 ہ5 ہ رکا ۳)۹ *ادہج×. ۳ ×× ۱(

 ۶۹٦ ا۶3 ۴91 ۹51 ×55 ۱ ک 5ج 5٣٣۳٣ مہ بہ5

 -×ت×< ٣٢× ۲٠۳۳۶ 5۱5 ×7٭بآآوک ×۱ 355۱ ٭.٭-ے ۰

 م٦ ءمآ+-۴۹۳ 55 )57. ک 9۰1۰ 5٭٭] ۳ج >٭×ت××۲ جرجًذ-٭٭ ر

 دا1 ما. 5]۹٣[ 0:۳۹ ج۰ ہہ۹۳۴۱ ٦×۶7 ۴ج ہ٭] اچ جج

 ۹۳۹5۵ تا۳۷۳ ہہ ت٭ 5ج ب۳۶ جو ]جر ۲۳۲ 5

 ئی

 نما ةَحِْلا ق لا داولا طاش نب رن
 لعل ترا یل یل نا را

 ک۹5 7515179 ۹۱۹5ا ۹۶7۳۱ ×7 8۲۳۷۴۳ ::ئ ب3

 ی5 ہ. ہ ہاافاک ۳+ ۳ج۳ ید عج یییر- یو ہو

 255 5۱ 5۴ 5٥5۹۶۱ ج5 ہ۷۰ بج چج ثب 8

 ہ۶۱ ہ3 ہآآ ×۲ ح٢ ہ×× و ہج٭×٭ ×۱ ہ×ے ہلال

 اتآ ل۵0 0ل تک ۰ج ہ یک ہ05 ۱۴ مج جج .۔

 ۱۳77 ۹۰۴ ۳ ی۰ ۰7۹77 ۳۴ ×۲۱ ×7. :جے3.وقصع

 1 527۳5 <۰ ×۹." ہچ× و ہک "ہہج×٭

 1155 ہ ۹ ۰۱ ٭5. .٭۱ یک ہج یک جە٭ ہو

 ٹسج بصتح ۳٣ ](لص, ]و مج مہ جج ع3 جر

 5-٠91 ا5ک ۱۱ہ 85۹ 58 ہ۹ -۔ نپ ج۲ -ہ ×۷

 ت75, ۰۲۱۹9۳7۳ >۳ 7-٣ ی5 ہ7 58۱.7
0-۱ 

 ك5ا :1154) ٭5 888 م× ٣ج٭ ہ جو ںیہ ۳

 قلع, 136 ت3 3 ہ۴۶ 5ج ہت ہو جد حے ٭ج ہمج

 ہاجج ہج5 ہصح وا ص١ مم5 ۱۰۰5۰ ×ہ0×٭

 ۳ 5115 ٭ 5۱ 1۲5۰۴5 ۴۹ ×7 ×۳ ۱ ×5 ددرج جج

 >۹ ×۰ ہہلرص٭ 5۸.57۶ ٭د5× ي۶ 8ہ ]ن بج

 ۷۳۷ 8۷ ہللاْٗنَِْم ×× یج 8ئ۱3. جت وو

 ×ٗم٭۱×ر×؛ ہم7 اتآ 9لت ہ<٭ در. ٭ہ تالا

 تیل ك5 ۹86 ہ۳۰ 5٣] ٭ہ ×۲ ××

 نو کت ہہ 7 ۳۲ (۰(3) 5۹ 7×۲9 ۵ ہ۷٣ ء۶

 1۳+ ا٭۹ ۴8 ۱۰ج ثا ہہ. ہہات

 ٣۳۹۳5۱ ٠۳٦> 517 )۱١٣ ٠۶ ج××٭ ×× ن73 ۴۶ ٭
 5155 514 مطب م۹۴ (6۶ ۴)٠٠7 -×ت38.0٭ >ج ح۲ ا06

 تاج 55۶75 ب15 ]2116 1621 ۱۷۶77 ×7× )۲۹ ٦7۳۰7٣۳

 -. ایل نم دزاتلا نم ےنانآا کب جب ہی

 5× ٛ٭٭* "6 ہ۶۳٣۳ ہا[ئ۱ ت3۳ م|ہ۳چ یچ یڑترڈ

 )76 378 65۰۲ہ ہ۳۴۱۱۰۳ ×۱ ۱۲

 ک5 1۹79۹ ہہ×ا ×۴۱ ۳< ٠ 5×. ج٭85. ہ ط٭8ہ

 ہ٭ و5 ٭ہ. راس عم 33ج جآ ہّحمر-٭م ہہ

 ×5۱ ۶ژ ۰ 1)۹ ہما 7×78 58) 8 ۱۱ہ ]۹۰-.×ہ

 یر اتتہطح ]کام ي عج ہم مک عی جگ

 ٹک ۱ ہا ہ۰ یر ٭٭ مہ م5۱ ایلَْئَمَ ۹

 5۳۶۰۲۳۰ ے3ا. ثب٭٣٣۳٣ "0۳۰۲۳ جس ١ مج مہ

 756+5 ك5 358 ٠ ہ. تل َْم ×× مج ×<



 ۳۴ مہ یى٭* یم ہ[09ج 7۳٣ ۲٥55-۹ ٹو ج856
 5-5۳77 ٥ ۹71۳۴ 2:79 م15٣۳ ۴ ۱ ٭1چ٭
 کا ۰)0۰۲۸ ۴ ہہ إ ب×٭ ۳ ۶5 ۰)5۱78 5 ب36
 55 55 5. ۱٣۰ ۳ بکر (<ھ3)-ی5 ۶۹6 ۴ 5
 ےہ << ۳ ۷٣ :5 1187 ۹۹۰6. ماہ _ (5

 ٭×٠٭۸)

 77 7ز7۲۰۰۹ (>)2)۔ ب٭ ہ۶ ہ ۰ء۱ ۱۹) "یر (58ر۔ہہ
 ۳8 ۹۷۰ ٍ٭ )5 8۳۳7  1۷٠٭٣۹۳ ۳۰٣>

 یق٭ 555 5۳" ۹5۲۹۶ ۹۹9۳۲ ۹۹۸1 م۱ ]51۹77۳ (3:)-_٭
 جج٭ ۶۳۰۳۷۱ :<۶ >5 ہ۸ 87 ۱۔۔ہججو3)

 ۔عیجاو 5: ٠۴ ۹۲8۹ 87آ ۹7۹ ۶۹۲ ۹۹13

 598۶۰--1< ا اتارنا قلت اَت چہ و (3)
 و۱ ج5۱ ×ہ٭ہ ((ك]( 8ر وم +۳ 814+ ہم ۳

 در×5 رو۸ م88 5۲۳5 د5۳ ۳٣× تان ]7 <8
 ” ی۰ 551 5755 ک7 ٥ 7۶57۰۳ (کل0۰1ر۔ی٭ ]۶
 "ح۹6 ٣۴ ٭7 ٭ یب٥. مت [۳٣۳۷۷ ٭ ×۳

 4)613 ۷ ۹)8 نت 8 ۹۲8۹ 5۲۹۲ ۹5۹۹ ۲

 1.9 ۹۳۹۳۹6۹ ہم ہم ہی ۱۳۲ ٢" ۹× ی٭٭ ہ٣
 تہ ۳۷. ت7۳ جہ ے۱ا ہک ز) ۵ ہسزےہ ھ۰۲۰۴ 8۳ 7۱

 [3۹٭یإچ5 ٭ ۳۷ ۳۰۶۹ ×7۹ ورچ-ءم۶۱ ۹۹۰۳ :
 ف5 9۹011 قا دا٥ 25 ہہ ۹۲۷ ۰۳۳) ہ7 ۴۰5- 7٤

 ×حہە اچ 87۲۰ و ہ م۱ ٭ک×۳۱ 5۳ 5۲۳۶ "×۳ ف
 *۹7۴ 8 ۰ 4٣× (۹۳۷8) *۳ 57۱ "17۶ جی
 ۹۹۱۰۹۳۴ ٭ آ8۴ ٭زک ٦5× وڑ٭ 6 6٥۸1 1۹ ۴ا 7.8
7 7۹7 117 .۶۲۴۳ (۹۳۰(۹ 558 55 551 
 ۳۰ یەرر <.×, ر9۳ مم مچ 48+ و9۱5

 7 <۸ ۶۰۶۴م ہب×ك۹ ہ وڑو×]8 ۸۰۱ ۰۰ 8۴٣۶
 553 217۱۰۲۳ م7 5)۹ "۹ رک ی5 ہ 951 65[(1۹ جج
 مم1, 7۳ ا3ا 5۷۴95 7٦ ×۱ ۹۴) ۴+. ہہ 55۶۶ 5۳۳] 57

 ۱۳7 ۹)519 >9 ۴ * ے( چت چ۹))

 8ت1: ٭۳ جو 3ر6 *۳۷۹۰۳ہ 6
 رظا قطتم ا٭۳6 و۶۳ جو ٭٭ ×۱ ۰۳ 3
 3317 د۸۸ ۱ ج٣ 577 7۶۰ (حح.)-م -٭.ج٭ *<. ء۳ ہ
 0. 5 ۳۷۷۱ ت8۱ ۶۶ ہج٭٭ 8)۶۳ج7 ۶

 ہ۳۸ ۳۰ 3ٌج٭ ب ٛ٘و- ۱ ×× یوق) تو ××

 1۹تو ۹4 1۱۰۵ ر۶17 (ل72) ۳ ۱9 1۹۹7۹ ۴۴ 75+

 ۹6۱ 25۲5 ۱ کا۶ 5۴۷ ×۳ ہہ, د٭ درج ٭۰)۳ و8 م× ٭
 إ۹ ۶۲۳۷ چ[٣] ۱ ۱

 یی ناننؤات --  ات چ8 لک ×ج]٣8٭ بو
 ج5 3جو حج وتّف8 ۷۳ہ 9ب١ 8 :7 ٭*٭موج٭

 ٭٭۳آ 8۴ 55 ٭ ۹ ب٢ 9۳ ججر مج نر ۳
 5)8۹7۳ ۳ ی۹ ہم مو و ۳۱ ھ8۷۸۷ 8یہ
 ہ7۱ ۱ا ء۱3۳۳ ہ۹ 8۱۱۹7۰۰۳۰۷ ۶:۰57۱ ٭آ ۷
 75۷۸7 ہہ ات 5. ہت ور 0801 11 ۹7 77

 (3:)-ی. ۱

 3)۹ 3 ۲۳| ۳۳۷۴۳۷ لصنم + ءانثتسا 808 9
 )5 ۳۹۴ 27۹ ك7 ہہ 5153 77 5 ۹ 7۲ ×۲۰ ر3

 ×۰ پ٭3 تبارک ٭ ےب >7: ہہ ۷× 35۱ 8
 یہ 03۲۱ مج ػب۱ ہ3 جج ]م× ۹ ہ۳ ۱ ج
 5۱-”×۱]٭۴۶], ٭[7۳:۰۳۴ جہ ٭م-ہ,ج! ٭ج ہو ء٭٭٭
 2 ۳۹41 ۴۳۲ 2۱۴1۹ ت٣ ×5۱ 5۳۳ ہ٣۳ ۴*۹ ۳ ۱
 ڑچ ع۷۷ 971 5)35٥8 3118۱ ک۹۶ 1۹8۶ ۲۳۷ 2ہ
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 ںہ ےس ںیہ وید مم۳, ۹15 (8)7)
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7 3۳6 ,5715 38۷71) ۹*۴ 5118715 .01۱ 8 21۹ 
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 ہ0۳ ۳ ۴۹) 7 را دَتَو -٭۹۹. ٣۴
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 بس ؿق>٭ 8یم ہم ہہم مہم بج: ہت م٦
 *٭ل٭ 51 90)13 1 1۹3) ۴۹۲۳ ۱

 ہ9 7 7۷۱۹۲۹ ی۹٤۹۰ 4< ۴۲ ۳ ۶۳۹۹-٣
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 ج٭ مہ. ر77۳ (30) >۴ ٭:×٭×٭ ٭ت ۰۹
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 ِ یب سست ج"
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 ہک د٭1 155 7(۹ ٹک <5 ۱ 1 )39۷( ۶75۳٦
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 حرج 3۹6۳۲ ۴۶] ×, ×5 *7)۳ ٠× و ۔"”پڈمج قص۱وإو
 اج ۳1۹۹ ۶۲ ۲۴ ٣7٤ ۰۳× ۹۹ ))3۰( ۶۲٣۰۴ .۰٣۳٣٣



۹۳ 
 یو ہا و ااچ یجب ےہ جا ین شا (وممم ہا خا ہار الی ایج ںسلجج تا آآ این بیا کانام عصا اج دت رپ ا وو ا2ک رک ا قو اک جی

 ۹۹۲55 یہ5۹14 ۰ م۹1 ۹ )7)۱۷۹ 8۹ ۴۴ج
 ٭ ×ہت5< ک۱ ۹۰7۶ ۶۳۱ ۱17۹ 95۱ہ 8۹4 ۰ک
 1۳۶۹۱۴ ۱۹8 5۱۹ ۱ ۳٣۲ م۲۹ م٣ 8517۳ ز۶۲ (ھ77)

 ۹۹۰47۰۳ [۹۹۴ ۴58۲۶۸ ٠٠ ہ ٭ہجچ٭ "۹. ۹ ۲
 ۹۱۱8۰ 1۹۹11 ۳1۹ م۶۰1 ۶7۹ ۴) ×۳ 7٠× ×)7٭, ۹۳7 (٭

 85155 1۱7۶٣٣ (5ئ)۔-ی٭ ۹۹۳۴ ہ۴ یرچم ٤
5۲7۱ 

 ۹311 5۴۰ ۹ا۳ 07: ۳1 ہب٭ >۔٭٣٣۳.٭ ہی ٭
 ×7 5۵: 5۲78 ۹۰۹٣۰ :؛ *75)< 41۹10, 7۹7 3 7
 یار ہج ۹!( ہا ۰۱۸7162۸۱ 5۲۴۶ ۵٥5۶۰> -مور٭ ۰8 7

 ]ل۳ ۱۱۹588۰7 ۱85 ۳ا ۱ 775ج5 (3۷) ء- 7٤۲۳
 577 ۶۹ 5۹1 *قا8۶ ۃأرما مغرما اولو موق علفی نل (٢۳
 چ ۳٢ت 5۲1۹ ×۲7. ب۹۳ ۹)713 2ہک >٭۴۴ م٭]٭.

 676 ۳۶7 ۹۲۳5 ۹۴7۲ ۰۲۸۲۴ ۶1۱ ک ۴1۹۲۴ ۹۰0۰۹۴۲ ی ۹۹۴
 وج ہہ مح 18ج ××. ندوجود وو جج 06

 ]ق1 ۳ 8-8: 5۹۰ ۳۳ 30557 *0 5< ۷ت ۳۹۹
 ۔جآےج۱م وج” ْ ×٭ جر٭ تیج ۱ 18۳ہ ۰ز )

 <9 چ7 23 ×۸7 و م٣ ۹۰۸۰ د۷۴ 5 ۶۹ ۳
 ہم5 بو ص٥۷ ,1 ۰ ہہ ک7 ر37۹ (ہ2) 8۳۰۴

 ۹۹5 58۶۲ ی٭٭ ۹۹۲5۶ ٭ ۰ "5۲ "۳۳۴ہ
 گہص۳۷۷89۱ ۹۰۹۲ ٦ >5)5 (83۹7 ۳1۶77۳ ہ۱

 ین یم نمتیثدار ےب م۸ >۳ ۹ ۲ ٣٣×
 میم ×× ×3× ۳۹, 5۱ >5 ۹۹۸ ت5۱ م5 جج! ہ٭

 ۹٤۴1 7687۴171 ,8 18 ٢٣0 ۹ ء۱

 دظع ںی رمز دق ×8 بہ ((038ہ۳۰] | ]ہی

 ٭ <7 ہ۰٣ 1۴۸ ہہ ہ", 87× 557 ۰ ×× ۷
 80 ہ۳ ھ۳ ی۹٤7 ہو  تج 78 ف۹۰۹ ہلاک, تو ہ 8۳
 پکا ۴۴ ×5 52۶۱۴ ۶۲۰ ا5۶ ہ5 ہ ہہ ۹ ۶

 55 ے۹۱ ۹٥۶ ٭٭ بج >5 ت 5۱۹۹5 ٠ثبو
۱ 3۳ :75+1107 

 ںیگلل نوش وفد -_ - ب۶٥ 851 6 5

 .2-. -]-ہ ×××.×3 ۶۱۳ ۶ ہ××٭٭٭ ہ٭
 مات ...٠× ۰۹۰۱۱3 87 (ج7۹و3)

 اَةُدْبْیَرَلَا - یو د۴ نیل قت ب٭ نمک

 ںیہلا ک٭ 2۹۱ كا پ ہا چہ ہ٣ ٭۲ ×7۳ ٭۲ 75

 5۳۳۹ ×۳ تا7 ٭ 6۳7 9۹۹1 ×۰۴ ۳ 77× 9۲۰۳٣۷

 گٹعچ ک61 ۸٣5 ۴6 ہم, دا3 ہ۰۲ ۱

 چی

 ھ5
 وه کم اک تاب اب ےہ یتیم مس مارک ہت اھت سعی قو+ ےہ وج فش دعا او ھم نم تعا کپ متن ےس وک کا چو آلو یا یخ حا ھمتساقت 2 یفتتمفمص٭:۱یج سم پ یہ کوس یھ روز چت مو

 ہ2۰ ۹ ۹۲٢۹ ھہ یک ۹5ہ 5۳ 57٭۳3 5ہک 75۶

 مق--]٣ "73+19۹ و8۰ ٭ہج 8٠ ۳ہ جق٭. مت جج

 ۹۳۰۱۱۴۶۰۴ ۱55 ٣٣۹۷۹۳ ۹۲ ×7, ۹7 ۵ و.3۲۳7 ۳۳
 ١۹× ۳۹۹۳۰ ۹۳8-۳۶۴۳, ۱ ۳۲7 ۹۱0)] ر ج.ہ٭ جئحجج

 21124791 ۰۳ 631 ۲7 71۱ م19, 51 ×)ے] *٭٭٭ 7۴7 ٠×

 ج1 << ہ7 5۳7ج ٭و8 ٭ر ی ٭٭۱ ۹۹4۲۱ 5

 ٠1٥۹۹۷۲ ۳۳۶۳1۲7۶ ۶1۳ت 1ر 48۲۹ ی ۷ م۰ ۶٭: ۹۰۶۲ 3۳.

6 ۱ 

 زسيلمئاراتدجون --۳۲ ۷8 ۴ 131 م8, ہ

 ٠81 ۳۳5 ۱)3۱۹ ۰]۰۰٭ 5۲٣۴ >5 مچ مج .۱7٣ یڑک

8 ۳ ۶8× ۰۴ 1(7 855 ۳ 8۸× 

 م۴۰۲۲ 5۲5 ہ) 58 ۱)۸ ۹۹ ×.×جج<٭< 8۱۴
 2× 5۶ ۲۴5: 1۹۹ك *)7 ے۔(ےع.و3) ۱ ×۹ ۴۳۳.

 اک >5 ی۳ بجے >5 ۱ ہ٭ ماو×)ا٭ت دٌعج٭٭ہ ۱
 +37 7 7 ۰3× ۴۳۱ .۱۳۴۹۳ 58525 5× ٦٦-

 55 ٣۳25۱ ۹ 88۰ہ ٴ”ہ5٭ :٭ ۱٥8 0ق چ۴
 9|۳ ۹( ۹۹ ۹۴۶ ×7× ۱ 5۹٣۰ ی5 ک ہہ ہہ 7585 <

 06۳-7 ۹۲۳۳۴۳ 7۹ 14۱5 "8 8۹1ج ۳ہ 1 8
 بج 8٭ی جب +6 ٭ یو ]مم مر ٭ ج7

 ۹119354 1 57 8۹۴۱0٥ ہہ ےم(يوق) ۰۰۳۳۴ ۶+
 5 ۱۰15۱ 1۳ ہ ]×٭ ہہ ہ ۳ حج مج ہہ"
 36۹ ۴575 | >.3٭ی: ی3 ہ7 ۴۳ج ۹۱75.5۹ 87۴5

 3)9۱19 1٦ ۹۷۹۷ا[ م۹ 8ہ. ہ1 57 74 88 71 ۰ ۵6
691 

 18ہ 1314 519۱ ×او۲۹۹ ٥۹۹5 جج ؟۲6 ۲۴۶۶ یک 76
 جمی مت یک ۳٣۹ ۳< ٭ی۸ ہم, ثا ۳۹ م155۰ 5×0
 3715 757 2۹9109 855 ۲ ۴7۹ 11۱۹7۳۹ ۹۱91۹) تاج ×۰
 3115۳. ۹ 115۹1 ۹515 ۱ ]۹91.25 877۷17۳۴ ۹5 5 ے
 ×۳ 551 )91 17 ٣٣× >5 5ء۳۷٣ ٭ 13ج

 7 07۹ 3927 5)١٦5

 ا( ۰۷ ۸۱۷۶ ہ8 ہ٭٭ "۴ ہی ہہ ۹ وک: جی
 ۳9[ ]۳۰۶۹ 5۳۲ 5۴۶ ۶۰۱۰ یک مجہم87۳ہ. ۳۲ ٣۳٣

 57۲5۱۰ 57 ×١ ۱: مات مات "٭ج٭ ۲۹31۳78 7۴
 ات 51 878 ۴۹۳۴ 2775 77 +۳ ۱۰ ۹۰۰7 ۳×۶ (۹۹۳٭

 “ے75 756 ٭) ہ58 5۳۰ 75۰ ڈواو <<

 ۹۳٦19 ۹۴ ۳ ک۹۰ 591۳7۴ >5۰11۴ 8797۳۰ ۳۰ 3ج٭

 ×۱ 875519 1۹777 ۶۳۰ ×۰× 832 ۱, ہ3 75 ٭
 ٥:٢۴٣ ۶۲۰ +58 ۹۹ ٦ ہت ہ٭”* ۳۲ عج ی5



 ے3 ك٦ "۹ء

 7۷8 ط17 79

 فقہ ۱ قع ۹6 >٭9۹٦ .؛چچ وو ٭3إوہ ت٣

 7۹: ان کب بنا - و 7۰۴ (کط۰) >۶ ××:

 ہ۹۰ تو ٭ 5ا۹ >۹ ۱فق)ہ >.ج مواق 60 ۹۹ 7+
 77۲5٦ ۱ ۵۹۲ (۹۹۷۰ ت۶۱ ,٥8 11۹۹ م1۹۹٣[ 2۳۹۱ ۹۹۰ *اگ
 :ک٭ ٥٢ ہہ جمی ٭3یوں سہ ٭ج 6 "ج۱

 ممما۹۳۳۰۰ ہمجمى ٭+ی٭ حج ٦× ۳ئ8۱ ٭۴).,
 ت5ا٢ 3517۹ ×۷ جم تھ +۲ ا٢ ۶> ٦١

 ۴۹ 77۹ ک٠ ۹۱۹۸1 ۴7ہ. کو ثر9 >۱ ۶ك۶)۸ 9
 .<.ی.۱ ح5 "٣ہ (و×إ 855 52۱ ۹ 8 0(4

 ہر3۹7 م٣ ۳۳۴ ٭ک ٭ تا۰ 7 ]× ٣7
71۱ 7۹1 31 7]918 

 ٭ ۹۲۹۹ ۱78 ج۲۹ >۹ ×۶7 ۹[۱۱1٭ ما ٣۳

 ڈو ج85: مع 0وت ناروا - ×۰۳ ھ۷
 ۔ن]آ'٭ ہمہ۔٭٭یہ 7ہ 5جی ئج٭ ×8 ك5 ۳۶مو ۳
 7 ہ, >858] ٭۲ :*۳ ٣۳۰۴ مج ۱۳ج 3کا8 33 56
 *ا۵ک ٭ب م۰ ہ٭٭ ہعجج جما >ت ٠۹۱٢ ۹5ا5 87
 ×۴۰ ۴٣۰۱ کہ< +۴۲ م۹ ہہ >*٭17+ ۶٣۳ج9 ہ ما)چ

 م98 ۹1۹ 71۲975 ]50 ١

 ور تی یل پا قو ملا ٹاپ تاک ں- نک -۔یچ

 پو مج >۳ ۱ >۹ ۹۴۳۰[ محی ب7

 د٭7 ۹1۹۹ 5, ۹. ٭٢ ہرا 27۱ک ۹۴1۹۳ ک53 ۹۳

 نو رو ک1 1)9 1 271۶] 91۴771, 7 7 7۹

 موتخمباتک ٣۳۹ '“م15318۳5۶ا'” ۱۹1۹۴9057 ۱۹۳۰8۴
 ہہ ید رک بر *ہ5٭ تی گڈ تاک

 ۳87۱ ۹۲۲۲۳ ٣75 (×7م) ۹۹ ٭٭ 7 ۹۰٣٣٣٣٣

 57۳ ۰۰۹۳١ ہ۲, 57ا 1)115488 ۹ا۰ ۹۱۵ ۴ 11, 3۹ 9
 ۹3۳۳9 *ا2۹ 5 "157 ۳۰۰ ۴ ی٭٭ م3 ۹ (۴۶
 ہک ١٥٤۶" ۳5 ٭ ۰۹۱۳ ۹۷۳ ,”٥ ٢۴" ۹۳۹۹ ۶۲ (ە
 وچ ٭٭ ٠٠۳ ہ 38 ہک 9تو]٭ دت 7-۱ ۴15 ء5136 ا

 8[۲8۴۴ ت۹۳ *۹ ۹5 ٭ج 1۱ 5۴ 8٤67۳ ۹۹ ٢۹۹"

 ی16٦5 مرا ×5۹ 1۹۹۰۰۲ | ۲۰٣٣۹ ×7 ت٣ 7ہ (8۰ 1۴8 7
 6 ۰8۹ 2۰۰۱ *زک ت۶۹ ٠ :چ-٭ 7۱

 7۶۱73٦ یہ: ر۔ہ٭ ٭٭ ث۲ ہا ۹ا١ 192. ۰

 72757 (31:) 3171 36 7ب ۹ 133۹۱ 518۴۱ 7۴( 
 ۳ ۳3۹ 18 1۱7 ت۶ ٥5۳6 * ج۰9 و9 ؟ ۶۳۴۲۰
 ہ ہی ۹۹33) ہ8۱ ہک! >1 ہ >۳ ہ8۱ ۰.89۱۰۲ ]
 م"178 5۳۲8 ×۳۱ ۴۲۳ کتا 73۹۶ ہ5, ۰7۴ (ہ35) 4,
 557 *5 ۴۲۷8۹۱ ما. ٥۰٥ (۹7 ۹ ۹چ
 5۶ ۱ ٣ ٭ ٭۰ +558 ی۹ لاک ۱ ک 91۹.٣6 اگڑج١ "81

 ٦> ٦ ہ. 3ا۹۰ (3اڈر کا5 ہ5۰ *اگ ۴۰۲۹ح

۶) 3786 ۹۹۹۰۹۳ ۱۹۹۲73 ۶3۶ 2187 53(۹ 7۸1 9:7 
 ٭(1ٴ15))

 ٢۸۰ ؛ہ؛نینلا لاقو

 ہک

 توا تن لاق ا:
 4 تا6 و دانا مع وت اقدام آ7
 ا او نشسلس ند نو توا یو اول اپ ا

 |1 6 قییلتم یاد ییا و اسلا ہویا نکلا لاس
 جو0268
 -ا ڈیورش ںوایاد اد و ئاو دا ناواک ید دینت یح ان

 ا والا عا تلک نام یرظلاف یارو
 ۔إ ولد امام اوم ام و نسا ةیرفاواھدادا ا.
 ا یب روس اکی میا لم یارنواعفس كالدک ۲

 :۱ ا2ا ڈو لاک نوا ا لالی
 |۰۱ معنی سیر ینا سرد اةیہخ لاتا ۱
 1 اھٹی موت تنا دام مول ل قادر 0اف مولا آ7
 ٠ اج یتا ا املا ھاپ لا نت ٠
 |.. 0 نا نشتر او نار مقوی نالی 7
 ۱ تیا ئل ا2ک کن نقی ا
 مح) تا۰5 ٣۳۳|" ٠یک 0 ہٹ٭ وج >یر موڈ <۱ وک
 92588۱ ہ-) وک ہ3 یک :اک ۱۹۳۰ ۱۸6 ی٭٭ یتا 5ا۳۶ م۲۴

 ےپئ جز پںیءو ہا( م١ تح؛ 7ج *ئ یب: ۴[ :5۳۹ .٣۹
 ج33 ہم یدجز ڑ8 و. <“  ۰)۲۹۹۰. 5۹۳۲۲۰۳ یبا
 ہ5 ک 5۹ا 5938۱ (ہم) مک اک ک1۳ ع ٭۴ ت۴ ۹۰
 8 یے : ہ۷ ہ1, ۰۷ ۳ا5 کا واڑ5 ۹11۳ 5۴ (ہدر 785
 ہبہ ][] +۲ ہك٣۷۰ م1آ ۹۰ ۹:۰۲۳1 ۹3119 ۴ ۹۹۳۹ م1۴
 نہ ج۹۲ یحدز) 7)19۹۹ <6, “ے ء۳۸۳۸ ۹۳۳ 7۹
 م0 ہ8 1ہ ۱ ہما٭] 2ءب وڑفوے ٣ ب٣ ج
 258 92 5ے 1٠١ (ہدز دا1 ۹م, .ہ۷81 7۰۰)۱) ۹۰ ۷7
 ہو : ک٭ 71618 91۳۳۳ م۳آ ۲۳۳٣7۱ جدو٭ ۰۳۱۳ ہما

 جبچج ہہم (م  ٭ ٭چجو+٢ یە) ھم ٭)۔
 جج تہ]جس)زوآ ٭.٭] یگہرہ ۳ ۰۰ مج ہ۹ ہ۴٣ ۹۰۷
 مح جہ یب. موج ->مچ٭ ٭ہخم[ج ب۳ ٭ 0696
 یو٭ج جہ۱ (ہعء) "۱۷۲ ٹو م٣ (ج 9007 <5 48
 ہو م1۲۵۳ ٢ ب91 8۲٣۰ (یدز جی٭ ٣٭٭ چ5

 ]۴ کا ہی7 ۱ 275191 ۹۳۴, ہ59 7
 وہ۳ نوح وک ہ80 ٠٠۰۶ ٣" ٭5اچاک ۹۲۳۲۴ ۹
 ظہ]ج ٭ہ ہم٭٠٭ 9ج جج تچ۳ 3859+ ۱1 و٭ء ما 15
 ہ۲۳٢5۰ ت-5)٭۲ ۴ ۹ج۱ (ہو)ز 5ع ۹۱6 51۳۴9 1۱
 یج٭ <٭٭0٭3 86 89 یي× ۰۳۴۱۹۷۱۸۱ ۴۹ ۹۳۴۰, 5
 یجرج۰ مژًو ٥١ج ہٹ ہک وج جب ہأوج نج
 ۔ جو مچج وچ م۹6 ی٭٭۹ 5131 3 ۱۲1۳5 ۱ (د۲) 77

 جہ ے ۔[ڑ(39]ہ ۷. “ہال ہ۳ ۳۴ ۴ 85۳۹ ۳۴ 7٤5
 ہےک ے وہ3 ہى ۹۳۲۳ ۹ك بج: (یدز ہہ
 ن۳7 3ل. ل۳۱ ۷۳۳17 7 ء٦23۷ 2315 >۴ ۹18 51 ۹7

 مہ یہ×٭ ہ5 ۱)1 ,۲۶۰۳۴ ٣)۳



 >6 791 7-51 ۰+89 3و
 نا جج ا اھ مج سس روم یم دوچیمم حرم یس تم مچ بج ےس -ہ907ب + -+-ء ا ء0٣07-- 0 0 007

 9 م۹۳5 ×5 83۹۳ ۹۲۳ یز عج ٭٭ ٭٭ ہہ 8
 ؟[[ك۹ 7471۹1۳ 751۳77 53477. ×77 671186 ۳۳ موم٭٭ إ.-

 جچو3)
 15129۳5 ۹75۳۴۳ ۱۳۹۷۰۱ ۰ 77×7٭ 7×× (ہ7:)-۔-٭ 8.
 5 << دہ (0)-یہ<٭ 8۹ >٭ ٭ی !ق ء2۲۴۰ 23 ہہ

 ہے وج -ہہ٭5عت٭ ۷(8. ٭و3۰ ٌ×۱" ہم4 ٤

 ہی١5 ۹۹ (۹7895 م۰٣ ١۳۶ ٣۶ +۳۴ 6:۹۳۰ ۲ ٭, ۹

 7ح. (38)-ہ٭ *۰۹6) ×× ہہ ہہ 8759ج5 ۹
 ۹5۰ 101815 7۰ یک ۶۲۲۹۰ 8۹۴55 مہک 2۴ ۱ ی5*۹ دڑ×ہ۳٭ ٭×

 875۱ م۳5۳ ٭۳۳ 7×× --.×× یف × ہر <
 1۹72715 ۶۲ 678۳5 5۲۲۰۱۹77: کی ۵6" ۰۲۹ ۹7515 ٠٢٤

 '”ا1 5۳ ۱5 ۱1۹۴6 3۹× "۷۸ 5۳ 2323۳ 33 ج× مہمچ
 ۷٥۹٠ا ۴ ہہ ل7ہ ر7۳ (یی)ز چت٭٭ ڈو +5 ہ<

 یذ ةنبا سیقلب یلا دواد نب نامیلس نم میحرلا نمحرلا هللا مسب

 ۔ خلا اولعتال نا ۔ اھموقو حرش

77۴ 8 ۰۳۷۰۴ ۴× 23“ 5< ۴> ۹۹77 
 یىی ئرکو <۳ ۲ 8ثي٭ م۱ ب7ٛ ؟٣۲ج ۹۰ح

 تاج چپ ل۱ ۳۰۳( ٠-) ۳ “عی (7چ<
 3۰ 15 ۹1 ۶۴, ۴17۹ ی >٭ہ۳۴ ۹۹51: ہ5۱ یڑدرم جچودچ
 ]575۳5 (×اتر-ہ۹ 1۳ ۸ ۶ما 8۳ 8 یجب ہمہ

 ۹7735 و۶1 ۹۶ م١ 552۱ +ی "۳. >٣٭ 8٦87
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 نوک ما ی ند ارظنلایدیرعاھل اور لاق عشرت ا
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 7 م۹ 51 ڈ555,: ۴6 یا۱۲۳ ۰ ت81 51714 ×5 ہہ ]
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 ۳۸۳ ا۹نینلا لاقو
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 اس0 و و

 1 لاقد اظا0 ییا وا وتما نیز تیاد
 و ٦
 ہ1 رموکرہنا لیواشلا ندد نیہ "و لاجتلا نیا انب

 21 لا خالق نال وخ با ناوب اک ںیم
ِ ٌ 
 ز1 امر زرطَلا اھل ما 1 اب

 21 ۵ ںونوٹی اما رخ ہلا ےہ دج
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 ]ہہ ہ72 "حق قو یجب ]بج چوک ۱7 یدر یرو 26
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 ٭7٭. ہہ 5۴ 5۲۰۳۳۴ ء۳ <٭ *۳۳۲ ]۹۹۳۷ 5٥۹ت ۳ <ہ

<۶ ۶٠٥ ٢۰٣٦ 57 271 556 ۱۹٣7 ۴37 )31( 
 م38 ۳5 (ہ۹۲۳5۰ا ک۲۹ 7۴ <۰ ۱ ۹۹۰ تہکر٭ نہ ر<

 م5. ہہ مج ۳ ہ (وّوچچے یر 5ت 7
 787 ج5 9 19 ٢-یہ ۹۴))

51119 ۹7 7 

 ءوتلا فوت ءامدادارطضملا پیچ ما .- رم وچ
 رارطضا مںحج چک5۱ ی5 ۰ م٣ 5 مچ ۰٣٣۰ ہ ج7

 2871۱ ی5 <۹ 5. ۳۹۰ م۷ ت58, 75778) 6 757 ٦
 ۲۳۱۳۲۲۳۹ ی×٭٭ م3 رطضم ۲ ہہ, ۷ ۷ >۳ 7

 یچ ۳۲۳ ٭ت× بج×9٭ ٭ہچچ5 <۳ ہ٭
 م٭ ید اک داک ×۱۷۸۰۸ 5۱ ی5 ہ57 رھ وو. 87
 7ج تہ کا7۹ ت۰ مج ×۳ بج ب۱( آر ۴۹
 جر ك۹ 7 5+ ۱۹7۳ 55۳ 5,) ۳7ہ ۹۳۴۲۶ :

 یسل علصاو نیع ةفرط یسفن ٰیلا ینلکت الف وجرا كتمحر مهّللا
 تنا الا هلا ال ەلک یناش ے٦ 15,518 ہم۳ 187 ۰۳۴۱

 تو. 5۷+ ۰۹ ۰4 5779 ۹۲۹ 511۴ ۶۳۳۴۴۱ : ۱
 پ35 <۳ ×۹۹ 27+0 مم ہہ و ہعیجا م۱۹ 7۳

 مج ے چور
 ۹:757۹ 9۰8 ۹۱۹۳۹۰ 15۹+51۹ ۹۳8 ٥

 ڈ٭ ؛ ت١ چوک م۰. ہاو<٭ 5۳ 6۰ہ ہا مج
 ۹6 ۱۹۴ ۶۲۳۲87 ک1۰ :1۴7۳] ۹۲7۲۰ ف791 ۹3۳۹۰۲8 ۴7 |
 ک23 51۳ 5139 ی6179 ۴ >۳ (۰۱۲۴ 8۳ ی۹ 7-۲۳
 تب ۹ہ ×× بہ ۸ 5۳۴ ۴۳۰۷۰۴ ۹ 7
 گہ م3۲۱ ک٭۰ ۱ 5۸۲8۰ 5۲۹۰۳۹ ٭[٥۴ کٗ٭٭۶۲7۶ ۱۹۹۲ ۹ ۱

 58... ۶57۰۶7 ٭ :*۶۵ 68۳۷۷۰ جج م6 مج
 ×۷۳ “۵٥۲ا ×5, 50 دت وچ وہ 888 ]یر

 55 515 71 ,8 ۹۳۴ 27 3)5۳۹7 ۳۲۴۹۲۳۴۹ 55۶١
 ۳۸۳ ہ۷۴ >7 ×9 ۹ م7 یھ و7٭ مج

 2۹۶ 0575 ٢۶ ہ۷۳۴۱ چ 7 1 ۷۹ ,55 3۶۳۰ ۳×۲٥
 ڈنقرحص مہا ۸ 7۳ ۳۹۳۰۳۳۳٣ ہ۹ ٭*5۱ ۸ >5 5۱ ٭زک
 ی٭۶7 7575 5ا0۳ ما٣ 15, 97۳7٥۳ ی3 ۹۰۳ مچ
 55 ۳5 ٣.۱ حد٭ ہہ ۲۱ ۹ 515 ۱ 6۶

 ہ۱ جچ ٭ق مو ہ۲۳ چ۰ ۹۳ 7۲۶۸, 5۸
 95 ۳۸۴ ۴۵ ٭جی ج١ ٭ ×85 ۱5۳ (ت75 ٭ (۹۶۸)
 0ا5 م] ×7 ۳. جج مہ ۳۴ ہک یہ)
 تئاب ہم یقتر ٣ہ ہہ ہد ء (۸) >۲ 7
 0۱-۲ ×× جو3 ی5 57 انچ ۴۹ ۹۴۳. 8 (
 رم مہ |فبجحو <1 ٭8۹۰ ۳ی ۲٭ ۹۴۸ 17

 اتق7٭ واک ×7 ت7 > ×7 ہ ×٭تم×٭3 ہ۰ ۳

 ٭ہ قا ۳٦ وج ۳۰5 5۳) ٭ہ ہہ ہ٭, -٭٭ ممد ۸ہ

 "مح ئ0 ےک یل وم عم عمل 7

 :. شاپ ون کن و .

 1 ناس ا ںی یاس ءاَمواَمل .

 ۔1 6نو یک می میر ڈدارعم ہار یوحنا تی ناوخل
 ا
 ٦ نج مانا نو اف ولا لوح یتا ان ٠ یک

 ا لا نا "اج یرکیلا نیب لعَجَو یداوراھل
 آ جایا رضا ٹیم نا نوا مکا ںب
 ا زم سال فال فٹ ا :

 : ےس ا یک نکا ا ٠
 ۱۸۸ضرب ارخب یو لا لیس عرمد نئ رکیلا
 ا ا5ن عا و 2 یکن :
 ٦ لا5 را مکلا شرک رب نمو دیت قلحلا 7

 ا تقرر نانا لو وال مکا
 ] ڈلال بقا الا تالہکلا عن ن7

 ا لم ع كَرا لب نوع نیا نوری ام ٠٦
 ٠ تحح ا لب قت نرش و ےہ :

 ممم) ج5 یز ي ٭8 وج7 5۳35 ٭ چ< یجب ۷

 وج یرجب ٭ چہ و۵ "ڈو ہک بہ ۳ عو

 ح۳ ×97 ر9 ج7ر قر٭ ب7 قت یو چرچ ۱7ج مروہ
 ہجر کم تچربد٭ ٭ ہہر مج یدرعحر بج (6۶ "۷ یروب

 ۔ج 3چک -۔ج٭٭٭۲ نر ٭ے٭ می مے ا94 ۹7 ٣]

 م۳7 یبج٭ یرو ۳۷ ۳۹۷ ۴ج7 تو7 ی ڈیہج+ہ یجب یررچ٭
 چک و)٭)7 چ- ؟ج وچدج مق جب ید وک دو 76
 ے77 4۰7۱| بتی ےہبورچو دو و مرہ یر ہے

 ج۶ چی نج ٭٭ ہ۸7٣-۹7 جر ×۲۲ در ج+ ہچب ٭م 7)7

 یر ھ7 7 ۷غ بک یچ یج ۔ص  ءوزڑچک بو+ یجب
 ہیر 17 ٦)۹94 1۶ چہ77 ۹ ر ۰ ٣یہ

 ہہ ہ7 مر ق7 7 7  یروو ہت ×۰ر 7
 حیدر 9۹ یز یگ یر2( "5 6 پو تہوھڑچ ہہ چوآ یو٭

 55 ٹر ہوجي پک ج٭ہ۷۰۹ بیک یوہ جو57 یم
 ج5 >۱۳۷ 7 وک حر7 ہک 7 رو جہ ہےج راج ہیچ

 ہی یہ وج ج 86بر نور ج٭ ہمجزج موعژوبورو ٭9 مہ

 قی 7 تر ج 77 رر چو یجب جہ ہمہ ہ77ہ۷ ۰×7
 ہ17 یبہ ج37 ۳7 7ر یب یر یچ 2۳۹۳ ہ7 ل77 227
 ہہ 7۰۶ .ہک ہیرو ٭7 -تیرو۶ جو یج یو] "ك۲
 جدو ج٭ ۱ (ّےزر ج77 ٣۳75 3ک 7۲۲۰7۲05 ٭ ج7ت ہت

 7+7۲ ۹7 777 77 کاج ا7 )77 77 ہیچ با اچ
 ٭ق5۱ مار چوم ہاوجرج ]مہک یڑربججو٭ 8+ ۸5ی۷ جہچ یچ  چج٭

 3777 ک 7777 7۳7 ۹)۶ موج ۹+ ک 95۳7 377 7۴۰۱



 -5+ ۰۱×۹ ب۹51 پ7. جم ہ.٭ ہ۴5 ۳۳-5
 25787 ہ6 ۹5) ٭٭۰٭ مج ت ٭٭٭ (۴۴۳۴ ۳ 7

 ۴ ۹۲۲۴۱۱۴۳1 7157۷5 ۱۲۳ [577)۴ 7 ٣.۴
 ہ۰ مو مم موہ ٭٭ک *۴۰ 7, م ؟۳۴ 5۱۴ ۴٦ مک
 تی ۲ <۰ ۲ی کر5 ۹۶۳ یی تو۹ +۹۹ 8
 ۔ج8 ٣۳۱۴۷۸۸۳۴۳ 57۰۹) :×)7٭ ٣ہ ×٭ (3قا:ر س۴ 85
 ٹيەجج ۳۳ ہہ مہ[چ1ک (33) ۱۳۰۹۲۰ : دہ)٥ 3ا کا ہ
 وج تگ بک۹ (5۳] م4 ۹۴ م٭٭ ×1 06 یب ہہ ہجو جدو _
 وقار ۴(۱ مد ۸۳۷, ےہ : و9 ہ٭٭۹ ۴ ہہ 5
 ہہ ۳8 56, ہ٭٭ چپ 7 ]۷۰۱۳ 6 ۴۸۳ :) 39 5۱

 ]۹9,9۲۹ 77) 771 ۴۶ ۴۴۹ 377 035 7۳1 7)5۶۴ ١
 ورج× *)۱ ہ.۰٭:۱ 51۹ 956 ۴۲89 5۹) 5515 31 ہہ 5

 ی۲۶۲۶ ۹ 51717 21 177۰۱ (۴ ۶ ۱

 دال بلا ضَالاو اکا یعنی وچ
 (حجور۔-ہ ۲۲۰۰ ]م۴ مہ مہ, ۷۴۷۴ 7ػ۲۳۷۴۲۷۰۰۴ ۹۹۲۶ ۳۰, ۴
 73۳ 7 ۳۷) ک :7۳۳ ہ٣٣], ×۳ ٣ ۹إ۲5)8۹ 55۰
 م6 ۱۳. ۸۹۸ ٭.٣ ترا ہ۹ مات ء٠ 85

 5 5)7 ر37 ۱1۶ر ۳۲۳۳ ٭)۰٠ 7۰71 751 ۶
 ؟[۰۳351۲۴-۹9 کی ۴٭) × ۴۲5 5, ۹۲۹۲۹ 59۹۱ ۹۳۷۴۲ 8 7
 1 5۶۴ ۹۳۰۳ ھص۰ےصمجح م۹ ماج× ا ۹)۱۹۹ ۵6۹
 ×8 5 ۶۹۲۶۹ ١١ ۹ ۹۹۲۲۶ ۴۹۶۹) 7*7 7مآ 9۰۳ ڈ

 ۹ج1 ۹۴ ٭]۹ "ہ۶۱

 نوع ایف اَْمذ تام یه َب ۃر ضا ن اتم اَرذا لب
 -- كرو ×۳ ۹۲نہ 31۶ م3 5 کب ٭۹ ۴۴-49
 >۱ 8۲۹ 77 ت7 ہ۴۱. ءہززوم٭۰ ×۸۶, ۴۳ہ
 ۹5 3۹99۹ 7:۰ ۹ ۰۲۹۰۳۹۱ ۹٥۳ یادچک وے؛ ہ٦٦ ۱۳۳8 ہج
 چم مج توہم َهَْذا ×مج بہ 6یہ لماکت ن۹٤
 ء8۹ <5 ہہ٭ ۃوخقا ین -ہ َہَرِذِإ بو ۹ جج

 ے۳ ٭ فی٭ 7176 ٭.ہ٭۳٭ ہ ۹۳ہ ی مہم
 5 ۹)۹99 5 ٣۲۹۱ 6۳, 5۹8 دامرکہ م6۹8 3و۳۷ ۰

 2۲۴ 3 ک٣۶ ۲3 7 ۳)۴ ۴۹( 5۳۳۹ 5۹ 5۰۷۹۳۹ ۱۰۳١
 231۱ ۴9۹, وت ہہ ۳+۹۳ 5۰ .|ک ۱ 8۹٣

 ہ9 ٣" "٠م ہ٭)٭٭۹۹ ٭ ےَرِٰإِإ ۹۷۹ ۹ لض
 ہ باغ ی8: ةرخألا ى ×۴8 ہہم یو >۷ ح۴ ۱۹۰٭
 ۷۴۴ ۹71۳ 55 2 8۸1۰ 5۴ "۲8۱5۸1 با لا5

 ٭.٭.83001

 ۰۱9 طا7 ۴

 ہ۱3 ہو۰.<٭. ہ1 5۲۹۴۶۰ ۶۹:۹ ٭×٭ ١
 28153۹ 2187 ٥٥٥۹ ۹ >۶۱۹ ۹: ٭2۳5 ہہ, ((]

 3151 ۹۹۰ ا5۳5 9 1۳ )۹ ۲۴ ۴8۹ 73۹9۴ ۱ ۹
 جج پٹ 575 ہ5۱ ا3ج ۱337513 ۶۲۳۹ ۹ ۹۹۰۴)
 13۹[ ×33 ہد یک" ۹15۹ ٭٭۴۲۱ ۱ ہ۱
 ۹)0۰۹ >5رو(51۹ ٠ء9۹ 8:۹۲۳٣ 9ج ٥ ی۳۲۴۲ 7

 859۶۱ ۱۰۱8 1۳ ۹۶۷ 5۲715 5, ۹۴ ۰ ۴۰1۹7۴ 1)٦۹۴۳
 پ1۹ >٭٭٭.  ٭٭ہ×؛۱ ہہ ٭ ۹۹۰4۰۸

 ٦ یا ان ٰ
 ١ ےگ داس یھ ہت :

 ت "7
 1 نک نو 7(8 ای کو ا
 2 تت٠ چھ :
 ٦ ال مرا نو ںیاکلا لع یی نل کر تا ات
 1 ف1 شا5 اس نک نمامو دا و سا وو کود
 نیہ ےک گی 2آ یب لَع شش شو نازل عا یک اک

 ۶ ام تنے و ےب ےف غور ْ

 ال و گرا و نوا حرو یںیل اہ
 ٦ ةٰرئِمل اتمام ہے :
 9 ٥ نا لا لک تو لعن 2ے ریپ ا

 (میور ج۳] ٭گب د ×× ۳××-.۳× 7> جج

 ہج یو6 رو بو ہو جو مج] ۴۳۳۶ (ہبد>) یڈ. ہ78

 7ح٭ بج 7 یجب یک مجت جج ہو9 نےہووچ/ ہت قا

 وقار. توجور چ چ ہر محر جر. ۹۸3۹) اوجوہو ہو یجب

 جو برگد 9: 37+ج ۱ر یمر جج ے٭ ٭7۳ ۳۸ ج3

 چ۹ 77 ک۳۰ 5/97 7 7ج موج یا 2ی 0۹7 777 (0۸) 7

 ۳8. ہا ۲ ×7یر+7) ج. یج٭ م6 یک ہو "جیو 7 ۶7

 مر 8ی ب36 8۴ ہقر می ٭٭ م٣ ٭٭8٭ 5۳77 ۳

 ہمم٭ 7۳ ٠3:ٴڑج برج بججر یدر ج:-٭٭ :٭ک< ×7ج٭٭۲

 ہ5 بیج 5ج ہ×٭ بہتججوج چی” ۹ مج
 مع) ہ٣ج وچ ٭إ ید ٭تحچ یجب ×ج یو "ھ7 ہ77

 ہو۴. ہب٭7ج یہ ×77 ۱ ((ء) +7۳۰ ص ہہ۹)ی یوہج ہ٦7

 مت( × ہم٭ مچ × >3 ۴ہ ٢× جج ۱ یر یب ہجج×٭ہ ٭

 ت7 ہہ 75ی ہہ مہ ج ہبصجرط_! ہدرصوو مے”

 7783 ر یدر یجہ 7وج یز 57۳۳ 7۳7 ۰۳۰ ٭ 71

 مہر بصجو :٥وبججک مچ وہہیحج بئچچ وج

 ة]چ]ک 7 7 01۷۷۳۱18 ء(وہج ۳)٭) 295 ۱ یدر ٭ت٭ ۶

 ےرجچج ئ و ںوہ ہہ ر ک۰ 7 7 یر ی ×۰۳ ۳۷۹۷ 77۱



 تا جیون مجرم ا اج ای اجژہجرچس دچ دوش یھ جی

 ۲۶7۳۳۶ 77۳۳ 7۶۴ 1۹۹7 7۲37 55۷ 8۶ ی-۹۸ 1 7
 5 7975 م۸ *٭ ہ٭ 87 8۳-۹۰۳ب۰۰۹؛ ٭٭
 ۹و مچ ۹*۶ ۴8۳۴ ج۱ ل۹8 ہ ۹۲۳۳۷

 ۲٠× ]۰۶× ٥ 6۳7۳۹-۹713 7٦58718 573 ۹1۱۹۳ ۰)218 نڈ
 ہ5۱ ہہ٭ "85۹۱ حج "ہ۷ ہہ ہم جی1 ٭80+
 ووس]سصیح یہ 5رک5ا ۱٠8۳۶1۱ ی7۹۰7 ہا (39)-ی٭
+۴ 7 ۹185۴ 51۶ 57۴۴6 ,6 5۲۹:5 ۹۶۷ 7 94 

 5 ۹۳7۹۱۷۶۰۰۴+ ۴751 ۹۲۰۰۰ ۹۹۰ 5۳۴ ۷ 1٢
 5۶8 5977 19۳۱ ۳۳1, ا71 7۳57 715787 ۴۹۶ 78 ٤۹

 ا .8۳ 51 ,۹۹۲57 ٠٥7۳75 ۶5 7۲57۹ ۷

 775ا 5۹7 ۴

 م8. ۲۳٦۹ م۲57۰ 85 5755 ۳)۳۹3 (جاڈ)۔ی چک, ٣۱ ٭

 کوک 5 5۶ ۲٠۱٠۰۶ <7::۹ہ ٹ۴ ۹۳3۹7 ۰
 ہہ, ۰۴ ١5× "7)۳ ۰5۰۱۰ ہ۴۳ 5۵۵5۳ م۸۳۰۳ 35 7
 ۲۹۹۱ نت کا5۹ ک3 ]۹۰ مچ ۲ م78 ۰۳ ۴۹۰۴ا ۱۹۷۹
 ے۹ ۴5۳5۹ ف3۹۰ ی۳ را۹ ۳9, 0۹ ۹71۹9 7 1 1
 7.7 ۴۲۹ 517۲ ۹۷۴۱ ۴8 ۲٣۱5۸5 م۱۳۹ ۶۱۱۴ ۹۳, 7
 45و دا 5ع ہہ (ہ)-” ٭ہچ7 ہ٥٠ ی۱ 3

 97 نکال ک۹ یش یار ۹۳5 8 7

7 ۱۹ ۹7.9 ۱۷۲1۲۶777 18۶ ۳۹۷75 7۳7 26 
 ۹چ ہا ٠۹۳ ]م١ ہ۳. ہہ ۲ 6 >۱ر٭ *5۰۲۳۰ 7)۹
 ہ۹ وو مج ۴ہ ۱ ×۰۱ د5 *٭۰× م۴ ۴.8, 9ک
 5۸۰۳18 م۶ ہہ تباخ ہمت ]×٭٭ ۹۰۹۸ ا ٭٭< <۹ , ۳۴
7 9۹176 [۴۲۶۴۱۷۳۴) 518 55755 ۴۹۶۸ 5۹ 581 
 م۰1۶۲ 5۸67 3۸۹ 7 ۰۹ ۴۹) ×7× ۱ (۹۳) 7
 مز ۳ ۴۰۴ ۰۲۷۶ رہ ۳۰۲۳7 ۹۴7۴۱۱ ۴ 96
 ۹۹ 5 558 55 ۶1 71٠ ((ع3) 51۶ 5۶۹ ۹8۶5 ×5
 "8. 978 >۰ <۹ تہہ ہہ ۱ مت ہ٢ ()

 م۳۳ ×5 ” ٭چ ۰ہ ٭|چ !م]٭ مج ۱ ۷۳۰)ز (٤
 -ح5 | ا۳ج مت ۶۹ ہہ 56 م ۰ ۰۲۴۳ 7۱۱ ی5 ۸

2۶1539 3۴۹1 71۹ ۶۱۹ ۶8۰۲ ۶1 ۰:۰: 

 تسشمہ تے  یزدسس

 3ص ]۳ ×۰ دج٭ ×9 ]7۱۹ ۰۲ ۹77۳ ×۰۰
 5 ما ک۱ ۳۴۱۲۳۲۱ ۹.۳۲۳۲۲۳۰ ۳۰ 8۳ ٣۲۳ >ہ٭٭٭ ۷
 5: ۹۰55۰ ک۶ 5۲۹ ید ۷۳, ۱ ۴۶یہ ج< ۱ ۲۲ ۹۰۹۰ ۴۹5 ہ.

 م1 0۴7 7 ۴۳ *5۱۳ج ۹18351۲۰۱ *ر٭ 678
 ہ57 ۳۱۲۳۲۳ ۶۳۳.۰۱۱۹۱ 5٣۳۴ ہ5۰ 7
 مو ۔-ہ<15۹ یڈ 6۹ ۱۴ ۲٦۲۰۳ہ۹ 5۰۹۲ م86 ۴۳ ہ7

 ف785 55, 9۳۹ ۴۱٣۳۲۳۳۰( ی5 ت7 5ج 71 6 ٠7377
 ۹۱3۱8 55 ہ۱ م٭. ٭۳٭ہ٭ ٣+ ۹۲075 “فھ)٭ ۷ :٣

 5ا7۹ )۹۹ ہ 7۴ 7۹ ۵7٣ ہ۳۰٭[ ۱ م8 ی5 1 1 7

 ۳۹5 ۶۹۴ ٦٠ی مہ ہ۹۵ ہ۳ قم. ی۹ مہ )٭٭

 81۹۷۳۱ ۹:75۱۲ ۳5۳۳57 7۲۹ ۱۰۶۳ا ۶۴ ۴۹۱ 7۴۹7۳5 ے

 5195 ۰۳٣ ۳7×٣ *۹۰۰۰ ×٦ر ب۶ ۹۹۰۰۹ یک ہہ جے ۴
 م۱۰۲ ٭5]) ۴9۹۲ 9۲76 م۳ ی3 3*5] 9۱ جو56 ]7۳۰ ۳ 7

 ٦ علا ةش لا ۂش 7 7 ۂنشال :
 ٦ یلص یتا یداور تا ہنژریڈماولو ٦

 لا نی می جس ےہ 2
 ٦ 2د لتا اک ساقل قا .

 اَت قال نِ < 7 ہرشحںر مول ہہ

 پچ [ جہ

 ٍ وانا 4یم ھ عی اتھاپ ا
 ٹث يسعْب نما

 ام ںیلمکرلف 2اک لام زظتتۂل یااپ
 ِ تو ا :

 شش تا ھمووو'
 ٦ ضا نمو ِتٰرلَکلا یْنَمَعزَتْنر ْوضلا پ ٣

 : 2فی دو حا
 اۂَتنُص ھ ۶ط بالا مت رپ شش ب 8 دم جات 7

 یوم فلو ڈرا

 مم) ۱ 7۳ ٣× *×7ہ٭  ج××-7٭ ہ۲۰ 7 777٣۰

 ج۷07” یر اے ج۶ ہر ر (ےر ۳ ہبہ 7

 ہوے یہ وچ ہجوجہ ٭.٭ ہہی وجہ ٥ ٠۱ مچ

 ۳ ۳۳ ہ۹7 ۳۰۲ ہ7 یہ ی7ج ر۹

 بحر "۹7 ہر مسز ٭٭+ ھ۸۶7 (چور+یر ٭۷۳
 5۹7-7 7 7 ۳۳7 چک بیج یہ رٹ تپ روی ہر ج
 ہ77 ×۳۷ م٣۷ گجر پ< جو5 ھ ٭أو٭ ہوو ]٣سو
 ہ۰ چوک ج۱ یمر ہہ ہہ یچ یک جج٭ یرچچس رم ڈو چ

 مہ -ہ٭جہ مچ ×3 ہہ ہو ہو 5۹ 7ج بیر ٭
 تر7 ۸57 ۶۷۳ 77ہج جو7 ×۱ یمر ××. پیرو توعت جی

 جہ-ص- چرچ (٭)ہہ. مج ۸ج ہو چویڑجچپج 07
 ۹۲2:6۶ ۷۹۲ ی ت77 3 ا7ج ۱ لک رچ7 77ر 77 ہیر 7
 ا ام)چ ى۶ ٰیعر چی ٭ "9ہ ۳۳۲ م۳ ۶

 47777 ک۲7 "7۴۱ ی٤ 597 ہ77 7چ ۴۹۳ ۶77۳۹ 77] یز

 ۶ ہی ھم ہی وج د٭8 "م6 ہ7 ۰یو چی یچب

 7ہ ڈجاچ وجوہ ر چچو یک مغیہچك)و ]ج٣ يجچ چ٭
 7۳۰۷۰8) وج مر م57 5۳7ج عو]و یم پإ فبعکرچ

 تک 7۷7۳+ ت7 م۳. 7)9 7ق 7۲7770787 ۰ 26 7
 7 57 ۹5 558۹۹ نج ہج٭ یج  ٭٭ہ.ہ×. فرج مہڈ
 ۳+ 77 ج7۱ حر یز کیو دہ ہج۷؛ ہجج وج مچ

 عر م1 ی 77 م277 ا 777 7ر یز ہ7 7
 58 ٭٭٭چ+ ڈوب جج ر ہم٭٭٭ ٭ (خچ موڈ 85 آ

۹771 



 ۔ مالسلا هيلع دری یتح حور هيلع هللا درالا هيلع

 ہہ ٭ر55٭ و۳ 8۳٥5* م× ۰۳ ہاٹ ]یو ٭ی
 5۲ ۹ا۳۴ 5, 5۳5:۰۶ ا3۴ >۶ ۳, 7۹7۴ 5۰۰۶۱ "7 ج
 ۰۳۰ 5۹ 55 ×٣ <زو٭ ء۱ ٭[ی ہ۹, ((مى ہ

 71575 451۹ ۱ ٤(

 ی5 557 7۹ د70 ا ہہ مہ (رآ× ہہ ۳ ۷۴٤
 512:99 ۴۹ ۹ 715 ۳۹ 5 58 5 ۳۲۳ ک٭٭ ۴

 ہ5۱ ۹7 ک5۰ 58 ہ, دا 555١ 5۷8 ہ5 ۲ ۸٤6
 ہ”7٭٭ ۲۹ہ ہ۱۳ وآت ۹۹7 :7۴ ×5 ۱ (ج6) جک٭ ۱

 ؟۹ ك۰ ققر 59۳۶۹ ۳۱۴۳۲ ۹۴۳٣ ۹5۰ ١۲۳۲۱

 ]×33 7 ۱۹۰۹۰ 5115 5۳۰۶] ۱۰ 3) .٠× 87 ہ۱5

7 ۲ .7< ۴77 ۶ 7577 6(1 5 (۹۹ 5 
 ج5. ہ5 م5 ب٦ 7۴ج ہ۴ ۹ بص٭.ے ہ۳۹۰۴۳ 085
 57۹ ہ7۶ ٢× ٣ہ م۱ یچجہج ٭۳۲ بور ہ ٭م])٭ ]ا

 ہ7 ہ7 ۴7711۶7 ۴1 777 71 57, >۳51 ۸۱۹۶1 ۳۱۳۳ ۴71۰۱

 5ڈ 5× ۳۰۸ ہد ہجچ٭ ج٭) دہجح٭٭ ر7 ج ہ5
 ہہ, 5٦× 215۰ ہ 9۶۳۳۷۰ ہہ و٭؛ کدہ 875 ہمہ ء۰

 ہہ, ۳۷ ۱۹ نم 85۹ مچ ك۳, 1 8 ْ۔ (۴

 ط29 (48 6م, در ح1۹ تیر م۹ ۴۹۱ ۹۹۹۰0 ھ۱

 ک5۹ 5۲555 ۵ "جہ۳ ۳۰۳ م۱ ۹۰ قل
 81۱ 91 73۹۶5 مہ, ۳5۹ ب ۳×× 55۹)9 ۴۹۹۰ ۴۲۳۳ ي×٭

 ا5آ .٣ "أ۲ ۶۲۶ ٦٦ یطاک >3. یىی ٹجوچ مرچ .ے٭٭٭

 ك۳ ۹5۰ ج5٭ ػ۲ ۴۹ ۳۲۲۴ 7, 1)۲۹۰۹ ہ5 7ک ۳۰۲۲۳۳ وج
 ٹی عت أ۰ ٠٠ مہ)]. قا ×۳, رکا 3۰ ١

 ا77 ۹۹ ف۰۰: ہہ ۳۳۰۹ہ ۷۴۳۴۲ 6

 ×58 5: 195۰ ۰5 ۲۲۳ 3إ 68 ۹۱۰ ہہ ہم مچ

 ×1 <8 و ۸۰۹ 2۶ ہہ. "۰۰ ××. 8۹ ٤

 1968 ک٤٠ ۳۷۸۳۴ ٥۹ ہ8. "۰۳ ٭ہ8 3۹ 7+
 ج۳07 ۷۴۲۲۳ ۱مه مف>×؛ ہ8 یجع "۳ 696

۱ 80 

 وک 8151 ۳, ہا ٣و د١۹. .-٭ ۴۷۰ جيق :٢ ٭٭<
 55 7 7 (801)-ف۹ 1۴ ھ6 781۴ (3۷)

 ۱٣ 8 ...٣ ۹۳۴ ہ۱٣ ہ۱1 <ہم. م ٭م8 موج
 ><٭اتک ٭ 1۱ ی) ۰ 5ج مج مہ مو یز و 15

 ہ0, یر جي پکا ۹۲۹"۹) ٢۹.۹" ٭٭٭., (ی)
 1۲5۹-۳ ۹11۹ جہ5, (ے) ڑ7 (>۶7)-3 ۹۴۳7۴. (ہ)

 .٦۳5 (۹) 5۹0 5 ہ٭-۔(یجر ہ۳. یقر )( ١<

 517 ت9ا۷: (۴) ص٭ 59, ×۱۳ ×۰۴ 8۰ جج ی۰
 ×× 7[ ٠۳۱ ۹5 ۳۰× ۰۳٣۳۰ ×۳ ہہ ج۱۴ ٭ہ٭
 175 ۴8 ۴۳ ٣۳۸ مہ. 974 ۹۰۳ 8۳ ۱

۱ 7 ۹۲۳ 51161۹15 9۹8 ۹3918 

 9و5 8۳ ج7 ٥5 ي ہہ م×٭٭ 80م

 واک مع یا5 ۹)5 ۹۰۴ 5 ۱ ۰۲ ×ہ وج۲. ×۳۹ 58) ۹61۳۹ | ةباد
 ×۶۹ نیرتت -ی 95 ۲٦۲ ۶۲٥۲۱ ہہ. 8۳5٣ ہ٭چ٭ 6ج

 5۲۹۱۲39 81۴1 ۲٢٢ ہہ ك5 515 ]87:: ۶٤5۰ ۴5۲۳ 1٦7>
 5155+ 5۲۹5۳7۴۰ ۴5۳ ٦× , 55: ہ۷۳-٭ چک ×× ۴۰۳ پ

 و5 50857 ہم یہ۹۰۸ "۴08 ۲۴۲ ہہ یے٭ ۹۱8۰ مچ

 ئے

 ك۱ 15۶7 ۳77 ۱)919 (۴۷۳]. 571 77 7 ۱۳

 58 581 577٦ ٥٢1٥۱9۹۲۷۷ <6 ۴۴ 3۰53) جج *)7٭ ۱ جےر٭ ۴5

 ۹310۹ 6.5۴۲۹۹ ٦۹٦۳٦ ٥ک5ا >۹ ۴۲۴۳5 77۳ ہ >۳ 5

 2۱۷۳) ۴٭٭. ڑ۴ 3)۳: 771 ٭ ۳۴ 2 ٭ہ 73 ہہ ہ۱ ٭ ۶

 7 5 چاہا ٢ 5 ٥ ہم, ج91 م۵ م٣ .]٭)

 5155 ۰۹ ۹۱۱ ت٥ج جیہ٭٭ ٭٭ می ی چود

 ۳۳۴۳۶ ۶۶5٣۱ا ۳174 ۴9۹ 57۳ ۶۱۹ 1۴۹, ک5۱ ۹7۳ ۹ 75
 ٭001

 ٣۴( 7۳ )9۹۹ 51١ 721]7۶7 ۶ 71777 م7 یز ہ

 0619513 5۳۳57 ۱ 7 5۹75 8۹5 ہ5۹ (ع):) >۳5٭٭ ۴۹
 2۳۴5 5)71۹ ۳۱ یجد و و387 ۲۳۰۳۰۲ یز ہ٭

 ۹۶19157 ۹۳۳ قہ, ج٭٭۲ ۹۹۰ مجی ج۴ ٠ ی م۰ م۳

 >5ا8ا < 5٤53۰6 و. )ی× ۹ت ا یہ ۱ موہ ٭

 دب2 ک5 731 77 ی ×۰ 737: ٭31 7 د7٥ ×٭٭ ہ87 ہ7

 ۹۹7768 ٥ ۱7٤5ق! ×۳۰ ۴8۳۰۶ ص٭ 8۰+ ×۳ :

 رْوُلا نر نشض میمْنَِْنَاَمَم ۰۹ , ٢× >٭]٭٭ ×٭ ہ٭٭

۱+ ۳۱۴۲ ۴(6 51113۲ 

 3اتچ ۹57 ۶1۶۹ 5  مہ م۲۴ 7۳53 ی۹۴۲۱

 555 ہہ ۳۳٣ 7 ۲۳ × 75 ×5 1۹3 ہی ہ

 ہ5۳ ۳٣۳۳٣۲۴ ۶۱۹۹۶ 1۱ ۶5۹5 513 یب۹ 7< م٤
 ۳7 9 3 8.9 .۹۱۳۰۳ ,۹۲۶ ۹۴۲ ٦ ٣5۴,8

 551۶1 ۹۲۲۳۹ ۶۳7۹۴ 9 ء۳٣۲۳ >۲ 7

 کچ ت19 1۹۶93۲9 ×8)؟۳7 ٣۴× ی7 ہ٭×٭ ہہ٭٭
 یب ۳9) 257۰ 5 11, :07۹۴)۴8 ہ۳۹ ۳7ج ۹۳۳ ہی د٭٭ 75

 8 ۴۸۹ یب٭٭ ہ1 ۱ ٥:۰ 5۴1 53۶۳۹۸ )3۰۵ 9۷٦

 ک۷9 )69 ہ۵3 >۶ ج7 *ج ہجج رہ
:۰ 357۱۹۲775 ۴۱۰۲۳۳۷۷ 777۹5 

 دیس یر ایک ننللا ناشکالو وتر دن اح َالبخاقاَوما ولا

 ان یار تر یف نو ہلا ناف نیر

 نونرعم ھا: موہلع فروخت (یقخ نئرھپا وڈجلی

 ک5 5 ک 1۹8 ٠۰ ہہ ع۹ ۰۵ ۱۸۳ 8۷

 ہ٦ ہ جج ٭٭۳۶ نج 0ج ٭قہ٭ مج و

 1٦3755 ۶7۳76 ہ5 5 7۱8 دہ ٭٭ 5 ہہ یک( ہک
 ۳)۹۳۳ ×[37۳] 3۷۳ ت٣ت 7 ۶7۲ ٣۰۳٣۳ )۳۹--٣3

 ک53 4715 اک ہیک ہل وا ۳٣ ہیچ ہم ٭٭
 7۶ 5۵ .75( ]۲۳۳ 71۹183 ۶۲۹۹ 9 ,6 ٤8

 ہ۷ ہر۷ ۹3) ۳۳ ۶۳۹۱ ہ۷5 5۳ ×27ہ۷۷۳۳ ہہ

 ف5 2۳۲۳۱ ۶۳۳ ۴7157 ھ, ڈ7 ہا >۲ جہ جج ۶۹

 مہ ہ5 ج۷۳ ۴ہ *۲5٭٭ ۱ ٣ روم ۰۰ مج جج
 ا5 ۶. کک 9۳59 29 677۹ 37 575715 277 8٦۹51

 و0 >1 5) 1۹)18 3091 1578۶ 8)۱ ی7:

 ملسیف ایندلا یف ہفرعی ناک ملسلا هيخا ربقب رمی دحا نم ام



 یگ

 27971 ۴۹ ۹۲۳۱ ک×۰5 ۹7 کتا 7797 ۹۴۳۷ 5 ۲۳ ۱ ہ٢٣
 5۳۱ 75 ہ, 5۴] 78ص۹۹ ۴71 76 ۲57۹ 5۹ ۹۱ 1 ٭

 ۹15-3 5۲59 ؟8ل3تک8 ۳ج ۴۳ ×× ۷ 5۲۰٣

 <۳ ۹۱۰۳ 51 ×۶ ×7757 ۰1۴ ۶)857 ۶)٠943 ١
 557۰ پ۹, ۰٣375 657818۱ ۴ ہ۳ جج جہ 7
 ١ ۴۹۹. ک۹9۲۶ا یہ ٭ہئ۶ 8٭. ہہ ِف جج

1595-21۹717 5117 ۶۳ 11۱ 
 ۔ ۔۔ ِتٰومَشلا یف ِنَمَزَقْتِرْوّقلا ین ٌمفْنْمَمْوِکَو - ٌعزَمَف ےہ رس ےس ےہ

 1 "۸ ہ ڈاڑإ 3951۱ ہ۴ ب۰ 5 ہ و. عرن

 إ3 یعص ×۳ رہ ۱ ۹7 ۷۹۳ ۹۳۶ 931 ۱۷7۴ تا67

 ۳۳ 775۳6 ت۳ ج9 ہد. آ3, 9۹ ا7

 ×۳۴ 77 7۹ یک ہہ. چ ہ7 >۳ ۰۱۹ >۹ 7
 اتا 56. ۹3۶15 ۹۲۳۵۳ 7۳5 7٦ ک۹۰ 7۹۲۳۳۴۰ ۱۳7 7۰ 9)۱۴۲5
 دڈج1 27م. وک ہہ چت جاہ >×۲×٭ ٭م کچ
 م8. 91 9 اک ہر1۹۹ ۳ 7۹ ۱ ۹7۳7 ت۳۳[

 و٭ ہہ >5 5۱8ع فوج >ہج 59587 ہہی 3حج
 ہی ما ٭ج ہہ, ۰۰ ۱۹ ۳۹۳ عہ۳ ہٹ ]5 ۱ ٦ جچ٭]
 ×. <1. ×5 ۱<, او57 ي۰ 5 ۴ ۱۲۴٢ ٣× ص.
 ٹق چہ سج م٭٭ ک ب٭. >ج× ح )5ب یب
 ۲۱ ۴۳6 م۶٣٣٣ ہہ ہ ×ت راج بج عج عج
 2۴ <2 ××. عج 3ہ6) ۹ ہ7 7
 ۸8| یر ۰ ]ہیک (×3ج3)-ی٭ یڈ 3آ ۹۹ مہ ہ 35

 ۳۲ 9۹۱۰۶ 7ا۳۱ ۹77 ۱ر٠ ×× .۔(چے3))

 ةطااق عحمالِإ 3ہ, ی3 ہہ د۳ہ.٭ ×× 8جہ٭ ھج
 37825 55 1۱ ×7× 57۴ ھ737 (٥3)-ہ٭ ×× 18 5

 ہہ, کالا ۹۹ ۰5۳۱ 5۳۷۰ *ز1۰۹۹ ۶۱۲۶. >××× ت31 ہ۶
 8.۸ یح میچوقا) 565 5 <۶ ۱ ہب 8

 ×8 ×۳۱ گ۸ 5۶۲۰۳ ×7× 5۹18 3٠١١ ٴہ٭۹٭٭ت× 8 ۱۶۳۳٣
5 350۰1 5۰۳۹۴ 4۹۹۰ 3۲۳,۶75۹ (۹۳ ۱ ۹۴ 7< ۳۷ 

 مقا و٭ ۱ ۴۳۰, 5۳۰۶ ۳0 ×۱۰٭ ×8×. ×٣۳ا ۹ ص ۴6
 1۹ت715717716 .۔(چ7۹و3))

 پاتا مدت شق دیا مت لَا یزتد ۳٣۳ ہےچ
 ہ اکڑ( ہک 55 ۹۸۸۴۳۸ “77 57۳۳ 58ص۱١

 می ۷7 38۳ ۰ مح ہہ ۷۰ 0۳ ہ۱ ۶۷ ۴5
 ۹.۳۳۱۲ 1۹۳۹۴ ٣3٤ 7۴6 م۴ د٥ ۳۳۷. 75 83 7
 6 ۳۷ (م۳ ٣7 ۲۰۳ 7 39۹ہ ہ۱ ے3 جہ(. چرج
 ٦ ےہ و9 واڈحم ۷× ہ ۶)۸ ۲ ي۱ جج. ہ6
 ڑ5 ۹ ۴ ہ۹ >5 ٭۱ ہ5ز ۳. *۱ ۹۳۴۱ ۴ ہچ×

 ک٭ 11741157 577 ۹ 7 ۲۹ 73, ۱۹.۲ 51 ۹٤۰ ]۲۶۲۴ ٠٢7۰۲٣۳٣۴ إ

 وج ہہ×٭ ا٣55۳ _٣ج م۰ قحح ائ 5۹ ۱! ۷6
 1795 تہ ۴ 3 ۳ 1۱

 ۴ہ"ات9] یت ہر ہک +۳ ۷ جل ۰۴٣ نا ہک 
 591914 031 534 7۲77 11 ۶ ۱ ]۹۶۴1۳1 387)۱.۶ "۱3۰۳ہ

 ا۴۳۳ 91 78 ۱

 یم لک کتا ئزلا طا مثُم - مدص ×× ۴ ۱۱۰۱889

 8 ے تسس ٦ہ ج5 چاک ۹

 10 ہہی ۰7۱ ۹۹۰1۹ ۹87ج بج
 -ماتح 5 ۱۰۱7۷ م5٭ ہو ہت ہ۱۳. ]5۳۴ 8
 ]ن7٭ 8 ہ77 ہ۹۳ 5۴ 08۳ ۱۹۳۱ ۴۹ ہہ ××

 ک5 ۹)8 613 >_ ۱۷7۴ ٦× ۲٣۹ ۱۰۳۰۱ 35 8۰۴ 8٢۳۶ ٣۴*
 نب ہ9۲مےچ7+ مہ جم ہ وج× 538۳ - .,"

 ۵۲۴ ٥۲۳۹ 4٢۳ ×٢× ٣۲٢۱ ۶۱۴۲۳ 8۱۳۳۴۳ ۱ ف۹۰7 ھ7۳ ۹
 م۳۲۴ 71۳۱ ك2 ۳۹ ۱5۲۲۹ ٣۰۰۰۲۹5 577۹ 77۳ 3چک مج ۱
 ک55 " چہ۰۳ ۹57۹ ۴۳ یب 7٭ م۲٣ ہ7
 ج۳۶٣ ٠5 ٰف٭ ۹۱ (م 55 ۱۰۳۶. ۱5۳ ۹۱۴۳۰ ۴ 1۱
 م5 دہ 307 ٭ <7 57ہ _عج۳+ج37۸) ۰۴7
 <5 ۹ 1< 37 ہ۹ (جاہر ہہ ۲۹۸ ٭أ٭. ہہ

 ]نوچا٭ رم عجب ٣٥× ہ6: ×: "قد 0و۹

 85 (708) ۹5۹. م٣ہ٭٭ >۳۳< بہہ ٭٭٭

 و ّ< ۴+ ۱۳ج عج 3چت ہیر ج آی تڑچ ۔]م
 پہ 8۴ ۰۸ با ہے ہت بب ےہ ی|
 2۳٣۰۱ 2777 ۹3. ہ3 مج ) ہ53 جی "وج ے

 ق۹ 7)3)

 ×۷ 6.۳. ×ڈ) ۹۳۳۹. 5 ۹۰۴ 2077 >۳ ۰ جہ×
 ۹)۲۳۴۴ ۳۹ ۳1۳ (۹۸8'-ی و 887 [۹ہ78 5 ۱۲۳۹ یب ۹۰ 6
 جٹ ہ۲۶ 36× ؟؛×ت م۹ 1۱ ہہ. 858 ہ۳۴ یر
 ۹۹۹16 ۶۲۹71 ×۳ ے52 ہ × ہ۸۴ د٭ ۴۹
 3ہ ہ۳۳ 7۴7ہ ہ جج ٣-> 88ج "یەوہ٭ 8پ
 5۱ 185 ی8 8۹1 ۹52۳۶7 7۱ (( ۴
 9ح ہ >5 ]5 م٭ بکرج ب٥ ہہ ۳ج ہہ یتإ
 ک۳۸ ۹ ا ی٭٭ >۹9۹ د۹۳ د۱ا 59 وک

 م٭ ۹۳۳ :۰۱۷) 5٦٦77 ٭ ۷7۹ 3۳, ۹× ٣۳:۶
 ۹۹ ٠۹۹7۴ ۴5۱  م٣٣٭ ہ کل ۴۰۹۳ ید ہ۳۳ ٭
 م83 ۹۳۱ م5۰۳ 6 5۰۹۰ ع۸٤ ٥× ہدتک (۹۳۶. 3-.أ٭
 ۹۷۳ 39٦ ۶7۴ ۱| ی٭ ہ۹۹ 8۳7 0مآ ×۱ ٭) ۳ ی٭٭ ٭ہ٭

 ت1 2:۳136 ۱

 ل7 ۹)6 ۲۳۳۳. >۹ ۴۰) ۴. ی٭ ہ۰ ۰۰۶ ہ3

 جہ۹ مت ما٭ج 7۹۹ ھم, 6 تا۹ ۹1ا55 بب ہک

 ٭٭۱١ ×۹.  َنْوِدْوُل لاتا اےک ساقلا یآ یب )اج ۹ ٣
 ا5757 ۹۴ تا۰ ۳۰۱۰۳۳۱ ۹1۳7۹ ۴ یک : ہہ ج
 ت۴ ہر ]277 7 1۹9۹۳ ۳7 ٣-۹٠٠۱ ٭ ہ

 و۱ ہ۳ 7۰ ۹۳۳ ۹۲۳5۱۹۹ 8)۹ ۹۹0۳ مج  چچ ڈہروجچو
 ۹۴۳ 5855: ۰۹ 5۴5 ٦۱ ۳۳۰7 77 ۹۱۴۳ ت۰ < 

 ۳575 (۷۳ 5۴۳ ۴ ب۹۰ ۹۳۴۴ یب ہ٣7 ۰۸ ی-)

 ہ”ج ×۹ 55 ھہج یک "۹ ۳۳۲ مکل5ہکاو ہ۰1 -٣×
 7۳۷ 78 ۹۹.۹ ۔(31۳-۸)])

 یس ھر سس یرق ےپورس

 نوعزوےھُک ی ×6 عزر عج 3چت ۱ یچ ۹۹۴ ۷ ١"
 ۷۹. 1۹آ ۹۳۲۴ 3101 1 ×7. ٣" ۲۲٣۰ *ن3۱ ۳۴۴

 5۲8 >۷ ۳۹ ۱ مت مت عزر ×حح آگ ۹۰ ٌچ
 ٹ۱ ۳۹, ٠ئ٣ :١٭۲ 8ج ۔'ںج ٭مىخ 8ص ٭٭

 ٭٭۱ اَملمَهباوظْيِتَرَلَو ى۶ 39 ٣۳۴ ہ. ×٭ ً<٭
 ]کہ 591 ۵۱ ٭٭* ہ٭ ہج>٭ ۳× ہ ہ۰۴ ر
 ۹۳ا٣: ٣۰٦ "مت 77۸6+۴8 ہ ہ8۸. مج مم5



. 

 اھل ×ھجہیبججسچص وج چچبہصحعمص ہج2و  وولبسححچ

 ٣۳۳۷٣۱۱۲ نتنا ×۲ ناتتا تی ج 9چک ۱ کو ۳۴۲ (۴۶ آی ×۳۴. <٭
 حج م1۱ ٭ن٭ كی ات ۹3۲ >٭ 85۹6و

 ۔ےک.ج ا <٭ب 8جد0٭ 87 بج ۶ج. حچہ٭ مج
 3 وو مو ۔م؟چ >× يجور ر مج ر 58 ہہ 9۴۳61 ہہ
 )۹7ج. .۶۳٣ ۱ .۹۳ ۹۳۰۳۹۹ ١ ۹9۲۶۴۴ 21 (۳ 315ص 6

 حج 0ہ جو بج ٭ : ٭.٭٭ 6
 ٭+م-_إ١ ہ۴ کب ہ9جراتح ہہ خچچیپ
 نیم لالا یکم م۶ >۳ ۵| .۳٣× ٭ ا٭۲
 ٭ یٌے ہ *رڈکرج]یہچ|كکك۷ ہے یر ہب_رچجج ہخحعى مج 6
 33 )۳ط ہ :۲۰۸) موہ ہررتک ہو.(رج7 33۱ م۰

 ک51 17515796 *۱۶۳۳ کا۹ ۱119919, 6 >۹1-۹۳ ۱

 دو١ ت77 9

 ابیرح ہلط صا ءاج نم کاجآ وو ۹۰۴

 ۱77۳) توا٭ 0۳۳, ہت (ج۰۳7 ڈار ( ہئ
 7٦15 ۹۹۳۳۰ < ہ93>) ۹۰۴ ۳۲۳۰۴۰۰۱ ۴۳۹۰_ ہ ٭رآک >٭مج×
 مو. ہ۲ 5۳ مہ !ا بتچدو ۰45۳۰۳ ۰۹۱ ۶۱۹۶7)۴۰

 بن یوپہچ -مج٭<٭ گہ ۰۹۴ دزو ۳۳6 ہو ×۳۷ 3۳ ۹۳7۳۴
 *و إ “ت<-.× 2117" .327 5711۳5۹1 ۹7۶7 ۲۳ 7۴ ٤

 ہ دبجقاو ما ۱× مول 0۳۲ ٤۱× ۳ مات 35۳,
 ےک بج ہہ ٭ ہا ۲۵٦ ۳۷۲:۹۹ ہخ۱ج 6ج ×7۰×؛ ن۹

 1575*ٴ0ہ1511 (مب))

 نا دين رح ندوفد - رَرَن 31 ٥٣ہز جج ۰۴ ہ
 ہ٣۳ ہ۳۳ *تث١ 93سہ ق ہہ "وج (ہیرہ٭

 وچاج3اج *5۳۰۳۰ ۰۹ *۱9۹۳ 5 حج -ج× 43۲۴ ۰۱ ۹٦

 وج ہج ة1 دہ جج مج ثبجوجج ٹچ و ُموِتَن تّنءَقِا

 بام ع بے مو کہ ہہ مہ بت 68. ہ
 ہ۳. 5 ۹7 ۹7۰۲ ۰115 7 ,9۹3۰۴“ “۹۶1۹3۲ ٠1۱٦

 ٹبور٭ ہ ہثقڑروو )م9 3م ہ حشر وج۱ چ9
 ۳-5-2 +8 6 ۱31 ۹۰ 6ہ. دٔو٭٭٭3 ۴۰ 8

 +1۹ 5 ۹ ۰۰ا31 ۹۳۴ ٭ر× ہ:.۶۳۲۰ 7 ۱

 ةَكَياَوَوٰمَبر ۹8+۳ م٥986 جج دلب ي
 0۳۳۳7۰۲۰۳ ۸۳۳۰۲۳۳ ٭ت×٭١ ہا 5۳۰۳۴[ ہما 1-6
 م۲۳۰ ک۹ ۲6.7۹91 ۹ ج181 ۰۶۰۲۹۴کآ ۱۹۹۱۳۴۱ ۹۳۳۰۳ 6
 اح *۳۳۳ك۰ ۳۴ ۳۳ ٭+٭ج ×ز ٭ >۳" 8
 اڑک7ت٭چ ۲۴۳( 571 ۱ مرس ×5 میر ٣۳ اتا ۱ کج ۴--7۴8

 م۹٣ جیک ۲۳۱ ی3 ۳9۰8 5۲۹ 951 ٥ *([(۹۹ پو
 ۹۹۳ ہوا۰ 5ک 166 ک5 ۱۲۳ بے 2۴۱ ۴
 ملے م٥3 ۹۳۴ ۳۳ "۲ ۹۴۲ ۰ ×5۱ ج31۳ ۰:1۳۳۴ ۹
 ]و1 < 6]۴[)25 >1 ۴۳۶ ج38 ×۴ ۱ 3٥ ن۳۹ ۹ 6 06
 ٭ہ م٣٠ جج ۳کہ م٣۲ ب۱ی حج ۱ بب ((۹۰۳بو مجعج ۳×ر

 اَن ناَفدَلَحَد ند وہ. ب٣٣ ×3. ×٣×7× 5577ہ ٭
 ہی۰ ۰.۱ رڑنارریتوسَل ہہ (5 بر ہر

 ہ91 712۶-77 ہ78

 اگ او ندوی لو ہادی ال شاپ کاکام و ایسا تا یہ اک اح رانا عبا ابد ما شر ا ہا با ہی یو ا و

  ۳۸ہٰل ٢
 ےہ و کی ہع ہی ای : اہم یب یی ہی

 ٭ 7 0 ۲ ۰ 7 3 0 2 7 0 5 0 ۳ چپ ۱ 3 2 5 > ٠

 ا نما ق موم تمنا اج نم وا ا7
 ا وو بر دعا نآ تپ نام اد الا فو ا
 ۔إ نو فا نآ تا یک دوا وے سیزن ا

 ہود کما لو انشا ما لو ضد 7

 سو روترس ہ۔ اص

 ا ںوٹعکلا

 ۔] توعرف نإ ان وین موغل حلب نوعرود یوم ا

 ٦ تسلط ٹومكِلاَمیتاَملمَا لم الا یالع ۲×
 ٦ نم نالی مما یک تو مم اتا دیدی ھو ا

 2یع رایھتو عزمی
 ایہ رو ب

 نکلا وا مہ : ۱ ]+ ۱ .' 

 مدز ہ مت >تیہ 5أ٭ ہبہ ق چو ےہ ہچجو ںجج

 ہ۶7 ٦إ وجتچ ترجو مج 5وج جور ممر ںج جب
 7ج 5 ۷۹آ ہہہج ۔ٰأقح ےہ 8م وجچڈوہر ہو ٭
 ۔م68ہ٭ کرو 7-4 یڑرجور ہنر یدر پہ یہ میچ یچ

 ۰47 جج یو موج 5۶۲ نزاع 85 یسج رئ
 ڈج٭ر یجج ٭ جج ٹوجچر بج ہزوک ہہر جیو ہمہ ہرج
 77777۳7 یھج+ج تر یدر بج ہج جج يبو]ہ ہر چچ

 مر×/5ر) بج مہ ٭ر ج ٣] ۳]٭ جے, تر حج حوررووچج پچ ]برج جب+

 بج بج ہبہ ]جہ ]مر وج جہ ہرزہ یہ ہچچچج یچچ+ رخ

 2۳۳ / حدر ںج جج عو ۶ی بس چچی ر چوت
 ۸5 فرج 5۳۰۰۳ بو وج بوروجر توجہ ہچبوو ہہ عجب

 ہہر یچ قیڑچوج و چو یب ۳ہ.٭٣حک ہومجرج ٭وہپی_ وے
717 

 ڈور پے ورہرہ

 ×19 ۹۲۹3۰ : ۹715 ا٢
 +۳. اوہ یی اہک ہہ رح ڈور

 مر وچےداج٭ڑ+ر مر یو ح-۔> جچیربچچو پیریر مر پیچ
 ہل 77 م۲۴ 7 6 بوشجج حورچ +جر ٭یرچج ڈی مرچ

 ار ۳-7 ا7 ر یر موہڑہ ٴہرج ہہ جچج ۔أوژڑججیج

 ہہ مروت ہہ مج اکہ جو دہجج بج جررچ ج5 چہچ
 5۸5۱ ۳ ہہ عیجوووج چہ ]وج یچ یہہج

 7ک ×× ر ل7 ی چڑ ہہ )ج28۶ ےر وج۷ ]ہو ٴ.8٭

 م۴٣ جنابت, بو ×× بب بو ہاخ ےج عوپِ وجہ
 یہیز ٭جوج بج یریجوہ٭ مہ ہہ توہروجرؤز جورج ر

۴ 



 سنا 7 ءء۶ ٰ ٰ ۱ س0

81 9-7 

 55 1)9 ی7( 7 جی ک۳۳ >۳۳ ۱
 135757 7۰× ٥ ٣۶۱ 7ج٢ (3۹۷.۰)--۰۴۶ ۲۴۹۳۹۲۳ ک15 73ا 1
 5۱ م۴ م۴۳ قہ ہہ 3۹59 >۳ 7815 (55)

 .٦۰ جی .۳٣۹ ۱۰۶۸ ۴م ف67 ):31( 189۹79 ٥۹
 ۲197٦ ۴۲۹۹ ص۹۰ ]78787ک (30)-۵6 3۶۳, <۳, 7۴
 ہر29 8 ۶۳ ۲۷ ٭ى ۴۶۰ 8 85 ۱55۳, 5 7
 ہن ئی ؛ ٥*5 18۹458 5۳ ی2 5ا 9 ۱ 5 875
 م٣ 5ک75 (3)-۔ہ ۹ ہ۱ ۴ ہ, ۰۱۹۰۹۲۳

 385 ۱١5" ×: .۳ 0۱۶7۸ ١ یہ53: کرت ئِزَلا َكِ

 وا مَم لا لت ارل عارشلا کیاع 7 ۳۳۰۲٣۳ *-ھ٭٭٭ ہر۳: (2)-٭
 8)۳89 ۲×٣٭۱ ہ :۴۹ ۹۸۰ 1:۴۳ ×8" ۱۰۳۳ ٭رک
 ہم ر< (یراّر۔ہ۹ ۳ 8) م۹87۹ ۶۳۹ کب ٭۰ ۳۰۲۳۶۲ ۴

 ×۷ 3٥۹

 جچک<٭ ج٦ یر۹ ۳۳8) 773۹ (م1۹ م۱۷۰۹ >۲۴۳۰
 <۵. (م84 97۹7 ۹۴۲۶ ٢٢ ۹٠5 ے8 ۴۹ ۱8

 م5 ۹ 5:385 1۹1195 ۹> ۹_-)3:۰( .98 )۴٦158
 ۹۰۹ی3۶15 77آ 357 85155 ۹۶ ۰۳  ی3 15 ۱۹۹۹۹ 7
 ےہ 11+۳7 731 ۳۶۴-۳ ی3 ۹1۹1357۰1 3۱9:5۱3

 یہڈ۰ و چحیرم ٭ <7 انت ےب ۔.د×
 ۱۳9) د7۷ 57۹97 ی1883 1۹77۹ 61۴۰۰۴ 71۱

 “انا زمہ شَالا و ازُدِمْمْتَما َْيِيَلا لقَوَم نا ييِسَد ی5

  1٥۰۴۷ہ۱3 ہ۶۷. دو ۳٣٣م 7۸۵۵۰
  ۳ 39+ 8٣۴(۰<٭673 ۴33 ہن ٭۹۰ مو1 ہ ہی *پاو٭٭٭۰

 ہہو ہ وہچز٭  ۴ 715۱۲ (۶1۳ <77۹٣۴ا0۰ )۴۹ ۹۱1۳۶ 5
  8059)٭٭ تاوک ہبہ ٭ج. ٭کأیىحج یقج ے

  ۹ 7ا۹۰۷ ہ85 5٭ می ×8 ]ہیرا 0-2901
  ۲۴ 51۹2یب ء7157 9131 ۲15 5۲ .۹82 559
 ھ٣65۹ 5( 51۹3 ۴5 ٦۰ 6۹78(3ص ۳٦٭* 89۱۳-8

 ()٭٭٭ *ي ثكتع ۳۳۲۱ ہر8 موہ ٭چ جج
 م۴ م×٭ مەویبر ×8[و+ یبج 8ہم ,٣ ٭7۰ ۹۰7

 ےہ ع(٣۳ ہ۱ 515۱ ۹۰۷۲۳۷ ی٭ ۹۳۰( یس مہ ٭
  >۱ ۳۲ >5٭۔ قع "8 5ح ×۱ ۳م 25۹۱۹

 ی5714 م٭٭۹ ما ق۱ م ۹۰۳۳ بک م56 ت8۳ ٭٭چ
 ,55× 0 ۲۴۲۳٢"  777 “7٦ےہ. ت9

 5 5۹۹.۹ ۶۱۳1 7 ۹-۶18 7ا 555 ۹15 8۷۰۲۰۴ ۲77993۹ ی٭
 تہساوشناس یکینسمییعفی دتا سسملا

 نٰئاَمَو نوعیت و ٢٣ ِنوُرَدَْئاَوتاَماَک م۴٣
71۹ 51۱ 

51713 ۹ 6+ 

 یلوم زا لانِاَر ۔٭چ8 یہ ہہ ت۰8 جج مم
 ےہ سہوم٭٭۶9 ه)ز ۱

 00ز

 ۰٣صصثللا ۳۸ءک 2 قلخ نما

 ۰ ےہ تم تک . 7 ریو مے ےہ وع و ہ چا .

 ٥ و ےک ہت :
 لا ا ٤ ےسےھک جہ یک ےس ےس 6

 ا ۲ اس ..

 اھت یو س ھا
 2 ہت دل مھق انَو ہ٥نَوَکَن 1 سال فقئاںاو چیخ توااتعتنت نا یک :داانعقنَيْئأ یٰلَع ٌ

۹ 
 هی یبا اثداف ن ید یل او 1 92 ےسا
٦ 

 . تر 5
 رمھڈ پنج نع4۸پ تراصبف ةیصق هیحال تلاقد 4]
 ٹال نما ہلا کمان نل آ٠
 . و و :

 ص تپ ےس ری یم ےس ر٣ وہ ےس : ئیئ٣۶ئ۳ئ76 یت وذ

 اةعو ثا

 مر یچ٭ وص٭ ہج×> ٭×٭ ×ط ×77 ہ×٭ ہو27 چ7
 ہیرو ×19 ہم7 7۵ہ مو ٭ یو م٭ ع5 !؟(|ہ
 تہ یبج مور جوہر مر ج5 و -ج+٭٭ جج ہرزرەرہ

 ہ7 ج77 7 ۳ ہجر بہو ٭٭ پہ یہ ا. ہک
 جہ مرہم ژو  یپج یرہج مووع_چ ہمجڑ٭+ چو یجب پیچ جج

 7 ج٭ہ مو در ہب ہجوسمرج ہری ہیرو "۳ رو7
 وج ٭ یررج  ہیہآتثو)حح  یچچج+ چ"چہر مر کجەوچ
 ییہ ہووہو جہ چآجہ 7۶, ]۳< 55 رد  ٭چ ہ جج.
 ]ہی پو جر جوو سوجہ پج+ << ف۳۲ ۰۰۹۸ ۳ 7)
 چ۱ خیر ىبووہ٭+و -ق وأ بی 9 يبو٭ ٭ ہوچ٭ ۸

 تڑہج ج1 ۴17 71۱۷ 5/7777 2: 577ہ ۶ہ 7۹۷7 7

 تر جی 75ہ جر وچ اچ درک 7چ چرچ
 ڈ5 5 ٦ ممر ٭ہج >۲ جو بجو ہو ٭ج وج / 7

 ]رہ رو چڑ ہہ چہ 877 7۸5 8 5 .7۶ ٦
 ھج  ٭ڈےوج+ ڑی+ر مج ٭ہووروب جج (. نج /ورگکوجچ

 ٭حچ مدز) 35 و ت/5) جب وجہ یو مک أ۸ ]۷ر

 یب اا0 7 ۱۳۰/7 7 چ7 7۹ج ۶۳۳ ھ7۳ 27957 / مز ہک

 بہج وج ہقک)وج حج مج جج یہ عو 3)

 +37۰ ۶< ہمرب جر وج یر یہ  ہ(7و٭توو "۷ )مج 7 و
 ہگرہ+و ہہ بج وجج ڑعوج چوجچ یچب ىیڑچب چچ یر

 2ہ, ممر بو ]7ج ہر ج_بجرج ہہ چ ہچوہو 7ہ
 7تک یزو ر0 چہرہ ی۷ 35 ج٭ ×۲ ہو یھج ×زہک 5 ٣7

 ہہ ہوچرچ٭ ت7۳ ٭37 7چ ؟بج ×7× 7۱
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 یوتساو ہلا ملِبامَلَو - دشا ۔یچ ہناترچ چپ ×زائ ہ چو

 9+ 39 ػ١ -0حہ تہ زرحح يہ جت
 جہ ج9 ۳ج 5۵۰۳ 55۱ ٣ک >7 ک۳ کب ٭ ×× ۹۲۳, ۴
 دج ہا مچ ×× دور .ب<۔3], -٭وچج٭ درک عص ۱ یہ

 -ج٭ دا ٭٭ 5۱ تا 816ہ چہ ہ 86و ۶۳ہ .7
 ہ۳1 5۲۳ 3۳۱ 5 ۹1۳۳۴۱۰۳۲۳۴ ۳.7-5 داودااج ہ۹ ××

 حا ہ3)ہ5 ۱۲۶ ۹۲۰۳ 3۹ تا5. ٛقہ۳۰٥۹ ۹3۸
 ۰۳۳ <٭ 1127 ت۲ ۹۱۴ ہ۱۴ ہہ, ہحافض 6 9و1 دغآ یو

 ]0ح 5۲۱ ک55 *)۰ت حج ۱و۱ ت۱ کت ہمت وا5 ب6
 ۹۳ہ 3 *×٭ ےب ہی ١× ك٣ ماہ ٭۔مہ ہم
 3995۹5۱ ک٢ ۳۶ چ1 ٭ر* م1 ی۱ ااو| ٭8ع9وو و

 بوت ہ ۶ا ہ9۹ ۳۳ و۳۱۵ ت8ا۳ 5۴۷1 ت۲ چڑ یرتسا
 3۱ ٠35٭٭ ]ئ ہا٭×: .ت ہہ وج و ہو مچ 6

 ٠(١ ۳ )--(۰۷1۲۰9-65) جج ۹3))

 لو والم هنما - مکح ۴ ۃ7ہ تک ۹ ھ۴٣٣8 ۱۳۴ ملع ۶

 8:0-88 .٭ہ ہ٣٣ ٭حجح٭ ِةَلفَعِحْلَحُةَيَِلالَكِو
 ملْمَآ نم -۳+58 ہ٭798۳و جم ةعیدم وی م× 3)

 8۸]| 57715۱ کا ۶1۳۳۹۴ ۳15۹ ت٢ مقا 3۷۷ تاک ہہ ۴
 یتاو٤) ٥۳۴۶ ۹6 م۱۷۴ ۱۲ ۳:۸87 | جحجہزو بو ٦
 ٭حج 53)ک ,۳۶۳:.2۲۰۳٣۶۱ 51 7151۴۲ 577۰.۳۳۰۵ ہ۳۳ 7)چ ××
 5۶ مد [١۳ھ.75 ۹۶ ۳۹٣۹ 37. وما 5356 ۹
 جم ۳آ (3م8) ڈو ہر م۲ ۴۷ موجد وے -٠(و0ہی56|یوک

 ٭م× آج ما٭ ثاو ہجودرک :۱9ا55 ۱ ۲۳۰ اٹ 7-۱3۵١
 ےک٭ تحہی ٭٭ث یب >6 ٹ۱ بج ٭ز. چی
 3ص ہ ٭3٭ ٠۶ بت ج ۹8د بما[ یەەبٹےو 7
 551 8٥7 ٦۱ ت٭ ہہ ×× (ععر ۴۹ ہد -وڑژچ و
 7۳ ب3۰ ×ز ×۹ آج آج ۹۳۰۹] ×87 *رتجہ× نج م۳.
 یو م9 گڑو ج 5ک 5 ۹۹۴۹ گا[: 5کرا ۴919 ۸ز ۱
 ا5 -۱)2 5۱۳55 جنٰق× ہ 9ا١ کت ]أ٢ ہنج ا٭۳ ۱
 ہی کا “5 چٹ 9-13 ۹۲۰ 515 ۹عی۱ کو95 ۳

 یچاطر ٭۳5 ۹۳ م5 ۹٥۴ ج٥٤ 0۲۳۷ ×٭٭ 96 ۱۳٣"

 ۱3 ۰: م۱  ایلَما نیوَلَعَعِيْلَحْلَع × ہہ

 م219. حک حزو ہ۷۷ ×ت×١ ۹ >××× ×ط ۶۱۰ہ
 ٣ہ آب ۔۔(چو3)

 یم کین -زکر حج ٣ و8 ٭8٭1۱ ءَِلَعیٰصَت ْرچ
 5١م :اضت ہ ِهیَلَعىَصَن ہ٭ہ ]جج جج 0ہ مہ ہ٭قط
 ےس ٭ج ٭ج مہ 5۱ ۹۷۶ ك9 ٠۳۴ 25)آ و :-(55۸]ر30)

 لروعَن نزعادیِْم مطا پر لات -۔؟ ت×٭٭
 جج. ےت ہہ -.ج 8یح) ہہ وروعرو د١۳ [وج3٭ورو
 ٦:1۹ 5 گا جَہ<٭ ہ م۳ *××۳۳12 *8+9ڑ بج
 گو وم 9 ۳۴ ۶ گو تردوگ ->0ر٭ 3
 ےغ_-< ک۰۶ ۴(۳ ۴۰۱ 21551 ۴۲77 ۱ 51۷۴ 6))]518 ×ز

 7 یکتا رات
 7 اک ٥ منع سک ملا یز 4

 ×] انھدةیعنج نما ده اوس نالجراھتق ںی یئاملفآ [<
 ج1 صئدلالع ہیعش نم ینئان ا تساو لع نیم

 1 نا لک نا دل ای یضقح یس کیف ودَع اب
 ا وس ا 2

 ٍِح عت خ 7 1لال 2ك اوه دن ةَلرمعَت
 ےہ پک یک جاتی

 رر ود ہور اہ

 ا 720 تا ییا :
 ات

 2 ۶ رت نا نیم لاش تام
 ×1 راعف ناحلصملا نم یو اب رامو ضرذلا و

 ا۵٥ ےل ترا فا ئض 5ت اک
 31 تتمب ۱

 مقر وس وو دم یا وک ےہ

 تن رت ثج 7 ٭ہ تیرہ مچورہ ؛ یرٍوچ٭ رے

 "٣و ہ77 ر17 وررخ ر یےر 65 ہچج بجو چود

 ج7 ہز ہزججتڑو وہ موجو ر ںسوہ 5 عج وج تو
 صویجج ر ہہو بجج+ہ ڑج ۵ہ [چچ موجو وجہ چہ چ+ یرجچ وج

 !مےر بحر يہ بو و و قم بو :٤ج مہ یر وو چجىچ

 تہہ ]7چ دیو بک جور یہج وہ ہرجج و7 وج یج
 ب5. ہزج چہ <٭ہج یر جہ جج یب ویو ٭چچر |چوو

 و وجہہ :×ج ڑگہ,رو٭39) ر نہر 58 وم يہ بوجج <6

 ث۳ ي 5ٹ تہہ چہ مج مجژچر جم نب
 میجر ڈچرچ ہزمج مہ مند ر وج 55 رک و وچر نہر

 ۸55 سم یدوہوج وجد پ!ر5 پبوچ و ی چیوچ

 ۔ب یورو برج جد پروڑوچ >وسوچجرق ی ۳ر مد

 ے٭ق و 755 ہم۔ہزحح یڑرہ+ قر درج ریس و چوچجور عڑر٭

 7565 جی +وجو م راج فرج :]ہ٭ہر ہہ ڑجہ ہہ )برج ہي

 ٹر 777 77 ہار 7 آج ہ77. جر ہہ بہہ تن

 ۹۷52 7ج ر نحر بع٭رو حر جہ یو وججج ورحجور جوجچ

 تو وج ہو جہ ہجر پچ مج بج اوج چپ
 ۔حابحى ہم وہ بہو ڑج جمرب ڈو بم ء پک مہ و93

 (552) × ×7 بج ۰ ۔ٹجرچژ چیچ 6 ز ؛ یمر ید

 جو دہ عج بجو عج ہر یجب جو ی چہ جج ×ج
 ٭ارو++7۰۴تت بجا ج کرب ہى )ہ۳۲ وہ ر ج-و٭ پک ہو چو

 ×9 ر ہر ہمہ وو 76ج ۱ر



 ہک
 ری کودر ےب یھی تے فان یہ توا دوک ہنم لمبا کد لارب عت رے ہر تو ےن تحت تک رے

 یت ×× 3.۷ 5۵ 2. ×× ×۰: > 88 و ۱

 جب1 بج وجقروجوج مم ٭, ۴۰۳ج ٭ہ م٥٣ یب

 ج5, ڑ)چ ]م۰۴٣۳ چ مج "ہم: جني٭ ٭ ٭ی٭.
 ۹۰۳5 5 ہ۳7 ۹ج ہج٭ ہججح ہ ممی ۲ ۳۱

 وا. 7ا عار ۳۳ ےيرکخو ٭ء-٭ ٭- ہ۹. ۳۳۰۰ ۹

 5۶. .55 ۶8 ×۴ ہجرت ہ۳ ہرکا< >۳۲ ٭ی
 7)2119 ۔-(یق٭ے٣27 ۰ ۹۸۸))

 مرتا تم نا نام یس تمام تر لات 8
 آ یوم ھج 5وک دچچ ہدح × ×× 58 ہو

 م3 ہ٢ ٭٭٭ ہہ ]وج إ وت ہاإ؟)ہک
 ۳.۳.٦ ۰)٦۰95 ۴.7۹ <٭۹٠١1 ×۱ ہ۲ ہ۶٢ ہ], ٦× متد) ہ

 2858.9 >5 دم۴ م5 ڑ5 ۹9 ٭م ہ0
 52 ۴ ہہ "۸۳5 م56 82 ۴7 5۹ ]۹۴ ۹۹۳[.۱۰۳۰۰۴٣

 158 ۱6 51 ۰۹13) 3 مج ہا٭٭7 م۷ ۹ 0 8)+
 >557 71 ۹)5 ٠۰۱۹۳ 21۳۰ م3 )۱ ۰۹ 3۸7 ۲۳۹۲۳۴ 8

 ٭چ نیمرجم (9:8٣[۰))۔فیو ۳)3 نیرٹاک (ٹب_و) ۹و۳۰ ہ۱

 م5۳۹ ۹)۳5۹ یے م5115 ۱2 94)97 ٥۰1۳۶ ۱۳ ہ75,

 حا ییر ہ تو588 8.۳ میاہ٭ ص ×۳ ۹
 ۹: 9۹ ٢×۰ ۱ 567+ ]57×> 5۳ ۴۲۹ ۲۳٦ ×٦۶ (ہ3ن)ج

 فو تا حج ڑ0 ۱۳۳851 ۱۶۴ 7۱

 مر کڑ× م۳۶8 مہ 5۵۰ ہ۲ ۶5ر ۳و( 31585۱۵

 ب1 ٭ت٭ ٣ء8 >ج×ر مہ ہیر جر ہ۲٣۲۳۰۰۳۳ یڈ
 ے1 ۳)7012 ا 13۴۹ 7۲ >۰.٭ 7۱
 م8. صص- پرس آدر< ہ٥ وم وَ و88: مج
 یج ف 7.۴ بجز ئ)٭٭ مہ ۹۴ ۹ج ۱-۔یوجج ٭"٭35)
 ہ۳۹ ۹۳۹1 ۹1۳۳5۴8×۰-٣۴۳۳> .717۲٣ ۱1۳1۹8 ٭ن3) ۱
 ک5 ۹80۹0 ب۹ :ئ٭۳)۹ 1۹۰۰۳۲ 3ہطوا٭5 "ور ؛ ۳

 مج ٦۹۳۰ 2۹ ۶تو 3 م۱۹" ق۹ ہہ
 1۹۷۳ 7971۹۳۹ < 553+ ٭أیی×۱ ہت3) ۰۳۴۰ 51 ۷

۱ ۶]۹۹ ۲ 

 تد7 تت7... ص 2ص. زط7 793ق .2ا3.7 ]ا ایر ہندی اس تبع

 د0ەاع

 یر ہد ہ× ہہ ٭ ہج 73 ۳ ×3

 95۷ 223۹) م۳. 52, ۹۲۰۳ 5رہ 55آ ۴6 ۴۷

 15ہ ۱ ہ۴۳. ۹ ۰ ٢ 8۶ 7۳ 591 )8۳ 23157 3:۴3 ××٣
 جا (×ج) کو 1۲۹6 5ا3 (۶۳ و7 (62 ۹1۱ )72>( ٦×7 ۹۶٣5115

 کج “جدرح+و م۰٣ ۹ أازجآ< (۵ص ۰ر6 ۴۲5 ۶ ک3 757ا ہ3ا
 یرعک جت. مج ڈ2. 5اتد 8۱ م8۰۹, "ہ

 ٭×..××-.٭ ثہط پچرک یا55۱ ہ۲ 3۹۳۳۰ 6۲ ك5
5۱ 75 

 اتوو ےک ہہ غل مج ->× 88 8< بہ مہ مہ
 ×ض. ير 5ح عج بجو ×.رج+ی×: ۶.5 ہقحچک ٥
 ہ9 7۳۹ جنت دب ہ1۴ 19 71۳ ×۴۳ ت9
 ۱ ک5 ہہ. عج ہاخکج- ×ر ۶۴۵9 ی۰ ۹۴۹
 ہ۳۳ ۳7۳ 7۸ کت ۹۲۴۱ ب۳87 م۳۴ جڑ

 ےہچمر +-)ہ ے3۳ ۲9۰ج]71۹+ ۹71۹۲7۳1 ۰77 ۱

 ڈ<٭1 و ل 1 2 ۴۷ )۴ ]۰۶۳۲۳ ی۰ 7)1 ۹7
 ےب مج ٭٤ج وس ہ۴٢ ۳ ٭ح یی ۹۶۹ 5
 ٦ ٭7 ۹۳۹۹۱ کو5 ٭۹۲ہ٭ ہو۳ ۳)۱۹۹؟۴م۳ 5
 چچ 11*15 ی 8309 ۹6 ۹۳۳۰ ٭ 6)۹5۳۷ یج د٭چ<

 ہ۔کو و ۳۲ ×٭٭ ۳۱۰۵ ۹:۶۹۱۹ ۱ 5- 

 >5٭٭ ک5 ہہ. یی مک عز مج (چ٭5یہ
 ۔بذکک904 57 ۴9 75 51 5175 5 ۹, 1۹۳6 37

 حر د٦ 215 6 3] +۹۹ ۹ ۹۹۰ 278) 7": 7

 ےب ہ٭ 551۳65 اتا 5۳ )ز۳× دلز ۴58۳۴ ۱ کتا ۹۹71
 کرا٭ ۱2۹ 5 ۱1۱1۶86 [۹3) ک۳3 ×71 "۴۱۱۰۹۳۱ (>7۰) ××۰٭
 م+ج٭ ہ ٭۲٭ گ۷ م4 6۳ہ ۹۲۳۰6 ٭× ×یئ ء96

 ×٭٭٭ ٢( م5 ہ٭ 175 ثح ٭ہ 6۲ہ 85 ٠ص
 3۳۰15 15۳ کچ ہ6 مج 1471 6 1 21151 7۱

 52 : ك5 در4) و ا, و۳ 7۳ 5ہک 7
 ۳7× ) ۹ (ھدجرمص ٭ئاد ہہ ×۱۴ 8

 ۸< “د۳7 ٹ؟ج٭٭ رو م۳ ػ٭ی ٭ ٭ںچ

 38۶5 ۱ کتا گرو -٭ہ ہمروو مم۱ مج, >ہدح 853]



 115197 ت27 7

 نم مامی ٥تین ١۲۳۶۳٣۹ ی۴ ×56 3 ۴۱
 ١٦571 7× 7)۹9۹8 (53ئ) م5 ٠٥ ی3 0۳۹۴ ۳و ۱

 بج ۳۳۶) (۴75) 719 115 8 ۱۳١ ہ۷۳٥ ی3 ۴ ۰
 ہ5۱ × یز م8آ 8٣۶۰مأ( ٭مچ]۔م چہ

 ۳۳۱۴۹8 ۹ت9 77 ۳٣ج 2277۴ 7 7۴) 3 ۹)١
 1 -۳۰۲۳۳۰۱۳ -چک7٭. ہ ہہو مبو9٭٭3 48:8 ج١
 ×۷7 5 8۳۶ م8 ۴۹ ×ہ٭ ج 82 ہہ ۱۳۳7۰۳0۵6
 21۹157 (38) -ی3 1۳۹۲۷۰۹ ۲ذ 15۶ ۱۹٣٣۱ (د۳۰)< ہ3 ٭]ً× ۷7

 ”ق٭ک× [8:م۱

 نج یہور مک م۳۳ وو 8. اج ہج ۹ہ

 >۷ ہت مج 95 55 ۰٦۲ ٠٢ (۱9۱4 71 88 1۱ ی5
 >0٭ ”یيىع 58 ہی 1 ۸٣× ٭ج ۹ہ

 لَْتلا اوس بهت نا قر یس ےب ۳٣ ۳8 "٭٭٭

 کد دا ۷ دن 27۳۳: ج٠ ی5
 ہجآ ]ید ؟مج6۱ وم وج3. م]مل( مچ یو53 :٭ج

 (جئ2)- ک× ۹۱٠۴ 5ہ <-ج ۱ ٭>٭٭٭ 7۶ ۳ ٣۳٠۰-2
 ٣ یورو >۹6۳۷۳ ء۹51۱ 2)۶13۳ 1۹۷۳ ۹۹۰۴۹ ج1

 م5557 ب5 3۹ 81۳۶۹ ۹35 1۶ ۹۴ 7۱

 ںوتشںیاگلاس ةکاِديلم لو نَیدَمَءاَمدرواَتلِو - رام

 نم ۹۳ ات چ ج۳ 8۳۸۲ ٭]ہہ٭_ ١ تب

 91)11840 51 8۴5۲7۹1 ۶18 ۹۲۹ ۴۹75۱ مِنْ نِمَدَجََو
 اس ما

 ننؤدت ارما ۹٤۹ اہ بق ہ۹ ٭٭ 58 65

 5۳۴۴ ۶197 8ج مہ ۹1۷ ۳7 ×۰ 5۲۹ )۶۴]
۳1۱ 8 551۱۴7 5-۲۴۹ 

 یوم انوباو اعزلاردسب یس یت لت5 نظم لا
 - بطخ ×حى9 ۹۹ ×۶, ص٭ج٭ 8, 1 ۹5 3٦۳۳٣

 یر و5۰+ مع جہ ہم” ۰ ۰۰۳۰۶
 ہ5۳7۲۳۷۹ ج۳۴۳ ۹۴18۳ 8ا عج ٭ْع ۰ عن ٭

 ن؟۹ ما یا٦ ۶۲5 ٠٥٠۳ م۹ ۱ ج۶: ہا 9 ۹
 5۲3۳7 5577 ک5٭ ہک ہو6 >۳ م٣۳( ]عج
 ۹3ا۹ 5۳ 1 9:611 ۶1۴ ٠۲۳٦ ٭٭۹5 1, 8 ٭۴۴

۴ 8 8۶۴۶۹۲۳ (5۷5۳ 61۴۴ 5۶ ۹15۱181 ۴15 1۶9 

 موڈ ب٤ 2۲ 9 ۳۳ <7 ہہ ہم٣×٭ ۴۳۴ مح *زج٭ ہک
 ہہ. 1۹۹۰ تب۳٣ 7۳×۱ 87 ۱ :]5چ۰ ی3 >8۴]

 ×۹9 7۲۹ 7۳۹ 7 ۳ ػ7, ۸۳۳۳۰۹ ۴۱ ٣٢ج 78

 یب 5)۴ 7و۹ ۶۲5 ۶11۱۱۷۰۷ 571 77 ۳7 )۱

 ی٤ ۳ مق ڈجرجا  وجچرک (3٭ ٭؟٭ہ ہ٠ : نیز
 7ک۶7۲۳7۳ >5. 7۲ م0۳۰7 -يک۱ ج۲ یز

 *×ج ہ۶۳ ہہ 58۱ 5۳۴۳۷۰ ۰۲۴ ء۳۴۰٠ ]جہ بہ اٹڈہچو

 7۳ ہ1 ۶۱۴5۰۰۱۱۱۳۰۷۰ 58 5۲۳ ہک 7 61۱
 (ھ) 9۳1 1137 ۱۲۳۹ د1۳ ی٥ ۴٭) :ت)ہ ہم5 ہت, ہہ ہمگچ

 اش یگ ھا
 ایج یخ ِ یاد اح دی تا 227 ٠ س ےک یخ یخ ےس ےس سر یر ےس 24

 قہ سک رخ یس

 ناک لئمانھڑل نر ںی ا
2 22 
 1 3آ ت لاقق لاقا یں او قیم اج

 یم و
 ٌ 1ا و

 زس لک صر یا

 اظ وک
 اسم و با

 1 نازک يع یا نا زاد لن نارخخ اب
 ا جس و .

 میر بد 68 ہو ہمج 5ع ہجوم مج جب ہچججب ہب
 +ج٭طلت م۱۶۱ ۳)۸ ںیہ ي ڈروہو جبہ جہ ہ۴ 7۷
 یب و ج5 مجح٭ عج جو ر میجر ج۳ 55 ۶5 ۷
 27 ×۳۳ 7۹۲ )۳. طز چہ ہہر یہ 7۳آ آہ
 ہہ ب٭۳]٭  یمر :]٭ہ 35 ]نجچودو چو ہج ہم7
 یس ج< و م۳۴ ی۳ 7چ 77 تر7 ہا اے ہرا رک
 مو ہہج جر یجب یر رہو بہہ ج۱ جج ٭قڑہ رک ج 7۹۳+
 7)ا ۳ اہ 7۹ج 5ج و۹۳۴ 777ہ 77. ہم 7ج
 و< 77 ۶ یڑیپب +٭۸۔-۰ ترس وو ہو چوم وہم ۶۰۰۷ جو رک
 0ہ ہر 3)٭رور یمہ٭ جو77 ]۹57ہ آ 7چ -٭ىع] ۳ ۲۱ ۳
 ۶٣ 5 چر ممر ٹبیی٭ج حج ہبہ ٭ چو ؟ر5 ہر+

 ٭٭ہ7+ 7 بج 7 ۸5 ڈوو مج ٭جی نص ںی  عجہ٭)5
 ہ7۶ ء7 ایک وچ ھا ہ7 ہہ. 9)7 3۳. )۸ 7
 ج۷ت, ممر ب٭٭ 7 ۔ 7+55. بج٭+٭ +2 7۳۴7
 گڑ اچ 77ا 7ر 77 اچ ا7 اک 7ج ات اچ ای
 ]۳ک ۳ ہ7۹ ا ہرے ہوا اچ 7575۳ ہے ہ٭
 جہ ڈنر ذی وج وہ مآأج قرج ہرچ یہ7 یجب ۳ج (ءٛ٭
 م7( ]مچہ٭ ہہ 38 جو ەہج مچ جج پچ ڈ وہ
 ۔وو مج مج وج مچ یدور ہم7 یچ1ا ٭
 ۳ت7( ت٭ جزچو مج مم +5 ررچو ڑوہأیہ+ چک

 تچ+ ٭ ہڑچہمچور یدر م5 وہ ()٭٭
 ڑ7 وڈ ج777 یا (ای277 ہجر ین یجب )یک چ7
 پ5 وع ٭ج× ہہو رجچڑ) وچ و پو _ ھجچچ بہ چپ ٹپ
 كمم7 ۱)8 ہ0۸ مقو-ع م۔٭۸۳ ×5× ہہقّچ ]ہ۰ ہہ چی
 د۳۳ گورو ہررہ٭ر مر ج جہ ہ۳ ہ وودوج

 0٦٭ یڈ ج٭ ج7 ۹6۶۲ 7 ٰہوججو مر مچ یم مج ںجڑ
 م۳ 7 71۴ ک80 7ب ۹ 7ر 77 77 ۹۰77 )۳ج

 ج77 37 ہ7



 ٠ دیوی چیھےوجعج 9
 یاس ہحمسم و ےن ام ا ا یش ت۲ لام فا

 ہ91 7 ۷۳۳۷ ۴3 ۶9) ۹)3۴۱۰۳۹ ۹7۹6 ۹۶۱ 786
 الا (5) 5 ۹ 7 ۶۳51۲ 9۲7 2 ,77۶7۹ ٣×] ۹> ٦<

 ک٭٭ 3131 5 ۶۱۴ ۱۰۹۰۳۹187. 319619 1 ١1۶۶۲٣ <۳ قج

 وہ5 ٥۹ ب 7×ز ۱ ×8 و م۹ 5 87615 قرو ٣ک
 ۳۳۰۴ م۰ 7)138۹ک5 >5 ۳7۱ ک۳ 38م ]ہج ۴۶۳ ٭
 ڈ1, ہی ٣> یجتڑوجروج] جیت مچ ڑچچ

 61۹9۳5 'ہک-<. قا رک ی ۳۹5 4۱9۷۸ 1: ہہ
 5کہ ٭ج 3+ چپچز؛ مج بج ہہ ٭

 ابشَاَحن تن لِاَد ۱(چتو3)

 2ع ںی ںی )1۴ 8ہ 8ج ٭ج مج ةج٭
 71۵ 5۳15 ۰1۹۱۱۳۴ 7 ۳۳1۹ 5 ۹۹۰ : ۴83185 ۱ ٥٥

 5۵5 5۱ +۹۹. م٣ ہما ١ وڈ ٭٭ ہ5بئ ۰۹
 85۳171 ۱ )۱۱۱۶۹* ١۱9۰-۷۳۹

 نمْلا نقل نرجاتس نم رخ نی ۳۴۴. ٣٣٣٣٣ (>ا:)۔
 وی کہ ]أ١ ہ۶3 ۴ك ۴٣۳ت ا7۹ مج, ۲5۹ م5 7

 ۲۴۳۴ ک۳۹ 7125 3:3151 185۱۹0۰۱8 51۴ ۹7ج مج ١

 م۴ ا٭۹ ××. آى ٭9٭ ٭و٭ 8٣٣۱ (یج) مچ.
 جت ہ درد مدح یر 8۷۱۱۳۲۷۶۱ *7 وچ 5
 ٭۴ ۳۹۲۳ ع31 515 ۲۰ت. ید ہروج8. ہ٭ ؟ا5<

 ٥۹ ۶۳۹۶۰ 71 56 ۳۷)”د] )۳51 1 ۱

 تم یدحز َكَمِكَأ ناَدیِز نإلاَت ى۳٥
 ۳۲کا 535 ۳۱۸۳۰ ّححصر) 8ج3 8۳و ۳۳ مچ ج جر

 ×3 (38) ۹۹15 ۶۳۴ م۹ 3) ×7× ۳.7۶۳ ۱ک 7 ۳1 ۸٢۴

 ہہ اث5 ٦ ؟1ے31 ٥ئ *ا3)و ہ۹ 356 *(3۰٭

 تہ ۰51 5۷۳۲۳۰ 5۲۲۰۲۳۴۱ 1 ۳۵71 ۱ ۹2۰ ٥ئ۹ ٭ج م٥٣٣٣ 7

 جدیرک۳ مے] <*3۰۳۹۰۳۳ ج۱ 28۰۳ 777 5۴8 (3) ۳ہ

7۴ (37) 3.7۴۶( 777 ۳۹7 * 4219: [1۹7 37۶7۷ [[ 
 5 ۸ (35)-.2 ۴۴ ۹۹177 21978 31۳۱7 | -(ج53))

 35۹ا : َكَميَإ ٣× ج1 ۶۶ 2857 ہہ, 8۹۳ 77

 ٣5۲ ×٭ ۳م ۱ ۳۳۴۹۹۳۰۳۳ ی 7۰٣۲ ی ٣٣× ہہ, ۴۲
 <5 11۳۹۱۰۳۰۹ ۹۳1۹۳ 5 [۹7۳۳۳۴ ہر. م۴ : ×۷

 ٦ک ١ہ ٠٠56 بے ]مم 39۳+ ٭ وو ہ١ م۳۰
 ۳5+ 1۹١۴ ۴373 مچ ۳۰ 5۷ ج8 ۴۴ 1, یک

7 7< 1۹۹۴ 7۳5 ۹۷۳۳۳۰۴ 7۳۱۰۷۳۷ 2 07 20991۳ 
 315 ۱7157157 ٣7۳5 ی >۴ (جرو و۷ ۳]) ( ۱

 یب۳ ہ١۰ ہ٭ڈ۳۲:×۰ 1 ي١ خيز 9۲5 ۹تٹہراڑ5 ویجحوب تہ”

 ×2۰ ٠۰ تر۳ 5ک .۰٣ ٦۱ د:م۳٣٭ :زجز *ر8٭
 یگ 5ا51 ۳۹7 186۱ 19)۱5 تک مو ٭م ٭5ر],و گژہ

 *۴]٭ ۳1 ۹٣73۹۰ 5 ۱۱۰6 ۴۰ئ 5)۹ بر ہوجہ چوری

 ج1 ۹ :ہ 09-۲ ۳13۲۹ ۶)۱39 ×7۳۷) ۳-3۳7 17) :ک م۳۷۵

 ××. ۱9157 ۹۳۳۱ 7ج درو,×٭ ×7 ہ۳ <ہجہ 6

 کك۹5۰ ۴89415 ۱۶ 3)3 ۴۱ (م) ہ۳7 +1۳8۴ 6. ۰65)28

 523 ۱55 د٭٭٭ ۹ق ۹ 1٠ ب۴۳۰ ہم ہ٠
 ۳۳كا۹ ۹11۲۳7۹ ہ9۹ ۹3۹5]) ۱

 تھک یش جا۹ے و (حّح) 3۹م. دبات د۰ ]جج

 چپ ہ8۶ 1ط وک اا۳ 8۳۴ ٭آت ۳۴+۱ (۴۳

 تھ 5۷۲5, 31۶7۳9 ۳5۳ 52 ہجر ہہ جیحہ×ج ۶5

 ۹۶ ۴18 ٭ا5 بات د9) ۰ عد ج<تو چ چ می جر

 ×-٭ "وقاو٭< د۳ 55ج *رک :ج مورد ر ب5 ہاآ *مووڑَت

 5 ٥۲۴ ڑ٭3<اتح مج< ۱ ا۶ج ×۲ (ح”) بج( ۳٥+ 3ہ

 ہٹ و. ج م٢ 0رط تی + میجر >8ق3٭]گ٭ ہہ م3

 کچ ْم٭ ح یعر >تہک ممموە ]مہ ]حج ہہ
 ۷8-۱۳۰ م(3(تئ۹3))

 راضراخ ند لل تام قا پ لات لطلا یا لون
 -۔- یر +5 ١ يہ ما تدح "ن6۱ ٭٭ ج

 ۹1۰۳5 57975 ک۶ کا71۷ 57۶118 >7 ۹-۹۲٣ ۹۹) < ہ۹ م.×

 مو" ۱ کتا ہا( ہر3 ١ >چ *ماتن ر۱ رُخ ۶ جج جو

 حج جس ہ٭ ٭ہ وج 3و  ہص کي

 ۳۱ ہ۶۳ ب٣ ×× ×و گو و : ہ٭ ازم

 مُُخَْوَح ق٣. ۱ ۹۳۰ ۴ ×7۳ یو ٣۳٣ جج 8۱ 7

 71۳5 ہ5 ت٣۳ _(چوپ٭)

 اتمام یت اوس نم برایف "68 ن۹3

 ۹3۲۰۷ ۳128) >ل+ہ ]مج ید یک وو ٗہ٭٭) : ج)و6 87۴

 ۹-×7 )۳۰5 319 ۹)٭ أہ۳٥٥ <٠ ۴۳  ۴۱۹۳ ]مج موە]۱

 ما ۹۱ وک ]"ث.|۱١ ۳ بہ ہ۳باث جج پت ×× ٠
 551+  ٠:5۴ ہا 355۱۰ ٥8 جمچووچع ٭آ×٭ج ہر

 ي۳ 5۳۴ 5ہ 2191 مو ۱ 6)۹۱۵۳ ب885 مہج٭

 م۸٦۱ ٣۱٣۵" ۳۰ وے ہ *م> 8وک 8(8

 ×3۳ ٠ ٭.ہو ×٭ج. ٭3) قر جم > 8جہ/)]ہ

 م٭٭۰ ثم ٠< :ج۳ عج ہبہ ٭ ھم وج و جج

 >-55۹ 7۹1 15۱ (3۳ م۳ ی٭3)ہ ۱>] ×-.٭ ہج ہہ



 جگا اب رر کلک سکردو لا را وک چک کپ ںی اک کا و کپ حا وک اس اح نک کس اس ےک تاب 0د

 لَبَلا سوم یاب ہہ( ج٦ (۰) ×3× 87: ہ7
 ٠ج 11۳5۳ ی۹ جت ×5 فااتتکم مہك۷.5 ٭۲ ۶۳۶ ۱ ۹۰۱۳۳ ۳
 2 ہ5 (57۰) 37 ٠٤578 3۳ +۰ ٭۶, ۳۳۰ ۰۶۰
 5< 0۷9۳ ۳)5. 77 3 ۳+ ڈ3 ھ ٭ 6
 7. 8 51 ل۳۳ 8 ہک ۹195 ۱ ۰1۹۰-۹۰۹

 ۹5۹ ا5ا ٭زک ۴۰۴ ۱ ۳٣ک<7ق]15 (4)7۹1۶ 28۶۳۳۲۴۴ 51۹ 3 ٥:٥۶7۴

 ہم 85ہ و ہخ جٹمجم (۹۳ 8ج مہ :ءتا
7۱ 73( 5[)۹۱ ۹۰۳5 5۹۲۹۵[۹) 6 95۹( 

 نل كا لِإ ....... یٌھكلاداولا طاَش نیر

 ۔ی ۹۹715 7جآ (375] 6 771 ۰۲۳۴ 3۱۴۳ ۴۳7۰5۱77 7۳

 كر اتا ×× رٹلاا اِف اد, ی۰ .ہ.×

 ن×٭ كا لنِا ٭٭- ×ہ×٭۱١ 88ج ×× ×8
 ک۹ 5577 5 ۹8ہ م۵ ۲ د× یج٭۱ ہجرچ
 597 ات مارک ہ۹ ۹ 1۹ ى١ ا٭۹ ٢۳٣" ك8

 ہے۱ 8 -و-٭ ہا6) ۱۳۳۹, >۳5۰۳5 5۳ج) ۹

 جت عصر ]55 ۶۲ 1٠۶7 5588)٭ ۴۰ ۴۳ و. جہ

 (تب×ر-ہ یَصْیل ٭٭؛ ×× ١ ہ٭٭., چوآ ٭ہ٭ د:٭7× جم"

 ٭([]۲۹ >7 ....1۲]5, 51571۹ 751 (۹۳۶ ۶۲۹۲۹ ۷ ۱

 >۹ چہ 3ووج-٭ ٭ت ٭٠٭ : لا دَعُتْلا
 ۔ےچ ۴یہ ی5 3۳۳ مج <۳ 'دوجعح-ہججي کھ ' 8۱

 3۹۴57, ك5 ۹1۹-577 3۵718 ۴13۹ ۶۴ ) ۹١۹58
 515 ک ۳۷ 2۱5۳ 5۲7۱۰ (۵۷۲۳ 8551: (۹۳۴۳ 88, ۹۳ ۳

 ںی رک ۹< 0 5, :6 19 ۱× 7 1۱

 49111 1۹355: ٥۷۱" 37 ؛ ایا یم زصت اوم کی

 ٹچ 85۳7 "م۱۴ 8, 6۹ 6 < ٥۹71 55۹ ۶۱5٢۳۳۰
 ۹9 7×7 ۱ ک5 8۴۳'۹ د۰٥ 7۳۹۱ ۶۹۲ ۱

 2 شیشہ ۳۷× دو ول ر ۱ .ب ر

 ےگ سس رح اپ رم یک رخ اح ریع ےس ریپ روم
 5 پا نس١ لفایراسو ٌلَعْحِلا یم وم

 216 َنولطست اما رالا تمتع ا
 1 ةَمَْلا ن نال اداولا اش نیا کاام اج
 تا ات یا یل اتا نما اج
 ا لواناس ایان مارا اص قلا عاد اب
 1 نکا تمالو لیوا یوم بلا قاَديدُم ان
 ہ1 نوری مرغت كرحج ن دب سا نما ا
 ےل او لاک سل ند حا یار نمو وما ان
 6 ناتضای فا رام کف لا نو ا
 ا ھ لکل نا تائی اک ان

 2اد ید یئاک اک اما مرض اوم نوزھ یو
 1 ہنس لاق ہ نیلا نا فا قی ا

 | ناس ا0 ما کل عو تنواپ ات ضح
 حا ۔*ےےہ وا ا ا سا مم عم منا 7م ۱۷۳ ےہ ح مر 31 1

 -: ںویلعلا ںکھبت . 6 ۵ ۱ ال ا ےہ مے

 7 ہن ۔ ےس - نە یس وج ہجر" 7

 دم رپ ہار رع رپ ور ریپ رر رع وا رے رع رو یر رومن وج
 مک رگ شپ شب گپ شی وت شہ وخب رح : شپ شی تپ رہ یش یف شر مہ

3-0[ 
 ہک کک

 مدز ح9 و یبر و. ھک یورہ  جوہ یچ  ٭ورچ

 ]یز یب مق بج یہ ڑجڑچ قی چوج بوم یر

 ت7 ہو7 ۳.77. ہہ ہہ. ج]) رب ہہ ہسچر

 5ت ۶۲ مج مج یروجج و ]آج مرج پچ می چو

 7 جو مج چرچ ]طو بج و وج مرجچچب وج

 ك1 ۹5۱ (نمز ج۳٭ یى یزچ ٭رہچ یفڑوو وج وج چ5

 ے۔ق”اتت 5٠رہ ا5 تہہ حج مج آج ہجوەوج بر عج

 جر ہ5 ہجر رک ہر 5۳۹۳ ۴آ ر (درر ×۳ ٭٭777 وہ:

 )2 5م جر بچ جج نج جاڑلچ جحڑو و ہھچیوچچ
 ۔ےو م<٭ !صج م ٭ ہوکہ 9۰و جج ہورہی وو یس

 ہی جو مچ ×ر ی و ١ج بہ بج نج جو ۳٦ ہو

 سبب وںسجر م5 ممدز یو 5 می ر٭ر يہ ہمہ ]و ہہ

 ۷)525 تپ  ے< بج و ہچ ہہ ]تب ہجوج 3وج م جر

 یک ج 77 موت ہت :رزوج7٭]ہ٭٭ دت ہہو *ردجہہرو ںوجہ

 یيیج ببیرہر 5۷ یڑوب :رءرجبڑ ×>یچوچر (ممر وہ وج قی

 ہیرو روسیج ہ5 ہیرو یچ ڈر چیرب ہی72 ]مے

 7ہ ےہ موڑ مہ رو ہرجوج جی مج ر مور ہوچ وچ

 ٭*یج تہ بج ہہ ہ7وجہ3)ر پو ”یرجچ وچ

 ٭75]ہ-77 یر میچ  مچ+ر یی چویچ ٭چج چں پر پ8

 ہا. +7 ہد یرور ہدوج )ج7ر 77+ ر (دءر ار ج77.

 <5 ہمہ پچ ٭۰]) جج ید٭چ پج٭ عج یرج موم

 طآزکآ>7 7)۶ تہ ر 7. یو (یرتہک ۳۳ج یے ۳*۶ ۲] ہہ جر>

 5ہ+ہ+ب)و چر یو ہجج ہہو ج٭ ب-×_6) ٭٭ جآچ ر
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 لا لع نساھب ات ب3۹ درا د۳ ۴۶۷۲

 اہ سس سحوسح سس
 م55 ۰۳۰ ج5۱ م7۹, 1 ۳ چ7 1۹۰۲۳ ٭ راج 7۳7
 ۶۳٣ ٭5 ۶۹ ٠٢ مت مت م٣ م8 یے ہج ٭ر×<؟

 ؟(] 2009 85:8 87 1٦ >8 م۹8۹ کا ۹۹۹۹
 ف57 44517 5. 5۳۳ ہ5 ك۳ ۶5۴۳ ۳۷ 5٠۰٦

 ×8۴ 31558۳39 م۰۰ ۳7۳ ۱ ×ج٭ ْب٭٭ م١1 ہ مھترو ۴۳
 میک 5۲59۸ 50ا 9۶ یو ہاذا95 ۱ ۵۱۶۲۳۵ فى ن۴ 95

 ٭ک×ا5 ہہ ٣۷۰ہ پآ ہ× 3< ا۳۳ ما ٭ہ ۶۸
 7۷ >۱۳۱8 57 ہچ< 5۳۹۶۰۱ 1۹۹7 ۲۳۳) ۴ ۱
 5| ف٭ ہ۲۰ ی 3۹۷٥95 میک چکا ٭ ۴ ۴۱
 ب57. 317 8٣۳۰-ص.٭ 5۱۴٢ 8٣ ٭ااج 81۴۲ 5]ا٭1 ب8 ۱ --

 چےوئ)

 راثلا لا ِتْوُخُدَق هکِِاَمُهلَعَجَم -××ا ۹. 8 . ۲ا
 ہوس ق-.< م دہ ۵ مہ ٭× 8398۴۴

 5 39 5 م۲55 5۲9 6۳ ۹۲5۹ ۴۱
 [()۰۱ 1)7 5. ۳ ۹7۹ م۰۳٣۳ "۱۴۰۳۳ ۰
 کا7 ۱ ۴۰, 55۳ ۹9 ن۳۹) ہ۰ 8۴۷۸۷۷۰ ٭ہ 87

 ۳5 5 <5 تط۲ ۴۶۱۱ 1۹۴ ۲۲۹۶۷۲۳۷ 577 ۹۲717 ٣۳
 3×٦۳ ىیورسم, رجم ہ5 یم ٣۸.۰ ٔم) ہو

 ت5 ہہ یک م٭٭٭ و٭ ۳۶ د۳۳ 55۱ ۳)۳ ۳۳5۳5
 مروی ٭می ۹۳۲۰۲ ٭ ]۰۳ ہ4215 ہہجم٭ ۶۱۹۹۶۹

 +۶۹ 7۴) 1۹۹ )۴ ۱ >۳ <ر٭۱ ٭ د)>۲۷۰۹٣ 7۳ 7۶
 مج ۴۹۳۶ 2ہ یھ فوچس) ہ چوک م٣ ۰ہ ×٭. ا۳ج ۰٭٭
 1۳۳۳ 5٭۶ ہت ٦۹: م٭7٭۱ م۳5 و م ہ5

 مح چہ یم ہی ہب.٭ مم ہمہ
 ]۳۶ 71۲5. ۳ ۴۳ہ : 15٥ پہ ا۰ جج. ہ چج

 ٭5ک1و7 5۹۱ 9 <۰ -ہ۱ ہ5 ۴ جج

 70۳ ہ۱٤ یڈ ہا ۹ ۳۹۱ ۴۳۴ (51 ۶۲۰۲۳۳ 8
 ت75 +1517 5۲۳۳ ۹ا ی٣ ۹ا ٤ 215۹۶۳ : 71٦۹ ۶1٥71

 اتَفَح اول اَم او دِحَوو 5۴ ک8۹ ا ثَحَة رت لاَقنم نَمنِل نص

 ویوز 2د ےس ںس ھی طظ رہ رض رس

 نج تلا نم ۂهھ2مقِلا موتو - حربقم ١ ۹888۹ ٥٢×

 نیحوبقم ا ۹۱ ۷۲ یا ہہ م۸۹ ۶۹ 65
 ]نہ۶ ا۹ ۴ ۳۴۳۹ ب٭٭ ×5 37۹ 184:۱

 ٰلُهاألا نْوُرَتلا تكلْهَا ام سب (نِم بتلا یسُوُماَلَتا ْنَسَلَو

 ںیاگلپ 00900 ۶ 5. ۳. 7ج6 7ک (>0:)

 ی3 >۳ >۴ ۹۳۷۸۷ ٭"۱ 5۸ حا 8ق ر۹ ۹۷
 ۹8757 ۴۳ ۱تت ۴82 را صَب ×۷8 :ریصب یو

 -إ حب 107 1.18۴8 یک
 7 چہ
 ٦ نوٹس وو نو یدھلای اج نیلا یر یوم ا
 1 نو عف لا نوا میم لا را کلا قع ا7

 ۲ .0طص 1 ٠- غل نیواف یرتغول نشوکل تملع ا مالملا ھا
 3 ریتساوا٭ یہ نکلا َنِو ُهنْاَلیِاَو یوم لا ا7

 اک سس رش درا دون ووظ ا
 : لان لاش یت وس شک رو ٦

 ا دو و ورڈپریس نوک ات
 دہ یھکتارڈوٌمھھیت ا
 ١ شر ےہ لن ش تشاس ش 7 3

 (م,) :حمج جہ ×۳ ١× >۶ 7. ج-)ج )7۶.۰ وجہ

 مہ, 5۷ تما ]۵۳ بیج ب)٭ جج ]!یر ببوج چووچو

 ۔بوووہ وبص ہب ٭جو.]ر 58ر  یتور ود ود پچ ہروججک

 ہیچ چری٭ جہ یرچ وچ میچ مس ویو مج 5ہو وج

 ]َق ب٭٭ ٭ جت تی ہوحےہج وچر /وچہ چبہوب جو)ب

 چ ٣۲٦ (ہ×) مورت+ہ (٭٭ ےج ڈآاوجوو ہ۸ جہ5 ۲ ہہ ہ55

 ٭*7قآ٭ ہتتہ7 مج تہہ جے م ع٭٭ پآ٭ 5ت م4

 ۶۶7 777 7 یخ ھر 75۰۳ "7 مک ]5۳ ہر

 نمرود چیز یہ یہپج ر٭ چو مب ہ٣ ہیچ ہم ھق

 بجے 7)7971۹) ر (ہددز مورتہ ہیرو 784) ج07۳ ۳)۸83

 7 ڈو 72.7 ی٭<  یرو ج۳ ٭٭۹٭ ہیرو ہ5 م783

 و و755 5ی ٦ یمر ہبیی وچ پ8 "یرسچ <ص یرو نزومرچ

 مقلد ناتھ راز ا یر ا ا

 یر ۷ 7ہ ر77۳ 7 چہ ر یرر ہ٭ہ پرو۴ ہہ”

 7/27757 ۱ ا527 ٴا٭)۳77]277 7۳ ٴ77)7777 تہ ر چہرہ 757

 +٭- ٭ ٭ ٠٦ یدر ہ5 یک 93حج ہپاکمر  ج .یرجر+
 ہ٣ 7777 ر717 یجب یہ 7 577 7ج۳ ۳)۳ ) (مدر

 تا یت یش سش یز ایر ہہ ا ھی نا و

 ۳۲17 ۶7 7+017 م۳۷ < ج٭ ۲۳۰ 7 ۷ ۶۱/



 7 تیس ےک یم ات... ںیہ رب ا زم سلام اچ ین ایب ای ںی وفا بدو ےہ ہدف تو

 ۹۹5۹۹۱  ×1۴ ۴ ۶ ۵ 85۷۸آ؟ ۱ ۹۹۹۰۳۹۰ 75 وہ ء

 575۱۶۱ 5ا35 5۲۰۱ <9 ۹5 ۱ ۴7۹ 2 995 ۱۳٣۶
 - ۳5 57۳ ہ٭ک *۲ ی٭. ہیر ٭ 3۰۱۹ *۰ چہ

 ہن | ساٹلِل رپ سب یە 0ہ سان × وا1 7× یای)۔یچ ا6

 48۳ 5۳ 5۰ م× ٭٭| ہی۱ ٭مم٭.  مقى جمع

 547155 189 1:8 5۱۴۹1771۱۶۴۱5۹ 78 سان × چرچ

 اچ ×7 >۱ ×۱7 5۳ (۴۸۷1۷۳۷ا 53, 5۳۹ ٠ ء۷۱
 ہہ” ھہ اید×یک وو-تم"ا و 5۲۳ ” ہ۹ 8۳7.۳ "٢5ہ, ٭
 ؟[[3۹ک-۰۹ ٭.1رس ۹9ج ٭ک ہ١ ×۳ یب ویک

 57-2 7۳ 579 51۳1۴۹7771 ۹ 75:۲٭) 13ج 7 ۱ ی ۹7
 فو گیا 63) ی مہ -پ۳۱۲۳۲۳۹۵ 53۰ ج۳1 2ء۲۳۳ 595

 تا55۱ ۰ 05 ی۹771 ]5 ہہ ]۱ل ہ۳5 7٣+ ید)
 4۳۹1۹ *78515 (33)ر-ی۹ ٭٥ ھ۳ وو 30۰ تہ

 تک۳۷٣۳ ) ۰۲۵ 7ج ×5 ا5 ہ5 (ہ۰٥) م۸
 ۶۸. ۳× ج جج. )8 ۹۱۳۳۴ 57 57۰۹ جج 7
 م۴۷ ٥575۹5 165۶ 1۱ ۵۹ 7177 ی5 ہ7, ہ55 356 8 7

 ]۳7۸۹ ۴۱ ۰7۳ |۱ 7 7×7 55۹( ۴۹۳( ۳۳۳۱ 3۳8۴ ٥
 56 ک5 59777 ف۰ .۱۹) ×۳ ہہ. ۴ت ج۱۹ ۹۰۳۴۳۰7۰۰ ٭٭
 ہک ہمہ ہ م۵ ا8ک, 5 68 6١:57 ی٭٭ وو 7

 7۴ ۶1۹۹۳۴ رک : ٣۳۴ ۹۰۹5 ٥51۳۰۰-۹۹ ٣۳
 م5۲۳۰+ ۰ ج٣. ٭3ہ×7] "۔(-ہکچچک یى٥ٴر ثب

 ×5۹ ڈ5 8۴ہ ]ج<٭ ہ۰ میوہ م. ٭آ
 م5۳7 7۳۹ 57ہو چو مج كہ 68ہ

 ٹ۶ ٭85 ١ ۳۲ 8 )8٦٦۴( *۶۲۳] 311875 ۰8۰۹) 5۱صف
 ہ3۴ 57) 7۳5 81, 7۹۹۹7 94715 ۹ 138 ۶۲۵ ۴ 85 7

 ۱ 5 ۳5۳۰٣۳۰۰ ہ ہ <۹ *ہرٹو٭ یىیمر <۴
 ہاةو]پ۵ 8۴۳ ٭5 مہ >۹< ._ ہری مج: ہ چک
 >55۲7 ہو ہڈ)ج د85 < 5اک ہ۷۱۵۱ ۹۰ ہ5
 ڈ5 5٢* ٭ "۰۹ ٭555 ی۹ 7:93 مل ام ھ5۱ ۴5

 ×۹۶۴۱۹[]5 ۶۱۲۳۳ یب۴ ۹۰۶۰۱۳۰۳ ۳:8 ۱۳۴۲ 7۰× ٣۳7۳۹
 27۹ یک ,5655 ہ 2186 ٠۹٥ ×٣" 83ہ؟]5٭ "8)۲

 ۹۷57 5. ۹5۰ 5171 ۹۲۶۹٥777۶۱ 75, ۴۱۹۴ا
 ےن 5۲:۹0۱ ,۴۴۲۳٣۵ ۹9۲۴1 ۳۶1 ی٭٣××چ 5

 ات اے ج۳ "۸ 31 ۹۹ ہ ٣ء۹ 7٥ہمو ۰ ۲٣×

 55 ۱5٣۳ ب3۰ 5 ٠.985 ج5 ۶۲۲۹۳۱۸1 ۱۶7 ۹۳۳۰۳
 5۳۰ ۱۷۱ 7۳۱۰77۰۴ 55ہ و ہ۳ ثب ۱۱۰۰ ۹۲

 ۹55 55 7 ۰۴ 888 ۶371 6 ]۱٢۳ ۱۹* ٥۲6
 55۱ 5۹۹۳۷۳ یب1 ۶ا۵۰ مج ہمحج جو +ص 556١

 13۰1859۴ ٥۲۶* ۴۹ ب1 ×5 ہا

 17ا 817۹ 7

 نی ماك افر ید >ج× ×- ہ۳۳ +.-.٭٭
 یگاورک۹ ۹۰۱۷۵ ۹۸۹5۹۲۹۳ ۹۷۸۷, ٭کی۱ ×ہ٭٭ 3:187

 و یعج م٣ ۱۹۱ یر ٭۴ع ی٢٢۲۲ تر مہ ٭٭6 یئجو

 255۱ 75ا 5۹8 ی5 ٣٣۹۶۰۰ ۳۳٣ 8395| (ك۴
 او ےہ لم یہ

 ہ٭ ×۱ وہ ریال َخاَلل وَکَأ نی نَِ 51۹. ک٣

 پس. قع ۹ ٣ ٭×م5× "جج ٭وجچ ہہ ۱ چچ

 ا یرنلا یو لاععتوِإِسرَكلا پ :
 ےل مک لواطماںورف نانا اٹھا وک سیھٹلا نم ترک 2

 ۱ت ع0 نک نم یا قام واک علا
 زا ات دات ار ولا پام تام نل یرم تم تل د نب
 ا زنئنٹ ا1 قرون تو نوش اد اج
 ین ریہ جو مک کے ےوسس ےس سس وو وی حصہ ےہ ےس ےس اک

 میت ناول نص نت يلَعل تب ند :

 ۱ تا00 اول وقف مھت دیا تما مے ٦
 زا اف ولا نم یک كيا ما

 1 املُشِم نوا اول اولا اَت دن حل مج انہ
 ١> بق نمی لم یڑآ ابال لوکی اب

 ےآ 0 نورفپ صحپآئا اول ا 9و ارشاظن نوکیا واک
 تل ةَمَِياَهينم ید م لاش نس پاک نک 7

 1 اکا ملَعاَف كا رم نا 9 نیت دص ون نا ان
 ےتإآ و و  ےےص ہک ےہ یہ وص یو ٹوک ہود اک

 >إ ریپ ڈںوھعبتا ٹو ع0لضا نمو فءاوھا نوعیۂی ان
 : ج سذ گلا لا َي ےل گار اط ںی رو 6

 >آ ۵ ناملغلا موقلا ی دی ال لدا نا وما نی یدش
 یہ۸۸ ۸ ۸ر۸ ۸ رک ۸ن۸ رخ ۸ ک۸ رخ رہن ٹر ۸ھ, رخ و ھر دت یک پٹ ا ۸رب

 یەور نب م(+ برج ب۳9و7ہ وہ یس پ۸ چو

 2775 7587 ×7 یج٭ ۲۳۰۸ ہر۰ 2:277 ہر یر ۶چ 7

 ]7 7۳77 7 757. ۳9ج 77 7)۹ 7٦ 7٣۹۴
 ٭×۲۴ ۷۳7 ۳5 ۲۳۳9۳۳7 ۳7 77577 7٢ ہ. 77۳ )۴
 ہ۳7 7چ ۶۷ 0+ ر رچج ہ<آ انب رچ۴ 777 "۱.
 قدر ہآحج ]×۰× چ٭ -<ویوج مہ ٴہ٭ ۰۰۸ جج ۴5ج

 ہ۴ ڑچ۲67+ )۱ 7چ یز ہ۳ اہ )ہ7ا تالا ہہ

 ۰ظ ی٭ یخ 77۳ج تاج تر٣ ال درج اج چا

 رک زہ تاج ھا ہجر 5 ۳٣۳ 9 ×7 ۴۱ز

 مە) 7 ی 57 ہی, ی۳ بہ جی ی۳ وج 78:7 ۹ک

 7 ہ7 ےجوو+7 ہبکدجچو پل در. جہ ]جج مج وج5
 سجو+ب ج٭ ۲ مج ۶ مج جج یدوج برس, ہےہ<-×

 ]یی یو ہہ× 78۰ہ چ٭ە٭جػ]) صص مأ٭ر یر پویوچ

 777 ج۳۴٣ ۳۰ ہہ ہر یک عوومج مچ٭+ مو ٭٭ ج
 بج وک وہ ٭) مو تو ہو و یہ ب5)|رو و۰۶

 توا (م]×6٣ 27ج چہ و- یسک / ہا ۰۳۹ 7
 77 سج 1ہ ٭ر یر جہ ہج٭٭ رچ5 عج یک
 تجچچج مچ ما ھج خی٭ نہ پ یسچح+ ہم جج
 وو قر ہد ہ۲3 7۹ ہہ 7+ ر (ممر جج رو ہیچ

 7 ب7 م7 ٭جج جہ ہج جہ ب٭ ہي وہ مچ
 27 ہ۰0 مر ہو7 ہہ ہ٭ ہ7 مہ و7 |چ

 1۵ہ بج ]ہ٣ "رو ررترس ہے وج یرچ یم رپ

 7ج )677 ۳77۳ 7 7۷7+77,



 یو ) 17۶ 7۶٦(( ڈ٤

  2-78 ۱١ہج ب٭ .۴ 519۲۲ ۶]7 )۱۹

 نون ںیبمھلعت لوتلا مھل اتلْصد ںیلو - انلْصِد ×۴8 لیصوت

 عج چت ۱ یة ۳۳ ۲٥5۷۸١ ۹ 387 7کا۰ 5۱ ٭
 35۳۰ 98ج عج م۱ 2ت یے ہہ 5

 ػما9+-- ۳۳ یب. <5 بج ك٣ ہ5 "۱٭۲ہ ؛
 ہہ ات 7)٣ ۹7۲۶5 57 ۱۳7 *ر۱5ا۹آ4 ۴۹) ہ75 5

 5۱ ٠٥515 8۳٦۹۱

 ×۹7 < ہہو ٭5۶ہ 3١ ۱ یک م۳ 8ئ م۳
 یز م٭۱ 2ء۷8 ۹۹۹ ۹ ےک ۹۱۳۱ <۰۰۳۰۰۰۹۳۳۲ 7

 بہت ورک ۴ 6 ۱ ۳۲۳۶ ۹۳۰ 4 57۳7۴۱ ۲۳۲۹
 ہ ]ج5 م5 ١ ]۳1 را مح ہج٭ 7٦٠ ۰ر9۹) ی٭٭ج]٭

 ٦٦× ٦ 5 او57, ق-٭۲ ہ ٣7× گا م۳۲۱ مجوە
 و65 ۱ ]۹4 ۲٣٢٣ ت٥ 5۹57۰ ا  ٭. 7۹8 >۱ ہما

 ٭3آ٭ ٥٥۶۶ 57 ۹۳8۶ 18۴6 7۹5۱ ۷۳٣ ۰۹ا53 7
 ۹5 ٹ7 ۸ ۰۱ 977۶۰۸ ١۱ <۹ ٭

 ٦6712775 ۴ ۴۲۹, 5۲۴۹ ک ×۲۳ ۳۰ :۱۴۴۱ ۴۹ 35۱

 ]53 ص7۹7 7

 نون ہیرش+لق ند بیلاعو یتا نہںلآ -ك5 5۹۳ ۴6
7304 ۰۴-(313) 7775715 ۲۶۱ .7۳75 ۹97 ۳97 55 ۳ 
 م75 5577 .  -دج٭ ہ 6ج ہد 2<
 آ55 ۳7۹ ہ ×ز (:)-ی٭ 7۹۰٭۳٭ (۹۹) 82۱ ۴
 ۳۷۹ 58 تاود ہ۷ ٭ہ٭٭ (٭ہج۳۷۳ 58ہ 6 ۹ہ
 7 7۹ 57 ۲۳۱ ۰77 2- ×۳۴ ۱۲۴ 55 ےہ
 50467111 810 1389 :*9۹7۰۹[۲ ۳ چہ مان٭ جج
 وما  ھ۶۸1816 ۳۹. 587ج ہت یب ہ۱ *(ہ)7َّزو< (۹)
 ۹۹ ٦ "7۰۰ ۳۴۰۰۱ 577۰۹ ہ٭۳ ۴۰۱ ×۰ ]ہ۱ مات
 بج میم يی, 36 ہ۳٣ ٣۳× مت. ۴ 5 ۱۱۸۱ ۳

 7.55۲ م7 ۹۲۸۳ تک۳ مہ فہ ہروچر<ک مرچ
 ]۳ 5 مہم ۹۳ ہچجب ٭ت97ْ ×۳ ہ >.٭۰)
 5۱۰۲۴۴۸ "ووت5 ۳۳ ہا 7۳۴ ۰×۰3 مہ ۳

 م379 ۴) ہ۳٣ ۳ >7٭٭۶۴ ۹7۹۱ ی٭ ٭۹:۰:۹۳۰

 ہج۔  بْيلذوتَتا ننَوَلا مہ َنتْيْْيَممُكَراَتِيَم ہم
 ۹. <۱ ۔-۔ی٭85]8) ود >٭١5 ہہ چا5 ج٣ر
 ۳ ہہ. "جج ٭٭ یہ زر ٭۹۰م عی حی

 57871111 ۹1 مہ ی٭٭ 8۰ )٣ج ۳ 3) ۶۳ "۴
 ۳۹, 9۹۷ 5115 515۶ 5۲۶۹ ۹۳۲۹ 77 آ٭ ٭

 555 336 :٠ ہہ ہ 7 تچ3 ]ہق٭ ییرہ
 ھ1977 77۳ ×۳۴ 3 ۱ --(7753))

 “و ۳٣× اچ. و×->×7٭ ٣ ء8٦, ٭

 چ٭حمٔحىو ۲۲ 7۰7 نم یب ناف[ ۰۴.9

 57۹ ی3 5۲۲۳۳۴ ۱۹۰7, 9۲۳۳: ہہ (۴۴۳۳ ۴۹73۴ جہ

  ××. ۱۰8 ">۴“کء7' ۹۹٣۹ ۱×15 ۳٣۰۳ ۲15
 ۰ +۴ت 511 ,۲ ۶۱۹۹۴۴ ۹۹1 ۹۴ )۹۳۳5 ,375
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 ےہ ١ قلخنما م صصقلا
 ھے ےہ

220 

0-7٤ 
 مع نا اوم یی مم لیہ نم بلا د هم ا۰ 1

 1 تا اظ نب ای : اک انک نوح حنا کا اکا لاک
 ٦ نور یو اورمصامپ نشو ممرَجَا ول كيلوا ا.

 .| ایغءاَد وں موسد را نت قتل
 ٠ کلا یا وانا معا الاول اکو ةنعاوضرع ا یخللا ٦

 ا نم ئدمتاآ تکارد دلا یکتا 7
 ا وانا مَا اشِي نم ئل ا جلا تّش :
 ا ٹلَفتم یدیلا وت ناول اکو0 ناپ ا

 ا ك ئل کاما ارواح کوا لنا خم
 ٢ہ نیا ہلا نا اگ نشا زی ڈی 7
 ٠ رم نا کک مَم توا تَيِرَت نم تل

 ر٥ زی نئ انت رنج نئ
 آلات یس یا تم یک ائاَ

 آ ۹توا لہرا یا یوم تما انا ديلع |

 (مم) ×18 ہ۰۹ ٭ ت۔۳۹٥ 8 ۹ػ۵۱۱8ہ۴۱ ہت
 5ا۹ 5۱ (ھد) م۱7۳۴ <۴ ۹۱ ۱167+ 19ت 87

 د9 یصح 86۳ م53۱ (عت) ۱ت 9۲۳۳ ۴ا٤ یتا ٥* 7آ -×
 5۹ 5ا51 3, 51۷ا ک۴ ٠1٥ 7-1۹ ۰)3 5۹۴ ۱ 1م 5757

 ہ5۳ ک]٭ ٭۴٣ ٠۱۲ 7 ] ۱۲۶ا ک7 <)۳۴۵ ۳۹75 18۶۹۳ ۱ )6٥(
 5 727 ہری ۹ 9۶ 77۹1 ۹۴1۹۳۴ ۱۰۲ ۴ 7
 9 ۴م فی۹۰ 518 5187+ ۱ ۴8۹, 51 ٥118 *7٭ +8۱ (۶)
 5 ۳۹ ہا ۹ج 1۹1 ۳٣۰ 7 9 ہہ م٭ <
 753۲ ۳0 ی۰ 3۳۳, 9۲۰۲۳ ۴ئ۳ 7:۳۴7 5۳ ۹۲ (7۴

 ٭ 5۲۳ ۴5 ۱ ہئ۳۷1۲19 ت1 7 ۱ ۰۰۱۳7: ۹٣٣ھ2۹ ۹
 چڑ ج<٭ 5 ۱۱ (ءد)ز ۰۶8 حج چہ ٭مجی, ”ہی ۷<
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7۹ 519 317۳۶1 7 ۱ 
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 1۲ 7۳۲۳۹ "۱ جج ہی ۳ج ہ” ٭۹۱۰.-(یػػأثة5)

 کم ضس و د٤5

 مر ئگ نئ كم ا لاتا حمل نوا



 اتچو ا ےہ کک کی ا رک سج ا عد اج ہا عم دم بس ماہ ۲ت کوم رک اج یتا لپ یس چا دق عت و تعا ا وک کیک ثاقب برا رم کک انکا

 اما نرکیع ما ×× ج ہ 5۹١ ہد
 ۹822۶871 روی ٭5 | اما یو >5 × ج٥[ یرت 8۴۳۱ 57۱
 ۹. ۹1۳7۴7 ×7۶ ۱۹۹۱ 3٣ ی٭. ., ۹5 7
 مج ٭]ہعہ ]وج ہو <6 تب” ٭۲۹] , ہہ ۰۳۰ ۳۹ ۹5
 2۷۳۷ 7193.۲5 (۴۴ ۹875 ۹٠٠۶ >5ر٭ ۶9۹۲ ۶٦ ۹۹۳5 ء۱

 5ر۹ ٣۷ ۱۴۰* ۶5]۵5 ٦۹۳۳ ػ۹[ 3٥ ھچک مج 3
۷۶۶7] 951 5771۹ )۳ 7+۱ 

 ی5 555 8۲٥ 51 6۲ مہ, 5115 9175+ ۴
 >3 5: جب  ×٭ی گڈ "ت٠ت ۱ث: یت ×مج ٭ وچ

7 ۹3۸ 57× :71۷375 9157 6 55× (۹3۲۴ ,([۰۰۳) 1۱ 75 

 ہہ. ]57 ۶7۵ ک ٭٭ ۳۰ ۶۲۲18۶۲76 ۶۲1۹ ×۴
 جبإ× ۹ جات ۰۲ہ 5۹ ۹۲۶۶] ۹۴۰۴۰۳۳۰۳ 87 ×53 4 7

 ۶۳۶10 ج8 * ۹ ۳۱۹۳ م٣ جی ٭٭چج وہ
 2۲۰ ٥٣۳۰ ؟۱ ۳5.6 ی٭ ۲۵۳7۳۰ 3ت ×5 ہ ۱٣۳ ۹ت7

 ف. ۱ ۳8 ×57 >7 3ہو ہچ5 *3۰۳ م۰
 ١ 8آ ہمہ ١ ب۰ ۹۳ہ ٭ 3۹ر9395٭ ۳7۳ ۳ج چ

 5 1۲ ۹۹۳۴15 187 ۹ئ87 ۱

 ٤  7××٭٭  ۰.۱۲۰ ۹٢٭ ا2 -٭ )7 قت 55 ہ ۹۸۰
 ٣ب یی یىی 5۴۳1 أ۶ مہ ۹ہ د۰۳ مم

 ملت 6۴۳ 5۲۹۹ ۹8۱۹ 8ہ ہہم, ہ۷۷ "ةم.
 ہ٭(ػم, ہبہ مہ ۶ ہمہ مج ٭7 35 215151۶

  ۳7]7 979 ۳۰۹5۴ 5۲5 315۱۶1 87۹۱ ۹۹۹۹۱ ۹۲ ۴۶پ7۰
61۹ 9815518197 11۱ 

 کی 1177 377181 ۱۹ آ7۹ 51۲۳۶ 21۳76 ء۴۹۶٠ ۴ ۲۳۰ ہہ, ص>
 ]0ی دو7 <-2۹ ]۴۸۱ ۹59۶7 ۴۳۲۳۹ )۳ ۹۱۲۱
۱۸۱۰۱ ۴۷ 5۱ ۰۳۰(۲5۸۹ ۰ 7:2 ۲۶" 5 251۰۹ 
 ۳ 5۹۳۶۸ 7 کتا 3۷۰ "5 ×5۶ (۳)۹5۰۰ مج ی٭
 >8 ء۰۷۳۰ ۹م مج ۹ج ہ۰٣۲)۳ ہ۱3) ×۲ ٭×٭ ج3. جہ

551557 ۴۳۶۱۴1)-- |71۱ 

 تحعحتتتسحچجتسحچج'سوج-وجٰکووچپوچووجچچوچجووتکوچچپکچججص

30۹ 

 1۹9۳217 ۶ ۰۹۳ 3۳ ٭٭٭ یت ہ]"×٭ 55886۲

 ہ٢ یو۶٥! 5۳۱۹۴] ۴] 71 ۰1۱

 مز ک9۹۹ 5۲795 55گ 357 7*8 ى5 : انتْمِزََْم

 اتم ترِطِلذیرَت نی ي۰٠ ۱۹٣ ×ہ٭ ھ, ہ٭٭ 5

 ۳۳۶۶ >۳2179 ۹)۹۳۹ 211۵ ٢ا: ۴۴ ۱ ج۳7 ۹ ۳۴۹ 7

 دا5 1۹۳ ۹۰۳۰ ]ہ۱ ہ7 ج0, جج پآ

 2۱٥۰7۳۳۶۳٣ ×73-ج.× ×:۹ہ٭ 8۳۰ ہ3 جم عج <٭
 ماو9٭ چب×٭ ہببج- ۹۳۴ہ ۹۹55۱ ك۲ا ۲7۹ ۴۳۹ ×8ی و

 ص57۱ ۹57۰8 5۷۳۷۹ ۳۲۹1۷ ہہ چ9 ہ مزو٭٭ م7۳۰ ۹۰۱۳۳۶۳
 86.۳ ۹ 1, :۹۰۲۳۳۰٣ 513۹٦ ٦۹-25 (,]۱۲) جو |

 مز 38۳8 +8 ی5: اھٹلا لا عا یش نیرتبَحْؤأاَمو

 ک5 ۱۶۷ 55, ۱۴ ۹ 7۸ ۰۳۰ 57ہ +۶5 ۴۳ ۴

 ہک۹١۲۳٢ ما ٭55 مہ5 مم, .6۳ ہر موت فی جبہ

 م۳85۳, 5۳۳۳7 ٭ (×ےمق٭جم مج ٭”3 ۹

 7۲5 777۴ 8۲۳ ). ء77 فب۰7)) ّ.ہ ۰.7-۳ 6۰7

 55 1٦٦۹١ 55 ۹۳۳۶ ڈ5 ہ3 ج۴ ہ در×٭ ۴8۱ 7
 1513131, ۰٣۳۰۴٣۱۳۹737 ۲۰ہ م٣. ×ئ>٭ ]موت ]ع.ق

 ٭*8"ھ.18گک ء۱

 ایِتالمه مت نت ب۰ 3+ >.٭٭
 مر ۱١۰۷ 571715 ۹۹۴۳ ۴۰۸9-1۱ ة6 ۱۹] ۹5, ی۹ 3۹

 71951۲5 ا 7757 ا ۹۹۳ ۴7۲۴۱۹۲۰۲۷۶ 3 ۹773
 کج ک7۶ ' ج۱۹۲ 1717 7۹311717 ۹۱77۴ ۶۰۴, 77۴ ۱17, 7

 ت۳ ۹ یڈ مہ ۶۳ ۹.٭ ۳۰۴ وک. بح٭ "وتی

 ۰۳77 م۰ ٭۳٭۴ ×× ۳٣ گی۶۱ ۴ج يہ
 ۹1۹+۹ ۱۰۴ 1۴ 5۳۴ ھم, '7۳7'-3 93۹ >0۹

 5٢۴۹۹ 7> ٣×۳> ٴبك ۲۰+ مت ]جہ ٭مح.٭: وج

 م۱ جبہ *[[)۹۳ تہہجص حی چ مہ ج 8( ۱ یچ

1711۱ 1 ]1۰ 



 _ے یت ہل ۔۔۔_۔۔۔۔ل ._ ےل

1757۴ 17۹ 7۴ 

 یٹنا مو لاَدنح اَت - ۹ و88 -ج-٭مم ہ

 15۳.77 >۹ :۶)8 ۱۹۸7 +75 ۱۳۳ ٦ ۳٣۶۳۴
 ۹471 51۹, اکا 1۹+۹ 8س۳ .٭ 7-۹67 ہ]( ع8۰

 1+ 876 ہہ تا ی۹ ۱)7712 ٣۸7٣ ہ؟× بج. 37 ٣۵۹
 تے, 8۳ ×× ہ 9۶۰۳ 2 ۲۹ ۱ ۹۰۰۳۹۷5۲ ۷ 7۶۴۶
 )ا5 .1۳-٥ << ×۴۶ 8۳۰ "٥م. ج-٭٭ ہ 33

1۱+ ۳ ۹۹87۴ 2۶ 50 

 8۰۶ 9۱۲8 ۹۶1, ۹ ۹,۹779 ۹۲۰۶17 ۴5 ۱۷ ۰٤4 ۹۹٢۳۴
 ہ(و٭۶۲۹٥ (٥8آ (۹۳۴۲) ٭ : 2۳ ×۲۶۹) (یەیر ۹۰, ۱5 بے
 رو ×× ہود م مہ ہ" وصحسصم ہ عوحج٭ 6 ہی
 -<8 8۰۳۷ ہاکی ہ۳ ]9۱ ٭ویہ ہی یىی مےہٛ]س مم
 )7 21کر ۷--111 ۱7۶77 ۹۹۳۳ ۹ 7۳۰17

 ]م5 57۱ م×٭, ا٭9 ۱۹) یتاڈ ی۹ ۹۸۹۳۳۰۹ ٤7
 78۳ 5۳ 55۱ ۹5 ۱۳٣۳٣ ٭۳۸ 6 ٣۰۳۰۶

 131۹ 8۱ 30715 ٠٦۰۲7۹(

 ۹۴۹۹ 375 ۴۲۳۹ ۹ ج٣۲۳ ت۹۳ تن مارچ د٭۴
>۹ 3۴× 74 571 25717 7۹× 7۳ ,9۹ 5۹۱ ۴۹۱ 
 ک٤5 5۲7۹ ۳۷5 79, 5171 ۳۴ ۴1۹۶ ا51 ہ37
 ما >15۴] ۳7 *۲۷ ۹۰۰ >.5٭۲٭ پآ[(97أك] یجور مچ -٭چ
 152 (81, 57۹۲۳۹ ۴۳ ہ۴ ہ5۱ 8| ہ36 ۴ 8( 6

 : 5۹٤ ی2. 57 5 7۳۲585۱۰ "۴85 ۹۰۲۳۶ ۰۳٣۶۱
 7۰ ۰۳5۲۳۳ 3۹ ہبط٭ ی9 6 ۹۹۳۸۸ "ہ 6

 ٭۔ج٭ 3, ۳6 7۳ 9۲۳ ۵9 858۱۷۹5۳ ٠
 ہہ اور8, 16 ۳۰78 م۳۳ جت 579 77۱ ۴1۹. 9۰71 (

 5۳77 ۴5 میا” ی۹ ۹۰8۳ ۷۰۳۰۰۳ ٭
 ۹11749۱۹ 5٣۳7۷۳ ھم۳ ۳7ہ ص۹۰ 87۹7۳ 8 75+
 م٭ >4 چاک پب8۳5۱ 5۱ ب507 ۶۳۰۳۰۹۰۲۰ ۴

 535 ۴ ب5۰ 5۲۰۳ ٭٭) ہم ۴۹۳۱ 5۳۹
 ۳۰ ہا کہ ۲5۰ ی گی 86۳۳1 ۶۹ مچ ہ۲

 251917 77 1۹9777 8۱) ۴۹۰ >57ر) ۲1۵۳۳۰ +8 7 ۴
 *([۹55 5 11871 (۴۳۴ 5۰٣ر 65 ×5 إ

 رات وانا م یارو - ک5 ۹17۳۹ ی۳ ۴۲ 3۴

 ٭ح-.×٣٭۲٭ ۲۴ 85 ہہ ُرَتْنِيَد ی۹ ۳۲ ۷×۹] 37 ١×
 ا95 5۳ <5 ]۰ ٭اتج ہک, کاآ م٣ ×8۴ ہی یک
 ۹9۷:7 6۱۹۳۵ 8 یھ ۱ ۴6 × ۶8ہ ۲ 7+
 ٭8 ۳ج۱ ×ہ٭ ْ٭ ہہ دزتطگدد ۳× حج ہا” ۹
 ×8۱ ہقب ہم5 5 3 ۳م 0 ڈ8 م٣۳ ۷
 ہ٭۱ ک5۹ 5۴۴ بج ۹ 8 5 کو "ہ٭×٭3)و وچ یء ٣آ
 ۳5177 ×1۶ ۲٣٣٣۶ ٠× 3۶۳ ۱۹۹ا :۱١١ ٠7 ك5 ہ, راتْنِیَ

 یک 5۷۹ 5115 2 ٣۳۴ ۹۷۲۲۴۶ ٣87 1715715۹ ٥۶791

 ٣١۰۸ 5 ٦۹ می ۱ (.×ق5 تا ×5 8:۳

 ہ5 ٭٭×. ٭٭ ترک نیں یس نال اا یم نیم لو

 رتظعغ ۳۴٣ ی5 م۳۶ ٣7 ۰ت ۱۴ ×7 ×۳ < ۴<

 ہ6۲

 ںی یو چی یی یی ییا یوپی ئی پو وم ٹی ٛت

 و توا عاتف یت وا امو ا

 1اہل ک نیئا ہللا بما

 قاحیںما ۳٣۳

2 

 تنا یس ےل وہا تسح
 ص2

., : 

 ےإ نا لوقیف موندابب موہ 9لا نا
 یک

 وج ےیغآ ڈا ا! و ریل

 ۲2 ےک
 س تان تی یک

 یش امن تیمم

 آنا ی قا صحن َو بات نا و9 ناک
 ےل امراتس و2 بام یل كرو نجلفملا نو نو

 1 لت كرو نوا يا یعنو دوا سم ایا ہال ا

 را لہو ا9 ن2ا ھو ص نا
 9نوعَجَرت وا

 لو ال 20ا6 لالا فرش یہی ویڈ ا یی یر ید 0 ںیہ
 ےہ یر یر دب ری یہی ہد رر و رر رر رک

 میم ید ٭.1ہ91:< ! حج موڈہ نہ ہہ ء۸۳ 7)8” ئ۳ ہ

 مے چ ۷7, ہ7 ہ7جر٭7 م/ہج ×7 ک86, 97 2× ٭ رر ہر

 7۴ ي۹۷ ۳۶ مورر ٭ح ہہر تویہ اتم 7ہ ٭ ہی 7ہ, یب

 جج وو 5< !ص× ”ک ء۸۷ جو ہجوجو۔ہ 7
 ہے۔6 ا٭ یہ چور یہ 7ج ۱ ۹77۳ جز5 چ1 ج۳ ۶ مہر

 ہ۶ جج 5۲۷7۷۳ 5۸07۳ 7۶77 1۴77 ہم7 ۳٣۳۳] 7چ
 7جج ۳۹) "ج۳. ہو7 3۹77 ۶ مندر ×7ح٭ نہ٣ ×7۳ ہ۳7

 ہ۳7 ×۹" ہو ٭۹٭۳ ےہ ہد دو ہجڑجچجور ؛ یسجویچچج

 ہ7٣ ۹7 ڈ7 77 ت۴ ۹7 ج7 ہہ
 7۳77 ۶۱۹ ڈ7 8۳ر 77 7 7 ۳۳ رر ررہیت جج / 7
 مج 77۰ یچہج جج× ×7 میر ٭٭7+ ×۳. ہ98 ۶

 >۶+237 1)۲۹ چ7 / ت۷ ا5ڑ77 ت۹ ٭ / ت٣ج۶ ۱977 ۱97۳ 77

 ے8 ۳ہ ۲ یج:  یجص وجع٭ ممی ر دت ؛ یر و7۳ وو یرو

 جر ممّئر ۶7١ چرچ ٴأمو]قأ مچ عو ہر عوجو]٭ج

 7 +ہ7٭ 7۲7/26: تر یہ یبہ ہ٭ جریر عج. ڈی

 یچ+ یہ ہبجہ ہہ ہی رے ا7 77۳۳7 ےہ ہ7 7۲ر میر یج چ

 ڈیڈ جج وج و٭ہ جج ہ ٭جہجآو جو پ و چو جچچ

 ٭+٭7ہ 5ہ ) رر ہبہ ٭٭و روجج]یآ ہ 5ع 7 چںوج یچ

 جو ٭۹7) 5۳77 مم ہ۳7 75۴۱ بور ۸ی یج  یروآ ۔:چ

 ×7 پچ , یر مط٭ 3ج5 ممجذر یرج٭ چو ٭ قزوے٭ چجچ یچ

 ج7 ھ۰ ۶2ر ز77 97 0۲7 یمزر 657 قچر

 6 وآاًد مج بیوہ مچر یجب ہ چجج فقرجحج بود
 57 تر5 ×۳ 3)٭ یو۰ ہوروج2ہ فوت ٭ہچ تہ<٭ ج٢ ر

 ےک ۸ 0 رر رفع ۸ ۰ ا اپ و یا ا ا اپ ا دا وکنب زا ا ا رک لا وک کک لاک را اٹھ کی ا را کپ 0 کر اچ رک ان اپ اپ رک

: 
 تر ں وع مس مو ںیم ن۶2 مم

 کچ دا لان ےک نکا اکرم اج



 ہی۳۳ (5رر۔ػ ٭٭ ۹ ×۳١] 3ج یب٭٭ ب۹۴5
 جب ہ مم ۹5۲ہ جم ح-×ہ٭ ٭:ج مہؤخچ ہ

 ۲1855 | ۹9751 7 51515 551575 | ۰۹.۳۰ ۹)7 ۹ 7٦۹

 ی379۹ )1۹۹۱۹ ۹۷۰۳ ج۱1 5۳۶) ۹۲۹ "۹, 1:۹ 9 ٭

 35 51 7 ہ ×5۶ 5+5 ۰۴ 7 5 ۴۹ ۱٢
 ×۳۰ ٭ 35ج ہ۱ مت, ہڑچ ہ خ(ہج
 8 ی5 ۱۹۳ ع3۱ ہہ ےت؛ج جج ہم6 ۹ظ
 تا7۴ ۳۰۳۲۵4 7 ۹۲۳ ۱ ٥۷۳ ]۲۳ 7۹۳۳۴ ×-٭۳۴ ہ7. ہ۹
 ج1 ×8. ہہ: >۴ ۳۴۱[5 ۹۴۳۳۳ 777٠ہ ۴17۳۹ ۶ ٭

 کرک 5 ۲ ۱ ی7 رک 9 3۲ ٭ ×8 ×٠×
 5 ۲۳۰۱۳۷۰۳۰۲۰ ہ5. ہ وا7 ہم٭ہ٭ ۱ ×8 ج۱

 886, 0۱ ۰۹ < ڈ9 ۱۶ ج۹۱۴ 85۱۹ 55
 میر ی ×1 ۹× 575۹1 +3۲57 یب ٭٭ *۹۳۳ 75
 مو3 ×× ۴ ٣×٠ ٭٭ ٭ت3ہ ٭تہج یج

 م۴۳ ٢٢٣× ٠۱٠۰5۳۰ ٴ]صقح٭.٭ دہ جم. 7 ٣" ٣۳۰۶
 ۳5 کہو ۳ ہہ 5 ۸ چک (3:)۔ہھ جج
 7۳۳ تل ۳18 1)۹ 2۴ ۴۲7 ۱ 777 ×5 ۳
 8 ہ۹ یعررم7ہ یجات تو ہراتج, |۹ 1۹۳۰۶
 ۳8 5۹7 8۳ 5:۱ ۰۲۹ مہم٭ و۹ ۰74م ۱۱× 8

 ٦ <۳ <7 ۳ جڑ 5 د۳۳۰1۳ ۴ہ ۱ ۹
 ۲ تر7 ثما٭' 2آ ٣٣٣۳ہ 58 ٥۸۹

 ۹91985 5۲7۰١ ۴< ۱3۹۰ا 5)7 57 7۹۷۷۰ "۹ ۸۴۳
 ؟۶ ۱ ْ

 8ر مج مباح ۰۱۲۷۰۳ م۰ دت 4)۹۹3 م۹۲ 75 7۲ ج۹۶ ی۴ا

 ۳3۳ ک٭ 8آ ۱۹۳+7 >۹ ٥٥۲۳٣۴ م٭ ک۱ ۳× 57+

 198 .٦" د۵ 158 مج٭ ]۰ ۴۰ یو مو٭ ۱۳۲
 مہ ہ1 .۷۴7 ×۳. ت۴ م۹ ٣۳۶ ×× *7ہ۳ہذ٭

 <×9۱4 515۱۵۹ 5191 56 ہ5۳ ی3 ۱۳5۳۰۰ 3)۹ 5
 مج ح, 5۳۴ ھ۸۷5۳, 5۳۴ (88 ۰7۶

 ک٭ ۹ت ۱۶۲ (.وو 2:3 ۹: یج رو ہم و رو
 1-2 ۳۴ ۹۳۶ ۹5 3)۱۱۰۳ ج 9۱715۹ ۲ ۴"(

 5٦ ۔اةیر 7 ی3 ہا م٢ بج  ہجمچ 3۹ +81 ٢
 8۱.1 ک5 مہ, -9۳ 7 یی ۴ ۳ ۹۰ ۹ 2١

 ی٭ ٭6ج ۳ م8. ماہ منہ ہ۳ ]۴۱ ×۱ ید ہڑچ ۹
 >5 3۹ ۲-3 ہ ٭ک ٭86 مج ی۰ ك5( ۲5ر ٭٭٭

 ۳٦۳٦۰۳ ہ ۹)8 ۳۳٣۱۲۳ ×٢.ت-۳۳۴۱ آ8 7 765

 تک ہہر ج ×۳۳ ۷۳797577 291 م۱ ۳۴ ۴5717 ۱۰۱۹۰۹۲۲ 757]
 1۳۴ ۰۳۳ ب75 5۶۱۴6 ہہ موت. ہر -٭
 ٭جچ<٭+ ٭٭٭. ا5۹۹۵. 7+3 ہہ عو ب (٭
 مم5۹۴“۸ج 5 محم]٭ چو ہم مےو٭+٭ ٭٭٭

 ۳75۳17 ت۹, گا٦ ٭٭ نہ *.-قج
 ہم۰. ہ8 ۵۷ 93۶ <٭ ۱۹۰ چوس ٦<

 یر جہ پر ما +ہ۱۳۹۹۹۳۴۰ ٭:و ۹5× وجہ”
 مارو ×1 7۹51۹ ات ا (م1۳ ۴ 5۳۹ 6 5



 ےجتاو 1 ء۴ جدت

7 17۹7 +5177 

 زا وطازام ال نم ]لا کل لا اتمام ےلوا لمس ناززشتنیرآ
 رن لِادمَسََِقا زار هللا لَجَح نازکبَرانْف َنْومَتاَلَدآ اَت,
 تنوروب الف دق نوٹس لیپ میای وداریع هلإ ن مدعا

 ۹5 571۳5 515 97) :357 31۹8 5۴5 یب <۶۳18]

 ڈچ+ ٭٭٭<٭۱ ٭ ءْيََنْْأعَتيب كا ں دص٭ ×ہ. 89ہ 8۹
 9۱ ی5 19981 ۴۹۸۹ ایپ 6 ہہ ٠م 3۲

 ے3(چ٭ ہہ٭٭۴ ۱ ۳٣۰۱ ص2 م3 1۹۳۳ ۴ >8 3918 1۱

 ی3 ×۳ ہہ ہ 3ّج ہ۱ ر35۱ ۹۲۲۳۶۳. ۳۳ ۷٭]
 تم ر19 ہی ۹۳ ہے-51 ۹۰۳ ۹ 50۳0 ۶ ۳
 ×9. +71 ہرا ۹879:۱ ۰ ۴
 5۳ ٭ ۹۲۳( ۴۱3۳ وو تو۱ ہت یص ۹۹۹۸۲ مج 8

 75۱ ک 5735 ۶۳۶ 5*1 ٢" نما ۹ ۹۶
 ۹3۰۰۰۰۰ م٣ نیب النأ ۴٭) ×یىے ۱ ی٭ 5× بی +۴ ہ
 8۹ ]و جج ہ٭ جد یب جج مہ ٭۹ ہ3

 ۲۳٣۳ ۶۲۴ >7 537 ۴۰۶۱ ×7۱ 55 نوسَتالَ لا ۹۹۲ ٭ہ٭۱
 جم , 1۳ 2 ہ٭ ہہورحتو ۶۰۰۹۰ م۳ ۱0. ا5
 5۱ م۳۰ ہہ ا۹۴۲ >5 مہ م۰ "۲۳۱ [؟۹۹٭ہ۶ چک٢٥ ۱
 135۶ 2۰۳131 ۶ 27۳:855 پ۶۳ ۳۳۱۷۱ 7۹۰۹ ہج<

 ۹٢۱5 تب الفآ ۹6| جہ ے ور 8ر58)

 جآ ۴۳۳۶ + قی ہی +×٭ ہووو ہ موم.
 ٣> ح ىیر۔م.  رج٭ ۸ہ ۹؟۹5م ع١ ۹٭۳ ۹و58
 ے5 ۴5. ۲۹ ث۸ 17375 ۹2۸ا ۹۹5ا +7 ×۱ رکا
 77۲7 7۲۹ یک ہ۴ یا مہ درک اف ۳ ۹۹) ×77
 مو بںڈحسحسصحعم مچق ۱ 2۱۹ ٭ ۱55ہ چچ .
 ج8 ٭٭ ××: اینلاورَيلا ام ْیَهْني بام جو
 ۳1۷99 7ج ) ےک ما بج <۳ 678 :5 مہ یک

 تک۳۱ م57 چ۳ ×۱ ۵5 ء۱۳۲۳ ۹۳۴ ۳ 5, 78٤
 ×۳× پیو: می یو  ٹدج جس ]م۳)5۳-3] ۶۴ز ا٤
 ۲۳ مج. ثقرچد 5۱ ۹5 ۳٣ ہج مم ہو پاک

۱ ۱۹) ۰۲۹ 192۴ 

 ِتْثراَع ح۹ : اڑ ہ8 یہ6 ×۴ إ رو >٭ ٣۳۳۴ م5
 سج ہکوچک ۷۴ 5× ہہ. ہ و ییرمت ۹ ٣>

 217617 ےن 76۱7 ٠۰-)2×( >۳ ہہ ×۴۹
 فوج محی جا ہ۴ ہ۱ :ہ٭٭ ٢۹-8۳ ٭ یب٭

 497 5۳ ا (3۲۴)-ہ53 ۳۳ ہ5 ۱ 8٤۱ ی8
 1۹۸9 ت7ج ہ٣ .-.(37 7)9۹4. ۷۸))

 7×... ۸ ع۰۴ 7 ۳ "7 ہ۳٢
 765 61, 511 ٥41۳57 21۲۳۶ 1685 و۹۰ 94717 513 ۹۰۰ ٭٭

 ہ5 ہلا و٭٭ ۵5۱۳۹6 ہم -۴٭ أم ک۹ ہ۳۱ ۵
 1923) ۷۴۰ ۹۲ ۱ 5۹ +۶۰۵ ۹۲7۹ ۳1۹۹ 8۶ ء۲1۳۹ >۲ 6

 ۵ ۔ قلخ نما

 ا مک لِلا دم ںی لا رح نان
 20٢

 وس ا ا 0آ
 .| افادیت

 .| ات ہلال لال ل عج ہوش نوا وے
 .| ید نورسننوکلعلو ہل نواوسیڈدویو ١

 . ۱ 2 تی نم لا یواکرش نی لوقیف ہون انب
 | راک امت ماننا ںیم نک نو اتةو
. : 

 ا یا لئاة بلب اول ہقیاقم عام زوکلا ند ا
 آہ تاعیتلا بال لاک نک نو لا ٣

 کا1 كیا ۂلطا نس نیلا بم
 ./ ہُمیفا ویل ھاك٣ضزتلالئاعقا |
 مز ٭پچ, ہہ ٹب٭ یم ہچڑچ ۶ ج(23ف موجو تو 777ہ ہی

 چتچ وہ ہن چرچ وقف  یجج 8تر مب ٭تتچ ہ7
 یر7 دہحج !× جج زہ 7 ہج و. 7ئ یچو ٍ٭كرە
 ججحج )7 یدر ٭چس, ہم ہ٭ ہجر ہچرچ ۶ وم مووجعو

 7+ مچ وو موج ہہ جورچ 6)5 یجج 3جءر× آہ ب7 ہ
 مہہبچ واچ مہ جج ہبچ ٭ج یہ 8۷۰ہ 7+

 ہمیڑك 5ت یچ٭ 7ٍ 8۹۳ 777 یدزر 55 ٭)و وچ ۶

 ہ7 777 ۹ 77 7۳. 77۰ ء7777 7)5 73ہ ج7 جج ہ قرج
 ہ73 7۰ جہ یو ہر گی7 جا 7 ھر مر یم

 جہ مج-٭. ہت” بچ  یمر ٭مجرج جج مجج
 کتے 7 7۳۲ ہے٭ ےب ۳7 ہر7۳ ۳۹۰ ۳۱
 ]نج ہو ۳ ۳ر۳ مج 7 ٣ہ ییہ ی7 7 ہا7ا 7

 ہہ جہ٭چ مج چٹ ڈ5 جب خییىزڑچزچہ

 تہ ر ہج 7+ قم پرو اک و35۳ ھو 6
 چکر ہہ تآربج یس ×ت )07 7+ <7 ×7 7777 7

 ۔ںسہ و7ف ہمہ ہہج ج27. 75ر جہ یرچ ٭_یووژو
 تہ ]مو ہ٭ مہ دب ہہو ہ۔ع<مہو) ہو٭ہ :7/ یدز

 ہک رو چپ ] ۳ج منو ڈو وجہ[ بچ ہو 6+ جج

 یچ ڑ7 نئ مروج ج×٭ چو مج جر پک وچ مج
 ج3 جج 577 د۸ ہو٭ ٭م|أ-×٭ہ یج ۳)4 7
 ۔!۔مت ٛو٭) عزأہ ٭ ۸.۰ ہچچ ب٭ ٭9273)یوجچ ؟مچج

 771ر



 ےجج وو ق حن ے ۳۰۹۹۳ ٭رچ می. "٭٭ ی٭

 وس ۹ 8ي َیِمَها بغالَشا نا ۔  بع "ہہ
 ٭× رن اباََملَرد ہ>ہج ہح ٭ ترَياَبَم

 ایل ا۳۴6 مج مہ ہ< دى ہولکخ جج بج و 969
 *85ت ٭جچ ہم٭ َنْئَِفا َرتِتِمِمْیََم 0ہ ۳ َكْلَْق
 نند ہو ۱ ک>×٭ ہہت۲ک-9 >۸ ہ۳٣ :9 88 ہر ہخ
 ے۔۰٘ ہ 3طو ۶۶۷۹)× ×× ۲۳۶۴. ۱ ۶ ۹۰ <9 ۳)3 6
 21۴۴۱۷۱۵ك)۱ >۹ ×۳ -ا, ۱۹ ات ہر۱۹ 07۹ 1۴ن
 ہ۹. 1ر۳ ۹۹511 ۳ 91 ج-ںآاپ ت۹7 7< ٭
 ٹی ۳ک >۲ ۴5.9 3۱ ھم ہجرچہ یا 3)-آ *؟8 ۲8۰۱1, 3 5
 جب و بجاتع 09٦ :م۳۰۷) ۱۰۶۲۴, ک٤ ۹۹15 519۶15 (95

 7آ 17۴1 1۱

 اینلاَنِم كي ست الَءةَرتكلاَراَتلا ہللا لا3 کتا

 جے جہ وووو |چبمج کج دچج تہ ہک ہ۳۳ ہب
 ے١”ہیسس جب ]ہہ می ہڑپو ۰5۶ط “(1ک وک مے

 و6 ہ55 ٣ ۹۳۷ ۹۲۴ا ۳ (۰۱

 کرو ےہ ج۰: ہو مد مو ہ٭ھتاو٭ا٭ 9۳6, یب
 ے٢ ہبرو-×٭ ]۴۰ ٭ کا ۰۰ ×۳۴) ۳21 اج کب ب۴ ٭
 ۔[ڑ6مآکك م۲5 5۹۳۲۳5 ۶۲۱ 7جب 3ہک لہ7 ۹ د7.
 ۔جےہںرو5٭ ۱ ۱۳ 3.7 ہ8۳< ۰۹+۲ یجتڑ47[2 ہ8 ۹
 آج (زح وجہ ۔۔دوقر جت اتا 1۳۳ 1 67
 35ج ہ۳6 ۹3۹۱ د۳ 3)۹۲۰۳ تاب ٥5۱۰ 5اا ا

 اہ ہمہ جے ہہحمح۔ ہ9 ہا٢.
 167-718 “5۳۳. ۳× "۱+۳7 تب٭٭٭۴ و
 مج ے٭ جج مچ *م۷ہ مے ۱۲۱ ۹۳۳۷
 يا ا9۰۲۰ :۳۳۱٥ہ۰ہہ دجروصرو 9أ. اتڑ× 5
 جے. ہت ہہ ہک ہ۴ ۱ ۴ 9. 9۹1 76

 و39 مج 536 ۲( ا9ج :جروج٭٭ چی 1 ۹۱
 -م ۲ ٭م ٭" می ےب 1۹ 5۹ ٭٭٭< 565
 ۴ بہ *×۱ غي ہم وےچپےى) وو ٭_ ٭ج ج٦

7:۱ )) ۰۴۳ 11۳1 

 د0

 م۹ 215 ۹۳1۴ 6 5۳۴77 تا۱ ۳٣٢٣. (>۳2) 18:۶۸ 7××( ٭3)
 5155+ ہما ک۹۰ گا 551 رک یر 8 کرو او <
 قہ ۷ ۱ کا ۴7۳7 ۳ 85 5۳۲ ہہ, 05۹ گا5
 ہ5 ہک ہی١۹ 0ج۳ 39× ۱ یا چہ وچ ۹۳۹ ہق ہ۶
 یک ؛ "تا (مئا۵٥ز-یک3 ۴۲ع (.٣۷ ؟خٹعج ٭ر* ٭ج 5

 م٣۳۰, ینا 5ا5 ۳5 ۹۹۲5۱ ۲> 13-5 ۳۴ اک ہ3۱ 96
 ۴٦ ٴک >3 5۶5 ۹۱ ۹۹۰ ج٦7 (53ج)۔ص۔٭ ۰158 187۴۳۴ 5
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 مولع بک - یھب جر٭ ہ٣ روی ي١ ب5۴ عج

 م۱۱ 57:5۹ ٣۲ ۹5 |8 قم بہو سم و ۔!(موو ہ3
 ےہ ۳×× 1۳۳۱ھہ×۳ 3 ×۴۳ ٭ ۷)۱19 3۳ و٤17
 3وج ٭ج 83 تب6, بجتج+ ہج 3 3
 م8۰۳۰ م۰۳ ہ7 میا5۱ّ ك5 ۳ وج بجو ہ

 27419۶8-۹۹ ۶ ۴۳ ۱۴۳۱--(ج38))

 یگ تک ۳۹۲ جاو م3۱ ہ٭یہج یج3)و[۹ہ یک ٣ (أی5
 ۹.۴ ہہ م۱۹ 3(۱ ۳ہ 8(8صو ہو 6)۸۹2
 می <٣۳۱۲۰۶۲ ۰-5۴5 جہ5 ۹ےہ 8۴ "۲ن۰ رد  يع

 ۱ 8٢5۰

 وکلا نِم هلبَتاَد - زونک م6 زنک یو ي١ یو
 ہہ ۲.51973 ۲)۱۷۱۹ 5] ۰11915 زنک یہ۹٣ 19131۴ ۲
 551۹7 ۲۱۳۳۰ 1778۱۳۳7 5۳1 ت۶٤ 19۴ ۹۹۳ 8, ۴

 جد ٭تجج یایربم 7 ہ0 ۹۹۰ ٭ہ٭ 8 ("- ١

 ٭]٭5۶ ۱--65۶ ۱۲"٭۸۸))

 2یع اونھل - ء ان ۲۳۳ ا۳( (1۴۷18 513 ل۶۲ (581 ۱ةبصع
 ×7. ہہ ۳٭۱ ے٣2 ک5 ہہ, 5ا8 ب115 182۲ 375

 16 کب ۹۷۳۷۹1 7ب 1 ۲, 91 ۹ م91 ب۰ ×ز۲۰۷۱) "1.
 بجو ]۷ 182, ۱۹۶۳۳۱۶۳. ۱۱۴۹ 7 7 ]3۶۳۳ .٦71۳۹7

 8. 315 155 ۴۶1 67۳ 311 ۴711.71 77 ۱1۹7۴ تا۰ 907<
 -<6717 5۳ ۴39 م193 7 بس ج٠٭) 1۶۰, ×ز ۹۳۰

 758 35 )36( ۹1۱ ۶1۹5 5۹٥5

 مسل - حرف -یچ ×راج چپ یرصى وج مووەم |



  ٰ  9َ۲َ۲۳سنو سہ ہ۴ 0>

 ہصصتلا -۰ رس 2 ٣م قلح سا ہ7۹ 747 87

 2 ن٥ 22 ال 7 ّ ین اپ ۲ سا و ےک

 : ےس ےہ ِ لنسم 27 اک 5 7 ْیتعِلِمْلَهدْبوذأٌََىر موم مج ×ح” ہ٭× “کچ
 ٢ ےب ںی یک ہے :

  2این ت0 یل نا 1 لات ٦

 ۹8 541552 5 ۹8۳۰ 7۱ ۰۹۰ "4617۳5 55 ہ
 ۳1۹۳ ۲7]594] ٭7۲۳7 ۵ 77× 8۶5۱۳۳۳؛ا (۷1[58) ہہ ٭ج٭ چ حج

 پی ٭+ ۹۰ !ہج8 6ج 6 ۴۲۲ ,۳۹8۳۳ ٣١۹۳
 ہہ” 52۰۱ ۱۰ یک ھ55 ۴ 5ا5 ٦٦7 ؟۲۴ 6 ۳٣ج

 ہٹ مج وع ھم ہج ڈنخ ہورجکڈذإ ×ہ م8 ۹/۱
 تہ اج ہ۹ 07 ,٣ ۱ ×۱ اج 77 1 1 ,٣۹"

 ×۳۳ 98 57۳ "8۱75 ۹1۲۳ ۴۳3 یو3 8۰۳۴ ۱ ک5
 578 دا۳ م3۹ ہہ٭ 5۱۳۴6 055: ۹۴۷ ۳۲ ہہ ۶
 ×۳ ٭.6 ے۷[ ×٣ 8۳۲71 ×8۱ ١ا7۳
 1 ا ہلا اما کک یز سا0 کے کھ یئق آ79, .۶۳۴۱ 2518 ۱ 0۳۰[ ب5 ہ9 5۱ 7۹2ج ہ6

 . تو ا دم یر لا ہا کا5 5۳ ہ.٭. مد ہٹ ہ٭ یڈڑا 8 ۷85
 ۳ لی: راج نانا نسل قل ررلا طبی ہلدا نان ٥ ۳۰۳-11 ٦ ٣ہ ٭۳٥) ج١7 ۰ ی۱. ۳ہ ب٭٭:۱ ٭+

 2 ھ2 روز کی و اپ 7 کل انسلع ہد قرشان ٣و 5 پآ ہر ۹67۴۳۴1, ×9۹ ۹1 ۲ ٭1 703-1۴.

 : 0 تعجب اڑاکلا یو نو کلا : تو سس 5 کل ۱ شش رک ْ ۶ : : د3۹ ]۹187 |۹۹ ٣

 ٠ ہَنژئالدَ-و اکالت ال نب ات ۰
 نکلا یا یا 2ت صا يءاج نم ا

200000 

 ويپ نا .

 4 لا لاقد ہفت حل ناک قوام لم رح ا :
 نام لو نا علم واعا بارک نا وا ا
 20027 ف0 ویل الو ا

 نم َنافاَمَو دا نو ْنِم ةَتِوَرصنی وو ند ەل ناک مے نا _ و

 ہت نم کتا نکلا رکن رآ جر >۶ 3۶
 3۳8 57۴ ہما ہا 57 ×۱ ۰-3 88 ےس ٭گەب

 مج مج ہم 0ج ھم ہد ٹبہجہہ یو 8۳ہ
 مت ہ5۱. -.م5۰ا98 5 و کک ۴ یوم ہھب پک

 ےس ٣ 7 ہ-و٭ مج ود یہ 571۱۰۷۷۳, 5۴1۰8
 مںر ہم ہ5 ۱ ہج 7۷7 ۶۱۳ ×۰۷ ج× ہو ۳۹ ہم ]۴ ۰۳ ۲۶۱ ۰5 ۴۶7 ہہ ہر٭
 تعا ہ۶ ہص ج ہ دچچ ہد ص۷ ہ×- ن7۳ جج ۳ ۔۔ج ےچ میسج ہم ہبجج 5× >۳ ۹ .٭٭۸ <7

 ]قج7 ٭۹7 ×۱7 )65 ہزو مجرقک یو یچ  ہب .-.٭ ہرتچ 519 716, ہ56 ٤.7 ہ3۶ ۱۹ 7 ہ[[971 813173

 تدملسش ییا رس دس یس سمن ٭7٭٭ 36 ٭ 9و: یو ممےہ ہو مج وو 8 ہجر پ5
 مر بحیمو موہ سوپ جج بو :]جئەب ×٭ مج ! <+چ مج موج ہال 83×۱ عی ہہ تب ]۳)۹ "ہ٭
 ا. ر۸۰4)و+ ع۳ مج جج "ہج چ] ]جج ج ہو ۳15 7۲۰ 1۱۰۳۴۰ 57٣ ما×٭٭ ٭ب ]قد آو وج ٭ج

 "ےہ ہ٭ج-جحہجج ہ!5 ہک پو چأ ؛ رْژ,جو یم جج یورورک (یور 19۳۹ ٣۶۳ ۹۳۲ ٭] 5191 ۹3۹۹ ۹۲۹1۷75198 ۰۲۲۹ 1۶5

 نج ×ج  ھججو قم ہج و 3م ہم جج بج ۱ ام, ہ۹ ہو ہ۳ ہ۳۳ .قز٭ <۳" ۳۱

 7۳77 یہ ج7 ی۳۳7 ×× 7777 ہ77 کہ۷۳ قو, یک 3۳۶ ک79 ۴ ۳۴ ۹7 ۱

 ہوتتآ 37 ۶77 ر97 733)ر حمرز پیچ ہ۳ 777۳۴ ہ یرچ ....... ولید لعل! وتوا تا لاقو ۔ی٭ 5 وت َمْيَلا

 سج پس 5, مم 5-7 ہہ ہص ہوچ ود دصج ۱ ۔ہ ےہپ ںی نے ایڈلا ولا ند دیر سلا

 بج ہہ 85 ٭ ٭و  یرجص٭ ہر موج ہرجج یچب یم ۸جو۷ ے ہے9 8 ۱

 ہر م۳ ۶26 ۰۲۱ خر 597 و7 اکہ ا 9777 77 ۰ 3٤ نج ددح 7 تیمموک ۱ ہ٭.039آ تا

 تہ دمہ سم رو ا یو سچ
 : : َ ٦ 2817 : ٠ (37588 2۶8۹ ۹۹ ک3۹ 51

 <٣ ×7 ھ28 -جج٭ مج جورہ×7ہي چ-< 3. جچ - "
 >6چ2 ۹ |

 7کور ڈںیوہ ہبہ وو یجب چ٭ 7 میمر یچ وچرج پر5 ےہ ےہ ے9 ےیییو

 7 ٭٭ 513+ ء۹ ×× ز8و٭ ع٭ نجی د٣۰ جج” و اداَکالَو نا الم شیری ال شی نگ ۔ہ ٭
 ]۳ 77 ج7 جج ٣۱ ہہ×٭.ق2ج-٭٭ جہ. بک ہڑ]ووور نمر چ 15175 آج ہ -٭م٭ر وہ <ہ٭ ہہ ۴۰۹ ۴۱۲ ہ8٣

 >جب 5× بہ ہ ]ہو و مو وج ںرج مہ جو ہہ | ۹8۹۹۳۰ 485 ٭ ۳ 3ج مج ۱ یلع ×ح×٭ ًہ٭ جیو

 5۳ ٹح٭ یود مج جو م ج ج7 ۸7ہ تاتجو رہ 591 ۹۳۳ 7۳۶ ہت ہہ ۳ ۳. < ہہ٭ ۶ ہ ہج
 می داس ڈ6 ہہ ہ٭ ڈو ےہ ہمہ ٗع مت.]و.6٭



 رپ تاٹ رپ وما اچ ہی کا وانی رپ )ا حیا ال تان یو سا ایڈ یہ ںی ا دعا یک دوو اہ نر یوکے یہ ما بیاد سم ها زبر داس ۲س را یکم ٥ ار یم روک ا ال ا کا ا وا ار حال ا ا ا ہد دل و 5 بو برج دس ےچچ جس ےن ےہ ال اس. ..ےےہ ید ہے۔وہ رو باد عفت اب یکم ےکزب حجر ور وج کک ا اے یہ تپ حل ایل در ال یاب مس ہا کب تعین

 ۰۳.۱ ما م1۳۳ چ۰ 1۹77۲ م5 2 *۲۱ ۹5
 وہ 8۳ 51 تا۶ 5,751 ا5ا, ہک ۰۱۷۳) ۰1۳۲ 2.

 ۹۴, ۶۹1151 511 ۹۳۳إ ۱

 جاے ۱ ہ ہہ 8۳۰ ۰۳۰۰ ×5 یب ہ ۷ج
 یي ]و 3۷[ ۲, 5۷۹۶57 5۲1۳۰ ٥۴ ۴55175 5۳۹۰ ٭
 جہ ۹۳ ۴۱ ۳1 57۳7 71۳9۷ 9 ا7۳7 71 7 ۹ 7
 م5۰ داتا, اتے چرا 7)۹۱۳ ۹1 ک۹۹ ۹ ۳۰۳۳ 7)

 7)۳۳۵ مج ہبجح ×.چ ×۶۶ ب٭ 18 ٭۱ ۹۴ 1

 ہ۲۳ جب ×6 ۹۱۲۱۴ ٣ ۲۳۰ 456مر < ۴

 ہو م۳ ۹ہ ث8۴ ۳)۹ 36714 ۹7ہ ٥8۳۳۰ 5]) "5 ہہ
 بج ہا۶۳3 1۳877 *۳۴۲۳۳ ٢ب "م۹ "م۲۳۴۱ (
 ٭۴08)ر ۹ *۳ ١7 ہ5۹ ت >۴ ب7۰1 1 7

 ہا۶۲7 *(7۳۰ 5ہ ۹۹۰7 7۹ 5۳۰۰ 7۱۶۳۱۹ ۴
 بج چور مالک ۳٣ ہ تہد١<× ۳×× >۰ ۳ <5 ٥<

 م۴٣0۳ مج, 5 "ہ۹۴ ٤ ۹۶۰۹۰۳ 5۳ ۳۶6 ٢
((41۸)- 2۰۹151 

 <7 م۳ ۹ ×ہی<.×  َفيََلِلَهَاَتلاَو ۔یچ >۲ ی5
 ہہ ٴ5١۱۳ اح ہ 27-۳ جہ آن 1۹۰۰ ۰۹آ ۱ ۴ 4

 ۹ ہ٣ آج حج ھص ۹اا ب۹۰ (ق2ت) 7-۴ 7۴۰ 5)5٦٣4
 ]1۱ص وت <۰. ۰۷۴ ۹۰ ۳۰[۹)] ٣۹۶ ہ5: 5۸8 بج جج ٭

 ہ84. ۳ 3ت8 1691 >۱۳۰۲۳ م79 “ا97 ہوا
 *اگا
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 اتم لا كا رل نازل کیع ضرض یا نا "۹ ۴

 بب 581 ہو85 (<ایرْ۔ہہ ×8۱ ۰۴ ]×۱ کک یز
 ي+ححو مہ ٠ہ "ہ۹8 وم ٭ 8٠٢ ہ٭١٢ *٭

 ہکک3) ہرا 7٣ 1۳ 7۹+۳ بو ہم ک75 915
 حا ى"ر مو 8۹8195 ۱۸) ٭٭١۹ م۹8  ٭ ۹ 68

 ج8. 55 ٭٭ ب١ ۶۲8۳۲ ۹ہ ٭۶(٭ کا۳ موجو <
 3)۹183 ۹۶ہ [۹53) ۴55 ۴۹) ۹۹۲85 ۴157۱۰۳5۹۴ 85
 مك]۳]) ۴۰ ء۹) ٭ہ۶ (75)-یک 1 ک۹ 147۹ ک٣۳]3 ]3-۰
 ہ ]۲ ہہ ۲5۳ م۱٣۲٣ 5+ 8۹ج مقع کج ]ا
 مورو ۰-۹9 ۴] ۴< ک۹۹ 757 ۲۶۲۰۰۳۱۲۷۹ )۹۹ وی۱5 ۴۳5
 ۴ج ہاوا< ۱)9۹۳ 5ا3 ۳77 31 ہ۳5 بوچا< (رہ
 -غم 8دو م۳[ ۹87 6 91075 ٢ ۴7:57 ی٭٭ ہہ ٣۱× ہج٭

 ہی ء58 ]یہا نازقلا تیَع کرَكئِدت -۴۴
 >6 ٥۲۶۳۹ ۹15 ما م۴٣ ۴۲[ ۱)59۹ ۳۵۶14775, 7 ٭
 ٹی ۶۱ م٭٭ می 8. 50 ز14 ۷۴۰۴ "۳'1

 8 ۱۰3)ج 73 6 )۳۲۳٣ ×× ہ×٭ ہت 2 ۱۳٣
 5۲5:6, ۹۲ ٠6 '٣۳۳]' ٦6آ 581۱۹5۲۹ (۹1۱۹۲۳۷۰ ۱
 3ہ 0 ف٭ ہو6 ۹۳۳.9 ۰۳۰۲٣ ۳٣ ؛ئہ جہ۶

 ٴ دامملا د0 لک یکچرف عا :
 ! للَسَتوُم می لايَءاَج نسل قر ل ا
 ٰ بتلا كيا لعنت قام 0یم :
 1 6نیرتکللا ره یک ےہ

 تے ناف یس نیب ےہلد نَعَكَ صر ےل

 ۶ل یئرشملانِم روا كي دوا
 ۰1 ا ےل ٹوک یم ھا ہلال حا ٹا ہلئارعم

 : ___ ہوئ وا کک

 ہّيعؤا شئاواوححٌ ٢
 ہ1 ل۸ واک او وت نااوترای نا ساکلا بحال علا ا.
 لا عر رس رس :
 :] 10 ناینکلا لعل واوکنم نیلا ا٢

 تا ا یر ءاس ادوھییش نا بت ایعلا نولعت

 7: اےس سہہ رپ :

 معر 28 وجوب درج سج جیرو ڑووہ ہنآڑبوجچ 58 چپوچ
 ہر جا جو7 اچ-.۰ر قہ تر *7]۴.۳ 3۶ ]۳7
 ب يرو 5ج جج یج ب ہہوں 51ی دوہب_ڈمر یومز
 ۔!.رہ ور ۔ومیج و ھم موجو ء6 رچورہ وجکروک جر یڑر

 بب بچہ وو وچجد؛ وج ٰورزب چےچہچہچ
 حیہجق) ےب رر یبر ٭_جوور مج وج بچرعک وع
 ہہ ڑی 7 جس مو وع ۲ئ ق)ب چووہ وج په ظ
 ۔جج بہہ ہو ہژج مو جعہب یچ "وج ےچجٹ
 یت چپ جز ر یر پسر بچو جہ بے ترے جرج

 7ت ےہ ر ر 5 3د جو برج جرم ھر چچرجو جج وچ

 ما م نیر 3 وچ مج ہر ٹوچ مم عیربا5ئ
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 دو1 وو اوڑچچریک
 جج آی ۰ جج ہد

 ہی ۔ےتتجہ چرج دوچجو وج <8 ر
 مز صبر وو ر مز وچہ٭ ڑ9 و+ ہچ ھم چور یچو ووچ
 ے7 مرچ بج مے کج جم جزو یجب نہج وو
 جو 7+ ۶ مز وڑج یدوڈجچوم ہو)ور وج وو یر آگ

 ڑ۶ دذہچیربج ےسچ یہ ےچچب عچ +حیرچوّق بج زم" جج
 ہو ہیوبںںییج ر یر جو دجج چے چو یروب ع وج جج يچ

 ت7 ت7ج تک زوج 4ص ]۳۳ ۶ ہزیجو جج عیج ہر ےر ہ

 ]رر جڑ ۹تو. -جے۳۳]×3ج۰)



 ٤۔١

 ر21 ۹01۱۹ "ہا 1<

 تحنشسالمو - نیدہ ہ6 دت ۹۳ چک ١ بج
 ۔3۳۴۱ 5۳+6 ۹۳. *ت۳×٣3+ ہ ٣۲ى ۹5ہ 6
 <۔[۳)3 3981 <× 225۱۶۱۳۷۹۷۰۷۷ ۹۴5 ٭ ۳-۲ 5۲۲ 5
 و۲۱٦ ک7۲ ۴)۰13 ص۴ -محچَو م۲ 6 ۳:۲]۶م۲۳۹)۱3۹ ۳] ر۴

 3۷ ۳۰۰. ×۳ ٭*تەع بج _ہججر-! ہودجیوب )
 ح-ہ مز <ہ ڈص >ترق د٭3 ک :-٭ ۰3۶2 ۱ےہ5
 *٭*..۱× ۱77۳ ہ 27ذ×ر×۹ :۱37۹2) ک 19-3 ۹۶۰1۹۸) 321 “152۹۱
 جبئم مم ك5 ۴)9 "ہ۳. ہ ۳[ م39 ۱ 1۱

 بج صد ہهاتوک حرعمصج 5ا ۶۱ ۳ہ م86 <٥"
 عج *3۰۴] >۹ ٭ج3 (8

 نیدج.]ت "ً) م7 ّہم.)ڑ. ہ۳۷]؟ 578,
۲38711۴8 ۹55 7۳۰ 1۳۳+ 211617 12553۲52 876 
 جر 7۳ ۱ >9 ہی. ۴۳٣ج. < ۳)۹ 85ج

 ہ1 >32۴12 >1 3 7 ییہ ص۹ .. (جچتےيق))
 اوکنص ولا دلا كعسح -- چے یف 6
 3۰۳۳۴۳۳۰ ٢۳× بچ د٣۲۹۱۳۷ 3رط ۷| یم دے اد پ08
 تہ برکت *مکر چکہ ودوبس٭۱ مصے 3۵ہ 8 ے6
 ہہ جمے مح - ۲ت 86 من7۷85 ×× 5۱
 7۶7 ٣۳.9 ات. ..٣+ بع بج ےہ. وا0 ۳۲65 جہ

 ہ"۶۱۱ ک۳ ک9۰ 1< ۳ ٣۴× ہہ, 51۴۳۷5۲۳۹۴1 ۴ ٠۴
 مور >:ہردام) ٴبٴ٭ م91 ۲:8 ۱ دا د۳۴ ہا :٭
 ]9 757۹17 ٭ 537۳ ہو ہے ہر45 .۳۴۱ 21۱
 وڈ <3 ۱۴۳ ہد ٭؟ کج مہ یا 6٭ 69

 م۲۳۳۲ م1۲58 ۱( ۳۹ ۰۲٦۶۳

 جت ×۳ <۳ "4) () ور ××۱)۳ ترس
 ے2. ٦٦۳۶ (35م) ہا جب 3۰ کا5 371 ۱۴۴۲ ۴۲ ۱
 ۹5ت ہہ >۳ ×× 3ہ ہ وماصح <6 صا!|۴ یم دروا5اک

 6۰-5 م3. ۴1٣۳۰ ٭۳٭ ×۲۳ ) *٥ج۲ذئ50 9۹۲۳۴۲۳۴ا

 5۱۴ ×× 355 ×۳۴. د39 ۰۱۴۹۳ 81۱85

 ۳ ۳٣ ×2 ہ۰۳۳۱۴ 7 ہہ ۶ ۰۳۳ +8
 -۳07× 575 ہ3٠ درج جت ٭3ہج بجح ہہ 8زظ ہم ! ہ٭؛٭ +۴

 مم7 "۲ ۹۹7ج ۹۹۴۰۱۹۴

08 
 ںی رر ئی 12 تک ےک ماجرا : ہہ تہ وچ

 ھپ
 ۹۳۳<: 5 ٭ ٭؟چوواو+ ۶9ہر ٭م٭7ک ںس_ 3چ

 ما 11۲8 ٭ق5ت یک ہ3۷ م٦ ۱[: مو مأقی 8 ٥۴
 ۹٣۴۳۰۲۳ ۸۳٣۰ ٭٭+ ×8× ۴ئ ۹۳۲۰۰۱ 6
 ج59 ۰۳۱ م× : ہہو (5:۰ 5 >۰ 57
 >8 م5351 مم ہم ہ یہ ×چ؛ یقج ×رئ1۳03) دا۸ ی۰
 مچ نہ ٭۲۳۹ ×۳7 ۴ ۱ ۴۱۹۹, ×۰۰ 3 ۶۰۰۹ ۱

 ۳۷۴ 31۳ (ك۳8۳۳., 9۰۷۴ 55 ۶۹ 1۶15۹ 35 ۹< 76٤
 7۰ج ×۲۳ ہہ 7ج ٭رآت ]<۱ ہہ ۹۸۰۳۳ (ہجع) ٭
 5315 ۲8 57۰5 ۶7+۴ ۱ کان 71۳9 77815 (33)-6۴ 7۴
 ہہ ٴأٰیقع ہ عت م۰ ]۷؟!ہہ۴ ب53 ۴۹۳۰ ۴۳3 ۱

 ؟9۳۳ ۹۳717 *رک )75 5ج ۹فےع ہد ۹ ۱ 6 ۶ ٢1
 ۹55 15۱ کی :۴۱7۲۰5 ۳۳-3. ب٭ قیە×٭ ۹۷

 ۔ج٭ ہہ 5 95ا ہہ. ۹ م٣ ۹۵ ۱36
 0۹ا سچ

 یا9 ٠ج ۹۹۸ج ۹58 ہ ٤ب٭٭۲ 1۶۹ 22ا3 ٤

 77آ ج۰ :[ڑ)قک ىییر-ہ 883ا ہ٣ رم
 251۹5۲719 71۳ ی۴ 5۷7813) 55 (6] 5۲515۱۹۶ 535

 ۴/۰۱۹ >8! 5۰۱۳۰۴۹ د۳۰ بر ۴× مہ٭ہ7, او ١
 ٠ 1۹7۶ ۹5۰۳ مج رہ ٣۴ 5ی 5۶۲۸۹۹۱ ب۹
 ی78۳6 ۳5 375 5, (3173۹7 567۲5 < (۴1-×]۰ ۹۳۳)

 +۶۴۳ 6۹ کت 715177 11 4 11۳ ٠

 جم الا لاَموَمُلٌش -۹٭۴ مم ۴ ۸س
 >5 1)88۳ 571٤۱۳۴ ک5 تہ ×85 5۲۹۴۰ >8 73

 ہہ ب۸۶۱ م٣ ہم 777۴5 ,8٠۶۴ ٠ه ۹۴۴
 ۳ 8۴8۸۷ ٭ہ٭. ٢ ٭٣٣٥٭ ٭.چج 8 ٭٭۲ ۱
 د55. ۳٣ ہ89: ۲۰۳ ج53 5۰1 3:0516 ۴۹ا 25,

 ہا ہہو ۳۱ رہے یا۴1 ۹۹ ۰۱

 ا ۲-۴771 >8



[۹19۴ 7 7۴۶ 

 تاشالاَتْيَقوو - ا٣35۳ ہ حج ۱> يج
 ےہ ۰)۱ 7 ۳)۴ ۹۶۳۳۴۴ تیصر 3۶1 ×7 .ے- (31۷852))

 اح َيدلاوَپ -۔ نسح 7ت ١ ٢ دج ۴ ۳۴ ٣٣

 م۷۷۳1" ر۱37 ۳۰۲×۲۳5 نسح 3 رک ۹31 ۱

 ت٣ یہ -.کاوآک 9 ۳۳۳۴ 598 ۴۰۷۳۴ ٭
7۶1۱ ۹۰۳۰ ۴91۹ 77۹513 

 ن 32ِكْكِل كي نار -- ٣ب مت >×۲۳۳ ×:ہ٭٭٭.8
 ۳۹7 >۹ ×۳۷ یورک ۹) ہہ ×7 (۹:۴۳۰۸)و ۱۹۳1 ٦

 ےک مک 3 ۷ ۴۳٣۳ 7)5۳ ۳۳ہ ۳٣۱۳۱
 8ج جج. ہ مو٭ مک <۳ مہ 5۹ ی ر۰۲۰ چ8

 5111۹5 511۶157 7۹1 7115 1 8571 51517 5 قرلخم ةعاطال
 یلاحخ ا۱ ةیصعم یف _ تك با ۳. ۳ی ب٣

 ہ)۶۳5] ۴ا (881 1۱

 ٢> (یایر 615 0۹× 877 ٦ 7575 5۲7۳5۶ 55157
  3۹۰۹۴۰۰۵ 8۴٭۴ہے۱ ۸ ہر. 6 چ۰ 9۰×

 ×ہج٭ م٣87 ۶*۹ ۳۱۹۳ ہ77 7985 ب٭
  377 15۴۰ 7۹۳ ۳۳۰۳تقح× ۹۰ 57 7۳۰۴ ٭ت7

 وج٭ ملک ک۱ ہ وا5 ۰۱۲۳ *ہ٭ مو ہک یوو ہم6
  )۶ ۴.۹م٭ 85 پک تو 39:١ 6۰1۸۴5 515۴
 و١۳۰ 8 ٭٭  6 ۶۳۴٣۳۳۳ ۳۹۹۹ی۹5۴۰ 5لا 5۶۱۷

 أماْى ےک ہہ و 8ے ی5 ٭ 8۵۶ ٠ +×ح.ے1
 ہ.یو353)ر و. ہ5 ہک >۳ ×0 ۲۳۳٭ ج۴. جیى

108 ۱ 

 3۹37 "44717 ہا. 30۹76 ۰۳۳۶۰ ۰۹۹, ب۳ یہ
 556 5۸ ۶۰ ۵5 85 ×۰۷ ببرصجتا ٣٣ مہج پر٭
 3 ے8 ٭٭٭ چوم ۳۱ 0٘ٔہا> ہ۹۹ 5ہ [(ہ6

 15 7۴۳۰7 1۸۲۹۶۶ 5۱ 57 چ<٭ ۱ 55 6۹۹+ ۷
 ۳9 5 ۹۶۹ : ٢٢ .۳٣۳٣ ۴۳ ج بج" ہہ
 وہ ٛ۔.۴ یجات یہات ج3 ]ج5 ہہی جی ۲ صف 8

 ک۲ [12]5 85آ 571۰1 77۶7 71۱ ۹۹۷۱۹۰ 57۱۶1۴۴۹ 25] ۲6]۴ *([]۹)۳ <٭
 ے۹1 17۴1 ۹۴۳ ۱۹ ] ۹۲۴۹ 7 ۶۹1۱ ۶1 ۴7 57:۹1" ٠۲

 ۹۳٦ا 5 5ا۹ |٦5 <۰ ت۳ ٭٭٭ ۱
 "ور ےس ےس

 اورھک ییا لاقو ي٭ہ.٭ ہم مج جہ ہم ]مج ]جچ
 ی٤ 1۰۰۰۳ ۹7 م7۹ 856, ۹۳٣۳۳۴ ۱13۹۰ جا
 52۲75۱۹۳۰۷۹۵۹ ×۲۰ ہ ۸۹ 2۲۷۰۳ ۳ج ی٭ی. عج×٭٭9 ×٣× ہ ×چ

 کک مہ آ۳۰ 2۰3)19۶) ۴7۳7 71 ۹1 ۴.۱۹۴۳7
 5:34 5۲73 ی۳ یت ۰۳۷> ج۹ م7 75×5 ۱ 5۱ یک

 ہ8۰ .۲۴]5 ]7۶7۰۷۹۰۴۳ ۳۳, ہک, کج ۶۹۹۴ 9

 ٭ ۲1:61 ۲۹ ۲۹ ۰1۱ ۰۷۱ ۴۶۹ 8۳۴ص9ح۹ہ18 ہمہ. م5
 ٭] ل8 ۰ 5059 *۳ ۳۰۰۳ ٥") ×۱۳ .م٣چ ]ہہ ٤

 78 ,۴۴۹ ۹۳٣۳ ۱١١ ۳۸۹ ۹57 ۰۱۷۸8 ۶1۶55 ٥5571615
1 6 ۹1۳ 5۹۱۲57111 

 ۹5 308 ی٭ ن۳۹ ۹۲۳1 رکا ۳5. ۳ چچی چ۹

 غل توبکنعلا ۸ مقلخحنسا

 ×٢ عی عل لا تا عل دات تیج حکم ٦
 َنْىَلَتلِسهِلضلاا وبا نی لالا ا |
 ۹ن واماواف یتا نسحار ود زور مھپ ا تبرحوتع ا 1
 ١ ك1َ نا اَتمَح  لَرلاوب َناَسْنالااَنَْضهد 1

 ۔1 0ا اھت ل٥ل ہر كس يلاَع نقش ا
  5اونما نس نلاوا انولمعت من اہی مالیت اک ماحِحرم ]*

 إ ست ٥یبلضل تاج تا بنیا
 لعکَجوٰللا قی خ و اداَف ہطایاکما لّوَعَت نم ںیاقلا ا ٦
 ٥ا كر نِمَرَصَنَءاج ناَو ولا پآ د5 ںیاگلا نر 4
 <[ وووو۔ مے ہى وہ ےوہ یقص۔۔۔ےوہپ ۔ووقخ ]*
  2رْوُدصَِاَتيملَءاب ہللا نل وا کعما شق انا نلوغیل 2

 یمدْنيواوتما نیلا لا حی نیالا ا: 4
  7اوھنیئااونما نئ الا ورک نیلا لا ناحق ٦ مے ںی ۲-7 ۔ےھک ا ج9 یم رس ےک صو حرص بک ےس و
 ٢آ 4مال نو رض فام ورکيلَخ نوع اتم
 مالا د ولا نا ا نب ال ین نم ا  ۲ 1دے[ سم رگ ےس مسا وس ۔ھٹ ےل دی ےک یو

 تنژرفیاون اک امع دلا مو علما و مھلانا ا 1

 میز ہ ھ٭ ٭ڑچرچ چہ ہہ ےہ مأڈے٭٭ہ چرچ ہو و٭ڑچرو ہنر

 رو ہ17 م۱ یمچوو یر ہو وج چیج وءدج جج ہ

 ۳ہ ٭ی ہت جر  یرجو جج و جو٭ ھو ہجچج یچ

 تووہ م7 ثيچومٌ ہہ ج مہ یر پج "نوچ

 -٭ت٭٭٭ ٭م٭7٭ جج 585ہ مو چر ٭٭ نوچ 7> ۳

 ہم۳ 777 77۳ہ یہ /ڑچ ×23ڑج ہجج مو ھ5 را9

 ہہ یو مج ہج مچ ہ٭ ہ۲٣ ہجر م8

 ت77 71۳ ی7۳۳7 7۹3ر بیج ۳ ہہ۳۷۳7۳۳ 2ک

 7ہ ×× ڑ5چ یو عوج۔ یر وج وہ عج مج ہ جچجچ٭ عج

 ڈر دبا. تری ا ہہ ہہی م۰ ر مر موج مرچ

 ڈ0 ج ×: جچو+ وج وج عروج جو7 , وج جوجچجچ

 چیر جج پو و رو کرو ھہچ نج ینرج ج٦ ۳ ۳۳+7

 اہ ۲ 1کہ۷ہ بہ ×۰ جے کچ ۴ پہ جرجچ وت ج۶

 مدز ہوچرچ بمرج جہ ہود و سہ عاوج وچ یجب کرو

 جب مم "وی وم ؛ محر ۔]ےجوو عا ج جہ

 ت72 ہ۹ ڈجج5٭ ]یر تو قیروہ بووەچ جچ+ مچ ر

 ) 75ہ7 ۷ رو7 بہ ہر ۰م نو ۹
  7مدز) 53 29۲18575۶ ٭“!تکزج ہب ٭٭ یز ×]ج٭ ×ز 2چ ٭٭ہتزو

 جر بہ یو یہ مرہ "۳ يچرججہ چو یىی +٭ح

 سو 77 975 27 ر



 × ×ہت٭١٣٣۱ ×××<٭. ٘ یٰناَوانلَق لو یوم ییا تب رفآ
 کے توا 9٭< ٭ہ ہم ؟٭جہ٭ رخ ڈی "مج 5۹9ا ًک ٣

 ہداا3< م.× ہہ وک ہ۲۳ [() جج 8۳ص
 بیک ۹ ہد ھ75 ۹۲۳9 م۱ مت ہم7 35ہ
 ج۱ ہ ا3 عج مز ہج مم ہ١ 5 جب ۳۴

61 1۹ 1۹11 77۳7 731 ۹۴16 ۹۲۲ 6 ۳11۹51 

 21۴ 19۰۷ )۳۴ ۲۹ 1۲۴۳۷9 ۹۰18 13 ب5 نج
۹۳۴7 4715 ۹53 ۲۹۰۴۱ 3۳7۲5۱۹1۱151 1 ۹۹۴15 21۳۴157 

 ×1 ۱)۹۰۱۳ 51 7۳۰ 57۸ ۱ ْمْملللَح نم لم اَمَو

 تا مک یک نم تا مو ہ۹ ۰× "ہ٣
 51۲198 ۰۶۴۳1۹ ۹7 ۳م >53) 5 11۱۱ ۳٣۲5 51۳۴6 کال ۴1
 5۳1۱ "31 ۲۶۳٣ ۹76 397 75905 ھ1, 551 ۳ ا ۰۳۴۳ 7
 مقتمک د76 ہن ہو۹ ہاوا ۳ 8ب 5۳۷۳ ک٭ ۴××

 ہما ×۹6 ٭٠٠ بعمںہ م٭م] ۲ چہ 0ج۹
3(۱ 75-3159< 

 5ا55 2 ۹۹آ ٭"٭ ہہ ہت٣٣٣٣ ۶۲۰۳ ۹۹ ۳ج
 ہت۳7۰٣7 - ٭م مے یجص٭؛ ہم ہ۰5 ہ ا8<٭, ۴

 ہم7 ۹3۲۰ ۳۲ ٭ >×< *ت عج 8و م5۰ ہت
 جاط ٭6 ۶۲۰۱ ٭ ۹۶۲۰۱۹۰ 5۲9 311 ٥ ۱۴٣۳

 55 6۲8۹ *۴ج4 ٤ج3 مج ۰ 1٠۰ 856 میا
 51۶9 ۰1۰51۹8 ک۳۴ >]۳۹ 1:37 ۱

 ٦۵٦۶۰۲۳۳۱ ٥ك٥ک ۱63ا ہو ی-٭ *ا9) 7ج *2.۹٤)۹٭
 ×1۶ ۹. 515 ٥8۶۲۹ ہا٭ : یک ٭8 ہ۳ 8۴ ہ۹٢ ہہ
 ٭اج جج *مج٭ نر ج٭. ڑت[5 مج <
 ۳٢۳۳ ا51۳۳ >۳ ۴ب. "۱ص ۱۳۶ *7)7۹ ۹77۴ا )۱
 ×7 5۴ 33177 6 5۳۳۶ 3ہ ×۶ یہر 1۴۳ بب 7
 3جج (75) ×4, ہہ رک ]مکہ د1ا ٦۲۰۳. ۳۰۳5 ہ5
 8ہ أگک۲۳۳ ہ۹ )671۳5۹ م1۹۳ ×۴۲ م۹۳. 5۲۳7۹ 73۳ 6
 7ل 1۲1671757375 ۹7۳۶176 ۶1۹] ×۹ ی٭٭ ج۴ 7۴

 _:.أ"70۸05 ۳ 1)۹۴9 35 ۹1۱ ۶۲۳۴۱8۳۹ ٥٦ ۹7 ء۰۳۹7 ] 6 +۲۳۰۰۱

 در ھ۰ ہو ×۳ 8۳۴ 5 ۱7۳. ٭ یڑ ۲۳۰۷ ہک
 91 55۹, 51۹ 7۹5 *۴۲) ک23 114715775 ۹:۲74 7۴۴ ۰

 ۹۳۳ ۶29 ۰۱۰۱ ہ1 2 ۴۹) ۴ ×) .۔| (ج7و3)

×3۴ 25۰ ۴ 
 ہ درک 3آ ر۳۴ ۴1۳۶7۲5۶۶ ۹7751 ۹ ×7. +ج
 اہ. جیو ٭ ۹7" ۱ ہا ٭ہم

 ۷7 5)۹77۹ “۱9372:8۳ ہر33 (73)۔ ۳ 7٤7
 ٭ہ ٭ڑک3 *ہ×طہچ٭ ہ گم تہ. 3ج 93ع ۹۲۱

 ٭٭٭۱ 8ہ ہع ہے ہق1٭ج (ة8ہب53 -×٭ 8۳.9. 3چ
 م۳۹۲۲. یو+ ×× ۸۷۳۰۳6 ٠۲۱ ۳7× ٭3]م٣. ۱.۳۷۴ یو
 ٭٭5٦97۳ ۴7 گاوا (م۳ ×× >5 83۴6۱" 6۵9

 7+2. ت٭ق)ط۳۴ ۶۱571.۴۳۳ ×۱ ی٭۰ ب۳. 5
 ہ۳۳ ۹1۴۳۴ چک7] *)] ج٭٭ ۱

 ٠آ +3۰۰۳۰ ×۳۷ >]۴58۸۰ 3< وک 8و8( 3

 ۳۹ كقلحخنما
+٦ ۰ ٠ 7 : 

 ١ ةکم تا تين وت ناتتنئاتتَما هر 1
 نوُملظمْهِو ناموكلاْمُه حد اما قل ا7 6 ٦

 ٠ دیو ہوش اودلااودیغاویوف) لاکدإرٹیفئام ٦
  ۱نم ی٥د مم امت 6نو نار کلراح :

 نشو عا اف نیملَحتَۃاتاكداولا نت ا [
  ۱ایگناداڈ روکا الم وا ندد ںیم ٦
 ملا دلاتا هدْدْيَحاَرَقْزتلاوطاَدتح ا. ]
 | ۱نشا بذک لتا تو کت نا نوع ۱

 اہ تالا لات رلِلَم ا.
 || إ ۔(٥یئوض قَعلا دلا ئَتيتَِياَتَرَتََلَوا

 ا ضزقلا نازتاس لت لاتی لَحَكِرذ قِإ ا.
  |۱ئڈَِم هلاَزَخ ققَتلاَتَبَتيَ اد زظاَت ۱
 ١| ةرَتِيَح وت لک لغھلا زرتْكاہاَنَشا ۱
 |١١ شور نحپیوایوم بوج ٦

 مم) 5بج مےۓر ےہ قو -۳ہہ]جحو ]مج ہجر ]وچوبور 5

 یجب جو ٭دوجہ جج بج ۔ںیورج وچي چجچوج جںوڑچوجر چو ٭ج

 تہ. ج7۸ ت7 5ہر تو رےہ ہرق) ر یز چے وچ رب

 قبج ٭ھرجہبورکڈرجوجچ عجب موب یج ہڑجریج ہمەسئیچج جوجورج

 یورو چور حمدر -رجہ جے تو( چر ]وہ 3ط قر

 رویہ وچ یرجو پچچج بوج+ح چو یچ قرعچ پیو جر

 یر یوہوچ ہو ةہوج ٭۶ ہجعچج ہجر یہر یىی ھ

 جا جہجک ہجج د/تجج ریہ مچ یہ جیب چتورجج میچر

 بجو ڈبو اکویک وج بج جو نور یبوججو ڑوڑی

 ہژیہ د٭جر ٭۔ج+5 ویک ٭ڑجچ وڑجچچ یورہ جی قزو یچچجچ جج

 یچ گرہ حج بج جور یرجت ۱حج ہمرووجور 5010.2 ۱

 مر یو ٭۶٣ جب 3ے جب یبہ و ویکورم مہ

 7رکٹبورور5 ور ہہ +ودج مڑبچ ہرچ ہہ دوسو ومحجچر

 مدر ور اج مج٭ 7 یم ٔچیوچ ووو+٭ و2 وج جوجب یی دچ

 ےہج ببجوج ر۶ ]ھجأآہب ۶ کی چچچ جب ٭جر ممر چ

 “یرہو 53)تم بج ہ جی یچ رس عجژج 135 8ڑ وچ

 مچ ہر وچ یہ ر9 ]وصجججر وو ورچ دورچچ

 جج >]تث , مرز 395 سج 5پ ہر مہ بج "جج و چپ

 د٦. ]ےہ ر وج جج ورجو دیربج کج چور



 چو 1] ۰٥۷7۰ 7٤۱ ی3 ۴1۸۷ یہ, 1085 ۷۰۰ ٭ا355ا ٣
 88 چ٭ ہ م٭٭ م٣۲٣۳ :۱ م8 ۱ 5)۳: ا 78

 وہ و 58 مج ۴۹۳ہ 58۶65, ۹۳۲ م٢
 جت 48۱۳۳۳۳. 5۷ 5۳۹۷۷۱ 5 ۹۳۳۰۰۳۰ ۴+۲

 8م ۔معت8 یی  ً٭. رو >6 5 ×۳۶ ۹۹+۳ ٤<
 توا 3۱ م ۰ (۳۰ ہ۹ 5×5 >×ج ٣٢ ٭٭8 ہت

 ۔بجورر ہ ۳ك ۱۷۳۴ (3۴ 840175 9۹۲۴5 787 4 ۹51 ,٥
 ۹.۱65759 375 ۱ ۹81 5771 ک3: ۶1۹15 ۶۲۲۹۹ 5اک ۹16 7

8 
 میسج یک ۳۲۳۷۰ تک ۱77 ۹۱87۳ ۳)5۹۹ ۹ ۱٠۹۰۳۴

 نو مور ب۳۰ دا5 .23 ۳۲-۹ 5۲ج م××٭۳ 1۳7۷ 777
 ہدجوزئ۲ ×× ٭مور >حجە م٣ ۱.۷5 15 ۹۱ 54]3-- 1 7<

 7< یر م2353 ك0۳37
 893و +183 ج٭ 337 (ہم)ر-م ۱۱۱ ۳ ]گی 6
 ۔!بج "م57 "۷۶۸۳۴۳ 38۰ 5 ۱۲7۰۳. 5۹, 5۳5:۶۱۹ 7

 ںیہ ج73 م٭” یب وو-]7)58 ۴۶ ۹۹۹۹۶۰ ۶115۲ 5۳1٣٦
 )۶۴ 7٦ ۴۹ ۹71 72717 ۱ 7 71۱ (2)-ہ۹ ۸)
 7ج آٰ کک یر ہ و تص٭ ۹78) ۹۹ تا ۴
 ہمچ بب ر5 07× ٭ 5۲۳۷۶ م۳۳٣ ۲۹: 17۴7
 ]منا (3ا:) ہ تہ. ×۸ 1۹۳5 5۳ ۹۹۰ 7177+

 ×] اپ ۳چ ۴م ۱ ۹3۹3 777 1۴ ۴:۱

 115195 ت57 77

 قر نا ژ حامی ِا لات شو آل مات - ٭٭٭ ہ٣ (ھ:۶)
 9م ]٭ 5. یر ت١ ۷××٭ ہ۹
 8< یّجیرمو 179 ہ٣ >3 16 و۱۸۸ ۶
 و٭٭ کا ۱)۶ 71 88 ۳۴۳ ہ۴ 8۹ ک۹۰ ]۹۴۰۳۴ 6۴

 سب8 >×٭ ×و٭ 33×2 ییر۔ٗ. ۱3 ت۱. ٣٣٣
 ۱٦) 9 7ا ا ۰ ا7 ت7 حر

 قر لا ژحاَممسیلِا ۳1۹ , ۹17 5 *۳۳۳۳ ۹ ا7۳۹ ۳+
 "وو ٭٭86۱ ٭ج٭ ك8 ہہ ی٣ م۳ 8۲۷٢ 8ا۹. ء64

 ہائ١ك(چ ی۹۲۲۲ (۴ ۹111 ۱

 جج وقت ہ جت٭٭ و, ُروُمَْلِا جم 3۹8
 جج  مھص , ہو 8۹31: بْوتْعِتَوىٰحُمِلََلاَتَنَعِرِد - ہہ

 8857! 73 ۱۹ ۱۸۴۴ ۴۹ ٠31715 رحََوُمْنِا ۔
 ید ہد نوس 6 دو مد ۵۰ وک ×
 وج یجقروت 3 >۱ صقح× ہح ىمرم ہ5 ا3ھ. ۹+
 جہ >6 مم5 9ا57 ہ:)۔ہ٭ 98۴ 675 3 (
 جہ >55 ۳۳. 3چ ۴5۱ 59, ہم۰ 7< )< (ک×ئنرعج

 و3چمك۹ ع۹۹ 535۹ 3۹ ۴۹) ۱

 و531 71× (قمو5ە و :؛ <ہس .گيیہتق× یاب ×
 ممدوح ۱۱٠ ١ہو ١ 3ہ مہ 6۱۰ 4

 ١ج 5۳) ہ٤ ت76 مج ب۔ جو3ا

 تب یي ٭چ 5٥4٥ا" و۹۹9 ۶٥٥۹۱ 8ا۴ ؛

 تو تی حج وی کج ہ7. ۴ن8 تععم کاضص اصسافوصإ بم بضوحم-ٌح

 این والا فال ٍِضر لا جآ ھی زتا

 ہل ثدَلاو ةيِض لَا لَا نما نوُذ نْمْذَل
 یم نیاو سی کكیاوا بادل و ہلدا تاب اورفک اک

 :إ ۃیو باوج ناگ نک ا تو ۱ ١

 کل ںی دا ابا رفت واش ااک ئل
 تے و وع تیل كي قا ا
 ةلحَلا ن وکیٹب سے سک

 ٹیپ ضر و ےس 0 ےہ تن الا

 خ ا اگلا رک ام اے ام وج تب علوہ ۱

 اہ و یم ا جو نیررھت نص
 علت لا نا کج ےک

 ترس نشر نا ئ6
 ات ریو
 1 تعامل رش دعا نو امی ام

 مر ہدح  ٭ د۵7. دوب٭ ہد د ود
 وج۰ ہور ک ر3 مج مہجب ۳ج ہک 06

 ہمت ممر) وہ پچ بویبو<٭ ہ فرج ×ہ٭]ک بوڑجرو مک

 ںورج ہہو وج+ مرج ۸ك ہج یجب یرجو جہت ق۴

 ند ر یمر "و توڑ حج >-ہ×حج یوچاچہ ہمہ جہچب+

 187 ×7 يہ 7)5 77 5۰۳ج ٭57 ہہ ٭٭ ہیہہپ ےج ٤۶
 جر ہبہ ہج ور وجہ میوہ ر ہیچ یم جر مرچ.
 ےچر ہ٭ہ) وچ  معر ج5ر وجہ ء۸3 تو7

 ہر ہہ دوبم-٭ وج ہ7ہ٭)-×) 2ج7 7ہ ک77 7۷ج ۶/777

 ط20 7۳۹۳۴ 27۳+ جج+ ڈور یچ رو مو جہیج 77+

 مہہ بج بوکہ بوڑجرچ جو یجب ںجچ روجج وہ5

 ]ہر مو 2377 پوڑچبج بص مو٭ مج ]۱زؤوجر](

 مچ میر بج ہ٭ 83۷ہ ہہ عو ویر وقفہ
 ڈ]ہ._ -ہہ”رکج ہر چرچ ہر۲7 کے قا یا7 سچ ر ییہ
 5 وج۷ ط۱٣ (م۹)ر ہر ہ۳ ۳ 8+ بس7 <

 ڈجچں ةہرج د×ہچ٭ہػ×٭٭ قمر بک ہ 7۳ و۷7۲ ک7
 دا دن یھب وج اج با ںرور اب ایریا ھی ٹئیلیکلا

 ڈک جج ۱ میر وچ ےہجہ مچ چجر وج ہ ہپ
 می" 77, تہ یجہ ہقو)٭ ]7ج ٭ھ7پ ٭ ہک ×7

 ہ9و3)و مچ +۱



 ست ۔دصصع ٹبصکو ےہ ٰ )9۸

 ایئڈلا نَرْجَلهلْمَتاَد با ۱8 3× (>8۰)-- 7ہ ٭
 ۹۱٥۳ 7۶ 7×٣ و۹74 ۳۴ ۳5ا8۱ 5۴ 87
 یو ص ہم مے ۱ 38, 380, 0۱۹×٥۰۰ ک۰ 86
 5 ء٣۰ مج ہ٭ (8۳۰) چو جب ٭.٭ ۹۴ ك۱
 *1٭ ۴٢ ×۹م جیيچ ی١ ۹ ہ۳۴ 5۴1 أ۶ ہے

 ]۷ 7 ۰157 ہ51 ۶۹۹۰۶۴ ۶۲۱951 ۷۳۰ 3 55۶ 1۹۴ ,١٦۳٦
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 ی3 5۳۷۹ ۳ ۱ 7۳ یہ: ۹ج7 ۵ ما ٭م ج
 5ا55 6 8 ۳ت مہ, 5۸ ٥٥8 مەعج 993 7
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 ٦ و رو لیلا نوحطقن و لاَجْلا ن یتا کک پا :

 1 اولاد ناَلَةيوَف باذج ناک اف رک ت ملا کم دات ان
 1 تل اتیشلا نب تک نا وطا پا َةَمِياتوْفاا

 ۴ےہ

 ا ایان ثراج الو نرس لا بود لعن ا ٢
 مح ےس ےس
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 ےس < کو ےس رک ا اھ رس ںیم دیک ےس ےس ہت ےس .

 آ وهللااودمَعاِموقِل لاقف اببعسمهاَخَا نیَدم
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 مدر ہر ۴ ٌتبجوص 59 ہہ ۱7/5 مو٭ یج 5ج7
 77 وی جب جو  چومور٭ رو -۔ہج7ہ چچ یچور

 77, 5777777 ات: ہ7 77+ 77 ٦7 ج78 5ر٭77) ۱

 (ممز ہ ٭٭س ی ومچ وودجک ڈیرہ. وچ ہج٭

 << م5 ) ییر)ر ]۳+ یصج+ موڑ میق٭+ د٭۷ 5ك

 3ہ م۳٣ مج می ہہ ہي )م6 ہہ یڈ

 ا 7چ ۱00 جہ کر 7کلر یوہ 7)۱۹7 7۳ ز

 ممدر ہ ]7ج ب٤ +77 یر جہ و]ج ہو 2۴ ھ۳

 ب ہے ٣ _ہج ہز٭ ً٭5) جوج بجورچ پبہجچ ہ یرچ

 ہ02 چہ وہ قرب ×ق) قی ہی نہ ہا یی

 وہ۱ مہر آہ ہار دعوت مچا ہہ )ہا 7۴7

 8 9۷7 57717 ۳9 م۲ 77۰ جج ہج٭ یجب یرچ ج٦

 ٭ج ۳۰۱ )ج7 ج۲۳ یو ٭جو٭ ۲ یجب جج٭ ھ7 ۲

 ۶77۹ 2۰_۱۹ 7ہ 777ج چہ ہہ اچ )7یہ

 ہم بوروجو ہیچ پج٭ / یمر)ر ]بب ںی چہ یو

 ہووقر٭ نج یرچرہ قیجصح ہوعج ج8 "وہ .روجچ

 ۶۲۰75:77 )97۱ (ہےر چرچ مرہ اج یی

 ۔ج 58۳۷٥٣ ہ یجب 5ہر مار ہ5 دت 8۰۸ 5ر7٭

 ہک مر ک۹۹ ھ۷ جر یہ 77 چک ہ٣ ہ7 ۳۴
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 ۹5۳۲ یب۴ ۹۳ ۹ 757 .۸4٣٣"
 ۶۰. ۹1 0755 (358)-ہ* ۴ کا٢ ی٭< 57 ۳۴ ۳
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 نیشن او” ںیاکل بت لاکي کوَ<و
 قے ٭7)

 ا ٘ ےک ئ7 وس وے رہو وھھٹیپ ح و کی 7

 23 فرات خاک 97 <
 21 2ی نژرکل نب دخو اد وند وا : 2 ہہ یو ںی رسا سا ۶9 ےک یں حرص تن ےک عجا١ 7 ۱ ہد
 لیلا یک قلم اظ انا یی ملا نل یو ۰
 0099 ٍ ِ] ھ کک لک تعمیر مع ےہ ٢ک رح ٣ےس سڑک وس ےہ کک

 یت رض پک رح سس یہ

 ا 2: 2ط بدصق و علامع

 او 6ابو ضر لا قا اوردڈتساف تنقبآاپ یدوم وت مه ءاج

 تام :ّ
 : شک ٦
 ِٗغ ادا یو ںی تو ےن دل :

 ا رٹ ںی ا ا و7

 ھر: و7 ہا ھو کوس ا ثب ھ9 7
 2 و

 ےگ تی و

 ا :
 ہا کہ ا وک کلا ڈا یخ ن2م لا کم اج

 یا حلب ضر

 ممور 75چ ٴمزو) قر×٭ 7)7۹:۹) ٤77 دن-× .× ج7

 نج × ی٢ 565. وچ توج جج ہ۶ و55 / یمدر
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 7۳7 7۲۴ج ے۴ 7 70) 7-77۲77۹ 77 |
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 +۸ م۹۱۱ ۹9۹9۲8] [6٣ ۰)8154 ۱ 5۷9۳[ 15]231153 ک5

 5 7 ی۳51۳ ۹۰۲۷۰" ہ6 یب ۴12] 757۳۴ 70۲۳) ء٦

 0٥ھ

 ۲۹ تویکتحلا ”۳ٔ ٢ یمواام لتا

 إ ول کلا قد پلا نم كیا یوم نشا
 ٦ نکاوڈال وا2 مو رانا منت راشلا عر ٠
: 

 .| اکا منا لاک نال ضا یھ قا
 1 دور اکا کا لوت وانا لنا ید ا
 نیا کا نا تو 2ل نشو ا

 ری نام ام و0 اح 7
 1 هحتا مو جل اووا نیزاارو نص یش ٹاوش لب ا7 ۰ یہا ہو دیا ٠ ںی 7 اک
 نک نئ نو تیس لت وک نا اپ ان
 ات 7 ٤
 . ریل یر دو ہٹلر نئ ا ٹا تاک آ7
 1 ترا رو یر وار یک لن وو ا

 ]ترس مارو ا دال اوراد لابن ما نیزئاو ضیللاف ٠|

 مم ےر ۳8 ہ7 ھ7 ۰:777 ہ۹ ء7 جج یج )7×

 حتہہ ٭٭ ر رکٛ ×۳۲ )ہ5 ہ !آ/قجح ج۴ ہ٭ جد ور
 ۳ج7. د٭0 ۳۰×( ہاورک ۲77 ہ3 ×۲ مج / (ی.در ہیچ

 ت۶ 2۳ ہ7 ہہ یہ ہ7 ے۴ ر یچج چہ ہ77

 جہت ٭ یک و7 ہات ۔- 058 مج ہےيد۷ لہ ٴیرجع بج 9ہ
 چہ ہیر ر ہر۳7 ق7 ۱ی ہیرتہ ۳7ہ ق7 بے بو 7

 فرو٭ ہ77 (6یور یہ ہچ> ہ۔رج ہعرسہ٭ ہ۸ ی۹ چ٭قآ
 ڈ۔ن”پر بحر وو ٭٭٭ب ہہ ٭ر٭ 1ك ہ۳( ک۳۴

 >6 یھ ی7 یٹوروڈڑلط٭۹) مت مت یجج 7ترک وچ ر
 مہ مہہوورت ہ۶ ہبجوید پو٭و ٭و٭ ۱ یص) 86
 ہہ ہو ۳۷گ ٭-ی۹ رو <۰ یج  وزو !۳ ج٭ ز7 ۳ک
 7٭م٭ 5۱+5۷٣ یچ٭٭ جہ 58ہو جج رت ٭خج رچ7

 چو ید)ز ٭٭٭ )ہو "ہہ أو ڈ7. ٣

 (مودہر یر -٭ج پچ مچ ےچہہجوچ پںہرچ

 ۔نیجوجہجج 4)؟ڈو جج| یرر یو بے رو :زوب)میو

 وہ ہ۔رہ ہکذ ڑڑچ ۵+5 وموق+ ٭]5  ہحج وک ك۵ مہ
 وو 8+ 5 ہک یج یو دج- ج٤0 )جر مرر
 یت رت اچ قا ة9 دہ مچ رر ہل رکی 77۹ 7+

 م77. 57۳۳7 ۳ج <7 ۳۹و ج7ر یب ہ7 7307 رر ڑ+

 چہ وج ہ 2۶۰۳۳۰ 7ج / (عدر ٭ل ہے0 )۳7 ٭ ہر۲

 ہ7 ہبورچچ 27۷ ۲۳۹ر ۸75 ×77 × 7چ ۳۲۵ ٭

 چ۹ 57۲67 77 7 ر۳97 77۳ جہ ہجر ۳)ا

 ات ا یتیم تا



 ہہم

۱ 55 ۶۹۲951 

 نوُعنصَناملَعي لاو کا ازت لو - ہ۹٣. ہہ ۴۹
 -..٭۱ ۵6 ہم٭ >٭ جج ]۳ ۱ ۹؛ب 'تچچج

 -۔]×1'۔یہ یہ 5۹ یب مہ ۹۳۳ ۳۲٣ ٭ جہ وو

 ہم -٭٭ ]مم ہ۱ 7کو ۱ 193ہ ہہ یڑچ٭ جہ ہی

 ہر ۹۳٣ ۲۷۰ چا 7۹ می ہ٭ ہہ 6۹۳1 85

 -۔تّو9آ ۳7 مم ہ×۰۲۳ 9)77۰۳ >٭7۹ 7 ١

 ( کند نور جے یچ وج. یھ. :-×
 -٠..٭ ہم×٭۱۷ و× ہہ ×8 ہ ہ۹۶ ہہ و جو

 ۹75 11 ۲۱ 3۹م٭3۹ ہ جج. یر جج

 5۳۳۰۹68 ۱ ک5 ۲۰۴ ۳٣ ۳ یدک  35 ہہ ہہ 7

 ٭اجا 8 6۲۳٣ ہ١ ن۳ ۲۰۳ ۱۹۹ 7ت 57۴ 3× :7)۰]
 5جب ہ5۰ مح یھ :جج٭ 5۲۳ >۳٭ "جج -بي٭

 ۴۲۹ ۱کك۴ ۴7۲۴8 م ہ۷۴ تاج ون ہ۱

 اوملظ كيا دلِ نسخ یک یڑلاپ ال پکا لاَ دات اکا
 - ۹(5. 1 144193,۶۹ >۲۷ 0 *)7 2۳۳۰.1 | <١ ۹۴-٤

 ۳۲35 ۳٣۴ہ ۴۵7 >۲ 55 ء٣۲ 7ہ ××٭7٭٭

 2۹ ب٤1 ۰5ا7 50015۶5 ۳۹ ۰)۷۴)۹19 ۰۳۳۴۴ 7
881 

 ود یل - ا ہ× ہم” داّذ چود جج -۔
 5۰ہم۶ 3۷۳٣۹ڑک - ۳۹۱۳  7ا3 د3 1۳. ہ7۷

 × ١ ط×7 ٭ہ, 5۳, دے. ہ57 ۳۸۳ *۲ک ۴ ۱۰۰۰۳۴
 ۴۲55 557 ۵7 7۹٦ 5۲7۳, 177 "ہ٭٭٭ ہ7 ًجہمو٭چ

 5۲81111 ۳۳۶۶۹۹ >۲ ۴7٦ ک۹۰ 751۲7۶5 5747111 7277 ۹1 ۶: 7

 م5 8511۲۳۳۴ ۹۰7۳] ۹۲7 5 5:75: ایام تام نِاَر

 ترس نیل و ہیرو ام لٹوب - ۹۹۷۷ ء۶8
 5۳5 ۴ج 8۰۲۳ 5۳77 ۵ 571851۶8 ۶۹ >7 ٭۷۹٠)7۰ ×1 ٭]٭

 5١ ی5۳۳5 518553 5۷۲۳۶۳ 5<. [۳ج ۲۶ >چم ج پچ
 ك5ا 5۷۳۹۰ ۶۱

 7 ۹۴۳. ۳۹۰۹٣ ٭ن٭ جت چو وےچویوہ

 م5۸ ۴۰۳ ہہ با جج ہہ 6٘(جہہ ٭حہ ےہ
8 1۹6۹۰3۳ ۹۳۷۰ ۵۹۹۷۹ 5۱ 6۲۳ ۶ 7۴5 
 م95 م۹۹ *مآ یھت ہم( عم یب چوم <

 ہی57۲۳ ص۰ 77۰ ۹7ہ ہہچ ۱ ہک۰۴] 71 ×7 2× و

 ۳3ج ٠۳۳۰ م٦ ٭ت٭ ؛× ہح ۹ ہر٭م آے اَاَلزُئَم

 لیلا لنا ایل قا یزلاراشم ۹ ہ6٣ ۲ ۴
 ٭ی۹۷ بو6 >۳. ٣١۹٣٣" (مج !ہچ ہر ہم۱ جو ٭٭

 ہل تش یس تگ نیدن0ئرب یا یر۸ نانا
 *5 35 ۱۳۰۳۶ ۶۱۶۲۰ ×× ی۹۰ ہ٦ ہق3رحمم 7+83۷ 8ق, ٭

 ہ5ا7۲۳۶۹ *7۰۳ ٣٠7 تا  ×ٰٗی.۱ .۳٣
 ×8 ۲۹1۱۹15 ۴1٦۹( ۴3۹ ق

 ہ٦ا۰ ٭ک×٦ تہەہ٭٭ < ۳. ہي >*٭:ججق-ق
 1۹:۹۶ ۳< 17 ی3 ہ1۳ ۹۰۹۰۱3۳۳ د٥ ۹ق ہ]٭ <4

 ۳۶ 2٦ ج۴۰7 ۹۰ 3۱۰۳۳۳ ۴۷) 575 :5) ٭ہ

 ک7 ۵7۹ (۹9 ت٥ ی5 ہ۰ ×۱8 ۳ ۱۱۵ ہہ 5

 نیک نے ےس لیس 2 ظووسسل مم رو قم وج ہیر ےہ تمام مر کیو پے یوھہیوم ہو وکی وی وک یار ےس یا عا و نو ےس نج نا ا ویو ج۱٢ رم جی تیس جیمز شکم مم رم و وھ وج

0٥۵ 
 کا حس ھا لا  دک کنت سکا ح اما ھجا لقع تھ تر ھا ا وی تیا موم وامم ا ای : صا تہ رحم تاھقع

 ڈا ۴۴ ۹۰۲۹۰۰0۲۳۹۰ ۳ ج۱ ہم وج بد ہ٭ ×× ۳×

 <۹, ٣۰۴-8۶۷ ٥۷۷٣ ۳٣ 51۳5 ٥۱ ×7 ہم۹ ء8

 ٭٭ ۹۹۰ ٦٢× "٥٦ج تا۴ یيج وچ یمئجم ۱ ء٣ ہ

 "اج 1۳۴ <اج ×۳۵ "۱۶۷ 8ص ھج ۳۶ ہہ ××  ہ

 57 1۳۶ ×۲۷ مات ۱۹۳7۹ ۱ 777۳ 33. :ہقتج مج

 تالا تھ توا ٥٥ر ج ٹچمب جح جج

 رکْلاد ءانسْلا نَعیلتَت ةولّضلا َكِا یا ہ7۳ ٭ ة7

 86۹۴, ەل ۃٰولصالف رکنملاو ءاشحفلا نع ہتلص ہھنت مل نم

 بت ب ہ 1آ ہ3 !ہ-× 3ج ہ5 ج مج جہ
 ۶1, ا515 17 8 7۱

 بود ہ5۹ ہ۳ م٭٭ (.ہ)ڑمكأ٤ ہ.)
 5۳. < 0۳ 55 ۳٣۳۶ ہ۰7 ۴ ×× 5 ,٦×

 75۱۹۳77. ق۰ ہ ××٭×ج نج عو نوجچ حج
| 5۶57 

 5ہ5 ٣٣۳-۳ (ی٥)ر  ہج-٭٭ ٴ٭تج جج ٭

 1[ 5۳ 8 ۲۳×7 مہ ی۹. ہہ م٣ نج جج×٭

 ال5 71 ۴۳۶, 57 ۳۳ 5ج ۳× ہ۳ جہ جج ×8ہ "۱

 ۹971 (مکج35 (38)-ی٭ تاج مم 8: بم 5 یو5

 557۹ )٦7" 3۳ < ×۳× 37٦ یور-ہہ 3ج ( 7
 81594 5۴7 اکاوا ی۹ ت7 ۱

 دو. دہ 71 ۵1۰ ١۴ ہ۳5 ہہ ×1. 0ا
 ١"  015(35ا1ر۔ف۹ ٭۴ تہ جج 8ی مج .٭ ۳3

 چ7 ہ۳ ۰۹۰۹ 77۹ 7۶ جڑ ۴ ۱۲۹ ۱۹۳۶۳, 7۹۹7 7
 ا چ9 ۷ ۹7 7۱۴ _. قحح.ےس37)

 ۳۴ م٦ "-ہ٭٢ 55۸۵ ۳. ]بٔژج٭ ی8زم7 یک

 ۴۹۸ ۹ م٤ لا چآ کو 7ا۰ ۰857۰۱ ٭×ج ی٭٭ مہ ٭جچ
 عن

 ف٭آت 7۳۳7 م63۹ : یی مج مچ حی جج ہ

 7٦۳۳5 ×۳× 5٣1 75 ہ7 *٭حوجم جج ب ہ٠ 8ؤو
 8۳ ۸۹۷۷۸ 818۱ کاتا 5۹۹۲۶] ۹۳۶ *8۰8 و ۰+

 ک5 574715 ہما ما ۹. ۲۶ ] ۰۰ ہ۳ یدچچ

 5۳1 17 ", ٦٦ 18+ أ۳ مہ 8۱۳۷, دہ ]جج چچ

 مج مج م۳ م7۲ ۹3۱۷ ۰:۶ م7 ہ۱ مہ 37ہ ج٭

 ك5ا +7۸) >۱ م۱7۳ ر8۰۰ ہک ×٭ ×ہ]م٣ہ ہ۱۳ م٭

 ۲۳۳۷۰ ی۱ ۰6 >٣ ×0۹ ہ5 8۳۳ ہ5 ہج٭.] ج مج

 81۳۴ م6 9۳۱ 5. >7۳٭٣٭ ہ5 ]۱7×× مچ
۱ ۹ 

 ا6 8+۷۳۱ 717 .7۳٣ 7۳۳۳ 8۳۳۷ ۳77۳ ×× ہ٭

 7۳۱ 256 ۴۹ ×۳: 193۰ 1۳۶ ٣۲٢۳ |5 8۳۷۷ د5۵ 8ج

 5ا٤ مہ, ہ77 1× اج, ۹ م۲۷٣ تک قح وچ ہموژج

 218 55۱۰۲7 ۹3۳۳۴۱ تد7 ×7 1 ۳۳ ۴7 د87. ×٭ ہ

 5ا5 1۲٣ م۱ مات 3۲۴ یب٭٭ ہم ۳۳ م7 ]مچ (و×< پ

 5 ۴۳7 7۹۰ ×۱ 1× 237 مج یچ حجچوجوو ص
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 ہ۳ اچ ]ھر ۳) ۳. 5۲7 اک *ڑک ۹۰۳۴ 7 9
 ہ7 ۱ 70 ۴۹ مہ (٭چ ہ۲3 م٭ہ5 ۰۹۲۹۳5۹ 6 ۰ ٢٦

 ہہ 8۹۰۹ ×× 97 ×۱۱ 5 ×۹۹ 8 ۲۰
 5۹۳ ۱61۹1375 7 ۹76 ۴ ۱۴6 م۴ ۸۳۶

 ۷ م٣۰٣۳ ۹8 م5۳۹ ما مج اچ *ہ ٤۱"
 ۳۳. ×۹ م۳ ۸۷3 ۲۴ م٭ ٠۱ 5× .م :راتو ٭م

 5۹ ٹ5 “5. چ  ڈ بص م-ە٭ ڈ5و<د و
 ۹7۰ ۳٣ ٠ ٥ ۴ہ ا52 "ہ3, ہم۶ ×۲۳ 88ج: <

55۲7 77 5۵ 57 7۱ 

 ٹ٦ م٦ 5۹۲۳۳ 8۲۰ م6 م٥ ", 50 7ہ
 ۶۸۹ ا5۰۹۱ ۹۹۰۴ 515 5٥۱ نا ػ"۷۰۳۱ ۶۳۳ ۱
 2۷۰۹ 87۴ 55 ۴۳۴71 957 یہ5 287 چت من. 0<

 ٦×٠ ٭×کا5, ۱58> "×۲ ×۳ 8۲5 8٣ هللا دبع دمحم نم
 لوسرو 695 55۱ ك٦ چ8 ۶ہ چ۳ ہہ

 د٭١ و7۸ "مہ ۳۳ یک بج ۹۳ہ ہا ۹۹۰۰ ۴
 ٭ وچ <6 ۳٣۰ م<٭ وقت ہ۱ "م۹ 6
 ڈج ہک وک ((ہ10) ۱.5 (ت۷) ٭٭ ×۳ 887ہ ك6
 ۹۰۸۱۲۳ ۹۰۸۳۶ ۱۴8 ی ×۱ ٭7٭ ہ۹ ٭٭ 7 )ک5

 یر ہ٣ م55 8 "۰۱۶ 8۷8۷ 8۳۰ ۹۰ و7

 هللا دبع دمحم نم 8

 ی5 69711 7771۹ (37) ۲ ۶۰۳۹۷۹ ۴۲۰۲۸ ۹۹
 یک (۹8۲۴ 551 3۳ ۹۲7:59 ہہ 7715 (7:) ۴۰۰ 8۳٣

 ہہ ا "۹۸۸۹۱ ۰555۳ 5۰۲ ۳۳ ػ"۵٣8۹۰۳۳ ۰م
 كی ۱ ٭×ی م١ ۹ ع۳ ی54 8۹۶ مہ ٴڑ٭ ہ6
 تچ5 *٭ عم ..٭ (3ہہ٭ 86 ((ہ٭ ہم ۷۹
 بہ۱ یدہچت3<٭ مج منت بو ۸ی 8ہ جت

 ۶۹51 3۳ا ۹۹8۳ ٦٦ ٢5 مہ ہر جج ٦ 3ا
 9+ 7730 ہ 5)۴ ۹.۱ 5۱ مہ ] )٢8(

 ٭ ح3 ۹۸ ٠۰۳۷ ۹۹۰۷ ۱۹۳ ڈ×٭ م× ہچ ء۷۲۴۰ 7 ٭×
 ١.٦٦ 59 5۹ ہ۹۲ ۲۳ ہہ ۹7× ص۹78 ٣۷77 رو جہ وچ

1 0 

 00 ١)__ےسصع صحپ پو

 ۶ ھ١ ۹۰۳ ۰ 3-7۰۹۰ 57 9 7
 +8 ۱ یک ی۹۶۹۱ 5۶3) 55 71 ھ)ہ 77۹ >۹ ہ 77۳.
 ۹7۱9۹ ۶ ۹۹۰۲۳۶ 577 55۱ ٭]77٭ (۹8)-ہ٭ ۵

 فقج٭ ۳۲۰ مت 8٭ ٭×ی ۶58 یو بچ ہم6
 درآوک2۹ 1۹۱ ہ5 ]۳۰۳۳۳ ۳ ںی م۴

 ۹65 ٠:5۱ 951: 5)ا ۶۳٣ ہ۰ ید پ۲
 یر۔م٭ 5 ۹ 757 +۰3) ۹77۰. ہ٭ ہجچجو< جر

 3گ 86,٥ ۹8 ۹۹ 74 2:۶ 6 56315 ۱٦×

 ۴ ہ٠ ۰۱ 25 ۱ ۹<. ۳> 7 (38) ۴۴۱ ۴,
 ۳5ا۹۹۱2۱۸1 ٥ 3> 9١۹ 37 ہ۶ 2ج "×۳ *ر) جہ
 ی۹ چ۳ ۸۹) )7۳ ۰۱۳۱ جزئ5 (55) فب
 ۔۔ پ۱7 0۳ ۴۳ مہ ہ١ ۳۰۹۰۹۲۳۳۰۷
 ہ55 ۹ ٠٢ ی٭٭ 87784 مے ہج : یجوو ۹×

 زیا لنا اتا لون زا کما ۹ ×۳ >×٭٭٭ ۴
 5اك ۹۹۳ م9, ٭( ہّکاک۲۳۶۹ <7 جت ق۹ ہ×-٭

 يت7۶آ ۳۰۰ ۱۹۹۰۹ ا۹, "1)2 ۹۳۳ +۴ 8ہک7] ۰ہ ×۱

 515891 ک3 757174 1۹:۹1 ۳)۳۷۰ +] ۴م؛ ہ۰ (۹۳ 7۶

 یو37 وچمچج <٭تا7٭۰۹ ۳۳ مج مە٭ج٭

 تچک +87, ٥9۶۹۰4 ٣آ 55۰۱۱ ہ7 چت

 ی1 ت۷۳ ۴ 73 ۹۹۶ ف57 ۴۳۱ ۴آ ۱

 ٹب× ۳پ ئب×۱ 4 ۴5:5۱ ب١۳ مە٭ 7> ج۱٤ ۳۴ 86۱ ٭
 ۹٢

 باتر7ا ہا !َكينَبسِه لال پت نِب ہل ناول تنا

 تاطبملا ۳۹ ۰۰8 م5 187 >7 ×۷ مج 7-7
 ۹3 ۴5۰۹ ٦< ب۰ (۴۶ ٣ ۲۰۳ت4 ۶۹۳ہ 7۲ ۹8۰ ۶
 8 ٥۹۱۷ ۰۲۶۴ م۷۳ 6۳ہ. ٭۳۹ 8۰8
 ۳ ۹٦۹۹۰۴۰ ۹۳۶۴ ۱۹۴٣3 ۳۴ ہػ, 5۲۰:۴6 1۲۰۳ق 34ج ٭
 8 *۰ ٭ ۳۱ لک ۳ی ہ۹۰ مم×٣ ہ و
 (×. ٭۱ رک 8 1۳۹۳7.۸5 3چک ×ت م٣ ج1 (:

8۱ 

 ۲×۹3 ہ7ا کوا (9۱ر-ہ٭ ات ٭ "۷۰ :

 تا1 751 ۹75715۹ (7:)-ک۹۹ ٢۹7 7257۹ ۹ 807ہ (۴
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 ہم3 .× تع ی <5 .پب۱۱۹۹۰۴ د۴۰ 5
 ×۳. <3 ہ م7٥ 3511۹ یی. >ک ہ >76ر٭ )۲۳۹ ۳۹

 ١1۸ م۷۴ ہ۰ 8 ۹۳۰ )۹۶ ٣۳۰۱
 آ1 م۳۳ )8 م١ ہ۲۷۳) م۹ 5ر 2518 ۴۶۸ا ۹۲
 7جج 0۲ ہ وھھڈ تا ٭م٭٭ یھت ظ۷ فہ ٭

 ٭7. ۱ ہ7 م۵۷۲۶ 1×7۹ ۶2577” 59 7۰31۹1۱ ۰۳۹, ۳ ٣
 ٭حمرو 8میچ م٭ 3. ہ م٭ مج ٠٣] ]مو 5. ہ83 ۹
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 7ہو ۸-۲8 ٭ہ ۹ م۴ *7ػي ۱۹۹7+ ؛

 تبع یا ةعاد یقرا نا ۴ ۹۹, 3
 2۳9,۱-<م۰٭ 51۹6 فی ٭ "۹4 59 ۳۹ 88 1 ), ہ۴ ۴
 ۹. ہہ ۳۲۳-۹۳۲۰ 7۳) 2۸7۶ 16۶ 8:۸17 577۹ا ۳)948 ۹ ۹
 ۴۳ ۰3۰۹ 3۶78۱ 5۳۶ تک مم مک پ۹ ہ ہہ
 میک 5۳1۲.۳۹۱ 5 کاجواب 500 8 7۰7۹1 71 ک۹۹ ۹

 بج وو 5۴۳ م5. ۹ ۹81 ہ وک ۳(۰(

 ٠*۰ ۳۳۶ ۶۲۴۳ ۱۹۲۶3۱6 ,6۲۳۰٣۰۸ یب٭۰ ۰7۲۳۵۹9 نج
 ۶ | ۲۴5 ا۹7 : 1۱

 چ۱ 5791 ۴ ۳ ۹5 ٣) ۲٦٦ ۹۹۰ت: 8 7
 ہ۳. ہ ]۴۳ >1 <۱ یر ۹۳8۶ ۹۱۰۹ 5۷۷۱ ہ
 چے ہہ. ]مج <۷ 385۳ ×۹ ء۳۹۳۳ ف7 3۲۸۹1 5
 ہ۹ یہ٤ وک می وک 5۱ص اتڑچا 5۳۲ 5۲۴۲8 4

 ]3 ۳ب5 ۳۰٣۳ ۹۳7 *٭ہ ۱ *۷٭3 ہ٢. ی5

 بج× ٭٭٭ ہہ :ت< ہ . ِتوفاتائںْشنگ ےہ.
 3۳5 71 ۹۴ 959 ۴ ۱ مت م۵۱۹6 م۹ ہبہ

 مج مج ۱×7 ۰۳۹ ٠۱× مہ! ہ×. أمیرَ ہ٦ ۳ 01 5
 ۳ 5۲ ۶۹15 1۱ ((٣۳ك<٭ .٣۳<٭ ٭ر ۹ر8 7۰ج ۴۹آ 2] ہ٦ (۳م۴۰
 صچ ۲ ٭۰ ]ج٭ ۱ و٭ ا۹۳ ہ8٤ ہہ ۹٭

 0۹1۹95 ۱٦۶ ۹ وہ ۳ ۶۲۹ 81 ۹۱۳۲۱ ۹۲۸ ٦۱۱۰۷۴
 ہ25 می ہ5 ٣۸۷٣ ۲۴78 ٦٥۶٢ ٭قوزرَق ۱ ۹۳5۹۸۳ 7

 505ر :۳١۳٣۰1 اج 7۹۳۱ ۵) ۶۱۴۳ ۴7۱ ٭۹٭ یہ
 53913, 78 < ۹۳8 71۹۹ ۱۰۹۲۹۴۲۶ ک٭ 73 6 .(۹۳ ۰71

 ٦٦× ۱ :۹۹) 5ت ۹5۳ 5 0 ٤ اوم اونما نیز

 .... اكرخَولِيلا ند ممتا - 3 7 ٠۳۹
 ہمہ یک ہہ ۳٣ :ہجچج ۶ع مہ قی ٭؟ یو( مٹ ۹.
 ےہ چہ ہہ مہ ڑڈچ ئی ×:٭ ۵ اچ ۹ ۴
 جج ا٭1( )ر۱ ۹ ۵ ۱ ۹7۹ >7. ۹9۶1 ۴
 بہ۲ مج ۱۹ ۱ ہ۲7 ہو۹3 ہ۴۴ ۹8۰۸0۹45 ۱۹۸۳۲| ۰7۶

 ہ([5.ہ 5777 ک٭> ۴675 ٦ ×7 ہہ, ۷۳5 ۴۶
 90۳. ٠٦ ۳۳۹ ٣۹٣٣ م٭۱ پک ۱ جہ 5ج 5

 عر ۹۳ ٭یہ۱ ۳ ٭چ؛ م8 ٭8ر٭ ۹۲۳۰۳۹۰۹ ٥6
 90:۶۹ ۳۲. ی<۰٤ ۹1 ٦٦5 74 ۹71۲۹:8۹ 73 5۲۶١ 7٦]

 چہ .٣ ہى >۰۹۱ ٥7۶7۰۹ ء۶ ۹۹| ٭:ت٭٭٭_

 ران اواھکز رب لا واھخ ریز یھ باد نمو 5۹۰,

 6ٔ دام

 ٦ تاب ۸ 7 اتنا یاس ۔سوک ھ 7 ٤ صو ك7 “َ ےہ ا 7 تو 5

  5'پآ لعلاپ َكْي دس نوع دل مشو هنشد یر
 : 7 ِباَدصلا و9 ١ ہے 1ند لا طس کج 3

 : ۔وھکلھ نعمت
 1 ۹نو عاد یاد عاد یش اتم ا نما یداھو ان
 -] اونما نیزئاو نوع نیلا ست اتوملاذتباد ںی .
 1 نِم یر جت اقرغَک إلا ا و 2

 : نُجْوَل | ۵ز نالیعلارجاروعت

 7 رک 5
 جے حج و نو ےہ ۂيِلو ھو دانا واھکر ربی واھش ری ا
 سیر تم وک کول .
 ٦ نا ودیلع یم ضلالت ہدابچ نم ٠
 ا شا اص بت تا

 ,[ئ۵"٣م"۷/*٣۷۲“سٗ سس7 :

 مد) 7× د7 د٭7 ج۰ 777۰ ×۱۶ ×× -.×
 5و۹ ٦ !پچچج ہ ہہ بہو وچ یج مکر /چوچچ
 اتر )7 ی۳۳77 7ج 77 کب ۳۹.۳۳۹ 8۳۹79 ۴
 ٭(6ی2) ہز 7977 ا چر7 ہی ۹۳ : 7۹۳ 577۳
 ]0ن ٭٭ عجم جوجچ یءےر ی7: ہہ٭٭ بج وچجچ "م9

 جہ ٭ن٭٭ 3ہو قی یچب ہرجوو ڑج ھہچچر پچرک 7
 میرہووج ج جی ہ7 و7 وجہ جر عدزر ي ڈر ٭ 7

 ڈ۳۳۰۴ +7 و4) بچ ر ہیی٭ ہمر٭7 ۷777 بو۳ ۱
 مر )یت جر ٭٭ ج7 ج7ہ ر ج5ر وج ہر <3. 7چ
 و37 +ر (مر وہ 0۳ ہ۳ا چہ و دہ چی 78

 سن ھائی ید ائ ھو پائی ان تلی کک
 ی7 ھر 27۹۳7 77 7787 ۳ ر با تا7 کہ 9-٭ رہ
 ۳777| ۳۴َدر )و د٭٭ "جج یچب یرججو روبرو 2۰۰۳ تو
 چچ ۱ یمر بو٭ ہ٭٭ جچ ہہ ×9 "ر55 ۷۲۳۳( ×59 2۲۳۷ ×ز
 اچار کم ہر اہک یک یی یم یہ 7۹9 ر 7۸7 140077

 >ہچ  ممدر ٭ 5 یروووی 78ہم چی ي ٥7۳ہ

 ے3 7 ا۴۰ 7۳ ۰۹ 7اب ہت ا اے جب3۴ ۶ 7۹ 77

 ۔یسر.٭ و( ۶ج ۱ 577۳ 7 897 وج "ج75۶ مہر

 ہہ ٹک ۹۳77۳77 ×7 ×7 ہ۲ یہ ۳ک یس یہ م1 یچ×

 جب ےہ .” چ× منور کہ( ٭چوچرچ ۹۹ج ٭]ر٭ 0۷
 ممەر 7ٹ پہ ہیرو وج پو مے برہم مچ 7

 ٭٭۳ ٭ہ٭ ۶۶7 ی7 7ج7 ×0۹ قہ بج جے ۶ )77
 بج  ہص ہیرو ہبجر٭ ٭٭ہ چر5 / موج, ج٭٭ 7

 7ر چک 2ب۶ 7074۱ 37 7۱
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 -۔دج جہ ند ہد -ح ہی ××
 م7 5۳. ج١ ی۹ :.-مہ. "ہ×٭ ٭٭۰ ے6
 ×× 0711۹ ×۰۵ ۱ ×۳۳ ۹) >ج76 ک3 ۹۴۲۴۰۱ ۹۴۷ ۹77
 ۳۹۶ ۹۲۹ 1۹۳ ۳۸ م۲ ج۹٣۶ ۹۴۲ 7 1۱۰۳۴ ہ )آج
 یے ۳7آ ۲۹۹ 35199 ۴۳ ۹۳۴۳, 51۹ ۴91 15.۱ 1 7
 35. مج >ج 858ہ ٭. ہ٣ ٭٣۹٢۶ى 6
 ۔ن:مد×5 ۱۱۱ ×۱× 878 ند َْمْمسَتمَْلا لا ٭<
7۴ 8 8< 5671 ×7۳ 1۹1 ۶۳۴۹۲5 511:8۱ ,۹۹ 518 

 ٭٭88 ۂحّیَماۂمْنََت ْيلا ها ہما *م×٭ ہہ ۱ گ ٭
۱ 11۹5 (157:58× 358311 

 -×ي ۳ کک م٭ 355ہی ٣ج۴ ۰۰۳۰۰ ٭8- ہ
 ۱ م۰۹, ۰*5 ×5: ٭+ مچ ]ہ۰ 55۱ ۰۶-3٠

 5٣ی5 (31۶۸) 5۷ أ5 ×۳ 81۲0۷ 8181 ۴1۹7, حتفلا دعب ةرجھال
 لک ےب ×۹؛ ۴5. عہ5 *٭ 8م ہت ا8857 ۳آ ٣٭
 ب3 ہ 05× ء۰ ×5۱ ہل ہی ۴۳ 565]), ۹۲5:۶1۹ 5
 *3+ م97 ء۱٥ م٭٭8۳۰۹۴۷ یک 8۳۷۴ ۹77 ,ہ٭ ك6
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 ]51521 ٣ < ×5 ہ۹٭۱ أ۳ تو ۶و ٭ ۳ 7۶5

 ×8. ہت -٭ چپ, ۶٣۳ ٭٭٭ ۹5 :] 68۹
 مو 1 ]5 5. "۰۳۸ عج عت ٭می ۸۳۰۷ ۹8۰
 )-ہ :٠6١ ۳ ۳٣ ہ58, ہی م8٤ ٭ مچ ×٭جػ ہک

 51 57۳1 713۹ ۹ و ×۸ ۱5 ء:۱۱۹5] ۶۲ 715 5۹ 7۳٤
۱ :۹13 417 5181 

  ۳۳۳.7 ×97 ۹۲۳۷۹۹( ۹۴۹۰۰ 8٤5"م۴ ٦ 181
  , 6أ۰18۹ ٥  +7٣٭3۳ ۱۴۰ ہ۰ ×۳۶ ت57 ۴۶ا

  8793(7 ۹۹یا7۲۳7 ۳٦-چج٭ ج۵71 ]۳۳۴ ۱ 33158
 )3۶ )۲۶۰۷× ٣٣ ٣ج" مہ." (۱۴۰۳ہ٣٭ ہ٭)

  0۵9مجم 3ج ]ہ۳ ڈہ ۰۳" ۴۰۱ ۳۲
 ۷ ۶7-۱ ۹۹ 7 1۱ج۷ پ۰ 59715 717۲۰ ی۴

 <۲ 371 318 ۳ -۹81۳۰ ك5 1۹۹۹۴ ۴۱۴۴ 71۱
 ۹۳ ) ۱٣7 م۹ :55 ق *(19۰3) 77 ۱ ۰۳۲۳۳ ۹57۲۲ 1165
 ڈ5 ہ۷۰ 1 "مدد ی× ٭۲۲۰۳ ×7) "۹ ۱٠۳ ]ک5

 (518) 3:8۴, اریخ تبصا امشیح هللا دابع دابعلاو هللا دالب دالبلا

 متٹتان 5۹.۶۹ 138 ہ86 1918 ک۹۰۹۶۹ ۱ ۹5 3۴١۱

 م5 م۹ لک <۰ ×3) ۳۹۷۳ ۹, ء۹ ۰٥۴
 ہہ ے((۹۷]--ج۸39)

 ۹ 71 27 578 8, ۰ 171۹۰۰55 ء۳۰ ٭
 قا ٭ .< ہک ×× ّہج ۹۱ ]ہہ 51 ۳۴۳, ء۴

 ×5 ہ5۳ ؟ہ۳۴۴٣۳. مچ ۴ ٭۲ جی ہم مے
 ×4 ے(33] ما7)3)

 ١ ہ۰۵ ہد دو *.ت ہد×× ٭ 056 ,3
  "۲۹۳۴۱ 8۴ 7ہجچ<٭ ٥۰6  041 5 ۱۱ج51۹ م5 65+
 ١۴۹۰. 8 5 ۱ *]5۹۴ا1۹ ٭ا٦) *۹۹۹15۹ چ۹ 5)215
  ۱×( ۹۳۰ ×8ی۱۰5۱ ۳۸ ۴۱۹87۲ ہ وج ہ۳۳ ۳-6
  "۳٭٭ م۱ ۴)۶۳ج 4ئ: ۹8ن 93٦
 >٭ہ٭ بہ ہت مج جبہ ہ5 ہ )٣ ؟ک 531٦۳۴

  ۲17 19 55 ۳۴( 71 <8 3۳, 6 7 5ہک(
  86بم وک 15۱ ہت ٭, [9۹)ٌو وم ہ ہ۴۳

  5 ۹۳۲ ×0ی5 ہ, ۲٭٣٣× ۹8۰٣۰۰ ۲۳۷۳ 3۳-6۹
 بج بج ء۷7۴۲ ٢- ٣٭*٭ ٭ج ۳۳۶-5:518 857 ٭۱ ×8ط

 ہ۹۱ 05 ہ8 دہ ×۳۳ چک 5 9۰4..--6
  ۰ ۱ہ۹ 35 فی۹۰ ×57 3ہ٭7ک ٭ی ۲٤٥ 5۱ 5۲۹57

 5۴۳5 ۱۶۲ )۳-٭۷۳], ۹11۴85 < ا٭5۷۲۴ ۴ 5 ۶٦ا۴۹
 ا777 5۳۳. ٭ 7۳۱۶1 4)5513 ۷۶ 9۳۹81 7۸81

  7۴ا۹۹۲5 ۱۹۳۹ ۳ یی. ہاتوآج 8۳۳ م6۱ یتا
۹79(۹ ۳- ,۹۰ 511619 ۹(3 ۱ 

 1391۲۳۹ 5۲۶۳ 3-13 5 ہ٢, 7آ 8ہ. ہئ پچ

 ۱۹:81 5118 ۹15۳.۹۹۰ ۴7۹۲۳۹ 137 مہ, ( 8

 ہ ےچو5 رو م" اجے م٭ ہ۳۸ *8م۶م ج5

 وت م ]میڈ ود ×اڈ یج 3ج6 مچ ]ی۶ سد

 2175 59777 ج۹74 3ج م75 ہمہ ی٭ جو٭٭٭ ۱
 ۲۰18 ۴. 9 5 ہک <7 ۶۱87۳ ۱۶۲۳۳ *ر× +7 <

 ہ۴۲ ۹۹۳591۹ 5۷ ۹۸ ۰۶+

 ہبات+٭ب 351۶, ۶۳۹ 1537 3:1 88 9387۴ 86۱ 69

 ۳)0. چک ۱ 8۹4۳۲ >۹۹۴ ]5 )ہ۳۲ ہہ. ہ۹ 3:5
 7798۲75-785 ۹85157 5 ۱۹۰ ك2ا 3 7۹١۴

 ۹ ہ٥ ی۹ >-+.8۳ ٣ ,8۳٣828 ہم 8 ٭؛ ۶ص

 ؟[٦ ۱ ٭8٥1-+ہ9× 58[8 ٥۳۴ 8:۹۰5۹ ]۱۱۹ می >۰ ۱

 ۳55 ا5آ 1257۳۹ *۲۹ ۱۹ >7 ڑج ک

 13375 ٭٭) ۴٣ ٭٭) ہ٦ و: : 3م
 8و١9 ۳7۴۰-۹ اکا (۹۴--۰7 >۹ ہ۰٠٢٦ 81-۴7 ٠۰ 8۴۳ ٠>

 ی5115 ۰۵ 5151۳۶ 98۳۹ ۷۴ ×× ۱ ×۶ ۹۹

 ۹۴ 5556, 515 ک۹ 35, ۳1 ×2۱

 17815 (71) ۳۴ ہ۶3 ((۹۳ عج نج 8-ک ے5

 ک۰ 7۹ ی11۶1 770 ۴ ,۹( ۹۰۳۳۳ ۳۹5 13775 ١1۴

 -٭ ہہ ا9ّ ٭× 33 ص٭ 68۳۷۷ مج جج مہ
 5751 5۶۱۹۰۳۳ 1۳7۷6 ت7 ۳ 53×۷ 88, 8

81 

 ہ نو اک ہای ہ5 ٣×١ ہ]چج ہ۳۲ <
 ×۰۲ ۹ ۹۴۰۲ 55 ۱۰۷۰) ٭٭۱ >ہ٭٭ ہم جج جج 3 ہ8

 7.۳۳ ۹۰۳ ۴۶۱ ا5 ۹۲ ی۰ 5۴ 7۶۴۶5 ۳7 ۳۹× ٣۹

 5۹ا 55۱75 ٥5۶ > >۳ ٭٭٭. طا لیس اوج اَكلف



 تععا ہماوق ی۵

 ]۹۴ ت57 7

 کت ہ”ج٭7< مج <ہ 3وہ ہ٤ )1 5
 ٭٭-٭. ہہ ×8 ہ چآہ٭٭7 ×ات, رک ٭ ۳8۶ ۹7۹3۱۴۶۰
 ٭۹۰۰آ ہ ×۷۱ 337 ات ءاچ م۹ ٣× م۴۹۹۸ (۲ ۳
 ۹9۴۸ ۹73۰۸88۸, ٠۳۷۹۱ 578 1)۹ ۴ ۱ ۹ ۹71۶7 ء(۴
 د۰ 5-7 5 3۳م ۹ ٭۹ ٣٦ ا۶6 ی۹۰1۹4 5۴
 ماہ3 د۲۳ ×5)3 ۱۹ر ۴1۹ ۱ک۹٭] ۹71۹۶ ۹۹7 55۲5 6ر

 نون فنا ہود 5۴9 8۷ 1۱
 ×۲۹ ۶] 55 ہہ, 531 5 ۹۰۳ ہکآ ٭٭ ۹598 515۳۴ ٭
 ××۳۶×۳ ۱ ر7۴7 ×۶ ٭۶ م۹۹7٣ 07۲9, <۹ 7۶ ۱| اک

 ہ۰ ٭ ٭3ي ١٠7 ٭چ٭٭ ۶۲ ی٭ ۴5۴5
 ہ5 دبو٭ ہ07 ہے ہہ 8 ہ۹7 78 ٤

 جج٭ ٭ہ وی ق× ٭م۔ت.---77 "7ت 5۲۰7 ۰5 ٭
 *۶۰۲۳۸ 73.57۳ ت٣ ہ5 ہ ہ۳۱ ۳۳۰ ۲۰۲۴۱۳۷۰۲ یا

 ہ۳ بج ہم(] ۹ب -< م۲۰ 1 ہ ۱ ٥3
 ہ۹ ۹ ھ٢ ۹ 571۱

 ناول یل ۃرجْالارِا لا نا بولو وَول لا ژلا ہما ہا

 - یل[ ناربح ×0۹ ا۶ا ۹۹۲ ×× 2775 59) 87ہ .۔
 ےوئڈر

 و ٥۰" یب. ۳۱ ت8۱ 2۲١۳٣ ۹5 ہہ
 یاب او۳۹ ۹ م۹ ۳ ہ۹ ی۹؟ ک3 ۹ا 3۳۹ 78
 ٭م٥ 0 5× 8, ہ۲٣ ی8 ٭٭ 57۳ ٭٭٭ 5:8 ا,

 ہ١ ۹:۹]9۹3 ۹۳۹۹۹ 57۰۱

 +)٭3آ << 8۳ہ ہم م5 ہم” یگ 1
 57 ۹(3 7) ۵٤ہ ۳× ہ8۳ ی٭٭ ۹ 571 .۴×

  ۳۷۹ ۹ 8۴م×37 ۳٥م 5.۹ ۲۳ ٭ق۱

  ۳قیم ہم! جر کک ہہ 5۲69 ت۶ا( ۱۹] م۲
  ۹ 1 16ہت 3 .5۹7۵ 591 ۳)8 ہ۱۳ ۴ ہب

 ی5 ٣٢٣ 85 51177 ۶1571۰181 5 ۶۲۲ ۰۱۲۱ ۲۹۰۳۴۳ہ!
5 99791 55 65۳ ۶۱۲۹۹۱ 950۴۹۹۶1 ۹۱971 5:5 

  757 6 717 1۳۱۹۱ج۱ ×۴ ×5 57۰ ۹۳۳ ک۹۹
 ٦ 8٥٥۳۴ 7875ت(  ۹ 635 5۳7ی٣ )01۱8, 588 ۷۷۰۳م
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 ۴۷ ٥ یدااملضا

 کک کو کوکوت وک تو تو توتوت تو تو تو ویگک

  الںیاتلا رکنا قياَو ۂَدْمَ لا فلم اڈلاَدْمَم
 | نشو ای دلاور ولا نشا ماظ نو0 نزکم ا
 -] هللا یلخات عا سا قاتل وا 8 نواقع مم رت اہ

 | وی سم ل جاو فان الا د یبا مو ضاالاو تلنلا ٠
 ]اد کوان نکل وتر یئاقلب الا نیا کئ ا:
 | مل ست نم نئ ہا نا تیا ریو ضا ا7

 ہعط رو ف مرے اس
 ے٤ مم ےن |چچس

 ! رٹکااهورمحَو ضر اوراکاو ہیڈ مھٹی لک اک

 1 مل هللا ناک مق تالاب مھل سر ۃھتءاجوادیرعاکی ا
 ٦ نئوئا ةبلع ناک ت6 نولَكيمَهس اون نالَو ١

 ہ1 توریت ا لا تباوب لک نآ یاس ا
 مون وا0 نومجر پات ہوس یت یلعااڈ یل
 پھنسی لو م نون لا ید شان
 ٦ ەنژرنک وارد اکو اڑمَتش ها نِي ا
 ٦ تا اما نفرت بو هعاکلا وت م تو ا

 ۱ ےہ وس وو یس ےوسوجح ںونہ ۱ : 9 سس ےیوس

 [ ہ0 ندربحی ةضور یی مھٹ ِتحلشلااولع وا وما
 . ٹپ ٹا 3ل .× م ۸ رھپ شا یھ وچ ٹپ رپ گہ اھ ٹن رھپ 5+. ٹپ ا ات سو وک

 میر بچ ۸یہ قی ی٤ ہورج ہل ہک تک منوجہ
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 377 ٣ج ہم ٣ ٭ ھم ٭یج جر +9٭ٍب پچ9< ہ
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 یْٹُسْولا وا لاَ تل لحاو ظن
 15757 915155 577 77۲7۶ ت۹ ۱ ۳۲83 2-6
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 5715 ۶۲٥8۰۲۳۹ 77 ٭ہ ہہ. >.×۳. ۹۹م ٣۱" .8"مو

 1۳-2 (یاور۔ہج مج 3٢ مہ, م۲۲۲۳ ۴)

 15۷۳9 -ہ5 ةو٭ ۹ ۱۰۶ ۳ ۹۹۶۰ہ, 21۱7۳52ء[۹ 5۴ ۳۴
 ےہ وودا سج

 2717 ک5 5 "م٣٣ 6۹۶ہ | ہ۳۹. نوس نہج ×ح٭ج ]۳9+

 .٣+ َنْوَخِصت مج ×ح جج و جہ  ایٹع ×۳۳ ہ 7
 و۰ َنْرمْظت مح ×× ہ.٭ :م× ٭×3٭ پ١٤ جب سب

 715 ک۲۳ ۳۷5 د۹٣ ×75: ۱۹1 ءاَفيلاَوْوَصكَمَتاِنَِم

 ٭٭7 8۶ ۹3 ,۱۳۹۳٣ نیست ُفح ۳ ۲٦ 8٭ ٭ یب ×۲
 575 ٭ 7۱

 ٤ ٥ (5:)ک۹ 7)27۹3 <7 ۴< 17957 254
  95کی ۲58 ۴0۴ مہ *۲۳ 5ا٢ ۳ رر"

 ×٭٭ لَىِرَلےہلاَ ٢ جچو ٭ج٭× .37
  11 ۶۲۵ ۱>٭7-۶٭77 ک7 )۰)30( 7)2113 7 _

 ج۹ 9 ۹ ۳۴ 8٢۳ ۹۰ ہ۴٣ ہہ ۳۲۹۳۳ 7+

 ٭٭7ہ 8۳۰ ق رک می م م۳ 8(۹ یو ٭
 71۹ 5 ک5 ۱

 تم یم مل اک یک ےک یک یک اپ ٹیک ڈیم پہ ٹیپ یم دی دی دم دی دی پی اپ دی اپ یک

 رْمْأْلا یاََِد اتوِللاي اَوْب تك اَوارقکن نل قا

 كٰج ہللا ضف0 نورضحم باذتئا َكِل وا

 >1 تٰٰکلا نتمحْلا ہل ود نوَحَِصَت نجَوںوسن |
 سہ رے ۲5۔ےی __و یہی ےہ ہ۔ے یو ۔ اہ

 نئ عرخی م نورھظن جواد ضرالاو
 ھے

 : هم سرا یو یا نم تا ٹا ُ
 رزھ ںرا وہ سک سہ ےک ںوچوخت یا ۱س

 -1 ند وکَفلَخ نا ییا نیواڈںوج او اھتوم
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 وک چ۰ ۳۳۰.آ ہر ٢ 1ج >٭ 8۳ہ ×۳ ٭
 ۱)8۴5 ب3٤ ۹۳۷۷۸۳۰۳۹ 8۲۳ تب۹ ۹۲۰ *م+٭ 8۳۰۹ و ج
 -×..×٭۱ ی۳۰۹۰ ٭ججج ”ہہ ؟.×٭ یک 0ہی ہہی

 تکناکآ

 لنا ںکتننا لو -- ہہ ہ۳ ہ۲ ×7 ۴> 4 ۳۳0> 7 ×٣×
 3۲9, 51+ 5ا۹ لثشم )1 جر >۳. ۹ 1)۴67 ٣٣× ۳83۹ ٣

 5۹ 3۱١۹ م۸5 وا5 ۹۴٥5ہ م لثم جہ.
 ماوک ۳1۹ م)٭ 85۷17 ت۹ ×۱5 ہت ک۹۳ ۱۴]

 ی۴ 515175 ۱۹) 5715. قو شک رو لشم ۹ لشم 6 لاشم ہی5

 5111 5557۹9 ۹81 ۶ا5 ۹۰ 6۱

 ۳)۶ ۳۔۴ 930 اہ ٭٭ 8م ٭*۳]×0ع× <
 ۹5] ۹5ا8 ۴۳۳٣ ر٭ ٣۱× ۳٢ ۰۴۹۳ ی٭5 3:7۷
 ۹ا ۹8۸۷۰ ٭٭ ہہ. ہم۳. یر ہم- ر۳( م۹٣۹ وج

 ج۱ ہ۳۳ ۳-۳ ا, رے ۱۳۳ ۱۱88۸ 8 >٭ ٤-8
 ہم ۷۳77 ×۹× ۱ ۱۹۳۴6 ہ5۷: 5۲۳۰] ×7 ۴۹۲ج7 >7 مہ ٭ہ

 ہ۲ 51314 51715۹8 ٢× 7۲٦ 3إ ۴۲۹ کی٭٭ ×1 38) ۹7۹ 6۱

 ہے)۳ 5م 77 ۹۹۶۱۴۲۹6 ۹18978 ١ ٢۹
 ب٦ ج5 ہ ٭3۸) ٣۳× ہترک۶ا ٦۰۴5 ۴۶ ہہ 5۳ 9)3 +۴٤

 جمع مچ م5 کہ ہہ: ۳۹۲۹ ۱ ہ۶ ٣٭77۷٣ ہد: یک

 6)۳۶5 ۳۸۴ 7۲۱ "ا۷ھ, 1)7 م۹, (۴۷۰۳] ٢ ٭ ×× 17٣۴
 ٭قح٭ہ٭ ٭چچ ٭ ہ ث3 5, "۱۴۶۷۳۷۱ 5۳۳۷ ہم

 د1 7۴ 9۹) 51۹ ×3۳ ۹7۲٭) ۹٭۳ ۰۶

 دح 2۲ ۳ ۴۱ ہے ہہ ۳۹۷ >3۵8 ہ ہا3ججو, اچ

 8۰۳۳۴ ج277 ج9 7 (۴۴ 5 و87 ۴8۱۲۲۳ ×) ۱

 ہ0 ۰ 5۷15 *ہ5ی15< (73)۔۔( ۲۹1 71181۴۲ ۴11۹ 81۳۷

 ۳۹| 1 6.۹۰ 5۳] أ۴ ہم :.۳۳۷ 7)5۳8 6 -5)ز ۰75
 ٭٭ ۲۶۸ )۳8+ پآوجڑج٭ ۲3۰۳ا 8۳ مج ہک

 ۳ 8م و× ٭٭ - اتْیَح نر َكَمْيَمَمِيَأَذ
 ۹۶11 5۳ ۴ <۱ 7 59) 5۴ ×۳۳ ج8۳. ۹

 ۹5۲۹ ۰۴۱ ×× ×7٭۰ الم س اكل اَرطت یتا طا ترق

 رظیفلا نیلا تإلذ ولا عل لبیک ال -- هللا ۃرطنف ر8 87
 مقاف 511578 ۹71*371 ک۹۰ فینح نید ۔۔۔ یہ ی۳150 ,1)6 95 8۳٣

 .  .٭٭.۳٭ ٭۳۰ ٭٭٭ہں بب ہ١ ×8۱
 فینح نید ٭٭٭٭ ترطف نید ا *ا5۹3] م٣ یچ کیچ

 ےن کا ا ا عرماپ شراب فا موھت ا ةجیا صو ٠
 1 ن نم ۂلَوو نال ینا نا پودا
 ۔1 اڈ یی ناف 6نوتید کل لم ضرالاو تالا ان

 1 کل برض ریل علاومد رالاو بالکل اہ

0-22 
 2آ ہںیلیبئ یف الا لضف كي یک شئا اوم ٦
 2آ یھب نشو امر ماما لظ سیل میلا لب ا
 1 َكَعِجَمَمِقاَف ہ نر نی مولامو دلا لْصَا نم ×

90 
 ×۱ اور نیر ن٥ا نیزرلا نو اون وا6 و ڈولشلا 21 اونھقاد ةوتاَ کا ین نکال ںیاگلا ا

 د2 ۔ہے۔وو چپ وےہحص ے77ے ما ےہ ھوس٭ ١

 >] "نوح برج اکو ھٹید ا<
 ست 0 ×

 مہ رگ

 5 55۱1 ٭ہ 8 و۹ 8ہ وج ]مح 3ٹوو 8

 5۳۷1785 51۳ ٥51791 59۹٦ ,٥8۳۹8 28 ۹7۶7۳۴ ۱ (ذط) 7

 ۹ پ74 ٦" اچ ا. 7۹ 575۱ 7۹5 679 0۳3۳5۱ 6۹)

 15 2۳777 ۴ کہ ۹ ]7 799. ۹۰:۰1 ×8 8
 ث م۱ یکآ ٹاو ۴۳٣ >٭ ۱ ×7 ہ۹ 93۳۰ >۲٭

 ×5 ٹو٭ یس 8585 وجہ, ط۳۱ یر ×اوک

 57۲79 5۴۳۳ ٣۳٣ ٥577۲۷98 تج یجإات 3۴ ۹۴۱ 7 :

 تا۳ "8 ” 3 ص۵ ہد -.٭ .۸۳.1٢ ٤+)
 ۰ 5[ ہما ٣۶٣٣ >۳ >۳ ×۹: ہم۱ ۶۵ ہہ

 أم۱۹۰) ا5۴ مج ب2۳۰ ۹۳ك] ماجج دج ج : ك8

 ہ۳ب.68 +869 7 (۹۰۰۹۹) ۹۹919۹6 ۳۴( ۴8۱ ہج)

 ×۰ ۳۲ مح: ہ۲ بل ٣ ہ۹ جو وو

 ے1 ۹ ۹۲۲۳۱ ہی. 51پ 1ج <۷ 7۹. 5۳ ۴

 65۴۰۷۹۰۲ 515 ۴۴ ×157٭8۸ ہ۱٤ (نم)ز و ۴
 9ہج مج 5× دتا وز٭ ہت ہجچیج در ا5, ×ج 2ج
 55 ۱۳ ×8 ٭"ب ۱ ہ3]5۲ ×2 م۳ 9۰ی5 ہر کچ

 7 ×۱ 16 518۱۳۱ ٥75 5۲۴ ]۱ (تد) 55 5ا8

 8 ی۹ 55:55, ۹355 ۴7۳ ۴۶ ی۹٭ 9۴۲۳۰. 5ہ ۴آ
 3 (ہد)ز 551 5۲۴ ×۲ م۳ ×٭ مج یج .  ہ٭ <

 25 5۳9 *!7۴۱ 2۳57 7۶ج ۴۴۰7 ۶ ×۹۳ ۶7ہ 35٤۱



 اد چہ ڈزہجہم ۳ ۱
 2اب 77 5۹5:۹5 7157 ۴57 ۹7۶77) 158 ۱۷۳۶۳) 7۴

١.٤ 
 ہر ہورب ہی رہ ہیرو ںی وہ بر ںی ہم رش بی ںیہ ور رک

 لئ اھٹئاشا ساعت دکان مس ہک ات فا نھ مففش اپ جہلم ہل ا2 7+ تلمحخک ےس ہود تام ےہ

 58۹ 0 ٭یررک ہ۲۰ ہم5 8585 ٦٢ ۵ ا8۴ 6
 مءد٭ ×× ۳ 3ہ 1ر٭۶؟ ۱ہ ی۹ ۴۳۱ 7

 74۲۹9 ۹۹۱813) 3675 ۹15)۹۱۰ ہہ 77 ٣-۰۱۶۳
 555 ۹۹۹ 3135 * ہ۰۶ ہہ ۴٭) ہ٭۷قآ ٭ ×9 ۹ ۳
 ہ0 7بہ 5۲× << وجق ۶۱ ۹< 5۴5 "0
 7۳6 ۳۰۳5 ۹ 5ج د۳ 8 ی٭< 5٢7 2۳۳. ۴۹ ۹ہ
 ہی اچ ۹۶6-۳ ۳۹۹۲ 5 ہ۳۴ ب٭۰ 5۴ 71ہی مس
 ہ۴۱ ک31 ۱۹8۰۰۴۰ تہج !أ عو 3جو کہ 50: چک
 255 >5 :۱ ۹۰ 35ہ یڈ 0۰۳ 0۴۸۳۱ ×8۱ رک
 28۱۹ 9ا0۹ یک ۳ مڈہو+تم٭3ْ یدرر أ۳

 تا۱ 7۷1۳ ۹۰۹ ۱

 'ںج و589 ۰ :۱:۱۲ 28 ×۴ ہد٭تچ٭ ہہ
 ی٭یرمج 5۲5۲۰۲ 31 ی5 >۳۰ ۶۲۰۸۳۱ ۲۳۴۱ ک3 5137۰ یڈ

 ہہ 5< <1 ۹87و ۰۹ ہ< ٣٣۶" 8م38) ×۳۲ 7
 3 ×8 8۱ 88 ءہر٭ 8۸ دتجانو ۳۳٣ ۹۳۳ یج

 21515 897ا 81:8 777, ٥ ٣۴۳۳۱ 55 7174 ۷ ٭ز ۲ ۳

 *ج۱ یلّمْنءَقلَع يَمَْئ لَا ۔كہ٭ ×× ہ۱ ۹
 ه 8۳۲۳ 83۱ مہ [(8م٣ جے: ٭8 می ہہ ہق

 ات ۳۷7۹ ھ5 ۶٣ ۵۳۷۴۵۹ 515 ۱ ۳۶7 075 ہ۴ "چ
 ؟۹| 27۳ ۱ 511۹ 557۱ ٣٣٣ 37١88 چ۳ ہ جگ ہا ہى
 ہ۱ بے ؟۴ت 95۰ ٭ی مج یصح +7۰" م55 ہ۷5

 ۳(۳ "٭×٭.× ۱ ی6 ٭ہم×٭ ٭؛چخ ٥6" ٠
 ,8٠۹9۳7۸ ۹۴۳٣ا ہ ۹۰۴۳ 9+ ۴7 ,٣* 5۳8 ۳ ٭

7۱ ۹ ۶۱۴۱7 ۹7 ۹957 

 لا لعل بریک ال ج8۳ ]۴ ہ×٭ ہت ہہ. >7
 نج تلک ہہ <5 ۳5 ۳ 5۹ 57۳۴ م۳ 57
 جب * 8۹۹ مج ۲٢ ۱ 56 ۶۹۲۰۴۰ م٣. م5 6
 ڑ6 07 >۱ 95۲۹7۹ ما رک ہ1۰ ۹۶۳۳ ٭م٭. ۴۶

|۹ 

 یب ہ۹٢ نددیعیلللا شإلاو بلا ثللحارو -- 17۳59 6
 ٭۹۶۶ 515 ۲ ۱۷۴۴۹. ۱۱۱8 1ت۸ 6 7٦ 5۷7 ب٣. 7<
  (م۹ م۲۶ 5 ×ز [۳٣ ۱ ٣۹8 ی٭ مہ 5٣۳۶ دانی
 ہ7 یكف۰۳۳۶ 5775 << ہہدرکا "ہ۳۰ ۰۴۴۱ 5: ي۳۳ ۴6

 2115۲8 ا۲۳۶ ٢۹1 ک75 ۹7ا3 7٦ (م1۹ ۳ 15 1۱

 3۶۶0۲۳۹ ت۶ا ۹۹۰ ٭٭ *۹۳۳۴۰ تاج ٭جچ ہ۳

 ج : ولا قع لْبْت ال جم جو ہہ" ۱ ۰۹, ٭
 5ك5۱:5۳۹٭. مہ, 5۹۹ "٣ ہبٌ٭ت ء۹۹۶۹ ٭٭ ۴

 ۹6 یے ی٭ 5۴ ۱۲۰۳7۳۷۹ ,٣۹ ۲٣۱ ۹۹ م۲ 6
 ۱۰۱ 5ا5 ك8 5۳۳7ہ ”٣۴ یک ۴96 387۲ ت۶۹ ہ۲, ۴ ٣۳۹۳۴

 5 مج ي89 مم 9ہ ٭ّمع ٭۱ ٭ص"٭6 >) 6
 م۰57 ۹7 ۹41 ج5 مک ہ ۱ یب ۶۰ ۹۹۳۶ ہقرو ٭٭
 ٭٭ 55 ۰8۰۳۰ ہ جہ۹ ٣۴۴ ٣۷٣.۱ ب۷ 2۳6 ٣۴× ہک

 9)9318 ۶۳۴۹۹۴۹ ۶٦ *77 ۹۱1129137۶ *ز3718 ۰۲۳ 7۱

 ۶ 5* صف نایرشملا ناونول تو ۃولضلاا

 ط۱ طہجیج رہ 77تےصتتسصکحج اج ہمسع٭-ت ھھچصجسعوطحص- ہاوس

 "ل8

 ٭ ہہ ہ9 5۳57 ۹ ہ73 7۰5ج 858۳۷۳ 555 ۴

 اند اک 51اپ ]7 7چ ۱
 ٣۴ 67۴  <۹ی : ۳7٥8 ۹۱۹4۳۳۱ ۱۳ ۹۲۳۹ 3735
  ۱و5 تا ٣۷×  9٥56ہے.

 (یچجر ان55 ۹ي 27۳ ہ۳۳ ہ۱ 3۲٢۳۰ ی5

 ہ۴ 5 ت7 جہ ہجاخ ۹ پہ
 5۱ ۹۴5 ۹: مو جچ وم ہ مج. ٭ہہ ء٥
 21آ ۳۳ ہ1۹ و۱۹ ۹۹۱ 178 ۳77

 ۶ 5۳ 7۷88 87۰:۴8 ۶ج مچ مج
 2751 +7 ۴ ١٢۳ 1۱ 5۳۰۸9) < 5 <۹ ب٭ 7
 ہو ورک ×۱ ۳× ہوتا <۹ : ہتاڈ ہا رک

|288۰8 

 یقر ا۳ی ۹× ھہ٭٭ ہ٣۷ صک ١ ٭”<-. ۴5
 551 7595 5ر۴ ۳۳۳۶. ۲٢× 77 م3 < ًہ٭

 م۳ 7518 7 2 3۶۳ ×٠ ۴۳۴ ۱۹۹ 4۳۹۷٤5۶" ۹55 ٦٥7۱"
 ٦< ہ٦ م57 ۳۳

 +6 ہہ 33.9 ۹۳ی م6 ۹۴۰ *(ی١ (یھ)

 ۳3 ۰× ٣× ×× ہللا لعل لْيرْبَک َل م۷ هللا ںلخ جج
 ہ3 ہلا َترظف -55 ۳۷۳ ×× ۱ 3×۰۳ ×]٭٭ ٭. د٭

 ہہ ہچ5 ہ٤ ۳۰۰۳ م3 ٭۹9۹٭۹ جہ ۹ ۲ ٦٠

 "ب۹٣ <ہ ×۶5. اج ۴(1 جہتع م یدو٭٭ ۶۳ -جہ
 .٦ ×۲ 338) )۹51 32161 ۳ج ہ٭۱۷۳ ٭ک٭ ۹<

 38755 ہ۹ 55, ٦ ۰۹۹5 ٠۲ 5873 :۴۹) ×۰ یا ہ۳7
 )٭ ٭×ہہ٭ ٭۱ 1۳۲۰ >5 ۴5۰ ك۴ ۰۹ ہما ی۴
 ھ7 77 ۱ 17۷7119 7ا ۹ ء7۴ ۶5 1۱

 235 ۹۰4۹511 576 ×5 ک3 ۶۹7۰۹ 1۴۹۶ ۰۶

 5ا71 ۳۳ ی5 ھم 5۹6 35. جی مج 6

 95+ 9۱۹ >۴ ×8۹ 48۳ 9۱ ٭8ی 8
 ہ7 ج۹ 18 ۱۰ ٥9۳۶ (کل)7) 5 557 ۱۱× ۱۴۰۳۶
 ٣ 2 ۹۳ تہ۳ 3 ×× ×۰ >٭7۰۹ ۴ )۱

 +83 ٛ٭ 5157 5۴ *8۰) | ہ30 ۲۴۷ہ یک ہہ 2.

 ۴۳. 7-۳ ٭ ب۳ م× 8۰ 8ی بب 2×
 چی ہہ >× ہم ٭ی كي ہى ھ87 8ہ ٭ ١

 ی5٦5ا۹315 375 ۹٢ ۶۹۹۴1۳۰ >676 (۹7۰ ہہی ٭ہ ۱
۱ 7 ۶۹1 74711 ۴713 ۴18 3731 .۳99 

 ہک 1 8 یا ہہ 71 7 ۰ ۳× 7۹۹۳۰٣۳۰
 757۴ 27۳۳ 8 1۱ 7 ۳ ۹۹713 ۶-5 ٦<

 ۶۶5 ۱ ۳ج٣ 7ک >*98م مج :؟ پ ی۰

 7۱ ۴۳۸ ۹۹ ,3۶۹3 ١7٦-۳

 ہہ ۰٥ ہہ ×3 ×۸۳ و 8+
 ج5 ۱ ۹۹ ٥9٥3 88 مہ ٭ عم جتجو جج
 5۹1877 ۴۲7۲۴7۱ (م٣٥.  ]۱:۰ مم٣ ٭۳٭ وج وہ

 3+ مہ یک م٣ 95 ے ؟جك ۱ ہم نج ۶۳ی

 ۹۷۹۹ 5۳۳ر 5136 2:5157 ۴۲۰۴۹ 5۲7 5, 5۹ 7۴ ۱۲٠

 >5 [[ ہ١ "87 8:۳۰ ×۴ ٢× 1۱ 88۰ (چی)ر۔ہو

 ]۳ ۹7 ۳٣۲۳۳ ١٣۴۳ 377 877۴ ۴7۹ ی۰ ) 7 ہ



 ین کا ٹی کی ا ا کب یھ ا 7آ

 2۱۹۳ >5 ۹5۲۴۹ 227 ۹۹1 ×۹5 6, 75 ۴۲۰۰ ۳7ہ ۱

 اھ ۳ ۳۴ 7۳1. 75۳ ۹ 5۲17 7)5 57 ۳۹۷

 ۳ج۱ ۵۹۹7 ۹۲۱ ×7. َیِشْمْلا نِاَوَنَوَلصلَر -۔ ۳۹۹. ۷

 م1 می ہہ. ہہی ۱1۱۰۷۳۹۹1 51۳۶ ۳5۳ ۹

 77 99 (0511۴ ۴1۲7 ۶۰۱78 ۱ک۹۰۹ 51۴۹ ۰7"۶۳ا

 ے5... ایان ھکيد اوور نیل نم اب یک 7۳
 551, 7151 354 ۴× ۹] ۹۲۹۹۱ ۸٣۴+ 78× [۶× 7> 4۲٥

 یچ ؟)٭٭ ×۳ "ہ۲3۱۰۴۶ 5 ۹915, ۲١ ۹5ج ٭]ہ <۱
 اًعیش ×6 ةعیش -ک۹ ۹۳٣ ۴۳ ٥۹۰۳۱ ٭گ۳ 8
 جج ةعیش ۹۹۱ 55 ۱ 9۰[ یا8 ہ۹5 ٥۴ ا8۶ ۶)548 ۱ ۹

 2:1:59 7۹ ×75 ک۱۳ ۹۴۹۰٣۳ ٭ ی٭ ۱۳۲۳5 65ٰ
 عہ7 35 885۱۳۳6 ہ۳۲ ہد ہ7۰ ٭ج 85ہ "۶
۳ ۹۷ 1۳ ۹ 9:۸7۶1 17 55۱۶۱۲۹۶ (5۸19 155875 
 35ا1۱ ہا د7 ۳۱ 9۶۳ ۱۸۴ ۹1۹ ۸۱
 555 ۴11۹ 77۰۹ ۹۳ہ 1۴ ۹7ج 5۳۴ ۲۰۴۱۴ ۴
 ا. ١ .۔مرمج یہ ہبادو ہم. م۳ یو ہرروح می
 77ہ توُْم مل اَمب زن ا کب ھر٭ ۴ ۴۴

 5۳ ۱5۹ ٥ ت۱ ]٥7 5۲۰ ٣5۹۳۳ ۶٣۹
65۱1۹ 551 74:8 316 ۶۲۹ ۰۱۳۳۶ 

7۹7 1۴ 

 ںیّملا ار نیمِلا و ةّقح ٰلززٹَّلااَد ِتاَي -- ٭ہ <6
 5۱ 55858 ہ9 7915 >۹ 8 8۱۵ 85
 جہ 32 ۳۲7 1جك ہم یے ہ8 جہ 3) ج۶ ۳ ۹۱ ک

 یبہ ج٭ <۴ ہج. مان را۶ ہہو ۱۹۰۴ 5۱۹ 19۳ 6.٣
 ر5 مے ہ٭ یہ 8+۹ ع۷ عج ٭۰ ۱۱ ۳۱۰ مات ۴
 ×۹1 ۴ ی۹۰ 1۹۳5۹ :ببت.ح٭٣×۳ ۹55 ۹3۱۹۸ 631 3, 7

 ی۹ ۶ج (چم]س٭× ج6 ۱

 5 8۳۰۳6۶ ٣۳٣ ٣" 8۳ ٠۰> ) ٭.۳٭ :()3َ]تزہ5
 یومر۔ے٭گ یز ح۳ ۹۷۹ یدیر۔ہم٭ مک رہ 7

 ×7. ۸۳۳ مم ھے ہوچک ہ وجحصسصس۷ 1
 ا ۰۴1 ۴ ۶۱۰۱ ۱5۰٥51 3776 ۲۹۱۹ 5 77 ۴ج ۱| جت
 یر ۔بحم۳ عا ۶۲۲۹ ۱۱ ک53 ۲۳۳ >۳ ہ٣ ۳۳ :ط+-]٭ج۳٭
 مے+٭ات )صد ۹۱ ]5۱ ٤< یمر ۔ہل+-٭٭٭۹٭ ٹر
 )179. (ر ۶۱ ہ۰۹, 5۷1۹ دت :طمحص٭ و۳

 ۶ 5 ی۰ 5۴۶ 777 377 ۴۹ ۱۲۹ ۰:1۳۹۳ 5779 1)۹۱2 777۳
 ک51 5۲۷۹ ٥5:7۲9 ے٦۳1 ٢۲× ,٥8٥٣ ؟ مس. ٣۳×

۴5 5 ۳7 ۴3۰) 21 5۲۳ ۰< 5۹1 ۱۴ ۴۲87 ۱ 5۲۹15 
 3ج6 61۹1۱ , )۶8 37۲7 ۴۹1 ۶8۲۱۹ ۶۲ 21۴5 ,٥۴۳۰۳۴۱
5۳15۱ 5۹1) 

 یہرتلا یوذ 3۲ 8۲: ٣٥۳ ٦۹> 88۷۷۷۰۱ ٭٭٭
 ×8× ہ۱۴ ۱١ ی۱ سس ]گہ ہوجچ+ہ_-۔م×. ۶خ
 ۔عوہتوات ہ ×۲۳ ت۳۰ يى (؟تک ہ؟ ہييد-٭
 یس... ۳۷۳۳ تہ دا١ ہوت-07۳ ۳۴ ۳۳۳.۹( ۳ ہ
 >4515 ]٥* ×7., ۹۳-٭چ٭7 "+۲۳ 53۹ 5ہ ء۸) 7

 وہ گے
 وتیکقوح رتی ےک ا ک1 ات ہی٣ تورات ا یم جل ہڈی یک رم یس مس ہر یس سم ہوم ےیل رر مد دو ےہ یر نہاع  ہام رج وج ےس وس ےہ ےس سیہ سوچ سے یس ےس سس

 ئ1 ےس ١س 07-131 ےہ ےہ

 ریل نیپہیموھیراوعد رض ساژٹلا ٹماداو
 سج وھی ھر و پس ضا ےھت ھڑ ھ ںی ےس ۱

 . ےہ

 1 کا یل ئ تر ےک
 : یش دس تی یتعل
 ٰ | اٹل انکا و نام کيا
 قوم نیرماامو وا ٹا ود الف ںیاکلا لاوما ق
 َىِرْلا توئوضلا ده ےہ رہ ہل ِ تر ِ .

 ایس لبوں یک ا دیس 7

 ینلْسَِلاَميَرحَٰلا لا ذا سِركظا نم ا7
 5 سما رعب مھ دال یک

 ہیحی ےہ ےےپ ملی ۸۸ ۸ رن ما

 و
ٰ 

6۴ 
۰ 

 ےک

 جہ

6 

> 

 اگ

 ے۹

 مھشزی

 مز :ج٭ مج وہ ہہ مو 53۹۳ 5797 7۶
 نوسشڈ یش سا قوت رہ وتی رجب یھب چنا
 ہ77 377۲7 ۹۹7 ۲۳7 ا٭7 ۱۷ 7۳۳77 ی7 ۳7
 ]77ہ کر اچ 7ہ ر7 ہو و۳۴ مدیر حی یرور ٭)٭٭ "جیک

 7 7۳ ۳77۴ 7ر ہہی جہ ہم 67ج ]۳
 ہہ ۱ میر ہہر 7 ر۹٣ ہ۴ یورک  ہہرج 8)۶73 27۸ م7
 م2۳۷۷ ک37 ×ر(ز٭ مو” ۳۶  (دہر وج ۷× ًب ×و٭٭
 "و577 ٭7 ہ۹7 م7 کور یرہع ۰77۸5۳ عج یب 7+

 ج۱ ممدر ٴہرو ۴ ہگكک ج ہہ ہہجچرک ر٭ چ٭ ٭ وج ۸ئ
 ]مج یجب جب جہ ر ۸۰ہ یج 7ر( ]یب وچ ج٭٥ ۳۰۳۰)
 7ت5: ممد٭ر پچروچووج یو ہہر 7,7 یچ ب ۸7ھ ہ
 ت7 5۳779 / یاتت ی7 ہہ جو. روک ۰ج2 ۳

 ٭ق| ہارڈ ٭×ہ٭+: نمج) 0(وح٭ "ےہ ٭ج یی
 بجو واچ جہ یج برج ہج٭٭ جہ ہ٭ 8چ ہ٭. چے
 ۳۳87 3 7 7۲) ہ۳7ہ ہتےرر7 :777 7۳ ج٣ 6ج

 55ج ٭ج 7ج پتج ٹجتم ہو)7 791+ ہ٭ جور مرر

 وو یب 1+ د8 ڈ5 بیروو رو چپ رہو یوچوچ

 ہممج حج مہ ںووج ی+صج٭ 9ی عو مم ٭٭
 ہہ وج یجج "جج ہک 5۰ ہی ]جہ بے مک

 ہج/7ہ جب" رہ  .یرور حج ×((3)ج ھچچ ہور پہ مج چ7

 ۹ ٭۳/ ید) ×5 ہ جہ ٭ہ٭٭ مأ٭ہ6 موج 7×7 جہ
 ہر ہہو 7۳17۳۳ 777 بہ ۸۳ ہ77 م975 ۳۴

×۳5 5797 7۶۳۹ 7۳ ۱| 



 کہا

 م٦ ت٦ ہ۷۳۷۳ ۳۱۹۳ ۹۶۳ 5۲۳۳ ۱ و۹3۰ د5ر٭ 5
 ۴ ۶۴۳ .ہ ی>ات ×× 8۹۳ ھم و]٭  ج

 +٦ ۹۳۱۰ ہک 58ج ۲۳۳ ٭۲۹ ۹۱ 19۲۶ ٦ ۴۲۳ ٥۳×

 718579 *ز3ہ]ا8 77 ۰ ۹۹۰) 6۹ ۹07۳) ٣

 5ہ65 5 ×۱ : ×× ” ہ×ہ٭٭ مہ "دہ مکی
 اؤَکؿِيَا -- حج ہچ٭ ہہ مہ مہ 2 ۰× ٣

 ۶7۱ ۹391۹ ۶۱ ہ8. چپ ۹ ۹71۳ ۹۶۳۴۳ ء۴9
 ٦5۸9 5ا15 5۰۳۶ م۲ ۹ ہ0۱ ۰۷۹ ,۳۰۳٣(

 ا۳٣ ۳۴ ۹۳ ۳۳۳۳۳۳٣ ۰۰۳ 5, ۳۳ ہہ ٥٢۳۹۴ ہ×٭
 ۹۹5 55۱ک۷8 1۹۰۹۲۰ 5۱5 ۲ ۳۰۳+3 ہ یجات جج ہہ ۱

 55 7 ٣ ×× ××٭۰  َنَْيْتَلَہملمت

8 : ۲۸ ۹1۹۳۹ ۱1۱1:77 ۱۱۹۳۹۹ ۲۹۰۳ ۹۴ 3۶ 70 
 م۳۶ ٣۶۳( "5۷۳ ۹۴5, ػم را م٣ "۳۷۴ مج, 17۸ ۹۳ج
 ا171 ۰۳ 5۴ ہے ۳۹۳۷ ج5 5۹5۹55 ۴۱۴۰۹, 57
9 ,۹۲۳۶۴ ۹71 1۹۶۳۴۳ 1۶۴) (6-۳۰ ۳1۹8 ۳5۳ ۲۳۲۲۳۷۵" 
 ٭. ء۹۷٥٥ +578 53۱ م7۶ 5۹ ك۹: 8 ھ٣

 ۱ ۹۹5۲۷ ۹۹۶۲6 ٠719

7 ۳ ۴۹۴) ۳1 ,۹۹ ۶ 117[ ۹7 1) .۹۳5۸ ۳ 9× 
 تاج یب٭ ×۱۳ ہم ×۰ 5۶ دانت چرچ ۴ ۱: 38
 -×٭ 515۹4 ء۶٥ 55ئ مج ںج ۱ ۔۔یترج ×۸ز ۹
 تہ 2 ی77۹5 ۲71۲۳۷ ۰7۲۳۹ ٣۰۵ ا8ج77 ۳۹ 7
 )جج 30 ى۹۰ یا >3 +۲۳۰٣ وج ٭ ہ۱ 5×: ہہ

 ے۳9 19 ۳ 1۹۶۳۱۰۴۳ ۳-7 "7× 7> ۰۶۲۶۱× .7٣۳۴
5 2151۹1185 

 و5 5۶۲6۹ 61۹4 : >2 57۴ ۹777کی (313)-ی<
 یی ۴)8 ×۳ ہہ و۳7 و8۳ 85 ۹۹۰ )]٣۶۷۳(

 5۱ ۴۲۳7۳ 5 >۹ ٥٣۳۴:8 ۳٣۶ ۹۳ :؟٣)صح٭۳ ث
 ۹۳77 511 7٤ 88511 .×× ۶۲۳۰۶ 7۱ 71 ۶۳٢

 ۳ >3275 31۹7 55۱۰۰۷۹ 68 1 7۳ 8× 5٦
 ی0 اج ۱۷۱۹۳۳. 5۲۳ 35 ۴6 ی7۳۳۳, 7 ۴٣7۹6

 ۳۳ ۲۹۱۳۷۲۴۴۲ (۴۲۳ ×× ہ٢۲ ٭٭ "×۱ ہ××ا١٭7
 گٹت٭ ۹75 5 ۳۱۷۳۰۲ ی٭ ۴)515 ٣5۲ج ءالب ساسنلا دشا

 لٹمالاف لثمالا مث ءایبنالا ۔۔-5۹ ۹[, ۹۳ ٭ا0۶۳ ۰٣ج ے+ج
 8+ 8۰۲۳۴۳ 5۶ ۱ ب۹۰۳ ث۷۰ 8۳773, ۱۳: ہ۳ ۴

1 0609 

 ۹ >8 <8 ٭چ٭:۰ء ٭ہ٭٭ 8۰8۱ وہ
 7875۹ ٥ئ5۳۹ ۳71 یک ہہ وج و۹1۴ 7

  ۹۲۳۱۰٣۳ما ٭ک بے م۳۹۸ ۹۹۲۳5 ٭چ ۰+
 1)115 ۸717 ۶۶۳+79 ۹ ۴۳ ۳ج ۴7۳۴ 7, 7 7

۱ 55 ۳1) 

 7۹ یک ع۴۳ ہ۳۳ ۹۶۳۰۳۳ ۹)۴ ۹۹) <<
 ا( ۱۴۰۴۹ إ۳ م۳۰ ]م۱ 38 ہہ میە وچ مت

 5۲7۶ 5۱ م5 ہ۳۹ ۴75 ۹۴ ب38 مہ ر7 [(۳6)۹۰
 ڈ6. 6 9۹۷78 ٥1٦1۰153 ۴5۱۰۹1۹۰ ۹۰ یب م,:.5۰۹ ..+
 ۳8 )01 ۳٣۳ >× >5 5 ۲۳ ی٭۰ ۳۹7۵ ہہ ۴

20810 

 ٥7 ×۱ و. ڑ۳, 9۴78+ ے8 ۹ : مہم ں6
 ۹٣ 5۲۳۰ ٦٦ ,۰)۹3۹ ۹5۰-١۳۱۰ 58ج مہ ہج جج ٭
 ۔عا٭ ٭٭ ۰+159 م۱ مح "اج موج "۔مقتعچجآ+ڈو

 2157 5 ؛ 54۰ 911۴5 2 5 ۵۹۹۰ ۰٦  7۹٢ت١ .٥۴8۷۳۷۳

 01+ م۱۹۰ ×7ت ]ہت ۹.3۲۹7۲۳۹ 5۲۷ 2157 ۱ 777> 77آ
 ۹۶۳. 1۹ 5۷۹ ×۳۱ ا۳۳, 5۳5 5۰ ٭-٭٭ہ٭ ۲

 75 ہ٥ >5 ۹۱۱۰۳۳ ×6 ج۱ ہق ٭م مج
 تاک م۳۹۹ ھ۵۶ ×]گہرووک د<ہ ے(چو3)

 3-91: 8۰۳ ہ رو2 ۹)۶ مج
 55۱ ک54 ۹71۶9۳ ٣۳۰۲ 5۹۱ >. ہى ۷۹ >5

۱ 8 

 ںیتلا لَا اون تِلاَتز نیت و یب ےہ بچ
 ع2 7جا 7 چ5. 1 1807 ۶577 < -٭٭-٭٭
 ۳ 685 53۱ "۱ ك5 ہہ <ےج٭7٭ ٭×9۹٭٭؛: ہ<

 ب۴ ٦ ہہ 5 ہر۶ ۳۲۳ ۱)3۱۹ ×7 ہہ ب٥ 7 ۲۳۳٣٣

 اچ ما. ۹۸۲ ۹۰۰5۹ ا۹ ق ہ۱ (م-۰۳ 8
 ل۳1 ی7ج :۳۴) ۳ہ تما. ۳: 7 ۱7

 7۲۳۳ ۵۹۱ 5ہ ہہ ۹۰۱۲۹7۲۳5 ۲)9 ۹۰۳۳ ۴۴ "م۳
 2آ 725215۳۱ ۴۲۹ >7 ک7۹ 1۱ 8۷ ۰:۹77 ٥۴۴

 م ٭ر یک (۹۹ ہ۹ ہہ ہ6 ں“حمممہ ہو (ےےج۔مچ
 ×1۳ 8۹ہ 5ج (8۸) 8۳ ۴ ہ۳٭. >5 ۴۲۳۴ 7

 م۷ ۳۳۱ 6 757۲ ہ5۱ م۸ *7۰ و3 ۶ہ'۔ ٭ہ اُ

 ںییہر ×۴۷ ۲۶۸۱ ٭آ<٭ ۴ ۳ +7 ّٰ, ۵57: ]۳ >۰ ۱

 ۲55۶7 ٣ 157 ۶14715 ۹۹۴۳ 3۰۳7 ہ”آ ۶ ۴۳ ٥
 پچ ۳۳۶۹7 <٣ ۱ ٣۳ 5۱ 85 5۱ <5 ۱ ہ۹ ہ ںڑ×
 م1 ۰۹)57۹ ۴۴ ۹٤ 8۳۴ 5۳ ء5 *!7, 513 ۳ '.]7_

 ۱)۱ ۵ , "1۹ 7ح۳9 53 3176 ۱ 7.7. (3)۔ػ۵
 ہمت م٣ ء٥٥ ۴۷ ٭ز٭×× ة4 ٭٭ ۴۱ 3-۳۸٣

 ف1 95 او ہہ _(چوئا) ٭ ہڈ ٥٥5۸ ت۹
 ک5 7 ہہ 9۳۴ ک۴ 7 ۴۰ 8177ہ ×7۳ ۴۳ت 1۱

 ںیاڈل یلتِلاَتي رعب اَدَبلا ندا سلاد ۹۹ -- 
 چہ 5 59 77 1۹ ×)۳٭ چ۶ م۰ ۹۰۰۴ 5ہ
 *7 ج۱ 977 7-787 515۳ ۹۹) ×۴. ۹۰۴ ۲۰ جت
 ]۷5.۹01 9, ۶18 ۴۹7 ص0۳ 7)۱07 دار ۴

 ڑ4 ۹۲۳۴ (35 319 ۱951. 3۰۱۳3) ×8۶ 3-۳ م٣ ۹۰
 ہت 5 1۱ 3ر۶ ۰۳-۱۰ "08۸7ہ ×تک ۱ ہ۳۰ ہن٭
 ۳) 758 ”, ۹۴ ۶1۹۹ 1۹۰۶۳۱۴۲۳۷۴ ۴۰۹ ٠۳۹۰" 7۳۳۳٣۶ اج

 سج ۳7۳ ۹ جہ >۳ ۴۶5 ۴۶۲۴۲ ۹۶۰7 ۱ ۱٢۳
8۲7 

 ت۳ ی۴ ۲۳1۳ ك۹ 1۹77۹8 ب۹1۹ 15٥ 75. کہا ا

 رک ناف دا ثب اب نم بی گی اچ
 م75 [۹۶۲)٭۲۲ >٭۳۴۲ ۔ی ہہ ہم. جہ ج۱

 ہہ ہ1ا٤ ہما ٭چک ٭_۳ 8 مج ج۱ تت0  ی٭ ہہ یک

 ر59 ۹۴۲۳۱۴۰۲۲۴۹ 57715 ۴۱۹۴ 317۲۳7 57 ۹8

 ی٦5 ۳٦٣۶" ٭ز×دزآآ دا7 "۳" ۹5 1)۰۰1 5۰: دجہر٭ أمر|_

 ۳۳ ۹۶۲۳ 57۴ 1۱۹۰ ۹۳۳۲۴ ٣)" ہ٦ ×× ×ج ہہ" .× ۱



 5997 5 ۲6775 ۴۳ د٦ ۴۲۰ >5 52] :× ×× ہہو

 ہمت 3 5۳۳۳ ) ہوب ج۷ ]حج م یدب ہجہج جے مچ

۳ ہا آ3۳, 1 ۱۳۷ ۳۷ ۳7۳7 ٭7 ہد ج-٭٭ نو
 ڈک ١ ک۱

 5989 5595 ۶574 ۳۳ .ج 1۱ ×۰ ٢× 8چ جم

 ۳۰ چہ 57۳۰۹ ٭٭ ×57 ×× ٭× × چہ :ج.
 ٢۸ <5 ۲۳ ۹۲۲۳ ×7۱ ۱ا 7۲۹6 ۳۲۹9

 ۳۳ ۲7 ۳۳۴۲ یہ, ۱ ۴۸۳۷ ۳۰7+8 ج-.

 ۹55 تا۳۰۸. 9۶۶ ئ۶ ۱ ۳۴ ]م۷ :۱۳۷۱ ہجر جو 45

 257+ یى و ٭× 8-م٭× بج ہج ج مج ےگ

 تاک 5۳ 6۷٥۷۸ ۴۶ ۹۴۰۳۰۳ ۰ یو ء85 ہر ج_.٭

 5۲77 ۴۱ 58 ہ ہ٣۶۷۰٥ ہ۳8 مات ہم 8۰ج 5جو

 ٦٦٦۳ (۶]3 5۳۲۳۰۹ ۴)1۹۶۳ 557] >چ٭٭ : ہبجچ ہوم و

 ۰۳۴۴)95 ۲۳۴*8۶۳ ۱7۹ ہدجد٭ ×× ۹7۰ 5١7۳ ء3: ج۱

 28۳5۴5 ×7 ٹا ٤5 ۷×١۹ ج5. ہد٭ 7+8۰-ہ٭ جج جچچ
 ۓناجنا

 55آ ۴۳۳۰ <۳ >٭ 8۶۳+۹ نروچج مج -چچ

 ق8 و  ھج٭ 8۰ج -)٭ چ بج وہ جی چہپ

 ۰۳۳5 ا5 م٣ د۹۹ 5 د٦ ہن ×۷۳ ×جوج ہد ہج.آآ

 9 ۱ 785۹4 55 ۹۰۶۳۴۳۴٣۳ ۰۰۴" ٠ *7737۰۰۰ د3۴ یھ

 ا٣1۳۳: ۳۳۴۰ ہر××٭٭ ]۴ -٥٭ ]جر پخو۔ چ و

 5۳۰ مد” و٤ ۶× ء٣ ہ۱ )ء و جج چو جو

 ۶875۴ ۰۳۲۰ تج٭ جج < ۱ ×× ز75 ہ> 5:ج کے

 5ا5 ۶55۳ ٣× و ط×۱ مم ہے وترج< ہبہ جج پچ

 5ت 355 یک ہ٭۰ ہجر ہت نان: ہم٣ ]جتہچ 8م

 ۲ م۷ یا 57 ٦> ٦٦ ہہ ہہ ×75٭ ہ×۱٣7۳ ۱۴

 5+ و << ٭ہ5 م٭ یھ  يی جج ج 8 ٭چ

 7759 آ۱ ڈر 71+۳ 8+۶۳۳. 75,

 55. ۹ 7٣۷۳7 6, ]ج0 7ج جج. چہ7۸ دہ,

 ۹19 7 8۳۳7 "1۶۴ 6 7*۳ یب وے

۹ 8۰ +5113 

 551 : 075 ×7 ہ775ت75 (م]ج) ' ]ج589

 لا <6 یک ۰ د8. چ۳... ]ج٭ ہ جج ہو جج

 8۹۴ ز ی+) ما5ر  ہ یز ٥۲53۰۹۱ :(ئرج جج. ]جج

 ا۷ا7+ ۳۳ ہد, ۳۳× ]6× ہ×٭× ٭م٭ر ہ3.

 ۸۰ ٭8ی وہ. ۳۱۹ ب٭ء ہو خا ٭یو مجید

 ۰۰۰۹-7۳ ہ٭ "۹-5 ہ بر ۹ت۸ عقد 85ہ

 1 ۳۹ × مج ج5. مر ھر جچ ×ہ جو

 ہہ یے × ۹ <۰ د۹ جج 3 56 جج قم

 55۱186 5 ب٭ 7ج مج. ۲ ×۱ دہ

 ہک 09 50 :م۹ ھ۰357 ہ5۱ بہ. 8(ہم. جج مہ

 ا۶۳5 ۹1۹۱5 557+ ھچ 85۸۳ 3چ جج٭ ی

 ۹3۹ 517593۹ ۳۹ ہ٣. ۴ت. د٭ج ۳۳۰ جج

 ×× م5 ۹۰٣ ۹۰۳۳7۳۱ ۹ د7 :ہرسرک) ×ہ- جج وج

 ا5اڈ ۶۵7۹ 77 77 ء5 ٭ق مج ہر

 ٦۸ ×۲۷ 7155 ك7 ہ0۹ 75 8۰۴-۱۰ چچ

 ج1 نمو لنا نم کلام یاب نا لک نما ا

 ہا تل ملعون شک واعم کن منو غ یکے
 5گ

 4 اولی واوتما ترا یزجیل انودیمت موسی الف ا
 ےک ہر رک یس رہ ہو رس ہے ہت ےہ چہ ڈی دے

 ةَقاَءناَکت ياد لا نازن یل

 جا یک تک نکیل تم ملا قو
 یم ایک و2 7 ہلصت نما وقت ہوم ٌكّنْفلا ِ

 21 ملامت مم کلا کنز یک خام نت

 1 ان ناک ا مرجا نا ندا دہتاۃ تو ات

 ہ نا ا نی یکع وک نا لک خوازلاک

 797 دو ۶ جب ہدد× گ-٭٭ عج وج

 ید) ہ11 ہچچ ج ہ٭ ہد ]وج دو  ہہج چہ

 1۳٦ ۹7۰ 73 ×۳ 5757۳7 7۵5 ج7 ر مرہ ہہوج ۸یچ

 ٠٦ ب1۱ یہ) ى چسو جی یرچ چس وچ چو ےچ وو یچ

 < 7×× ہی ہیزج ۸:٭]٭٭ وج وسو 5چ مہر ہہ 7کور

 میچ ٭ جی ]أ”چ یی چچچ ہہ پچ ھچج

 ج0 25۳ 7ر 7۳7 55 ج-_.ہ ہووحو جر مدر

 ڈ7 5۳۴۳۳۷ك ٣7× ۳٣۳۳۳ ی>7 ی> ہر ا5۸ 7×. وچ ہجر

 ۳گ. ×۳ 58 ثج ہجر ہجو]٭ جود جج یجب چی

 ْ ٹو ۳۴۳۷ >7]1.٭ 577۷ جج یجب ×۰ ہجر یرج ہجوچ

 ا7۳۳ ٭۳ بج٭ ثرو تاک جتد٭ ج٭ر یدر و۰ ہہ پچ

 ت7 م۳۴ ج۶ ھج_۰ر>3) 5 وو جور جوچ وچ

 8۱ 5ک ۷ 7۸ ×۸ 7۳۸ر و57 وج جج وھچ

 ٦٦۱ یر 35 ہچچ 58 وچ مج و ڈو پ

 ص57۳ 7۷7 یر بج و 55 مجہجوجج مووج جچ

 ۷۳۳۳۷ آج7 ہہ ہ×۰ ×7 ٴہ٭ 8ہ جہ٭ ر ںجوچ چو وج

 ۰0۰ 57 ×۳ ہ(قص٭ 5۰7ت ی جم ؛ ھ5 یج وو پچ

 ٦7777 857 تھ757 , ٭ ہج ڈس ور میجر ہو وہ

 ھ۷۳۳5 5777 2۳ ی5۳77 7۸ج ج77 جہ موہ عو



۸ 

 ۹)3 ۹۶ ۴ ؟(۳ 5. 51715 5اک ۹38 ۱( ۴8 ٠۳٢
 مہ ص7۴ ۹۶۳۴۲۳۰ ج۱( آنچ ھچجہ نم ۹< ۳۰۲۲۰۳۰۴۶ م۳۶

 ےج -حیم ہک ا53 -م 58 ۹؟۴ ٭۹۹۰ ک5 5۰۲
 ۳ ٭ر می 01 "مکہ م5۱ تب <۰ 58
 32 ۰۳ م>٭] 7, <۷ :٣ ك۰ 8۹۰35۱۲۲۹ ٭۳

 6 تے. یا ۹ ۹۲۳۴ ۱۱ ۰۲۳۷ )9 ,1 ۹۳۴ 1 ٢۳۷
316( ۶۰۹ )۹۳ ۱ 

 ج٭6 ۱۴1 ٦۳7۳ ۱) ×۱3 (ی2) ی۹ ۶851
 ۳۳ ہہ ۹۰۲۲۳ ۳۶۳۴ ××-× ×ج ۰:ا ,۰۸ ٥۰"

 جج >ک؟ یج د٭۹ ہ ب3۹۶ د5 1۹+ 525) ×8 ہ
 13+ ×نئلو ۶۳ نہ : م۰: م1۸۹۸) ہ م۳۶ ۲۱۱۶۰۱۹۰۳۹۰ 6 6
 ی٭| 7 7, 72۰ ک۳ تہ ٭٭۴ ی ٭٭ ۱۶۷۳۲۳۷ )18 )

 95 5۶ ہ8) ٭ ۱ ۹08 ٥

 نایوملارصادبلع اح ناقو اومرجآ نئيَلا یاتمفناف ۳۸پ ھ2٤ و ور رسم ا رس ےہ لم رو وہ و مس ےس رو رک ےس

 ہ۳۹. 1 ۳)9 ۴ عا 8۳۷۳۶۷۷ ۱۹۹۲۳ ۲۶
 ۳۳۳۴ 57 ۳1 7۴ 7175 15 ۱ ۹5 ۹ 5۹1 ٥1۴ ٣۳۳

 ہک 5۳ ج٣۰ :۳٣۳۰ رلت-۰ >۳ ۳7۲۳۳ ۴۴ 7٤
 ]۴515 ۱ ]771 ک۹ ۴ ۴۶۹۳۴۹ 846 ۴۶

 یگم مج م8 ہ7 مد ہ۱ ہ۸۲ ۹ ۹۸۹۸۱ ٣<
 3۰بی ج4 ××"  ×6 ۹۲ج ۱ ک71 7۵57۹ ۹۹۰۳5۶ ۰۲۹75 ۹5
 ۳ "078 ۲۵ ۴۲٣۹۰٣۲٣۶ 1۹۳۴ ٦٦ا 5۷۹۹ا ۹۹۳5 ء۳

 5۲۳۰ ۲٥م ×].-×ے ۱ ۰ہ ٥ ػء۳۰ ۴۹ ٥۰۳۷۰۰۰۶
 )7 7 ٣ہ×۳ہ۳< ۴۴۴ ع× ج۰٠ 8۳وہ ک۹۰ 5۲۴۶ ۹۹) ۴۱
 م۳۱۳ ی٦ 8۰35 م۳ ا۳ج ۵7, "6۹ ہ0۹ ۳۳9 ۰
 5۳ >۹٭ ۴7۹ ×7 ٭×۳]) ج٦  ہ”٭× یي سی٢ ٭٭

 ٣7 ٭ہ٭ - اوکاَمضٌعَبْنضبَفِلادملرَس ا تِإ 8
 جم جس وچ ]مہ ۳۹ ×5 ٴ٣۳ ٭۳٭۷۰۰ |آک ۱
 ی۰] *9387554 5 9۳۹۴۰ ۶8۰۹۳ و875 8 ۴
 ۔یبےٹے5 81 5۳۰ چک عد ۲۹۱۰۷ ج6 5۴5 ا
 ۴3۳ ×5۱ ہ٠: وو, ہا 9۷۸۲ 5۳۳ ۹۹ٛ
 <۹. 8یو >.مجم ہہ عج ٭9٭31 ۴ ,٠ 551 ٭
 ہ7۳ ہ۳ا7 7 ۱ 991 ا7 ۲۳77 757 3*۶ ۴ ۱ 8

 مر ر579 517: 55۲۴۲ ۱۳۳۶5: 758آ <7 :۹ ٥
 مے م۹ ہہم, ک3 9۹۲۳۱ ۴۲ ک۹۰ ۱)6 ۴۳ ۱۲۴ 7

4۱ 

 208 ہت 7 77

 حج وچ حع یوڑوہ | ٭ بج( حج ٠ ڑ8 5
 ۴۲۰۱۱۰۲۳ 6)314 ء۱۲۰۶۱۹) ۱۹۹۳۷ >۳ ا۱۴۳۹ ۱۰۰۴۰ ۴
 3۳۴ ۴3م 3۹1 5۲٥۳ کی م۲۴ ]ح٣ [۹۴ ۹8۱۷ 383, 5:1 73
 م0 مہ ۷۸×٭ <۳ 7.۱8۷۲ یر7 5 45 ٭
 آج. مج" ہم ]۰8۶5۱ ۲۶ "۹٭٭۳ج وج ((۹۷۳م
 م58 855۱۲۲ ی ۴م ۹۹۹5۱ ی535۹ 5۳۹7۶] 5۶۴76
 ]۰-۰ ۴۳ ۴1. <۱ ٤ْ ک۴. 94

 آ۳ 7 55 ۹۹۰5179 8777 1۹۰81۰۲۳79 13۹ 7 ٭7ج۱

 و55 ۹1127 ۶13۰ ۶7157 1۳7۲۹5 ۹۲۹ 9۴-۰۳ ۳11۹ و٤
 +۲۰۳۹ --چ 8۳77 ۴29 7 ۹۲۳۱٣۷۸ با” ٭راک ۳۹ہ
 ]ی9 ۳۳7-۳ 187 6 ۹)5793 ات 20۹ ۴۹۰ مانی

 7, 5۰۷۳ ا5 0آ 7۰۹1 1۴7 ا79۳5 *ک571575 ۰۳۴ ۹ ٦×7
 م۱ >۹ یتا 8۲ر ۳ى ۱ ی٭ ۹۰۹۲ئ م 0ا۴ ۲۹۱ 6

 چ1 +۱١ ہ یو م8۵ ۹۶۱۳۴۳۳ 877 ۴ 85 ٤۰
 )۲ہ م۰۹ ۳۰۳۳ ۹ مت می <۹. "٥ک 0ا ۸۹

 3+9 *) 555 58 7۱ ۴۹۱ 2٥57۴ 71813۹315 31 ,۹81٥۹

 ا 2٦٢ ×۳ >5 ہہ ہائتج ہ 'یيىوج ٭م۹۹ ھا
 ۹۶۳۳۳۳ تا3 یک ت7 )1 1 )۹ ×× ٥ 5× ۹.۳٣

 ۳ج ۱ ی5۳7٦ 51 ۹۳ ۹۲۶53۹ *٭13 د۹ 2رہ ٣
 ۴۰۰ 1۹41 و ۴11 75 775 ۳ ۲۱ ۱۶۴ 55 ریل ٭
 57 ۶۰5335 ٦1۱ 5۲7۳5 ۶١ ک٭ ۳)۹۶۹ ۳۹ ×۳۹ دہانے

 ماو 75 ر۰6. 58,1۳ 573933۴ ۱۹۹ ۹۹, ٤
 0آ 2۳ ۴:0315 ۴15۲۹ ۹۰۳۴۴ )85( ۴۳۴۰۴* 7 ۹ ۳٢۱
 579 ۴۲7۳۰ 7:۶ 06 )77 7 ۹٤ ۹۳۴ 5157+ 18-۳٣

 ۹[ ٢2ج 18۶۳۴۱۳ 5117 ۹۲۹ ۱

 ف۷5۹ م٦٣ ػ٣ جج تےجكماک ےک مو ۴
 دمہ قد ہ قہ مہ ہہ ہون ٭ہی و

 د٣۹ 7۰ <7 ۴۳ <۱ ك5 ۳آ و٭! ۳ مج <۔
 ۔ت-+-]ہ "۰7-۳ مت ۹ ک٭) ء۸۳۰۴ ۴ 3 ۱ ۰۴

۱ ۹۹۹۴۶ ۹۲3181 

 ۹)19۹۲ >م ۶۱3۳۳٣1 <٭ )۰۲۲ جچ٭! ]ہ۹۱ ×1 <

 ح *٥ك۹ ٣ 1۰۶۳۴۳ ج7 ا۹ ١۸" 5۲٢۶ ۳٣"
 بج چپ ٭١ 1۹ م٣ ک7 و6 م٭ م ہ98

 ہ3 5۹۰) ۹۶۲ہ ٣۲م۰۱ ۴۲ 75 ۱ 3 ۴ 1۹۰۰۳ 7875
 ی٭٭ 3۰۹۲۱۲ جی و9۱ ی٦د 2تا07 ۶۲۰۴۳] 1۴۲۶ )؛ (۷

 ۳۹: ی٭ ۶۹7 ×۳ ہ٭6)تچاک (عدی) 8۲۹۴۸ مہ ہہ ×18 رت



2+0 ۹ 

 دا ×۳

 یارک یش کار ۲۳۹ ۹۹ یہ ۹۱۴ ]کہ٭٭
۴۳۳ *۱۲۰۳ 1۱ ٣۳۰۳۳٣7 ٠٦۴۷۰۳ ۹۲۰ 57۶571 ۹۳۴ 1۴۰۹, 7۴" 
 ۳٣۳۶ ۹ ۹ ۶ ١ [۹۰سہی ۰۲۶ ۴۹۱ 1859 759
7785109 ۴۹ ۶۶۹۹ 7۱ 

 و53 رت ڑ ی+ات مج ہ×۱ مج ۹۳۸5۱۹۲۳۲ ٥8
 7۸775 ×۳۰ ×۳۰ ۱ ى5 ۰ 5۹ 5٥57 ×۹۰ <٭

 ہ91 ھ6 ۴ 1۹۳۰۴ ۱ مہ 7 ۳۴× 5٥۶
 ]<5 507۹ ۴ا <۱ ت۹۳ ۲× 5۲۳7۲۰ یب 587 .٢×

 و5 ۹۳۳۰6 ۹۰5 ٢۳× .٦.8 ۳۱۰۰۳۱ ۸] ٠۴
 چہکگلج ۱م ک٥۲ 5ك ×) 8 5اک ہ ہا۹۹] ۰ ڑوچک

 ٭ک ٢ک 3)5۲۰ ۱5 ف2 59 3٣۴ ۹۹۸ +51 7)٣
 0۰۳ ۳ی ۱٣۸٣٣ ہ5 ۱ ۶؟9۹۰)ک ×۹ ×۳۵ ء۲۴۱۳ ی٭
 ×ج] ہ'ازچ 5 کی ہ۰5 5 33 صد۷ ۹۳۳ م۴ 65

 ۹1875 ۹۱۳۱ 57 ۴1۴ ۳37: 7 ۴1۹ 3۶71۹ ۱۳١۱3۳ 55 ۱۷۳٦
 ۳7 >7 ×۳ ہ فف5٭ ۴۳۰ ٣ہ .۷١× .ٗا۶٤۹ ب5
 د5۳ مک ۰۱ م۱ ک۱ ہ5 ۳۹۳۷۱ 85 ہ 6
 حج و5 ی٭۰٤ ۶644 ۱۰۷۷۷۰۷۰۰ ا٭ ۴۲۳۴ 8٣ ٭
 ×۴6 ۴ ۱ ی5 ۰۴۸5 ×۳. ۲5۹۹۳ ۲۳۶ لک کا <

 ہج٭آ ک5 ۹-۴ 1×٣" ٦ ۱۹۰۶۰ ۴۳ 19۳۶ 75 7٦
 ہہ مج ہہ ×۳ ہ ھ۹ ٭۳۰۰ فےعصع 553 ۹۳( 8۹ 6
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 نْمُك نی ملَع - جج ٭م٭٭ ہ3 ۳ج ہہ ]5 ہ
 پت ہ٭٭ <م×٭ 5 ہ٭ ہ٭ ہ جچچ پک : ق۱ وج ہہ
 5ك >٭٭ پک *:3م۱ پک 8٘" بج مات ۴
 م"53327, ۱۰۹5 ٦۹۹7 ٥ 3۴۱ ک ۹۹۰۳ 7" ۳ "), 5ا3 ×(آج× <
 د5 یک ٥1 خا0 ۱9۹ 55 2, ۳5:۰1۹ 7۰ 7

 ]۷96 ۴5۱ ۹۹۶8 5۲٣٣۴۱۳۴5 6۲۹ ٣ت ٦٦× ٦٦7

 قدرت ٭ ےک ٣۱3۰۷ ور ٭میے ٭ جج بماظ
 ۹79791 ۴573 ۱۰557 7 ہ۴۱ ۳۰ 8۱5۴ ۴ 35
 ٭ 7 13 1 7۹ت ۲× ۱۰۷٣۹ ھ۹, 79۰ 5۹ ۳۷۹ جب
 9 ف01 51533575 : :٦۹ 35 ی8 0۰ ۱۹۹ ۹۹3۲۹۶ 1 7

 ۹۳۴ 971 "۷۳۴ 3۲5.۱۷۴ ۱۹7۹ ۴۹ 9 1۹۴۳ ٥۴3۴
 5: 08: ہ۹4 3١6 ہ۳ +-٭ج 5۱۰۹ ×۲ ی٭
 ×ک ہ 957۶۹ ء۰ ]ہک جج ہ ہ۳۹ ہ١ نج

 95۶ 5ا86 ا٭5 ۱

 رى لْيلاََن ک35 55 391 5 87۳ 3٭ 7
 ؟۹۱۰.2)ک۳ 5 5۳۳۲5۶ ۱ ک 579۲5 5۲۴۳۴ ۶5 5ا5 ۹۹۹۹ا 18۹ ۰:

 انک نکات نوطب نیک - ۹ .٣۹

 3 6۳ 1۱ ۹۹۴ ۳۳۴۳۹۷۳۷۳۴ >٭۶۰۲٠ 6< ۴ ٠8۱۰۹
 ]×5 *تج× ۶۳۳ 85ہ, م۳۰ (ک ۶ہ ہی .۲١ ہ85
 ٥53٣۳۶6 7۳7 )٦15 ٦× اچ -] (۹۹۳۴ 7۲5 57 ۱۹۹۰۰ 74
 -ب م۱٣ 6.48۰ میک م٭ ؛ مج ]جہ ۳ ۳۳۳ ۳۳, ۲۹

 یداام لتا |٢ ١ الروس٣

 1 اوج شا یب تا تضر ہا لازم
 1 نیند ہد یفئس لم لع وم یو لا ییەک تل ا

 اک کا
 9نر نا واو ادااع للارتضلا عم لو قو لا عم
 1 نمو نمالا سک نال ض نیلا داود ات
 اجل ںیم نی سلع یزئا لا6 ول و اتڑیاپ
 ]یک رب ن لم وک نص رب نل تا
 1 ہزئیدلامیلملا وه 7اک م یاغَ دیو اَتعص
 روتا ا1 قرون رد ءافن تو1
 | ےل يلاوتدا یدنئا لاک کیا اک تاتک
 | ادھف تما وت لا ودا پی شکل نامی ا
 ۃتنیلوی٥ںلَسلرکتلكوارِھحلَمَ
 نیو ه َںویتعتِي هو ھھترتعم او تط نیل

 1 6 نماز نا رک نزول ا
 قا را رپ یا ا یا ا رش رھپ یا یل یا شا رپ تاب و ون شا اپ وا شپ اپ ہ2ا ا رپ وا ا

 در

 دو پو نا ۰ را ووٹ ةني نو یتا ہوکر یت ےل 9پ

 ا یر لب ا ا نار اہ پ یوب کی ار ےہ ولد ےن یار

 را لارڈ لا روا ا اب ا وابواااوااپ لاب ا لال0000اال ا ا ا لج ارر ا اوڈ راا

 میم)ز جیو +بچچ ووہ یو جج ہی 0م ئی5

 +7 ریو ج یرعم )وی ڈیہر ریو 6 ویہویچ

 7ہ جوجو×٭ ہج٭ 585 ×7 تداج ۹/۰77 ر (عىرر 7 7

 یبہ چپ تاو+ مو نو جہ یزو ٭وج ۳۳ جت "چت "۳۳۹
 یوو ہہ ہ۔برور بجسورجچ وج” عی وڈ یدر ہہو ه۸

 جیتجج مو وجہ ٦ یجب م۳۳ یہ ےورج م۳۰۳۰

 ے7 ٭: ٭خ7ىرو٭ ہ٭ ۳ ڈچر مر ۵ ۳٣
 ہ۳۳. ۰۰77 0٣۳۳ ہ۹ رمرحے ہو3 7ر ۳ر 7 یب وچ

 مزہ ۰۷ہ ×ہ) ہ1 تب کہ 77۰ج مر ۳۳××. 9

 ج-٭7 ۱ مەر ۔جچبچ 38 6 بب ہم٭٣٭ ×8 مج
 ۔یحدح و5للہرو ہج ہ۔لووج ]قی بی وج ہو وج ہہ
 رتی ہ بیک ر 55 ٭ ڈ. و85 جو یچ 8 ٭6
 +7۰ج٭ر (مءر ہم7+ ڈوپہج ٭٭تت ڈہ٭ ہہ ب۔مو5]

 ]ےہ مم )ہہ ہ یج چی ۔70 ما بود 55ر
 ت7 7۸7۷ ج5 ۱ (ےدر ۳۳۰ ڈ2 <۳ ہم ت1 7
 ۳. ھت ہ٭چچ 1۶۳۳ مح بوم جہ +ئ بو
 مج ر یڑرج ججوج ہہ وچ یو  جہ٭ ٠× م٭ر

 مرزہجہ وہےوجوو توڑے 53 نہ مہ تء٭ج ہی ٦ یچ٭
 یوہ جن ہذہچج_رچ 75/2 7ت7 رب7۹ 5777 ھ۶7 ۴۹ 7۲۱ (+۰)

 وجرج ب۴ م٭ہ !ہچج جہ ٭ج+ ۴۷ ہہ ۱
 7: ×5 تصوج٭ م0 گرج کس)) یو وج جو "ید ]جو7

 ہ7 3(7 71



 ١_ستج ۔ےتیچ یل تے .ے.... ....  .ے ےئیٹ

 ٭۹5٣ ۴3715, ۴ 8۱ 3 3۲۹ 3 78 86
 565 ہ5 جہ 6 ہ۱ ی5۰۳۰ ۴ ۴ مبوہج

 تے 9 )ا 5< ٠۹ 1۳۰ ی ا۹۹۳۰ م۳۱٣
7 ۹ 

 ےہ1+5 777 م7 ۹3)+۹7۹۳ ۶۰٥٥> ٭ ××

 ×8 ہہ تام رلا لن وم رجَملا قی مالا مومن مت
 ]اب 05 مو 7)7۰۱9)۱۹) ×۹7 ×۹7 ۰۳۳۵۷
 جج 65 م۳۰ ۱۰ ہہ د۹ا ی٭ وجہ ٘م8) ۹۹۳ 6|
 یو تب 5 ۹۹ ۳ ۶۴ ۱۹۴۶, 9۱۳۴ )7×7
 ۹ مد ٣٣٣ ہ45 :ا22 ۱1۳۴6 ی٭ 7۶
۱ ۴ ۳ ۷۳58< 167۴ 7۷9 71 5۴۱۳۳۳5 7۱۳6 

 5ا5 ۳7× 8۳ ۹ ہمہ وک. ہ۳۳ ہ۳ وک ×٭]م589
15851۱ 

 ک9۲ ۴۹۹ 6.۹۹۹۲۷۹ 5۳۴۳۶۹ ۹۹ 367138 781۹۹1 5:۴۶
 5ت٣ <۳  ہہ ۹۲۱ ×۹ "م8858 مہ ٭٭۱

 ۲۴۱۶٦ ۹۹7 ۴7۳ ۹ ف۰٠ (۳-۵ت |  775 ۶۲۹ 785 ٠5
 6 5۰۸7ا 3۳ ٭٭ ٥٥۱ ۹۳۳۱ ۹۳۳۷ ہہ | ۴
 *”آ۔جی23 مج ی٤ 05685۱۰۳۹ ی۳ ٢٢ 575 ۴۳۹ یڑ

 مہ مب× ہ۳۰ "ج۳ .٭٭ 5: ۹0۲ ۹۶۳ ۹۰۳۴ 5 ٣۷
 6۹۱.8۲۳۲۳۶ 55۴ یت ہہ ۹۰۲۳ جج بق. وج ۳۲۷۰ ہ

 7 08 ]5۹ ۴۹ 7776 ۴۱۹۴۲۴7۶1 ۲۹ 190 ٦

 ڈجحےہ ۹ 5 یھ ۷۰۳ ۷5مو .7 7۲۹ ۱۳٦
 ہ5, ۴۹۲۹ 5ا51 ٦٦× ب٭ چک ۹۰۹۳ 1۱
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 551 ۱۳]) 5۳۳-55 *۶5۱۱۴۴۴ ۱۸ 7ج مہ بک ء(7٣ٛ
 ۳۴۲۳ 5× ۰۷۶ ٣۳ 57 ٠۱۳۶ یہ ۳ 8۳7۱ ۶۳۴ ہ۰٠
 53 251 755 0 ی۴ ۳77 ×۳ 858 ۱ی ہقإ یج 0<

 ٣۹۱ ہ٭ج ۱15۳ ۱۱۰۷5 ۰ جي ١۱× ×× 2م
 57۷ 5چ 5 *ت۹۱۳۳۶ (م۳ ۶ ۳۳1 ٥977 ٥57۳٣۹

 ک4۹ (۰]53 ۴7:6 ٣ ۹۴۳ >۴ 7۴ ۱ ک ۳( ۹ 78577 8٢۲۳۴ ۹٣٣
 ۴5× ہاو مد چاک٭ وہ١ ۰۷۷ 78۱ ہہ "ہز× عید <ہ

 ×۳ ۹۳۷۹۴۹ و3۶1 17 37 ۱
 رخ ےہ ےک ھ2 ھسمج رپ ےس ےس ےس ےئآ

 ہٹ بعضیحعب نٴلجحوت -۔ وو می ٭ج۹و ئی ہ۱ (۷

 تہب (۹٭.]ہ مح ة3فص, ہ6 ہو۳.

 ہی وج می ٭ ہ 7 9[ٹمرو دم جم ہ٭چ

 ٭ىی<٭ ×۰ ہہ "قم ہ ہت. ج٭ہ ج٭ ًهَكتاَتدَمَلَْس
 3۹۹۳۶ ×5 ج٥ ×۳۰ھ۹) جم :)-ی٭ ج۳۷۸ ۶۳ ۶ہ بدو
 شا5 تا۹ 4, 5۷۶ 2آ 6 5۹ 7)۹۹8 ہ8۹ *م | اج.

 8 ہ۱۰۹٥٥٭ 7 5۱05 ۴۹۸ ) ×58 ۲۷۹, نيیَََمَحت
 عاص سا

 بیع اَتعَص خس _چ ہح٭. وج ٣× "ہ٭ ہم. ی3
 ×3۱ ٥۰۳۲٣۰ ۲7 وک ہہ 86 ہم أ۱ ۶

 کے ۰٠۴۹ ٠۴5 یب: بیج جج ۶۳۱ ×77 ۱۱۹۳ جت ۱
 ×5 >۱. ہہ. ہیچ ء8 مج | ۱

 3)۹94 ج1 ۱۹ 77127 21 ۳-۹ ۹۶ 1۹5 ۶۵۴ 5ٛ
 ہ۶۹ ۴۴) ۰۲۵ ۴7 ک ۴۹۳۴ ۶ 18-3 ۴۳ ×۷) ہہ, امْقَقَي

 زتيَتلاَميلَعلاَو مو لاتی -- ٭ہ٭ , یو >٭ ہا جج



 ییہ ےے رے ےک ےس و۔-ىوو د2 تے سس ائ

 1۹ا ۹ 7۶

 .۱۰۳۹ 53ا5 ٦> م٭ 3مر ٭٭ ء۳۹٣۲ [ ہ ؛

 5977 ٥۱۹ 571 88۳۴۳ 5٣77 ہہ, 3۴۰ ۲.۳٣۳٣ ۰×۳7 ہ٣٣ ی5
 750 ۰۳ ۹5۳۹, 5۲۳۶۱ و۳۰ 6۹۹۱ ٣ ہ٭ چک68 ۸

 ۹۳6۱ ہہ بت 9و _۔54٥٭-۰ و5 تاج ۴۰ ہہ

 رخم کت روظاو ١ب ہا ج٣ ہ٭ مچ ہج

 ۷9 2 1۱٠۴۳۴ ك5 ۳۳ 7۴5 ۶۹× ۲۰۰۳٣
 ۳۳۶ ۳ ۴۳۹۱۰۴ >3۴)5 1)8 ۱7۲۹ ۱۰ >75) ۴ا

 78 ہم م٦ 5۹ جی 7۹۱ مہ, وا8
 )نال 5 ھ6٣۳ ک37 5۳ ت١۰ 857 857.( ڈو

 55ذ 579 ۹۱۳۲۸1۳ ۵۴] 71 ۶ ۳× ۴۱ )۷۰۲۰۳ 557 ]٦×
 1۹۹, 5۹۴ 5ا5 ٣٣ 11۹5 ۴ 7۹1 ×5 ی۹۹ 57 جج
 7ک 2 )۳۱۳۰ 75۱ ی۴ ہہ ر٭ ۰. 7 ۹0 ا٭۴

 ۳ 565۱ ک25 ک١ 3۳۴ 2۰ ۲۰۰ ۹ ۰۱۱۰ ۰يت ما

 ... ... ال عفان َع ج۳ ٦× ٭ ۱ م×.٭ *×٭٭

 ۳1 5 م۲۶٣ 5۳ ×۳ ہہ, م۳۶ ۲٣9 685و ۹۳

 5۲۲ ک۹۰ 7)2٢٥5 ۹۲۰۹۹۹11۹۱5۹ ۹۳۹) 15]٭۴ا 3۳۹۱ ۰ ۴

 ہ61 ٭٭ 3< مم م٭ گرو ہہاڑجوو بچ ۱ ہ٭

 دت ہہ  ہ م٭ ہک ہ 8× ]می مم ]لے ٭
 ۹817 ۳97 ۹۳۳۲۴ 1۱۲ ۹۹۰۲۳ ×ی٭

 ایاوص لاقو نعت ہل تا نما نو یکتا
 ٭٭ج م٭ 5ا ۹٭٭ +۱۰۷۹ ۹۱۰ |۹۹ 6۰3۳5 ×37
 ٭8 ٭ج٥ ہہ ٭٭٭ ٭ہ مج خس جو 3ي ہى

 ۰< <٭ بج. چہ ىجیزر ب؛:+ یس یم

 یردا ال اھ دام ہ۹ ×8. ھ5 9۷8 ۰8 ۴ 1 7

 ۳8ہ 55 1۱۱ ۵3آ ۹۹۴۷٣ 877 5 مہ م٣۳۶٣ ×58 7

 250 ۹۹۲ >۳ 5ص5 ی٭۰ م۰۰۶۳ ×× 89۰ ۳6 ہہ

 3۱۱ ۳6 م5 ۳5ہ ك1 ہت 8 <8 8( "8۱ 9۹

 می 5 مح ۹۹۰۳ ۰57۲ یب ۹۹ ×5. ہ٣۳ ×× ۴8۹۳ <6

 ]7۶1 ۴5715 ۴۳۰۳۵ 5۲۳۹ 3۱ 5۳۴ >7 7*5 م5 ہ7

 835 >٭ م۳۲ ہ6 ۶۲۰۷۳۸5 ۳5۶۰ 5۲۹ ہہ 8چ مچ

 7 ۱ ۲۹۰۴ 511 ]۲۰ ۹۳۹ 31۲۳ ك۹۰ "77 >7 7
 9۹ ١١٣ ٭۴ می ہم" ٭*٭ہہ 86 ٭*ووور م8 پچ

 ہقات ٴ٭ ہہ ہ5 ۹57 ۳ ۹58 8۴۹۹ہ 6
 ت۹۶٢۲) >۲ ۴ ٣۱

77917-378 

 ٭جآ ء۴

 ۃرکلا نور ×86 ۹3 ی ہم۳. ۱( 7|( ۹
 ۳۶ا ,835 5۲۲۳۳۰ 0۳۰ ۳۳۹" ۲۱۳ )5۳ ۵۲۲۳ ٤۱×

 ٦ ×57 ۹)۳۹3 <۴ ۶87۱۳۰ ۲۳۳ت ہہ 84٭۴)

 ۳٣ شٰقل ۲۲ ٢٢یواام لتا

 روس شی یہ و کیم یہی ر یہ روک یب یہی وا ایا یر یم یہی کر

 کس خ

 ےس

 1 رما9نلعیال نژیلا پاک لعاب نک
 1 6 نمو ال نیلا ككيت الہ طا نشو ات

 ۔"ی٘پ

 ندا ھا با وند ہک و تر2 ںی ا 7 سا رم لا عو ےس . ہت س
 یا ان

 اس

 ٤إ ںوجّڑلا یتا ول وے. شپ
 5ش تیر پکا ترک
 ا21 َمُهَوتِيا مو توا نون نو ولا نون نین

 2] لسَىنَع لضبإ تصاویر نم ںیاگلا نی
 1 نان با دعا كو زماں ےئل عرب لا
 اکا نا ات نا رکن یو انک دیا لخشا دام
 ا اکا نیزکا تا آپ ا2ی کرت رن
 اتَحولاَدَمِماَمَيف رخ تلا عمل ِتٰطلشلا
 2آ یئاو ادرک تداکلا یلخ دلا زملاوفَم

 ہوژرک در یہ نیو اتتما ا موامکلا مانا
 ۱ ور دب دل شر وج ور. شپ ہی یشن رک کد رس کچ رئیس اپ رپ طرزٹ یو * اک

 مدر ب55 ہڈآورچ ٗہ+3٭+7ب چ٭ ہرن چو مج  (نمر

 وہ ذ۳5 جہ مکر پچرچ ہوج ٭رر وو مو( ڑج
 تو7 ھ7 7)۰ 787.7 ڈ7 ×۲ ۰ر

79101657 

 ٦7 ۷۳۹ق)/۶ 777۳ ہ٥
 ہی جج ورجج ہ تو ہرُو ہیچ ×٭ ہجر

 مر ہجمبٍِلاور مر یوجچ ۔ںوجہو 6جو ٔپوکی ۱ (ہر

 ت75 ہہ جج ٭جبب+وررو چجر یر وج وج ]یہ

 ٭]ی ہ67 مج ووچٌ ٭جوجک دہ ہو ویو ور ےر یک

 مر٭٭ أی+ہ ہہ تہ تہہ نب جرح چور چمچ

 9787 یک یچرچ ]+۳۳ ر میر یچچو3رچ ھجچ چچ وچ

 ۔ّٔک۔ ہور + ہہہج ہنرجوچ موج تہ وج ]مری

 ۔3ج من چکر + یج  تچبج کہ ج5: جج ر یوچ چپ

 ڈ۴ ٭7+۲۳۳7 ×3ر مر ۳7 ہ7 ×۳× ہر و ہو ہ٭٭

 77 77 7 2۹ ل7 ۳7 77۳۳ ی7 ج۷ ک57 ہج جہ
 لہ ا7 97۳ج 7 ہہ ھ۳۳ ہہ جج چہ ر جاں اچ
 بج 7 ک۳۹ 777۴ 7۳9 ر (ےر 2.7 تا ا ہبہ ہ۷ چہ

 ا019 ۴ 39ی۴ م7۳ 5۹7 جیک یر ہھ٭ہ ي7۲ 7وک”

 77ہ ۱ چرچ ہوجو ؛(ث”٭|: 585 ورج٘"رڈ6) ہ< دو3 7ر یمر

 ۸۰5 و7 و3 ٔٗجبو+0٭) 0 ہو مو وہ ہہع ۸,5

 ٦× ہہ یب  بجح جچرجہ 7ہ: ]ہکہجرج جچر بب چو ہچ
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 3 ۸ 7 ا 1گ تپ ا ۸ و اک 8 یم ناپ ٠ 9208 یا اپ : ای و تک ا و ای :. ناک



١٥١٢ 
 زبر اص ھجتکئج ھی

 ۰٣5 ۲٢ب 7٣7]٭ ۴-٭٣×)۳٣ ×8۴ ×7م  7--93۴ج٠
 ) - )۹8۸۷8۸( 6 4عیج ۲۳۳ مج, 7917۹8 تسضاويَل

 ٭ج (۴ تعامل - و ہ ×33 ہہ ۴م
 - ههابشاو ءانغلا وه ثیدح ا وھل - ۳ ْیلاَوَُل ,۹
 ۳77 ۷۴)٣۳۴ا ۹۱( 7٠× ۲۳۸۳۷۰ 1۹77 ۳77۳ 577۰ 6< ۹۰

 ت۳ ۹۲۲۰۳ ۴ ہد”) ۱۹۷8۳۳ ٭.ا تیف,یل - جج جج
  1۰۲ 7.7۴۲دو ہی 5۰61 ر57 ۱3 م۲ ۴
 6 ٣ مج م۹۱ ×۲ ×۳۰ 5ج5 >۹8 ہ۳۶ 85 <۳

 ت۱ 3٭ت" ٭74)۹ وع ٭ء ہہ ج جہ ٭جؿ ے
 (ج<ے٭ ٭8) 2)5( وج ہەجرص-ود تعح×٭ ہوجح "و٭ج جآ

 بک ق۹ (30) ۲۹. ۹1871 3151 ر۹۰ ۱)7 829
 ہہ: د٭ اف "جج. کی :ںٹچج ہی ہ+.ہىچ ١ہ

 یوشک نم ںیاکلا ند 5۲ 188 8۱

 ےاجا-ہفاو٭ ہہو 8.۹078 دہ 3جی
 ۹۷8۳ ؛ دب ٭٭ :×97 [1۹۰ ی5 ھہ مہ 3٭٭ ٭ر٭ مم 8ہ
 چ٭.3 ٌھج ہ ہدماط” ڈ3چ ممے یک ۳ج۰ -٭5کلچ .<
 ہہ. -.۱.5 ہہ میا. ' ہ8, :م۳۷۳۲۳۳) ۲۲۳ر ۹5

 ینا( پ۱۹ ۹)۱۳۳۶ 7۳ ۹ ھ۴۳ ١

 7ی٥۳۶٭ 70مم <6 ييجە ہ5 (ھ15558
 ہ85 (280) ۸٘5, ۱۱۲۷۵ ×× ہڈایدا 52 : 3۹6 7
 ۹15 7” نر قام ۹۳ ہد. نر رم ۳۷۰ ۲۳ 1

 و5 مر 98۶ "۹)3 >۰ ۹۳0۹ م٢٠٣٣ 5۹ دت ۷
 8٤8

 9 557 دہر نیو 5-۱۳ 000 ٭ ہب ۰۳ 8۲
 ہاکح” ۱۹۹۷ ]۱ ہہ <, ہ97 دہ ہ5< ۳ "×۹ 355۰۱
 گم. ت۶]) بج×٭ م۰ ۹5۱ 5 ٭۲۶ مہ ہو۰۲ 3 <ہ

 ۹۹۹ 2۶6891 ہک ۱ 8م 3ہم م۳ 8 31۱

 49315 ۶11 ×۲7 ٥۹+ 6< ١:93۳7 ء۰ا [)) ہا ۱ 97 ۹

 ٠ عج ۳۳۰ 5۲ ہم ہک دجاذ و×٭٭ ہک و
 3۹ >۲9۹ ۲۲۸ >81 ہ۰ ہ ۹۳: و8( مج 3

 ۴۱ 971۳۳ م٭٭ رک ہ ((5رج ۴۶ ۴ ٹی٦۱ ۴۴۲ ص۹

 25۶٣۳ ی۹951 تط٦ 7م ۱ ہ7۶ فب٭ ۰۸۳ ۳۰
 ۲۲76 ۹٣۰۰۳ ۳۳ ہہ. ہہ٭٭.9 >۹ :للج < ۳۳۹۰ ت۳

 ہ۔م 3چ. ہی٭ موج مم۲عب ۵ی ن1 ] مج ج ۱|

 ۳ ٭5ا7 ہمہ یىی بجع بیج 3وج مج
۱ 

 >[598] ف5 مہ ّط٭ مچ ہب٭٭ یدوچ ۹ 1۳6 ۴

 8:7 6 ۰۹۹ 3ء8 ہت م7۱ ۹-۰3 ١ج ہ ×٭٭

 ہی مبدع یم(٭۰ یم <5 یم مم, جج 7< ۳٣
 و<. میرج ]م٢٣ م75 ک۱5 ہا بپ ٭<٭٭ ۱ م٭

 2۳54 عی ہد م۰ یک ۹۰۰. ٭قص "۱ ۱8ص مج

 8151+ ناکج و د٭۳ ٭٭ ہہر, ۹9 ۳۳ (ہ
۹0-88 

 مر ہ ہہ” چک عج <*385 ۔یوو بو پہ وج

 ۳× 395 5, ٭ ج٭) ہ٣ ×0۶ یرتُمِلْنَم ںیاتلا نی

 7فیک جم صچہچم جج ع تاج وصصوصامعصٔعجہموج وف یھ ےک دہ یہ ٘ومج ہہ ہیرو ےب طور وج ہطصلم تیررعمپان رر اگ

 ھ9
 -- ںی ںیہ یہ - ےہ 7

 ٭857۴7 ۹۹7۸۰۹ ی٭< ۶۳>3) ٭ہق. ۳ مع ہہ ×۳ مو ٭

 ۹)7۱۰ ۱9۳5 717 711 ۰1+731 983) ا337 >۳ >۰. ×۱

 تیس اول یرتشک نم ںیاقلا نیو - یرتشا ×ح ہت

 ڈ7 ہ۹ جو ۴۱۱ ۳۰۴ (م] >۳ یک مہ٭٭ ہجچعک وج جچ

 ٠٠۳٢۹ ۴77 5٦۶۲ ء ارمشا ×5 *7ر77ت 35۱ یل تا
 2517 55 ک 5۹8 08:۳1 777 ۱

 ۷] 5 ی6 ۹۳۷ 8۷7 ۴۳7 ۹< ×۱
 7۹ج چ۱ 2ر1.12) ۰ 37 )77 8)۱ ۳× 37

 +8 م5۱ م ب58 85ر ہم عیصج میر ةچب ۹5

 >ج77 ن78 ۳85۸۰ ٭٭ مج ٭ج ۳٣٣" یب۰ 6

 ۔حہہ.٭ ج5 ×۳۱ ٭: ہم” جہ جو 7

 بمجہ+٭ دو مح ٭55 ۰. ہم م۵33 ہجر چچ
 ×۹7 5۳ 5 5۹ ×۵ ۴13) ۹× ٭ ,۹)]

 951۲5 ۳۳) .م اچ 15 ۲٦۷ ۶۲۳۰ م٭8 ×۱× ٭3ج]٭ موہ

 ڈ5 4۹ 91 ا2 7071 05۱ یو . ہہ آ۱ ٭]
 251 ک3 5۷۳ا 6813511079 <۳۳)۷۹ا ہ 71۹)3 ۴م یرج

 م۲۳۶ 5135 ۹۲۳۹ م٭٭ یڈ م0۶۳۹ أ۳۳٥] ۹7581 6

 ٹ٦ تعج و. م8جب ہم چ ہ؟ی مم
 (159-٭71۰518))

 7ا5 ۳۳۳۶ 3۹۳ 5۲۹ یر تلی" (۴۳ ہ5 ہہ 6

 7173 ۴۳۳ تچج ی٭5 ؟ہ5٭ 8 جج می بہ ہر٭

 م75۳۳ ۹۹۰ ت× دا7 مہ7 م۳ ہت جج

 بت م۳ ۸۳۰۷۰ ۱ ]قی ہ8 ٣ مج جج ہ

 5 ۳۳ م5 ,٠.۹66 ×7 ہم۳ ۴۰۳ 7

 5۴ *اطا 71 831٭7 ف٭< 1 8۲7 ت۹ ۹7۴ ہ”]۳) )۱

 ک5 528 ۵ | ی۶ ک ۶86 ۹3 ی۰ 3چ 6 ۱

 51 اظ ی ۹79 *۹۲۳ت 31 ہہ ہد
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 ہ۳۳, ۹9۳۹ 51 ۳۰۳۲۳۲۳۴ ۱ +5٣۳7 ٣۳۷۳۳۲9 5×ز ج۰ '

 بیج ہ٣ یز بت جہ 8۰ ٭8۴ ہہ 8
 م٭٭یہ ٌم٭ وج وج خى ]880ہ مم

 ی5 (یعا٭) چود ہي -٭اّہ٭ جم جب
 ]0۲۹۷۹.,.3۶ ۷۳7۰ ہ بو بج 3ج مجژو ہم 9

 5877 8 ۹۹ ہہ جہو9ک< 9۳۷ !چپرک +۳۱۹۴
 ۳۷۴5 ت8 07 2۶۳ م۹۱ 5.5۹ ۹۳7۴ ۱5۶ 5اا 5
 1۳۹ :۹ ۳ج : ×٦٭ 8۱ ہک مک رع ٠* ]مح >٭×
 25۱16 08 9551 5ب قد ٭ ہد ۰ .٭6 ہ ا۹١5۹ ۴

 تک9 6کآ - ھ۰۳ م27)3)

 ٠ج حر۹ ۶۲4۸۰۲۳. 1۹) ہہ جہتوو ٭٭ ۹)۳ 2م٭8)
 ۹۳ بک ٭اچد ہج کی دباخ م25۳ ۹8۰ ہہ ۴

 | نہ "۳ میدااءلحا

 1 ید نیلا یلخاداَمزِدراَت طا اَحاَدم

 1 لا قو کک نمو تنا تالا زامت نمو ا

 ا تعسخراتسمدصق وھی
 ا نل لرفا ما عقل لاک ا
 ٦ كا نیلام لا شش نا عل لپج ناپ پن یملاعا اا
 ہ1 او فورم دلا قام ا وا م وام وی ا
3170 
 ا لوڑَخ نِتِوَج لاقفی نر نھ ڈی نیا ا
 ! اوہ باَ وال قا بزدل زرا ناف ا:
 إ رناوت دي لڑ ثنا لا عل 7
 ء2 90

 1 5 سکالئا کرت لون ا رزع نی كا
 1 روف یا عل یار ضا ن یی ا

 مد)ر ہہ جر +8 بج و 55 وت بو و× 52۶ جن,
 ا7 ا7 799 ر و۴ چ7 ا ہہر <7 ار
 محر 58 یرجٹبج نب جہ منژچ یک × ہ بج ٭ 56
 حج٭ مہر ہ مے ٭ػ٭ مہ ہک بوجہ 5ج ےررووچ رت ۔یڈ٭
 . ٭×ج ب بج>٭ قی چرچ بدی ۳۳٥5 ر نور عوج
 رجب ١٠سہ و ید )جو ء وم. نو 7ج
 جج "نور در چےوو ہچر حب وج جور جب ٭ےبیر جہ  یمر چو
 وہ ہ-ج+ ی)ج رک 7۳77-7 7۳7 7۹ مچ کا۶ 1چ ر
 اکو جہ یزیچ جو یو ہو ہی بک ہو6 مہنقنچر یرو وہ
 ۷ب7 6 یر 57 ہ۴ ہہ بو ھ5 ۰< یروو
 ۶ہر ہآچ چک د60 ر چچبر5 بووھچ 5ج جو ہیچ
 چہ مےز +3 ٭ڑ۶ یبکب ببوج دڑ٭ بہہ ژڑچچوہچ !وڑچ
 رہو مووی ةریبفآچج مو ہو ہجج موج چ ڈ وی ور

 بب ]7ہ ۲ صج٭ 5۲ نج ×۷ 3)7 دتا ہ×ر یچ
 ر7 ہ58 قی ہیچ ہ چو چوججر پچوج یو
 دترجیب پہجج وج بج یبہ و عج "یب أ|ک عی
 م7۲۳۷ اہک جہ۱ مدز ے وب مرہ جج ٭5 درآوہو
 ہویرہہ د٭ بحر او یب م7۴ ںیچ دیو )ہک جبوبور ہجر پور
 پچ ہک <7 ہ<ہچرچ ہہ ید وج مچ ر چو ڈہچورج یہ ہج

 ڈی جج ہبوج وج( ر نہر ھے جج نوچ موہ مچ
 -۔٣ اح ہ٭ 81-٢٣ بک رک رب جج یوم رچ۳ ۰+ دجچہ چہ ر
 گا یاب د77 ۳7ج ر (ن>) جج ,٭.٭۲ چک ×م٭ہ جر
 جے 0 ب٭ 4حج جو ہیربچہ مو جر 5 وو پج بب

 ۸۳ج ڈےجرؤ)+ جج جہ۱



 ےگ يع
 ٢١ہ.!

 ی۳ ۴ ۹16 ۹73۲5 “۹)3 م۲۹۱ ۰۲۳۳۴ 51 51۳ 51 7 7:

 ۳۲۹] ۳۲۶--۲51 5 57 >۰ ۷]) 3۰۲۳۳ ۹3۱۴۴ مہک ہ7
 ۹5 ۹۲۳6, ۹ )7 1۱ 73۴ 3۴۱ ۹)۹ ٥515.۳5

 1 ۲۹ ۶۳۰-٭۳۰٣ ت٥٥ م۰0 *۶۳ ی٭٭< ڈ۲۳۳ ××
 3١۶ ۴۰۳۳| ۳ 8م: ۳یہ .٭٭ و جم ہ 585و

 3557 ك5 ۹۴۳1 55 5, 55 ۱ 191۷۲۲۳ 5۱۶ ۹۲۹1۹ < ہہ
 ٤5 385 ہم ۰۰٣ ہرے ٭)٭] ہ .بجا۵)و پےوچ

 +۳ :؟ق3 .- ا 39۳۳1۲7۳۷ 51 ۴)۱۲۴ 51 ۴۴ ١]
 +۲8 ک٭۰ ک ۴13۳۴1 7۹5 اے اج +7 1 ۳٣

 پدا٭ م59 <۰ ۱. *۷۰ ۶۳۲۷۳۰ ۳87 ۹۳۳٣ "15ہ
 ۳۲۴۱۷۳5 2۳-11۹1 7 ۴0۵۴5 ۶۱19۳۳ ب۳ ۲7۲۴۱۴۰۴ ج5
 ] 555159 35 "۳7۱۰۲۴ 51۳9 ۹۴۳-۶۱۶۷۰ نہ
 ۳. ہت وت ا٭٣۳ وک میک 5, "057 5)3

 ٦٦٦ و×) < ۹۰8۰77 ۴ہ ×ب ×× ٭×ہ<٭۱۰ َنُيِلاَتَحَ

 یماع قدلض نمو لعات ہد نا لحد یا ۹

 ×5۱ ٤5:۰8 َكْٰلَھٰ نار 0875 ۱5۱ ۳ ۸, 5 7
 ٭خ پہ مخىچ 9 ود وک ۴٣حج ۹ 6
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 ا9۹٣ ٭. ا9315 ۰:۱ ۱۴ ۶ئ. ×جچ٭ )
 3۳۳۶ 110 ۹5]۳3 م2 ب۹ ۱۹ ہ13 7)۶۳۴۳ 5۲۳ 7

 ۳7۱ ک۹7 ×77 ×۳2 378 7۳ ۹ 1۱ ۹۰۲۶ 7 ٠٣×
 ۴۰ ٹ۳ أ9 ]57۳ *۳۴ [۶۳۶.-×8]۲۳5 217ت 3 71۳] ۴1 4

 ۹۰. ٭٭ مج ث7 !ٔماخ5٭ت ٭. ۶۱ 8۲۳٣+
 ٭>]× ہ٢ راوڈ۹]15 چمچ قے ؟*+پرج ٭چوو٭3 ب٣ 3

 ۱ 55 ۹۹۱ ۴۰۲۳۹ بم ٭ ۹ ۹7۴ ٣۴-۳
 01۳ 71۹ 77 ہ ۹9 2۴ ۴5۰ ایڈلا نامنْملَم

 اًتْورْنَم ۱۹۴, 79 87۴ ہمر ث۳9 ۰۹ ×7 :, 85 ۹۰
 ۔!۔چجب 01 :ر()[3٭ مرہ .ج ٭ مےمےس بہ وج ہ ٭٭ر جج

 مج م۴٣۳[٣ ١۳ ٭إ ×× ۱ ۵۲۳۷ درخ (٣کزم۶۹) 7۴ ۳1)۳× ٥

 ۴1 1۱۳۹ ٠٦× ,1 ۹۳ 559 ۹۹۰5 ۳۰۳٣۰۴ ×8تج٭
  9۳٣اناج مو ۱ مزرجو ۶ج7 چ+٭و ما ۳۹۳۷9

 ٦> 5۳۶ م۱۰۳ ہم مل)57 جاو٭ ہک ہ۱ ہما ۹۳۲3۳ ھچ
 7۷۳ مو۹:۰ 36 د۱7 555 2375 ×05 3۳۳ 7۱

 57۳7 1۳1۹ (.٣۶× ٥٠۹ م38 ٣۹ م 65+ ٣>
 نمک

 چکا اج: ۰× اہ ×۴ ۲ تی ۶)۱۹۳۹ ۱۱۹۳ ۸ ہہ
 3۹۳۳۰ ہ3۹ 5۰  1۳١ ×۲ اج 1 یو 217 ۳۳۷
 ۷ ۶1۲۳۶ )۳ ت10 ۹072187 ہ۰ ۱57ج ات او گا ہک
 بہا ہ )8+5 3٤۱ ء۶۳ ؟8٭ ۳۴ چیک مرچ ٦ بج ٭
 >17 ا 07 ۶191 5715 77, ۹۳ ۹)۰9 3۳ ہ۳8 × ج7

 ےب ۷ ٦ بج جو بد 5 ]6 ۰)3 ث٥ ٣+
 ے27 ۳۳ ٦× مج ہ۹7 ۹ ۴.۳8۹ ۰۷۰۲۳ ۹۳۳

 ۹ک ٦× ک٭٭ 358 ۲ (م٣ 30ج ۱ ہ ۲۷۹۷ب ]2۰:۳6 ٤

 ۹۹1 لَددَع نیو لاقتی كر نااھتا ڑی تہ ٦ ج۱
 حٔوش. ج.ّ مج چچی ٭× ہی ہے کب

 دم  ×× ×۳۰داخس١ ٰ

 جج بت بب ےیح
 ۳77۹ 75 ۶ا1 : 7آ ۳153 ط۳ ہک ٭. 71۱

 دي ھ۳۴۰۳ روک ۳۳۰۳ (عع)ر ہ۹ ۹۹5۹9 <ر-1 ×33

 77د۳ ۴ ۳۴-۰ 7۰.۳۰9 ڑ7 ک1 5۳ ۱ ×77 5
 یورم و×٭ د1۹ 7*۶ ۴۴ ی +5 د8۳ ۴۳۲ <۳

 55۹ ڑ٭ ۹۹ ہ ی۹ 5 9حج 29+ ہّق جج تچ

 ہ17 58 1, ۳ 379۳ ہ۱۸۲۹۹ ۹۶۴1۶ 87۱۴7۳
 ہ۷۲۳۷×۳. ×۴ تو ۹8) 2۳۴ 5۲۳۴۱۹55 37 5
 3ب.ع. ہہ 8 چجچ ہقم۳۰۳ہ 8 85٭حہ|و ۴ ٭*وڈب]پق

 55۳۰6 (8۰) ۰۹۰ 0 ۳۹ر ۔- (ج3۹و3))

 ب۷ ہہ ػ۳ بج 5)9 >.)۹۳۷ ے21 3م

 ۴ ہرو<ک ب3 ۳۳۳ ۱ کک جو یچ رے ی۳ 717

 می. ہہ ۹۱۳۱8۵ ۱۳۴ ی رخ ہو حج. جج ( ہہ
 5۹91517 ٠۳۰۳٘ ےس عج م6 مرجر یماو "ہ6

 1 5۲۹ ۹۹۴۳۳۴ یک ۳۲۴۱ ۱۶۴۵۲۲۳۹۳ 717 ۳۶ )ب 3۴ ٥1

 ×2 ۹۳۳۴ تاک د6 دج 6 مج ہ ہ۳۳79 ۱۸) ٥8
 ۳۶ 15-۶ 33۲۹۴ کا7 71۳7 77 ۶ 5 217 ۹۰17 ہ۲

 5 م8 ہہی نبا8 مچ یر *ثہ مر بل, یىی

 1)۹۱78 ١۲۶۳۰+ *18ھ)۹ ۵1 ۱ ٣۳۴ ک۴٣ 8۳7۳ ۹۳5 ہ

 و ػ۳ ,٥5٢ 3۹۱۶۲5٦ ک۲) ۳5۹75| ۴75 5۳۴ ×) ہ5ہ٭

 ۹ 937 وا5 ۴۴۱۷۴ چ5 51 180 ج8, 5۲۰ چکە ہ ۳ <
 یک ۳۱۳ ۳۳ ۶13 8)7 ٣۳ ۹5۰۰:۴589 ۴۲۶۹۶1 ۱۰۲١

 و: چت موہ <۳ 8 و ٭٭. ۳۳ ہ۴
 ۳٦٦ مو, یر ٹ9 ہلال )7 ہو ہک بل 06

 ]۴۳۳۹-۳ 5169-6 ت15 دس. ×60. 2۹9 ٭(ت

 9۱۴) ۹ ۹ب۹ ہے803 68)و م۴ ہ مور ہ(اووہو جر -.  (ي
(13(8* 

 ٛ×. طط قا. ہہ >0. ×۰" ۷0۳0۰

 *٭9565] ۱ 9۳۳۴۴ >۳۴ت۳۴ 73 37۶] (۴ 21+1۳7 ۰۰37 7]

 9٦ ہے ہاواک ٢۳۴ ۷٥آآآ 1۳ 9آ < دو 2ک (8۹۳ك م٣
 7 71۳ ہ1۹ <۳ 7ک ہک مات ۱ ۹ 1۷) ۹)

 3۳۳۴ ٦۱" ۷۱۱۲۴۷ *ا7 م۴ د2 78+ ]+5 م0۳۳٣

 2 ۳۹۶ ٦ ہ3 ۳۳7۷ و01۳ 9 اج 7 ۶11۱1

 858 ےہ  ہتَعْمْملَاَرِتا یر دلا ْمم (چ ٹچ
 25 وت ٹورچ ٭ہک"ف جج ٭جج و بق چ٭ج م  ەججو

 ےجر ۱ ہ۰3 ۷ 358 م٭ہ رحم.  ہ
 ہک 8۷٣ ۳۳۷ ]ہ1 5915:۱51 7376 5)3 *ز2۲۳ ×۳۹

 ک1۳۱۴ +8 ۱۳۳ مہ جت ۴.1 ۹ (۴۳ ۹۳٣۳7
 یو (۹5073] ٦ 3551 ے9 370۳ اگ ہ۲۳ ج بہ

 0۳1 ۶9 ۴۲3ہ ۱

 ۶27-7٦5 ۳ت0 ۹۱۴9 ہ ۹٥٣5ہجچ ×× مو 8+۴۷ :

 ےہییعاک ۳ ۳٦×۳ بب )9< ×۲۳. درا ۶۳۰۱۲۰۲6 ۹۶آ 7

 ٠ کا. م01 9)3 ۳ ہ۳۳ *ّ]وزج ی٭ ۹

 یورو)ر ہہ ڈجچجہ ج× ٭ہ جہد بج ٭ج ہہ
 ۳۲۰۲5۴ 21556 ا5ا 715 5۰ >3 ۴۲۴۳ ہ)):.8][:ج(۱۱ 8

 ت۰۴ ک٦۳ ہ3 15 31۴ ۳۰15 1, )۳( 0٣7-۴28



 ٢ )۴ ۰,۷ق
 چی حصہ یج۔سجج جج یکفعسصٗصکس+مججْٗمصو-ص-ص-ص-7ہوڑ- ورکچعحصصجس وج وصبمصو آب تو-ص۔ےہچججھہدومججمجج موم س-

 ٭۔مےجعد تہ ھ۶۰ ۱۹۹۹ ب١ ی+۹۲۳۰ ۲8۳ 5رچ
 تد ب ایتاا

 ےقاو ج:۳۰ ٹج1 ۳۹ہ( حج ؛ ہجر ج9 ہ٭
 ہم۱ ۰۰٣۷ ۱ ٣٣٣ ×۴6 ہ نوچ-٭رک م×٭ ]جہ ہل دو7! ٣
6 ۴1۹۹ ۶۱۹8۹ 11۹(۹ ۴۳7 71138 :7۲۷ 359 

 ٭0۳۱ ک80, ہ۳ ۳. میں ]کا۷ فی ×۳۳ ہ78 -.-
 ۶۶-5 75 ۱:١۳97 ۳)5 6 اتم ٭۴ ہ۳٠ ۹5 ٢٠
 ف1 0[ م87٥ >٭. <۰ ×٣ر 8تت ہے 108

 575 ۲۳۶ ٭.۹۱ ًةٰولّشلا ےتآ یب ۳۴۲ ,۹۹5 ۳۴٣۹
 داتٰضا 5۱۰۲۳۳ 5ہ م۱ یک مہ ۳۷ ء5٥ ×۴× ہو

 ۱1۳ ٭اب ۱)7 5, ۰۰۳ )۶۸1۹: ۵ ۹۳۰۰7۹5 7)۲٢۳3 ٠3۰
 حاو مہ, 1۹۳۹9 5۲۴۳۴ 55ا, ك5 2۶5 ز3 ہ ص۰۳ *ڈ٤٭ بہ

 ×۹5 1 ٥۱٥٥۹۸

 نئ قت نفل ایام تیوررنیمساشپرپ
 ہر۹ >۹ >۹ >×29 ×۶۰ ی )۹ر3 ۰۳۳٣ ٭

 ونوودرک 1 ۱ ک5۳] 1175 >۲ 5۳۳۷۲ م۹7 ٭٭٭٭) ۰
 ہ۳ >۳ 7۳۲۹7 ک۷۰ < ۳۹۴ مچ 7(۹ یف ۳۰۳ر[

 ۔میقاو بارک ۵)5 ہ۷۱ 7<. ۱۹۶١ *ہ٣٭×۳ 578
 4. ۲3۹ "مہ ہ بج بج [ع(9مهم و۱۱ یز ((٭6
 ۹95, 3 0) " 1 ۱۹7۶8 ۶۹۹۳۴- یو 5 ۴
 مک ما بوت 46۳۷ م65 ہی ۲۰-7846 8511 1۱
 یہ انکا ص۳۱7 ۳) ہک × 79-۹.7 7 ۱ 1۹۳۳۷ مج ٭8

 ۹۹958۶ ۳)20۳۴ ۳۷ ۰× )7> ۹77 ٠:٥576
 ٥:۹۳5 ہت ۹1۴۱ ک71 یک 9۳7۳۳۹ >18 ٣۹> ی۰

 ءوج٭ ۴۶ ۴7 ×7٭7. َكلذَدا َكَباَصاَمْلَعَرْضاَ
 روم ْلاوزع نب - ڈا پ یہ جم >حچ ]جب 6 2+...

 ح9۰ ۹. 51 08191 7 1 ۹1۹۰۳۹۰ ۴ ۱

 وج ات × ×۷۶ 956 م0 ۹ , َكَدَعَرِيَسشاَِلَو
 ںیلتلا -ٌرْيَشضَلَو - یو ہا رعص ×ہج ت٣٣ ×5 ۳( ]3٥ ب×

 دو نھ. ۳ ی. و ٰج يػمم ]3۱۳۷ ١و۷۶ 5
 )٠۳۳ ۶× ۳۳ ۲۴ ,78 ٥٥۳ ٦۳ ۴ ۱× ۱ ک٦ ۳۰۹۴ ہ۳
 5538 39٦۱٦ >۴ یگ ہ, 6154 71۲۹ 7۳۳55 ۹ ۴۹۰ ۴

 جم ع× ٥٥ ۲۷× ۱ --٠( 6٠٥۷" ٥۴۳ 3۲۴ <پ <
 9۶۰۴ ب5۰ 5517 ۹3۹5 ٥ ۹1578 “۱)۹۶8 ین ہک ایک

 اس ِضَرللا -- حرم ×حح٭ ٣۴ ج556 ہہو ۹8 ۴۴۸۲
 ۔ےعسعٌكک. پ ہوے پکا ٭ ۱119١ 5 ج< ى ہ ہال می 6
 ٥۳٭ہ ۱ 3۷۲۷۶ ×ظد ہو ×۳ ۴۳۰۰۱ ہر1 ی۹ 5:8 87

 ۳9 ب5[. 7ہ. ہ٭ عم ہ٭ ٭
 5ا51 5۳73۹ م۹ <5 ۹6۹۶۹ م31 ۸۱۱ 6۶ 5۹٤

 *×-۔٭ رت لت نم یل لا ی .-. ۹
 ۹ہ5019) 1۱ ۶8۶ ۴)117784]۷٥8
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 ُكيتَمن شا ۳ 6 ت١۳ ۰۰۰ ۰۶۰ ٭٭
 تگجیہءح وم ء1 :, × <۱ ہ ×77 ۶۹8۰۶۱ 7
 ×3۳ ہہ ےہہک 5 ہ6 0۳۳ ہ٠.

9۹ 
 ممی رت ےس کا رفع و فممنکم تی ا وام مک فا نس اتنا

 رسےس

 ٣۱ نٰتل ")۳ ٢٢ىوهاأم لتا

 ھو ت وت وت وت وتو مت توا تم تو تو روک

 ٦ تالا تيوص نم شش او كيشَم نت شا ا7
 >1 اد تذانلا یا کس لا عار ئآا يا ثوصل اہ
 21 ںیاگلا نوا ةنوابو 8 اظ ہین یلع مس و ضا |
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 8. 70 ۹۳7, ۴۲9) 71177 5۲۳۹۴ 34718 ہکآ (۴۰
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 7 ---٭ ۳)۵ ج0 (ہا8۰ےیو <۹
 مج٭٭٭ 9ت۳ مو<1+ ×.(وم8۸7 -ج>٭ مہ ہ۹ ۱

 ہم ۔مٹعمعح باد خو وچ. ج1
 ۳+1 تأچآذ : ہعح ×م.×٭ ہت مج ہہ! <6 ۹
 19515 ت75 ×780۶ تہ. م5, ت١ت ہ ۹۹۰۹۹. 7+
 254 ۹ د71 1ا58 7۳1 ۱ ی۹۳۹6 ۳ ] ہ۹, 7ک
 ۳۹9۲۳۰۹ ج۳ م۲ ۱۲۹1۹ ۹۱۰7۹ 55 ۴۳ ۶۲185 یى٭
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 ہ1 ت٭وک ۱۰7 ×55 ۳۹ ی ۴ ہہ >۳ ×55 ۱۳۷۱ 7515:

 ۹۹۹ ۳۰ یک مر یم 0 71۲۹ 57۲51 7517 >۳ ۹
 5 ۱۳ ۲:۹ 51 58, 5۱ ×۳4 ی۰5۶۸ ۶۱۴ 8: 5
 دہ ٭۳۴.< 9۲98 ۷۱۳ م71 7۲۰ *1۱ ب۹۳۳ >۲۳5٭ ۳

 2153۹۹۹۴ تاچ٭ م) جمے ػ() مک مج 87 81۱.8۲۹۳٣"



 5۳-3 ہد ×٦ ہ0. و+٭+ 606۳۴ ٭٭ج
 ٥ 517۳۲ 5711 ۴۰ ۷٦-۱ ٦٦7۳ م٣37 (؟مج م۳٣٣

 و ء7۰ مج ہہ 5ہ ((٠ك ۶۳۳ ")۹۰7۰۱۹۹۱

 ویراونا سالی -ْماب ھ ×۰” ۱٤۴8۰۱ ۹. *٭<ہ٭
 ہي ]5۱ ۳٣٣ہ 58ا5 ۶۲۲۹۰۴۹ ×٦ ۹1 ۳7 م۴ 1154 4175
 چی وی ۔۔یرد ج۷ر ۹۷۷۳۷ 5۹ ۴5 ۳۷0 275 ۹۲95ے
 ۔٭٭ ہ5 م7 ہ۳۳۱ ہ5۱ ۲٭ 51آ ۴۳۴ 5"1) 76 ۷۳×۹۱
 ہہ. وہ4۹5۹ فہ ہ١ ہہو 3وج 6ی 6, ۹۴

 5۴ 5۱ ,.)]٥7۶۷ 511 ۶۳۳ ہم1 (ہ551۲6 7 ٤-۶۴۰۹۰۳٣۳
 )7م ہ وہ۹ م٣ ہ۷۷ و؛)۶۱ ہاوفا5 5۱۳۹۰ ب۱۶۳ 7

 1۹5۳ 55 88۷۷ 5۳715. ۰۱ ۹۳:۳7 ہ أ۰. 7 ٥5
 ہج--.۳6 ۹ 169۹-2-5 ۶82177 5۲7 ۹۰۰۱ ۰)۳۳۷۳, ڑ5
 ۴ج ۹5۰8 جرک ہ7 )٣۳بی یو می ۱ ۹۲۹۲ ی3ا 518 ×۵ ٭_

 م73 مت قر ا3ب کم مج ہ +7 ۴5 5١
۶۰ ۹ 57۹9 1۹۲۳ 65779 ۹۰٘ ۱۶۱ 5۲۳7 5 ۹۳۱ 
 3::آ 78۱ ی۹٢۹۲ ی۳۹18 8۹۳۳ا ×1 --۴۳ ۹ ۳۶

 5 ۳۳۲۱ 6 ٥٥5۶۲ ہکا7۳۳۶ 7۳ *زاکا ۹ 7 ہم
 ٹی۳۸ ۳۰ ٹ5 9)14۹ ٭و.. ۰۹ ہ ۹۳ ء۳۳ مح ۹۱

 راجو دمہ یک نح الو بلا َِاوشم او
 ہک ب "1۹. ہو ]و م۴ مط٦ ۶۵ ۹۲۰۰ <زات 70787
 ]۲ ۶۲۹۳۹ 1۱۰۲۰7۶۳57۴ ٥۶۴ *زک< ۶۲5 ٥۴۶۴۶۰ ۳۰۲ ٭۱ ×۴

۹۱ ۶138 

 ۹ ی تگ 2۳۰. (88767 3315: ۴۶۹ 7 ٣۴۰
 78. ۹۰۹ ٣.۱ م۱ 3 ۶۱ 15۷۹۱ رک 3× ۶

 ک5 ۴۰۸۱ ۴57 ×۲8 ۹۰-13۹ 2۴ ۴۳ ۱

 ۹27۰ ۹۷5۰۹ ۴9. (م۳۳۳۳ ط2 ۰۰آ ۳7۳۰۰5
 و3۰ 2ز879 8] یەوج٭--٣٣٣ یج٭۱ ۰و۳ ۰ ۹۳

 ×۰ فہیم ۳۳۰ ۳۷ص ۱5۲١ ہر 8؟ 875
 ۳5-۳۹ 77 7۶77۴ ۴۳ ۱۹۰۲۹ ک ۶۹۰ ۱ 11 7۶

 و ×× 5۱ م۷۳ ۴۹۳ ۰ ْمُمعْتاءاَرْماَِہِزَلاَد

 مت و يا ن ازل عید ےک. ج1  ف٭
 5۳ 797.۰94 1 9۶1 ۱5۲1۹ ہ1. بی ٤-.-3

65 555--5 5۷ : 5 8> 5 55714 
 ۳-5 ٣۳۰٣۳٣٣ 33 ٭ "۹۱۷۳ہ <۳ ۹×۴٭) 5
 ف٭۱ ۰ ۳۸) 5۱ ۳6 >٭ ۶ہ -.۳ك۴ 5۲۲۳۴ 5۹7۳5۰ ۶۹
 551 ۹ ۳5 مم می. ٣ ٭ی 866 یی ×ک یا ہ
 77+ و۴ ہک << 0۴6 م5آ م۹ 5ت ۹.۴9۰۲ ہج٭

 نکی
 7۰۰ ۰7 ص۳ 797 >5 ۰ اھتوعَْب نُدَع ٹی ہیہئود جو ۔ہ واسصس

 و ہاططا ےہ سے رک سے ے٭ھ  ےیع و۳ ےس رہ برس

 مۂ مجدد مایا نیم نم ٭٭ , 6 ٭

 ۰۲۰٣ ۹۹۰۳۳ ٦۳۳ ۴7۳۴ ×۰ ک۳۴ 5۳۶ 6 75
 وچ ۶۳صہد۵۸ "۰)3 ٭ وے "۹8۹۰۵ 5۲۳ ۹۳ ۷

 >1 لنا قرامکلا نل درا کلا پ لیئا لن هلدا ناروا ا
 لا لا یت شہ قلاَو سٹار کسو ا

 دا هللا اویس

 ے٭ نار ہلا ہلا علاوہ ہللا ناول لطابلا دو٥ نم اب
 1 نی ہوا نیک لنا تشز رخیلا یں یت تالا انہ
 1 لافاک وت ات داد ہوم اص لعل بال الخ ا
 ے1 بلا لا ممالک نازل دل نیو ہلااوخد ا
 ےب ]مرشک ات لکل داحجیامو صف مھٹدف ا

 ٦ دلاو یل م دام انا سال ا ا سا
 ےہ ےہ ےس ےس ط

 >آ_دعو یا انس! لا نکاحوش دواومالو و6ا نع ا

۰> 
 ا *انع بادام سست یردئا مو اعلام لب اس

27 
 ےہ م۸ رخ رک کرک رک رک 6رہ ک۸ ۸ ۸ڈ ے۸ کر ث۸ رک ےہ رخ رہ

 مد ہو۲7 ×7 ہ جر یج و جی ہو ×2 ہ 7٭)۳٭
 ۔ج چت جج ر 7× ہیچ د٭5چ مر ٭ ٭٭ج ہت.××ر یجر چک

 55 سو ۲ حج. ہو و٭./2ہ٭ 7 مہ ھ8 چوہ یج زہ وی ۳(2

 یورک بو ۶ 75 ح٭ و ج۷ ۳۳۳ 57/۰ ۳۹۳۷ | ۰رب
 5۴956 ۷۷۷ ؟وک۷ ٭]٭ر پک 8 ہہ ر7 ۲ھ ۳قز٭۲ <٭۲

 ۴1۰.7 57 ۷۹7 3۱۳۷۲۰۶ (دمز یڈڑرڈ ھ۳ ھہ ہ٭ہو ے7
 یو ہر77 73 9777 7۳۳7 ۳ ج۹ 5۹7۱ ہوج 757
 7۱ ممرر پک 7 ۷.۲ ہہ تأٰچرج٭ بج ج۳ 7ی ۶7
 ٭(۷0!٭×٭ 28 مرہ جو فرج 7۳۷8) ھ٭ہ چیچہ رکن

 بج ھ۳ ے5 بو ر7جہ "پر 7۸5جك۵ وجورچ ر در
 ]۰7 یز ۳7۳۹۳ ۹87 ۳۶ یہ الا یت ہا ۱9۷ 77
 7 5ج ہوم یر کور ر بہو ۸7 ج۰ یر و٭

 جج 1 تچ7 بہ ا ۱9۹ 77ہ ہمت مت 8 ۵

 !.؛ مو٭ م[٭ رہ بجت٭ ن7جج تووج 5۳-ہ,۰9) پواجرچ
 جج مّمدر ۳ چ5 ر ہی ٭٭ یرکرج و *ةب٭ب|می یو مج

 یچ پچ ھچ یہ+ یہ وہ ےہ ٭۷ک 5 یو مہ ٭)۳۳ ٭
 ٭ 7۰ <9 5 797 مج قت بہ یہ ا مروجہ در م7

 جر ی ہ]× جر تمہ ۷9ج وج مج یب وج لوک

 مچ یچ+ جج ۔-٭ک جیروج ہبجچی+ہہو مہ ہمہ ہو جات

 ٭ج٣ج؛ (ممر ۸+ رجم ۔میج موہ میو 8 ووڈ 5

 <0 ج۳ جںوج یجب ےک ×۰ ۹7ہ × ۸۸8 8۵۷ 2ہہ٭ | ۳۵ 7
 ہد67+0 یک 7 نئ روک جی یو ہت جہ٭ ج ھرہ م×٭ ھم

 7۰77 ۳7۱ 7رچ 07 7 چہ 0چ ھ۰



 د0٥"

 جن کا۹ ۹٥۱۶۱۹5 ہ ہ٣۳ ٴیدرراج ۱ ۰ ٣۹۹5 ۱٣۳۴

 5ا7 8٤618 --٭۹٭۹ ةیبیغ نارکا یا8۹7 ڈا
 ۹)۹۹81. ×۲ ۳ تا ”قایی٭ میچ ہد ٭مو٭ جج

 ہد ےک 0-۳ 5۴8 >۷ ۴۲۳۶۱. ۰۴ ۹,7 ۳٣
 1۰ ھ۹ ۲۹٦ ی ۴۶ ۹5 ۱۰۹۱ ۴۹ 45۳] ۳5 .١×

 ۳۷مج موم ۱٦ ۰ ب  ۹۲75 31۱ 5۳۷۳۴ 5 ۰۹۱۶]] 7٦ ٭]
 ۹398 51۶ 31آ ۱

 517۳7 ×۶۷ ۹۰۵83 59018 : ی ۹۹۳ 7 8 ۹٣۴*
 د15 515515 ۰۲ ۲۹۶ ۹۱۴٣ ۹: 1۹۳۳۰۳ عج ۱

 ت۳۳ ۱ 7551۹ *۰ 77 3 ۳۳۳۴ ۴ ۹ 78۹
 -×] ہو55 7 0۳ مج ۲ م۶ آ22 کی ھ1 ہ۵ ۹

 ۹ ہ۹ :ا57ک: 1:1ا۳۸) ۶۶ 30385 ۱۹۰۹ 5× ۳× :٠
 و××ت ٭5۱ 555۱۰۹۹۰۱ ٠ 137 مج ٭٭؟ ہہ 67+
 5 *٭ ٣۶ ۳۳۶۳ ڈآاجچ٭ ج٭ ٭۸ عی قہ < ۶
 عہ7 ]1 ار7 <۰ 73 ۳ 51 ۴۱۳ ت۹ 3 5

 ۹6, ۳۹۱ 57۲5۱97۹۱۹ 887 ۰٥ہ 65۹ ٠7× ٭ہک م۰٣٣
 ۴)3۴٥9 ۴۱ ×ہ٭ -- 2اتس تها ں۴۹ ۳
 تر م6 ہ55 ۰۳۴۹7 ۴۱۰۰۰۱18 137 ۰۳۱ ۳7

 *ئہ "ھ7۷ ۲ص و٭٭××× ×× *م٭َتَْتَلا ل زیر
 دچچ *٭ وا م۴ بت ۱ ب۲۸٠ وزج >۹[ ہ0۹ ((ئ

 تچ٭ ہک <۰ "۷ :"ً×>٭ ]5۸ ڈو٭ <۱ ہت 7
 ٭۹ 1 ٭ہ٭ ٢٢۳ ۶۷۰۳ب یب٭٭5ا٭ ٭م "گکچ

 را لا اعلم ر ك۳ ی۰۱٦7 8 ۱۹877۳ ×٠
 2۳ا۹ 3159 ٠۲ ہ7۳ ۴) )۰٠7 7> ۳۴۳۳٣> 7)۱۰۲3 ۲٦۹*

 ورک.5 ہ6 ہ 5۱۹۰۳۴ 87 5۱۳۱ ]م5 ۹۱1۹) 'ب_روک
5۱ ۹۹۴ 51۹511۹ 

 ]ہی ]لم 1 یہ ۱ ۳۲۳۳ 1 ۹1۹ ۹۴ 7
 ڑ٭ 66 م7 یا مک م۴ ۰ ۳۹۹۹ ٭٭٣-۔ ٭۱ ×۴

7۲ ۳1۹ ۳8۴۹ 5 ۹9518 7۹2 ,7915 5۷× 15 
 ۲51 ۹۱۴۳ ۶17۲1۱۵۹ 9375۰۶1 ۹۹۰۰۱۷۲۰۷۶۹ ]۴1۳١[2 ک 373 (

 دو5 735 5۳ ۴۲۰ (۴۴ 85 ۳۴۹۱۴ ۳۰۳۲۲۰ 6
 7۴۱٣۹۴1 ۹۱× ۲۳۸ ۱54 27 ہ ۹*5 55 ۱35 ۴۳۳

 ۹۱۳۱٣ 7٦ ۴9۹] ۹8 5715 271۳ 7 6۲۱ (۴۰۳), 7۹ 7ج
 ۳55 ۳۷۲۹) 6 5۶1851۶ ٦۹ ۴۳۹ *۹۰۷۳ ۹۹۰۹. جر < بچ
 مچ ٣ج 5ج٦ 1ب 5٭٭ ۴۳, و5۴۹ ہ چ٠ ۶7
 ۰ ت5 ۳ ۳۳۴۴-7۳ ہ5۳ ×× 7 1۴۰ ×۳× مم

 بر مو ٣٤۲ .1 ۹61 )۴۹ ۹۱۴1۹ ۶ ۹۳7 ٣۴+

 ع۳۰ 717 چہ 9 ۱)7 ا ج۱ ۴۰۱ یاڈ ہہ
 ۹ 7]٥× ۰۹٥۰۱۳ ۶)۹۹۷۵ +١187 ۶×۹ ۱ 5۳۱ ۴۳۷9١

 7ص [یا ۳81۹۹1 ۴ ۲*۰ ہ”, ۴ ٠5۸۳ ۱۷۹۷ ٠
 م۳۹۲۰ ہر۸۹ ۳۱ 79قسم: ہ 3۰ 1 ٠۰ ہہ وہ5
 و. ہمہ ۲ ہ۱ *ہ٭9٭ہ جج ہپہ٭ع
 ۹۳۴ ۹۰۲۳1 5۱۳76 *۳۴۰ ت م۱ ×× ہہ )ات
 ہہ ۴۷1 7۹797۳ ]۶۲۹۹9 51 7۴ 71, ا5 >۳. ٣۳۴۶ ی۴ا
 8ا5 ] 5 ۳۶ "ہد *ہئ مج عر --ج٭ ۹۳۲ ۴۹

 ہ5, 5۱ 77۱ ×۳ ۴۳ 3۴( ٥٥

 ۳۴مزجج٭, ۳۹۹۲۰  ٣5۹ ۹۳۰۲۷۴۶5۴ ۶۳۷ ×7٭ ۳ج (]8٭7چ

۳۹۲۹157 ۹51۲ 58 3871 6 

 ۹ ہد ہ . ہ98 5۲5557 ۱۹1 8۲۴ 27 ہم, ۰۲1-۴۶ ٭

 .--5, )5 5 ٭3) ید ×۱ و جہ مج 86
 مہ ٭ 5 ہ۹ ۴۶ ۲۷ ہ۲۳ ع۲ ۴ ٭ مج
 ٭8٭ ر۱ م۰۹ 858] )57+ مہ >۳ می
 ۳۳-۳۴ 5٦ 7۶11۳ 5۵5 ۳۴ ۱۴5 5۲۱ ر7۰ 86

 85 ۱۴ 8۳ م ا3 ۷۷۳ ب۹ ۱)۶ ×۰5 ۹
 +5۳ ۶5۳ م٦ اتمام خ۱. مہ "۹ :ے ١. ہہ ہ

 م35 215157 ۳۹۹ ک۲۶ 7 7۰۳7 ۹٣۹ 98 ۱۳ ٦۹۳
 جے (3<3۷)

 ۹۳۳۹ 001*551 ڈ8 ٭"٭ہ >۹ 7 *۲۲

 9۳5 ۱۳۱ ۹۹٤۰ ۳۴ا۹ (3 رات ٦ 3ہ 71 )3)۳ :۴٭۹) :۶) *۱<7
 751۹ ک3 718717 75117 ۳1۹ ۰۴ ۴ ٭7٭۱

 امور املا اصلی و تِّلا لڑکی" عاص لاملِع ٤ ںشیےللا

 تومن را یاب سفن یر دنامو *ادع بيت دامسفت یردت

 ]۳ ]ب مو ۹-7 ھ۹ "مہ ہجج ۲ ٭٭ (ی
 ۴-3 ۴۴ 858 م٭ "3۷ :ہتع یر ×× 58 3 ہ
 ٠ہ ہ ۹۳۳ 1۳ ۲۴ 5۱ 85 85۳۳۳ (3۹۹, ۴۰۱ 7۱ :زک :

 م ہہ حجر یبج۰ 3۴ ۶۰ ٣ہ جہ ہہم

 و5 8 ٠٦ ئ۹, ٭۴م٣ ۴ ج٭ ]مج ٭) ٭٭٭۱ 7
 1۹ ۲۹. 54 ( ٣٣١

 2 5ہ ٭ ۹۶9-3 8:70۴6 ٭) -٭3 5 ۹۹1338 ہ

 ہ5 1۳ ۱ت ۳ ۴۲۰۱ ۹۶ہ 7 ہ5 ۱ ۹ ۹:۱77

 ہ ء5۷1۹ ٣ج ی۳۳۷۹ 58۷۲ ۳7 ہہ ی۶ ×85 ۴ ہہ

 65 ۶۹ 5ا ۳ 99675 2355 ق۱ 7 ٣۹۳

 جج دمە٭ یج.٭ -۰ 3955 ۹5۱ ×75 ہ, 57۹5 ۰۲۳۰۳ 5)3

 5م ۳11 ۹9۲۶5 5۹ر ٭ 55 51 ہ5۱ ۹ *ج 8ق
 ۳+ ٭ہ٭ پیل,ََم (٭۳۳ ٭٭ ×۱8. ٭

 9۲۹7175 ۴7: ١)7

 ف۶ ۹۱۳۲۹ ۹| ۳ر ج٠٭ ×۴ یبجا5 ۳۳٣) نجچ٭<.؟
 ت1 1۰ 97 ×75 7 777 7 7)۶۱۹۹ ۱٦971

 ×× 3 یدر) ڈج ہہ ۱ئت جج بج ×کمو وجح وم٭
 1۹۳ ۹.5۶۴۹5 ۰ :١۹۴۱۰ ۱ ۴۲5 ٠۱۴۳۱ 30و۹5 ۹۹ 6

 2۲۳ 7938۸ 5 ٦۲۴۱١1 کا م, ۹1۹ )5۳5۶9 ۱ (۳) ۳۳٣

 ۲٢۳ ۰٥ 57 .8۹۳۳۲۳۹۸ ۹۰× ۱91 ,۹۲۷۳۳۲٣۸۹ < 8ج,
 >1 << أہ۰0۲۹8) >-.(۹۴ 89176 ی٭ 7 ۹5۳۲ ٣۳۳ ,۹٣۳۹

 ۹1 5۱۷7 ۹٣× ٭٭ .۹۳۳۷٣8 م9۴ ۲۳× ۴

 ۹جج م٣ م١ ٭م٣۴٣ ہ۹, م۹۳۱٣ ۹۶۰۰۹, 5
 ۱ ک۰7 385 ۹1۹۹ ۹ ۱

 چا8 8۹8 ؛ ةیببیغ ناوکا (ئ۳۳۰[ 08::۹7)) +۳۹ ہ۹

 ×۱۹ ۹7767 ×× ۴ ۱ ت٭ ہوآرچ×. ۷۳۳0۲ 7.8۴7۰۹

 37 5ا95 5۹۳۱ :۹) <۳ (98) ھ8 ۳ئ۰۱
 ڈچ٭ م11۹۹ 31 ك۹٭۶۲۶۳ ٭ج٣ ۔-

 لُُسَء ْنِم یضَت ما یم الا اَدَحَأ ٤ييَع لَعرِظياَلَف

 ۰9, 55۴ ۱٥۴ ۲۹ ہ ۰3 ]× قع ٭



 |۰ ۵ ٣> ہد. ×× ×× ہت جو
 ہ7٭ ۴۳۳٣ ۹۹۱ م٢ یع٣٤ ۹٭ت ۰ہ

 تب2٣ 1[ ک54 5 ۹۹۳ 5 0۹۶ 7۳ ۴
 5۸85 ۳۳*۶1 5۱ و. یہ ) ٭7م٭ 87

 ۲۷۶۳۰۹ مج ہ95إ 5۳۸ ۸7 ۹۳۶ ۹۹ ۹
8+382 

 ک9155 ٢۳× ۹ ٭م +۹۳٣۰ ٭ *ہو.. ٭٭
 ۶9۱55 7۲۰]۹۳۳) ۰77577۹ ۴۳7 :٥57.5> ۲۲٣۳× ک 9۱۹۰۳۴ ٥ ٠۲81

 555 ۹1۱۹۲5 ہم, ق٣ ہن یج ر۳۶ ()۹۳٭۳ع-ہح٭ مب×٦ ہی×ی٭
 ہی۱ ۰ہ >٭8 ہ٥٠ ٭ وج ۔ک٭٭ 0-8 خج ی-5
 ۔ےهمک ]یی ۵ ۹۷۳٦6 5۹۳7۶۳ ۴ہک "×۴ ۱۱۹۴ ۲۰۰۳۳٭
 نیر <6 ۵۴۳٣۰ مت ۱ ۹ ۴۳7 ی۴ تا ۳1 ۹7124 1
 ۳۰۱ 55۴ ک کل5 ۰٢۷٣۵ ]7۰ (۹5۴ :ا۹۰۹) "اک ہ5

 وج ٢ ×× ×چ٭ :×ہ٭ ٭ُاننْلا نت ر ٤۹(
 کہا 7۹ب 7 91 105 ۲۳۰۳) ف۹۰ و ۹ ۴ 6
 ڈچ٭ ہک ۱ ید ۴۸۰۹ ےک ہ. ی٭٠ وا2 م۷. م9 3ہ ج
 )۷58۳5۰ ہ۹ ر٭ ٭ک ہم  بح ہہ وو ۹ ۴6
 85151 ۹۹ ۳۹ 6 57 1۹55,51 ۱5۳ ہاوک م5
 ۹85 55۱۵۳ 5۳0 م۹ م٥ مہک ۹ وڑ٭ا ۹۱ہی, ک

 7)ے!ڑوکک 5 1۲ہ ۹۰۳7 م۲۲۳۳ د٥1 5۱

 تسسا

 وہ تو سا 9ک

 زنننْیُم مات یو. تل ۔ ہہ بم ])أ عو ید
 8۳۷۷ 5۲75۱5۲ ٢× یے٭. ہم ۱5۹) (3ا18) ۔-ی۹ ۰۳۲۴
 ہ۹9 ۰۴ ۴۳ "م۹ 13) ۹7۶۳۳۰ 7۹8 ۱1۹6 ک٭ وا ک ۹
 ہ۷۳ ٦ ہ +۳۴۰ 135 ۳ ؟۱ہ١ہہ "ہو ۴۴۲ 4 ۱
 ب8 (م۹]۱۹5 ۳3ت 5۲۰)( ی٭٭ ہہ )1۳. ×5 ی۹۰۴۶ ٭

 ہ. رثدَتاَِْداَلَحِلَلا وا نی نِاَو ۹. ٤83۳ ی۹ ۴
 2 ھ6 دا دوج درج دس جج دب درج دب

 ڈا ۳ عحز×٭٭ م7 ۶875 3)۶۲575۱3 ]۰1۱۴ ۱

 ۹ ہرن ×-×8 ×7۰ 5×: 6+ ً ر×-× ×۳
 ۹۹. 11 ۶۲7 ۰۱1٥ ۹۹5۹۷۴۹4, 58 ۰6 3 ۹ ٭۳ہا7

 يرھ ۱.5۲۲59 م۶ ۰۱۳۳۷ 1 :آآآاو ۲ 5.۶۱۵ 5۳ت
 .٣ موجو ہ "و ۳۷ ہہر و !مج٭ ف۴

 <۴ "8۴۲ ۴۱ یب٭٭٭) "جہ ->۰۳٭< ×(ج ید  ہ٭8
 ہر6 ب3 ×8 دم8 کر 0۴ 37 ۹7۹ 7970 ۴
 ہہ یہ۶ ۹.93۰۳. ہ77 م۳ ۳۲۶, ۴۴ 8۲۳۳ ۹ ۴

 کج جہ 5چ ہہ چ 58١۱ ثخ١ بج ویو
 57۴ ہا. ص75 <7 ہ ہ7٭5866 ×۳ 3
 ۹)۶۱9۴ 7۰77 ت0ج ہ ہہ. 9۹۷8 ۹۰۰ ۹ ۹ 5
 گتچچک گپ|۱ ۰ ۹۳۷ )۳× ہہ 5۳۰ >۳ت٣۳٭٭ہ٭ 96۹
 ۔یق٭٭ قر. ؟٭٭× ہک ہج_٭ ف۳۷٣ ظ۸, ۰۰ج ی۲٣۹۳ ک5
 بج -. ہہ ی ہہو ک ٭٭٭ ثم 8 ٭۱ 1۹۹ 8ہ 5

 ی151۹ -- ٭ ۹۳ ث۳٣ 7 ۹۲۳۰۴۰۳۳ ۸8:٠

 ا
 وا نار نک دم حت تشس دتشفس حلق ھدقعن

 ہہ رہ شا ےہ ۱
 ٰ اٹل تان رو رک ول نیو
 : اکا وکر ام كى نِ ۳ حل با وه لب کف أو

 ٰ و ض۶ چک
 >1 را ةني یا یامو ضرالاو تما یلَح قا ا<

 1 ون وکلا یوعلا سیما
 وک لا لا رکا نادم نک
 4 6 نزٹعناجیوس فلا ةرادعو ناک ینا حرعت

 1 نسحأ ینا لا دال او پیغلا مع كِلذ

 | نک ا ط نم ناشال دشت
 ا نیو امت اک نتولضنباکک
 انک اییاتفرتملرھع قلت ور

 ٰ ےہ ےب اولا قو نورکمم <٦

 زکر لپ مح اح

 ہ76 پ٭ق× ۶ 57۷5 ہو

 ہو ے×سردو ہ 1۳ہ ۳۷ 5۷ 7۳7 61 /

 مر ڈعب۱مع رم مز پ (6ی]و2 بو یوم ۹و۰وہمب؟5و ٣ج

 تچ٭ وحی ھج مج متر مر ورچ ۸ جو یب ہہ 58۷7۸ وہ

 ج]٭ج وم یب ہء ۷ )ہ7۳ آہ ییہ وہ ا: )۳ 7

 یر٭ یس د۳۰ ]7بہ یک بو ہہ راج ک7 کک 7
 +8 "ہ5۶ ٭٭یى ہو 270 جو ٭ب ۲ یر ٭ہچاچ 7
 "ز3× چہ۹5 ہ یدڑوےج٭ م.مر٭ ٭۸چ عج 7 8
 مج. بعج٭ ٭ 8 ہو .87ج7ہ ٭ہجج+ 55 ج3

 ہموہہ مج کمرج۔ ہو >٘٭7٭ہجر() ہجر ںودجم 7 ہر٭٭
 ح×٭+ 7۲7 مر 8 ۔ب×٭ مج 94 ہوئ ٭ہ٭ مج 7

 نم . بج +٭ ہہ ینرج م۳۴ ےہ یب یس 7۸5۰, ×7 ۷

 ہم7 7× لو م55 ٭٭ہ / نر 75 م٭وج ہ بہ مو

 تھ. ج8 جہ ہ۳7 مر ۸5 فرج ٭ترج7 وو دن
 ٭جہ یو٭ 777 قچ جہ ہ79 دہ ب000+ ۲ یر پیچ

 ۸7 ہو بورپچو وا ہود پچ راہ کیود٭ مع ر یر یر و

 87 نہج د٭ جہ ہ۷ جو ۱٣رہ بہ٭ یہ ہیر آ77 ہہ
 ڈر رے ہے کبجج5ہ ڈو د×.-رک چ3 ہبجر٭ چو ۱ یمز

 ر7 7۳ ج۷ ج7 ر۳8 7 م59 ہر. ج٭ ۔چ 7جب
 ٣۰+ جو+ ىرور ٗرح٭٭ +۷7 ہ۴ پو



 ماآ55]5, 775۹ ک 7تا ک۹۰ ر51۳ 37.186 ہ4 ۰7) ×× ء۴

 7۴0 ک٭ 5515 355 3۲۶1 7 515, 511۹15 7151 ۴1۳51 ۱۹77 ۶۳۰۱
 ک7 5 ٭ ۱ ..5 ۱۰3ج "35 ٭٭٘ہ)ہى ہ۲ ٭
 72۳ مہےج جج ہک... ہہ مت٭ 7۳ ۳ ۳
 ہى. ب ہہ پ8. ]م۳۸۲ ہ-ہ٭٭٭ وفا (85
 مج٭ -<ہاڈج ٭ (؟)۳7مم 7 م١ ٭×کہ٭م ٭ج
 قے. ہہ ٭ ہ(3) جج جی ہ5
 ٭٠٦[[)٭ ۹85 ۹ <.-۰۳)۳٣4 5], 5ا۹1 ۹۱۹۳۰۱ 6 ب۱۳۶ یک ٭۲۷۰۳

 55 ۰۲۳۰ ٠ ٭ ۹۴۹۹۹ 5ء45 مج 18۲7۲58 ی٤. ی
 ڈ1 5۳1 (1۹۹۰18۶۱5 7۱

 و >۴ ج7 37 ۹1۹7۴ (313) 8۱31883 ۰ ناموی امھ
 نا ہرکاو امھب ملعا یلاعت هللا هباتک یف یلاعت هللا امھرکذ

 ملعا ال ام هللا باتک یف لوقا - ٣ ی چل ٢ ٭ہچ٭
 ہل <۱1٠> ہےہ٭ و. ہوو٭ ۰۲۰۶ 9ت م وی و.

 جاک< ۵ محطح۰٠۳ ۷ مہ جب م۲ ۹۷8۹۲ ×× 8۱ ٢۷×
 م8 ۲177 7۳ ہ٭ ر٭ ۱۹۹آ ۳57 کی1۰ 51 5 7

 7٦8۹ ۴:3187 ا)

 قلع مل ُه نس ینا ب۹ 88 ۲۱۳37 0.8 ہ-٭ ××
 ۹.8۰۳5 می ۴۳۳۹-۱ ی (4۹)ہ۰۳ ۰۴ ٣۲ ا3ج ٭چ
 2۲8ہ 5إ ی ۹۳۶ ۵۶۰۹۰ ۱5 .۹) ۴۹ 8 ۱
 ی۰ ۹۹ ۹۱185 م83 بو<؛ یب ۸۳1۳۰ "8۳۶۶۳ ۹۰۱۹۹۰۷۹۱ ۶
 ں۷ 7۳+ 07 ۹ ر۹ ۴ ×۱ ×]آ2 ۴15 ۱۱۹۰۹۳۲۱ 7۴۶

 +جج رش حا نال الَحْدَل ٭۹٭۹ ۹ہ. 8
 +٦ ات -ح٭ 7 ہ تو و أہجاتمچ5 ۳۷ ا

 ل70 >3 ٭٭ ٭مرە  ٭ ۳(9 ہ ط۰۹ ۳٢ ھ۴ ٦×

 بٹپبچجج., ×٭ہ٭. >۳. ا۹۹ ۳ ۱۴ تجا5 ۹۹۰۹۰ ہ 3-6
 ×۷۹. !( بد ]۶ 6 ٭ہ 5۱ 86 ہ٢٥ (6

 ۱١ ۹۱۳۹۴ ۹۰۶۳ ۴۱71( 971۹ ۹۲۹17 >١2۱

 +٥ ×× تہ ج7 ۱ذ یر (×] ہہ 77"
 و٭٭ ××٭٭8ہ+ 0و ئئَُك بج ج:٠ ا ا ب ہم جج ء+

  ۴۰۳۰ 5۴ ۷-8ہ3 )913) < ۲× ۱٭۹*ےمصر۹ 5+, تاک
 ۳۹ ۱*۹, 55۳-585 6 ۳7۰5 ٣۳۳٣  ۳55۳٭ یف.

 3ص۹ ٣ ہ٭ ْٔ٭گ٭ ۱ ۹۶ 1۴ ہ71 ج8 ۹ ج۳ 5.-
 5:155۹ ۹7۰ ۱ڑئ٥(د ٭۱ کا1 م5 65+07 داکآنم

 ٭ ٣۰ ك8ا ٦۶ 77 ٢ 7ر4 ٣۳۹۳۰۳ ٥ ۲8۲۳

 ٰ  55۱ہے.۹ د:۱آت۶[]

 نط نب ناشلا قلَحآ تو ۔- ت1 یت آج ۹ ٢<
 ہہ ہک ۶7۳ ۰5۶9-3۰ 7)۱055 ×5 ہ5۵ ××. ٭ 7
 ہ8 65۱ ۳5:5 ۹5 ۳۹۷ 418 ۳۰۴ 6۲۳۰ ۶
 85۲13 ۴55۱۰۹7 >٦٠٭ 91 رک ہ ٢ہ مہ ء٦۹٤٣

 ف۳۹9 75 8)۳93 ")ب 5 )7۹( 6 ۶۲47 ۹1 ١.7۱7۹
 3 ٭قا٭۱ ہو3 ×ظ ات ٭٭٭ ۱ہ ہ >7۳۹۹۳ )۴ ہہ وو
 7. 19: 5 77 <۹ مز ۹0 ہ3 .- ۹۴۱ 77۰7 87
 رہو 1 < 8۰9 ا5۷۳ د3۳: ×ج ہ3 1ج۳)× ×.3

 ہک ۳۷0۳۳۰ 71 7ہ 3۴۱5۴6 7۱

 وارڈ
 الہ جس بیج اظ رسا ہو با تا ای ہاں0 رو و ا

 لا5 ڑ71 21۴5 5 " ۹۲۰۶ م۱37۷ ہ۳٠ ا٭3 تگ ۳آ
 رئْیت (ہ۹ ء٣ م) ۸ ۸ ہہر < ہہ ء7+
 ۔ہم)5 7۳-۹ 5۸ ص3۰ ۳۰ 5 ی5. ک +7
 ×83 *؟ بم ]ح7 ۹۱-۹ ہہم ٭ی×8۱ 8۵ ۳

9111 943(7 6 371175 147715 ۹1۹۹4 )۹ 57 ۱ 

 ٭۳ا ۹ (750)- بو. ۹ ٭ر(< 3 7ج ۴ ۴9۹ 99

 ×۴ ,٥ 57 33137 ہ4 3375۳ ہج٭) -4٭ ۳ (۹)3 8۰7)
 جدو 15 ۷)8۶۳۱ (ی5٭۹۳) ۰۲ 3۲۳ ۳ ۱

 2551 )31 57 6 ۳۴۷ ۴۲ 51۹1 ۴۹۳5 )8(٥173۹( 717 5517:٠
۱ ۱ ۲۹ 

 1 "۰ 5841 ٦× 3۹ 6۹1 (”ہ٭ ۹ مہر٭ 3۹۴
 7۴ ھ6 5 و٣ 3۳ ۱۳۹ (جػ:رہہ ةد٭
 211 رک گ1 ]1۳۹ب 1۲5۹ ۴۹8:۶5 ۱ آ۰ 377 1٣۳۹ ٭ز۰
 او 8۴ یک 1۶ 5, ۹5۶ ٥5171۰۰۰ ؟ا۳51۹ ۶ ۳۴
 م6 ى5۴ کتا گا و ہی ۱۶ *م مے رس6 )>1 ےس
 ے٭٭ 6 کرو +۹ ۹ک ]قی٦ ہہ ۳0 مووجچآمبوںچج

 82531 )51 ٥8۷٣۶ ۹۹6 ۹8۲5۹ ى۹۰ +7 )۴11۹8( 11٦٦ ٠:٥۰۹
 5ک ۳9-۹ ۲5 ۲9۹) ۴7 ۱۱۹۰۴6 ۴۲۶ج۳. جے

 چو )۳ (8۲5۸ ْ ۶1١

 5.۳ ×۹ یار ٭ہ (۹۵۳ ٣۰٣۰-۳۲۰۳٣ "ڈو <8
 157و( ی یەہوچ٭ ٭یہ ہہ, 3ح ۹)14۱5و یحج

 ۳۶۹. .۰۷ ۶ہم ہ٭ ۹۳۰۸ 82 ہ, 18 6
 تو ہر۴۳ ج7 ے_ ھ6 ×7 داذ 5)3 8< ۰
 ی5337 5157 ۹ا5 5۹×۳ ۲ ہ۱ مہ 8 ۰۲۶۹
 ۳اک (8)۶) ۶۳۰۳ ہ”), ), 5 ۹۳۲۳۳۳ ۴۶۴ ۴ 7
 ]7۰۱188 م5۶۹ ۶۶۰ یج چو می 55۳۰: 2 ۱ (

 )٠۹×

 ۹۷۶1۹5 9151۹ 1۹۹۰ ۱14۶ ۳ 5۵5 (78)۔-ہ٭ و
 2185 15137 55 یب٭: ٣17۶( ۴)۹۰3 378 77۹ ک7
 55-18 )19 ۰ ۷۳ 7۲۷۳ ×۰ *. ]و5 (×)

 ٦٣ ۹اک >*مم× مج. ٭تجح- وج٣ محی
 ہ۶3 ۳ ۶۳1۰۰۲۷۹۰ ٠۶ ۳٣۱ ۹٭7۹۸) ۴ ۴
 ہ6. .517۹ م۳775 ہ8 543۳ ۹.3۲۳۳۰. :۱٭7< 8۷۳ ہم
 ٥٥ ١388 ×1 1۳ ہ۲۴ ۹ ج٣ 1:3۹۱۲ "۱۹۰۳ ۱
 1ک ۰۲۳3 5 ۴۲۳۱ ۰ ت5۳ 5ہ ۔-مب٭٭ہ ہ ہر ۶

 758515 1۱ ۴6 :5 18 ۳ ٦

 .یيردو 8۹59:۴۰۱۰ ۳۱اکیو ناازا دينا مت

 نرٹعن ×۹ م۵۳. *8۳۴) ہمم۳٣٣٭ ۰۳۳۳ص۳٣. ہ۳ )×7 :.×
 ٦ یب۹ 7311 ۱۰131875 ۹57 ٭775-- اَدْمِم ناک

 ةتس تلا یخ ےہ ا٭ مہ *(87۴ ۳۰۳۷ 5 ١

 5 ۴ > 969 يا کے 5 م۳۰۲ 3و1 9
 ۹۴ ہہ "1۳7 7۴ 57۹ ۳۹ ۹۷ :۰]۳ ۹۴۳ 7۳۳۴
 8٦ ۹ ×۹ جت | ب۱٥ ۴ف ۹ ۹ 7 6 ۸۶1۹۶
 ۳5۱۲۴ ×۴ ۹۰۸8 6۲۶ 8۹57 ٭راک٭ ي٥۵: ۱۴1 ۴ ۱۰8)

۱ 



 ١٤ ٰ ٰ ٰ ےس مج ہہ بک |
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 وی لت یَا ولا كو -۔ ہے
 مد ۴۹۳553: ات :ہ×٭3) بحص×٭ ج٭ ۰ 7+

 وج ۱س ہک "جہ9 من وو و_-ج 3585 8۶۱۹ 5ا0۲ ٥6

 .×٭ ہہ ۲م, چو حی ]۱ ۴8۱ص|۷۹۰۱ مج ٭
 کو75۶۲۳7 جآ7 ۳٣۳٣ ٭ ×٣ م٭ہ٭ !؟ا5ر9+۷٣ مو
 ۹١۹۱ ہ5 .۴۳۳ ہ۸۳ ہد 8۹۳۳۰: ×۰ ٭مج ہ عن
 ۰0۹5-1۶ 715 ڈ5: 7 79177 ک7 ۳ -- ×٭٭ ××

 ۷۳ 1۹۳۲ یہ۷۷۰ مت بب ۴۹۳۶ ۳ 8یچ ی >۳<
 م۰۰۳۳ ٠7 يبج ۹۳٣ ۹7۶۳۰ ۴۹6م ۱

 أ۹ 5۷53۸7۸ (د:ر۔ بج و5 7۱1117+ 38۹۴0 86

 98 م۰ عر ث5 83۶5 --٭ ×8 عز ۴۳ ۵ ہہ ھ٭
 ۰(۳( 0+ قم >5 8 ہہ ۲٢۶ ۹۹۰۱ 8۳۴۶ ٠۴

 ہ۰ ہ۹ ۰ وا5 ۶ ولا كا و 35 ۹۶6۲ ]

 ہے رہ × ص٭ ر٭ ہص--٭ ×وہ کلام تَرَلا ۹<

 مجم×ہ>۰ ۱۷۳ ٠٦× 8765 37ص ×٭٭ ڈکنم ×× :رج٭٭
 2۲78۱ ی >5 (َل۳ ہہ ٥۳ یز +۴۷ ٭

 ٦ج 7۹ +: 65 م۱۹۳۶ 5ا۹ )۳ ی٣ 5۷۳۰۰۶ ۴۲ہ |

 ]9)۹ ۹ 9 ہی- 7ج 7ک 1۹۹۹ ۰ 7۴
 ٣٣× ى87 ۳ ۳٣پ -٭ہ >۳ 5 8 ۵٥"

 !راڈ٭ہ >۳ و5 8۳] ٠١١ 53۰ ك۹. ۱58 ۳
 1+ 75 چ5 ہ٦ ۱۹۰۰ ب ۱×. ر7ج4 ہہ (ید×
 ہ1۹ یت 5۱1 ج]"ہ<ہ) : ہب٭ ہ× 7ا7 :م× ہہ

 جور ی۱ ٥ہ 54۰ ۳۳ ٣0۳5 -×ثی مہ ۹۹۷
 هہ ٭×٭ >٭5٭۹٭ حج -جج ہ مج ںی .11۱
 ]ج-.۳ 559 ۹۹۳۹ ۹۱۰۰۸ ۴۳۴ ٭وپ|کج ہہر
 و8۳ ۱۳۰ ۹. 0 ہ٭ مک ۴۴ یہ: ج6. ہہ ج6 0<

 +8... 8ی, ہمںچہچتم ٭*٭ مج یػٹمى

 مجعےوا3 ہ۷ بدرجہ ۳۰ ؟(م جج ہم ٭ و۳۱ بج
 یہ4 یڑتچمج 5رجب می ہ5 :۲5ر٭۳۲۳۰ ڑ3ہزآآ ھک ١
 5295 1۳. تا 7717۹ (7ا8), ۹9771 ٦× ا 7 >۲ ۳

 ۳۷۱۳۲۹7 5۳7 ٤ج 755 ۹15 م۳۴ ۳ ۹۹ ۳۲٣۹
۱ 8 05 

 ×٢١ا۶--٦ت 58 1۳ ٭-- 3۱۹8۹ "۸ (۹ 7۶+
 3ا5 5۳ مہ ج×٭ ہ۸ .× ہہ "88"

 و. ۲۰۳ م7” میم 8-1 ×55 5ئ ۱ ]ہن ٭
 7.5۰ ٠٭ تک 3ح ہ ٴ× م۹۱ ۲. ہ۳۳ ما5+ج
 مد ج٭ تا٭ 5 )۴ مہ ۴۲۷۳۰۲۳۰۶۲۴۸ ۳۲۹] ۹۰۲۴ 8۴5

 0۲ م×٭ ۳۶ "6ہ ۸۳۶ مجہ رو مكہ جب5
 37ت جج ٭ہ٭ہحعب مہم. ٭پ "وق۔<
 ۸-۶ ہی٭٭٭ ٭۔ج ےتوق'٭ و ۳ 3ہ

(۳۱۹۹ 51151715۹۹۸1 

 ۹ ا۹75 5 7 77 ۹)1۳۳ ,6۴59 ,٣۳٣۷۰
 یار صج یەویە٭ ۳ ہہ ۹) یّ)ز ی۰ ۳ م38 ہہ

 37۴ ۹ ء5 >۹ ہا ۳۳. دہ .وکتہ ×ز ۱ ی5

 "ا 7 یواملتا

 : و یو لتا 1 نا ین :
 2 یو دب مپوواوضان ن ومرجملا وا یز یب ےہ ۴

 ِ 0نو اقا اص نا يا اے ان ار

 ٦ یم لک لوَقلاقَحنِكا واهبٰدَم ںی 7

 برما یالوال تعین
 تشس سک نم رکی قل مٹی

 ا ادوَاب ین نئ نو ناس ۳ ٤ک ج

 ایا5 نم شےلعت یز وبا
 ٦ وک نما ات ںڈنولاک569 و و :
 إ ناک لات وم ناک ن ماضی نا ارم ا
 : زدہسلح ھو جا :

 7 اھ او ےہ کت جر نا رک دو ید

 : تت نام بس ص ٌ

 مر ٭ج ہد 7 قی ہو میک مچہوچ
 مم7 2۳۰۱۰ ھ۰ مور 7 ہیر ہکزرتآ ۳۳۰ ؟ہزو+٭۴ 7ہ
 ٭ہ بہ0 ٭+ر/ نہر ہ۶ ہہ ییہ ]ج پو و
 ای7۳۶ ۶7۴ہ ۳۳ ر90 چہ چ7 چہ ۳۳7 ۶۲7۹
 ]۳۳77 7۷7 ۹ ×۳ م87 / یاب ہا جج ر7 ]7
 جب وہ ر ہہو م996 تب یو میدر ہ5 8 "ج5
 ھو ج07 75ج رک 7م جج جو٭و یہ ت7ج بجمورزوع
 >7 جہ ہ۸8. ہ ٭ ہ۳. 7ہ بسرج جر چیر+ و جچ٭+ر
 مور ہہم پ 7ڑ چ ۸ہو رو مو یہ ۱آ ۶
 چیر ہ9 میرج وہ< چآ<٭ ر۱۳ ۱ ہمرج٭7 ہّرججہج چیجہ٭
 ڈ7 97 7) ہ۲۹ 77۲ّ ۔٭ ر یےز جو یہ ہ٣ ہ۳.
 وجرخ جہ ہک. ہیر 7ہک۴ 7 ق۰ نہی نے٦
 0 یب چہ ۳ ۱97۳71 ۶77 و 7۷7 ۶7ی 7

 چ5 ۳ج5 حیدر یربجو ہو ٭٭ وج بور "ہجر و

 ہہ. × م7۳ حج < ہ×د٭ یج ہر یںرجہوہچ چي رہڑچ

 5ا ٭ نج وو ٭چجر یمر ہت چ5 ٦ یرج جہ جیژڈإئ
 1 9 :0+-77)2 27507 ج6 ہہ ر ن>ر) )7 7+ ہر7

 ۳۳۲۰7 577۹۶ 57 >7 75۱ خندر ٭٭۲ ۳+ ۲ ہ ہہ

 چ5 ی7۴۶7 ۴7 وک تہ بت کی کرب ۲۹ہ 7۹77
 ٭چە< ۱ نمر +٭7 و ہیر ي ہہہ٭٭ 2077 ہہ
 ۸7-٦۷۸ 577 اچ چ7 بج یہ یی رر یاہو قرار 0۹۳ 77
 7۳9 مہ "یی یجب یر وج مج تی ہی 7+ ۲53ہ

 آر چی ر2 9 ۳7 ۱77 ۹77 77 ہر



 25۵0ان ےس سان ڈٹ حس...  -×ىےچحوےچجص٠۳سحى---ص ۰

 ٭ >ج×ج ہمہ, جو یک ہ۲ "7ج مہ 2

 75515 (8]7), 5۲۳٣۳۴ ب ×۳ (م 577 ۹21 1۶۰ 11۹ 5 1٦7۳1

 ٹن 8 مج "۲ہ ۹ك۹؛ ہ۹ تعج ہو”٭585 ]می ۱
 555 (].(-٭ وے می ر٭ بدو ٭رک 6 ۹۰۸۱ 6
5 ۴1 ۶5 51 ۶۱۲۴ 51۹ 7۹ ۴ 7< 51 7771 01 ۰۳۴ 515 
 ن۱ ۳5:۶۹ ۹۹, ٥1 ۹۸۴۳ کڈت ہہ 555 |ک۹۳۳۳ ۴

 و38. گو >٭ مرہ ۹۰ چک م۹5 )1۱ ۷۰۲ 155۵۲

 75 87٣" ,۴7 ٠۱5۹ 3۱۷ ى٦٦ ؟اہ٭۹ ×39 ٭چچ >-چ
 ۴۹۹ إ ۳۳:۶۱۹ 6 .]71....۲٣۲۳٣٣ ہ5۳ *ز۶۲ ]۱۳ 7 5
 م5 (ئ9] 5 ہہ ) "ھ٣ ۰٦ ۳۱( ۹۱۹۱۳۱۱ ۱۳٢ ہ٭ ووڑج ہجر ی٭
 ٠۱۰۷۰ ٥ ٣+ ۶۹۶ ٭مج ہ٭۱ ٭٣3۶5۲ ۴

 5١ا7 3135و ۳۳: ٘ک٭* ۹۹ م۱۹۹۹ ۲۳.۹ ٭؟و3ک

 محلَسَهلا نعمت وج قامت (9941 6 |

 <5 5۲۸۹۴۱۹7۶ (315), ۴5۳15 (311) ٭ <۳ (8ا5) ۴7+۲
 مر ھ۳]٭ ٘رجج٭ ×م) یج ×5 یو *۳۷۰۰۳۰ *روچک <۳ ۴(۱ 85

 83[۹), 5۰۷۲۰۹۳۹ 8 8۴ ۴۳8۹ 557 1٦ ٥ ٣۲۲ٴ ٦۱
 مج ۱ ]53 8ہ جج ٭ہہ یز بی 8۹5 ١)۱

 ×8. ٭< ہ ڈا ٭٭٭٭ یب ناّیت 8 8۶
 -.ہ٭ دچ× ۰ص تہ ××. ×× ہم تب ۰۷×3

1۱ 8 7۴۹ 919 .]8 

 ہ5 م۳ بج ہہ٭ہئ 5 ۹ ×ق×8×<٭ ہم "چ٭
 )م٭ 1۳۶ ہ٤ ۱۴۱ ۴۷۴۹۰ << ہم“: ×٣ ×۱80٭۱ >٭٭

 ۳ 5۴۳۲ مج مج ٭ة| یع 8ہ -ج ۶8 .٤۹
 ي5 ۳ہ5) ۱ ک 5۲۲۰۶ >۴ ]5یک 34۳ ۹٥8 (8ا۶)

 3یگ5< م ہہ ںڑچ وج 3 ٭ ۳۲۰۰ ٭8۰ ٭9 ۹

 ت3. >۹ ٭٠ ٭5چچ<٭ .٠٢ 569+8 ۴ ٭ 95ا٥7 ی
 51717۹ چے ۱

 ص31 ہ ہ٭ ×۰۴ ×۰. ہ: 5 77
 7 ۶[ (م۹۷ ۱۹۱۹1۹ ۸8۱۰۰۹۰۰٣۳ ۵۹1 77۳۴ یف ۶
 ۔ںیتئئا ۹-۲ ۴۹۳۴ 7۳۳ >۴ ۵ ×۴۳ ×۹×

 -0-33-۹0ا ۱

 یجے ۳> 87 ۸۰ ×× ۶۹ ہ٭ ہ :ہجص×چ
 یز ا۹۳۱۳ مہ. ٣۳۹] 7۰ حب "ج5٭ ۲۳ 1۰
 ۳)7١3 یھت ک مکہ ٭ہ٭٘ ٭ٰ-چاج مچ مٹگعیچج یچ
 5۹1۹. ۰۲٦ >7 >٭×.: ٭ڑچ آہ ہ6 ۰*۶, 6
 ہ۹ ۳7۶].-- نئ ۱۹×7 7 ۰×7 3-ت2) ۱۹۹۹۳۴ 8

 7 ۶۹۴ ھ)ب 517۴ ۰۰۷۰۰ ٭۳ ٭×418٭ 2 << 785

 وقح3 م : ×٭< ہ ہم ملا َعَْمْمْْنْج ناّت
 (ج۳۸ ٭۱٣۰٥ ×۰ ب٢ ٭*٭.عج وجر بوم و٢٣۳ 68)
 ی٣1۴۲ 7ج5 55۱۹ 5۳۲13۹ ۱ک ۹:۵7۳5 ۳ ق۹ ٭

 اتب1 ٭ہجمب--۰٣. ×× ×ص و٭ (×ر۔۔یوج+--ج59) ٭
 مەجوہجہ33 مہ بہ ×۳ 8ق یی. ۹ 835 ٣(٣

 "وڈ. ما ۰ ػتج١ م8 ۱ ی۱ ۰ء ۳٣۳٣ 9×۳ ج۳
 ات 3:5175 275 ۹59 7] ×٭ ے_۔(3ئ۷8ز3))

 8. ب۳٥ ۹۹ر ٭٭۹٭ ہ۶ -ے قہ و ي 8ْ.

 ہا *٭ ٥٣٢۹ ۴ 8ت۰ ہ۱ ےہ چی چے
 7. 4 ۶71 ر6 5۱13+ یہ2 ہہ وج 37 ۹<

 ٭ دہ (یاجز ہہحصە 1۳۳ ہہ یی ۱×ر7)

 مو صص )۳ 35 5, ۱۰۷۰۸ 57 ۶۲۳ ۹۹7۳۳ (3۸:)۔
 ی۹ ا٭5 ہاتا ۹)1۹۳ غ×ز ×06 ۳1۴ ۶۴ ۳۸۹, 0 8

 (5)3۰۳۰) ۴۳۳۳ +ہ٭ م ہچ 9۱۰8 9۸ 2۰۴8 ۰٣
 3۷۶۴ ت0 7 ۱۴۴ ۹۹ ۰۱۹ ٥۹ ہ(۱) 71 ۹۲۲۳۰۳

 ۳۹ ی۹ ھ1 ھ891 22 ۳718 1789) 7۹7 ۳ ۱ ۴
 <1 5551 ۹۹۶۹ : ۹۹8 ک3 ہقا5) 5۳۹ ۳۹8 تہ ۹
 "۰۳87118 ۰ ۳۴٣۳7۰٣ ار ا٭3 ١7۳ ۴۰۹ "٭ہ× ۹۰ 7
 ×۳ 2:۳٣ 7۳۷۹ ج٢۳× ٠٥۵7 ہ ھم11|۰7 ہیر و ۴۴۳۹
 ۳07 ۳م ی< پک ہ۲۳ ہ٭6 قی وج ؟(جچر ۔-

 (چ٭8)
 0< ۹۲8 (ج5) ۹7 35 5۲۳ (یدز م٥ مک

 ۹8ہ ہہ ٭ع5قاک (78) ی۳ ٭یقچىجب ۔٭٭ 6

 "1)۳۳8 +7 ہ٣ (ی ٤ ید٭٭ مر یےجوک٭ ٭

 7ق. ۳۳ رو۰ +5 ہ5۱ ہ۳۰ ۲۹۳ ۳7۹ .٣۳۹
 یو -ہجہچییویم عو ×3۷ -٭یً:ف٦ہ* ٭ی ۴۳, ۷
 1 ۹۴۱ 7579 797 ۶ ہ5۳ ۶۹۰ مہ جور٭
 ٥35 5:۹۹ ٭ ۹18 مء-٭78 < گیر و16۷ جی
 >۳ ج× جج *۲۳ہ8۱۰.٭٭6 8 ۹ك أہا٭۱ ک٭5 ۴ ۴
 77 )٠۱۰۷3 31 (۴۴ جت ۲۶۳ ×۱ ۱ ہ۹۴ 33 37 دتا ۴۴
 ۹۳15711۹ ۶۶۹ ڈ٭3-ا٭ 350 ھرج ۹ 7+

 مج (3۳۷۲۸ر8))

 9375185] 7 ۹۳۶۳ 5۳۴ ۲ ۳۴ ۶۹ 5۱ 151 ٣
 پ قیس یلتنن یش ہرا ریا سویزک رت تتاییڈیرلا رک

 تن ہممسش چسج

 ےہ ا ا
 تیس گنج یتیئپ "٭٭ ہ3۰۰۵٭ ۵
 ×3 88: ہد٭٭ ۱ جل نام ) مج 6 ۴
 ط۰۰ ۹۳۳ ۹٭-*۰"٭ ہ ہہ -أہ× مل 6
 ا۱٤5 تاوا ۹5 5 ۳۳۰۲۰۳۳ یب٭ ۹-!۹۱- ی٭ ۹5 ۹۸۱ ٭)
 5 ہہ, 5۲۹ ×۹۹ ٭۳۴۳۴۰ ٠× ہ٭××٢ ۲۶۳ ٭۳۴۰ یب۰

 ۱57 ۶1195791 ۴ 581۹ ۶۲۲۳۶ 57 6 61۳ ۴۱ ۹٥۹١8۳۳
 مہ. ۹۹٢ ۹ا۹ ٤٠٢۹* ”×ہ6ا ہ جہ پہ ٭8۹8 ؟ 6

 ×1 6 ہ۰7 ۷۳۱ ۴ ۹۱۳۳۱ ۳۰)87۶-۷۷)ک یک ۳۹1 7٭
5 6 ٥11 977[ ۹715۶ 7 8۱ 

 5ا515۳7۹ ا١٦ ؛ ا۳۳۱ ۴۳٣۰۴۰۳۰ ×٭ح. 7
 ۹557۳1 ۳۶ ٣۶۰ < ہ۹ ۳٥۷۸۷۳۱ ۳۰ ۳۴۲ 5ہ ٭

 ×6 ۲ے وج عج 3ٹاو ۹ 3۳۴5 ۴ ۱ ۹٠
 ]75۳57 (6841۲7 ۹٠۲۴۵۹( ی3 ۹ ۹7 1۰۱

 3 8۴ یعج ۹۳9 || 8 "٭٭ ہہ -× ۳۰



 ا٭55 ےےےھڑھکٗچکس- ےہ اہ ا حب
 ۲۴ ةدجسلا ۸ ینا تا 6۴

 ۱ ٍ ےس ھ۶ وج نک
 : با ةَملا وذ لالا پاتا یت ياد رٹٹکَمَلَيِمَكْألا پا ملا وذ نذللا پادَمَلا نِتَمَوتِنِذُتَنَ

 یس ھے نوع ھ7 وے ےس ہت

 >] رفڈ نم لَْطا نمو تیس صر ۱ َنزْمِحْمَم - نزا 0 87جی یندالا باذنع (ق77-× ×80 ۴
 58( [۹۶۳۳۴۳۲ < ق۰ ٭11۹۴ ۹۷ ×5 ب۹۲ 7

 ×58 (ربکالا باذع) چہ *۹[)39٭ ٭۲۳ ((

 ا05 5ہ ہ9۹ حج وج ہے *یى ۓج٭ػ] جج
 ۹9۹5۹۲ ٭تہ٭7٭٭ ؛: ٭ہ ٣ پہ, 51۴ ۹۲۳۴

 ۳۳.5۳ 5۳۶ پک ۶۲۲۶۶ 5۰) 71۹11 ۴ ٥68 2۹۳۱ا 6
7 ) ,۴ ۱۴۲۳ 65۳718 ۹ 37 ۳1۹۷ 9 5۲۳۶ 
 جہ جج ہر ٭ بج جو نب ہ٥٠ ہ۹۳ مہم 6

 ك۲ 5۳۴715 ۹۲۳ ۱

 ۰ "۳۹ 7 یورک ا۔۹۰۴ -×6 ہ5 ۰
 ×45 ٠ ي- 5۲۲۰۴ ٢* یتا 190۹ ×۲۴, (یڑ5ا) وہ05
 )6 ںنیّق0ر ہو ماة5ہجصح ×۱۹ ۱)13۹ 6
 ے1 م ۹۶۳۴۳ 5۲, 5١۹ ۹7۰۹ بہ۳ چچ ٭×_ 3.
 ٤9۹۱ ۹92] ۲۳9(5 ٭ہت> *7)۹) جے )۱۹ ۱۴۴ ۴(5 7]
 چک 5 ۲۴۱۲۳ ۳ ہ ۰9557 ی5 ہہ ۹۷۴۹۱ ۲۴۴-۴۶۲۳ ٭
 ق؟-.(118( >9 ٹو 1< ؟۹۲۳۹ جم مج بج ءء۹

 ہ۳. ×۲۳ ۹ 5 ۱ت ۳ 7 ۱

 لتلنئ  ۃیزمن نکالت - ات ×م٭ ب٢( ×۹ ی
77 7 7 775 88۳1 7۳۴۱۹ ۳۹ ۴ ۳5 
 حر ہم٭ و١ اک : قو ی٭م)ر چمیے_پك.٭
 ما ۰۹ 1 :(9 می ی3 5۳۴۲ ۴۹۱ 1۳۲ ہہ, 8۹۴۹ 7

 د8 لی حج عہم- ٭ و "۰ ۴گ" 6
 5۶۶ ۶:٥۶۹ 5ا75 جج ٭ج تج وچ 59 عوور جم

 گ۰ ۲7۸5 (۹۲۳۹ 77 ۱

 مہ مج٭ہ حب ہم یی ٭ہک ۹۹1 ٭5

 نزتنا کشا آقا - ۳. ک۹۹ ۹۰ 7۰۳۳ ۴ 7
8۱ 

  ۹7۹7: 7٤(313)-ک٭ 4٤ ۹۴۱1۶75ک ):31( 3۹-۲۹۲۳ ۹5×
 ٭ج-٭× ہ آتِز -٭ ×3 (ج5حج) جی ح حمر۔ و ہ

 ) )78آ4 ۴ک 5۲51۳5 77 7 (37:) -۹۹ 71۲۹ ×٭7۔82177

 ۴ی ۷٣ب ۹۱۴۷۴ ی ×ہ 533۲8۰ ۹۹۲ ۹۰ 95×5 ١۹٢ ٠5۶ ۳7×

  ۹۷کا (عائر۔ ی55۹5 ۹ ," ٦| ٭١ ۷> ۹۳۳۴ ۹5۲۹۹ج

51۶۶۹ 71۴(۹ 750 ۴ ۱7771۹ )1۰71۲8۴ 31۳5 ۹۴ 75 
 . ۰۲ ۷٥٭ہ58 م٣٣ ۹۹5 ٭نقر7٭ ٦>

  6715 ۴(6 27 8:1۱ا 7 ۶۳(۹٣۴۲۳ 5۷۳م۳

 <٭ہ+ 8۲۶ (۲5۹) (325ر)۔ی؟ ۱۰71 ۹۹۰1۳۹ ۴۳08 ۰,
 3 یر د۸ 8 "ہ5 صو مداح و٭ قے وج

 ہک ا ۳5 ۰۳ ؟ ۲7× ۹۹۹ ۲۳۳ .5 ٣3۴۲-۶۹
 5۲۰۳۸۵ ید٭ مج ٭۹۳ جی ق 8۳ وج١

 ۳۲۳۹۲۳۰۶ ٠٢٢ جو ۹ ۴۳ہ ۶۰۴ مہ  ٭ج ٭
 18۰۲ می ب٣٣٠ ہ۲ ۹کا ۹+ 5)3 ٣ مج ۱۶۰۴ ٭ا

 5×)4938 ٭٭٭ |

 : ای ینا اکا سک اھت هی تیاپ

 ةیيْرمق نک الف بتلا یب ئانتا دل ٌ
 ٣ یاس ایل یم هلنَمَجَو باقل نی 26 2

 "اتر مالا باب ند لَا عهت ما سلَعَج ا“
 ے] 2 پس رو ۳-۹ 7ظس -

 | م۸تْيَبل صتِي وه كر ن٥ نونووب اد ویل اول اک
 رھا در وا9 نںوغلنخ کک مس ےل ےس ال0 اتا روک 7

 نوغقلتم یف

 ٠  ۱یک ےس ےس ھر ےن دق مشق نال ها رک 1 ْ

 ںی وع ےک كا ٦ ۱ من از اک
 7 ٹا 5ی رت سو یاد :

 .. ےس یوت تم 7 22

  ںیرقاکم ییا فا نوک یو
 تک حک

 تا رد ر۸ رخ ۸ رخ ۸ دہیردبیرٰح ۵8 ھا رھپ شر ۸ر۸ ھ6 رگ من رش رش رخ رھپ

 مدر وج وج ج۷ بک ہجرت ہصج و ۹ ہود

 ۳7۹075 9777 ر1 یر خیر چپ ٭ر7ج و 7ہ 7

 ہ1۳ ر0 ت۰ 7ک لہ تی ہہر یہ یی و۹

 ہأہ:ک<ك مو ٴیزو مج )بہہ و جب وج بوگوویچ

 ہ۱ یمر وہ ں٭ ہ+ ؟بع بدم٭ج پ۸ چہ

 وراوو 5ہ مج دہ چوچ+ جر چ7 یچ ٭۰ توجہ
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 پ52 5+ *۲۴ د18 ۴ 4113۶۲۶۷ ت۳۰ 5۹ ۴87 ۱۰۱
 ۱×۹ 5۹۹., ۳ م١ وت٭ 3ہ. 1ے ۹ م۷ ہ۹۳ وج
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 ×ظ یت <۳ ۹۲۹3۰ 3۵78 ۴۹ ۹۳ ۹ ,7 ۰۱ 8١

 یہ مج مںؿ وہ ہ۱ مج, ٭ 77۳3 ہ٭ 5
 جہ ۸۳۳۳7۳ ت77 ۹۳5 217۴ ۹۴1۴ , 9۲۳۶ ۶۳ ۴

 م712 717 7۳ 7:۹5۲۴ ۹۹۹ ۴۹ا ۱

 ۹ 8 757 اکا ناک لا تا
 7 5 7۹ ب ٭۹ ۳)۳ ۹ ۳۳۴۲۳۹ 51۹71۹۹: ٦ ۶71و *ڑک

 ۹5 ہ جج ٭8 ۴۰۳۰۴ ہ مم ۴۳۱ ۴۶ ۲5۲8۱٥۴۹۱
 ہہ ×× ×۳ ۴6×۳ ٭(8۷ت ہ م٭٭٭ ٭ص- رک ہہ
 5ج رو ہے-٠ ۲:9١۲ ٭ہ]0٭ ہ ]مل 8

 *([(371 ک۳۹ ک57 ۹۶7 5۲9 م۴۲۳. ۹ ۴ ٣۳۳۴۲٣۹
 یبمچج مو و. 8۶5 ۲۱ ۳۶8-٣ 15 ب۹۰ *۱۹۰۳۰ )7+
 مے 6 چ۹. ۶۹۲۰۰ ج۰۳ ی٭۴), 5۳۲۰) ۴۶7۹ 6 ۴
 >۷ 75رو ۳۱۱۹۰6 ک۳۶ >۹ ی٭٭٭٦ 8۰ ٭]۶۳ 909
 ٭×ہ۱٭ ۶85۰) ×۹ :٭ "۱۷۶۱ 1۹8۲۴ 5۱77۲ ۰۹ ۴۰

 ی۹38۰ 3۲81185 | ۹7 3 ۹9۹75 ۹۹۴ ,5٥

 ٠۹ب ک3ا کی... ۷0۳۰ہ ۹۴۷۴ م٣. ٭
 ٭] ۳۳۳۳۰۴. ۳۳٣۳ ٭ا۳7۶ 5۱۳. ا۳۰۹۱ ×۲ ۴۹. ۴9۰ 657 7
 ہجج *×< ہے مک فہ. ۳۹۸ <*۳ہ مووبٌح<
 بیج دوڑ. ہثي.۹1 ٭ج٭٢ مچجچ 15۲8 بج٭ ٭ ٭٭

 ۳×2 .۳٣×7 بوع : ہ5 ۱ 3ہ ںْیماي

 ۶0اظذ
 ق9ا ]7ا

 جے ۹7۹5 ۳ ک۰5 5 ۶۲ 71۱137 ک3 ×7×. ی ۹۰۰7۴

 ١۳۶ ٭٭ .بضچ٭٭آ ))٠۹۹۹×

 ک۱5 "41136 ۲۶٥۹ ۹ہ ہ97. ۳65 ک۷6 .0۳) ٭و--
 م۴ ۹۳۹۱۹ ۹۱ ۳۳ 8۴] "7۱۰۳ہ ۹77۷8)ہ 3.8 ہ۳0۳۰7.×

۶۱ 7 ۴1۹۹ 0۹3۹6718 

 ۹ داجاد)<. ٭تہو٭ڈ ()رص هاحت وقت (۴]

 ]ںحےحع٭<۔  ےات مم  ہووک ہ مم 335٭ ظر
 نا بب ٥۰۸۳.۳ ڑمہ٭ ۱ ۱ ×× .×

 مچو ٣۰ بچ ہم 8یع ہہ یک مج ٭
 ج7 مچ 3-2 ۳۶۳ 0797 ک۹ 11097 ۱۴ 787

 )۲۳۳ بر 51 ×تی مہ ی> ۳ ]۷01۹98) >۴ "ج۹۲۹
 ٥11006 51 ٣۰۰٦5 55۶۲57 ۱5, 311 ۹9115 ۹۹۹۹ ۶۹آ 7

 ا اگ

 ہللا جا ساقی یا نم ە٭٭ مر. 8۳۴ ص+٥

 ٭ح× 0م, >1 (ب۲ ٥9 م۲6٣ یا ٭× :؟إ ]و۷۳۰ 6]

 قط۱ ہٹہات 0× ۹۳۰۰۳۳ ۹-7 ہ٭ (.] 8مآ 2۱

 مرو+ہ - میهاربا ای ۔ حونای ۔ یسومای ۔ مدا ای تا3٥ | ۹45

 ١58۱۹871 (30)-۔م م396 *م۲ "ا×٭٭ ۷-7۱٠
 ۔مےڈرو تءززاغ--۹) 8۱۹2 ۹ 578 ]۴۹ ۰ ٥55۹

 515 58:17, 158 75 91 ۶٤۳ +9 ت۹۳. گ5ا ۹ ۲٠
 وا 7۲5۱۲ ۳۳۷ 3۴) 5۱

 ۹۹1 ۱)۰5۶۹ (3۰)-ھہ 7٣٣ مج وت (۳۳ ج
 ۔ّق۔-۔(ی+) ہےااک ہ۳ نج مس ےب ۹۲ ۹

 >٭حق ہ جج ّأی< ہ٥ مہ 1 م۱ ٦ ي۱ قؾقر

 7+ ہ 367۰ می مت ۲ ۳5۱۰) 5ہ ۰

 755ج5 (31) ہا 7)۱۹5 ۰۱۹-۰۲۰ چت ڈە ۱ ج٤ا
 ۴۰×7 --(1]۴۹ ہا ۰) 5۰ ۰ 7 ٠۳1۰۹ ٢7×

 ۹۳۳.۲ ب٭ ٭٭ ۹۱ ٭٭؛ تک "م9۶9۱ 159 ۳۹( ہک
 ٦ ۶۲۳۴۱۰ ۸۸ 5۳ (۹٥ر) و نج ہک ۹٣(* کا۰ ک
 91۳ [۴ ٥٥ئ5 6۶5۰: 35۹ ۷8۳'١٠ ۹۹۹: ٭۱ ٭٭ ہہ
 ی5 ۹۲۶۳۴۹ ۳۴۲ أ۹٭ہ7۳ہک ی۲51۹ ۶۹ ڑ۹ ۴٢٣۔٤
 3585 ی 2 >۹ ب× جیو 3۶ج ہ۶ 8۳۳] ص۰ مایا
 و ۳۳٣۰ ٭+ 3وک م9 ۳۹۹ ہ5 مہ ۴۰۳1۰ 58
 آ۶ 5۸5 ۲5۹ .۹م۳۰ 5کرا ۶78 32] ۰۱۶۰ ۱
 7.3 جآ> ×× ہ۷۳ ھی (۱۴۶ 7×6 ها تا یہ ×.× دہ٭

 تجں ٭ ٭تییع١ ہ٠ مج م٣
 ]۶۲۳-۱۱۲۲ ۲۳7۲۹۴۹ 36 ۰1۳۴۰ ۴۹۳5۹ ہا, 5 ۴5

۴ ۶ 37۹ 

 مبمئ بی پچ, 8 ۹.۹ ہہ ۹ <٭ح ۹6 ۹ 7۲
 حور مج ۱۱کم م۹۱ 8. ۱۹۰۴ 5۰٣ ہ0 ج-ہ۰.-6 ہا
 7. ۳< )م۰, کو ع31 ہچیک *۲ ۶۲۳۷۰

 55۹۲+1۹ (۴۳ 7811113 85 11۱186 ۹81 "ا۶ ت-۳٭
 پ5۰ ٥آانآ 3۹18 803 ہت مچ 5759۹ -م7] ۹۳5 7, 7-8۷۹ ]
 2ہک ((0)ر-ھے 1۰ ۴۳ ت8 ہ6 ۹66۳ مہ

 6٣081 ۳. ۴ ۹۹7۴ ہ5زور55 37۶۲۹ ×-۹۳۷۵ 1)5 35



 سو جیو بودٛچ ےل ا ا تے گم

 ا 5ا۰٦ ٣ ۔.۰۱ ۳٢۲ 8۹8ہ ج۰ 8(
 ۹۲۰۹9۳۱ 3ہج٭ ۳ہ ۹۹7 ۴۳۳۰۶ ٭۴ ۱۹۴ (ہ3۶) ۴
 15 ۳۱51 ۱ک 1۰16 5791۳ ۱ 7۹۹۰۱۹ ۳۳۳۳ ہ٭۳-٭٭)۴
 7۳-۹۳7 ہم ٭ یہ. ٭٭مج وو ےہ
 ۹18-۹۱۰] ت۰٥ ۳جج "م۳۹52 ۱ ۳ہ <٭ :13۰۶۲ ہ د۰۳
 تچ1 8۶.8 ٭ .| دجم ٭مر ہ۲ :7٭61 ٭ق "”٭۷

 ہ7 ہ۴ چ٣ ہ۹۰ ×7 چہ. <٭ جہہج َلَعَجاَر

 زلجھک|کوئم نور ِْازکَمرزَا ××( ی ××" >۹ بج--
 ہ۷۳ مج نی ہی -3ہج ×ح. >۳ (م ۹۳۹۰ ۴ہ 5

 57 ۴ م -3) د85 ۱:۶8 0 ۴3۴8۳5 5۴ 8۶7۳ 8 ۱
 ہم۷. ی٭ م53 م<× ہہ ×ی) دب. ×۱ ۳ : ۱ ہت

 2۱ ٭٦ ہکآ ۱ 89359۹ 5779 ۹۷۲۳ 27۹ 1۹-٣

 و تہہ” 'مروو' مج. -ی 5559 515 5 ۴
 ا. 1 3 ۰7 ٣> ژ1 ۹ 7 8۳۶۰ ۴۹آ 77۱
 5۲8 یو٭٭| ۹۹7 ۴۹ ×3ج<د۶, مہ ہثت ]1 < 3ہ, ہ حب
 “ڑ3 08۳1۶۳ یگ 5۰ ۹۹۲۹ ۶۰۱ 3۱۶ 71*57 ؟مق ی ھا٭

 ۹ہک اػ۰ ہ٭3ہ حج ۹ ]6۲ یگ ۱ 8۳۲ْٰ ۴ ٭
۱ 8 3۶۴ ۳ 37 (" ۱۲۹ ۱ 777 ۹۳۳ 5۳۳1 71517۴ 

 5۲ا

 ا27 ۳ *>×٭ .رە >7  ی 7۰۳۷ ۹۹۱ ٭ہ۳5: ۰ ىلََجاَو

 رک انبا ڑکءاَبَا - ءایعدا ۔ یعد ۔ی ٭۹5۹, ۹۳ ۲۹۲ ۳۳

 جم -5۳5۶ ٦ ید, ۷۹ م۴ ×۳۹ ۹ ۳ ۹۳5:7۹ ٠15
 3۰ ( "۳)3 ×۲ ۲۳۴5 7۷× م5 ق۱ دج ×۲ 52 ۳ ۲۰۶

 5۲17۶5۹ ہ5۳ ؟۳) ھ۳۰۹٣ ت۳ ق۳ ۶۰ت ۱
 تب 70 >۳۰ >7 ہہ 387۰ ۳۴ 5 ۱ د٭۰

 'یوتجچجج مع ود ۶۳ج مہ ۱:9۶ ۱( ۳۳.م ی۹
 257157 5۲۹ 71۱751۹ 757۲7۶ 57 ت8٥ -3) ۳۷7 ۶۳۰۳۴

|84۱ 51838 

 ہي گ8 ٣۳٣۳" 8ہ دا۰ ٭٭< مک ہ ۲۹ :

 ڑی یک .۳] ھ۶7۳ ہ۳1 ہ۴ )7۰۹ ۶۲۳۳ ہ٢ 0 ۹٦
 کک اتار ۹. 5۹۹ ۱ 5 ہ8 ۶۶۹ 3 <6 ۱ ۹.۳
 ۳۳۶5 *ڑک ۴م ۰ک مح ×۴۱ ,7۰۳٣۰ ی٭ ×× ۴۳ج ۳0

۱ ۳× ۹۴۳ 377 |37 ۹ ۳< ۹8[ 

 ہ۹, چ5 دات 7  پ٭ ۳ ہ٭ یمر ہج
 <۹ ۲5 ہے ی ہ۰ ×× عممو٭ ہر ہہ: ۱۳ 7

 51, (ھا:)ر۔ك< ۲٢۷۳ 38ہ ک۳۳ (ک5ئر 8۳5 ۲-۹۰۴ ۳7 |

 (ھمكك-۔.۔ 2775 (>۶) ڈ۳ ۳۰ ح٠ا ۹:5 ۳. 8٭] ) ک
 515۳5 5۳3۴ 975 ۶۰5 577۹1 ک 5777 ۶۴7۸-7 ۱

 ×55 : ۴5151 (۹7 ×۴, ٣٣٣ ہ۲ ۹۶٣۸۶ ×٭٭ 7

 ڑک <9 55۹6 می ۴۵ ( ي56 پی8 چی
 ء9۰۳5 ۴5 3۳1۳۱ 7 :7 5۹4 ۶7۴ .×7 ۲٥6 5۹ ,53 ۶٦

 ۳۳9۶. 5۲5 ×5 ×01 356 7ج م(3و8 :××. ج۰8)

0 

 ر15 مج >5 ۳ ۹: | 

 لیک ہلای یکعدا عشق یہ رک 31 چچ٭
 ×98 5۷۰ا ۹۲۷ ۱ ک۰۳ *٭×ہ5 ھم, ۲۶6 ید٭ ػقو م٭

 ہی بم م٣ ۵]3:06) ٭×]ہ۹ 1, ٭٭ تح٭ ٭×٭ ہ< وجہ

 ب5 چی. یو وہ "مح مج, ہحەموجوم ہخجچعج

 ٭:٭8 ۱ گو "ک٦ ٭۰۳ ٭مب مج ٭مح ر۶

 أ8۹((8 (۱

 ٦۷۶۱ ؛ 3ا ٭٭ |۳ ع۹۱ ف٭× ٥5× ۵ ہ

 ٦ >7+٭ "۹ ۹۳ی مج 7ہ٭ *م٣٣ :× جج ڈب ج۱

 ے۔ے یسک 08 ۳× ۹۰ ہ۲۳ 5۳۰۴ :ج٭ محب
۱ 8۴6 

 رکق ہہ. وہ]إم5٭ ہہو ےہ جی ٭
 ہا ہ۳۰ 7 ۳ ×× ×۲ ہ ہ٭ مع بم ٭

 ۹5 ۹۳۳۱ 0٤× ۱ ط۹ ہا. ٣7×۴۲ ۳۹٠۲؛
 55۳16 ت2ا 1 ۹.518 175 ۳۶۳۲۳۶۹ ۶7] *7۳ ۱ ۳۰۰۳5 4 "۹ا

 ص۹59۸ ۹۷۸۰ ×3۹ ہج٭ مەج <۹" ٣

 5 ۲۰ مو ۱ 157: ۹ ہ16 ۰۳٣۷> ید ٭) ھ۴
 5 ہہ ۱8 م× ×× -3ج ہ۸ ۱٣۳۳ ۶۳۵ ۱ ×۳۲ :ہ

 >۹ چ٢ می .م۱ ہٌ وک ہ۶۸ ٭٢ ہ٣ ۱٢۳۳× ۶۳ی

 6 ×3) 51 7۳ 177۳۳۶ 5۰) ×× ×ج ہج٭ ١ راہظ یو 3ہر
 رھظ مپۓچ چ۹ ٣٣۔5 |

 جاو ۲٣ ١< ۹۳۱ ۰۱۰۱ 82 ہمہ 15 مج وج وچ

 1 ٭زلا٭ أ؟ ۲۰7۰5791 759 م7, 5۲۹ ی "5)۳7۰ 5۴ ت۳
 ہک 5 955 5ا ک3۹ 5۱۸5 ئ3 ۹۳۴ ۱۱1۷۶ ۴؛ 7ہک : ی

 تہ )یت 7۳. می جد و8 ملت ہی ۱ (٭ےٛٗ٭
 جہ >9 058 5۲7. ۹ہ 3جی ہ٭٭ (× ہو چج

 مم ا5اف مو 3 ۱۳۹ ۰۱۸-۹۳ ہہم م87۰7

 55]مو مہ ی5۶98 ۱۲۹ م١ ے5 ۱ ہجوب×نج 

 8575 5۹ 87ت5 ٭٭ -3ج 8ک مج ہ۲ "5×
 ھ99۹ ۶۲۳۳ <ززم 7 5۳21 ×34 ہ ںاحو +۳

۱ ۴۹1 71 ۹8 

 4۹ م5 یڈ 5۳۶ ۹۱۹6 ۱۰۸ ہ مد٭٭م بو 35 ٥×
 ہہ ۹-7ج ہ۳۳ ٭]٭ مہک یم مع "5

 ×2۲ یج 8۳ ٭ ٦8۳ہ ي8 2 ہر۱ یا ہم یڈ و5
 ×875٭ ۹۳ 7۷*١6 ۹175 71٭7۹ ہ, ×۳۳ 7۴7
 بات 779 7. >۱ ٣ت ہہ.۹۹ ١۳ | یج ×-ج بہ7

 215۹ 5 کا۰7 ×57: ی۹ ۳.77 ۰) ہہ٭> 'ج 8

 7× ک۳۴ ۹۹۹۱ ۳7 ہ۴۱ ۹۴۴۱ ×۳ ٭ ہہ ۴ چ.٭

 ۹۳7۳7 ××)××-  ٭٭٭۳مج۰٣ ]۱ .ہ۶٭۰۹٭ ہہ | ×
 ۹٭۳٭ ٭ت 7ہ: ہ وج چج. مہ ٭.ہ جہ ك٭

 ٠4۳5 ۹)۳ ۳ '6م.۰' ہ *8٭ رو *×چ
 8:7٦9 ۶)7۳۰ ک1 6 ۳۶۴. |

 بہ۳ آ5 7-1 ۹ +۳ دہ. ہ7. ۹
 -ج5+ ہ ہہا3٭3+ ہ۳ ہی! ]م۳ موصو

 ۹۳۰ ٭٭ی عی١ ہوے *٭ ۲۱٢ 8386 8۹۰۰ ہ ق6



 دس وھج ک ×٭ ]در ×۰ ہد ہ٥ ہک
 7 530171 34719 ۴5 ا58, ک۹ 39571 7۳۹ 5۱

 5۶1 ۱ ۶۶ ۹77 ۶۱ 17 ,( 5۱ ٢۴5
 ہر۹3 889۲5 (311) ۶٣× ۴۲۱ دبا >۳۳٣۳٭ (-۸۴۸)

 ]۳۶5139 ف777 5777 7, 51 ت۹ 91 ۱ ۶7 591[51 ا٭۹
 1 70 پ م ۹8 ۷

 ںٍزغَمِی لڑا عش الا لاَو - ماحرالا اولوا
 ۵ 8 ۔یعے× و ےجی جما

 7*0 ]777۹ *74٭)9۹1 ۰17۹ ' ( تابصع) 3 +7
 ۔ی8 7(( 7777 ' ]5* 8۳۰ ۲۳٣)

 راز لاولواو 5 ۹۹ ۴۹۱ 818۱ ۳۳۳۲ ۴۸ ۶
 مک ء۹3 *[5)2 م۳۴۸ 1 1۱

 9+77 گ5 ہہ ہ5۴ ج8 ہ 588 ء۳۹۰۲۰۹ ۰ 7<
 چی مد 1۶م ۴ص56 ہہم ۹-3 ہ ۹:۸۳7
 96 31۲7۹ مم ہہ م٣ وہ ہق ؛: ٭٭ 88۳ ۴ ٭

 ہ37 91۹ 7-- ۲۹۰۹ 575 ۹۴ ۱

 ٭.٭ ٣7×7 38۰ ٭678+ 5 ہم 9+
 )ےہ ہعیہ ۴66ج ہہ ۶۹۹5 >ج ہ١ ٭ا٤ٌى
 ۔م۔مقرحاو ممہ؟ہمہ<-<ت 9۶8 ۹1۷۳۴ ا585 ٠۴۲ ٭ق

 ٭..٭۱ ۰۲ م۳ ۳۹۷. ہ۴5 ۹985 ۴۴۱ ۶۳۴ 1۱
 و.×3ج *ئتچ 3 ہ *وئ٭ ہے.٠. ۹9۸5. ۷۹
 >1 مک ۳۳۳۶ ٠۱۳5 ×۱ ۹۳۲۳ نیم دو *8

 ٭ہ× َّمِحْتلار م٭ اتا٭) ک۳۶ ۲۷۴ 91 ۹ ۹۲58 ٤۴
 ت0۳ ۴ <۱

 بج م٭ ۲۹8 مع ہ۷ '_!۸۸' ۲ 7+
 8۳۷۳۱ 7۱×5 ۲۰۳ ۹ 7 ۱٤ 857۰ ٣۰×

 وع ہہ *٭جصودە رکگ ید  و18558 (0۳۳9ر)
 ۹ہ5۹9 ج۱ م×”٭, 1:۹8) 577 ۱۹٥۴ و۴ <
 ]756 7 775 ×۹ 7.۹۶ ہ۶۹ یک آ ہہو ہروس!ہ3ہ٭
 جڑڈ 8 2 >۴ ۶۲۳۵۰ ۴۳8:5۱ ۹ 575٭ 7
 537۹ ۳٣٣ ::5م 18۴۴3 ۳ ×ي<١ ہ۲ جہ ٠ا85

 ہہ چوت
 انک دا اوس نال ۷۹۹. 35187۴ ہ5

 م6 )78 ۶*7 15753 11 ۴۹۱ ۲۹ ۱ ۴۴۴ 87
 3911013) 7 ۰۲۹۹ ۹۱۱ 16 378) ہہ +۰۲۹ ٢
 ٭متج ا3 مہ ا5 ہ ہا؟ٹ٭م. ]مم7 ہ۳
 ]۹×۱ ۳ 51-٥ ٥ 75 5۱۱۳۹۳ 2۱۲۴ *٭٭۳5 ۶

 کب ٭٭ ر4 ۶ 91۴۹ 17+7 45176 71

 رت ا ا ا 7 7 را 7ت تر تب چک ہر چوت دہ ہک یچ- دیس تر ب7 کچ ایا نیٹ یت یخ نم ست ہت وس مور یم ک

 ۹۹ 0۳ء۱ ج1۰ ۳۳ 95 85175 بو یم ۹٭:|ج_٭
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 ج-٭2) 3 21۱ ایر جل ۶18279 <3 ۶
 ۔جب بب 3ا9۲ ہہ كہ ہ5 ی۴ ۶۷۳۳۰ 3۱۸
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 ھ0
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 اش ہا یہ سم ہوا
 ٦ تو اتالا ناکو درت لا وار ہو ع ا
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 ٠  0ایس و اہ ا و وم و 5
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 ۹ك

 نیر

 ۱ اتا
 ۱ و میلے ای ہن یش

 یر و دار تے ٌ ِ

 ےہ و ٦

 آ ةتا نل و دا سابلا نون یاد انیلارکف ۃھتا کل اب

 1 لئ تا نور ار تک ءآج ناول
 | تنا بتا ات موسی یا عد ا
 تہ مک
 ےہ سم

 ٰ 0 و اسی 2ای وا :
 تک یئا طا لو نکا ناک ن1 وک ٠
 : اک کلا اک ا
 كه تو لال امان ول اک با و ہول ا

 ..([ٌ,,تتک.صص00 -2ص ٠"

 مر ]ي ۱ ہکر ۲ ۲۶۶ یر ب٭7 جیرب قچج ہ7۳ ٭) ی۳ ک
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 موہ ہم۹” یر مغز ویو ؛ قی یرسوومج ےہچرچ مد ٴ"۵]

 ڈ7 ×ئ۱8۳۸ یرہ٭ ب٭ 5چ من + ہ٭ ہم٭٭ 8

 ہ۔ہآہ-..+ 5۶ ہو ہ٭جچچ 55 575,7 مج 5ر۹

 7577۳7 ۰7۹ ۲٦ خن>) دبچر< و ج۳7٭+ ہ77 ۲۳ر و
 مم۳ ۹۱۷) یچ بج ٭ھںی یرجہو ہیرکڑوچچجچ ٭6, 57

 مچ بر ہزآ ہ5 و٭ ج× / ییر ہیرو ہروج+٭ ھ۸ +٤7

 ]جر ۷7 ۳)۹9۶ ہت یس ہہ ہ37 ہا ا یہ 77
 جج ھ٭ 2۶۳۳ ہ0 ۳77 ت7ت اترجج ر ہہ -رو ]۷7 77 ر×

 آج 77 ا7 7۔۱۴ ۳ ا 7 ہ37 7۳۳ 7چ ج
 811 ۹ 57 75۱ ہ7 ہک ی۳ چر7 جہ
 1+ھ<۱ ہ۵۱ ہحوچ٭ چ7 ٭ ر ممر یرچب جج+ جب ۷ت5

 5۱6 5ر ×7 ×س۸ دہہ٭٭ ہجحج ہہ 5 یر7 ب۳۰7 7

 كو, 775 ا7 ۷۰٭)۳۳۲ ۳۰7 بج ہجوبہج ×77 ہجج ۸مھع(
 5۲۹:5 )7 77۳۳ ۳7 ہ37 ۳0ہ ایچ 7چ

 جوک ر خرر 07 ہورچ ہم رک ٭ ×٣ ۳)2٭۷ یہ ہجر و 7چ

 ہ۔چج وج. م7 ہ٭ ہہ (.٭.ے<7 ۳ت تا ۰۳ 2۳۱
 مح م+ جو ×س5 یہ یہ مج” ڈٔج٭ ہ و

 7× یو ہ۳ ی7ج 7707/277 یاب ہر قزوہ وجہ 87
 ۷۲7 | ک۲5 ۱51777 7777 - ٭ ہی۶۴ <7 م۱
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 انچ ۹۳5 ہ۷ا1 77۳۱۱۲۳ 57 1171 1-۴11 77

 8ج ٭ت. ٣ نما سا نما نل لَرنَو
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 52 ا7157 ث۶٣ ہ٠ 5۴۳ 215۴8 9۹۹۹

 ۳٣ ۱ 5 ہو ہ >×-.9۸ 3۱×7 -×ق×۰ یر مے

 -٦.آتد بج ور ب۳7 ب٥] ۹9 تہ, ×۲ 135ج7 ۱:5 *9۰)

 آ1. 5ا 775ا (511) ۴ ۹77]57 ۹ ۱
 ١۶7487۶ ٦*۹ ×0 بم ۹. × ×5ز و16۰ دہجات 7
 9115 1775 51۹75 (511رز "ب۷۳ 1۹۹1۰1۹ 1۹ ۴.۱

 ۹۱ .یع ٥۰ <-713) -3۰۹ (یر2) >۰. ]ترا

 (ماو) ۷×× تا۲7۶ 81871۰ ۳۰7۳7 ۹۱۹177۶ ۶۱8۰۴ وہ 3
 ۰ ج۱٥ ۹۳۲ ۱ءح-٭ 5 سم << 898۰ 5
 تاج ٭-ق)٭ ۰۶ ۴۳ ہہ ×٣۰ 7×۰ ٭× ج37

 6جام ہلدااو ںہاعاما وک دص علاج نیلا نی ا
 ہ1 فریاد رو زین هم د ہبع یضننش ا

 1 وا ءام نا ناففتملاب نئ مل صب نار ش لالا ×

 تیل ہللاڈرد ماما روعع ناک دلا عا مهيلع بوتب
 1 لاتا نام ملا ہد ید رح اول انب ےل ما عباو رفک

 1 لا نی شور فا ظ نیلا لزئاو قاری ےق ادا ناک ا
 الف بتا ہہوا فرض دق موصایص نر پلا ا

 4 ووشرایدف مارا وکنرواو  اییرت نوریاتد ںولسک
 هاَنيد یت لعلطا نافوام یت ملا ضرا د مھلاومآ
 / انڈا ة ولا ندی ینا نار اوز لی لیپ

 | ہالی احارس اح او قاغعتما نیلام يزَو ٦
 1 اف رخ لا را یلاو وس لا نت عفشکن لَف
 ا انی هاَمْيظَعاَرجا قل لے هللا
 ٦ ثعطبةَتتِتمو مم اتي کش تاک نم یَللا
 ا ہادیبطا لک كلد ناک نیقفض با دلا ا

 رہ رہ رک

 مدەدز) وال71۶ حر جج ڈہچچو+ ٭)حج چج ہور ج "چا

 ت7 ہما ہک ہ بی۳ "ہى یجب جب می ہقاج جور
 تر ت7ج ا ینہ 7۹یہ ا٭5 ر مور یڑہ یا 7

 جج 7)7 ت7 77 6۳۳ 77 جہ یچہ

 تب ج6 7۳۷7٤ ×7 بج بجو جو جوہر کو جو

 ]چل ؛ہ× ہجر مےر ہوچ ےدوج چو چوچج
 ۳۳۱ ہ۹ مج جب و5۱ چ چوج چپ جچ

 ٭ہ )ہ۶ یب ہہ+ ۱ ہجچ ٭و6 ٭ہوججہرورف)ر مور

 ۸55 51117 س۲ ہ٭ہ٭ "×5 7ہ: ںج وج مو 3 5+

 ۲91 ۳۳۳ ہو ی777ّہ غیر جرچ یجج یوجہوہبج ۳]۳ جورچر

 مور 8385 یرہ ج٭  ٭ پو چمؤے٭9و ےہ یچج

 ی٭ یہ چپوجوہ !مہہ+ "ہی 8ہ” بج ہو ہ5۰

 م8۰۱ ٭ی٭ 7۹۹ہ ٭۷7]+؛ مے چی جو , چو

 77۳ چ3. ہی7 ]۴ ۰ز زہ ۱ تب 79777 ہ77 چت

 اک ہ7 ار ہی۳۳ ہ3۳ ۴.7 جج ہجج یجب تویہ چہ

 میر 17۷ [۹72 7 مہر محر جتجوچ !7۶ یو د٭؛ جچچ لرج عج

 فا سشسمتسسم سا تک اک ات یس انا تپ ےن وھاس -۱

 ]×۰ 7-۳۳ 77 ۳ج ھ۳۷۳7 / (دم)ز ےک ۹) ہہقو٭ ر ہرورو

 ٦ بام ع۷7 تاج ہہ چ9 آج 7ڑ 7۳ج مج تر ینہ
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 رد زااہ اپ وو کا ا ںیہ ییہ اہک وا ٹاک ییہ ںاںور وا: ہں ہہ ہٹا روا ہزارہ یہ وار اج

 چی گی ۱ 8ت5 ٥۲٣٢ ۶۹ج جز ۹, 6 ۲٣
 ۳۶-515 1۲9 ۶۱41۳۳۰۲ ۹٦ ٭ہ ۳٣5 ء۱۷ م6 عج چہ ۴۹1
 578, ٭ 8۶ ۳۷ ہت ڈ8 یر یہ ۳٣۰ ہم۱
 مر ٹا× ہت ۹۳۴-۹۳ 18 ہہ <۷ ۶۳۰.-.۳] ۰)۰۶۳ ۳٭
 ]کک اک (3.0 ہ۲ 857ہ ۰ +۹۲۳۰ ہ۹ ٢١٢ ی
 7 ۴۱۲۳۶۸ 197513 918 517 ۴۸77 ہہ ک 8 7
 ۳58 *۹۳۳۰ وڈ.ٴ× ٭) 5۲۱۳ مح٭ ٥٠ئ ۴ ہ8 يا
 55۴ ا۳ 5ا۹ 7775 ۵ ۰۳۳ 9۹ ۳۴۹ ۹۳۰۱۰۹۰ <5

 707 7 *ز773) *ا۰۴۳۳ (312) (۴۲۳7 ک ۴۲۳۴۳۲ ۲
 51۱۰ ×۶ >۹ یبع٭ - ر٭ ۳۳ : 555و۲55 (380۷)
 ہ۷ ڈس ٦.۹ م۴۲۹۹ 2۹ ٥ج ۹ ٭۳<
 ہت و۹ م۹ -یذجو5933) ×3)ك ہی 5(2 ۱8) < 5

 ٭134] ۴۹1 5:176 ا)

 9و۹3 ×3۰ یابر ہ٭٥ ج3ت : نَمََْلاََٰي
 نیکماَمْجَلامتےت ہ اتم اک یہ و ا۳ ۶7 ۳۴

 یاو) ک ة۳ ۹۹۹: م٭ ۱1 یی ہہ, 5۹1 15 ۹07ب (۰]× ۰۲۴

 ۴ ۳۹۹1, 5۳۹ 94 ۳× 75۶17۰۹ ]5۳۰۲۰ 5٣۹
 2151 ۹ 7۹ ۱ ا۳۴۹. 5٥١۹ ف6 *۲۶۱ ۳۴1۲۷ ۰۴ ۲۰ 7
 <۱ ۶96 5۲۳۷۶ 3۴( ۴۹ ہ٦ م۳۴ کت5 2۳۵۹ ۹۳7۳

 -ی۳۱۰۹ ان۶۰ 139۹ 7471۹ ۶ ۳7 |

 یا1 ٣ك ہہو ہزطرمق) ×۰۰.( مہ ۳۰۶ ٠۳ ٭×
 5191 85 21:24 577۳5 17۶ ۴:9715 ۶ا۹ ۶11۹۹ ۹)5 64
 تو 31 ٠۹67 عمر +۰ مہ 6 8
 2675 0٥0۳- ٭>ق ہ٣۱ 8۳۸۷۲ 53ا5 ۲۳ ۴۶
 یوہمات ہ67 یو ۱۲۹ چک ۴555۱ ۹ ۹۲۰ہ "ء۳
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 *رر٭3آ -3۰۰۸ 5۶6 ٭ہ ۶۲ "9و18 8-8 ۴
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 می ش× ۹< ہڑ 0 ۹۱ 5ا4 5 9۲٣
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 تن قت اتب - نا ۹33 ہ۹ ×3. ر7 د٥

 ہک( حج. ہو ص ×8 ×.٭ ×85 جم ہ87
 ×3 577 3 یا١ ہ 6 ٌةَلَْت × ]۱۰۱ راجو
 ۳۴ ٭ربج. ہک ۹ ٢ بہ چا5 ٠۴ ٭٭٭ ۹۶

 -3 ہ3 جہ ٭6 مج ع "آب ١ ٭٭
 (ہجیرمص ۲ 3۰۰۳ ۱۳٠٣ ۴7) ۱ ب۰۱ ۲×۳۳ 7۹ت: ۱
 بج یم وک (8:۰)-م٭ "3۳۰۰ ث۳ ں٭ مج ء۷
 52-28۳7  -25کیر ۶۰ م55 ×3 ×۳۵ 5( ۴ئ
 .١88 ۳6 ٭١٭ م٣: ٭ہ٭٭ 75507 ۹۶۴ 8558 ٭
 1747۳ ہ57 ٹ٢ب ػ×ہ ہہ ٭ ×ث)٭م ۱ ٭
 8.7 ر۳۳۴ ہما 73۹5 5 1۱7757٤ ک ۹1775 ٌةَنمَذ
 ۳ 771579 ٥۳١" ×1 *٭ک54 (31) ۳37 17۹ 83931 (۸]

 ٭٭٭× ۱۷۷ ٌةَنَل ××٭×٭ ×]ہَةَنْنَمُت ×]ج٭ عج ب٭٭3
 ج۱۷۳: ۹۳۹: ٭1 *ر551۹ :۴٭۳) ٣ 7× 7۹55 2٣٣۶.1۲۹

 ا5آ ۶۳۴۹ 57518 61۹٦ 755 509 8۲۲۴۱ 715518 ةنیبم ةشحاف

 ا
 اش یک یز کے یکم رب ب وم ست ےن عا تک ا ےن تیرقرکف یھت ج2 ےک ری اچ یم یب یس یی

 اے
 بچ سک وس و اددگا ان داق رم اوہ تا ورم اس رو ای ہاں ہوتو اک تے کد ںیم کا ےل اے کی ہت سنا

 “ اےج×××ل 7۰۶ ×× :۶×3 ×× 5س. > ××
 7۳ ٣۳× ۱۹7۱ ٭۹۳۳ ۲۰ہ ۴۱ _ <9.
 *ر<7۹3) "3۰۴ (35) 5 ہ, ۱۳۰۹ (>۰) >٭ ب١ 8
 6 (٠٣٭۴ ۹۳۹ 5۷ "ھ۷ ۶۲۷۲ ۱۰ 5ا۹1 7۰۹.8 7+۴

 ٭ہوہج+-.قا و)5کاوا5 (58) ۱ ۹۳۲ ٭ 78 7+ 4٢٠۹
 5۴ا5 ٥6 46 ۶431+ !|۳:ج ہ۹7 ٭*ر٭٭ ۹ ۹۴+
 مر٭ جو8 ٭-) ۹۲۴۳ ۴۳-٭ ۴, (۳ی۱ ۲۷٢۷ ٭ا؟آ)7ج

 8ق مج" يبو مہ ٭۹٣ وچ مم ؟۱٣
 مہی1)15 ۹۳۹ ۹)587 ۹۳7۴) ٭۹717 ء۱87۹ ۹۱۴7۳١

4۴۱ 7۱ 318۹ 

 + 8٤یار ح9 -3۰۳۰۶ (ییر *٭٭م مج <۶<7×
 ہم۹ *>]۹مْہ٭ب٭ 8ہ. 8ہ. ہ ٭ٰوج٭ ہ

 ۴)٠ ٣۳۳۰۰۳ ۰۱۹۳۰ھ  ×۶۹حج 1--101 لتا
 ٢×63 9ی7 ۹ ۴۳۲۰ ۴۹۳۳ ٭ل× 5 ہہ

  ۲۳( ۳ف۹۰ ۳۳۹ ]۱ت *5۰ ۱۹) ۱چ دج٭٭ 2۰
  ۹ ۷:قاذ ۱۴۳۰ 1۹8) (۹13) ہہ با 5 ۴۹ ٭| ۱۷ 3"
  ۵ <۳۰۳ ۴۲ ۷ت7ج٣۳۴۳ ۳ ٣۰۷۳۳۳۴×ج* ۱۳۱۱۹۱۹۰ ۶۳۸۳۳ 5
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  ۹۸۲ ۱۹۹ ۲۴۲ 85ہ, ۹۲۰۰۳۲۹ ج55 +5 ک ۹5 579
 قر ہ٭ 39  ۲۹٢ہہ, 13) ء۳۳۰۳ یئر و ۹ 5
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 ٹ7 5 تمہ ×7 ۶۹۰ ٦× ٭53 7
 ۹9 بتو٭ و7٭.٭ یر < ۱۷٢۶ ۴۳۰۹ ×3۳ (جو)

 ]ا [٣ آ۶1 ۲۹۳۷ 11912197 تک ۶688 7
 ہ8۴ ٠٢۳٣ +7۹۱ بج ×۶ جس ۹× میرج >۳
 ٭+٭5 55 ٭۳١, 5۹ 2تو ۳1۹۹۹۰۱ ۳۹۳" جم ء۴

 ہا ھ۶۳ 71۹ ۹777۳:7417 ×7۹۹) ج1 ک۹۰ ۹9۸ ۴
 ہ8 ۳ ہ ر1 ک1۳ ہجر ھا

 785 ی5 ۴۹ 1۱ (م٣۰۳۳., 5۴7۳ ا۹۳۰۳ ×55 ند من نِ

 اکو ایذا ةویحلا 4 ۶ ہم ۰۸5 ٭×7) ھج ہ
 646[85]5] ۹713۹1 ۹ ےس ١

 5۹ ےہ >٭٭ عر٭ “3۰۰۳۳ (ی٥ر ہ۹ ۲ ٥٥٣
 ٭×٭ ہہ ث5 1۹87۸ ہی. م6 !٭؟ہ9 ۰ وج ٤ہ

 5: 9)۹ ۹7۹ 5 6 (3ا2) 8 7.97 >۳.

 4۳۹ )7 ×٦٦7 5۶:۲۳۶ 9۹۳۹۷۴۱ ۴۹۲۹۸ ٦۶۳ اا۶ ہہ <
 ۳۹× ۱۶۹1۹:17 9۷۰71۶7 ۹۲۶۹۴ ا5۶۲7 *ڑ7۳۹ 7

 3. ہ داد ]ک٣ )ی 84آ 5 ۱ ۹۳ ۴9۰
 ۔٭ی ے۳۳ :5۰ ۰۱:۳-4 ت7٣ ۶ ٤

 ھ۲۰۶ "۲ 8۳٣ 5585۱ < قت ہ۹7 ×۹7 جج

 1: 86۱ت ۳٣٣7 3×× ۳ت 2۴ت ٠٣ مہ 7-۳ 7
151۱ 

 ا5153) ×5 سود وقف ص٭ ہ۰۰ یم ہہ ٥
 اج 01. ۳1 ۹1۹71۹ ۶۶۲۰۴ ک ۲۳۳ ۲8۶ 7, 3 :َوزلللا5
 ہار <7 ہاٹ 8۳۳۱ ہ د5ا 5 1 0 57۶

 م۲۳۱۹ ٭ز×؟ ۹۴۴۳ مہ 8۹ ہم٦ بات جو وے جو70

 <6 ہاج ا5ج ۴ ۴۹۰۶۲۱۳۳۰ ۴6 ۳۷ 9۳5+75 ٥5۶



 اش جا ارشد وچ و ہد سچ ید چیخ دیج وت وہوووووجیت ۲ر یر رر رش رہ ریس رہ اش ہر رہ وہ ہچچٹس  دےجس 3ےروج

 ١ج د۷ ×۷۷ ۳۰۷ ×۰ ::وچ نرم ٭ج و
 ۳۳۲۶۰۳۰۰ ×س٣ ہ٭ہ٭ .5٭ ہ۴8۰۹ ۹

 ۳۳۳۱۰۹ 5۳۹ 7کآ (7]7)-یگ5 ۲۳۰۸) 31 13 ۹7 ب٣۷ )
 ؟٣۱۳٣ہ۲ ٦× اڈآ٭ (5ئ) ٭ج ٭زج٭ م۱ م37 مم وج می

 ي1 4)
77 27 7[ 

 )7۹9 “3۰۰۹ تاج 1۹۳۰۰ ہا ۰ یک یڈلارآ میپ

 ِلوقلاي َیْمَحَالَد نکلا نا آہ ےلا نیت -) ۳۴
 ٭ج< ز73 "3۰۰ (یقر۔ہ وروجج یہہ) ۰ ہ۱ ×٭ 3
 ی مک ۹5۹ م۱ ٭ی : کف ۳ 9۱ 3۹ م۲ ۳7 ۹17

 ٹاڈ 0 ۳۳ *۳ "۳۶۱۳۹7 ۱٣۷۷۸ ڈ3 31 ( 7
 59 119 1)193 چ۶ ک5 5۶ ۴۱ ۹1 ۹ 77
 ک4۹ 5ا۳۶ ۴ ٣۳۴ ہ4 ×7 ۴۴ ہ۹۱ ۴۱۰۳۳

 ٭۳۴۳ 5۷۶ ۴۴۳ ۶۱555 ی3۹71 (510) 2181 ۲ ٥
 ما[ م۰7 5۹ ؟ا۳ج ہکا5۷۲ 5ر ٭ہ+ات ہہی ۹

 55۱ ک5۹ ھم ۶4)80 ہرورجقا )۰۳۴۶ 6 ۴۹۲۳۶ ×۴ : ۰
 مو ×65 ہ86. 5 ہ1 ۰۳۳۱ 6 ۹۹۳ ٣5۳٭
 3۳۰۰55 >7. ٭ی کہ٭ ]ات یک ہہ ٭ ]م٭ 8ہک ہ
 ک2۹ 575 ۹ )7 ہ1 7 ×97 (7۹)۷۹ ۰:۳ 67۹ 6
 ٭ج ۶۳۸۳ ۱ ۶ صب۹۲5۴7 د٥ 5۷۹ 8۹۳۰۳ وچو ۰

 تر

 ۹۹9۹ یاءر وو -3: چہوج *:م٭ قچ٭ج

 8 ہم( ۴۲ 9م ×۰۰ ۰3٢ 8ر7 ٥5.۸۸1۰1"

 771ج1 (50) ×× ×3۹ ۹۳۳ >7 377 ×55 ہ٭١

 56 و ٭8٭ یمر مک مج_بد ٭ق ی هلاَا

 نیلا رانی یلع بش او لرقطو كا ۹ 5
 ہ5 ۰< ہ۰۳ ×۷۵ق٭ مہ :؟8۰ ہ ٭مٌووچ+

 می ید 4۳ہ >٭ 031۴7۶. ڈ۶ "5۹ ۶۳
 9ک 75 ١950 (ج۱) >5 :3) ۹ ۳۰ ×8 ۹۴ ۶
 25۱ 153ا ۹۳ .<م٭ ہ۰ یز م٭ ۴۳ |٭ ہ

 ]ک55 (55) ی۹۰۳۳ مے رہ "ورفرچکو ].ر ڈو

 ی6 مہ >3 5 5575 (جب) ہم۰ ہہ ×۱ ہ
 25۲ 5ی ×۹۳. ×۲9 "یہ 8+ جج 0ق عو

 حر 7۳۴ 8۹۲۰۲ ×۲ 7< ۱

 5517 577۰ 5۳7 ہہ7×٭7٭ ہہ ٹ]ڑو ہ تہ

 ٦۷۳ -۳٭) ۹٭ ٭گع ہ٭؛ مج 8۷٤٥۷ 8> (ہم3ء-.3) ء٭

 اٹک” ۱ ب۶ ۳ہ ند ۸ر -< -.٭ (وکوچس٭. ہت ہ٭
 ۳6 یورو >. ۷ج 8( یہ مچ 8۹۰ ي جہ

 ما٭1۳5 ۹۴۳۲ 7 ٥ ۱877 *۰8-8) ے(ئك5رق)

 الا نشا ئاس ک۹ نیا ہدچج ہ×٭ یم

 ۹۱ ا ا5۰۹ ۹" ہہ 8 :وجیج3 ہ8۶ ےہ ی ×۱ یو

 ت٣١[ ی 1۹7ہ ٭٭٭٭ہ٭ ہ۱ ہہ 5 1۹۳.5 (7ج) ءقآ ۴

 2۶9۹ 5۹7 +6 ۹ ۹۲ ۰۳ | ہچ<: فہ مل: ہک

2309۹38 

 ۳۳ باتعٹلا

 < عا نب (+ھ0+0-7 7

 0 اک ڈالا کا نخنوماھ ا .

 1 شاد لا نا املا نہا عقل ا
 | فان و لپ نا طو لا ا
 ال2 ملا اک نی تا ایوب فرد ا

 تنشکم ےک ۱

 ةلَوهرو ہللا ےہ ةونولا نیاو ۃوٰلضلا نمو .

 ٠ تلا لا سجڑلاوکٹع بق نیل لا تب ئامک ٦۔

 و 7
 ۱ و در

 : و و0ا بات ۶87 :
یش ھس سارا

 

 ا ہاگیطَعاَرِم 192 رشک کا ےئکن

 (ہدر م]٭ 77. ہ ٣5 :و)د ا :ج>.0 ہود جج ہی

 چٹ ڈو دہر یر چہرہ پہ بچ یہ یر جہ 78
 ۔+ہ++ ڑ[و ہ7 ہ۳ دہج< ی٭ 7 ممدر ے۹ قع ؛ ہر٭وب ٭

 +975 ٦ ٣ہ : ×7 یہ وہ ہورچچ یہ "ہی یہ وع

 +۳ ےب ہ بجو ہوم چ! ج]٭ جج مج ھم "ر7

 ج77 1 0ز ۳7 ر778 کر میرا7 د۳ 7۰آ 7 7

 مە) ہم غےپکروچ تبہچج "یب جہ جو بر

 5:5۳۳۴ تب5 ڈو 7٦ ۳۳۳ )۰7 م۳, 77 ھ77 7

 و ہچرک <ہ فر وہ. ہہو مہ  ی ج4 ہزووجوو

 ۳.۱-۷ ہچرک ٹبچ5 ر+ یرسںەو قم بہہ مج چوک

 یہ ہی71۳۶ 7۳ ی۹ 7۷۳ ر (ہ٥) ۹ ۵٤۹

 ڑ7 ۲)9 ہر۳77 بہ ۸ج عج ہیروو٭7 م977 ۲

 !چچ ر ر۰ جچچ پس[ ٭ جب و بور یر وچ

 یس. ھ7 میجر 7 رہ رب 7ک 71) زرہ ے
 ہ9 ٭9-ہہ+ جہ ٭ہجچعَُ وج ی٭ جج جپ ہ

 ہ41



 فن

 58۰۰۹ ٭ا ا ۹٢۳ ہ٭؟ ٦ ٭6۹5 ممے مچ
 ت۳. ہ٣ ٭ ۴ ٭ یی : ہک <8 +8

 8١ہ ۳.۱ ڈیم:  ٭38جیجہ. ٭۳8 ء۴۶۲۹ 8 1
۶۱ 5۷7 5۲9[77 

 گ3 )<٭ ک۳۹ 5۳ ہا5.۔, “7 ۹۷ہ ۳)5 ۳
 ۱3+ 1. م٭ ہہ ٴیي 9, ہ۹ مد ٣ ہ ہہ
6 ۹۳ ۹(۹ 7151 ۹1 8171 13۰ : 55 8۹) ۰ ۱ 2۲۳۷۰۴ 

 ۳٦× 1۳۹ .٭5۶ ۳ "۹ 5۹۱ 7۳۳۸, ٤58 81 3٦۹

 تول نم قلع شی چہ. 9 ۰٣
۴5 ۴۹1 511511511 

 ۴. ٭٭+ جج ٭٭ >۹ یہ ٭ى ہى ٭چ ؛

 ٭۹٭ ۱٣١ ×۴ ی5, 137 ۶۳۰۴ ۱۹ ۵۷۳۹۳ (۹ 378+

 ہہ 835.57۰۱۰۳۹ دجع و مج مَا 3
 مج ×5 ہہ ۲557 *4ی7ہ ہ۹ 5۵5 ۹۳ہ , ۴
 م۰ ہب٭ 3م م ع؛9>۹ 988۱ او5اە٭: ٭ 8

 ٭ج.3ہک جچہ.  َنوِْلَجنَنِْفِلعَْْنُدی "ہو
 ]قت 7۴. ہ۸, 1۹۳۳۰۳ 75-25 *(8:8۳7ہ ۸۳۰۰ ۹

 ےہ 2۴ ھ2۰۳۴ ۶۹۳۶ ۴ ۴ ۰۲۳۳ 7۹ 2077 ہ۳. ۹۰۱

 وہاچ 7ج5 (ہص) ی۳ 57 ۹4 557 ۸7۶7
 9 ے<-٭ ہہ مم, < ہ۶ مج ۷ ۹۷۲7۱٣۱۹۷۷۹۸۹

 ہم۰577۳٥ ۰٣×7۹ ٭ق ۹۹۲ ٭۹٭ 8, ْ ۴

 د3]ی 7 مہ ٭یچج+ عج ہ٭ج ک78 يا
 <٭.۴۱۰ یاکا ۶۹۹ 5755 ۲۶ 3:6714 ۶۱۹۹ 7کیا5 (8)7)-یک۹
 ب۳ ی >۳ د۶۳ ۳ ہہ ۶۹5۹۲ وہ ہ٦٣ مج مچ

 جہ ٭ہ5م یخ ١(8 ہا یک ہ ہ97 >۳
 ییرز۔یو 8 5 88۰۰۶ ×۳. ٭٭۱ ٭٭ ۹5 8

064 ۹۹۹ ۲۴ [8 5۳۶ 71۹8 (7[۶) 5 ۱۷7۰۲5 219 
 271۴ 3715۱۷۹18 ۹۰۰٣ 684775 ک 851۹ ۶۲۹5٦ 315 ہر

 9)733 ۲۹آ -3۰۹ ۴ہس ۴ 5864 ۴۳ ٥
 +8. ٭م٭ ٭بم٭ ۹ہ. 9١ ع۴ "ج8 مہ ٣
 ×۳7 ۳۹-۰ ٭٭ر ۹۳ ہ٦ ٭ ھ7
 :8]مت ۳5۰۹ مہ ۱ م577 ۹)1818 (×3) ۹3۹۳۳ ۴۶

 ۱ 8775 1٦479 ۰87٦

 555-۹ (318) ۲۷۹ ہ۹ 38 >5 ك۹ ۴۴۴ , 5
 ٭ہ96 ۶5۹9 35775 471 4 ٤)3 )83۱۰( 815۰ ۲۳۰ ٣۹

7 7۹ ۹5۳۴ 28۳۱ ۹:6515 ۰۳۴( 77×7 
 ی ]ہ۴ 557 م3۰ (ع۲) م۳۴ ۰۳ ۱

 حج یک یہ مج *٭ج٭ 358ہ ::۹)۹۱ 5۲ ٭

 >5۲۰ 7× ×7 :٭ ٭.چہ. یی نر

 57+ ۳ح نجی ہم. ۔چ-.ہ٥ ممے مع 8

 7۴ا. ۹7 ۹۱ 1۹817 ک۹٦ 71۹-91. ۹۳1۶95 7 1
 ۰۹] ۹5 ۶۹] ۰)85۹)8 ۶715:۹ ۹1 5] (ئ۱۴ *] 1 ا.

09۹ 

 ۳51 ۹۹۰ ۹15۶1 2216775 ]۶۰۹ ۹ ×7۹ ے(چجوتا ٭
0۷53) 

 ک5711 517975 م57۹ ے۰٣ ہت ء×٣٭
 اگناکفا

 ت!۱۹۷ ہ3۴ ٣ ۲۴۹)۹]۰ ٭۲۴۰۷ >7--[۹۴5, 5۲١۹ ۳ ہ6 ۴)١٣۳

 ×7× ِلوقلايَحمَمْكَماَلَت ۹. ۱۶ حج ر٭٭٭ ۰
 1 م۳۳۴ ۴8) ۹5۲۹ 77 ۳۹۹ ,٥8 ,٥۳۷۳ 1٢۹1۰۹71

 7ح ۳ا71 ۴)713 7 ۳71777 (7۶۲1)۴ ۹ ۳7۳ 7
 ہ۹ | ت۹, کا۶1 ۱٠٦ ٥8515 1 ,٥51551 ۴ا5 1 7

 جج ۱ ہہ ہ۹7 )٭ ٭×ہ<٭< ٌسِِلَئْيْسْلَطْي ٭ہ<۹.ػ
 کجچ| ٣ م۴ ۴غ 5۴۱)۹3۱۳ ۴۱ , ۴۲۰ ۹ر8. ٤

 م15۶ ٣٣ ج۶۰۱ 6 ۹۹۳۳۴۲۰۴ تك ۳۱۷۹ ۰ ہ٭
 (ج55ا) 5٦ ك8 ۶۷) 1۹۳۳ ۱ 7 ۹۴ ٠۳ ۶۴۲۳۴ ۲× 2٣٣

 >۹ 97ا ہ5ا ۹31187۱۰۴۹6 م۳ م۳ 11 و۳ 6 64
 ۹6 م۴ 57۳۰۶5 ۰:۵ 5۷7۳۶ 57, 5۳۹ ہ1 و۹17 ۰۴ >5): 6

 برسر پک 3۷7۹۳۶ ۱ك۴۳۴) ۰ ۳5۹, ٦ 3751۶ ۳ج
 ہی ھا ھ91 ا1 1 )) 1 9(_ ۱۱16۳۱٣۳۳

 دب٭ ۳77 >7 یے ہہ ۹۳۳ ؟و3<ہزرچ.٭ معرج
 9۹۱۳۳ ي۹ ۹۹۹7 ۳ ء۴۳ یب 3چک "68۹ ۹8۹ ۳۱ 5۹
 ۹ م۴ ۹۰556 5 7377۳۶ 67 ۹7۰85۴ ۴۳ ۷<
 276 تا8 ہ51 ۴973۶1 , 13۰ 58 ۴7764 ۳۹ ۸۳۰ ۶۱
 د5 ہ۴۰ مرہ. ہہی. )۷٭ ٭8۱۴ <

 5 جگ ل۴ ب مْ+ے ہح مج *؟83۹4 ۱
 ×75 ۹75 5۲۶۳ 3.8 ۰ یار ٭٭٭ ٭۴۰ بم 7
 ×78۱۰۹) ١37 (78) 1317+ ۶۶ ۹ ٭۰)8 ×5 3<

 1571]۹3۳٭ 77۳ 1۹۳۰۲6 ۹۱۹۹ +1 ۔(:۸8), ۱)7

 8تو ہہ3٭ : رک ٭ہ مم 8 تن
 ]۹ب 5781 ہ75 ۹۲۴ ۹)۰۲۳۹ ۴۹ ف۹۰ 711567۳ ۴
 ۹19۷۶ ٢۶× ہ٭ تر)و ہ فقہ ہب٭٭ مہ م٢۹۳۳ ۱
 و×.۶ رکن 575۴5۰ ۹ 3۳۴ ۹ ×۰ (۴
 عج ۷۰ی 48 ۹چ 125۱ص۷ ×۲ 35۳5 *۳۲6 ےہ ۲۴
 575۴5 5۳۰۹ م۳ ٣51۹ 217۹9 ۹7 ٭ااہ, ہ ×× ی5
 چج٭ ۴۳ ٭ +۲۱35۱ ۹8 ۶ ٭٭ ۱ ٥7إ 785۹ : پ

 ہ21 ۳1 ۷ 5۲۴۳۰ ۰ 5:۸5۱ ۹۳۳* ۳۰۳ .۹۳۳ ۳ ٦
 )ںڑچج ہہ ہک یک 5۹. 19۰۹ ۳55 ۰۸ ۳5 ۱ ۷۹۹

 ×58 ۲5۹ ۱55 ۹53ہ ہ١ <۹ ۹۱۱۶۲۲۹ ۹ یج٭9
 7 ھر 0 77۰1 اج چکر 41)13 217.۶۳۹ ء٤

 ہ۰۳.٭ ۱-٣۰ "۹۹× ۲۹۲۳۳۰۱ ۶۳۴۱ ×۱۱7ت ×۲۴
 ہک ھ۳۱۰۱ 2۰5 ۱)5 ك٭۳۴ ی7 ۷۹ >*)979ڑج۶ 3۲ا ۹۲8۴ ۴۶

 ١ ںرامم ہیلع و یخ چ ہیع
 “۳)۳ )۱ م۴, ۴ ۱ ٭"٭ۃَتْيْزِِحْيَتَکَْنَم (۹+3۹ ےچ

 ریت

 م۷۰ ٣۰ ہ مقرر ۱ ۳)8, *۶۲ >م 9۶ ٭ک ۹۲۳۰۹۰: <
 ۹9135 ۹15۲ کی ر135 8۱۹۷۷۳۴ ۹۹ ۹۰۹۸9 ٥۹+

 تچ5 5۲۳5۶ 71971 ۲۲5 ۴× ۱ ۰ ہ1 *۴۱ ×۹۴ ٣5
 ۹55 5۳۲ ہ۲۱ د57. جج۳. 5٢۳۰ "چہ ۶۲٭



۸ 

 ٤5  ۳7× ۷۷۹ ۰۳۴(ج:)۔ہ< × م× ۳)1 ہک -ری7 ہ (6
 +٠۰7. )385( 077  0 ۱۱۰15 777ہہ د7۳ (1 ك5,

 م۹. ۹ 91 ۹۳۳ج ۴۳۳7۳ ٭ -ر+٭ 1۹8۰6 ۱۳ ٦95
۹۳۹۰ ۱ 2:8536 7 1(۹ 8۹۸ ۴۹۹۳ 4, 8 ۱ 

  5۳۳ک۲ ×۱ ۹ع م جہ ہ5 ہ ؿ۱ ۹6 یب ٭
  ۰و۱۰۱ ۷۹۳۱ 817 ٭(٣۲) 83ج ٭۱ ۶۴ مج 66141:1۰

  ۹۳۰۴۰ 5۳۶ ۲۹ ۱ہ5775 77 ہ *×۰ ہر77
  ۹۳۹ ۹ ۶٭ ہ٦51۹175 115 517 ×۲۶ )۹۲۳( 318۹( ,15×و
+87 

 5قدم ۶۹۰۳۱) یر صص۰٣۶ -چ88۳۶ (ج:ر ٭××٭
 ]ا ہہو ہو 12:7 ۱ ۷۰۰77۳ ۳ 6
 (جا10) ×5۳ ۴۳ ۶۰۰۳۹۰۳۹۰ ۳ ۲۹ت ×۷۰۳×× ×ہ٭ ہ
 مہ بت ٣۳۱ ٭ ہ٣٣ یر 81
 08۲7-371 یفہ) <5 >۰۷37 ×8۱ ر٭ُ ہچ٭
 5ک ی۰ ۳۳۳۰ 8۶ ٥۴ 5۲۲۳۲۰ ×۲ 6:67 ہ ؟ہ٭۹ عن
 تراّآ٭۷۰٣ :۳۰۹ 87۴ لی ۱۱ ہ37 و376 ید)ر ہک
 ےہ جہ 7-۱ << 55 0, ک 7۰۲۵ 9۱5 ک٢ یچك)
 قر .۳۰5۱۳٣۲٣ ہ ہا ہ5۳--۳۳۳ ۰ 5۳ ۴۳۴ 8 ٭

 ان۰۹ 7۳۲ 1 ۶7 ۲٠۹۳۳ ۰۹۱۹۱۹۳۳ 7۳۶ ,۴ ٦
 ہہ ت7س. ۹)9 ۳ 77 ۳ 7737 ۱۱۳۲۰71 ۳×7 ۴ ۴

 ہ۹۹ ہ۷1 ۹--7۲۳۰۱ ۵ ے۹ ہ۰۸ ٣×7
 ج9 1۲۹۱ ۱113 ۹ 7 ۰۹ ت۷۷ 196 (ج7 7)۶8])
 581 3905191 ۴۲۸۹ ۱ ک۰۲ 5 77 ۹۹75 6 (۶

 ج5ر ا3۷9 ٹاک >۹ ۴۳۳۴۰۳۱۹ >۳.٭ ”" ج۴ر[ ٭٭٭
 ن٦3 (ج8) و ٭٣۳ہ یوم)ر 8۲ و ۳ج ٭۲ ج۰
 *7 1۹5 ص۱ ی5 رو٭ م۲٣۳ ٠ ہہ. >۳ 75
 ٣۷× ×75 دہاذف؛ ہہ جت مر ہ وچ٭رک وقف مج 88 ہ
 15۹117 7 ی۹7۳۰ 7 سر 98 یر 4۳ و٭٭
 ۸۳-7 ۱۲۹ 3077ہ 016 ٭زک ۰۴۳ ×۲۷ ۳7٣۱ ۳۹آ

 مج ٭٦ ۶5۴ ما۱)۷۸ ۹۴۳۰۶ ۱۹۰۹۰۹۹ ۴۹5۰' ٠۴
 ۹ 31۳15 ) 7۳9175 519)۹۲۴ ۶1 ۹۱۳۳, 51۹ ۱51۶ (۴۹ ۵17371 ٭4

:7۰ 67866+ 

 ڑ۰ ہ9۳. ہہ ۳ )٭) *7٭ ۶۴ ۴
 3۴۱ +935 م۹88 مج ×۳ جہ ٭۷٣۷٣| ۶۳7م یوز

 8591 1 ء۲۹ 2 ۲۱ یک ہ۶۹ ۳۹۳+ جہ یدچچت
 جاننا

 1۹1819 ۹1۹:۲۹۹ تااآت ۹۱۹۲۳۳۰. تا٥, ہ۰۲ < ۰”

 بءااج٭: کالا نعطاوۃٰرکژلا َِاَو ةواَضلاَنمِيَاَو ٭۹<1

 7×× اتا م۹ ۷۳۳ ۶۱۳۳ 5. ب7۰ ×57 7۳1۴ ۹ 5
 جور ۸9 ۴۹۱ ے٣۳ >×× ۹8155 ۹۹۹ *ر×٭ 7۰

 ہ۱ ہے دا1 ڑ۹ ۰۳ 5۱۳7۴۲۰ *حج
 بموح- ہ !!ا5ےج ٭۹5۷,-8۸) 5515 ۹5۲9۹ ع٤ جج
 2۵571 ک٤5: ک 555 8۰ ۰۹ يٹ۲ہہ۱ ی 5 ×۹ ج
 مج 13 ۰ء۴ ر< وجچ٭ک 0:93 (۰]۹۹۰<چ

۱ 5۲9۹ 

 ۹ ۹ما فم٦ >٭٭ ٭"65 ٭ وم× ہہ

 7-20 تن تتحتکھتتتت
 این مسا شیشی

 .٣٣×۳ ٥< 7153 5٦ ۶۳٥5ا ہ٭ صہ4٥7 یک ہجہداچگ< |
 21131851 ج115 (۹۹ 34715 7۹ ×۲۷ ٭ہہ-.ج م۵. ہ مر"

| 367 88) ۶۲۲ 5۳۴ 7۴ ۹31 [۹1۹) 53۹ : 331 ۶۲ 0859 5 2۳۳۳.۴ 

 جہ وُّہڈ۔ بی ٭٭٭ ۶۲۹۳ ینءر۔ی٭ ٭٭)
 ٭٭ ت١۹ اڑ ح ئ۹ ٭ھ٭ر فی پچچ؛ مک

 ۲7۹)3×3۲ 7۶ا۹ ٭ ۴۹7۴ ×چ٭ ؛

 ات ا7۲۴ 5۳۰ ع3 بجو ٢.- ء39۰۳ ہع ہ
 جماج57 ۶۲۳۶ ن5 ہ85 (ہقرہ” ۳ ۹

 ب355 (83ا۰)ر 35۱ (8۹-ح-ہ 5(8) ۱۹۱۸۰۴ , 7

 و.٭٭ نفع ٔ٭م٭ ہہ عی ي١

 ہ8ا5 اک ۹۳۳۳. ٣۳ ج۱ بج. ہ٢٭: ۶۸ج
 ٭۔]7 اتا- ۶٦ ک۹۹ 7۳۶77 (3ا:)) ٭ج 3۶۳ ××إ -××3۴ ہج

 ڈاوا1 ۳۱۹۳ ٭5٭٭ .٣× یر ٭ی ٭ چوچچچحچ

 ۹۳1147 >۹ مج ج٭ مل ےہ و جی.
 ہو۷9 ہ9 7 "پ8 ات. >٭ہ ۹۹۶ ج7۲ ٭
 >7 ٣ ۹۳٣ ٭ 1۳ت. ٭×ط×ج 8۳م ججاٌق٭ ٭

 ڈو ک۷ ۳۱ ك٣ك۱۰۳٭۳ یىی ہ۳. ل۳ و۶
 قت ٦" 85ہ 9۶, 55 ۴۳۰۲ 5۳ ۳۸ ۰

 ا3ج 75۹ (ئ:) ۴۹۳ "وج ۲۶ہ جہ ٠۱

 ے25 971۲19 (315) ۰۱۹۰)557513 ف۲۷۹۲۰۹ 57ہ ×7 ٭([7ہ

 955۱ 1×4 ۳)۹83 >٭٭ ×3۳ جج ٠۰۴ ۱ جج: یجر٭
 ٹچ 5۳7 685۹-36 ۱ ]ہ۹ 65۳77 (یا3ز ٭کیراو چ
 ۹515191 ف۶7۳ ×57 ا9۹۴۰ ۳ی ۱ہ 9۳1 ۰:۴
 5 م٦۱51 ک۲۶ 7)۹ ی٭< تک و987 ۹۳۳ ۴
 جار فوج و ٭5۳۲ ۱۳ ۱ ]ص۹ ۶ج یع)ز ة3

 ہی٣۳ ۱۶۳۶۹ .٥,1 ۶۳۳ 7)۴18 777 ۹۱۰۹ ۶۱8ص

 *گ۴ ت ٠۴5 ہمہ ٹا (855 ۶۴ "۲ ۲۳۱۳۳۲ ہہجچ "م٭٭
 ۹ھ (3۱٤6)ر 8:9۳ ٭" ج۰ دہ ہہ 8-85: عج

 آ۹7 ۱۶ : 571۹ 7۴۱۶7 7 ۱۷۰۷۳ ۴۳۳۰ ۲ك
 ۴ م9. 6۹ ۳۳٣ ۹۹7 م٭٭۱ ہ +8۴8 "۰۹7 7+
 یایر ۹885 57۳6 ی٣ ۶۱ 8۷۰۲ >7 ہ۱ ھم 8

 93۹۹1۶1 7)۹88 ۹137 و38۳. 7+ مج عجب ]و
 ہ55 ۱۳۳ ٦7۳75 "ات ٭7< ہ3 0۰ ۷ 77
 5۰٦×۹ ۹8185 ؟(ئ1 7ن۹ :1  "۲۳۶ دات ]جو :×

7 

 ب>× ×1۱۳۰]5۰ ب۹7 :313) 5 ۹7۰1 7۳۰1 ہک ۱ ٣۰×

 مح, 9٭ ہ٠0 8ہ "۰3 ہ٭ہ7 "م88 یج

 7۳۳۶ (جی)ر تدہ< ہہ. ۳7۳ہ ہم, ۲ہ ٭م٭ :3)ہ ت7

 ہر225 1٦ 5, ۱577 ؟۳٭ 5866 ہہ ف٭٭ ×× "جم,
38۳ 

 ٠57717۶ 7775 ۳۲۲ 5٥ (3ا8) ×۴3۳۳۰)5 ۶٭ت ہ تو857

 <۰ 5175 د5 7)۹15 و589 7× د7 ید ×۵.
 2ا5 ٣55 ٭٭۱ ٭٭۱ ہ٭٭۳٭٭۰ہ٭ م4

 ۔ہ۔ا5٭ (۹177 ۱ ۹۷۰ ہہ, ×ہہ7-.٣۴۰ ۶ ء۱۴
 7۳ 1۹۳۲ ٣ ٢ ۹5 ۰۳۱> ٠۹ 158 ٠٥٢۴٣ ہہ جہ



 یاتاڈ 127 ہہ × ۹ ۲ ۱۷۴۰۱ ۳۰× ۴] 37۷۳۴۰× ۱3××٠×
 515157 ×۳۴ ۶۵ ی۱۴۳۴ وہ ۳٣ ہک ٣۳ے 67
 )مہ بج ٭حججي ٭٭۰٣  ہ۹۹3۱ ٭٭ج 1۹5 ۳

 م5۰ 5758۳6 ۳تت. ۹8) ۶۳۲37 (8ا:ز

 ٢تت ا دليل رطا تیل نم کت لشیاَس رک اَو
 ڈا يا 9۹ (61718 ۳3 تمکح ٣۴ "و5 (38) ھ6

 ۹8-۳۳ ک5۰ ڈ5 چک ۹7۳۳۰۲۱ 977۴ ۹1771۳1 ,٥179
 تمکح یچ 50۳55 چ5 ۲ ۴۱ ۴57 ۱ َتزْْذا ٣۳× ا ۴
 ےبص ہ(ج۔نز ی۹ 1۹7۳ ہہ: >۳. ]و٣0 ×7۶ < 7
 5, ک۹218 ت۶8 ۹5 ۴71۱ (۵) ء۴776 ۶۲۴۴ ×11 ۶+
 5. 5۳ 3 185 555 81 ہیک (31) ک۳۴ ء۳

 ۴۳۱ ٣ می. یو۹ ۴۳٣" ٣٣ ٭چ ہ٣
 5۲815۹1 ۴9ا ب۹۰ 577۲ 1)7978 ۹۲5 (۱

 ×5۱ : 777 5۱۹1۹) ال ]1-17۹ 77۴ 77۹
 ہی ہ۳ وک ۸ ب ہہ 8 م٦ واک ہ|۔<
 ییرم ۱ ۶9۳۲ م٭ م5 ہہ م7۴ ۱ )87 "۳۴+
 5 ۳۳ ٠" 87۲ ۹أ" ہ۱ ×۹ ×٭] ۳کہ۱ ك۸ ۳
 ٹ۰ ہح٭ ٭×× ۹8.۸ ×7۸ -9۰۳۴ ۹. ۹
 << ٭کٴ×٭ 1:۹87. یر (۹7۶ نمعحچ ڈو مچ ۴ج( 6
 ٭ہج5ہ, ػ6 9| م۶ ۰۳ہ (ػ8٭ 7۳۰۳ ۹۲۶7۶.] 3۹1 ۴ا

 +1 ۳5۶ ۴ 651 7:5۱75 5115 ۶1۲۹ ٤۹
 -٭٭ ٭٭٭٭٭ م۴۰۰. ۲+8 ثػجہ+ 9۰ہ (ی٭آ

 -3۳ ۳ ۹) ۹۳۰۹۳۴ ۹ ١

 یب 395 رت 1879 3:چ٭٭ : ۹ ۹۰۳6 ھ7
 ت5 او. ٭ہ ٠م تہ بسی "۰
 385۶ ۳۹ ۹. ٭ی 8.1 ک۶۹ ۳۰5 ۷۳۳۶۹ 7
 7ہک5 (۱:)-أ 2:877۳ 2۳77 ۹۹۰ ۳] 2579 *1:7177٭
 ۳ی "٭۱ 8۱ص ۴7۲۹ 575 م۹7 (85) >۹۹6375 یک
 )۷۳ ء۴۰۹۸ ۔ج7۱>٭٭ ٠۰۷۹۱" ×8۳ لو ۱٣۹ (ی٥)

 ٭دہہ یوم 9 ٣۶ ہم ہہ ۴ (.5وچچو 7:۱ ١
 ںرہہ بجو درک م۳۳۳ ۳ج 6ہ۳۴ یو تک ۹۹۰ 7+
 55۰ ٦" ۳۳ *۳۰ ۹۰۹۰۱ م۳ چ۶ ہہ۳ك۳۰ ؟اک× مت
 ہ8. ۹۹۰| ۷۳۴۱ ۴۹ ۳۴ 51 7 231011۴1۹ ۳ ۹1۹1 6۱

 ۴ ۲۷۶ اڈاو (7ہ××.) میر۱ ۹۱8۳ کا, ۱۳۹ <۴ ٥58
 یا55 ۹۳۹ 5۲۲۳۹ 5 ہ 7)8 !۳۱ ۳۹۲۴ یب٭. 7۶۴۲۴۰۷ ہ
 83+ ب؟ڈتو ٭ ٭_ت ی << یو مہ مج ۳ 5
 ۹٥٣۳۰ 6 ١85۱ "ہ×٭ می ۰۳ج ۱ ر۰ ہ۶ ی
 ]77 5۲۴ ۳ (۹1۲۰ ہ7 5)۹۳۳ ۰۹ ۹۹۹ ۱۳ 78 ۱۴6
 ×× ٭5ہجہ7 تی 8۹0 ۶۰۲۲۰٦ ۹۱۴۶۰ ٦ ×۲۳ ٭٠٭

 3۱ 5 ہ1 ۳ ور 1< ۰٭ مد ٭ ْ 5 ۹" ۱

 9۹0:716 >2 ۵۳۳۴ جج یہ >۱ ۶557 ہم
 ٹب5۰+ 4د عج *۰۳ ہ8۹ ہ مر م۷ <5 4
 ۳۲7۱ 513 715517 ۴۹۰۳٣( ت5ر۹ >٭یہ4 >۷ 51۴
 7ك ۶۳۳ 25۹5 ٭: ۳۔٦۹ ۲۳۸ )77 ×۳ ٭](۔.]]

 مج<-ہ م5:۳ج8۴ :- 5 ج78 ۱ص >۴ 6 17
1۱ 8 ۹۹۹۰51۹۹ 717:478 ۶11 ۴1[۸) |۹۳۹ 

 7۷5۹ ٣ ٥٠٥٥٥ 2۶7۶ جی5 ۳۳ 8 ٢۷٣۶“
 ۱۹9۱۹1 )713ا 8۹۰۹۲۳۴ 6 ۹778 ہ۲ جہ۱ >۰۳۲ ما

 257 ۹۳۹۳ ٥5۱٢۷۴ 3۳۷۶۳ 11-<*زرو7 1۳۳, ۲۳۴5 ۰۶۷
 ج56 ۳۳ 2۱88 5۲777 ٠۱۳۰۲۳ 9۴ہے 8٭٭ ۹ )
 ٭.9 1< ۰۴۱ 7٦2 ۱۹۹۳ ۱۶ ہ٭ ۱ ٠ب 751 75
 ٠۰۵ ۴۹"۰۱8 5 ۲ ہہ, 5٥4 (م۹۸۶ 7)8)1:۹ *ز2ر٭3) "3۰۳۰ 7

 تتردسو سس وج

 اھت رفت تیا لا سُیلاوی کنت بہ نیلا دریا

 اسي سس سس
 ۹۴ ہ. 5۷۶ ۳۳۴۳ 195 (ج) ۶18۶ ۹۳۴ ج7
 06 ہ۹۴ 71)8)01۹ 5۹۰۰ ۲۳37۳ 0۹۶۱ ہ ج7

۱ ۴ ۹0۶ 

 نم ×8 <3: ہ۳ 88ج جج ]ہی :+ ۰٣×۱
 8835.9۴۹ ۴9۳۱ ۹87 ٭۶) 5۳۴ ۶۲۷۳] ۹77۹ ۲۴۹۴ ۷]
 ]م۱51 ٭ 5۳۰۴۷ ۹۹۴ ر15 55۱صک ۹۰۳ ۹ ۹۳۹3 0۴

 ۹× ۹15(-٠ ہزھ)3)

 <۳. 5ا5 ٭ا5ہمو ×× 1۴۲۶ ۶٠ج ۰
 ۳)٦7۹ 2 . 8۳]۹-1۲ 31 ۲11 11۶ “6:5۹77۴)3 12۰7) *ر٭۴
 ××” ۱×۱ 7۴ ک۹۳ *ر732) ۰)3 ۳ 77۲۹ 3۳۹ >۰×75+-
 و5۰ 54-91 5 مہم: تہ ۱ ہ۰7. ء۴

 مکر ھطیو مکنع ٭ن٭5ڑ۹ ۴۹1 ۲5181 955 ۴۳۴ ۴

 ح5 5۷۴ ۹[ ۹۱ ج۹ 7)١1۹8 ٭-ر٭3) -۵۰۱۰۳۰ ۴
 بد 9ہ ٭٭اةآ ید ہہ ہ٭8 یو53 ٣۷
 ۳5187۱۹۰77 3 ۹۲۳۹۹۳ (3ا51) ہا 1۴۳ <۳ 7
 ہ۰5 ھک51764 1585 ہ5 ۳۳۳۰ ۸۹۴ ۰)--۴

7۱ 85×8۰ (38) 
 ا36 ٭ر587۴ 85. "ق٣ہ. ۹۰۱ 3ھ ۴3۳5 ۳؟<٭
 ١٦۷ .مجہہوبپ مب٭375 ۱۳ 15 م۳ م], 37 ۴۱۲۳, 7<

 ۰ ۳--.۹+57 ۴ می. یی* ۱ مہ. پ9۰
 ]6 ×۰۰ یز ہم ۱۶۴ت ٭ ی5ا 75 ٭٠.])ہق<
 یاڈر دابآ ہ٭ ٹو -٭3)٭ ۴۳ ۱۱٥۶۱۳ >۲ 58 ی6
 ۶ >2) ۳۹ 8۶۲۳ا 1۳۳۳۱ ک٣٣ ٣> ۴۰۰۲۰ ×7٭٭٭ 7,

 35 529. ۰17 ]۳٣۰ ۵ 777 ۹۸) (313) ف×1 ٭۹8
 ہج یج ی3ج 17۳ ۱۰۱۹) (310۰) ۶۹ >۱37+ ۳۳۴. ہح٭

 ناسا لُمآ ّجزِلاووکمم تی نیلا لاس

 ۳۰ ۱۰5۳۴ ہ- ۸۰ جسد وو و ہو

 ۴7 یتیب لہا ءالڑه مھللا (چ ہاچا5 ۹58 ۳ 5
 عر ١-۔(ھ۰9۶)

 ہ3( ی م٣ 45]) ڈاک ۰۱۳۱ می مہ ہم دچ
 21۳1 ا۶179 ھ۳ ی۹ اہ ۳ دو م۶ ۱۹77۳ ج۱
 1 705 ہہ ک 5۷۳ وک 71) "۱۰۱۴۴ ۰۱۳ 1۶ ہہ--ص.٥٭۹
 55۹ 3< ٭۹٭ ث۹ ۹۴8۸۷۳۷۱ ٭8<عىع 9۲۶ ۹ ٭ى

 ت7 ۹. ۹3۰۶۹ ہ٣ ٭٭ 56078 ۰۹۰) 3۱ 7<



 کاج ہہ ہ55 ےن ےہ ۰۸“

 7)9 1۳۹۷ (۴۳ (38 ج۱

 ڈر ۰۹۰۳۰ ٭یو چو ہ٭م٭٭+ ۳۴ فی٭ ەا٭
 ھتآ٭٭.  ہ 9۷بی ؛ )ط۳۳. ٭” 4م (۶۴٤ ی۹۳۱٦
 7]٭٣۶۳., 1)4۳۴, ×85, ۲۳۳۳ ہ 538۳۱176 >.]×٭ 6۱138 ۴5
 نم مج یب۳ ہ ۱+ *۹۹۲۰ م۹ ۲۶۰ ہ۱٣ ٣۳ج ((5
 ؟(٭ ٭٭ ۳ پوویچع ہہ !واولج ء۹۰ "و95 ۴

 7٦۱ 7ق ۰۳۳, ×× چ.٭) ٠۸٥۰ أ5 85×7 رک ذلاَو

 تزکڈلا5 اتنا (۹87 8۰۳۰ ٭”چ٭ ×۰۳.

 7 ۸۸۰۴) ۹۹۲ ×یچ ۱ ک3 5۱۰۳۳۴ ہ٭: دے ہہ 5
 577۶ :7)59 ی5۳۳۹ درج 35۱8۰۲7 ۲۳5 331 9۱۲۳ (8ا5)
 تج 1۳ ہہ ہہ ×7٭ 0اک ق0 (38) ۴۳۲ 57

 م7 مہ و5۳۴ ۱۹ >۰ ) ۹۳7 6 ۹1٥۳۳
 "ب] آ53 ۹۰ 58 یئ) ۹ك : ہ >۳ "۸۹8)

 م8 م٭ ۹۱ ی۶ج ہم ]م۹65 ہم, ۹۳۸7۹۲۳ 7> ٣٣٣٣
 >8675۶۹ 8(۹ (۴ ۹۲۱ 77 ۹ ۹153 1 ,۹۹۶۹ ٥۳

 ب +5 ۱ ۹۶۳۰۰ 1۳×, ×۳. ٭چ, >7٭ دأہا٭ م۵
 15:27 656۱۲۴ 5۹4٥6 یک 35و03 ۳۰۳ ہہ ہہ را٭ 7٭
 ۹۰۴ 55۳ ٭7 مہ, م٭ 7< و٦55 ٣|] م۳۹ (.۔-

 3۰۹ م3)] حج ہہ ۹۹1 ۴۲۴ج ۱ز

 35۲: 137 ب۳۶ ۱ ٥8 >۹85ہ.]۱ 5۲ 7
 ڈی مو ×(جیم مج ×ک بہ< مع ۹ ۹
 ہجح وحی ٭.ہ× جج -٭ >:] ۔ڈن×5ہ ۰ ہ۷
 5۱ . 6۳. ٭-ن×. م٣ 99.۰. "ہک 8” ٠ : ء۴
 5٢ 7۹4[1 ۵۲۹۳۴ ہ3۱ ۳ج یو جج ہ ٭ع٭ ائ و< ہق) ہ

 7۴ ہہ ٭جچ58 ٦ك ٠7× ۶۲۹ مق٭٭۹٥ ٥ی
 39< 83۱9ہ :×أو ک3 ہ *××ت ہ× : ہ5 ہج
 گٹ 975 ٥:۶5۳۴ ۹۳۴ ہ8, 7۴۴۳ 3651 *۱ ٭< 7

 کور م۷ مو جوان مو )-""|ٛعج >5 5 ہہ ۴
 مم م× ٭]م 53 چچی م۳۴ ×۰۷ ۸) ہ ۱م مع ۴

 م8 ۹٦ ۳, 5۷5 5 0 ٭م٭ م5 ی۹۰۸9 ہم3
 حب م8, 5۹ ۶۹۱۹۹ )0۷٠٠۴۰( 3٢7 ۴٥۴ +۳۰۹۳ ٭ج 5۱

 50 اث0

 تا395۹ ٭۳۳ ۱8۷٢۹ 2٭ د٭3. + >٭ت×.
 ۹9ا۹۹ 5۱۹9۳۴5۹ 9۱۹ تے ٭٭ "ہ۹۹ 9۱۹۰۴ ؛
 0ںم ق.-. ہ8 م٭٭ *ہےہ ٭×٭٥ 8۳۷۷۷
 ےآمصقاک, 1۴ >1 87۳۴۳. >۳ ۱ جہ۴ *ز×٭۳7۰۳۳ ۱۴

 7٦٦9 518 *۹۳۴۲ د3 ۳8۰۴5۱75 خ2 یتا اب ۶

 مات ر17 7 )9۹ ۱13۳7۳۹ >--۷۳۲۳۳. ہ٭٭٭
 ۳9۹۱ 55:8۱ ک۲ ک 2558 3 ہ, ۱۱9۳۹ >٭ ۴۹۳5 ڈ6
 ٠ .ہ۶۹ہ۱ ۹۶ ×۳7 5۲۳۹ ۳۳ 88۱ (م "مو >.م٭
 ما ہ۶ ۲۳م۰ م× ہم ١۳۰ ھم مہ ]86 ا
 [۹) 5× "7ق مر م  -38ك8مج, 0× مہ. ۔٭
 تاو٭ "3۱ 8۱۷۷7 5۱۶۹ 5٥9 یہ 5۹۷۳ ٭٭86 ۷
 7 ج-م5٭ ×۱ ٭٭ َكْرَفْن َتأرًَما أ3 ء8) ہ رہ تآرغا
 حی 3آ ۶٥۹ ۶۴ 1ر1 5۳۴ ۱۰7 6×57 ۹۳۳ ×7.ق٭ک<؛
 ف5 ہہ, ۳۳۴ 1۶۳5۹ 31۹8 777 ۴7۹ (>18) >8 چ۰ >7
 55 1۱ 515 ۶8 >۹8 ٹا٭ مکی مہک 58 أ۹۰ ف
 ۳55 ۲57. ٣٥ ڈہج ٭ ٭٭: ٭٭٭. ےدچجم ہ3 9٭

8513 (( 

 م157 ۳۹3۲٣ ی5 4٥٣3 ×5 یہ 8۳۷ہ تر
 مین۳ ٭ہ جج ہجاّم3 جج. ہبح , جج _ف
 ہ89 ۱19۲۳۶۶ )7۷۰9۹7۲۷9 ی٭ ہ5 ی8 م٭
 152۱18 ۹85, 557 2 ×× ×5 مج ××, ۲۳۶ 7

 ۹1۳155 (50[5) یہ ی ٣× ہ۰۳ م5 مہ ہی۱

 د1 ۶۰۳ ہ77 ۳7 > دز×.۹١ ات چج×) ۴۰۳٣7 ی۹
 5196 ۹18۸۰۸۹7۲5۹-7۳ ۱ ک11 (۹1۹۲ 77 51, 9۳۴۶ (۱۷۹۳9)
 ۹9 م٦ ۹۹ زرذزآ ہ م۹۴۹ ہ8۱ 584 5۸۲۳۹ ء۴
 و5۳8 ۹7)15۶۲۸آ 77 ۲ 85۳۶۳ ٭۴مح ر 453-1 3ج <7
 اج ۳۰۸1 ,۳٣۴ 5۲۹19 ۴۳ م٣ "مە ٤ی ×77 )

 1۹7 27175 (311) ء۳۳۵٣ ی :و7] ۲۲۳ ے8۰ ٭٭۱

 ۳۹۹آے.  ۹8۹4715 ک 5۲۲۹۳ ۶۷7۳۳۹ 5775
 378 38715 ۴1۹۹ ۹۴۰۹ 71۹78 ۹٠۴

 ان9 ۹77۴ 713۳۹۳۳ ۹ 6:7187 ۹۴۴ 7

2.7 [۹۹۹7۳ ۹۳۳۴ 128 (۲۰۱۹× 3:1۹ 915۶۲۹97 557۶ 

 5 51815 ۶۲۳ >3 ×ے--١ ہ کرم ]ہ٭جر ہو ج6

 یک >×جب۷۵), کچاڑ55ت ہہ ہ ٭جہ 8مم ۱ بب ہد



 ۱۶) ۴۳.ص یف ×۰ ۹۸ ۳۲۳5 ۹۳) 5.7
 تخنئکا

 و۵ ۹73۲۱ یک ہہ 2۹6 ۲۰٢ ۹ ۴۲7ا (ع٥ر بہ
 ۰1 199 ۱ ٣51 9ا 2751۹ (712) ۲۹ 779 ۹۴۴۱ 7
 ۳'ھچجو !٭ ۱155 ہ٢۷ ۹۱۹۳ م٣  ۶ ۴۳ ( ۹5
 ہ××٭ د57 ث٭ م×-.ر٭ ہ۸۸ وع مے ۳.5

 ۳ ۱ ٢6٣۳ ف۳۳ “×7۰ (ک3) ٭زک 7 7۱۳۷ ٠۳'٠۰
 جی۱ مج ۳3× 5 کا5 ج۰5 5۱5 5)3 75
 مج ہ۱ ۶5 ٭ ہم٭ ہ٭< م۳۷7۴ 53 ت۴ ۴۴۰۳ 7
 ۔مکییو ڈی 8ك مج ۹ ۲۹. ۹ ٭ 8 ء[٤۵

 -۔مسعج ُمولہاِْمْزْمْمأ ۱3ج یىی م۹ ج۲ 8 ۴7+
 ہم >5 مج یر ٠۰۳ 3۹۹ ×۳۰ (758)ر ٢٠٠٢ تا
 ہ55 ۴ت ی٭. ث١ ۶۳۰ ۴77۴ >۹ مہک چی
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 و دج ۹۳۳ ۱ >۰ م۹ 1:۹۰۰۹ ػ۱ "5ا5 "
 مہ. جج 73×7 ×4 3چ ہق ۱ ۳۰ ۰۰٣

 <۰ ی3) ٣ 88۱۲۰۴۳ مہ عو ۶ 5۱۹۶۳۴ ی٭ 6]
 ۳۔5۹ ہہ م۹ ۹۳۳۳۳۷۰۳ ت7ج۰ (38) 1 8
 ڈیوو -.× اچ ٭ی ہ]م× ۳ی یہ ۹۳ج سہ مج ۰6

 5۱ 5 ٠۶ م٭٭٭ +۹ و ہہ مج می ٤<
71۱ ۹1۹۹2 

 ]ہوچعی یر و ان ۳أ ہم6 ۰٣۸ ]م۳۳۱ ٥۹5
 جب. 55ہ یوی) ٭٭٭۶ ہ ×٭٭٭ ہ86 عر ٣٥٠٦
 وج مہ نح٭٭ہہ3 ۰ می 8ہم ٤٥"

 7۰۳ مہ ١۔6۸۳ م۶)۸)

 7۷ د27 ؛ 777 أ5 32 ہ(۴۷۳٥ !٭2--07٭
 2۶75 ۰5 ۳۱ ہ67 تات9ا] 5۳۳۸ 5۳۸۳ "۳ +7

 3۲7 ۴۹ا 1۱

 ×+ 37 2177 (33) ھ۸۹ ۳۰۷۰۹ >۶۴۰ ٭ہہ181< (۹5)
 75 چیک م۴ جہ ۲۱۷۰۳ (۹7ك ۳۰٣٣ (ئ:) 5ا3 ۸۴۳ 7

 بج ×5 *یج ۱ ہہ. ٢٢٣ج٢ یہر ہججچ وع ٤
 اآتس-۔ حأ×٭ جج ٭ ہ ثا۶ 5 ۲۳ا۰ 7۸۳ 51۳
 3-2 وہ ب2 ( ۹۳م 8187 ۹۹ 8, 5۸ ۴ 7٤7

 55 5ا55 ڈ۰ ہ وک

 و ۹5115 *(91218:. نم الو میل ناکام 19 ۳<

 ي75 ×5 ہہ, ۲۳ 575515 (71۸) ۴1۳) 8< 7
 مم ٭م٭٭ (٥۲۶۳ ۲۷ مم, <۹ مم۳ ۳5 6۹18۹ 8 ۱
 ×8۳ 62) 51۹1 ۳۰5 9187۴ ۹ 7٦۱ ×3۳ ف۴۴ ۳ م٭

 ۶۰۷ 55۲۹ ۶1, 51۲۳+ "۲ ید -٭5 أہ۷۳۴٣ ۹۱۹۹
۱ 6۹۱ 

 جج مم ہہ ث ہے یب ٭ہ0۰ 9 ہہ” پہ
 251577 ۹7 ۹ 8۳7 :3) ×7 ۲۴ ۱٣۳۵۰۰ 3۳ ہو۸ ×۱

 م٣ بارخالا

  ٹا لک یکقتتيل مم ا صو ایر :

 6 یف سن ناساقوت
 اہ ےس وس شود
 ا ےيفتْ ےس ََع ےک ٰ
 ےآ اند ہت نا حا لا و الا یک دای ںئڈلدام اج
 وھی سستی
 17ص 2

 ہی یا
 دو ب کب

 21 تند ولا ناک و لک نوازلَح نیزلا نیلا کک
 2 رک تک هللا 702ء910 ٰ

 2آ لم نِي سس لابا دخ دی نان ان ےل و لیا
 ٠1 یک نک هللا نار نا کام ہللا لوک نار
 8 ا ے1 ايک ۶ ٢

 2 ماقعر تن ک5 9 ٍ

 )زر ج7 ٭ ہ ہ7 مج "ہو بر: "77: ہجج 7۷٣7

 وہ و ۳7777 777 ھم ۸77۳۷ /ت] ++× ہ۰ ہب جچچ ہ ٭
 )7 ۳+ ٹر ٭ھج | ہ× یے او 2ج (۱۹)
 ہر ج ]۳۳ 7< ب77: ۲۰56 ۳۳ ہ2 ۹۴7۳ ز۹

 وچ ہیججج نو جج ر رر جج یجج 77جج ھ۲۰۳ ء۳۴

 ہى ت٣ج ہ7 یار الہ 77 ۱ 7 7ر7 2 ۳۹/8777
 ہڈی ہری آر تہ چہ نک رر پیرو و ہ7۳ ۷آ
 ہہ ہ۳ >٭ جج "ڈچ٭  تنپہ ہ8 ٴہرج٭ ۳7۹ ۷۹

 ۔۔ جس چو ڈو] مج -قآح زڑوچ ڈرو و (ب و۶
 بج بمجص- ہ مح ہچرع 5۳۰ م< اح ٭یٹج جر

 ممبر ڈی ہ3)و چں ٭ 5ہ × جہ ہہ فروع مہ ۷ قر

 3٦آ ۹۰7۳۰7 می یت 77 777 (7]775 ۹۳۳۱ ×7۹
 ۳۳۹9 ب۱7 (مدز ہ1 ۳)۹ چہ ۶7× 7

 موہ577 ہ یربع تو می” رو ہچر٭ک ر کا5 بہ ]3
 مچہى+ ۰ ۰ج وچت٭ چہ ج5 یک یمر)ر "ورس٭

 ہمیہہجہ مرہ "۸۶7 ۶گ ٭ہ  عص ۳ چی جہ وج مج
 13, ہو٭ ×٭ ہہی ج,یر ید)ر ک۰۳ ہمرو ہوچجچج ٭

 ہاچہڈچج ج٭ جج ر میدر یجب ٭مب٭ 7۰ہ بو5 97

 حور یدر 57 ہم٥, ہ۸ عیب "٭٭٭ ی٭٭ ق7 ھ٥۵

 و557 ہہج ھچ+_ چیچہ م٭ ہیرو ہونف بج چ
 ڈ7 ۱ 5 877۴ہ ت۸۶ اوہ ]])7۳۱



 ٥۲۷۷ 7۱ء

 85175۹ ۳۶۹ 71×7 ۹ )7.٣3× ۳۹آ >7--×351۳٭ 19
 3ر 5۴۳۷ تتک٭ د٭۳ ۰۰ :)۱.7٭ (7۰) .٭
 ہ ہہم >۹ ہم مت ۱ ی۱ ۹<: ۴۲8۹۰ قہ ہج) ہو

 یہ ۹5۹ ٣۹۷۶۳ 7۰۲۶ ۳۳٣1۹7 ٥ **77ن855 (38) ٣۷۶
 حجم 98۴1 ۶۹5۸ ۳ ید ۹۳ 3۹ ۲۳ ٭

 <1 م5 .1:٠۳ ۹۳ ہ۹ ۹۹ ہ5 ہ٭ ]۰

 ی٣ ۵ 5875 ۶۹7۳: م۱ 5. ے<:إو ۳۲ ہ ۳٣ہ
 ۳.4 575 5ا۳ ١ ا۳ج ک۲۶ ڈ7! ٣٣۰ت )۹۳۳٣ ۳ ی

88933+ 

 ×۶ دو تان ہہ ۱۷۱۳ ×۰ :]ق٭ ىج”ر۔ہ ۹×× :٭
 3517 ٥۹۹7 1۹٦ ۹3۹ ۲ ۴۹۲ہ, 5۳۳ 31 3۴۳ ۰

 ی5 509 تچ۹ ۳ہ ×۳۹ ت۶۳ "۲۲ ہا۴٥ ", ۹۳

 بو +٦ .٣× 8م ٭ى ی3 1بٛ: ۱×7 ۶۹8ھ3۴

 *ت<95 (35:) ٣٣٣۰) ہ۰۱ :؛3) :ج×٭ ۳۹۰.۱ ۹ہ جہ
 _ںآو--.<5-7 9 ۹.۹۳ ]ح۱ ×× نج

 1751151۹ ۰1۹ (۳م۴ ۶۲1۹ ٭۲۲ ۹ |

 <1 7514 751۶1 : 1۹۳ ×۸۱ ک٦ ک۰۴ 7۴75 ہ
 فبح ]۰ا7۹ 59 ۳۹ ۹۹۰۲ ۹ 8۶ ۹٣۴۳ ۹٦ ٣>

 ت٣1 ٭ ۰57 ۶۳۴۹۳ 5 ہ۹ ٭ ہ فزوچرو
 57۲75 7۰۶ تا4 ۶9575 ںیہ ی۳

 8 ۴۹۱ ×3۳ >5: ہ ہروسقج 8۷۳ |٣٣

 ہ۱ کا۱ ا وچ ہ3 ہ۰ یا 2۰ ہہ ما انچ ۰۹۹۰.۰ واٹ
 ہہ! جر ج۶۱1. ۳ ۹۰۳۶ ۲۴۴ ۱۲۳۹ ۳)۴ ۱۳7

 جہ... صذت ہمہ, ۱)۹ ٭< م٣ ء۳۳۰۱
 ہم 5 (م(۳۰۰) ۳ہ×٭ و ٦ مہ ٭]أ58 ١4ہ یو 5)1

 وج٭ ہ5۱ 8ج ۷87 38818 ہ۱۰ 35× ۹3۱۹
 58۳5-۹7 >۱ 7۱۳۸ ۶۳۳ ہہر ٭ہ٭۱

 و 5 ہہ (32) ۹۹۰۳۰۳ ٦×۳۰ ہہ 0
 5۲8۹ 5511۳۰۰۶۰ .×٠× 7تک 5۱ 35, 9۹۹۰ 089

 )قے می ۴۵ ۹۲۳۰ 8۶ 1 ٭ ۳ج 3:0]ا
 +6 جج ے ہ 5تب. 6۹١ ۹۲۳5م ی ہ!۶ج ۴۶۳ت] ٭

 ۳1 ۱1۹7۹۹ 2+7 ×7 7 1 27۱۴5۴ )١۱
 3۴ ھم ص٭٭ 8ہ >٭ج٭ ۰53 ہج 55تا

 7< ۳٣ (مر) '[1۴۰۲۶ 5۲۴۴۹' ۲۳۴ ۴7۳ 777 ۳ ٦۳٣۳
 ییر ا5 ۴۰ ٭جيج ہہ ٭ق و م۲ مج. ٭3)

 مے مح م۰ ٦۰۰۱ 1۹۰ج مح ٭ ہم8 چ. ت<

 ےہ ٹ۳. ۶۱۹۹۹ 8ی ہ٭۱ 5۱9۷۷۳۹۰ 56

 51۰۴ ٥ ××. ۳۳ (یارر مو ہ5 ۹۳۴ ۳۶ہ م۳

 ج۳51 ۱57 تہ ٣۱۹۳۳٣ و٭ د2۳ م7۱ 3, ۱۱.87 ۸× 76
 تگ

 1-۳٤ ٥ : <۳ی5 مہ ۰۷۷-۳ 3ہ. *[ج7ج 77٦9۹
 دت ۳.٣۳ جج ہ۰۱ 53وہ 8۳ہم جہںیىہج

 ڈو ٣ہ ×5 ٥ (:تج ہ۴ وم و۱ (اجچ چو ٭ ھ٭

 >×51 880) ا5ک ؟ج ع۷ ]۰× ہ مہ ٭ ڑطَك ۴

 ٦ ۹1۳ 55 ۳ ٭ ٭ہجئ ہ(ہہ3ہ٣۳٣ہ * ١٢٢ کف

 ٦ ہ0 ۰۹ ×× >۳ ۳۶.۰۰ ہ× ×۹1 4 55 7۹5 (3۴

 0 ہم۱ ھ٭0) ہ٭٭× ایما ت د٭8 م6 8چ
 5759 571۸ ۲۳۷ 3 ۷7 6 *ج جج ہججہ
 مار ٭۰ 8۳ ٭٭ وقیج ہ٭ مچ ہم۱ یہ م۸9

 واجتا ۳۱ ج۰۷۹ 7٣× ک ۹77:3 ۰ 7۳۶۹ ٢× جر |

 ٭ہ ا7 د×٭ ×۳۳ہ۰۰ ہر ٣ ۱٭ت 7 6
 ۳۰۱ بات ×۲ 5۶۰۹۲۰۰ (ئا:) ۹8۹: مہ 56 بم بج

 7 7587 ہ۹ ۱٠۰ ہ۱ا5 >ہج چ٭.م می عيپب
 5۲۶۱ ك5 ۳٣ ہ ثا ٭ "۰8-8۹3 ی :جچ و ٭

 ہ3۳ 2 ۴7۳ہ ۱ ۳۳۴۴ص 815 15 3075 ۶5 ۶3
 525 ۲۳ ی۹: ۲۹315 ۹ج۵ >مچ می ۱×1 ۹ ىم")

 ا ۶۳۰۱۹ )۹7۳1 ۴۹آ 7۴7 (۴۴) 77۶۴ ۱۶57۲۳7 (۴۰ ۳
 6, 515 ؟۳5 ک57 3 < مسعجسمام]۶ ہی ۱۷) 8 ٣۳

 ےہ ٣٣× <۹ (۱(ئ۳3 85 ٭1٘ا8+ 3ک ہ دچج8 83
 ک<5؟ ک3 ۹7165 5۴8 82 >۹ م5 "۱)۹ ۰۹۰۳ہ ×ػ"م×
 ۹47 (311) ۵۹۳ ہ۳۷]55 ×۳۴ ۹ ۳ہ إ ×..]×٭ (ھ۰)) 7

 ٦ 3چ چہ 7 ۹ ۱

 ت۰۰ جہ چہ 8م ہج٭ ہہ ج8 قع
 )8 5ا7. یەچچد بم ۹ت. جیپ ی8

 3ق. ماقاو, چار ۹ ۷ ۴۳ ۱۱۳۷ ۹۶8 55 ۱۰٢۳۳١
 7987 ہ۹۱ ک۷۹۶۳)| ْك٣]18۹ ۹775 ۲۳ 118 5078 69
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 1۹۹ ×۹۳ ۹ی۰٣٣ ۹۰٣۲ ۱7٥4 ۹۲۴۹۴ ی3 دو جو غ
 تڈوا٭< 1م ]أ٭ ٣ ہ ڈ× ٭ہ٭ ڈو یز ہ٭

 *۷۳۲]۳۹ 5۳۳51 ۳۹9 5, نال ٣۳۴* ۰<×۴ >۱ < ×.×٭٭

 9۹1 ۹۳۳۱ ب۹۰ ی م1991 ×9 3 ۳ ۱ 85 (30) 7۳

 ۹5۲55 ہہ 1۳۹۸۷۶ ؟--×8) >ہ۳۴۳۳۳٣- ٭ م۱55۱

 ی۹ ٥ط) 2آ ڈ ہہ ک۳۴ 777 ٣۹۰۳ (31) < ۱× ٭5ہ0
 . ھ6 ۹۰۶

 وج و5 ہہ 5 8م مج م_موچوج جوج٭+إ]ڈ :ے×
 ےہ ٣5 6 ۳آ ت۷ د۹7 ۱۰۳۰۳ م۳. >×8ج "كم

 جک٭ ہص٭ ۹ ×-ر× 8855۱۲۷٣۳ مج بہت >:ى ١
 مہ, ك5ا (۲۹۹ ہ۹۶ ۹م ٭ ہہ ×۰ ہو د-ہ٭ مم5

 51 1ا5 1 ۹ : ۳۹۰ 555 ۳ ۵ 778 ی3: ××

 3۶۰ مج <٭ ٹحج× ۰۷۹۲ 8۳۱ *چػجچجج ح۔۳ ہ

 ے1٤ 21 ۹7۰371 ی× یہ ص٣ مہ م٣7. ی7 ۲

 م5 5۹۷8۳۹ ۱۴۲ 8×× >7. ×7٭:٭ ہ۹ ہی ٭

 >۷ 515 ۴۹+۹17 ×8)٭ ۱۷۲۴ م٦ (۹ہ+ ×]٭[ج ٭ک ج7

 ك5 ۳۳) ٭(7۹77 397) >۹ م ×7 ہجى٭ ×ق.٭ و٭٭
 7ح ہ۹5 ہ5 1)313 5 ۹8 187 *97ہ ۴۳ ۳ ۶<

 855 37۲٤۱ ۵۶ ۴۹۳۳۴ ۳یئ۰۶ < جہ. ٭٭٭) 8یہ

 ب٣ 5 ٭ ہائ9٭٭م۳آ٭ ۱۶ بو ٭ج].٭ ۱3) ہ8 ٭ج

 و. ی۴ ۹ر۹ ×8 'یي38یج :م< و۱ ١8 یک مح

 ۹٠۹۲۶1۹ 51۶9 715۳ 0, 5۳۹ 5۳ ی ۹٣8 و7 ۶٤

 81 ۳7۶ ۴۹ ۹:3۳۰۱ ٭ ی ہہ ہققوو٭ جر جج

 ۳۵۷ ہم ۱ ی۳۰73 ہک. (>۰) ×5 ہہ 3ت7 ×.چ

 ۳9۲ ۹۳۲۳ ۴۶ ی ۶+8 *؟37 رک "ہ7 جی مچ عوچ



 ٣ے

 -دک دھو و ہدجم دج دے. ہد ۹× --

 ت٦٣ ۹۹53 ٭ك ہہ بو لو85 یہ ٭]6٭ یہ
 ڈبچرک٭ ٭٭ ٭٭6 (۹۳۷ ی حٌم مہ *ئ مہ 9ئ۳ ی5

 یر ہ ہل م۴. ٤1 ک م۷۴۳ 1۹7 ۹۱۴۱۷۹۱۴ ۴۹

 45 5۲5 ۰۲۹ ہہ, ۱۹۹53) 3575 3157۹ ۶۹ ۹751۹۹۳5 17 ٭
 <5 7 کی ہہ( 75 ۰۴۲۳۶ ۹۹7 ہ۹ م۳ ء8
 ×1۹ 2۰ ٦× ۳۲× ۱ ۳۲ (ہ7ئ3) ی 3 ی ڈجودوو >_ ([ڑہ ہ

 ۰×۳. 5 اپ ٰ٭*پ*|پب *٭ ہ ٭<[ی ق٘ج مچ
 55تک 0۲ یىی٭: ٣5 788”7٭ ×۰ ۶۲ و:

 89:18 5 5< ۲.۹۲۳۶۹ ۹5 "ی6 ہ٦ م۹ ۶۰ یچ

 د۶7 <ا57+ < )۸ا۸ 5۳۰:× ہ2د +۷278 *ہ٣ہ-
 آ55, 5| ۹۳۴ ۳۳۰۳٣۴۶* >8 ×7٭×8ر٭زک 5۶ 71۱ ۴۹۳۰۳ ۰5 ی

 ۴۹ ۹*٣ ی۶ >۹ 9)7705 ۹۰۹۲۳۹ ۱ ۰۰۸ ۹٣۳۰۵
 ۹۶ہ5 تچ3 ۳۳ ۰۲۳۲۹ 7۹ 5۱ 5۶ ! ہہ, ۹ 7

 8 ۲۹ ۲۸ +۶ ۱۷85 51 501۹ ۹۳ ۱ ۴ ٥٤۰۷
 ۳. ا515 ۴ عج جم ×۹۶ ×8. ٭۹۲۰۸ جم

 ہہ چک ۴ >٭٣ ۲۰8 ہ۴5 ۹۹۲50 ۰ ٤۶
 5۲379 ۹۲۶ ۳۹١۹ جہ م٣ ٭٭۹٭ ی 3۱ 6 1

 ب٭ یی د١. ۔5رج ہ ٭ق98+ ۹۲۳۳۳۲ ۳۳۲۰ ٢×
 ہ۶۶ ×۰4 ۱)۶۱۹۰ ۹)8793 ٣ ۹)۹ قچ م٭۳ک؟ ہہ

 ہہ 5۸۹6 705 ہ مہ ۹۲ ٭ہ٭ ہک م٭ 556 مچ
 جات. ۱ ہ<۰۰۹, ۱۷۳ ۱۶۱۸ ٭صص 8۳۳ ھہ ی ۸

 مج مس٭٭ :فہاج۔ پے ی٭ ٣۲۷۹ تو ہ٭ےچڑتوج م۳۴ ۱۳5

 55۰۴ 5 ٠۳۳۶× 56ص ۱:۳ 3ج و ۱

 ۹ 883 79۶ 3ء 6. 81۰۹۰ 'ہم. ٭٭ ہ7
 'ےبوچْق' ہ 'ڑ]٭ ×۵۷ مج ٭ف.وقد أی ہت ا5

 یم ہللا َك قت ین فو ۹3 7۹071 کہ, ۹۰۸ 57 ہ

 3 ہ>٭ مد ہ ہم ہ جج أ× یو ہم

 7۹×7۹٭ 5 ۲۴ ۶۱۹ ۹۲۰۹ 5ا۹ ۰۱۹ ۹5۶ 3 ۱

 قد م۱۱۹۰ *۹۳ ×۶۷۹<-< << جو۶
 یار ہ۹7۲7 3ء۲۳ ,[۹ ی 555,3۹ ۹۹ ٣۳۶ ۱۲۰۳۹۲۳۱۰. ک

 551۳ ۹۹ 5ا7 ۶۳ ۲۴ ۴۳ ہہ <5 ج۳56 6 5
 آ5۶ ہہ 5)5 ۲۳ ۴ ء) ہ۷۱ ۰ ۰۲۴۰ *۳۹آ ۰
 <۷ 1۹75 2۳۳۴ ۳۲۹۳57 51 7۶] 7775 ۱٠۷ ۲۰۰۳٣٣ 8ت2 (5۷)
 83ی۱ ہحے_ہ٭٭ اتر ,٣۹× ۱ "۰۰ ہج یھ

 ]×7 8) 19۹ ۶8۰ 7ہ 7۹۴ ۳6 ۳۶7 م-(ئؾ٭٭ہ ۱8)) ۱

 م۹ 5ہ 1۹۹۹ یر ۹۶ ۹57۳8 ٠۳> یوم
 ۶۳ *زہی٭ 5۳289 "37 7 ۹۳ 577 36571 ۴۶ 77٣٣

 نب٭ 575 ي١ ۳۳۴۳٣٣۰ 19۹۴7 ٥.5۱۳ ۹۱۰۳۰۲۳۷ وچ
 1۹۳۴ ×37 جہ-٭| ہما ہ١ مج ×ہ٭ دہ يدجو
 575۹ .ک تی7 ی۹ ۳۷۹ ۳)2 ۳. ۹۲۳ مج

 ہں ي١ ]۳۴ ۷ح۹۶ ۹ہ >۶ "ہ85 ۶۰۲ 8۲۴(
 ت1۳ <1 71۷75 ۰3 87 ۱

 ی 257 (۹۱۹۲ ×5, 88٥ *٭78ا٭ (8[7) 735115 515۸11۹۹8 7٤

 د7 <۹ ہی یس ھت+ ہد. جے آ6
 ٦۹۲5۹ ۱ یو مج ہ 39.934 ہا 767 5۱۹۶ ہ ۴)9۳۰۹

 تمہ

 ھچک ھم کما ہاحع

 ل6 0-5 -٭ ۸۵ ہود ہو × ہج ہد ۱
 3۳آ ٭٭ ب٣ گل ہر ٭ <  ٭مض و وو یوم  جچ

 ج7 ٭ 18777 ١

 آ75 ۹5۹1 ۱ 1۹9 (75:) ۴۳۶۳ مہ٭٭ ۹086

 ۳7۶ ۱۲۰ 7 ٣٣۶] ا۹۰ >-چی جب ]ج۱ ( 3چ
 و1 د5 ۳ ]55۱ <7 ۲۳۲ یز ج٭٭ ٭٭ یی)

 ۔ے۔ک؟ ہ7۰ م6, ہاک۳ٗ ک۰5 ٠۰-ٛ 5۳۳ ٭
 ح95 ۳۰. ہ۰ ۰ م۱ ۹85ج 1و3+

 یر ہگاو ٥٣ 5۲۳۲۳ ×5 ہہ ل۹ ١۳۳ یز

 ×۹۳ 55۳ ٣۴٣ ہہ : ×5:٭٭ جہ ×م یز ج٭
 ۶۲۹۴۶ (5ا5) ۹۹۹5 تن 5۲۸5 ۲۴۳۱ ک۳8 257 ۲۲ہ (31)

 ]ک۹ (356)ر۔-ہ٭ ہ××<٭ ب۶۹ ہم”٭٭ ہم×۱ مد ٥۳ 2یم
 |11۳ 55+ ہ8 ٭یچ تجج٢٣ مو٭+ ۱ 1۹8) یز و8۵

 ہ35 ۲< ہہ ۹5 587 ہہ ۹۶۳ ۶۸۹۰ ی ہہ

 5 ۹۲٣ ہ, ٭)7٭ ۲٠۲ یر لی ]7× یعیر۔ہ ]مچ

 5 ما ہ5۹ 7 5< یار 13879 ×22 ۶67ہ
 75 ۹۱ ا ۰-۳۲۹ 586 377۴ ۹ ۳ 5۶ ۲٢۳٣٣۳٣۴۳

 ]5۳۰ ۱ )۹۳51 5۳+ ہا ۲۴۹ ×37 +٭٭ : 3چ ۳٘۰
 ۹ ٭ 5۱ ٭۹۰۲ ہ٭ ڈپوگک ۰ ہن ہ ٭٤ج
 +۱85۱۹ ۶۲۴۳۴ 17+ عت می م-5]ہ55 >٭٭ ×3وم-×٭

 جو ٭ :ددا اہ ٭” ہ١۷ اچھا: و5۹9 ىع)ز جج ی٭

 ×۹1 78 ×× ہہ -۳ ]ق5 ۹٣۳ 5۴۴ ہم۶ ٭ج 6 ود

 ۰7 ۰۰۴۹ ۹×3 ٭مچ. ٭. ٭ہ۳٭3 ٭ ہم. ء6
 د75 یا ۰۰۳ ہ۹ ہہ 586 ۴5 :رحعچج 8 مہ ۱

 5ہ م۰٣ +۱۳ ٭ی۳7 ۳۰ ک3 جہ
 تاک ک ي١ 56 ۹ ٣۳۸۳۳ م۴ ٠ہ مہ 8۳۴۱ 5۴
 بمعہ5 ۳ ہ5: ۲۰۶۰ !رٹج ہ٣ 827 × , چچ ہ

 د٭5 ہل ٭ ×6 7٭ب چ جر جہ ٭ج

 1۲۳۶[5۳ ٭ج چک< سب ۳۳۹ 5۴۳ )× جج 3ج

 ۲7۰ ۹۸۹ م5۹ ٭۸۴۰ ٭ہآ ج55۱ یک ۹9ت چ5

 5715773 ۶۴ ت٣٣ 7)6 ۴۹۳7۱٭] ×7)۳۳۴] (,۰) 7.77۴ ۶۲۲۰7 ک
7۱ 71۶ ۹۲7157۹15 

 َكِحْمَز فيلع ُكَِساِهيَلَع تمتع لا معا ئی نل لعل و
 او ساکلا یو دام ةلداام كیقت یی هللا قا سج ع ے2 ١ ۸ر کا

 ویےودو ئآ
 ےل نا ح

 ے۹ کے (مق ۳ہ ۴۹۱ >ر٭۹۰ ٭۳) مو وچ ہر” ہ

 5۰8 ٥ <5 ہکذ ہہیح مہ .٭ہ٭ ]×۰ ہہ لگ

 8ہ -3-ہ مد 8.مہ وج ٭ہ و وو
 ۶۱ ہ85 ا۳ کا 8ہ 88م می "رو ہت ع9

 ہہی ۰۳ مم۹ ۱ ا737: 1387+ >۴ 7 ۸)٭ ۳۴

 ۳یو ہ۹٭۹ 1۹5 99 ہات ہج وع آ6 ]مے ىرچ
 ہ9 ت٭ <5 ۸ ٠۷× ۱ ا327 1۹ نو) ہر

 یب 9۴ ]-5066 1۳7 ؟۳ج 316 ہہ ث١ 5 8۳۳ ×۳7

 بور مو ہہ ۰۷۸ مج یہ ۱ ہ۹3 *ج وج. (ےوًٛ٭



 ۹5 ۳۹5 تمحمو 8۳ فہ ۱

 +0 5ا1 (6. ؛ مک: بک ۱۹۳۳۳ (گہو)
 1ی -3) م۳ ۱۹۰۴ ہ ھ٥ ء5 8< مج

 و۹ ٭یتاع ہہ. ث۲ ہور ×5 مچ ہ وقرو٭ چہ 6
 گفٹ ہ٭۔٭ ٭ہےر٭ ۱ عج. 8۲× وب× 87۳ ۷۷۰

 *۹۲۹۳۱ "۵ < ٭رک *۴5-985 ۲۰ م5۳۰ 85 ۱۷ ×۴ ۳۳ 8
 10۶ 1٤× 8۱1۹7۰ 1۹8) ہ۳ ۳۳ ۳ ۳۹۹۲۱ ۴7۳57 ۰:۲٣

 ۹ہ م۹349 70 759 51915 ۹٭9) (1۴) (

 ×7۹ )۰۳۰۰ ×۱5 ×7۰ -٭ 8۹۰۲
 283۹ 5۱ )57+ ٣۳۳ *٭ ت571 جنت >7 ۱۰۰ ۳)3
 یچویر وج ]برج -3) ج7۹ ]۶ *1۹۹1۹۰ 5ہ م۰٣
 ۹ م۹۹ ک5۰ 5۹ ۹۹31 ۰۱۲۳۰۳۳۷۴ 8٣ج ٥ ٭۰۱ "* ۹

 ب۳ ۶1 (۵)ہ) 7535 7۱

 7۹۱۲۴ ی٠) ہ و٭ج بج ٠*۹ قر 11 ]9| وچ ۱

 یس ہللا الاَحَا نیت لو ةبوضو 991۹ ۹۹ 6
 515 ۶۳۳ 5۴5 ۳7 ٣ 35 71× ٠۰٦ ۴0 ٭.٭

 ۶1| ×37 7۴۹ <٭ ٣۷٣۶٣ مہ مج ٭۷86ہ 8ت٣ < 8
 5801 5 ١٢ 57 7۶ ۹ ہ۳ یک 5۹1 ۴۴ 68
 "ح95 ھ۰۶ "جج ج و89۹ ]عقد 9ج یو ثم وچ

 م0۶5 ہ ۹۴۱ 75۲8517۶1۹9 (م٦۱ ٭5۴]) ۹۱

 فم5 ٣ 5۹ 6.51۰ ٠۹ ک۹۷ ۱۹۹ ××. 1۹۳۳75 أ۰
 5۸17] ۰۸ ۴ا ×77 تہ, کا۸1 575 ۰۲۳ ا5ج ٭. م3٭ ہہ
 5۸0 71۱ 5۲ ی٭ رک تآ << )ہے35 (کج0) >۰۰۳۴۶ ْے-ے7

 ہ7 سال یکن (۹9۹ ۹۴۰۹ ×8۰ ٭ہ” ٭٭)-ہ

 1591 73۹۰ ت5۹ یے ہہ ات چر9 7۹ ۹۹۰۴ (398)ز 7۴5+
 دإ٭ ےچچ بر می ج ج م۱ مم یو-8۳
 855۰۳ بج ہ9۰ م5 ۷7۱ اچ 85 (۹۴) ۹ب
 ک۴ یی وہ ٢> "0۰ہ۰۹٭ یہ مہہ٭ ٭]م٣٣, 5

 ۔عرک؛ یبڑت ء۹۹ ٭۴ ۸)۱۹3 ہ تب۰۳. ٭0 یچج ۹

 جہ. 98 ۲٠۱1٠۳ تچ۹ ہہا0۳۰۰۳۲۳ہ۶ ٭7 ۹۳٭ 087
 0ت ي۹۲ ۰۹۰۳۴ ہہ م۳ ہہ, ی 8ی 13۹ ہ ۹7 ۴٣۹+

 ک۹۴ (175۴۲5۶ ,۹۹۳:۹۳٣ 9 ۴۹1 ۳7۴۰ ۹ ۳۰۳۲۴۹ 7٭

 گکاو مک ٭) ۲۷۰ مہ 5۱۲1 ہ۱ 5۷٥۹م ۹۲۲۶) ۳)]۹ت 1۱

 اک <۹ 7) ۴۲۲۳ * ت۳ 190 ۲7۶55 ہ د۳) 3۴
 ہ71 7ح. یہ ۹۰ ۹۵۹۰ ۹۳ مج ٭َ]8َقا ۶۱ 8يی

 ۲۳11/89 ص >۳٭۲۶ 85ہ ۹۹۹ ۶۲۳۶ ۱ 7 .7 ٠٢۳۹۰57۶۱

 تو۹ ۳ ہ۰ 7 1 ۴1 5۳۰۳۸۲۳۷۴۳ ٠٠۶7 8٢۴۶
 ۳9 5 ۵۱۰ ہا)ا۸) ہ7 ۲٠٢۳۳۲ ۴۸ ۱:”٭ یز 7
 >7 1 ۹ ۳551 ک۹۰ 55 ×77 +٣777 (ج2) ٭۴ج ہہ

 ؟٦ 9)1۹8 >8 کا5 ۹ تک ج07۳ ت۱ ٥ :ر٭۰٭ 87

 5 5 م07۴ م5۱ ک 515 89۴۲ ۹۳۰۳۰۳ 88 یک
 9۹5 ۲۳۹۶ 68 ہہ عہ٣ ۴ ۹< )۹۰( 755)7* ۰ ٣۰۳۶

 55 ۶۰ ×۰7 یامر  چچ د 8ہا5ت٭ ء8 8۳ ۳

 ہ۔×٭ ×× ×ہہ كي اَت ۴۹
 ۳1 (70) (5۲۳77 ۳۳719 (م۹ *ڑ۰۶ ۶۳1 ۶۹۱ ہ *ر 7.

 دے ہم ت۱ ہد ہح ہ ٭ <٭ 0ہ ہ ہ٭

 اہ ںیم مس سی

 2۳۳٣ ××. اڑا یر جرح نایمملا یم نو لی
 اڑا ثم زئڈنو 59۷۹ 515 ۴۳۴ ۹

 3ي مچ ما 0۰ (××۰۳۷۰۴ ۹۳5۳. *۲۳۰۳ *٭ ۳٭
1۱ ۰-۳ 5157۹ 5 915 77 ۹۲ 3۲۹ 2(1 

 کلَْیَر_ ۔یچ ×7۳ 0۴۶7-٤ ۲۳۰ 3 8ہ >۰ 5
 )مچ مج 8۱ ی5 ۴ ی۳۹۲٠ ہ۸ ا ہہ ی ۳ ٭

 ک۴ ۹0ہ ۰ ٭جق ہ8 7 ۰۹۳--8 ٣٢×

 د۳8 ×۳ ۹)۹۹ رک ١٥ ک ۹۳۶ د:اذ ۹۳۳ ۳۷۳۱ ۹۹۳۰
 ۲5۱5۴ ک53 ۷۹۹ ی۹۰۱۹ 575 ۶۲۴۳۴ ہہ ک ۹۳۰ ۴۳۶۳

 2۴۷۷ م7)79, ۵۹۷۴ 57۰۹8 ×3)۹) 8۰-۹1۰] < ×م٭8) مہآہہ.٭
 ات ہی ۴ ۳7 ۱ ]۳۳۳۶۲۳۹۰۰ ×۸] 7ج >:.7٭ ت۹۳ ۰۹ ہ3:

 ا ہ٭ 7)۴53 ۹۷۹ ہ< آہ ۲۳۴ ۲۰ 7۱|

 5۶۹م7 "۹۳۰۳. >-.]ت ا<م م 1×.  36 ہ
 ہ5۳ ۳ ہما ہم۰ ۴ہمصسدد۱ ٭م٭٭ مچ يپ, جج
 577۸ ۹ 37۰ 5۴ *۲۳ )۳۷ :.چ مو 88ج

 بوجہ ۹۹۳۰۳۳ ی۱ یہ٭٘ 9ہ جو ب٥ مہ.
 215157 )۱١ د۹۳ ×7۹ ٴہاوج -ءز3 , ہججر و5او .ہ ج

 ٭٭1۱

 اج دی دوام اص وس
 5 لیکر ےس رخ

 009 7ان نازل نیلا لوطادکم ک 5۹[11[5 18ر

 سس بس یرسشسسح.شرکوم

 ۳۹1 5: 5,5۳۳ ؟رکر4) -۰۱۹)۸ ۱)۱ 76 یک ۹۳۹ ,(۶
 [٭ ت٣۰ 6 6۶۸ :ےوج٣۳ ْ_ماع ہہ اص ہ85

 5955 9۰۳ )۱ ب۹٣ ج۰۶۰ (3ج:۰) 75 ۴۴۶ ۷۴
 ہر411 51۳)1۹ 511 15 )×آ ۵ ۳ ۴ ٣۱۶ ×٣×

 ڈ۸. 3۶۲۶ * ۱۴ 27۰. ہہ 1 7 .×× ۱٣۰۲۰
 ہ۹ 75 51775 (3)-ہ٭ 7 ۲٣۹۳۳٭ تا7۰۰۲ ۱ 7٭

 ٦ ۹ 5 ]5175۹ (3ت)-ی٭ ٣.۰ یج× ہ ۶5۰ی -ق)

 ۶ ۱757۲۰ 777ر 737 (77) ہ۰۹ 87 ۱:7 ×۳× دات بہ
 "ب٭ ہ ۹7۰5 <1 8+ 8۹ی۶. ہہ×55 ۱ 85.۰ 3پ ۳۱ 81

 7307 ۹.4585۲5۹ 75۹ ۱۳۳۱ 6 5153451 *777۰13ہ ٥<)
 ۹۱5۱۶۹۳ 8۴ بم ٭ہ ۹۹ ہم ]5ص مہ (3م سے ع۹٤٭

 1 ۲۹ ماہ ۹۳ ہل ک 9۱ ×۳۳. 987م 0× ۴5
 ہارج ایچ ۹ <0[ 2793 ۱ ی >۳. 508۶

 ۲٢٢ ۹۰ ۹۲٣۳٣7٥ 5۱ ۹13۹1855 55 5۲٤ 3٦ ہ :6"8

 5 ثت۲ ےہ بی ٭*٭ما ۹ےہ ت78 6 مہ
 1822۴۴ 7ک |

 و۹ا ۴. قا” ۴۲۳ ہ٭ 13:۰۰7 یجرو مم ٭ہ|رج
 -3 وت. وج 5 ۹5 3۶ج ہ٣۳ ہ15 : قصہ٭ ج3ج ہ

 ۳ ٭”ہ3ہ ۱۱ ہد ×٭٭٭٭۱ ×× ×××٭ تلروولىیولا

 ہل ہ×٭ ی١ ق7 ر۰۰۱ (31) >7 7875 *× ×3>٭



 ۳۴ 6 37 ۹۹۳۰۷۶ ٥۹ متاخ یو ء ات ک۹ 5۰ 6 1
 ہ۶7 ۳۰۰۹ ہم7 )۷ 3) انچ ان مہ 1۹۳5 ۱1۹۴ 78

 >جح وجہ ہ وچجحسعس <1. 13۳۰۲ 8 ٥3٠٢ ٢۰"
 ٭×108153) ۱ (م۰۳۷] متاخ 36۹4 یب ۳ ۱۹' 1۹19]۱۹ اج

 ٹی75 <۶ "رو 2ہ ؟۱۴۱ 1۳3 5۲۹ (۹۹1:76 91
 'م .ہچ ج5۱ ۳۳۳, ۴۳۴ 865 5 ٭ 8۹5 5-1 5
 >7۳<. وچ ۳ "۱۱ مج ۱:59 ۹9۶ متاخ ×۳ 8006

5۹۳5۸75۹5۱ (5133 2181 

 ح<,  ءایبالا متاخ یک یہ ٭ . ہچہ٭٭ ہ 15
 کہو مک ڈو ۰۳۷ ورک 4 ۴۳۰۹۷ ۴۱ ۹58 ۶٠5 ۱۷۳١۳

 ڈر مق دو ےواڈ ۲8+ "×۹5 ی یہ١ >۲۹۳ 9۴
 فرج یو 8۰۰ 85 ۴53۱۰۹ ×× ء۹۳۶5 ک٭ ھ7

 جج ج۰: موم ہہ مہ ۱ک ۳ج 8ہ” : مَا
 ین دیلع تمشاد اک درھل تل ملا ۳۸۴ 8۲۲ 8 ۱

 ید--٭ و (86مہ٦بآ) ٭زک مج 85۳ ۹۹۰ ہما۰٣۹۲۲ ا3
 75 ۳۹۰4 (ھڑ30275) ۹ک +۱

 دک3 3۰۰م چہ ۶م ۹< و 8:۰
 ب8 بک ۶ "1۱ ۹ >11۹ ٭1۹5۹ 1 75
 1)۱33 چہ د٥ دب, ×۱ رک ×۸5 ۰-۰7 ۹۳ ۰

 یو۹ 61 ۴(۲ ۶۳۴۴۹ ۳۴۱

 و ہم َنیلَماَتَِم 8۳۷۰ ہہ ٭٣ ھ09
 ۹۳۳۹1۴ ۶85۴5 ×7 ہ۶ ہہ ۲۹۳) ہہ”-چ 7۷ ۰-۸ ۴۶
 ۔من×7 پس, ک۰ ن۴ ۰ 9 ۹1715 ۴71 ۹۱ ۹
 ہ3 ×۹۱ ۳ َنیہلاََتاَتَم ٢× ۹۳۰۷۰ ر×٭ ٭٭ 1<
 مج ۱۹3۳ صبر *م×٭5 ]۲۳۰۳۷۷۰۳۸ "ہ۸ ۰ ۴5
 م3. چچی ۱ ہ ہم اےْحو 2 ۳7۳ 7

 ق٭ جم ہت ی١ ٭ 13۰ (5ئز ۴۵۹ ۴)٣٥٣"
 وجد 13۰۰۶ 5ست ہتآ ×٭۱ َنژہلاَفاَحَم 8۳٣۰ ۷ف
 مول مہ م9 ات داذ ۹۰۶و (78۸ر جج. ۹)
 ۱3۰ چ7 57۱+8 ۹۶۸ م۳۴ ہ5) ۱ 1۹۹5 ۶+ 7+
 و۹ ۴ مج مہ 3چ ۱١3( ١ہ +86 ٭
 ×م5۷ ۳۰۹ مت 3 ۰۰۹۰ ۱۲۰ ۶۲۰:87 ۱۶۳۴۱8۹ *زک؟٭گآ

 ۱3۳۲۰ ی۴ ہ5 5۱ ٦٦ (۴7]. 5ا31 3۳۰7 5 ,٠
 ×ج م۳۸۵ ۶۴ ۹۹۰۳۲ ۶۹ 5۲۴۴ ۴7 ۱۲ ۹ 85:5 ٥

 جج ہی ۹ْ. ۳۰۷۰۰ ٭ ×٭ت۴٣ ۱۷1 ۳۲۳۰۹۱ 6۴
 ]0آا 9۲۴۳۳5 (م5۱ر <۹ ہ۹ يا ہہ مو +٭

 جچ- ہ 8ج3 ٭٭) ہ ٣× ×۱ر جج ہح ٭م ××
 جج ء5۰ *ہ۸۳۰ ث٭٭3 5چک 8ہی۱ ٭ے جم ہی

 حرورے ہہر ہخچ 8۰ -  ہہ ٭ی ہم 8
 ٣ ہ۱. 0 ۹5 ۹2 ث۷۶ ۷۴۳۴
 5×۱ 55 تچہ ۴ ۳۳۰۰۰۱ ۴۳۰۰ ٭ا ک7۳ ۹۰7 ٭
 ے77 ۳ 510137 2:5 ۹71 6769 7)71۹3 ۶۳۴۰, 7
 ۹ہ .یدورڑ6 ید -٭ق5 ١ ا۰۱٣۶ ۴ ۴۲۹۳8۸, ۳۲ ۰۰۰۰۶ 7۴٭
 157838736 ی ۳۰٣۴>: (ب1ہ >۳ ۹۹۴۳ ۰۱ ۹۲۴۱ ۹ 85
 7ت. (3۱0) ی۱۰۱۳ ۴ ہہ. 9۷۵ ہ5۰. ۹٠ ۰٦ جا

0< 
 ےسسیصجظطھنبجمجبکرسص جج ھر فتسادتہس رمرشدمطضصا ھا شا وم فضا ھت رعئاا ضر ضرب صیسکحتسمسوکماھھجت

 ی+95۲9 ۳ ما ٭زج٭ ہقب فا د۰ بو 0۴ 7
 جو1 آ75 5 ۰۱۳ ہ۷, 5ا۶ ؟زک ٭ک"5٣ ۹۹۰ 5

 ×-83] ۹)1۹85 *ر3341۲۴ 5 8۰ 7:1

 یک 1× ہ٣۳]٭ ۳ >9 ×۳ >٭ج[8 ( مکنم دحا ابا)

 78۶ ۲۶۶ ۱۰۳۳۴ ء1۹7٦ 27417 ۷5ا3 لاجر ×۳ 77۴
 بج ی۹۴۳۳ >7 ۹۲۰۳۰۱۲۴۰ 1)5 5 5, 57ی1 (73)۔ے۹ ہک

 جم "۹ یچر مع ہہ >۳ ٭مہ٣., ٭5ہہ٭ <
 ور ی۳۰۰۲ ت>ک×٭ ٭×۱۹7۱۹ ؟مہتو یہ ×7. وہ ے_-ھات ۶

 وچ. 850۱ہ. با ۹15 ×۳۰ 1۱ 3٥3۳

 قو ما مک ےس ہرج٭ اج ۵۲۲۹۹۳ ۱۹۲۹۴ ۹3۲۰۹
 م5 “۲ک ہہ ک 5۲7 1858 2983151 م× رک ۶5۳ 62ا ٠١
 ج۸. 5375 5۲5۶ (35) ہما 377003 37۴ 71۱

 ۹9 7)2312 3۹ ٭×۴ 6۱

 ۹+۹ 7۶)18 ۰:۳ ٭ 37-7 55. ۹ :۱۳) ۹۱۹5 ×۳ 17۱
 مچ مکا ک×+ ب257 ۳ہ "ق۹ ۳<
 ؟ججے روطَلَُْمَتْنلَد ہ33 ہ0 نکل ×م *رک3] ۳) 7
 2۳۴ 7۳7۹ 5٣۹۳۱" ٭۴) 51 1۳۹۴+7)13 ر427 ۱۴۲۱ 7
 ]واک یر >-ج مل وج ٥ م9 ٹہکہ۰ع ہہ 8
 چی ہ6 0ا آس4 ۶1 7 : ۱9۹۳1 ک71 77۳۹۹ 7
 مچ ء۹۹ ہہ 13۰۹ د٭3 ہما ۳ ۹ج ت-ح. "67۳۱ص۰
 921۳۳ "75۰ (31) >۳٭ حت ٭٭ ہ8 19-۹
 ۱ ڈاک د٥ ۶۲56 9۲۹51۴5 ۴۹آ ۹۳۹8۱5 8 ا 7۴5

7۱- 1 ۹۳۹۴ 7۹7 

 طلالْوُمَلَلَد ×× ۱87 ی3 3ہ ہ)٭ ٭7*×ہ٭ ہہ "ج
 تڈوت) )۲۰۳۷۰ ×7× 57 ,۶5× )18× 8۲5 58 ۴-7٢٣

 چیئپ وس 5و ۱(۴ 18 3:5۴ "ط۱ ۶-7
 وفہ٭ہ ۴۳ ع79 8ہ) 35۰ ہ٭ ٠۹ 3وا٭٭ ۴
 جم مک ہقر ج٭٭م ٭- مو ما 5٢۶۳ ہ٭إ 6
 جہ مح مد ْرع.]. ۶۰ م : وچ ہ۶٥ ۴۴

1۱+ 

 یے -[ ٭ےچج پیجچک و یہ ہ۹(01۳ 68 7
 ت۶۱؛۱ ك3 ہہ جد چک (ہ3)ر ٭ےر٘٭ ۱ ۰۳۲۹ 6۹8۰۳5 ہ

 ٦15 ٹال :8) << ب٥٣ ۸۶ ۱۴ ۲٥۹* 6 کا۹ ۹۰۲ 7
 وم ٭1 ۹۳ ما :زک7۹۴ تا ھ5۱1۹ ۴ ۶۹۲۸۹8 ك۶
 8 11۳5۱ 3۶9۲۶ ×۴۶ ٣۳۹ 71۹1 ک۰۴۳8) ۰۰2 77 ۹1 (, ۵
 کرو 83755 زج->۹ ہک, اچ گا1 ×۹7 ۳۳۰۶ ۶7۶ ٭<
 217 1۳6 ۰ 77815 *ڑت-19۳5 (5۴۹ ۹۳7۹ ۱ص
 ٦٦۷ 5]8) >1 ۰ ۰۱۴۶ ۴ ۰7× ۱ ہہ. 5۴6 ۰۴ 7
 ف18 وہ5 9 21515) 1۶۲1 : 7531 191۹ 1۹7 14 (۴

۱ ۹1۱818 511 187( 51835 2< 

 ۹۲۰ ہک ہ5۹ (73)-ی5 ۱۰۵۱ ک۰ ۹ ۹ 7
 58 (۹۳ +۷ ۰۴۲ ]۱۹۹* ٤)۱۹۹8 ۷۳٣ ١۹٠۱۳۱۳

 نیئااحد 8۳۳۳۴ چ٭ ]5 ۱٠ و ۳۹۵ ٥6× ہہ
 مہ 3۳5 ۱۹۳۳.5 ۷۱۳۳ ۳٣ ی۶۵76 8۳۴۳۲ م1۳ ہ58
 ٹ٭ ہ16]2٭ ۱)۴ متاخ ×۵ یوم ٹ۵ 3:7



 تھ صبجصہجنہ وج صو

 ہيم×۵ *(]۴۱ 5۰ )مو یہ رہ ہہ تپرو٭ ہر٭ مو ×ک

 53۴ ۹۹۱ ۴ یت ٭۴.. :8ی 3ی مج يوم5

 م۲۹ 414 915۶۲1157 3۲۹ ۱۲۱ ۹۹ [8۴6 ب٭ م۳)۳۹ج-]756 ۱ ٣۳۰۲۴۶

 59 557 یار ۹ ۹۲۹57۳ (311) ×۳ ۹۹۹1 ۴۸۹ ہ
 *7۰ی15 (50) <5 8ہ]+ ٣× ٭٭4 ٭٭ہ٣۳ مہ

 ۴ ی٥ج ب ]جج *٭ ہہ ہہ ]| ہم٭×٣٣ ×٭

 5۲۶5۶۹ ا15 اوج, ہم۳ دچج ۹۳۳ ×8 ۰۳۳7
 57۲۳۶ ۱۰۰٢ ۹۳۳ ۹٭۰5 ×15 55 ج١

 5ا٦ م٢ ک۹۰ ک5اچا ۳ک ۶۲۰ ھ9 ۰ مو ٭چ

 کی۱۳۲۹۶, ۴۳ہ ۹۳ 5۲۳5۹۰ 2کتب +۶: ٭: ۹ك ×۳ ۳
 ۴15 518۲5 57 ۶15۹17 م۳ 7۳5 ۴۳۳۹ : 371 77٤

 ىانر۔. ہم ا۹ 6 : ب۷ ہ۳۰: ڑ5 یر موج

 لجوزع هللا رکذ ٴ 8ا۹ قت کےچچج مے چچا ۔
 قومج6)ہ) ×× تہ ہ ٭ مم7 ہی ممی

 ۴۸۹ ", 5۸5 5۹ 8555۶51 (318) ٭×| ۰ )5( 1۹89 ۹٥

 ہ60 ہ٭ ید بے ہم ۳م م3 ×۱ ٭٭ ء۱87۰ .:۴
 ٤ |٦٠١۹

 كرکذ رثکاو كتحیصن عبتاو كرکش مظعا ینلعجا مھهللا
 (ریثک نبا) كتیصو ظفحاو

 ہ۹, ے ک5 ۱ ۳ 55 ۶6۰۲۰ ہد ٭
 2۳۱. ہ9ا۷ 9۳۳۳۴ 9ا9 ے7. 8۹ ۹۹7۳۳ 7

 5ہ م5۴ ت5۰ ہک×٣ ہ۶ ٭ وو مر "٭ي ہہ
 عوبج57)

 کت 7587 (71:) ٥۴× ہ۹ ۳ <8 ۰۰۳ 7
 75۲7] 5477 7۱ )7۳( )۰ ٠۱۱۳۲۳۴

 بج. ہت چےچوج یر ند ہى نل!” ٭ی: ہ

 37975 5۲75 5۹ ۴۳۳ ہ ہ٭ہ٭ہ٭٭٭ی تھ ,ے٭
 57۲ یب بصصات ×٭لکمو بو ٭٭۹ ۳٣7۸

 ,17۶٦ 5۱ 77۰۹ 357۲۰۱ ہ77 ۰ ۳ ۰۲۱ ۱ 7.۴ (>8۶)
 ۶ : “ی3۹ ق٣ مج >6 جج 8ہ ہے

 ٭× -۔(ج71۴ ۰7۳ ہ 3۹ م57) بيجح .۳) 757 (ج31)

 مج م۹۴ 5 تہ ]کک (ہ۳) ×۳×× : “وک ×۴ 67

 ك5 8۳ 87۰ ۳ ۹ ھم۳ ہم٦٣٣۰٣ ۶۱۰۴ ۱م 6
 ٭]ج ۰٣-۔(پ-]۰۳--٭۴۰۶, ۹3۳-۳ ))ہ)١

 اَيمَوایحپسک آب ×۳-۔0 <۶ 87
 ۲ م۹۱ ×م5-۳۴ت:۹ ج7۱ >7 ×۹۳ ۲۳۲۳۰ 8ہیا
 ج۳. 58 8٥۹85 ۹۳۰ ج٭ ہ 9۶۳ ۹۲ج 5

 7 ۹ ۹75۶ تاج ۴) ۲7۲۴۱ ۰۳۴7۹7 ×1 7 ۴
 ۹۳۲ >7٦٭۹ 57] 315 4 ۴۴8 ١

 دو یلع ںیعت ینزاوم ےک کب جا ۳
 ۹۹5١ 5۴755 77 ۹76 ۳7 *۲۶۳ ی۹۰ ٠5 ٭ 7۳۳.۰۳

 5 ہ بیع ج۴. ]می و7۹۹ یى۰۷٢ ٣" 5١
 ہک5ا5۲8۹ ۹۳۰] (81 +٭ہ ۹۱۳7

 : : تسرآ- دو روس سک تی 7 7 ت7 تا قل سہ

 20اضصاو

 ۹ (155]5 *۳۴۷۳ 4۳۹۱ ۱5۳ ۲۹۷۳ ۴8۹81۵ تاج ×.م٭٭
 ۶3857 20718 ۳۴ ج۱

 ک ا51۲5[[5 ی۹69۲19 21987757 "1, 2۰۹ 87۴ (3:)۔ی٤و 3٭

 'چچ' 1۹۳ +7 517151۱ ک7 ۹18575 ٥ متاخ نیلسرملا متاخ

 لسرلا ٣> رە٭ 0 اج آنی م5 ٠ تب ي۱ ہ٭
 0517971 1 57 نکلا کت ۶ 289 1۱

 م۹ ی5. ۹۳| 5۳۷۰۳۴۳ ×۳۰ 38۱ ہ ٭])۳٭ ۷
 ۷۹7 . یکتا ا یک ہہ ۱۹) ہ۳۴ ۹771۹۰ 7۳7۳

 551 5۴۶ ء۰۴65 < >ج ٭٢08۷.ہ٭ 8+ ت7۹ مج

 ی٤ ک1۹[1 25 ہ2) 718 م۹ ط٦ +37, 75 5۳ ۰ ج
 محو 7۵ وچ ہ ج<× ×3 86905 پ وچٍم۔-۹

 کک م٦ 1۹7 3ہ 87۳۰ "6ہ: "مہہ٭٭
 1 پہ --0۳ 55 55۰ (>۳۰) ×7 ر×٭ (جد) ٭

 ۹ ۴۴۱ ۹۸۹ 7۶ 2۹۳۳7 13۰۹) 757)٠83

 7۶۴ جہ ×55 593۳٣۲۳ ی۹ 7:۹۹ د٥ د۳. ٭
 ٭5 ۹< ٥ ×85 8۰۳ م۳ بہ۱ 9 ہ7 ۴
 اا8 ۹1۹) ۰۰۶ ۳ ۳۱-7۰ ۹7 ۱ ہر۹۰ ہ۳۹ ××
 ی5 ہ6 (56) ٤۹۳۳۳۰۲ و۲۳۳ :” ×(۳88٭38 ہ ٭؟

 75 71:93) ۱۳۱۴۹18 ۹5 ×۸7. ۱8:3) :۹ 258ہ ۱۱ ۰کآ
 2×۹ 1۱۹ ج۹۱ ۹8۳ ہ۳ ہہ جچجچ جج جنت ج

 ۴ ۶۰۴8> ٣ ہ٣٢ ))01۹8( 5 ۶۱۲۹۰۹ 5 1۹۱ ٠۹۶
 6۶1۱18 ۶۹۱5 ۳7 (3 ۱۹) ت(ا۹ ۹ ۱

 )ک7 7757107 (۸)3) ٠۸5٣ ۰:٥8 8۳۹ مہ
 2۳۰۳ ی٭۹ ٹ5 ہ۳ وو +بجچ 7 فیڈ م۲۳۴ 87 مچ ٭م×
 ط8 ۳٣ ۹9) 2191 77 7 ۱۴۳ ٭ ۴۴
 ۹۰۹عا۲رر ۱۳۷  ہو3 (5ج5) >7۳۰٭ 13) مور مو م۱٣ ]ج

 ۱716۱۶۳77 ) ۶۳۲۲۹۹ 55 ۱ 8۹ ۰۹۹" ×8 ٥ ٣۳۲
 5 ثا7 >٭۱ دہ ٭:۹٦) ہ5 ا۹۳ ۳۳۳_۱  ٭ہ.٭٭۷
 ہ۳ ۱١ کہ دت مج5٭٭ہ٭ ج۳۳. ت۳ 3و3ە ہ۳

 وہ۳ ۶۱97۴ 5715 ۰۱۳ 57 ۴۹۲۰۴۳ ۱)8

 اکا رکے ہلرااورکڈ ایما ییلاھناب - >6 3٭] ہ٭٭ہ٭

 )8٤٥( ۹۳۶۳ ہہ 5۲۹ ۶۲۳۰ )<۹ 73 ٴب×٦ ۴م ۴۳ ۴۳

 ؟.9١3 ۱۴5 7)۱835 ٥ ۶۹۰۴ ۴۹۳۰ ہ3۱ ج×٭ 88 “نج” ٭|

 ک٤5 2177 1177۶ 31 ۹7 ۱۹۳۳ (۹751 8۹۹185 ۴

 ۱ ×۹ 1۹۳۳۳ ج۰ ۳۰۷۴ ۸71 ۹ 88 م۰77 ۱
 ۳۳۰4 6۴ ف٭٭58 ۳۲ 5۱۰۳٣٣ تچ5 8م یہ

 57, 55 م۴ 37ا ۹1 7:۷7 848ت ۴۱8۳۶ ]جہ
 95۹96 ۹5 ٣۹۹۱ ۹۹ 57) 81ب۶] 1 77ہ (م ۹۳٣۳ چہ

 5۹485 ہ5۱۱۳۹۳ ۴ ی3۰ 8ہ 7< م7۹ ۳ ×۴ ۳7۴
 ٦ "8۱ ۰ ؛۱ك× ۲ .١3 مچ مج جی (چج ٭
 ۹7۳ ق٭ ×۱ .5ہ۰. ۳۴ ہر٭ ٭ہ 8ےہ 414ج

 ا 9 8۰ ۱

 و75 ك6 ۹66 مہ ]3)۴۳3 م3 )3

 ٭٭ 7, ٦× ٦5 مک جو2۷ ہ ہہ ]]ی یىی +ج٭٭ ہہ
 ک57( 77ی1 9 ۹۱۰71۹515 ۶ا۳۳۳)2 ×۳۳ 7
 ۹5۶۶] ٭ ۹۹٥۳۶ ٭7۶ 25 ۲ ۳۰۹ ×ح حب ۱ہ



 0۹ +131 7-511 9 ۰ہ ۷

 رر وس ا ےس عج نرخ اعلخ فہ مک بہ حفس ی0 جس ا سض سس ۶ ا۱ک 9 تہ. 377

 يفالوح س۳ بارحزا

۱ 1 
 تا85 5۲575 :رلص ×۳ 375 ۹۳۳ 87 ××. ۰

 ک۹۹ ۴۳۲5۲۳۶ ۶174 ۱ 1۰۴ ے3 ہ۹ یہ ۹ بج ہہ ہج7چ

 ۃولص ۲۹. 158 ج5 ۲37 ۳نہ ہہ م٭٭٭ج .× 7
 518113 1۹۹۱5 ۱ )7( 8-1 ۹۴۳۴ 3٣5

 یہ. عج یر ۲۱ مج! ہ دىروو 8 ز5

 ۃولص ا٦5 35ت, ۳٣٣ *ج ×َّ.۔×٭ ٭.٭.٭ 8ج ی٭٭

 5۳۰۳ یف ۹۳7 *۲۴۳ ی٭ ہ< ہ8 :رٹص و ۸ہ ےق
1۱ ۹35 

 ]58۳+ ط15 ۹۳۴

 وس ٹو تے - ۃولص ۔یوج ر٭) ہ 8-۳

 3۰۰۶ د۱ ۸۳ج +۶۳۳ ہہ٭ ہ۳ ×۱ ہ٤ ہ۹ ہچچ

 ٭[۴٦] ۲۹ ۹٥۳۹ ٭0٭. نی ہہ یو ٭۔چ عی یجڑچ

 75۳ ۹)۹. ۱ ۴۳۶۳۲ ۳۰]85> ۰٥۰٣۳۳ 7۷۴ ۳۳٣۲1

 577 3175 2۳۴ 81 .×× ۱× ۳۳۰ 55۴ ,٣

 م3557 ۰۹ ۱ ۳٣۰۰ (۳] ×× ہ٭ت]جر”ہہ×و حج ہو ]مہ

 8 551 ہ۰٤٢ت۰ ٠" ۳5 ٤٥٥ 5۲۰۳ “5ت ہ-وچرص <

 می 5ئ۳9 ۳ عج ٭× "۳۱)۱۴ ×۳۱ جم مچ جہ

 ×5. مقرب مج ہچجچپ -٭× ٭٭م ٭٭ 8ہ ]ی

 م81۱ 55 >× (۹أ]٣ ×٭٭ م۴ عو مج یوم ۳

 ا ات 278 ۶۰۱ ہ۳ ××. و3٭ 5×× ٭×٭ت٭ہ یوز

 وج )۳ 5۷۴ ہر ح.-تح ]×× م کس. ء۳ ئ8[

 81 5۲. ٭ 5 ہت <6 ہت ي ہہ ۳۴]۳

 ٭۳ 5۲۶۹7 5 7۴ ت۰٠. ۳ی: | ہو ءاتل ×ج یچ

 اہ م583 ٥٢۱ ہ5 وم. ٹو 0 مج چوم ہ

 ےب ×87 "١۴۱ہ: ک ۰۸ و٭]ہ3 ہ8۹ ٭ج ہجج ×.۔چج

 8187۳15 .۔(ج٭٭×۲۷.۵۸۱٣)

 ×۳8۲91ا ٣٢ ک ہہ 7 ۷۳ ]۲ ہہ ..۳٭
 7۰9ج ۹7۳ ۹ >۳9۳۰ ا٣۳۶٣7۳. 57۰ ,9> ٣.٣7

 چ۹ <٭۴ ت٤ج ھ١7۲. ت۴ج ٰیزر+ .٭٭٭ں یڑچج]ج ٭مچ یمجچچ

 ۹3219 9155 قرج |

 *3وڑےکا٭ ہا :)ر ۶۳. ہ۹۸٠ : ۰٘ ےصكَنَيَ نْدلا اھ

 ازوِؤاَجََم ہیڈ اب عا رِيمَتایلک
 7۳15 (5ا:)-۹٠ ۹۳۷۳ 9۹16) ہ ہ۳۵ ر۱۰۷

 37515 (3881)۔ی5 *(ئت ٭۰۹ ۱۹۹۱ ٭7) ٭8۱٣7 ۹)٣۹۹ یلا ایعاد

 ارینم ءاجارس ء ارشبم ءاریذن ءادھاش ء ہللا 9:138 مو چ

 تہی  -٭ و٘ یو١ ہم 5گ و,ڈو ج8.

 ٦7ہ9, 105 دجہ "قد ج× دس ہ×چ ×3× س) ید)

 ہج کت رچ< آر ۴ جی )5 ہ۰۳ گيا ج5 ء

 557۳5۶ ۴۹ ۹857 وک (<أ۰) 8-3 ×× ک٭ 87م جور

 ", 5۳۹ 577۶ :۱3) ہ ہک ہج>ج٭ س-×ہ مک )ہہ

 8ہ ۴۲ 6 ہہ مج ہ ٭قی۵ "×5 "۸۸۰ 86

 5:۶8 گاو تتہ"٭۴ ب۳۹ ۹۹م ]جہ ہہ 58 ہمزو چو

 ت51 ٠ا ۵7۴ ۲٣:۰ ۱ ۳۲۰٣۴7 ×7 × (سجیر۔-ہ -,].تہ

 اردیوار حمد انفاس كل رام یا

 1 تدفا ناپ ناتصعل ارم ارتماج ارد ہندی ہللا
 کار نام کلا ہل لورا تل ا7

 اتاما نیلا ہالی رطاپ نکا یل لوک
 ٠إ قفحتم نیک نو یش فام مت تدارک اج
 ِقْه٥َهےت مت اھت دست تی نِم ںوتع کلام ا
 ٦ اناج اا0 )ید وا مالا ماس یه سو ا7
 ٦ كنيِسَت تما مد شر وج تا یلا كَحاَدزا کل ٠
 تیر كيثع رو كام ےب و کیلص طا ما دام ا.
 4 جرم“ كعَم نرِجاَم قا كیيدح تو َكِيلح ا:
 || چے یم ےس و ےک ہی وہی ے اہ
 < نا یا دارآ نی ٍِلاَوصَتتہَعََنِاةَِمَْم ..

 ات اھت رس صر سوا
 _ھدا پا اتدفمامو رش اوزاآق مویلعاتصرفام یدنا ما تام وئاڈ عاق
 1 6 اما وف لدا ناز کیلع نب لک ا

 و

 عمر ہطنج ٔہجچیچی 7ج 85ی یم, مہ یروچ ہ/ےوجہ عو

 جہ 138 ہرجوو جد ]تج]٭ چ-جرو ہہ ّّٹچب ر (ءر

 ے۶  ہوریج ہچسمرج در. دو جج ہ جمکتروج۔٭1 "جہ

 مواعب یز بج جیو یج جہ تو جہ ووچوہو وچ

 تو ٭۔عئور یدر درج اجج وج ہہ جج مے یجچ

 ےہ وچ +٭ جج 3و5 وہ وووچر یر سر5 چو وہ

 حاجمج ےو موہ دب یج یرججچ چق)ئج جج وو جج وہ

 ڈتیچججح ةوج بج ]میجر وچجج ب57 و  نپچر یدر

 وج ر بو جج اج دروڑرجچچچ ایچ چو چو وچ یو

 -۔۔ جوڑ چک یسرج ڑاووو مو یہج یچچوچچ 53ج وج چژ<ں

 1ت ہاتجاج ہبہ مبجر جد. یو یرججچچچ ڑوچ مرچ

 بج 3وج رو ڑوجہچو جػججر یمر چ 5چ , چوچچ چپ چہہچ

 -قببج ]رنج جو جج پ5 ہہجرہ ربج جج ر چچ

 و٭ہجوبچ ےہ جے دوووبچ وج پرو جچچچ چو مہ

 بج تہہ بج ہج ۔رچ چرس دوجو ہو عو و

 جصحج ہو ہ وے ہوج دو ود دہ جو ]ور

 سہ تہ 3 ×۳ 7× دو ہججچ ہہ جج >۹ یرج عوچ

 8ي جہتج جص "رو ر یز ھ8 چو وروچ چیک

 ڈو و د  چںوجس وجہ روم وو جیسمہرر وجہہ

 -.6 "والی رد و اح ]و چپہو جر بج جوچ

 ۔مرڈإکو ورور



 ۸۸۔١
 رو وہحح-ص-کصحچ جسم 2]ہجحص-مدہتسج<<ھجک عم

 55 ۲9۵) ڑوواک <1 ہ۱ ۴ک ہچر *ر٭ ۴۳۲۰ طو

 ہم 3ہ "۴۵۳ ۲۱۰۰۳۳۴۶ ٠5 ٠۰۰ 5ج << 5و
 م۳ ہے. ک۹ وک (0 ۰۱۴

 ات چا5 ہ۳7 5 5۶+ >2 بصح ×7× 5 عج
 51۲۷ا 39١ ہ91 م7 برووا٭ (ہ) ہ٣۳ ۲۶ بج

 ۹ك ۹۹+19۳ *>77ہآاےر٭ (3ج) ٭ت٭ ٣۹۷۳ ٭ ۳۳ :ںىو

 ۶3515۴۱ ک95 ٣٣× -٭ یچج ہم" حج ہ ہژو
 م1315 1۹۳ب. جہ -٭ج ہ ج-پرإ| ۱ ہہ مج

 ×۳ ۲٥۹۳١ 5۶6 دت مہ. تہرااخ دب5 ڑ۴. 5> جہ
 اکو ہل 0 ۰ہ وہ6 ×× ×× :]ہڑوچ ىحدر ہ5

00 

 بج تہ: یَا تاج لاتی *٭٭7
 51 ۹۴۳۴ ٣ ہ٭.ہ× ٭ہہ 6 -3 .٣ ہہ ۳ا
 7۳5 ۴ 8۹.2۶۱۴ م۰ 8یک۴ یک حی ا7 دب۳
 ۳۶۳۳۰۶ 5۰ ٠٠87۱ 5*1 ب٥ ۹۳۳): ۱۹ ہی ہہ
 ےہ 1)۱۹3 ےل >7 ×۶۹ (3ج) ×5 *19ہ. ×× ٭
 ٦۸ 98+ "3 19۱1۴ ۱۳7۳ ج٣۴۰ ٭!یج مج ×ج×
 519 ۹۹87 “3) 31۹1 2۶۴۶ ۱ ک۴ 55 7۳7 ۹۱۳۴ 77۳۹ 5)

 و۔زو× -3) ۶۴ : ہو ء۹۹ تو 3۳۳) 1۰۱

 جج و "×× ہ مَن ےِهٌعْل ٭ يہ فہ و٭
 جہ7 ×۰ ۴ 5۰ ۱5 ۹57۹ یر2 ×۳ ہہ, ×۶ )82 5)۹۹)]و
 یر ١> “9:5 ٭٭ ۹7۷ : 188) (ئص) ہ9 >.ہ
 ہ۹۸۴۲ -م٣ ہ٣. مج ؟تجج ۹۸ 95۱ ةئ جز
 .5٣ ہ۹ 59۸ ہ ہ 1838ہ ہمم ہت کچ چ
 ۹3۴ ا5, .٭۲ ۴م۰ ٭٢ مج >ج ۶ى3 جو "مج
 7 5 1٦8۸( ۱ک '۹۳۰۳] 2151۳۴ 271141 51۹ ہ۳٣. 77
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 اڑتو٭٭ ۰ء کیا اَناَتِم ہنَيَسََتَماَمِم ٭٭٭

 ےل 8)ر ۶۴۳ہ ہب٭ ٭3) 3ج گنج گرو 6

 ۴۳۱ ۹ ہک ءانا جو ےب اڈ چع ئنہچ
 ںیجےمداودزآاآ+ ك٢ ئ مج ]6 موم و ممجورو
 تہ ا۹۰۳۷ ۱ 75۳ ۱٠ 35۱ ۳۰۳5 مودود ئن ×م -رمجر
 دت ×۴ ۰7۰ وج تر ٣×1۰ ہت ہو تھچج٭ ۳

 ٭ک 556 ۳ 7, ۷۳۳٣5 -. ۷۹ م_٭ ورتزج جدہ '٭۰۳'
 ئفٰ ٭ 8۲5و ٭۴ 8۳۴ ۹۴۲۴۹ ۹:۰۹ “ی۴ ۹ 6

 2315+ ر27۹ 1۹۳۷ ۹۱36 ۴3۲ 5ز3) 7 ۹7۱

 اچ ہ5 ۹۴× ۹ر5 *ہعق٭ ())ز ۴ مم5 ٭_

 ت٣ا5 ہق دی ي و تسبصدحح ص٭ ۱ ہ م3) رسو 6
 15۲57۳ 77۳*51۳ ۲ ہ۳ 5 1ا مو ×3 ہ۱ ہ۳۰ 7مآ ۶5۱
 75781 ۹۳1۳7 ۱۹5 55 کتا 5ج ہہ اج ہہ ہج٭٭
 ےب 8< ہد ہی وج (یہد) >۲ م۱ 16ج 8:)مجہ
 ۳7. ٭*7.۱ ب۰7٣٭ >1 ۹٦ق ٭ت)ہ٣٭ )م۴ 65

 2۳٥6 ٭تہ۹5 (0ر ْ 0۳٣۵ کر ٭5 ٭: ]5٭ ے

 859۰16 ۹۷۹۴۴ *اک 8۳۴۳: ×5 3) -3ط. ۳ م9 ×۳

 7 7. ۹70۰1 ہ۷ ۷7ج 5۳۳9 5-5 3۶۴ مور ات.

 ترس ہر وہ تا رت اد تک ا ا ا ا ا ا رد ا ا ہا و ترس

 "د0 اعاس

 ۱ 55 ", ۹۱۲۴۳۴ یب 1۹۱۹ ۳۴ م٥ >۱ 1 ٣
 727 ۳7ہ ہہ. .يقيرسم (ج8۷) ٭؟ قرص ہہ یو 2 ۳۴
 ٹمب× می. وج ہہ 58 ×۲۷ ا3مہہ ج-٭ رس5ی

 أ٣ ۳۹۳7 ي٭۰ ی ۳-2 5۹ <۳ >]۳5] ۶5۴ ۴۳5 ۱۰۰۹ *زمرج×

 7.3 (ہئر ید یک ۹ ھم +۹ ھجہ 1)5 ۷۳۲۳۳۳ 76

 ۳18 7156] ۴۳ >ج+- ×× ب١۳٥ ہ31 3 8 ۶

 5ک ۴ *7 ی٭ ج٭ | ا. ×-7. 87۰۳ و ہو ہو
 515:51 ۶۹ 531 ۹۹15 ہ”), ہہ 7۸۳ 5۳۴] ×٭٭٭ ٭-۳۰ ۱

 5۳5ا ك 7۹۳ ۳۳ ہ۹7 (38) ۴۳۳ ۹ہ ۷
 اند ۶٣ <1 ۳ ۵ 7ت 8۹۳ 75۱ ۰ >××٭ :×.۳-

 یر ۳۳ مح و ہہ×٭ ہ ٣٣] ہد, 755 ۴۰۲ 8
 ٭6٦] 9159ا ۴۹ا 5 ۱

 >9[. 7کی1 (511) ۶8 77 ۲٠7 ٭)ہ تہحعو

 ۹3 ۹ >1 ٭8٭ ہہ, ۹۷۷ ۹۲٠8 ہہ یہ ۹م
|۱ 1]11985 

 ا575 رشبم ا۷۹ 515۲7 28713), ×7 ×۷× کے ہہ, 58 1

 تویو < عقد بہ 3تو3 أ5 ۳م مج مم
 318 ہ۹ |۹۷ ریئن ٣ 5۲5 ء۳3٣۷) ۱ ۳۰۷۰, 58 ۴-۹

 ۹ا؟ٹاک ر1۹۹ ۰ 6 ×آ ت١ 2۹ ھ٣ جہ ۱

 هللا یلا عماد -یچ ٣٢8 ہم٣ ہچ× ۲ج >۱ ٭
 لے د٭۹ ث× ہجوح-٭2 ؛ئ "×× ہہ هللا لون ہ

 دیا ۔ہج 1 >۳ م5 ہ۵ ]×× ہب 58 ۴)٢٣۷۳
 1ک ۶1۲۹ 7 تک ہہ حت ۲۰×. ۲۳ ۳۴۳ ۱ کی ×۳ک]۳
 ٠٠٦8 3آ 3 ۳ ہ ٭٭ق) ہ 7*۱. مج مر٭
 متعہ ہو]ج يک ہ 7× قع 1× ۳ ۱

 جارس ۹ تب5۰ رینم ہر158 ۱ 7مر ()) *٭۰٠ ٭ٴ۲ص۴۹
 8۳۳ ك5 ۹5۱ ٭ہ٭ ہہ 56 مرہ--.۳ ء8۳ ۳۱۴

 ڈ٭٭ ×88 رینم جارس -وچ م٢ مو”. ٭ج ٭(ج 3ےہ

 ی۱ ا۴ج م٦۲ ٭۳٤٭ ۱5۷۱ ہ د×٭×ہ فہ ع وہ

 ۹۳9۹8 618 1 5, 326 775 (1٥7)-ی3*2 ۹۳۳) < ۹۹ )×۳ ١

 ہا9٭1 ۹۴ہ ٴ]أنڑچچگ ید یک ہ3٠[ ہجہیہ 3+

 ×۱1 ھ٣٣۳. ۸× و59 یر ,ڈپ می ہہ ل۹
 5 58 (5ا5) ک۹۳۲۴ ۳5 ہہ ×۷ 5ہ ہ٭٭ .]جچ

 4 575۴ 3405 ۹۲۳۳۶ (3:)-ک ۶۲۹ >۳5)< ۴۴ 3۳۴ ۴٤7
 م۳ :ہہہ 9۹ *7ہ7ے5<٭ (۰٥)ہ-ہ٭ ہمہ ہ33. 3چ٭
 ٭٭ 15۸۹8) کب ہہہ< ہہ (× 98۹۱ہ ی۳

 م۳. ۷7 5ا ۳0 ۹۹۹1۱ ہا ۴×× ۱ *ہڑ8< (32)

 ہ٭ ۹1۹'۹٠۹ ۹۹۲۱ م۰٣ ٭*ی ٭٭؛ ہ٭٭جمہ *(ی١
:7۰ 515:5 

 “5ج ۹9 یر ۱ ۴۳53 ۲۰۵ ہ۰ >۳۴7, 0۴٭٦
 2۹76 19), )9 8۳۰93) ب۹۰ 3۰7۳6 (8و7ہہ].) ×۱۳ <٭

 3۶۳ا ت۹ ۴8۱ ۹۹۰۴۰۹ 5×× ۳٣۴) ہ نج ١

 ۹٣۴۹۳۹ 8 لکرتم قو ات و ہ۹٭۵) "۹ ۵۶8
 م91 ہ ۳-5 ۹9۹8۳۶ ۹ ۱.۹۲۲ 77 3 ٠۳۰۸۹۵ ×٥

 519۴ ۹۳۲ ٠٤۶۳٣۷1 ۰٣7۶ ۳۹٢1 :××ٛ×3) ر۱ 5 ۱۴8 :××

 مق ۹۱۶۳۷85۴ ہ ٭ي تی ٭جج ہی چچ ج ج8 یعء



"۹ 

 نامْملا ند نب كه َصِلَدف اَوَحِيَمْنِت نا یتا

 ہ۹8 05 م۴ ج۷۳ ۱۶۱ ۹۲۲۳ 5۲۴۶ 5 ۴
 م0. 1۹. 7 55.7۳ ۲۶۸ ۹۹۴5۰۹۹۰ 5 ٭×ہ
 55 ۹45۹ 97۰89 5+ ۹۹۴ م۳ تہ ہی. 5۹ 7۶۸ 07
 مبہم "3یہ 84م ۴۳۱ ۵53 8۰1 ۴٣8۳م 65

 چہ یز 50 آ۳۹ ۶7 7 ١

 ے۹ ۹8 ہہ یب ٭۶5٣٭ "م785 (58)۔ی٭ ,٥۳7 ٭
 ۹3| ۱۲۰9۴ ۱ (مب7, 218113۹ ػ8ج۹ ٭) ۹۹۰۲. ہ۹

 9۳۴ ×۱ ید. 9۹6 7۴ ۱ م۹ 113) ۹۳۹ ۶٤5(
 ہم ۲ 3۹گ” مہ وس م۰ ۸ج ہہ وم ×۳۰ ۴

 مہ. -5۹ 57۹ ب۱۹ ت7ج ۱-۶۳ ×5]7)8 578 ۳۰۹ ۹ ٥
 “یےچو ۳' ہ۹۹ ۴ ۱

 یو3 ×8 >۹ >۴ كام ۹اا” مات ما ب ہی

 چک ۹8 ۲۹ ۹۳۳۳۳۴8 >مم ۷ ')' ۱۹۰ ۹۲٣
 ہ۷٣ 673087 یا تہ. ×× ۹۰۳. ۶٠۹ ا5ج ۰ ۲۴۲٣۶

 آے ۱۹9. ۹۰۰5 8ا7 ورم مر ۱ ۰۹۳۳

 ے٭٭٭:۰. رس كی نیب لکل --۴ 80 65

 بس ہد× ہح ہج ہ۰ ۹ ہ ×۱ >۵. و
 ۹۷۴7۳7 21۹۳ ۹۰۷۳ ×جچےج-7۶٠ ۷۹7 *ہ ہک (38)--۹
 ۳ ۳۴ ی۹ ۳ ۹۰۳ جہ7 77۴ (۹۴ 7
 <۱ ی5 8:۶ ٣٣× ہ70 13۹۹ یو. ہ5ا4 8۷
 ۳۳ ۹775 ۹ ×۳ :>ہ ۱ ا7 ٣ ا357, ۹3 7
 9 م57: ڈرو 38و ہہو 00ب 91۲۹1۰۱ ۴7 5715 87

 ٭ج "ہ٦ ہا و6 *۲ہ7× ۴۱۱ ۱۳۹۹6 یم ا6 ٭٭
 ہہ 15۰ ود ی١. مدت ہہم و8 ٭ی : اچ ٠ص
 ۹۶۴ ہ۴ ج۶ 8 ۶۳ ۹۱۰۲ ×7 ۱ 7۹ مہ
 ٦ ۹۳ ۱۶8 ہہ ت57 ۹ہ ٭ ۹ ( 858
 ۳. +۱ ٭٭ ہ8 مہا 80 ٣ہ ۲۰۰ ۷

 9ا ۱

 ہ[] 88۸ ۱ 5۳ نم ٭مہ تہ 0۴۷ 7 07۴۹
 ×۳۰ ::7 27 ٥< 32۸ 119۳۳۸۴ ۱۹۹5 ۴3ا ۴
 ٠٦٦٦ ×77 ۶۳ ۳۹ ]۴ (3:)-ک٭1 3 ۴۶۴ ۹, ۹

 یو 5)۱12 ۱× 3871 5۹7٦1۹

 3.8 ۹3۰ یجئ)۔ی٭ 327 <5 ۹۳۳ ۹۷ ۹۸۲ 7
 ہی 6(7 چ7 188۰6 9)77۶ 5۲78۱۹۶۰ 5۰5

 منانا تما َمَوَمِهچ ا َدز  ۂِيلعاَتضَرض ام اَتللِلَت ٤

 “۳۰۹ ج۹۰۶ ۴۳۴۰ 2ص 5 ۱ ٭٭ م6٭اع ہہ 7ہ
 7--171 چ۰ ۹۹۴ "۰ 037+
 ٭چہک ٥٦٦" ہ٦ گ٭۰ 58 ٭ 3۱311 13۳ ۶۹1۲۳ 51۲۳۶ ۹۹۴ ٭ک
 ۹ ۱ ی۰۰9۴ ٭ر41 ا ۹۷17۳۳۳۲۳۴ م۳۹ م7 ۵× )5

 یمرم ۶ ٥۹۰۶ ٭ ٭69), 697,1 ۲۳۰۰ ۹۳۹۲۳ 7

 ٭81۱

 ]ےھت دیگ
 ٭۳۹ ۰۲۶۹ "۵ ہت ۴۲۱ 8ت ۴۳  ٭٠١ م٭ ج5
 297 1۹۹7ا (ع0ر۔-ے”ہ "م× >٭٭ت م۳ 3۶71 7
 ۶۹ ب6 ۶107875 ۱ ۳۳۰7۰۰ ہج٭ ٭می ڈ٭ یز ۶

 +203۱ 9۱۰۴۹ ۴1۳1 71۹ ۹۳ 8۲۹ 157۶ 1, ب۲۴ 8۲4
2 88 1 

 پتاو ےچ ؛ َكيَثعِتَرَكْتَعِْنَم و ہہ٭ مع ہ لاخ
 وج ی۷ تالاخ < تامع ×77. ×۷۰. ۳×2 "77۳ >۱7۰ ×7٭

7 3 ۱۰۰۹۳۴ ۹۲8+ 3۰51 59۴۱ 3 
 ۹8 ۹ ۴۸۹ 39۹ ٭٣ج ہہ ٭۹۹) *۹جئ یچء ے8

 5(8 ی۹ ]5-۲ ۹۹ 386۹9۲5 ر5 5 ہ0 ب۹65

| 27 5> 

 75۹ ۳9 یھ, 9۱۰۹ 5۶ ۳۳1 6 -جآ ی۰ 7۲ ٭
 ۴7۹ ۴۰79۴ ۴ ۴۹ 5۸5] ٥ 575۱٣١۱ *جیت ۲۹۰
 ڈق75۱ ہج أ۹ ۲ ٭ ۱۴۳ ۱۷۰ وج قو 2ج.

 ۳۷77 87۴5 ۴7۶ ئ۰ ]ی۴ )ہم 1۳0جی 5, ۲
 ۴ ×٣× 6ہ ہہ 8+ م٭ ۱ 1۹ 6

 ۹۴۳7 >۳ ×٭۱ ہ۳ 59ح مجمعم م5٣ ؛ہٍمو<
 رک آ۶٢ ۱ ۷. یک ہہ 58099 ۹-3 8۳٭) ۶ج <٭

 ٦۹۳ ۹۶7 ۴۰ (م]۹ ×۴ 2۳کا 0 --چ ب۴
 جج , ڑ6 ےوہ5ج< (ہی)۔ہ۹ +) ب٭٭ ث75 5۳,

 )۹) 5۳۹7: ۹۹77 (277 1 53) -ک : 1۹3۰ ۳( ٢
 ]ک5 (ہ8)-م٭ ٘× اکہ م58 3۰ ۱ ۴۳۴ ب>٭ ہر ٭

 ۷ 7۹1 م۳ ۴۲۹ چ7 7۹7, ۹۹۴ 5١۹

 *ہیاک (380)-م٭ 5 ۶۳۴ ۱۷ 55 ۱ ہ۹ (۹3)-ی۹
 75: 5 5۲8۶ م7 ت۸, یار 8۳ : ×0 ۹۱ مج

 57 ۶٦ ۴ ۴1۲۰۱ 7۳۷۲ ۲۹۹۴ م7: 71۹-7 (>1:)-ک۹ 77
 3 1 ۹1۱۰۰ ہ51:۲۳۹ ۱۹7۳ ۱٢١ 7757۷ )*(۹ ۲۲٦7

 25-7 (780) 1ہ. یىی ٭٭٭ ٭٭ ہ ٭ی وع 6

 655۳۹, 5۲۳۹۲۷۳ “ػمچكم ۳ 3أںے: ي۱ یيیچعو ,)۹٠۸
8777(۱ 

 8715 (30)-ی۹ ۶۲۹ 1۹۹25 ۲۰7 1577۹ تی ج ×۷
 بم ٭×چ ہ ۶گ ٭یق))) .٥< مات . ۵8 ١:8

 چے 8. ہماخ ا537۶ × 52 7٠ 558 5۳۳۰ ہیک
 ۴×7 7:0709 1۱۰۷37177۹ ۳٣۶ مہ 87ہ. ×۰

 515۰ ۳< وج -م٭٭:ء ی٭ ہہ ۹5 ٥ ۲٥5
 78199۳52 9)3 831817 ۹۴۹۵ ۳55۱ 1۹7۹ ۹۲7 | ہ75
 یمرعمج 7.08 ٭ھوھج٭ 8چ ہ٢٥ ۶88. م۱ اچ یو ×م

 853۰ ۳ج ی3 1< ہ ص5 ہہم ٭م 8۹ ١<

 33ی م٭ ہ 8. ٭ججہ ہ ہ٭يچ ہ وجو ہہ
 ہا5ا ۶۹۹55۹, ٥۰ <۹ ڑہ ٭٭ ہو ہ۹۹. ے۹ 8۷ "۱
 |وج ا57۰. >5 ×0. 188 پوجھ٭ی >٭قد پ ی۷

 ہ7 *۳۰ >ہ ٭ج ن+ ٭٭ ڈوب! ۹۳۰ی جج
)۹8 

 ڈچہ 8 ۰. داران ِتِلَحشَت تم نادم ارم



 دو ×× 80۲۰: َنمَكْیللَیرْتَم َْهنمزآَتَت نم ىيْزَت

 انک - یجرت >۴ ۷[ ٠ اجرا 88۳۳ اا6 ۱ ۴۲ ۴۱8۴ 7:1 ۹7( یرزت
 ×مت ءاربا یچ 9چ ١ کہ ہ۱ 0۳0 5۲1۱۸۳۶ 5۳آ کے ہ
 ۶۱۹ ۹8۰1۴۴۶ ۳٣ مع 1ج ٭ہ) 1۶ 8۲ ۹3۱۷۷۳ ۹۱۲۹۹ ۲۴
 ٦ج ]۴۲۴3۰۰ ۰۲۳۰۳ ۱ ك5ا ×۹ (ہ383)۔-ھ٭ ۳ ۳۲
 ۹81۱ 71013۹ ےہ. ٣۳ر م  وتحم بم( “)۱ 65
 م۹ 87 77۳31 ۹۰۴ 57۹) ک۹۰ ۶)0۹57 ۹۲۲۹۹ ۴۹ 71۱
 >1 ۲۳۳ 5۹۰-۴۲۲۹ ۹ ۹۱۲۳ ٦۱۶۶۴ 7751 ۰1 ۱ ۳٭ ٣ہر
 -3ق >۳ >۰ ہر "21آ ۰)0 مجہ٭ یہ ٭م٭٭-ے.۵)

 )7۴۱ 756 ک ۹7۰5 81۹ (3:)-م ٭ک ×۳۱ ۳
 ج۷۹ 287 7۳51 79876 م۹ ت۴ ۳ ۹۳ 5۳ [ 87
 كم 5۲۰4 ۴۳ ہ5 ]ہ5 ھہ ۳۸ ہم ۰۳3ج ی۳۹۳۲ 5

 ہ٦ . كی اجل تك نک تیس ۱ ۱٣
 5۳۱-75 ۳7 ۳۹۳ (ہ3ئ)۔یو 7 5۲۳۴ ۰-۱٣۹

 .٣ >5 1۹۰9۳ ]".٭ چپ ٹچ ي "ہ۰۱ ۲۹۶6 :7ہ]چ5<
 یوہر 5. ہاڈج ہ جی حخ محو م5 ×5 >۳ 57

 کاج ایلا

 نشتر کن قفشزا رکنا نہا تذ  -ہ× ×۴٭
 یور۔ہ ٭ق ۳ ۱٣٣٣ >۰ 8۰۲۲5 5۱۰۰ ٣ب 5)۱ 5
 وہ: کڑے -٭.4ج6 5١۹ ب۹۹ ہ ٭<ر ۹۴۳ 5۲۲5۱ ۹

 35 ی٭ ہہ کے می :۹)۲] ۲ ج۶ ۱۲۹ ک٥4 531 1 6,

۱ 7× 10 9 

 ۹۳ ]٠۳ 55 ۶۲۲۹ ھ, ک3 1۹0۴ ہک ا +۳57: ۰۴۴ ۴
 ۹ 75 5)8۶19 53:8 1۹ 51۲15 ×۹۰1۹(۳۲ 61۹۹ 5۳ت ۱
 و٭ *۲۱۰۴۴ >7628 ۴۰۹ ۶| 5۷۷715 ۴۹1 75 ؟ کک 78+
 ۹85 ٭ہک یب ھما ۷0 ۹۳67 ۲۳۹ 7
 ٭ج ۱ م۲۹ م٣ ۳ج ۶1۱۱۹71 ۰۱۲۳۰۶ ہ1 ۲7 51 ۰۰۳۳ :×.)۳ہ٭ آ5

 ۔ج 5۹ 9٥9 ۴۴ ۲۳٢ 5۱۳۹۰ 7> ۷9 ٠۹7۴“
 یگبچج *ڑطم مت م 1۳ م0۳ ہم ء۷۸ مج ہی ہرا >7

 ہ٦. ۳١5 5۱ ۹۹۲۸۹ ۳۷۰ ۹۱ ٭ہ٭ ہہ ۹۳۴۰ ٤
 ٣ ۹۰ ۴۶ ]ہ85 (58:)-ی؟ ۳۸ ۱)6۶۸ 3 : 59۹ 1585 ک
 7۴۲۶ 38, ۹۹ 5۴6 ہم *ق میک ۸۳ ٭ ۴ ۹۰

 ۹۲۹۸. 9ا[ م۲ ۹۳ 5۳5156 ۶۹ 7۲۲۹ ۹71۹ 758 1۱

 ۹۳۳ ٠۹۱ ×78: ها ناَور٣ْولکق امْملكَي هللاَو

 ال ار آ۹. 7 ۱۰7۱ 7۲۳ ہ۰ 7 8

 5115۱ 5 >۱۴8 ت۷٥ ۱ 37۹ ۳۲۴ ۰ ۶۰ 7۴
 (×می-ْ٭ ۹۹ ۲۹9 م ۱ مہ 1+ )ى۰ می 39ہ, ی۳[

 7]×۹.< 8۷ ×۱ ٠١۴| ۹٣۰74 :ج۔-.ہ ]جج 81
 -۲۹۱ ۲۷۲5 ک۹ 5775 ۹۹۱ 375 4, 5۹ 5۲ما ۶
 5۳5۳ 1 ۹۲۴ 5۲۰ ی۹۰۹8 715, 25۳7 ۱۹۱: 3 ٭

 4 تعین كي یوتو نینم۶اتش نم یرت
 >1 یوں ا تنا یدا كلڈ تیاع ماس لو تاوغ نکم

 >1 امدلْعَو ہراو نھ نھتیئاامپ نشضینو نر الو <

 1 اسلا كو تا ملحم لع ہلدا نام علوی
 1 كيا ادا نِم ںوب لاک نالہ
 4 2ص ں لعنلبا ناکو تو تعلما مال قونسح ا

 4 یکلا تم اولخ دنالاو ما نینلا ادا ابو
 ادا نا هلِا نیِظ نم اعلم لا وک کک نل ا

 1 کو یم یبلا ید ےک نام وک نا ید ا:
 ۔آ اءاتم هم تا سا او قحلا نو یکم ال للاو ا

 ٦ یو اقو وفا رو ط وک ڈ اب اح وار۶ ند قضا
 -1 ةجاورا ہم ناداو وا لوسراوڈون نرخ ل ناقامو 7٦
 ٦ نِإِهاَتْیِيَعوطادتِع ںاَکےکِل ذ تا ابا ۃ عبا نی ا
 َ" ٦ إ6 اڑ ئ یک ناک دلدا عاد وم داماد

 ۴سا

: 0 0 7 ۸ 
 “لے ام ےک رخ

 مر 5 ہبج٭ محو رہ 7ج وج 2۲٭×ی *رہج×> یج٭ ج7 ہج جج
 ۲۴79۷۳ +77۱ ۱۳5 ×۳۳ ہج ہ۳7 ہ۹۴ م7

 تہ 7ہ مہ رہ میچ ر یی کپ 27777 7ج 7۴

 ر )أ5 ۲٭٭ : 577 ۷ ۳ 7 یت 7 07. 97۳ 77

 +جم×8+ ٭3و ج+ / ہم۷ہكج ب×٭یہ ٭ رب ٭۷٭” 7

 چو ×× 7. ٭ب٭)5/ (ےدر یچمرج بس ۴ ہ۳7 7 5
 یو  یرہ+ہو ٭(ہك ×7 ×قز 77 مو٭۸ک 7/87 ہ7 7/79 یر

 ۔۔-×”ج٭ر ندوورج وچ مر << ہو "۰7ج تہ / دہڑوہچ< <

 ہہو نس ٭جر٭ جو وو |ر یوەر 9جو ؛ ہو .وی٭

 ےب.ص,آ5 م۹) ٢٣× ۴۴۳ ہکرت7 ۷۸ہ ۴7 7۳ 77۳77 ۳۳۰77 77

 م۔خج6ہ+4)و کک ۴۹۷ مج ]٠ ہ۲۹ ہم ٭/ ہچکی <۳ ی۲۳۷۷( ۳

 'جتبمج ۔)ك ہ٭ بر ×۶ ×۳ ہم مو 7۶ ]مو
 >ت مج جر ۸۶ یب 4ج چ ہ20. ر75 ہری مج

 ۔ج]ہج× ھآ ہ)<+,: 7چ ہچجچ ٭"رجور ٭ج7 رد عج جر

 مہ فرج ہق٭ہ٭ م(۴ ا5ج درہتک ہ19 ]بو می. آر
 یت ہی7۳77 ۹۹ہ ٣ یہ ر77 بہہ ن7 ہت رج

 5۳ مب9×٭ر ہچربچ ہوم ج7 مچ ویچب رو ہو یو ٭ہج

 یہ ہیچ 779چلہ ہہ خ۹ ۴ ہ٣ ل۳۴

 وچجیچیج ب3: یدر ہل ء58 چجچ مم بو نقی ۷ ٣>

 ے۔۔ورج 7 57 ×۱ر



 یو ٤)3 <ہ ا257 "9 ۹(۶ ب×۳ ۹13.۳ ۹۹۴ 6
5:9۹:5 ۹85 

 جار نی نوب لم َْناََلَر ×۸۰ چ3×
 ت7 ک بو رس. ۳۴ یڈ ہمہ ڈ6 -3۴ ۹73

 ۹31۳۸۰۳ و۴۳ ×۰۹, ۰٣× 8۹ ]مج ×86 جی : ن6
 0آ ٭-ج۳ .-۴ ہم یب5 د۳. ۳ی ہي ]<< ۹نہ

 357 6۹7۹۱ 5۹۹ 8ج ٭[۹۹ك۰ ١× ت۴ ۹۹5 31 ۱|

۱ ۳ ۹۹15 235 ۹ 795 ۹ 91۹۹ ۹۹* 

 ہم5 9 57۹ ۰ق <۹ ك5 <۰ ہہ, ۶۹۳ 3)
 ہ8 چ۹ م1 .١8۶ 7۰7۹ ۳م *5۲۳۲ ٭١ <۹

 مت ۶9۹9 م3ہ ۶۹۲۷ہ ٣٠٠۰ ٭٭٭٭ 5۱۴۰۳

| ۰۹۳۰۳۹۹۷ 7۹۲ 1۹۹(5 ۳77۴ ۳ 51 

9> 3۹11-4(8 ۴5+8 7۷78551۹ (33 ۹177۲۳۴ 5757 
 9:1 [۹۹٭5 ۲۰۲۱۶۲۹۳ 5۳771۴7 >7 ف3 >7٭ ۴ ے3

 و۹ 51 ٠ 15971-3155 2۹۳ 7751۹ (73)-ک3 <5 <۹
 کا4 ۹۱۹۴۳ 3: ۳ ۹۹۹3 ×75: ۲۹ ب981 گا و 7+
 ٭.٭ ی٣ ٭حچى -چ۱ ۶۹ 5۲ ٭5٥۱[7 ٥٥ )۲7 ٭

3115-۱ 555۹ 71571:0۹ 

 َنياَعماَلَو نڑلا تقیہ اول مالا نا

 51315 ٥ ٦٢۴۳٣۰ 0+8ررو+ ۱م[ ٥ 5-۹٠ ۶1٢

: 2۲7157 719۴971۹ 17 27971 ۶< 7۹0271 ۳۴۱ 
 < ۹7 8:2۳ ۹5۹ ہہ. 5۱ ]ہ75 (38:۰)-ہ7 <
 >70< ×5۱ ۶۳۳٣ ْیْبلا تو 38۹ ۴۹ 1۱
 28۹ 5)3 ی5. ۹۹) (33)-ی۹ 5۰۹۳۱ ہہو×ت 8۱۰۳۰ 1

 ٭*۹ ٤

 کل ند ک نا ال یڑلا توا ولخ دب

 ا355 35 ی5 ہہ ۱۹۳۶ ہ×اخڈ ل۹ ۹, ۱75 ۴)٥۳۰
 ]کہ >۰. <1 3۰1۳6 ۳ 5۱8 2157 ۹۰۳۰۴۲ ۲۳۴ ٦۳۳

 71ا لان طيیَم - رظان ×8 ۳۴ ٴ٣۹] ۰۱۴ ۳3) ہ٭. انا

 ×۴ ۹ ]×7 ۱)۴ ۹۳۷ ازلُخ مِل ہ٣۳: ہج٭ ۴
 کج ٣۱ ٭) یو ٭ا5 )زَی دين لر گ۶ الا ٭٭

 ی١ 0 لغ ×۴ ج1 ۱ یو ہ۳ یک ہ٠ .97) ہ۳ ۳۷
  7577 “(۳۰۴ ۹۱۴ ۹۹۳[ 3۹173 51۱۴۳7 115 8٢1۰۹۰ک۹۹ ۶1 ١21
 ٣۱ج"  ۲٥۰٭؛ ٭ خ 5۰۴۳ ۱۹۰۳۰ 7۰

 *٭ہ×٭ اولُعْیَتَرتْیِحْماَذِإ نل

 ١ جم ات ہچ ٥85 85 ٹق5 3ہن یگ ہہ ۱ہ ہ×
 87 1۱م ۳۳ ((۲جم) ۳۳ 5۳٢۶| ) 56۳ہو. ٹ۰ ]5ا۹

 جاکن اپ

 یر نت لو ازکم
 ۔--٭07ھ6 ہی دہ ہد ہو دم

 ئژمجاسم
 طو تسح ااج تحت واقع یل تجھ طیخحھجی دہ[ی

 ہور فل
 ہوصوکلوق ة0 ,یرلکیا چچی سعقْع افق فصل دب فاصحافت دلھتتتام دال تعا میم ے ناک یھ مل

 ٠۴× ××)  <×۳-۰×۶۰۰۳۷ ۳ہج ۳۷- ۳۷× ۳۳۳۷۴
  ۰[ 7۴۶]3پ ا ۹۳۳۲ 7۳16 77ی5 (>7:)-ی۹

 م۰ 7 ی۹ 0۹ 75۳ 3۹۳.۰ ہے ۳]
  ۳٣۳ 8۰۸۱8ہ۳ م4 ۲ ×5۸( ج3۱ ]5 مو

  ۴ ۴6چ1 ۴ ۳۳ 79 7577 7۳7
 ٠ہ  ۱۹۳۷۳۴ 3۳۳۷ب3۰ 7ب 3۳۰٦ 3۷۳۴ 3۹۱٥٦  1414 23۶٦ک 57۰۳

 یو۹ ۹۳۹ 5۳ 5۲۰۳۳۶ ٭ عج ج جج 3جب ٭ہ
2 ]519 58 ۶ 5۱ 

 >× 8:۴ ؛ نیب لام ْنالَمدْدَمن إلا كآںَکِيل

 نس نیو اوز ک۹ ۹5:9۹5 ۴7 ۲ ۹٣۴۳

 89ج ۹۹ ۴۲ ۶ک ج ی٭ جج ء2۰۲۰ مور میچ

 98 5 51۹ چہ٭ ۱ 75 3 75۳۰ ٣۳٣٣۴
 ۶ ھ7ڑہ

 ک 51915 تعباںِم ×۹9 ٰ٭٭ ہ۹. جہ ہج۔-یر ہک
۴ ۴۱ 5۳۰ .7۳ 1۹۹1۳5 ۹7۴(۶ 57 3181 1۹* ۹137۴۴ 
 *ع٭ 5۶۸ ۱۹۱5۹ م7 >)3) ہ ہ3 م٭٭ہ وو ج7

 و15 5ا8 5 5135 ۹۳۳ (3ا1ز ۹ہ. ۹۱85 5۲ 3)

 3۳۰۰ ٤ت ۹7۶ہ 8.6 مج مم م یہ6 جج
 ۹6 6( 5س)ہ 1۹ ۹*3 ۶٣۳ ۳۳۰ ج۹
 (8)7) 715 57۶۱۳1 ا۳۹۴, رہ ۵:7۷ ۱: ۰۹۲ ۴ 4
 .6 ۳ ل3 -3) 37 91۱۳ مح رک2) ق3 5۶

 تحاو ہو۳۳ ۱۹ 85۰ مج ×۹ ]ےوچڈ5
 جرم 3 ۴۲۳م مج ہک ۱ ہو3 ٣١× 9و ۰ہ
 37551 ۱7777۹ (3۹7)-ی۹ >9<5 و53 71۴ *ا۹)3 3× 318 ج
 ہ۱۳ ک۶١ را5 ۳ مہ 8۹۴ 87۱ ی×٭ وج ہے

 (355٭×۱۷۸۸))
 ×7 3. 5۲۳۳۳ (33) 13-۳ ۰۳۹۶۱ ١× .٠۳۴

 5ک ٹا ۰7 ۹۲۶8 ۴۹ ۶۲78:7 ۱ ۰۹۲ 5 ۵۹ 5:٤
 کا1 ما 8۹۴ م5 ۹۹ ۹۱۱ ٭)۰۰۲۰ 5
 55۶] *ہک ورم ہ1 م7 5۳۷8 م6 ہ۹ مم ۴
 ڈج٭ ورق ٭٭ "مہ 3ج 8ح مج 8١ جر وج

 84171115 77 3951 (33) ××٭ہ ج8 1۹ ۱

 مر ۳۶ ی۳ ٗقہ٥٥٭ 5ل <۹, 3۳٦ ۹۲۴۳ ٭
 9821 ت۲ نیب 'ِم 15ا7 58 فانصالا دعب نم

 ررکذملا 5۴ ئ۱ 5۷۷۹, 57۲7 ۳ہ ۱۲۰ ۳ہ) <
 2۹ 13) 3155 ۹۴۹, ×7۴, 9 ۱3 7 مہ د۰ 3

7۱ 5۱۶۶ [3۳۳ ۳1۹+ |۴ ۹۹۳ 

 7۹ نئبارم ×6۹ ہ۹۹ یک ہہ ×× ۳ج ر۸ ۹ ہ۴

 ۳۶۳ ۹ا ×1۰: ء۹٦ 57۶ ۲٦۷ ۹۰۲۴۰۴ ۴۹۹۴ جت ۱
 779: 71۳۴ ×۲ ج۳ 071ت >۳ ب۹٠ 8۹6 758

 07 7591 014 711۹ ۰1۲۹ ا57 ۴19 ×۱ ۲۲۳۴۶ 5 ٣٦×
 یک. ۳-7۳ ۹۴ *٭ج <۳ ہ۱ ہ5 "ج7
 ۳ ۳ ١٠ م۴ 3. ۴۰۰ ر×٭ 58, یھ ہ6
 ۹۹۳705 51۳ 27-۹ ۱)5 7۳5 ×77 ۱ ۹ 5۲۰7۳۰۶ ۴۳۳ ہ

 ۹ ۶۹ ۴ 3۴ ۱3۰ : ۰۶ 57 777 ]۴ ۴۹۰۴ ۳)113 ٥۳۳



 کذب

 9ہ ۹ب۴ أہ.3) < *ہہہ۳۴) م٭چ >٭ہ۴ ۹۰ ×َہ<٭
 71۹1 ۶675 ج7ا 61۹9 ۹[ (0۲ ۹۲۹71۹ ۹۱۲۳۰۴۹ 8 1۱

 ہم م8 چٹو 8(کك ×ح. یو ۷× يل× 8
 0 قم ۹۴۹۳ می ۱١ جہ ۲۳۶. یامر 1:۴٥۰ یج
 م45۳۳ یگ ہہ ہک ہ٢ یر ب۴٣۳ "ٴ(ہزوڑواک (58:ر۔کہ
۹9 ۴۲ ۹۹۴۳۴۷۸ ۱ (711) ۹17516515 291 .۴۳۶ 1۹5 ۳ 

 حج وہم مج مہبجچمو م+ج, ۹۳16 ")۰۰ +۰۷
 ۳ 7 ن۹3 55 ۴ ۱ ی۹ ۰19121895 ۶۴۲۹ ۹77۳5 ۲۶۹ ۱

 31:( 3۳ ۲۴۳۰ 5( . 7۰ ۴۱ ۹پ9۰ ۹)
58 8۴٤: 

 کد 8 ۳۹ ۶۴۰۳ا ٠٠ ۶۰7۰۳ ۹۰ ی٭٭٭٭۱ ۴
 ا ]اتا

 مز ٭5 م5 (ہص۲)-.7 ما ی5 ۱۳۲ ]۳۳۷ 7۷+ ٠۰
 6م 596 ۷0 7)24۹2 ۹151۲9 5591 ۴۲۹ ۹۳۴ ۴ 2۱

 و5 ۶87 5۳ 51: ۲۳۰ 1898 ۳۹۶۳,
 -وہ×٭ 7)7585 ٣۳٭ ۳۳۰۲ ٭ ہ۱ نز 8

 م۹. 2 7775 (31۷1) 5۹۷۳۴۳ ۰)۶ 537 م۹٣
 ہ]یرج ن5 ۲ہ ۱۰۷۲۴۰۰۴ ہ۰۹ *(.] ۰۶ ۴۳۹ ۰۴۴ ٭<۱

 ۹5 ۰929 ء۰۲۴۳ ۹9۳۰ ۹)3 ×5۱ (۰) 1۹3-۰۰۳۴۳۴ :٤
 ]و ہوس 8ج ہ۳۳ ۸8 < 7 ,38 ۳۳٣ ۱۳۹5۳ ٦

 ہ0 ۹7. 07 77778715 (32) 3791۲۴ ۶۶ 8۳۴ (۹۹, 7
 ۳34 7۴ 5, 511۴ 5۴1 ہم٦ ۲۰× 35×: *ے)

 ۳ج م۲۹۹۱ ی۹ 13ہ ی ہبا٭ 55 ما۹٭۲۳۳. ۰ ۳۰۴۷

5۹۹۳ 

 8257۹ ۱ 201۹75 ۴7۵ ۳7٣5ت+٭۹ یاو) ۹٭٭(۳۲ ۹)۶۶5 5)۲55۹ |

 150 76ہ ی٭٭۱ ۹۹۰ م۱۹85 ۹۰۹ ۹۱۴۰۹۰۳ 1
 ۹5 5۲53 7۲۷ ب3٣ ×٭ ۹ ۱

 ×× ×۸ مج "×× یر (۴ و55 ۹57 كو ہہ
 چی. ۲۷۳ (ییامز ۹ ء۴۹ "مہ چہ ء٣

 >8[۹ 5۱۷۰+, 515 12۶57 ک ۹8771۹ ت57 ۱77 ۴
 ۹۹۳ 5۱1۹۳ (3131) 8۹۴۶۸ ۰۰5 ۹۷۳٣۳۷ "7.]ل٭85 (58:)۔ی۹ <

 5۲757۹ ۴۳ ۵5۹ ۴ ٭٭7لل5 (351)۔ہ۹ ۲۹ ۱ ٠۰:۳
 *ہ8ک (301) ہ7 ۳ ا ۹۳۳ د3٥ ۴۳ ۹۹ 75
 جب۳ ٣*٢ مح ۱ ہ7" ٭م جیپ م۳ *حو٭اوہ٭
 ۳١7۹ہ ٭ں ہ٭م٭٭ جج ٭يلپ ٭ 81 87
 84717 5115 ہ, ١5551۷ (7):)-< ۷۰ 5:85 6( ۷٭

 ۲۹75 (4<):61 18۶۸۱۱۲8 7 ۹ ۶۳۳ ۰1577 :٣٣×
 ۳۴6۳۳۱ ۳8۳۳۲۳۳ ی۶۰7۰ 87۹ ۲۱۳ ۹۱۱۶ ۴۱۰۲۳۹ ×5

 جو م٭ ہجع<٭ م٭5-8ہ۱۴ < مج مج 7 ۳ہ
 7۲8 77۴1۹ 6 715158 777 581 ۱۲۴۱۲۹۳۴ ۴۴۴ یا۳ ۴

 ہہ "5+ ہم٭6 )۷×۷ جأ]-ے کیچڑ ١ ہ٭ہک (
 7۴۰ ٥۳۳۳ ص5۱ ۹۰۹۹ ۹8۰ 57۱۹۱ *۴۳۶ )۹۱۸( ۹۱۲758۴ ٠۴

 طب رسا. دو درک 7۶ ۳ ۹۳۶۴۱۷ ھ۴

 35 838۱۴ +۴۶۹ 5ہ اواُخ ْنَهلاَوَما میلا ارب ۵پ

 ۳ ۳۴۳۲۶۰. 757۱١ ۹۴× ۷×٠ ٦

 ھ05

 ہر۹ ہ<٭ ۵۹ج ٭أ و۲۳۱ ۹3875 5۳) ٭ہیڑج ۳059: ×۰
 بب. ٰیق یص٭ ٰق] مم ٭چئ ۲ہ ]کت أ۴ ۳ہ ہو٤

 ۹۶15 7۲۹ '5۳٭] 5157۳ +75٤8 ۹۹۹ 3 ۱ 7٢۳ ۳5]٠۹5*
 د73 ۹7 1)۹1۳ ا51۹3 ۳۳ ۴۲27 ۴1۹۹ ×5 5٢۶ ۱ ا۳۴ (ء
 7ا7۹ -٭٭) ٭ ۶ہ جغ ہ۳۲ ۲۴ ہہ ۳۴۰. *٭ ؟ہ<٭
 6)2 )٣۳(8 ۹371 ٥2٠9۳۴۴ )671577134 7آ 37 ۴1۹ 77 71

 ہ٭٦ 85 75۴ ۹۹۳۳۳۳ 5۱ )۲۷۳ 81۲ ۹٤
 ت۶5 5718۱97159 ۶۹۹ 3۱۳] ۹۹5 ۶157۹, 35115 ۹۹۲1 7۰٤

 نم یٹمنَتكل ۂداَو وئکتم یک يلا یم نازک

 حل
 ے۹۴. 91557 ۶۱1 ۴۹57 ۳٣۶ ×3 ۴۶۰ ۳م” 6 ٣۹ ی5
 ہي ٦ 5585 (38) م8 ٭ہی٭ ۴۹۳۰۹۱۳۴۰, ھ7
 8٭+ ]۹ 4 ۳۰۹۰5 م٭) <۱ ٣۷۲۳۴ ہ۳” (۹م)٭

 *٭× ۳ ٥ +۲2 م1۹۴. 51 ۹۴1۹ ۲۲۰۳] ۹31۹ ۱|

 چتط 8< 13 1۰ دیتا ماتم مْشَس ا َااَو

 ۹۳ 578 تا |٥ ۹۹۰ ۹۳۳ہم 1:۹-۰۰ 7۹(
 وج ××۹ ک 1۹: -مچو جیو ج۳ ۰۰۴ ۴
 ہ7 یک ہہ 09۳١ م٭ وج کو ۔وے٭٭ "م٣ 8+

 3٭8چ, اگ (- ٭ر ٣۲ ہ۱ ٭٭) <۴ ٤ :۰ ٣ ۹ ٣۳
 دئآو 5۲38 ت۲ج 735 ۱۲۹۵ ۹۹! ×۳8. ۹, ۶۹۹۳۹ 3 7

 ؟زج٭ ہ >8, 9ت7 ہ٭ہ+ ۱0۳5+ ي۰ مج ۶. 7
1۱ :6۹ ۴۳۳ 

 كو (3سأ)او چنچچ : یب ٭۲۹٣ 1۹۷۳۷۳۰۰7 ۴77 ی5 مہ

 7ج۹ (جیورم] جج 3۰۰۰ ہ5 (۹۷]ہ ہم ٭ہ

 ]۳۰. ہی3۳ ؟ ]۳ 3۱۰7 ۳ چ۳ ۹ 9۰ 5٥۰۳۱

 ٭×××۱ ×۹۶" ِتبا لمس جرِلاَوکنَم بیل ۹7٣۳ ہ

 ]ا ۹3:95 ۹۶۶۹۰۱ ۴۶۱ ہ۱ 0۴ ۱۹ دروس٭
 ٭-٭-× م5 ی3 ۹۰۸۰ ہ٭) << ٭81 ي٣ جہ ۹۰

 ("خرمج 57۹7 ہ8 ٭٭ ٭-جج ٭ہججب
 م+۹۷19۴ ۹۹ 2۴۱

 56ج ی٭٭ ۹۳۰ ٭*ہچە 9م "ہوم 5ی ٭ !م)58ج٭
 آ3۴ ٠۴۶ ۹مو ہہ ٭رجہ ہ 9)8 ۳ *۴۰٭ رو ۳
 ٭چج31 ۹ ٭٭۲ <8ی<۱ ہ5 یج.| وج جٹ: م وچ وچچ

 7157 م3175 ۰85 ۴ ۲۰۳۳۱ ۹۹۹ 5۳۴ “37 ۲۳
 ۹1۹۱۰۲3۱۹۹ ۳ )۹٣۰۰۳ 87 ۶۴.5 677 ۱3) ٭۳ ۴

 5آ ۰٦ م٣ ۹۲۲۹ ہ, 1۹۳۹ ۳ ٭ جج م۲٣8
۲۶ 371 

 ا51 77× تہ ھچ ؛ و ٭ع×
 جت تن ۰.۴۳۴۳۱ جب ي۱ ب۵28 ۳ج

 3877 0۱ 5)۹871۹6 >7 ی 17 ۹۰۹ ھچ ×٭ ۱
 ڈ3: ۹7 ۵715۹ ۶۶5۴ 3۴ ٭ہ٭ ہہ 5۳۳

 88375 5۰۲ ۹٦ ٦1۳ ۹۹۰ ۱۱,67169 ۲۶۴7 ٭زک (٣آ٭ ٭۴م

 ۱1۱۸ ۴۹) ہت ۳۰۳۱ ہہ27) ی٭ ×۲۰ ورک یا. ہہ یڈ



 ہیب

 77 55۹۰۷۱۷ ۴۳۰ ٹو ہر87 7. ۹ ۴۹آ ۴78 ۹
 وو 50953 کا و ۶۰۰۳ م۴ ۲۰۱* 8۰۳۲۱ 3.۲۳

8-231 

 779 م5 7 یک 0: ۱۹74 7)7115 ]1۳5 ۴
 3[۱) 58 ۳×7 ۹58۹ >۰ ہہ م۲۹۱ 75 م٦77 (318)
 تاج “یہ ہ۶ مماح, وک می ہ۳ -یآ و٭م<
 5 ×7 *٭ 397 85 م٦٦ مہ ٭یک 5

 و83 ہم *۳ ..۔(چہے٭))
 ج ہو <۳ 3--۰۰۳ ہ1۳ ۰) 8 56
 فگکا3٭ ٭ ۱۸۴ ۸۸ ۳۲٢ ٭۸۲8۸, ۶۹۳۲۳ 5۱ ۴ 75

71۱ ۴ 7777 71۲۹ 7۶۳۴ 97۸۴ ۳۴ 1 
 جا ۲ م۳ 53 6۰۰5۹ یتا ۰۱۳۳۰۳ ۴5 ۹۱ 85 ,٥

 -3ج ہ۰۶ (81ج مح ۱ 1۳6 ی5 ۹1987 ۹۳۹ا ز۳ 51
 ۳2۸۹ ہہ٭٭ ٭ہ٭ ×30 ٭ تل ۶۹ ۹٢ ر5
 2ہیر  311+ ۲۳۳ ۰۱۰۹ 85 1. 7۴

7۱ 1۹۳۴۳ 513 ۹71 | ۹۲85 

 اْیفَح ول اَن نازل تا ۹. 01۹ (31:)-"” ۴
 2ا ۳ ہ1 ۹۰۹۹1 57 3077 *5 5 ۰۷۹۹۰۰۴۳ 571

۶۴۱۱ 775۹ ۴۲۴ 55۴1۹ 1815 

 ا یش یش ناک دا عا وم وامان نار ہ۹
 ما *ر33785 ۹ ۹۶۱ 555 4, 5۹ 55۱ا 818 7
 إ ٭ 78115| ٣۴× >مر٭ 5۱ ہک۷] ۳۴ ا٭۴ ۱۱۴ 7

 3 5۳ ہ٭ >5 ہا ٭ہ ]٥( ٥1۹ ۹٣۶ ٣٣٣٣۱
 <8. 3)6808 ۱۰۹ ۹ (م۱۹ ٥7 .7۳75 ٠۲۳

 ہ چی3 ۳ 5۱5 ۱ "۳۰۲ 7 ی١ ۹977 1۹۲71۹1 ء٦۳
۱ 1 731 5:5775 

 ٥٤۵ئ0 9 ۱

 کی ۹0۹11 3۳۱ ۴۹ 5775 5۳۳ (35) ۹۹۹۹, ۹ کک 7٥7۶

 ےمدوہ و ٭م×.ذج ((]مٛ٭ وج 88ہم  ٭م٭
 311911 1)۹۰۹3 77185 ۱-- ))١58]٥(

 ۹۴۹ 57۹۲57 ۲۳ -9وج] >.ہ ۴ 3۶ 8
 قم م٦ بپ٭3ی ہ۱ ۰۳ م3 فیج.٭ ہہ

 نت 5× 51۹۴آ 7 ۴ ۱

 پ37 ۹۹۸۳ *وہ.کوا5 (8۱:)-ی۹ 6۴۰. *٭ ٭1۹4 ۰

 غؤاو ۶3۰۳۹۶ ۹۹5 ۹8۰7 : ولا لورا نارخل ناکامد

 ٤با ند اداس ناالو ک5 ۹۳۰۹ 31٦۳7 ×ز (×۱3)--7
 مو 85, ک۹۹ 8كرج م٭ ۰ مج 87 ۹۱ 5:88۱۴
 9۳۰۳ (ہآ ٭ہح ہ, 9ا۹ ہ٭٭ ٭٭ کا۹ *۰۹۰۹ ھ۹ 6٥6ص

1۱ 885 

 ات ا 0۳ ۹ ۹87 ہہ (317) 6 5 ۹۰۰۹۳ ۰.۶
 حوا 57۹۰4 19:۱7) ٭]٭٭ ي>٣..۹ 5774 ۹1۰۴5۲۲۹ 5

 6۱۱۰۴6 ی5 >٭×٣ ۹۷۳ت ک۹۱ ۰5۱ 7 ۶18110۹ .)٠۰۰۳(
 جر 83:5۰ ٛ٭3 ہہ ٭٭5,+٭ عر ٭٭ ہہ ہ5: ےک ہی
 م7 ۹۹ہ مہ ۶۲۹۱۹۰ 13) )۰۳۹ ۱۷ ([۴+ ۴7۰

 یک ہہ 53ا 27۳815 (3ا:))-ی٭ ۴5۶ *5 م5 ۹۹۴
۱ 1]5)۹۹* 

 ۹5 ۳17۴ ک۶۵ ۴*5 مہ گا م۹۲۳۶ ۴۳۱ ]3
 ہ1۳ 6۹۸۱ 5 5۳۶ .۸) 67۴8 ۹ کا1 ہہ ٭

 .78٢۰> 3ء ۹ ی۹ د٭6 ٭ ج م ەہژچ

 258-3 5. کب ٭ ۳۰ ۹۹۴ ج۹ ۶۲۹۹۹ ۲ ۹(۰
1۱ 1 231775 0179(۶ ۲۴۹ ۲۹3۷(5 

 5۲۳1.۳۶۲۱9۳۹ >۴ مہ, 2ہی5 (3) 9۸ ۶۹۲
 3۰ )15 ۲85۱ کا و <٭ہ مہ 1 ٭۵ہ "۳۴ ٭ہ
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 یو۹ ہک 3آ 5 ہی (9)73)-۳ م۶5 0۳3) 6 ۹۹137
 316 82 ی٭< دہ 713-۶۱۰۲۳۴ ۶۱۴۲۰ ۴۹۹ ۹۹

 ہ5۱ 5 ٣۰۵ *۳۰۳ ا3ج 87 ٭۴٭ ج۱ ×89

 ۹77 5۲۲۳۳۰۶ ہ۱ ٭یج ١ 8ب ی٠ ق(۶۳ر ٭ ٭۹۹] ۶

 ۳۶1 ۹ ۵۹۹ 5 ب7ی (7)7)-ک5 577 8۴۳) 7
۴۱ 915 777 ۹ 7 7۳۴ 

 ٠۳--) )73ج۳۳۴[ 1 ۹۰1۳۴ 7ت۹ 75 5۳5۹
  ۳8 5۲۴۳ 5۳۴ 8۱۱۱۹۹ 51 75٭ >5 (ت۵ئ۹ 57 25
3 ۹۳۹ 57۳ 6, 219۹۲6 571 ۹37۰ ۴۹۲۳ 6 5۳ ) 6۴ 
 تاچ٭ م7 ۱ 7)5۳۰ .>181۹9 و۰۳٭ ۳۰ ۰ ۵* 577
 (2ئ۹۴) ۴18 5۳۳۱ ۴۲۹:57 ۱ ک۲ 51۹ ]15آ ۹ ×۳۴ ب× 7977

  ۳٣۲ ۳ہہ و ۹۱ 5× ہ۰۳ (385) ۱۲۹ ہہ

 9٥ھ 51 5ا۹ ٭ ۹۰ 7 ,7 ٣٣ 77۱۳۲
  ۹57 8د8 ]7۳۰ (35)-ک  ۲۳۳٦۰۳۴۳۰می ۱ ہہ ٭ ہ۷

 ہقب ۳ ہم ہ ٭م× نج ۱98 ع.ہ× ۱-35 ی مو
 ء77× (83 ٥ ٣۹۳  6یا5 5۶۱۳181 ک53: ہہ ی۵ 11۵
  ۳۰۳ 7٤۹یھت ۹۹۳۲ مو ۱۳ ]ہ8۱ 7١۰۳۰۰
  ۳۳۲ ۹ 85ب٭ج یک مج ٭3ر<ک ٭یہ 5۰ ]55۶
  ۱ک۹۰ 51۹ (ك۵۴ ۴۲5۸ ۲8۲4

 ۶٦ا٦ <۹ ۳۳× 865> 557 )913۹ ٢۱ ۹ ۶31۶7۳۹ ٥
 ہ5. (65]. 2۳۰1۲74۰5 ۱۹71 ۹7718 517 ۰15 7<

 )وچ م3 ]گرم ی5 ہ۹٣ 5۳5 و5 0۶ ۴۰۴( ٠۰۹۹۱
 8٦+ ت٭۹ جی. ٭م٭ ثم ہ3 "ہو5 (38:)۔-ہ.٭ 7

 1595۹ 61 ۳7 ۱۴ >199 ۳۳۰۲۳. ہ٭٭ ٣×
 7۹ 6171 ٥ ھ۰۹]۴ ا۹ 7 ۱۰۰۶31۹1۹۶۰۰۹ ی ۹۱

 ڈ5 8۱ ا 5167 "۲۲۴ ۶ 5 ,٠ ۴۹۹ ٠۹۱
 ×57 5٣۹ "م77۹ (3خ:)۔فو 7-۳ 7 ۴۲۳۳۱۹۴۳ ٥

 ۰×2 :-۴۱۱ ا۴۰3٢ *۴ ہہ *(]٭8ہ5 (58)۔ی٭ ۴
 ر۱ یے ہہ 6 کج ×٥ ٭-ویک ق۱ ۴۳

 75 25717 518158 158 ۶1۹ 1۲1۹ 5ا۹ 18 ۲ 6
 1185, 518 ٢× )ا۹۹۳۰ جا ۴۳۳ہ. ٠۹۹ ٭ق5٣ 8
 ×3۹ ۳٣ مج ۳ ۴+ "ہ٣۰ ی٭۹ : 7
 جہ۳ ۳6 ۳ و۰ ٭م۱]8- *٭۳8 ۶۹9۹۳۲۴ ہ8

 ٭-ج ی8 ہم, کا۹ وک >9 ×53 5: ھ۲9۲ ف٭٭ ٣۳
 م۱ >۶ 6 ۹)۴۳۳۴ 7۶111۹۳) ۹)5 ۴۳۳ا ۹۱۴۴ ۱, 9۵۹

 کد ۴)۶۳۱ 1 17787. 1۳ ۱ ۹ ۳٣۰.٣“

 ی5 7 ء۱ ۳ ۹ہ ہ 57 ہ۳5 ہہ ہ
 2 7ہک8ا (7:)-ک۹ ۶1۹ ڈا 1:1۷9 6 ۶151۹۴۹ 7
 ]۹ ٭٭۱ ۳۳7 چہ >۳۳ ٥ ۳۰۱۳۲۴۳ گو ×۳ ]7۳

 553۰ ×37 +9۱ ٣۲ ۶ ی× ۳۵۰ ۱858 7( 3718 7۸ ٠٠×
 ی3 75ا 5× مہ ۱۳۰۳ < ۳۰۳۰۰5 ۰۳ 85۹ ۱
 ۳7 7 9۹ 0ہی5 (0) 7۳ م7 ۹۹۰ ک۴ ۹5

 1ا۷9. ۹]75) ک۹3 711878۴1 79۴۲۹ ۶۲۱۴۶ 7۱

 و15 ۲١7ی ج63۹ : (یج) -۔ می ×ی ور ی5

 <بازھال ۱

 8 قِهنِاَرَ و 2ما
 2ل اک یے +7 مارا توا
 ج1 لی عن اک ہوا یواین تمام 2
 ِ ہے ےہ 7
 ےیل نشنئا 6ا ملیتا السر جاعاواصاو نما لا اھ
 ا نت

ٌ 
 تے ّ
 ٌ و شیزک ئل ےہ
 21 ةنیادملا نوح ملا َو ضر مس انا ا

 و ایا 07 ےس من ان
 یف عطا کم لتا تقرر

 ا3آ ہلیپمولا ولد
 را رر رک یر 6 ۸ رخ کر۸ ھر ر۸ رہ ھر ھر ےہ ۸ ۸ر۸ رے ۸ے ھے گن

 ممےر ×9 ق7 ج٭ ث77 ۶ وک ٭٭. ٭ہچ.٭. ہووک
 آ5ئ) :ق) یہ  ہوجتجرو پچ ہ-_.٣_<.)۳.٭ ×۷× ۱۸97 7
 مصر ہک ر ز۹ ۰۳38۰ 7ج7 ہجچججج٭ تج ہو ر ِوّ ۰ ہجچرُک ۷

 چہ ٭وےرج جچ+ر عدر ]حر٭ ہ فرج ہوم٘و +٭ 7)۱۹3 ھت

 >۳ ھمج٭ ٭)٭ مہ ر ہو ز37 چہ وت ٭٭
 وو ]مج مج فاج ۸ ۰+ بو٭ جج ر یر وچ ٭بچرک ہہ ]5

 )جہ ٭۔۶7 ہو ہڑجچرچ ہر 27۸ 35۲6 9 و7۳7 ا برج

 خم ی٭٭ 51777 ۲ 2ج7 ھ۳۹۲7 77]777]7۹7 ×77 (ےع۰) چ7

 53 ج51 جج ہ وکتھ ہرھ٭٭ مت ھج ہ٠ ھجپ
 ےہ < جو ہو ٭ مروہ ٭ی چير یدر ے ھ)

 اں مڑ ہر۲۰ جل ق7 ۳ج یابی چا اہ یر۱ 7
 55 577 717 7۳۷۶ 5۳ج 22 07 ہ7۱ یک ی٣ج
 مو جج جہ ٭× ہ7 تیرچ مج يج ۲7 چ5 ت77

 چہ 7۳7 خیمر و ہج]جچ/ یو  ]ہ.٭ بج ھم۳ ہہ اج ی

 777 9 37737 7/7 7 77 ہہ 9۹ 7 7۹۰ 7
 57ہ ب٥ ہج تہ" جر جروو ہج جج چرچ
 وہ ]وق) ب3 ج٭ر مرر ٔتٗوآ+ج وو ںرسسوچع م"٭

 ہو ×۳۹ ۰۰48۱ ۳۳ یو٭ ھ7۲ ج۳ و7 ٭جہ+ ر مادر چو ہک ہہ ای

 ٭ہ ہے 57۳ ]۳ یتا 775 ہہو 235۱ ۱۳۳۰۸ ہا
 7ت9 ۴۹9 1 1
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 ۰۱)8 ۹۰۰۲7۹ >٭ 3× 3۱ 37× 5 .۹۹۹ 1۷٠4
 515۹11798 ک7 ۴5181 ۹۴۹ا 7317 :

 1 ہ15 ک1 7 کب 21۳7۹ 7 ۴177۰۴ 7۲۰٣۳
 5۳۳ ۴5۱ 5185, 0951 *7555 (35)ر-ہ۹ ۱ 8٣۲

 7 ب7۲7 ۳1 179۳۹1 1۹1۹۳21 ۶7
 ی و۳ م۷آ 2 ) جا 010۳ ۴۱۹۴۰۲۳ ۹71 8
 ۹-٣)۲۱۰۹ ۹3 ٦1 ۹8 >۰ ٣۹ہ 5۲ ی٢٢ 8 ٭۳)

 ۲۹۹۱ (۱47۴ *ئ *چو-”٭ م٣1ہہہ -٭× <ک ٥۹۹

 >8 ۱ص ٭٭٭ ١×0 َتْياوُخْمسالاَوما نیلا

 ْیْبلا مم :8۶ ۹ <٭۱
 یب مے آ۹7 6 1۹۰757۰۳51 7۴ ٥5۱ گ< ۴

 مج ووجی جہ3 ]یو مہ ٭٭ ی۱ 3۴6 ۹۲۳۷۳]
 ]7۳7۳5 718:78 91 ۹۹۱ ۲.1 179 759 ٠۳×

 ہ-(ی۸۳۳۲۳۰ ؟۳۰ تاج ت8۰ 7ہی (30)-ہ "۹ ۱

 وے ہاتج ۴ہ 1۹۶ 5, ۰۱۱۹5] 7 ۰۲۰۰۳۳ 5
 89 یم مہ ہ٭: 8بم ٭٭ہ ہ۹ ہہ ×۱ ۹7۶,
 ہ۰ ہ ۱3۰6۰۳. ھ ۵۸8۷ ۰۱۹۴ ۹۹۸۰۱ ۳. ٭

 مہ <۱ یک 8ہ 1ک ۹ہ ۳٣۰ ہہم یک
۱× 233۹ ۰7 13۹:۹۰4× 

 ہ۳ ۳.٭ !د۔۔٭ ہ8 ی۳۳۲۰ ۴77 ۴۰۳ ۹ 71
 ی۹ <۲ ی۳ م۲ م۲ ۹ ۳۹۳۰ ۹۹, 51 ۹۳71۹1 ۳۶

7 2۲5۱۹-215۰۹ [۶ ۱۹* 515755 ۰1715 ۱ ۹۲۳۳ 7 ۳ 
 ك9 9چک ة٭ ٭۴ ثم ٠> ٭قەہ ہ8۱ ۹6 دہ

 5ب1 م*ق٭یعچج ی١ ہ۷ ٭ ٭٭ حج آج ٭۹۱ ۱

 9۳٣ ٭چچ+ ٭٭۴ ہج٭ 8بم چب ف ے8
 نج )۰۹(۹1[4 )٥ ٣۳ت٣ 5۱ ما ما ۹۹۸۹, ی٭۲۲۰ 8
 ہ٦ ۳۰ ی٭٭ مہ < می۰ا, ھ۳ >۴ 8]ت.دتچک
 یز 0٥96 ٭*٭ ٭۹۲6ة مہ ۹۳۰۹ ۳ ا۹ ۳۶

 م3 م۹۰۹ 5۱ ن۹۰ 1۹۶۳۴۲۳ >5۲ 7511۶۹۲۳ 7٤۲
 ہ۱ ہ79 ×٭٭ ۳پ مک ہک 5۹۶۱۱ 1۳6

 حرم مم می ۹و ۰۱ ۴۳ ی٭ ۲ 5۶۷۳
 ہم3 فی[جك۱۷۳ ثت٦ مە× ہہ "ہہ 8۱۹۲۳۶ ۴۳۴ ۴٢

 مج چ۳ 5۶5 ۴37 ۳۹۱7۰ ۹ ہچ<٭٭ ۴
 مج 9ب :3إی۹ ۳ ۹:۳۳ ١ ۳۳۳۰ آ ]۱

 7 7۹۰۹۱)۹9۳ 7۳۶۶. ک۹۳ ت7۴ یا۹ (3ا8)-یک؟
 ]۶ ٥۷ م7) م٭٭ ف3 1۴6 : ×2۳ ۳1 91 )۲۱۳۰۰۵× 3۰٦

 ل۳. 7 ٣۳ ہ۳ ۳۶ ۵5 اچ ۹۱ 58۲8۱ (۳۰۳],
 )۳ ۳ مم, ۳۰۴+۳7 ہہ ۹ ]0۱ ×۳۹ ی5
 -5 ۳ 3چ ]۹ 3۱ م1۹۲6 <*:7 ۶)1۱۴ ۱۹۲۲۵ یڈ

 ہم7 9۹9 ۱ ۳۹۰9. ۳۰۵ 77۳۴7 ۴ 1۴ت ۲ ٥
 ۹49-5 ۳ ۱ ہی (۱0)- ی۹. م ہ1 55۶ 7
 ×× -×-.. (۸×5 ےہ و××٭٭ حیض ی.ءرفع ي٣

 ھ4775 371 ۹ ۰۶

 “تبوک (جمی)ر ۰, ٭ 58۳۶ ۴۲۶ ہت
 ہچج ج ٭٭۱ ۷ ۶٤8 5۹۴۹ >٭۹57۰1 ۹ 7

 د[)۰5 ۴۱ ۱۱ م٣. یي ہجا٭ ۳۴ ۹ ,9۴۹۳ 5۲٣۰۳

 وو _۔آاآ ۳ 7۰
 ھھتڑٌُما بے.

 -ہ] ہ۴ ×۴ م٭ ۰ 06آ ٥ ۷٣ہ) "٣٦ج 87

 “مچ جب11” ۹97 5, 31 716 ۴1769 7۳ 5۲7 7 77
 یب 7۶7 ۰٣۳۳7 بج ہ۹ 1 7۳ ۹۹. 7781۹ (33)-ک۶

 7م. 6)2۳7 .95] ۱۹۲۵۶۶1۹ کاتا 5۲ا77 +۳۳ 83۱۴ ۹ ٥۶
 ٭٭ج٭× کہ ٭ےجہ م5 ٭ج عج 3ي 7ػ ٭
 ی3۴17 ک۹۹ 71819 91+۲۰ 57 ۳٢۴ 3م 5, ۶۳ ٭۹

 م11۹ >1 ۷ 5۴ ۱

 77۳۳ ۳۱ ×۳ ی3 ۱۹ 7۶۰۳ 6 ۴۸۱" ۱ ک۶ 37× ج5
 م1۷ ۹ :۳)۰)۹۶۲۳۷ (٭۷۳ [۶)٭)۳ "۱)۱۲۳ ''5چ×٣77۶××٣۶۷7٣' 77
 ہہ یہ ہ۳۳ ۹۰۳۴۳۳۲ [080۳۴ ۴67۴۶8۱ ۹۱۴۴۳ >×58) مر٭۱
 3۹531 5۹۶ 7717ا5ا کلا یلع ×× ۱+17۸ ۸ 9۴
 ع۳۷ ۹۳۴۲ ]155 5)۳[۹ 6۱3۲ یلع 86٭٭ م۲٥٠۲ كيلع 8

 مکیلع 5۱

 مج مج ب١ “7۰ ×۲۶ ۹۰ ۹۰۲۰ہ 553 ۱
 يبجصا,. کتا اڈا1 ح1757 7“ ۹۳2۹ ۱ ۹۳۰7۰ ۳٣۳۳۳٣۲5۶

 وقتی” 5ر۹ ۳۰ ی2 2 ہہ .ہاچ٭ ۳۳ ج۰ ٭
 م۳۰۷۴ ۱

 251591 ٣× 1871۳۱ ٣ یف 1۹7۰ ی٭×٭٭ ہہ ما جہ
 مر ک3 15 تا۷۲ ۶)۴ ۳۹1 9751 ۲۹۳ ۶۲۶ 77( 4775۹

 65۱۳۹1, 5517 ی۹3۰۱ ۶ ۶۹۳ ؟۱۳ 77 577 ۴7۹| >۹)
 و. ہ۱ 7837+ یب مە٭ 1< :و)5.]5 (5:) ٭٭ ؛
 ٌیلع لصی ملف ہدنع ترکذ لجر فنا مغر م8 ٭ا٭

 ۰۳۳5 تر۳ ۹۴ ۹ 5۹57 ۳ د3۹ ۴۱ <7 1۹۳۳ ٠ج
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 ۳ ی۹ 7)815 ٭٢٢ج ئلع لصی ملف ہدنع ترکذ نم لیخبلا
 ۔-ہ۵ آن ۹ي ۹,1 ۲۴ 5۲51۹ 1 5۹۴ ۴۹7 3۲ 1۹۳ ٭)2
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 ہ یصص٭ ۲59۲۳ ٭5 ٭ج 1ج 55185 5۴۹ ی۹ 5 ۹۰+ [ج

 ۳۹15 61184 9۴ 5 ۲۱ ۱۲۳۳۴ ٠157۰77 ۰۱۶ ۴ا ۶ ۱
 7۹11۰۳ 11۹ وہ1۹ (27)3)-ی۹ ۴۴۱ .۳۳ 1۹۴ ٠١

 59. 1877 ۳513 9۳ ۰۴۴ ۳۳۳ ۱ ۳× ۱۴5 ۲۳ :)×7ک۴5
 (5ا0)۔ی5 15 ۹۲۲۴۱51 281577 ۹1۹ 6 7۹ ۹۵ 187 ١ ٦۹٣

 م1۱ >٭×٭ 185 3 ی3 ۶5 ۱۹١" 338 ۳۳ ہ 7
 99۹6 ۳۹ ۴۶۲۶ ٭ )۱ ×۷ م+ (×ےغ٭غعوا ک 804
 ہوصوا ٦8+ ۱ ۳۹۳۳۱ ػ5)55]83 25 ےک ۶۱۱8۳ ۰۲۴ ی٤
 ٹب ہ ماہ بج ہ3 یم 77-۳ *(ہرت7تقن5 (ہ5ا:رف 7

 ۴ ۱8 5ز58آ۹۳۰۴۲ (51۹۹ ۴۲ ۱ 2 ٠:۹ ۶۳ ٥

 ہچ.٭ 7 55129 ۴7 ۳۳۳ ۳1۹7۳ ۵ >5 ہ85۹٥,

 ي۳ (ک6]۳۹ 75۲76 7:5 6 7۲۴۶۳ (۶۱۹)) 2۱18۹ ۱ )۳۹: ٣۶٣
 ۱1اچ” ریعجر آج ہ1 ۱ 1۰۴ ۴۱۰ 7۶5 ۹ 77-2۰۲177٦

 ہ ٣ 6 55۰ ت75 *۵ م75 3× ہ چہ ۱ ۳چ مت
 ت59 ۳۳ ہ٢ م۴ بج5 +3 مہ ہا م۰8۲۳ ٣×

 ا55 م۳ "۳۷ م۹۱ )٣3 ک٣ ج5

 57 5)ز773۹4 5 ی3 ۹۰۴ ۱۱675 ۱۹۷۹۰۲۳۰۰۳۴)508
 ٭إا3 ۳حج ى3۰ ۱۲۲۳۹۷ )٣۳۷]× ۳۲ (م)7 یب ×54 ۶۲ ۱|

 ہ8۹ ۹4۰۴ ۱73 م6 5۳ >7 5۹] ۲۳ ٭ر٭8٭ ]
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 وک ہے - ھے 5131 7151451 9۹71 ۹۱۹۹ ۹0۰1 ۴۹ ۱
 ا571 ف۷۰ ہہ ی۴ 11)۰5 1۰۴ ۴۲۹ ۹۰ 7٭
 80۳+ می ہی ٢× بی 8۴ی مگج ٭8۰ 85ہ
 3161715 5۱۹7 ہ >:ہج وچ 82 ٭8۸ :3)ہہ ١۲ر ٭ہ]

 ٭مو ]نت ہ۱ مہ. ×٭٭۱ ۹۸۸ 51۰ ۰۰7+
 در رت7+[6 ہ ×۳عصج]<٭ ۴15 5۳۷۳ >×5٭۶٭ -رچ

 ۳۹48 53157 أ؟5 ۹۱۱ ۶۱۹91:8۸ 5۳1۹5 ۹۹۶۱ ۱< 7)۹8۹٦
 55 5۹8۸ 1۹۳۶ 577 ۴ت7 55۷۴ ٥ہ 18۶, ۲ 7

 ۳ >5 ۳۳۴۹ ۴۹۹7 1۱ ۴ ۹۹۹۴ 8٢1۴

 ۹۳57 ×47 587 13: ٭ 8۸۳۹ ۶۴۹ 01 7
 منو یھت ء۰۳۳۹ "م۱٣ ۹8 ۹)313آ 51۳5 ۱15۰۲

 ۰٦ کچ ۶1 مہ, ۱3۳ ۳-6 مک 15ہ جج 1
 ٦*7 ۴۱ ۳۸۹ دجہ مہک م٭٭ ؟3۶۲ ]مک”کاە, وہی ٭

 5۹ 51 33154 ٣٥٥ 55 ۱ ک7)۶117 81 ۹۳۳۰ ۲5 ١ ٠٠۰٦۹۶
 ٠00 ۰۹۱9۹۰8 13)وآ (۴۳ ہ٣٣ 3۱5 "ہ۲۵ 1 8
 74715 5۲5 75 11۱ ۴ ہ۱ ۶۳آ ۰۳۰۹ مر +7 ج۵
 ۹8 13۳۳7 5۰ ٣٢ *]ہہہ5: 5۴1 ۹ ۱ ۳ 7۴5

 اتماج عج پ۷9 >۳ ۴ ہہ. ۲۳۰ *٭ ز۶.
 ×95 ٦۰۲۳۶۱۰۳۴" 5۲۳۰۴ *۴۳۹ ک۳ ہ ؟ہ| ك۰ 6

 كا 25374 ×جآت 35 ۱ )77۰> ۳۳× .۰× ٣۳:۰7
 ۹7 7)۶ (2م۰۳۳۴ 3771 ۴۹1 7 1 ,7۲7۳5 71715۱۹۶١

 ۹۹5 71 55, 5۳ 51315 5۲۰۴۲ 5۲۳7۳ ہم۹ 5۴ ۹<
×7۶ [۲۳ 7۲۳1 ۱ 

 تچ1 11 ۹3137 ۱13۹ *۲۴۰۹ 53۰ ٣۳۳٣ م۱ ××٭+

 چک ۱ ك۹ ×۲7 ۹ ۴۹۲7 8۷1۱ بیبالج ×5 بابلج یچچ
 ٣ 1۹۳۰۳ ٦5701۱۷۹ ۶۳۳ ۲۳۶۱ ۹5 ۲۳۳٭ ۳٣×۳

 )مہ يہ ج7 ۱۳5+ یام) ٣ : یڈ ما× ہم 8چ

 د30 ہ٭ جی میقوج87)

 2×× )×۰ 83 55۹۳ ٠٣ : 1 70۹ ہ۹۳) 78)
 یرر۔۔< ہو5 57 6۳۳۰ ف8 8355۲ 5-5۳٣

 م 3ھ جم 6 یج٭ :ج 8ج مج مہ

 ۳۷997 96 70ج ج9٣۹ 07 م۳۳۰ ص٭٭ مج٭ جج ٭
 1581 ٥8۴۹ ءاندا 6 بابلج یچ یج3)و ٭م٭: ۱(۸

 7+ 05+ مم ع86 تو ×۳× ھ7۰ ہ۴
 َنْيِدع ×مو ںجترو -- ا ہہ 3ج ۱۳ہ ۴: 7

 ]۹ ]7ج ]چو ج٤۹۳ ۱ ٣۲٣۴(

 ۹ 57 ۶975۲۹ ×۱٣ ہچکی ٭ج. ٣ ٭ہںچ
 ی8۱۳۳ 3:9 ۹۴ ۶۲۴۳ تب ہ٭٭ ۹ہی۲

 ٥۵د

 55۹7۹ ۴1۸۳۴ 5۲٣۹۲۳ 51۶۸ 55 ۹" 5۰۹ ٭٣٭8 ×۳
 9. 1 57515 7۲8 ]۳(٠ 5)۹38 715۳ ×۳۶ 31۲۹: ۱ ہ 7)5
 مج مک 5۷۷۲۳۳ مج ہہ 0 ۹۳ مم <٭-وےپ
 مق ہم ہم دووتوجچ م8 مو دیققج| <9 ٭ہ ء۵

 م1 ٠'۔۔۔(3٥]5))

 یڈ <5 8۲۴ 5۳۱ ہ۴۹ ہہ 75755ا5 (33)-ی ۶ ۳تو ۳
 ا1 55۶۹ 78 ۴5۱ ۹۳۳۰۹ ۹36 5۳1 ۹۶ " ۴
 758۳ ۴ 5 ہ٭؛ ڈو ات تعا د ×۰۸ ]مہ رووڈ<

 5ور ی۹۹78 ۱

 یو (08471115 35 71715 61, 975757 ۹۲757 7 71
 یاقرم٭۹ ٥ك 891 ۹۶۳۳ 5۲۳7۲۰۷7 17۴۰۰ ٣۰۰ "مہ
 عم 351 ۹۲۳ یار ۹۹۲ مہ 5د ج٣٣ یت)۔ہ٭

 تا۳ ۳0 ۹۳۴۳۳۳۴ 517۲۰ ۳۰ ٭ق٭ 53ہ
 ٭۳. ۳ ا٭٭ م۳ >7۰۳٭ ×7 ى5 ۳۴۳5 ٥53 < 7۹<؟
 ٹچ ہ5۰ ۹5۱۷۰۷۴ 275515۹ (3:) 57۳۳ م7. ۴

 ۹۳:۶۱ ۰۳۴۱ 7۹ ۹۱۰۰۹ ۰ ػ۳ت ہہ م٭ ہم یر3

 ہی. یا ر۔ي ہ بد ه١ ]۴ ہج چ8 یہ
 7ج ہک (37)-مہ "م٣ × ٭٭ ہہ ڈو >0

 ۳)۰1۷6 ۵۶۴ ۹۹۹1 2 م۳ ہ۳ ہم مچ, قم ٭٭ ہ
 ٦5 ۱ 5۶۳]ر 5۰۳7۳ ہت 5 د6 ہ5 5۲۹۳۶ ٭ ا5.

 255156 5۲5 ک۹۰ ۶۱5۹۹:7۹ ۱- ))3٠۱٦58(

 >۷ ا511۳ ۹91 ۴ 5,6 5۴ ×۳× ۳ ہ 9897
 ۳۲۹7 )۴١۴( ہ7ز ..- 778 1)5 ک۴ 887 7۴8
 ×77. می ہ ۳۳۲ و مج” م۰ ہ5 مہ ٭ ٭
 م4 (م۰ ہ٣ ا5 ۹67170 >3۳۳) ۳۳. 7۳ ۴
 3۹ 5۲۰ ۹ م۹۱ 37۳57 985 857۱۰۱۹۳ 5۹7۳۰ 7۴5

 ۹2۳۴ 7 ہ15 71911 1871۱ 15 9۳ ات ۳ج ٣× جج
۱ 731۹۹5 5۱۹) 075 08 1 ۳2 75۹۷۳۴ 5۱۹۴۴ 

 ہم3 و ×77. ٭1٭۹ و7 ٭ جج

 .1588 ٠ نیلا ند زار ۹5 8ا ۴۳ ۳

 ئ1. ۹ 0ا5 ۳7۳ 7۹۷ ۱× ٥5
 *٭7ج15 (7318) ۱۶۹ : '''۔م٭ ہم ٭ +۳, ۲۳۲ ڈک ہ و٭ ہچ
 7۳ 7۱1۳۱۰۳۴۱ ۳+71 ٭ج ہمت م۶ ٢ ٭ہ٭ ٛہ مہ مت
 پھ م5 ہ۱۶ ×۳× ٣٣٣" جج ٭ و*ٛترسج٭ 17۶

 ٣۹۳+0 .(۷۳ہ8))

 ہ ر1۹3 7۳۴ ۱ ۴ 8, ۶3۷۸۷۹ ۹۳×9 3 <
 جہ ۳ ”۱ )۹ ہ ۱5۰۲۰۱ ٭٭ ۹۳۳ مہ و 7<
 مار ۃ۶ ہم جپ٭ ہ خس ۳5۶ م۲۰ ۱ ۰٣۳۳ ٣×٭ ٭٭

 م8۲ 7۹ 7۶۰۳ 6 2751۹ (7)7) وک ۱7 7 ۴۱۲5۹ ۱۹۳۴۳]
 7-5 ۵55 8۴ (.8ق.و وو ٭۹۰ جج ر ۳
 ۹8:۳۸ ٭۹۷۱1 ٭ي٭ (٭پ "ہ90 ۷۰+8 ڈچ٭ ]جج چ۱
 ٭3٭×٭ و۱۹۶ ۱۰۴۰ ب5 52 ہ5 ہہ ×۱۰ 7

 می. ی١ ۱۹۷ ۳۹۷ ۳) >۴ ۹315ہ 13۲۳۹ 3ہ ۱
 ۴2۷ 711119۳۹ 1۱۰۴ ی۰ 778۹ (1)7) ۳ ۳



 417 7ق ×8 ک۹ (۳۹۳ ۶۱87 51۳۹, ۹)575 ۴7: 57 71
 55۱ ک۵1 31813۹ ۴۴۹۲۳۶۹ ×۲۳ 17۱ (۴۰۳ ٭ 7چجاکتۃ 86
 ۹3 >۳ ہ۴ ہہ ۳۳۷۳ ۰ ×8ا77 ی۹۳۰۱ 5۸۸ ہا5ب ۴

 5 5۰ 5750 ك5, 21۹ 57۹ 37۰5 ٥ ٦۱۹۲۳٣
 6: 51۴۶5 ۶۲۹ ۳ج ۴5 6521 ۴۹1 3۳ ۱کك۰ ۶۹۱۹۹ 3۶۴۸

 ۔یع ۳۷۳٣۴ ہ6 9۳] ۳7 ۹15 5۳۳۳۰ (۹۱ 817
 ک5تآ "۳ ۹۳ 5٢۳٣ 5۳۳۴ ٭ 'ےتج,١.-ح]حمجو م۰٣

 7۳۱9۳1۲ 97۳ 777 71۹ ۱۰۳ ء5 1۶ 51 71 5)۹۹۰ ٦
 بچ 01رک 55, 5۹ 5۲۴۹ 1۹۴۲۴ )۹ ۴ ۳۴+۴71۱

 55 57 ہ۰٣ >٭7۸۳۳ ۳8ا ٭ ٭کرا۹9 ۳۷
 م۶۷۷۷ 515۱ ۵8 ۶۱۹۹ ک٭ ہہ 0+18 18۶ 1775۷۹ 58
 75۳ ]×۴ ]5۱ مح ب٣٣۳ ۳۰۶ ۴:۲
 2۹۴ 1391181 ۴7۶ ۱37۶ ۶ا1۹ 5۳۴ "رر٦ ۹ 1۱
 5ا ۲۹ ×37 (ئ31۹ 57:۰15 18۱ ۴158۱ 7 ۳
 .7 ہ۷۶ 1چ ۴۹۱۱۲۷٤۱ 5 757ا ۴۰ا 35 ۱ ہی7۹ (735)-۔ک
 سج جن یم× 511 (5۹۰۳۰ 81-۳۰۳3 ہ۳۸ ک513۰۱۱
 7 ۴۳۹ ۹.59 ۴۶۴ ۹۹۴۴ .7٣٣-7٠67۹7 ب٭××٭

 85 ۰۱851۴۳ ۹۹۹ 77۹۶۴ ×57 ک۹ 1۴۱7 ۱٦۹
 كم ی٤ج 5815 5۲۹۴۳۴ ×۴ك 315 ۹۶۱ :7۲8۱ک ۹۲۳۴ ۴]
 ما أ8]) “۳۴۳ <۸۲۲۴]7۰ ×7۳54)۱3 :رت۶١۳ ×7۳ 55 ۱

 ک 51715 ۵8۲۳۴ 8115 ۰5

 مز 85ا ۶917۰۳٣5۰ ؟× م١۲ مج ۷ ۳۹ 7 ۲۱۲٢
 ہج. می مہ ہ یب د۳۵ ×۱۳ 1*5 ٭ بج 8
 7۲9719 51۹5 ۴1 ۱۹7۶ [۶5 ٥511716 ک ۳٢۴۶ ۹۳۶118۰ جی

 کلا

 مز ۳× ×3بر ہد ۰×ط ۴۴ 7, ۹۰۳۰۱ ۴۳
 581۴ا 1 ۱

 ]ا ۳۲۱۱۳١ 9۷۱ 59159 ہہ, ۳765 ہ۳5 5۳ 8
 ےیکک ہ٢ 57۰ ۳۹۰ ٣گي ۹95) ×7۹ ٠ج ۱

 وو ۷۳۴۲۸۰۳ ك5 << <5 ۱

 ج3۱ 851541 ی 505 ۹37 31۳07٠ یج 8۹۳۳ ؛جہ]
 ا 5۷۳۳۳ ہا ×55 "۵, 5۴۱ا ]٣5٣ ےءداو ۴۳ عج 6

 3۱0ا ۱95 اج م۹, ۱۳۳5 ۳7۸9۹ 58۳۷ ۶ ٠٢٢
 <5 8 تاڈ ۹۹ 7۶ +7 +۱۱۴ 7× 8۹۰۴ ۱٠1۰

 ن83 ۵. ]۳ ×3 ہی 3ص ہہ کج ٢ یچآ 2۳۵4 ج ہ
 ج.< >5 ٭"٭٭× ۹8 13۱ ہ 9)3718 ٣۳۰٣ ب۶۱ ۰۳۰
 "م3 ۹۹۰۹ ۹187 713١۰ >*ق3ق۱٭ ٭ي٭٭ مج 3ق يجچ
 9۲15۱1۹ 2٢۹۶٣۳ ی3 ء۲۷۹۳ >۳٭575 م۳ (ھ۴
 ۹گ 18 ا٭۶8 ۰ مج. پو مج ج 6
 38+ 3ر ب۹ 5)18۳ 7٠٦ ×3 5۲۲۳۷۴ 7 :۱۷۰۰۳٭
 ۳۳٣ 5۲۳ ٦< ہہ "ا٭۳۱ 3۱ ٭٭. ٭)۳ 3۶

 28761 511۶۶۹۱ 7۴۱۴6 ۹۴۳ ×6 ٢۱"

 ک۰ 4189 713 7197۰ 774*۹71 3 178+
 ڈر ۴× ہ 639۱۳۰ ی5 ۳ہ[ ہاتھ ۰ ۳مقر٭.۱ <5

 وا 5)9 53۹ (ہ13۱ہ۷۳ ۶۱۳۹3 57۳۲ ۹ ×۲8 ۳۴۰

 777۴. ہہ ٦× یڈ چ۲ 8۹۳ج م30 ]مہ ہ1, 5۳٣۰۴ (٭آ٭
۳۶1۱6* .77۶۹۰۳ 15 [۶۲۹ 7۹7۳ 13۰ ۲> 57 ,۴۹ 5 

 ق ٠٥٣١ ۷ ہہ”۱ ۱٠ص۴۵ 58 35۲6 >×۹6)3 ۹8۸ 65
1۱ ۴ 177 7۴ 

 ٣۶  8ہرا٭ا۹ ×!۶ج جر ×× ٦ ۴65۹ ۶*۹ج3
 ٣٢۳۳ 876  ۳8 303 ۴7 5 5۱ےہ ۰10۳۶ 1و۹۷

 ××٭ ہ. ازُدیَياس×+َمي نیلم ۴  “۷8 ۱٠ى5 78 ٠۱
 < .٣۳۰ ۴۰-۰  ۱۰۷۳اتار بی



 و۹ ٭ ۶۹ 9۸
 فار تک ہو یر ناف اا ڈاک لو ای ہجر یا وا یو دام یاس وا ےہ یورپ کایہ ہم اج یا یب یی ا تہہ ]7تت 2727.ت.س.-جہ.-..---.--ت._کيکک کت اا۵ت۳ت..

[۹ 5۹۰7 7 

 ہ ٠ک 7< ج5 ۹ 777 ۴۹۲۹۰۹1٤

 3ج٣ << *۳ہ ٭تتہ٭م ہ ٭:8جو >٭.٭٭٭٭8) ھ٢

 <٭× 75۱ ٭ ٣۳× م7۰ ہم: مجوبجج ہ *5٭۲۰ج 8۹)

 آ5 ٦× ۹۰۰ ۹۹۰۲۳۰ ھی ۳-30 187۳) ]مج ثب ٭
1 (7۹) 7675 9۲۴ 57777۳۴ 9۲۶7177 ۲ 7۲ ۳۲۹ 

 طا 71۳ 1۹۳۳۳۹ ۴ ۹ 57۰ ۴۰۶۰۲۰7٣۳×*
 ۱)۹985 ح٣٭ ہہا77 ۶۳۳ ہو ×۱ ۹۰۳۰۳۱, ۹8 ۴۳

 ک1۹ 7158 9۱

 ×۱ (3۰۱)-ی ۹ >۳ ٹا ۱۶ ۳87 ۱۱۰. 57۰ ہج
 0: اب چ٭ ہی پ۰۰ ۳۳۴ ۴۶۱ ۹۲5 8,

 5۲۳5 ۴۶ 1 1۱ ک5 7۳۳ ۴) 7۴ 5۹, ۹۶۴۰۴1 ۹5۴۰ ۳۴
 ہ م۹5 ×۹8 م۴ م۹6 ک5 ۳ ۹۸ 5٣۳7

 ۲۳ 3۳۳٢ ۴۱ ×ی٭ ۰8×۱ م٣ م٣ ٭535 م۰ ٥
 5.55 ۳۴ یے ہہ, .فروہ ۳۷. یف )۳ 7۹۹ مہ ٣

 53157 (38۰) ۳ ]77 5۱ م٣ ×5 3ہر رک ٭٭
 9۲۹۹ یک×٦ 7857 55 ٠۱× ۰ ٭ج مج (< ×83 6
 ک۴ ۹967 اچ و۳ >۳ ٦×۱ (>×۰)--٭ 5 8
 5ہ ٭٣ ٭٭٭ :جمچق٭ یر ۹۶۱ مج < جی 7
 ۳۲5۸۱ 5۰ قا بہ <۴ 55۳ (38) ہ۳۰ "مہ٭٥٭

 ۔ےٹبجعجد ج۱ (ح0:.3 مر٭ ۸ ع68 ۴7۳ ۹١ ہج
 باک ]۱۰۳ہ !إ ان١ ×(31٭ مات رو ,۲1۱۴٣۰۴ ٭۲۴۳ 83۳۳ 5

 م3۲54 ۱5۹ ۶۳۴15 3۹) 2141275 7 7 ×7 ۴٣۶۹> ۲٦7
 ما م5 7 ۴ ۵۱۶ ۹ ۴156 )57۶( ۲۳٢'1۴۱

 ڈی. ٣ ٦× ما مت ج۱8 مو جے یج ۴5۸۹ 5ٛ.-, 5۰ ۴
 ۲٦-٭ ٭ ي بے ٭پ 8 :و٭ ع93, ۰۰۱ 5۲ 77
 6” ۱ (۹5۷۹ 5 ۹8 7 ) 9جج 86 ۶۳ (۴۴ ۱
 5171۹ 5۴ ک۹ 5۳۴ *حى ہم” ما (ییرس٭ ۹۳۹۸ا ۴۹

 میو 3 ہ۱ ۳ ج۱ یو)ر ۹8۴۳ ۳۳ مج
 ڈا ات حج صص۰۷۹ ۶11۹17۹ 295 1 (418 1۳1۶۹ ۱ ۹1۳۳۴۴۲ ۶۲ ٣۴

 ×5 5 م۲ ۳ہ ء5. ٭٭٭ ۶9 ۹ہ! (( ٢۳

 ہ۳۷۳۷) حج 3د بج قرو م بب ٭ تاج ۰۳ ۱ )3۱۷( ۳٢
 ڈاک ۱1 ۴ ۱575 ٥۴" "ا “55۱۹ 5+۳5, ۲5۳۰ ۳۷۰۷۳

 م< ×× ہ۷ ہ۱ ء50 و8 ) -- ( ۱
 ۹۳۷+ تت۹ 3۹78+۹۹. یج >٭]×م۲٣٭۳؛) أ۸ 8۱ 8٣

 ی۹ 7۳۴ |۳۳۴ ٣۱ (<ئر۔گآ ۶تج مو ہہ ۹۹ یی

 ہ< ۸٥ہ ہ٭چ ×× 5۱۷9ص ہ۷ ۱۴۳ مہ اء ۴
 55 ٦ز ک5۲ 58۷ 3۲7۰1 ۹ (ہ:)۔-س۹ 8۹8٭]؛ >٭٭

 7 8٥۶۳۴ مج 6۳ ۱۰۱37۰۷۰۹ ۷۷ )۴)5( ٢|] ٣۳5۰
 ڈ]ج 3ٹ *م م۱ ہی۳" 8 "وڈ عج وج ,م٭
7۴۶ 316۴ 19 (51) 714 ,775 ۱5۷11 1۱55۹ 19۳5 

 9۹7 137, 515 ۹۳۹۹۱ ۹1517 ۱ 77 ٣7+ 7٢

 انت دن ناکت کب ۹)3 ۴×۴ >۳.

 5۳٣۹ ۳۴ 5۲۶۱۷١٣5 ۳1۳. 7۴7 ×۴  ہہ. ×8
 ٹاک ہ) م٭ ۳ہ ی٭ 55 ۱۲۳۰] ۹۰۰۲۳۷۳ 1۱۰۳: (جزت) ہہ

 اکو دال ولا عطا ہللا ا
 ہوتا نک ہا لات واضاف اک

 ِ سے ور یت

 ےل وانا ند یل ابا ھو نا ولالعاد
 تثج ےہ رس

 ۶ 0 داس اس و رر دو
 : معلاو 0 املا نِء ِيَتْعِف ہ4 ہک

 اج نوا تر حر1 ٠
 2 : سس ناک اول اَت او یوم یک

 3 ںساوک اول وک ہلا اوم

 2 اوھنااونما نیلا دا ا
 : یا کل معا ول ا
 ہل تازکلا لعل ااتصرع ہک :

 ٠ا ایشو اف نا اک لالا الو ا:
 دلا تاک اک ناس ابح ا7
 ےآ بوت بتا الا: ییا تل 7
 تتش تت ت
 مدز ہوج×” ٭٭ موم سس ووہ7۳) زس

 7 ر7 ۳۳۴7 ر ۹۳۰ یہ چہ۹7 ہیچ اہ چور
 6ہہٹ“5۱ غرور [5وہو ڈبورچ پچ ووچ ییآکہدڑچچ عوچب چک

 یو ی7 ہ۳ چہ. ہا بو ھ٭٣جب۲ / خىیےر "ىو× ىروج

 ہ57 وا٭٭ یج مج ہتتےووج ٭ -چرجؤ) ج۳ 7
 مر ك7 چہ ہ7 ۱00 6۹7 )وت م٭٭ ۹. 7ہ

 ت77 ٣۹۳ ۳ ۱ ۹7۳77۲ 77۳ ۷ر7 777 ۴77 7 ٠

 ا۳۳7 ۳775 / (خئ۹) 7 779 77. ےک ہ۳ ۶777
 ٭برت ہ۳۲ ہہ ٭< جٛصو+ م۷ )۰ قیم( ۳7 ٭

 ]7۳۳ہ ۶۱۹ج ۳۳/87 (ن>۶۰) چ تہ ہر37۴ ر/ قر ہر وہ
 75و+ ہج 7+ یجب یرربوو٭ ٭چ_ یزاغج٭ہبہح ھچ+/ میجر ي

 ۰۳۱+7 پتہ ×× ×7 577۳ ۳37777 57777 ٣ت 77
 ×× ×75 جر٭ج یب مج قرب 7۳۶ ھ۳۰ كم :937/ 5

 ٭جعچ ٣۳ع 5 ۳۱ یمر ھم 7۰۷ ۱ ٭جچرچیے
 جج یجب 6ج مج جر مرر 8م یہ7 ہ57
 ۳×7 چ"ج+ ید یر7 راج چہ و3 ر ےہ مج

 8ہ < 7)2 77۶7 57777 ۳ہ. مت ب۹ ب7 ہہ ۴

 ڈوآ]ہ٭ر مندر ٭”ج7 وجہ  و۹) < ہ؟ہیو٭جو ۱۳+ یک ہ٭٭
 موجس ٭ڈہ)۷ بحر 7 یڑزوج یہ وج جہ وج جج یچ٭

 ہبہ تک ج65 7 ۱۳ یہ جج جیجج ر ر,کوو ی چیوےی|)
 مدر) مج بچ جت5ج+ یس وہج+ 0 پرچہ وچ
 جج دہ ہے بو یج؛ چاہ رچص وہھوجج دروووج

 77 77! 7چ 7: ۹ 77ر



۱۹ 
 وج خال ہک رسد اد درج یے خدما موج ود جا دمپ جج دیس ییا ےک سوم دق یک ا ا ہا ھا

 -٭ ہہ ہ28 ٭ مک 8 ہو وو
 ج8 5۲٣۴۹ ۴۹183 ۹7۱۴73۱۰8 71111911 ۴۹۳ 5۰اچ 5
 حمرو ۰ مو 8ت, ہ۹۳ ]8 ۹3 ی٦ ×۲ ۹۶ (1
 نت. ٣ چہ ×٣ ۷۷۹۲۶۹ ٭٥٦۳۰ة ٭8 ۶۹۰۹ 85

 تسشسسااتمشسس دلانا

 پس جج انیيَسِلوَكاْولوْثَ دشسدججرشساج

 5 8۳ ديا ٥۳۳۵ 5 یم اڑا لات
 ہم اگ ہش ہد دج ہ ہوع ہم ھ
 ۔حج٭+ ٭ ہم ٹج1 5)3] ؟۳۰ ہو٭اآت ت6 3۳1۱ک۷۵۱ ۹۱19575

 "و1 (55]881073 5 011

 تم بج ہ7۳ ۹۲ 875 َیَيرْضلاََماَوْنَوََو ہللااوشا
 يح٭ 7)7۷8 >٭٭ م3 8 ب×٭٭ ۳۳۲۳٣" ۰آ ٣۷۹٦۴

 مچ ۱51 ×5, 11 ۳ 75 1 11۰۹ ۹ ۱ 7151 ۳۳6:٥

 ہق جج وج ہت. َٰمااَوَتا "٣۳٠ج >٭٭ رظگَلَ
 مل ٹمڈئاکْشَتن مر × ]ج ×8۱ ہ٭ ٭۳ یا ہہ هہ٭

 ٭ج.ح×٭ ۶۱ ]۰ 9-38 مہ ہ۸۴ کب مو 6
 چپ ۴ رت مج٭ م٭ج۱ ہ٭ >۹ 5+9 ا881۱ کتا

 م۶315 77 ۹۲۰3 77 6 ۱١

 ہے >1 51 ۹751815 (35)-ل٭۹ >۸, ۶۴۹۰ 3484
 تک5 ہ5۴ ۳ 775۱778 ت۰۳ یک ۳7 ہ۴

 نج می 8ی ۱ ہک 551 ۹ ۹37۳ ۲۹۰۳۰ 757
 یہ ]1۳۰۶۹) >۶ ““5151۳' 71 6 2۳57۴۰ 7187.7 ۱۲۰١۹

 7۰7۹ ۴. ؛ ک۹۰ ہ۳۳ ۳٣× ٭8٭ ۹ 7
 >ہ11 ہ <۹ دہ ۴381:۴ ہہ 3اک ۹۴ ۹۳5

 رح. ۳۱ .[٥ ,٣٢۴۳ ,1۶ ٣۳۳" ×5 3۴۱ص
 مج ل8۷ ہ۴۹ ۹۰۰ ہہ ×۴ ×٭3)و مکر << ٭<٭

 کج 7 ایس ۱-.- (چی۹3))

 یجتروہ ۱۳×× م۴ ×ہے 3۹8٠ہ. ۴ 30×۱٢
۱ 9 ۹۹۷۰ 

 >جیمج٭: یو ہہ ×۳ سر ۹9-< ۹۳۳۲۰۶ (۹۰۷)
 ج31 ۰ ×7 069 ہ7 ۶۰ ۴7 ۴۹ 3
 ہم ح ١ ۹۹1 مع مم م۱۹ "۸۳ 65
 دن ×۳ إ مت "مت 4, ۲77۹ ت۳ 1۳3 7

 5 5۳ 657 ] 6 :71,]188 ۹۳۳۳ 3۶+ 51-6 6 ٥٤
 تو 8ک ۱ ے5 ہ۹۰ 013 د۹۰ ×۳1 ۳۲
 8ہدرعو نہج ((؟<أوذ۴ ۱ ہ٣. -غ م65 ۱۳۳  ۳0۱ 5

 5 ۹3۹3ہ ۲۱53 3ج ۳۳۰۹ 813) 3۴ ۱ 5 1 ٠۹(
 چہ جحہ وک 2ی *۲۹ ۰٠٠ ۴3۳ ۱۳, ۹إ۹) ۳۰
 مہم×س5۴۴۴٣ ×۳۳٭ ےوکڈ ہ١3 (١ ۱٭تر ۴۳۳ ۳۴ 5

 جج جج ٭ت  .ہ٭ ٭جو ہج- ُمْیَتْسَتَمُلَِلإَتبَمم

 ۳آ: 75۲79 ×7 2ت7 ہ70 ۹۶ 0 1۱

 ۳7 ہ5۰ ہہ×ا٭ا ہ۳۴ 3۸ ۳٦ج )5۳ 6

 پاس اج
 ان یوا کیری یہا دہ رگ را تق اک کچ رک اہ یہ ںی اب ئے ہیر ورک وو ہیبت ای رے یکے وا دی ہا اگ عو

 ی٭۳| 7, 5۱۰ ۶۴ م٣۹٣۱. ۳۳ 7٭ہ٭ *وع١ 5

 -ہیعثى ۱ بہ ہم مر ا م٭ ہم”: ٘٭ ",۴ 75

 (یربر-<٭ ٭×5۴ ۴5۳ ہ17 ۴۹ ۴ 5۲۰۴۱ ٭۱ ۴۴
 ثج کال ك۴ ہو ٭. ہہ ۱ہ٭٭٣ ِ"ب-×٭٭ ٭م متی

 ۱9 ۰18۳6 575 ۶۹ 5۰] 7 1 ۱-- (ی3٭ّ)+--ج87)

 ہو ڑ۱: ۰ ٭۹9۰ ماتوک ٭*۱۹) داچا5 3155 :؛ ی
 *چس ۱-۶۹ 861۹11۰۹ ۶71۳۹ ۹۲81 ۶71۹ ۹77+

 11 ۶۳۰۶ بک ہ۳ ۹9٭ ۴۳٦ ہہ ۷666 ٤5

 وہ ٭!]ج ۹ 5 ٭٭ہ ٭م"٭ 88۶۴۴۰۳ )3٤۵( .٤<
 ]ی۶ 7 1 ۲ ]159 57157 ۱ ک7 97۶ 7 ٠1

 ےل ۳۸۳۰۳۳۰ م۹ ہہ ×۹ ۶۳۷ ڈاک *0۰۸۰۰ "ہہ٭
 ہہ .(ک ا۰۶ ۰5 ۹۴ < ج۳ "×۰۱ .٥

 5)3 ج۱١ >۴ ہ٣ مہ ۱۴۹ *ہ٭۹۳۷۷7 3۹3۰ 78
 6ا ×5۱ ٥۳۶1 >۳۶۹ ۲ ۰) ٭ *۸۳)۹ (۹۹۶ < 7

 م6 6۰9۹166 ۳14 ۳91 (۳ػ۲۳۱ ۹ ۱ 5 ۴5 51 517۹ ۲۳٦
 ۰1۳_7 ء019۰ چک ۴۳ دا۹ ا. ۳۳, ر۴

 ں۔روصر 975۳ 5۵7158 2۳۴ 135۱7۰75 57-7۹ (3٥3)-گ5

 ج3 ف۳۰ 5۱۳ ہم ×۳ 1۱ ۴۱۰۹ :اتآ ہ۸۷۰۷) ×۰ ××
 ی0 ۹۲۰ ء3۹5۹ ج7 ٭۷ہ)3) 8 22, 81۶۲ ۹۳۳ 5

 تک ںی
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 یجتڑو مر ۳م. >6 م9, ×77 م۹٭1 ٭.١ 5۲۰۱۹۸ )7
 ٭.979] انچ ۳ ۱:۹, 7۹5 57 ۱ (7۷]5 ٢۳* یى8٥۳ قداص ۔
 میقتسم 3518 ۳ ۹۹15 81 دیدس >۳ 451۹ ۴۲51۴۱ ۴۴۴۲ ۹
 ×۳ -۲۷ ۶۹91 3)۰٥۹4 ۹۰7۴ 37۱صك ۴1۹۲۰ 82
 چچ-چ[ ۹۶6], دیدس لوٹ ید ۴۹۲ 1 >۳5] 5۲۲۳ 787
 7۳4 ہت ×٭+ (مک و7” 0۳ ہ۵۱ 18ک <<

 3۳-۳15 1٦٦۰7۵ ہ8 (م۳۲۴ 1 ۷. ۹۳۳0۳ ۱

 وی ٭تو_زع ->ہ مج اوج <<<. ب و 0۹
 3: : ک 5۳ ۴۰۶7۳۳7 ٥٥۳ .غم٘ ×۹۰ ×× ٥558.(

 ببصجچ1 +5۱۵۹۶ ۹7۰۷ ×١۳ :٤ء8) ۹:۰۲۰۹ *۰)۹۰ 5۲۳۱
 ۹11۹9. 8)1113 7۲۴۴۰ ۶۲۴۰ 31 ۹۹۹ 5)1173 (۹86 6 .٣۳7

 تج 5٭ ,۱۳۱۱۳۹۳۱۶٣ کتا 35 ۴۸5 5> ۰۲ ۳۶]٦۳
 ٹگم5)۳۶۳3(و ۹۲۳۳۰۳. ٭٭ یا5 9۹۳۷ م6 ۱۹۳۳ "۱ تا
 ۷. ۴۹۲۷۳۰ ۳۳۲۷۹۷ ۴1۱ ک74 7٤ت بج ٭٣٭ج ء6
 5۳٦ 5۷۳.۹۲ ۴17۰65 ٭یت "ہ۲۱ ہ×3۹٥٢٦ ۹۹۳۶ ۹:7
 ۰۳.۳6 ہاہک چپ وہ۱ ہ٭٭ ہ ہ۳5 ×ثج ج٦

 دہ م٭ت5--٭ یلَہمَرَل مہ وی ہً×؛ ٭ <۱
 تہ ہ59 7 ج٣ چک51 (8۶ ۴۳۴ 5 0 ٦٤ ۹۱٣

 8۹[ ۹6] 5۲5ر3 5۹ 116, 5٦۹٦ 511515 55۴ا ہ5۳. >7

 ج۱۳۴ 7 ۹٢۰۱ ۳۹۰۳.۶ ۳۰۲۳۴ 13۵ 63۴1 ۴ا ×05 ےک
 1ک 55۶1 ک۹۳: "717 تا 1۱ ۴ ۶٦ )۹٣[

 م۲۱۹ 1۹۷۳۷۳۴ 77۹۲۹ ۹۳۴ ٠١۹٭٭٭ ۴ ٤
 ر3 +۷19 ہاڈ ات د۴ ۴٢ م۲ 5۳1 ۲۳ ہجب ء(۴
 م>× ۳۹ ٥ 5 ۷۳۳۱ (89] ا, ۴۳۰.۱ 7 7 786



 یا4 0 .١۹ ٦٣٦
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 ا1 ھ0111 9 7ا, 1 "۴7۳ >۸ یاطاج

 *٭ت 74 ۳۷۰٣۹ ۷٥۹۱ ہ۴ 5۶] ۴ .۰× ٣۹

7 1 5 551 39,99 91 ۳۶1۳۹+ 
31 

 9 ھ۳7 ۹75 کے ہک 1 5۳7۳ یج ×۳7
 ب۹57 ۹۳۳۰ ہا ہل ٣٣ ۳۰۸ ۱۳۴۴ "ہہ 8

 ”, ہت ۱18) ص9 ۳۷۹1۱ :)ہ8), ۹7 ۹ ۰۷۰۳۳۳۰۱ ۱۳ ۱

 ۹۰6 5۲5۳ ۰۴ ۳۹ 5۲ ی۹۳۴) 7۴ ۱ ک۳ 7۲۳۳۳۰ ٭×؛ جہ
 57 ۴۴۴ 7 ہ م5 7 +77 ب78١ ۰ ۱

 ح-ص5۸ ۹8ہ... ۳۰۳ہ ہ3. ×87 د×ب٭ ۳7+
 ×3 < 5۹7) م۳٢ ہہ ٣۱" ہہ ہ3 ۱8۷۹۹ 5ت
 ہ5, 5188 5551 2۱۹ 5۳۳۷۳ >۷ ہ5:ءا5 *]83)

 5۵ م٣۲ ۶۹71۶7 >7 1)788 ۲۳۴۳ ی 8۴ ء؟۳۶)ج

 ہ41, 557 ۹۱۰۳۲۶ 4۶7 ۰۹۴6 ٥٥٥ہ. 8۴ہ ہ٣٣

 7)٥٥٥5 ٣۹۱ 87. 55 ہ۱ 8٠ م578۸ ۹۹1 ٭9, ہہ

 )ک۰۱ 5777 5۹ ۳م ۹۹۹۹ ۹۰۳۹۹) :ر 8)۰ ۶۲۴۳
 ی6. 747۹ ی۹۹۰۹ 077 ۴ 8۳۴ >۳ 358 ں۱
 +5۶31۹ ۶۹) ۶۱۶۳ ×۱ 7۶ .5٣۳97 ×آآت ۴۳8 ۹7 7
 ۲, 5۳۳۹۱ ک۹۰ 97 ی >۳ ۹(1“ ×7 7۹ ۴8 (((7
 ہ۷۳ ۱ 5۲۶1 ف٭6٦٣ 5۴۰۳۰ ۳< ؟ ۴۹ ہہ! ٭ہوچج

 ٣8۹ ف555 ہ۱ ج5۰, ٭٭. ۹ہ: ۹ 7۷۳ :جہ می

۴7 ۹۹1۹3۰8 ۹5۰ ۳5۰۹۰1 74776 ۶۳5۱۷۷ 5۳7۳۴۰ 0۲8۲۳۳7۳ 
 *ورو ۹۰۱ ٢۳×

 ۔متبہہٗمچٹاکد ہت د٭ یيہبفٰٔ-ے٭٭ہ یر مہ
 ماجج "مە٭ ہہ مک (ہ8) م۳. >۶۹ ۴۰

 ٭7]) 5۳7 (ک8٣3)۔- 8 چپ ٭ ۳م ۹۹۶۶, 5 ۹۰۹ ۹۲۳

 ۳ ۹ )۹)893 >5 .؟۳) ۴۹227 3۰۳ 5۹1 5
 میک ہبہ 6۳ می ى۱ ۹۷ وک ۶۴ ی۳ ۱۷۹۹۹

 1۹1۷۲۹ ک5 ۲75 ۹5۹ ۳75 5 9۴۰۱ 97 (37۰۲) 1۳7

 7... ے ,۳۳٣۳۳۰ ی” ۹۴ ۶> 5۳٥ہ *۲971 ×۳ 7
 ]9ک ک۶7 ۴۳ *ڑو-۰7 ٦×( ۶٠۰ ×77 و٭0رب

 ۹ 5۳۶ 575 "۶ ۳۴۶۰ ×8ر ۱ +۰۳ ×۴ یىڈ
 5۳۶۳5 ۶۹9 م۹. 9۹ ۶۲۹۱٣۳۰ ۷٣۳ 32ر ٭357 ٥ر <

 .٭ ا اتوک ۲5۶5 5ک 5۴۷158 ۳۹ ۹۳۴۰۳۱۳۹۸۷ ۴

 ج9 ۶1۲۹5, 20 ×۳۳ 5 ہرعہ55 *ہ۰7ج 88 ج
 ۹۰75  ذ۹ ×۷ ہ۳۳ 1 7 ۱|

 7۳. ے٭+ ]×× مج[ ے۶: ء١ 1۴۳ "ب16
 یگاج 5۳1 77 ”, 5۷۴۶ آڈ] 15 5۰۲۹6۷, ۹)۹8۹ ء77

 ٣" ٣ ٦ ٭8۱ 6۱۰۳۳ ×83 *٭ کیو ہ6

 و×٭۰ ۶۳٣ ]گ۲ وج ہہ ہد ٭ م۲ ٣ ہ وچ
 7٦۵ ی5 0۳۳5 ہ۳ م٭ ×:َیى٤ ہن و ×۰ 8 ۲ جی

 5151 ا57۳7 ۶۳5۳۴ <۱

 ×5: ہسس ×۴ ھر رنَُل ق۳ہ بچ *ح یضچ

 ا00

 مووی ہو-٭ە]۹ ٭٭و 7ر۸ جہ قر ہوئ چی یپھمھیچہوپ

 ۳5تا6750 ف۲ 217  7 7۱

 176 139ج ۰٣×! م7[ جو55 : 2ئ8 ۹۳۳۰
 5 6, 518 ۹۹۱۹۳۴۳۷, ۶93) ہ ٭۳۴5ہ7۴ >۱7۲ 57ہ ۳۰
 ۳5821187۱1۹1 7:۶5 ی3 ۷) ×3 3ہ ۳٢ہ ]۳× یو<

 55 ۲۹ 7 7۳ ۴75۹ 77 5 ہک ہ۱۳۷۴٠ ×و×٭ ہ5
 ۱ ۴۸۴ ۴۲۹ 35 ٥6519

 ۹۹۲ 01 ۶3۰۳ 87۲ ی5 ہہ ۲۳۳ ,۰ر83) ۹ 7
 155: 15۸م ہ م87 ۴6۱۲۳۷ ٣۷" 8۳۷ ٣٣٣

 ۳۹1 ک۹۹ 51۲15 تا۹4 1181 1۹ ۰ 7 ۹)2٢۳

 ہج مت وج 3ج ہ٭ 6 ×۲ ٭٭ ٭٭۲ہ ۱۰۷۷۰۸ (كك×

 دن یہ جج .٭م×٭۷ و  ٰلَع نازئلاادساحْهَرتَآت

 للادیشَع ْنئاَعِيَسَتُت اًمملَح دکیآرل لج وج. ٴجج یچ
 5ما ۶۳۲:5۹ 3۰11 15۶ م۹۲8 57۰ ہ۳ مہ *؟ہہ یچ

 51۹ و *ا۳۶ ک٭: <۸ 7 5ہ 83-] جہ مم ۱ ی۹ جج

 537ػ ٭۴  2۰۳ ۹۴ہ ]گی۱ ہجماوج ٭< ہ۹ جج

 ۹31 ]7 +۰ ۹ّ  انُمرَعاَکِإ ہہجہ مو ع مو

 یجإت 2۷۱

 ۳6 ہ۳٢ ۹۹ہ ٭-ح ہ۱ ڑجہ جر مم یچ

 2157۳1 ٢ 5۳7۳۰ "۳۰۱ ٭7) ×8. 55 ۳۳7 *۳ ول ×٭
 ۹75رو ۴۲۹ ۹7۶91 "۱ ٣ج ×× ہم7 ہ۳, .٭1 ۳5 د×٭×

 ۳ 8۴۱ 1۹۴5 ۹۹۲۲۴) ۳ بم 57 ٭۴ :یعج ۱ ی٭

 م٦ ۴ 5جج چ۳ ہ ء5 ی۹ 8م چو عی و

 28۰ ۰۶۱ )51 8 ھم یک× 8 8بي ہ چپ یصج٭ ۷

 8۳57 5۳5 ۰۹ <۰ 5۲۹ 5٦ ۳13۰+ ٣٣ہ ٭)۱

 13715]25 54 ۱ ۹۴1۹۹, (61 ]۹ ٣)۶۲٣1 >٭ج ی٭۳٠ ی3 :
 ھے رگ یر ھد ا

 ہیرا یس ند نیر ۹۹7۹ ۰87 ,3۳۳ 57 ٠6۴ ۳)۵٥٥5
 5۳۰ 58۱ ۹51۹ا557, 5ا۹۴ ت٦ ب٭۰ کا 88, ۱8+

 +ح× ہ ×<تے ہہ ]ج6 و وت 5 ]۱ مە× ٭ 4 58ج
 5ا5 8۶5 5۱ ٭5٭ یہ 9و٭ جت بج ٭ ۱ ۴۰ ي ہ
 تد1 6 ۱)۸ ٭ 3787 ٠٦× ی×٭٭ 757, ”٭ ۶۶۲ 909
 1۹75717 51٦5۱ ك3 2۶۴ < م8 577 ٭٭ 7

 551 1157 ک۹۲ 5751 35764 1۹۳ ۶۲۶ ۱۶۰۹ ×۴۲ 9٥ 7 ٠

 ہک ۹٢١۱ یا5: و9۳۳ م٣ ہ٣۳ ہ١5 م۰۹. ہہ

 5551 ۹۹۳۴, 1۹۹ ٭ +7۳ "×۳ 8ہ جج ر ہق

 ۹1۹۳ "3۳. ۳ح 9×× 835 ہہ ٭ج3

 ۳۶[ 1۳ ۲7۳ (*۳ ۴) 7< یب٭۰ ہ۹ ہہ ہہ بہ

 ک۹ (۹1۹41 357 ۹ک 5٣۹۳۰31 8۱۳۴ا 755۱ کک (۹۲۹ ۰ 8+

 چ۴ ۱

 1)۲ 51311 "م۹۱٣ )1 >۹, ۹۸۶۴۳۰ 7 _
 ۳۹|۹ ٠۹ 55 ہہ ۹ 5551 ٭۰: ۳۴۹ ۷۴۴۰, ؟)838) <

 ۶؟(4ک۹]۶[2 717۳ ٣۶-5771 ۱)۴۳۴ 7:۶, ۱5۹۳۳ 5۲7۹ ۹1 337 مو.

 چہ +7 ×۳ 15۰ ×5 ہہ ۴۹۷ ۴ ۴
 هے ٥۵ ۴ ××: 37٭ 8۶5۱ ہبہ ۴٣×" ہ 83 ہ
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 >٭٭) یک: 5۷۳ ۹۳۳۳۲۰ ہ٭ واآاچ]أہاج وہ٭ <٭
 ہص ۹ ٭ یر 041 ۰۸۲.۰ ہ٣ ٣ر >۳. 518 ی۴

 ]۳۳7 7 ۹۳۴۳ ۴8 ۱ ۴7 )۶۱۶۷۰۹ 6 3717 .۴٣۳۳٣
 ]ہ85 ہی ہہ ۱ ]۹ ۳ 9۳, 3۹8۳ 57۹, 7۳

 ۱23, (ہدر) دو ہت ی3 ×۶۹ ۴(1 "وج ٹچ و3)

 ہت مج (٭. مرلط ہ لرھج ×5 ی ۹۳۴ 65 81
 ۳ 5717 7 97 75۱۰۱۹۹ ۴1511 5۹۴۶۸ ٣۹۳۲ ٭

 ٹو 7(0 ۹۳۳۴ ۶۹۹:7۴۸ ۴۹۱ ۳۰:۴۴۱ 5ا۰ ی ×۳7
 ہوجا ۲5۹×۱71 6۳6 ہک ئ۱ ×۷۸"

 17+ ×۸ یدرر) ہ< ٣ ٭چ5 پن قطب یک 8
۹۴ 1۹77۹6 

 ےٹیللاءناتنلملا هللا بّرَیِپ و٣۱ مال ہ۹ ٠٥
 ت۳۴[ ۹51 51۲5۴ 75: 1۹۹ ۹753۳۹۹ ۰1197577 ب1 ةبتاع مال 8
 ۱85۶ 9۷۹ ۹5 6, ۶۹۹۲7 511۹59۴۱ و118+ :ز٭٭ <

 ۹+ 1۱3۳7 ی١ 1+ ہرح٭ ہ پ٥ 12۳7 5
 ہی ۹۹۲ ط۶۹ درس ہ وس ۳)۱8٭ وی. ۳ج۱ ی٭

 33 ۳۴5 ی5 مال 1۳۹ 7۹75 5۲775 اونبو توملل اودلو
 بارخلل كا٭ ×7۰ ۳. ۶۲8۰۰ غور  ٭ ۹۰ ۴۳۴۴

 *ا[۹۰۲۷ ۹:886 566 57 ۱ 2۹۳۳ یہ 61, 215 72+1
 ہ97 ہہ ک۹۹ 21977 ۸۴۹ ۹ 71۱

 ِناللاولَح د یج ×× ہ جات ×٭ ۳۰۴ح ۱ ۳۰٣۳ ×٭۶<
 ]57 ۹۴۳ 59 می, أٴ٭ ۰۹۹۷۳ ۱8۲ ۳۷ ۹3ج
 7۳۹ -۔ (یھہ)ر م۳۶۹٣. )17 تک7116, 191 ۹۹87 5۲8 57۰۳

 ۳ 1۲۹ 5۳۰ ×۳8 ہ۱ ×۹۱ (قر ول .ز٭ ہ و )۱
8 5۳ ۴7۹۱ 5 ۴ .۳ 287 5۶74 1 
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 ہز؟ مرلظ ہ لوھج ×5۹ یک ۰ت ۴٣ ۳< ہب کا

 >3 ۲۹85155۹4 85۳ ہ۴ 55۰ ۹۳۲ 13٭۹ ھ۳۷9 85۳۲ ۹]
 ۱ ۳۷۰۹) 7+ ٭ ٭ی ہ۱ 3ہو ٥چ

 4)3۲6 ی ۹)973 73۹ ۱

 چا ۹)5 >8

 ہ۹7 "۹۳ 55۰ مورو ہ× جج وے ہو -×م٭ "و
۱ ۹115 

 53۳ ء٥ا ۹٥9۸۷ ]5+ ہ۴ ہ۰۰ ۹30٭ 8٥۹1
 چ+3) 12۶: ٦ ۹118 5۶۲ ۹۰ "ہ87 8. ۴ ۴8:7 ہ
 5اک ۹۳۰ یزیر۔٭ ز9۹ 5ئ ج08 (؟7۶]۴ م۱ ف

 ۳ا۹۹ 5٢۶3 ج۴ م۲ ھم ہہ ہ۲3 88۸) ٣"

 ١5۹9 85۹9 مہک <۱ م۳, یک “08۳۶۰ ۹ ی٭3 ہ
 3۹ ہو5۳ ۲33 ٥٥٥ م7٭ ۰ >۳۰ ٴ.ہاڈ٭جہ "8
 ۹)8٥۷6 ۳77 5 ۴7 ۱ 5 ×:٭٭ 7۳. 7
 یمر ی5 ہ5 ۹۸8 م۹ ) د۲5 ٭ہ "۲۶۳ ۱۹۹۴ 6
 ۹۳ ")۱۹۰۱۴۳۱۴ 776 ۲۲۰*۹۹7 ا٣٣۳ ۰+2 ہ8 .۔
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 ءوَجاَمولط نامی - مولظ ٣٦ 6ہ ہا ج۰ ی٭
 لوھج ی5 5۹ ۶۱۹۹۳5۶5 ۹37۳۲۹ 5۳5 |۱ ک *16] 5٢۲۳٣ ٭07: ء۷
 ×٣ ہہ یک ۱۹۳7 ×۳۳. ۶۳ ]۹ ٭حيص< ہہ ہ )۶
 ×۳9 ۹75 ہ۸٥ 6 ٭مہ ہ۶ ہّخ عرب مج 6

 م558 ۹۱۹۳۷۳ ۱55 5۱ 75۱ م٣٣ 3۸۹5 ۲٠۴ ×)٠۱×
 حر ۳۷۷۰۱ ×۷ 5۳ یہ ٣۰۲۰۱ ٭ہدوچت ۱۹6 ((8ق] جج
 خم ہہ ۳ر ۳۰۳ میت ۱ ہو5 مم ہہ ہ٭
 ڑجعچنط ٥ذ۸ مک ر۹9۹ تو۹ ہو ص5 ۱ فج م٥
 ڑاکا 188 2 5۱۰۶۹۹۳ کا5 ۹٦ ء۳٣۳۰ ٭۹ تب۴
+7 5 88۷۳۰۱ ۱71۳5 5< ۹5 15× 55۱۶۴9 18 
 ۳0 ۱1٥۲ ؟ااو۹ 3*۹ ب٭٭< مات مرزا ×8۳ ۹۳۳ ٗ)

 ۹39۹97, 111۹ ٥:٠٥ م٭× ۰۰ 78 م5 ڈو مکو
 2۰۹ ۴ 1٥5 ہ, 55ا ی5 "۳) 07۹ ۱۹۰ +٣7۴7

 78۶۳۱ 5۳۶ ۴5 ماہ۰ ۳٣× ٠۳* ٴ.ص۹87 “ت× ٣

 ہ۰۰ ہ8 ۱ ۹۱ جہ٭ مما باک َنلَو کی

 بثج ٥ 5 مہ ×٣× یحجمر ہ ٭وو (م٭ چا - میچ
 ۶۹ ٭ا5۶ 5۱۵ ۴15 )4۹۳۰۰ 7۳ ہہ, 8 ۰٣٣

 ۳ 5.7) ×7: ۹۹۰ <۳)8) <0 ]3۹ 7 ۳ ۹۰61 ۳٣1

 ۹57297 ۴۶۹1 33718۱99۳[ یک 6,۳۹ 5179 ۹81۳ 7

 ہ 5۳58 25185 5:8۱51 ك5 5۲۳۳۲7 5 97۴۳ ۴39 د٤



 پبیغلاع کاتا بر ×۶۴ 8۳۶, *ز۳۴ 7 ۶۱۰۱۳ 7آ 7۱
 51 51555 7)91۹9 ۷۳ ة۳ ید ۳٣ح ھ۹ ۹ .>۴)۴۹)
 ×۵ ج۳ ۹۳۰۰ 3ي ٣۲" ۴ج۹ ٭"٭٭٭ ی٭ ہہ, ِ
 برج ۹۹7۹581۳7 7۶۲۳5 ۳۴۶۰۳۰ <۱ : +7

 برد ۹۳ مم ٭ ٠٣۰ 3۶ ی5 ہہ >۷ 5)۱ ٢
 ٭ ہ۳۶ ہق ×۱ اتجو م4 ہر93۳ 8۳ ٭۷۳۹ ۱۰۰۰ 7
 ۲)99۹4 8)۹ ہ۴ یا( ٣52۶۹] ھ)٭ 7۴۶
 ل۴ 7 ۳۳ ۳۰ ۹۳۳۴ ۹۲۳۳۱ ۴۳ 5۹ 0 ×۴ ۹
 بج مج >٭58٭|م : بج ب3 ۱ف ].٭٭ 55۵8 ہ53 8۶ ہ
 551 515 5۴7 5۳ ۹ ج7.٭ ۹۲۳ 2ط ۹ جہ

 )۹ ٣ ۳ی ما ۱ 58۴ 5۲ ۹5 ۶۳۰۸ , ٤۹
 3 ۱)9۰9۵ ۰۳۴ ٭ 8۹۹۳۰ جت ×۹6 8 81|

 جگ م5 مر )7۹75 ۱۹۰۲۸ 8:۹ 350 519 ,5۷۲۲5 ٣۳۹۹5 ۰ ٣٣
 چپ و >5 5۳۳۳] ۶)۳ ۷ 1۹ ۹۲۶۳۳۹ ۳۴۰۳٣٣۰۴۰

 نت ص7ا م۶آ ص۰ ۱)9۳۴ ز۶× ہ15 ۹۵ہ م۳: ء5
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 ×۰ ہ٣7 ت-35+ ج5 رکا نَمازََمَكَيِزَلاَلاَقو
 چک ۴۹1 5۲۹5۱۰۱۹۱ ۹۳۰1 ٭ 3ء5 ۴ ۴۹, ک۳۹, ۶
 55۲۳7۰ ی۱.  ج ےہ چک 0ا94 ۱5۳ ہ8 مہ <۳ ہک
 ک۰ اچ-47] 5 أم۲۳۳۵ ہک *زەو3۴ :ہچ٭.٭ ٭٭
 ۳۹, ۹. 55:9۹ ہک ۹1۳۰۷۳ ہک <9 9

 یا نانا

 گ۳۳)| ۹ب "چک |3 ۹ ۹ب۷ ۹ "م9۰۲ ((ر۔ہ7
 ہ۹ ۴ مم ہ ہہ م۹ 85 908 8۹۹

 ی۰ ی۷. ء1 [۹۹ہ ک1 موحک ۹۹۲5۱ م۲۰۳ ٭۹1 +87
 ٹا ہ۰ 5-7 ۹ 7 ۱۱۹6 ک٭ ٦ ی511۹ تا۹ ۰ ء۴

 581 کو ۹. ہی 8۹ ٦٦" جا ی۹۹50 87
 ر53 ك۳ا 7۱ ]۶۹: ]٠9 ٦85

 ہتَقزم رم س86 یرم یی چک ۱ ۹۹ ۹۹۹ ۶۹1 ۹ ۱-۳۷۰9 )۱

 قفس ۔ی| ہ۰ ۱۹۳۳٭ 5-57 8 ۹۴۳۱ 5 1۱

 2۶۹ 1۲۶ ) 787871چ (2]7)۔ی 8 1 7۴۳۹۶۰۴۹ 7
 کا5115 ۹ر۹ 5 ۱

 ت1 ہںوُثحْيلا یخ 3هس
 ۶ هَلَو شام ِتزدَکلا یَمدَل ئِنلاِ ليا
 نکا دین لا میلا وھد ةرضتلا قدصحلا

 ہا او اک لورا کیا والا از
 2 9 ہک نا لاقد ج روح ںی 2
 3آ 4ع تعال بغل مل منا رد یی

 ِ ںی 5 وا ا دلط ول 7.
 رپ اولی اوما نازل یز جیا نٹ می لا بکا و ا

 ٦: شیلاو8 ہند و قت جفا
 . زچر نضٹأ |دممْؤل كيا نیز دزحفما توا ق وعس

 ت02 _- وی
 ہوا ھ2

 ےتآ نما املا اتا ی نکا ملا او اوتوا ئآ نکا یی 3

 2 ٭ج َرُئزعلااِو ارم لِإٌَیى دي یحلاوش كر -

 . ص2
 اک گ7:

 73 ٦ - -:7 7 کا 4ھ رہ ا 2 ےل پن ےل رہ قبل ۶ے  ھه ×ط ھ یے ى
 مک یخاپ رہ یک یک

 ہیوہ ہوم ہ بآ٭ 7 جچر٭و 7ہ وچ

 مر چپ ہب ہو٭٭ ۸ ۰۳0 ٭۲ 7۳ج ب٭٭ ج۰7٣ ٭
 ۔ح مچ "8+ بج  فصت س۔-×٭ وجہہ ر 58 ج5
 ٭ج ر مر 8 جہ٭٭ ٭ پک ہ۰ ٭نی ٭ مو موج 7ہک5
 ت۲ ہ7۰ چہ ہ٣7 جہ یو٭ ×۲ ہ۳ ج7 77 7۲
 ڑ.۳ ×61 0مر چپ م۹7 7۳. 77۳۶ 2۶ ۳ 77
 7٦5۳ "م7 577 77۶ ا7 77 اچ ۱7 7|
 1اا یا ا یا ریت جت تا یر را

 ا ات 2ق تخلیق اسم تیس سوپ

 57ی۱ یر 85 اوج پچ طب ہو جج ورچو یڑچہچجچ
 27ہ 6۳77۱ 87۲7 ہ7 ج7 7۲ - >7 9/5۱ مز
 ات 77۳7 ہ7 ہ77 7۷ چرچ اچ دا ۳ 7

 ینہ ہہ ()تہ7×ھ< +ىی)٭ہم۳ ٭۱ مر ٭و٭7 ہ87

 یہ یت 7 ہا لی یک آر ا99 قر یر

 ہ1٣ ٭6. بہ ٭٭ 7 یک چہورچ یب 7/7( ك]۹ ×× مج نج

 یرہبہوج عو مو كم یو وک. 82ج ۳ 0۵
 مم7 7 ۰7+
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 ةَتَمس لاَ نک لا لَحیزمفَآ ےس ہو ہہ مچ

 ۹5و 55 53 * ۳٣ ٠> بجان5 ۷ ۹6 .9۹١
 ع3 د3۹ 9 ٭9) بات نون م۱ کج تمص ہوج ہوج

 ظف ز۱ ہت ڈص ہی ٭٭ .< ہد ہ2 ہا ۹
 ےپم35 ی1 ۵۹1 ٦< . ہإ یہ 5و چورو بر 5چ 6

 81١

 مھھَح ابو موت دیا یبا میلادرمخ ا -56319 35 چو 6 ہہ

 ۹ تحجکت بہ. ہ۶د ہہ ص٥ ۴(۹ ہ١ ہے
 وہ 839 ج3 ]جی ۱ ]حج ٠ے و٭جرعع 56
 نی بیج ]مے مے 3و میم + ۳ ]٭ مہ 5

 ۹1۱۷۳1 3۱ <5۴۹> 189 67 1)۹۶7 7۳5 71۳٦
 ےس ×٣٣ و84 1۹۴ توچ ہ٣٣ ٭ج 5

 م۳۴۱ 9۲21 9157ر×7 ۳91۹ ۰۲36 ہ51 ۹۹۴۳۹۳ <
 3ج ۰م. ہی5 7۹ ہت. ہہ 8٢ ۳۷٣

 *![95[9 مج گ3 ٭۳5؛ 3۱۰۴ ۶8۹, (ہ٢٢١3 7
 مع ۹: ۰۹٣۱۹-۲۳٣۰۶ [8۹9 ×ہ) ہت510] اک٭إو 1۲5 7۱

 الّمَتاٹمدِؤاَداتمتا قل ۳اے و5۳ 75 ٣× 3ک

 ۹آ ]و55 | لضف یو -ہنراتج< چپ یا5[ ۹ج ۱ ۹۳۰۳۲ ۳× ۵۲۳٣۳٣
 ہو098۹) ؛ ٭ مہ "59ج 57 ٢5م ۴۳ ۳ما ۱
 درک د۴۳ بحرج ہو 5ہ ا( )۰ج ۱۹۳5 ٭ہدر٭+

 نورج) وج ۴ئ ۱ 95۳1+ ث۳۹ ۳۳ ترؤو ×۳ ۲ ١×
 ۔٭×ع مہ بور مو 3۳۳ "۱) |ك3158ہ ہہ قر "۹۴.

 >۷ >۷ >7 ۹۳ و538 8۴ :) 3۲988۱۲8 یب۳
 م5 د۲ 2۳987 ہہ, 57 18۹ ۳۰۳۹۱ ×۹. ہ7٣
 مو وج ]حج 76-٠0 ہہ 3ج6 ۹۹۹ 51 ۳۳۴ 5

 ۔ح!م٭٭ ×× ج ۱ ۹۹۳15 9۲۳ +7 ۳×۹۳ ۰۲8۳] ۳
1381۱ 81۹1 ,23929 

 نوللآبغ - نوا ×م 6 بیرات تبع ٭چد ۱ ۶ ۹۴
 ممے : ہک د61 ۳7 ۰۹۹ . .+1۹6۹ 51۲۳1 ۰۲4۴٣۲٣۴

 یجچر ٭ججچع 859 ہ پ_رگاک 6 ٭قیو 5۹ "7
 ۹1۰۳ ۱ و9۹ 75 ۱ ((33۳ص]ص7]ہ۸9)

 تجح ۷جج یعورم[سہ >۱ <5 5۸ یک ۹13ج ؟1 چت
 ×96 ×۱۹ وج أو, ×5 7× ×12 ۷5)39 ۹۹۰ ۹1 ) ٭

 +۲۰ ۹۹775 ٭ت۱٥ 1-۳۱3 ۹۲ ٭85 ۰ عت

 مک ںیرع ال نالو کرسی ۹۴.5۳۳5۹8

 اج ػجچر< ہددح٭ >۳ 7ہ ہ۹۰ *رف ٭جأآ : 1۳۹6 ہم
 5169 53 "51۳۷1۱۰۲۳۴۲ 5 131١ ٠۶5 128 اا5
 )جج ىججرم٭ ۳ا56 ۱۰۱٥ہ فی 515 ۷۴ (6۹

۱) ۹ ۹575 

 کد ہ8۰ ×ے ہہ مج یجور۔ہو وو >۳ ۴ہ6
 مج سے :ہانسافس< 5 ٭ب ×۱ ۳۰۳ بج مچ

 ہن زتز

 ٣٣ أبس "۲۳م ٣۷ تم حسد

 ۵+)/ئھ7) ٰ

 .] تال ِإْضَالا را ملا نیھھَح اَت: مون فا قر
 4 دگر امکلا نیاڈنیی مع اعقتَأ ضئالاحود ١|
 ا ہل ست اگیَدؤ داتا فلو ۵ پتئييح لَقلَدَيال |

 1 شا نا سا لاک لا رحم ں زا لابی
 ا نیلام ا عم اواَتعِادِدَرَكلا قَزَيةتتْع آ

 ا شاروبدی یب لک نم نا نو روا علت
 ۔! ویل یاذَءْنَِتِقْذاَنرَما نَحْۃهنزلتعتالَ 7

 إ ںاولاک ناک لا مو بیراتک نانا کل نعش

 اِ اَبنک طا لَع یکن |

 ٢ یدانع نشا دؤاد لاوامعا تی ٹرذ نیو :

 ا ةيوم علامت عی ات زا آ1
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 إ ہما پالا قاتل ام بيقلا نکا ن اکو تآ ٦

 (ممح) ب ہورہی تب اٹ 3ک >7 جہ ہہ تہ یم جزیہ ۔لوچریج

 757ق 67 ۲7 ٭ ہہزو ہہوجت وہ ۸كی ہز ؛ یر ہرو زو
 ہ77 “7۳۳۳+ ٭ ہم وہ+٭ جر  ہ وو33ڑو ٭/ئ بج چو +
 5 3ج موہ ہہ ×× چاک ھر ہرج تبوو وس ەج مو
 ٭ت ہرج٭ تو ۸تک م×ر ہروچچ ہبتر٭) ٭یرج صو چہ
 بحح بجر٭ 5۳٭ہ جی ؛ ممر ٭"٭ج ہتہو ہ5 ٹچ
 ۔خیاچ 7+ ہ٭ ٭ہ ٭ک ہہ یے ہیوم یروو محو دو
 ۳7 ۶:۸۰ ہچچوہ ھو یجب م دہّہ ج٣ یوم ر ہر قربجع
 ےہ مرہ ج٭ ۔ق×ج6+ر مرز یہ ڈیربچ مولوی بو ج7
 جو ٭7. موج ]٭ ۳۷۳ تآ٭ -7]تتح جو یوم ]7-۰-۳ 3.
 ہو ٭ اخچ جہ ہ7 ہے )ور مدر ٔہجج ,باج ہجسوچھچجچچ
 ۔ق ہ58 ]7 6۳۳5 یج درج ہہ یجب رچچوہ یچ
 7. ؟٭ ہا مج ر ہ5 یرچ جی 756 یرہو یچ عوو
 ہج!53ہ جبر جوج (ہ ہرچ درج جج جوح یپچ
 ہ5ز ےب 7۳۶7۳۷۰ ر ا۳۳77 ہک جج ہر دآز آہ باس سوچ
 ۔”چ چو ہی ٔ-_ہ پہ ٭ ]یر یمر ہو ہرچوویےج
 تر ترس پاور یوججو ہرج بجہ عڑاڑو یورو
 ورک ر71۷ مہ 77۰۳ ج7 ر ک ی۳ ہلووو ر ہچیے×]ج دججچرجچ

 مچرہو جج "جو ہہر ےڈ_ممجع ودجیوو وو بس وچج جیو ر
 مور و ٭ہط  قیرژروچویو می عجب پہ وب مرچرچ
 ]كم ٹنرہ نر +-ہ۷ بہ ج. مودر مروووومعمو آو یج

 !:عیج إ 7۷ہ 35 ]6× ہہ تہ] ہ٭ب جو9 عی *روج
 ےہ 7777 د37 )٣-جہ یزج یاج دجہ سر۰ 77۳۳ 7چ )ریز
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 مدح اس ژج وس“ھجچےرعح وسعماچسو یو ا او یر ییہ رب هر درس بب لوح فام تراکیب ال کہ یاس بد 0 یت ا ای اک

 ->حمّق ]۹ 8م < ٦ یج ٛ٭ ڈاٹ >٭۷16 ]جب 3سم ۱
 ک75 ٍھج جچج۔ج و ٭جئںہج٣٣ وبمبت٭وقزُ مو

 ۹۷ا۹۴ 1511 711۳1 7777171 ۴1 ۶17۳۹ ۰۱۶۰۲۶۲۳ ۱۳۰79
 حج )۴۶ ت٣ج ۱)7

 جہ یزیر۔ے جم ا۹ قی۰۰ ۴۳) ہ۲ <۲ ؛
 مو 9ق مجترج ئی جہود وہ م”ع٭مر ة٭

 ۳1۰ :89۳۰ ۹:51 ۹۳۴ +۳ ب۷ (9۹۳ت] ا۹ج أ]ح۔ج ہ۳۰
 یبرجہ3م ہمہ می, یب جج مج ۶ و وچ
 ت۴ ۵ 9518 15 162۱۳6 ×۳۳ ٭ڑہ 1-۲ ۳+1۴]18

 ۳< ۱۱۵5 ۹۰۴ × ۲۳× 5 1۱ 5 ۹۲۶۱ ۴۳( ۴1٣6
 مو ٭ ما ۱۸۳ (ک3ئ)۔ی5 87 ۳ ١٠ ۹۹۳ .٠۳۷٣

 رو ×| ۳ك8] 2۳۷۱ ۴ ۱

 ا1۷ 5۳۰۴١ گڑ ۳۳۴۳۶ ۳ 657 م5٣۳] ۴( ۴)٥

 م13 ۳ ۱۶۷۳ (.5عحئ) ٭٭٭ 11531 114713 7۳۰۲ 3۳۳۴ ۹

 7۶. 9۹ ی7 3)۴۳۲ 71191 ۹)7195 721 ۱ ۹۳777 713]۹۳) 49
 5ط ہ3 ۱ ح6۱ ×۲7.) م1٣ ۶7۴ ۳۰, 5ہ چج
 5۳ 7۲۳۱۴۳9 8تر ی٭٭ الد-چ× ہ ٥۰۳۰ :,:آ 1۴ ۴×

 ر9۱ ٹو ۱۳۴۳ ×۴ ب50 ۹۳7 ۲5: 3۱۰۱ ۹ ۳
 *ر×!ہزط م۳۴ ×ج ٭ ح86٠۱ 3ہ م٭ہ ہ۱٥ ۶
 ]بر ںی )وم ,١(۹ خ۳ ٹو ہ 5ا۷ ۶۹۲۹۹ 5۹۴۰ےءم٭

 ے9 ]۶ ۱5] ]559) 7)17۳ (۹۰۳۳ 18۴ 7۱

 ک۳۹ 9ے ٭٭7ہ5 یہ چیئر ہ8 5۲۶۳٢ ٭

 ۔چیج طک ہ م9 ]وی ۹ی د۱ 8 ۹5۹ ے 5
 ےقر +7 یس ہم ویزطم-٭ ۶۳) ۶۰, ١83 ۶:19: و۳1
 ۳۲۲89۹ 6 ۶1151139 ۴۳۴-5۴ 7۴۳5 ۰۴8 ک۹۰ 7۹۳۴۰ ۴

35۱۹۴ ۰< ۴۳۰ ۹۹ 95۲۳]])* ,9۶ 31۳۴ 

 ڈو م1 +3. مج یو قرج ]م۲۹۷۸ (٭×٭ ۶۳۰۳ ۴۰۴۳۴ ۱
 ہ۔نو-وودم6 >-.ر ۹۹۴ ٹ۹ ۴۳ ك۴٣)5 8416 ۴۶ ۳ ٣٣

 مہ۔ 9, و ٭مجظ جے ک وم ہے. ٭:]ہ 8۳۴ہ ك۳
 مج ٥ك 2)۳ >۳ ی۹ 6 ۹157۳۳ ۹۲ 6۳ م۳

 ٭۱

 ١٦1۶1 ۰ ×۱ ت٭1 ۳۳۴. کرک ×× 516۴
 ح.].. ٭ونت ٭جى ۹ہ گم یہ ٭چیح 0. پجج
 ہم ۲۹۲ہ]۹ 5ر "8ہ و99٠ م٥ 8ج۸ ۱ ڑ6 )۹1۹ ۳ب
 مح 6ء9 8۹ 5٥ 51 8 *7)۱۳1۹۸ ۱ 7775 ۳۱۳ (>:2)۔ی٭

 5 چک 5۳۹۶۱ ۶3 ۹ت۹ ؟|سہئ 3 (۱
 جہ. ۴۰-18 < "×37 7×07 دتچک 8۰: ۴8

 ں۔ہ.. ٭م مٹی تجج >3×]7۷ ۱۳۷١ تھو.٭3 7+ ٥٤

 وج5 ۹۴ "م١ 55) پآح امت مَا نامآد

 ۷19 756-7 71 5793182 1, ۹۴۴ ہ61 ے32] 7۱7 ۴۱
 ۷۳۶٣9 ۲)۶ 127 5141 77۹ *1 ۱ 1۹۰ج ۶1۹۳۹۳۳۴ ۴ 77
 ہم زید ۹۳۳ 3۱7۴ ,۱٢ 5105 ۶۹9۹ یو ۹۳۳۱ +5
 ٭×٭ کو٭ تہ ىچجصیز ہم ۹۰۳ >08ر٭ ۹۲۶8) 2

 حج ماا[5٭ ۱×. وا5 9۹7) ۹۹ مہ ب۹: 5۲53
31+ 

 5۲۳۳۳٣ ۳۳ <٭ -٭688٭۲ ہ۲۳ 5آن ۱)۹۴۲ 3)

 ےجی <۳ 7۳57 ۶ ۴۱٢ 5۳۶ ۲۳۳ 77۳7 ۳٠
 ٦٦ تب بج ٭ہج جج ]ےہ حچحجرہو ہہراخ ڑ9 چپ

 ہ ×۳ ڈج+٭ مج و365. >۲ موہ تہوؤچ ہ
 ۹.<۹1۱٣( ہم۷" >۴ 5۱ کت: ہک ٦ ٣تر بب ۰ مرمجو<

 ا +35 ۱

 رش نٹزئوخن حضِک دلالت ہ٭ ۔أ
 ٹو ٭ "۳۳۰ <٥ می ۶8۶۹8۱ ۵ك۵ 18ہ تع اچکڑو
 ×۱ ×7 ۶۱۱۳ ۳)3 ۳٣٣ .ہ :تر٭ 767

 3۳۳۴. 55 9۹۱ ۳٣۳۲۳۰۳ ٠۱۹۸۳ گو ۲۳ ۴5× 1٢۳۶"
 +.× مج 8۶۴۱ م5] و( م٣ ۴5جج :یئ3) ود ہو
 ۲957 ×2 ]۱ ×7ر ۹۹71 ۳۳ ۴۳ )5018276 21375 7
 ٦٦+ 5ک 5 ہ0 ۹91 ×۳ مہ ۰ذ۴ ۳× .ہوح ةرمکا
 كد3( م9 *!ا5ہ, ہ٠تت ہ×را٭ ڈو ٭ت 2و٭ مج ہ)”ز

 <7 ۱۳۲ ك۳ ٭31۳5 3ہ ج۳ ےےٌآ ستآ ةیتَمََلَعَو

 ×٦ د7 9۰۳١ ۰ ٹا ج ]۲ ۶۳۳ ۳۴ 5۷۶7۱

 ٠۹ہ ۹39۹1 ِدَّتقتَيَنَد را یہ ۳یہ8 -ئ98۱ ردت
 )66 ریدتت قیم چک5۱ ٭ یب ٭ 3[5)و ہ بص٭ درجرو ۳ج۱ ہج٭)
 جو1۱ درس -یڑ ×00 پچ م٭ مور ح٣ بج مہ( ۴ ۴۳
 دہ می 5۶ ۳۹۲۳۲۰5۲ دت مج ×۱ بما قیزت ہ 6
 ٭ ۱5۱ ۳۰ ٭5×وکہ 8ي ۹8 ہبْیم -ج] ]35۱ ی یصتکاو

 7۷7.3 7.7 ۹7 (3۳ز ہب۰٠ ۹8ت ج٭ میوہ +3)ہ)

 9 مج وجہ و ٹن مہ 'م-><< نرج قیجوجع 5
 7 9ہ <ہممجترو ر ہم۳. 51۰ ۰۰۶۴ ۱۹۳۳۹۰۷۲۳۰ 9 ۴۷

|8۲987 

 ہمج مت دتا یرَيَنَك ۔یو ٭ مہ" ہہ دو حس6

 7. >۳ 79 ۶97۴ ۳۲۳۴۴ م3 ہم! ہائح د-رورج و جی :ج(ہ٭<
 ٤۳1 255 7, 5۳۳۰ ک15 6 3١۳۶1۳۴ ۹ر۳ 21 ۹92۱۰ )و
 چہ چو م٭ مج. ۴۳ ہ و0[ ة5 ےبيرج6 << هچ

 ۳9 ۰۰) ۹775 3156 ہ5ا ب۰٣ ×75 7)9 و] ۱

 ۰-۳ ٭ -نآ[9٭اڑو3و ٭۰۳)3ج ۰ ۹۹۷۶۲۳] روک ہ٢ 96
 ٭ ہہ 93 5 ۰-۹5 ہ۱ئآآ ]مح وج وجچو1
 م5 ]57۴١ 5٣1۹ ہ3۳ بہ 9۳. 0۲9 تزو ×.)×٭ *مج+--_توجوچ
 ۳۱۲۳۶۲۰۲۰٦ ۱ "7< << (ع۴ر۔ ٣ جت٭ ۷۳ 0۳ 6۴

 ۳۷۹۷۷۱ 9۶۱۷۷ ×7۰ اَن لتا عَتُصاَو ۔.ج٭_ ج×]

 >7 527 ۹ ۳21 ۱ ۳۳۰۱۲۳ "57 *حق+06 8۴,
 جج ٥۴ م۲ 8 ٹچ یەو و 18ج یر ٭و٭
 757 ۱۷ 355 “ہ5۱ و ۱۳۰۲۹ ۱7ح ۳.

 71515۳۶ 19 ہ3ا جو ۴ >۶ 0 ٭9حو ھ
 ہبررج5)و مم ہہ ہ۹۳٠) ہلڑو مہ *+نس-وہرہج

۳۴98 

,8378 ۸ × ×۹1 331 7۰ 5 ۰۳۴[ ۳۰:918 
 [۹ڑتچ ۳٢۲-۳۷٭ جج مح ْي جبہ -ہج يو ہ عچچ
 ×ہ ى جی ٭ ۳إ! ٭ 9س )و [ہ عم مژوةَچ ج٭ ہ نمی)



 تک

 و پر ہہ ھہ ہ5 وہی ہج
 ہ٣۴7۰٭ ٭۲٣83 ٭ 5ہا5ہم 5 ثم ٭٣

 ہ9۹ ۹ 57۳۰۳ ۳ مہ ۱ ۲۳۳۰>۶' ۹۹ 51۹۶۴۴۲ >حو٭ِو

 و اہہ رک 231۳ ٣.۹ 8. ]و۳8 ر× ہہی
 "۲۴۰7 (5۰)-ی٭ ۱8۳ ۴۱ 7 ۱۱ ۰۰ ی5 ۲۹ 7 5ٛ ہ

 5 ج۳. +0۹۹ ×۳. ۶۴ |۱1 ۶۹ 1۱
 و نمو

 قادشس ید سج یت ہییں ریمپ
 ھا

 راعملا باذَم نت ِنْناَيرْمَا نَعَمُهْثِيغزلَِم -×(٦۹٭ ۹

 6 7۳۳۳ 7-50 د7 × ٭] ×۹ ×× ٭٭
 ۳۶: ×۲5 ہ۹ 58 ۱ ہ8 52366 8 ۹۹۲ ٣5×

 55۳۹ ۳ ۹8۳ ٭ہ۱ ھت مت ۹۹. ٥۹
 115 55751 5117۹ ے۹ ف7 ۳×۴۲: (۹۲11۳ ((7 ۱

 ہ "۷ 87م ۲875 ہا "۹ ہج مہ ڈک ٤
 می ےےوا) ۱ ک۹۶ دج) ×× ہہ 86 8۲ 5۲۹۳. و ١
 ۳۲85 5197 5۲1۹8 ٥۴ ×٣ ۱(۶ ۴5 ی3 57۹ ی٭ ہہ
 ٣۲97 1 5 7 257 ہ۸۹ ہا ×۱ ×57 و٦۱۰ ۲۳۲ ×6
 0575 5۳۱ .۳٣۹ 9۳ ہا937 ك۳ ۶167 ٠× ۱ ڑ۴ ہہ
 ×0 ٭ ء۲۹ ٣31 5۲۸85۳ 5 <5 ہ ۹ ۶۳۱۹۷۹18 ۶+
 89 8۸۸ ۶۰۳۳ ۷۴۹7 ۹۰6 ۹755 << ہم ٭خج ہ0

 51816 اچ( ہزتک 5۹9۹81۹ ۹(5 ۱

 ک6 1 7۹ 7 اچ اچ 07 ا: 7 (۴
 (3۱۸) ۳ ج3۱ +۹۳۱ براَخ ×8 باردعم ۔یج جہ ۱
 ک 5۰ دن ہ × ٴً.س) ۱ ×۳۷ ۰× ×۷ م۳۱ 577
 830 5969) 357۹ 5۹ م3, 91154 بارحم ۹۹: 55۱ص
 ×مآت برح قع تچ۱ ۳ 5 ۱ک 14۳۴ 3۱۳5۹۳۹۴ 7181۹5۳
 59۹ 7۰۴ ت٣٤ 27 ۹3۱٭] 5× ی٭٭ ی٭ 8) ۶۲188 7

 × ٭۶۱ 55۱۷5 >۹ 8 "ج۲۷۷ ۹۲5 ٣×8 ۹۳٥ بارحم ۲
 5۱ ×8۳ 37۹ 5۹۹ 55۰۳٥۵ ی  ٭ہ رو۹ 8
 بارحم 8: 5۱ ۳٭۵ 7 ٣٣۹3 ترا ×5 وو. ۱
 28181۹ 8178 لیئارسا ینب بیراحم ب8۹ 268 ٣۳۹1 ہباحص بیراحم

 1 511 ۱۶۳8۳ 81۹77 5کا ١۰

 لات “مم لات وج و۱ ×× 83 8053
 ت۴ (5177 ۹۶۹. 15 ک79 ۳ ۳-۸۳ 4

 59۹۴5 ٥3۱ ۹218۰ ےہہ-_۔ںیج)ر ج8 ٣۲۳٢

 1-55: ہل *ہ٭, آن. ۶-3 ۱ (ج33) ۰۰× ۴× ×× ۰٣×
 ہم نم ۳بى یر ۴۱۲8۳۰۱ ۹< 3۶7۳۰۳ (3ئرکو
 تہ 5ج جج ۶ ۴ہ مج٭ ۱ ہو نت

 3آ 757 ت٣ یب۰ 771 ٣۲5 ۱ او57: قاذ٭7ج 5
 ےتچ٭ ۳.۱۰ ٭٭×٭ ھ أ۳ یعیمر۔ہ 8گٹ)ہو

۱ ۹۹۷۹۹۰۶ 65 ۶130۲۹ 

 ۱۹٥۰ ١ 65 ۴۰۲۹۹ :+٭٭ ۹8ج :
 57 م۳۴٣ 8۱۳) م۶ ك7, ۲۶7۳۷۳ ھ3530)-ہ ×53. 5

 55 ۶۰۸۱۴۹ ۱7۹55 152 ۹1۱ ر13 2-٭٭٭ ۱۲۰] ٥ہ5ر٭٭
 7۴ ھے .5 ک۹6 0ا6 -٭ہ ]۴۳۲ ۴9 ۴3 5۲٣۶

 ۳ ۶1۴۲۴ 1۱, 01۳ 5ا۹ 2ء1۶۷۶۹ ۴۹ 1۹۹ 7 96

 ۳۹۰۳ ڈو5 5۱ ۳6 ہ٭٭ ہ۲ ۳۰ ہج٭.٭ ہ۳۲ ج

 230ے اک

 م"٭ ) ہ8 تہ >7 ط١ ×× ۳ت ×× 9
 م4٦ ب۹٦۹ ۱۹۰۰ ۱۶۱ ×7۶ ت7٣ ۰۳۷۳-5۹۰ 8ر7 ۰

 ح٭ ح٠ جج 88٭م ج مج جج و" ہہ
541 ۹715 (7 ۱۲ ۴۹۴ 515 7 ۱| 

 ٭ہ 1ہ (ج31) ۸۹۶ یب5 ٭٭۴)8 58 ۹۲ ۸۴ -
 ےنیڑ مہ ج۹7۰۲۳ ۹۰۷ ٭ ۹۹ہ مم. ٭ 8 مہ ٭كچ
 را 586, 91 ٠٥ ٢۳۳ ج ہہ ×۹۳ 8 م× ۴گ
 ٣۳۴۰٣٣ 1۹۰7 ۱ 5٦ ٭-٭ مج جہ ہم 3چک ر 8 ۳ہ

 ٣۲۳۳۹ ک 117۳ 8۳۴ ۲۰۶ 1577 | اج دہ٭ ٣۳۶ >٭7۹ ×7آ٠٭
۱+ 89 196 18,51 81۹91 

 رُھَتاَمُماَررَوَرهماَمَم میلا نو ]ج١۳ (ّج)۔ہو

 3۰ تال ہ ہ٭.×٭ تہ ۳۹۳ *٭ ٭ أہ۳ہ×7 (د3مر۔_و٭
 515۱ا 7۹۷۲٣ ۲٤× ۹81 2٢۳ ٭٭9٭٭ ہہ (53یر۔ف٭٭

 چک 51 ء۹۰7۳: ٭ م57 جہ ثقرحت ٭ج ۴8ی5 ۱
 ۳۳۱515 *٭]۳۳ 7×77 (3ئ۷ر-ہ٭ "۱ا۹ م8 ۱

 71۴7۰٦ 3۴ر ث58 ٥8ي ۶۱ی۰( ہہ >٭می ٣

 ہ59 ۳.55 ۱ ×۷ 5و 81 ×7 8(8 ×۱ 3٭ ۳×
 57آ ۹۷۸ ۳۳ ھ”جک ۱ ججج٭ ۱۷ 73 یەیز ػ۳ : ی|

 م8 ٥ ۲5777 (>7۳۰ر-۔5 ٭] ہا5ن77:م "5 مج ہہ
 ۲88۱ ۹57٦ 5۴ ۳ ۶:۷ ی3 ٣و٭ جے ۳ج ہ

 5755۶5 1۲٦ 751 57 5 ۱ ك5 ۹1۳۰۲۰1۹۳5 ۴1۹۹ 8ہ ۷۱

 ہا ی 5۹ 5 م۹۰ ٣ہ ×× م۱۹۹۸ ۳ہ ۱
 م۳. 55 ×۹7 ۶ ۱87۶ :ہ× ×۳× م٭٭۸۰۸ ہ٢ ۶۱
 ب۹ ۳ تا 019 218581 97 ۱ ۰5, 75:3) ×5۹ ددچ
 ڈٹ 11۱ م۶7۹۵ مج٭ ٭٭أ] ۴] وے مہ چی جج ء٠
 8 ۴۴ ١۹۱۱ا (8887۷ یف >۴ ۹۹11۹85 ۹۲۴۱7۹] ٭1 ۱
 75٦ 9ار گا5 ۹۲۳51555 6 م۹8٦ یا8 ۱ 5
 11 ۱)5۳۰۳ اکا ٭ 5٣۰۳ 85۳ "4 ڈی ۹ہ 7ہ

 ۳۹۰۹ ب(چعچوأا) ۱

 ودغ ×19 ا۲٣5۷ 7۲18 (۹۹17 581 ک۹۰ حاور 7 ٣×
 5۱۱ 5۷5۶ اک ۳٣ یہ )۱۳۴ م۷۰ چو ٭م 5 ( ۳۴
 -اورم7و ۳]۴7 ](م٣ ٭×ئ ہہ یي یج ٘ سچ ہ٭

 ژہحح جج ٭؟ ۹ 1۹ مج آے *×۳ یک )0×٭ ٭

 اج 7 ۱ ک5۹ ۳۶ ج٭ ہ۶77 ۱ج ہ۱

 رظنلا علالت ۹. ×0 ہ۳۳ (×0)-۔٭ ٭٭

 557 ۰۹ ہو3. ٭م5۱ ہہ و ہم ٹیم نو ٭جي

 ک۹ 7171 ۱57۶7 ۴77۹ (>7:)-ک٭ 8۲۳7 ۲*۶ 7۳ 7

 ۳۲۷*53۹ :ا۰)9 ۳م 7۹,۰۱۱ 577۰ ج6 ۶۳۵ج جم یو۰

 3594 182 1۱٠۰۰7٣77 ب۳ ۶۲۱۴ ہ53 ]ج یہ ١

 -٭٭٭ 3۳ 51۹۰7۳ (کاہز <۸, ٣٣×3۹ ۹5ہ ہ58 ھ۹۰

 ٭ ہا می٭ 5۹ ۸ ۰ ٭ات 3۱۳۰۱ ۱.38
 2077 51'77 ۷٢۳ ی5 د٣٣ وت جہ 30 86 ۸ 3 ۴۸

 ۱٥۸۶: ٣ د77 دتدا5ح 5۳۴۱۰۲۳۰۸۳ ×88 ]مم ہم
 15 رطق ×۲۴ ٣۳۲ ۰۶ ہ7 .۔(چيجچ3) ١

 باد نب لمعت نم نا نو یو 1)۹۱۹ ہہر انرخس



 ٥7,., *٭.٭ بہ پڈ71۳۲۱ و۹۳ 5:۶5 .۹× 31
 ٣۰۰۳۰۶ ۱ 5۳71 5۱۹۴۶ 7۶7 ٣٣۱ ص۳  ۳۲۳٣ک5۰ ۹۳۳۳٦

 ٭٭٭ 1ت7 (ہلعر۔ہم٭ "5 ۹+ 28۱۲۴ یب۳ -ہ٭ ہہ
 ۴35)و) 33٠۰1( -. 651۹1۹۳5۹

 ×5 ج7۶ (ع57)ر ×۴ ۱۹ 55, 75 ۱ہ (83:)۔ہ
 د۰٥ م1 1۳۴ یبا٭ 1 4)۹۰۹3 3:9 156 ۹۲۹ ۴,
 ے 9187 ۶۱۳۰۳. 51۳ 5۹۴۳۳۷ 66[: 11۳۴ ۹۰۴۲ 1:
 ہ۳۹ )3+ ومرجور بئ× وجکال72۱ ہک 5۰۹1۹5 ۲۳ ۱۹ 4

 ہا 588] ۹۲۴۴ ۴۹] 9177 ۱۲٣٣٣ 59۲۶۷ ۱۶۱۳۳۴۶, 5۰۹_ ہ
 ۱7 ۱ ۹۹۰۴ آ ہ٣ ۹55591 57۴۳ م۱ ۳۰۹۰, ۳۲۴
 ۷جا215۳ اپ ہکا۷۹ ہ۳1 >5 ۳× "۸۴ 

1۱ 3(7 51 ۹ 

(38) 327۳۴۶ 7 ۹۳1 375 5577۳ 37 5163(6 ۱ 

 ہبجج ھہەس جت ٭٭ہ.٭  خکََُلاَوَمِب << -<ػِ.۔_ی..6

 ہ31 ۱ 7ہک1 (7۵8) .۶۳۴ 117۳7 ۹۱۰۰۰۹6 ء۳
 ۳3۲ ی۹۹۲۶, ٥۰١5 مج م آج مچ مج قہ 7

 ۶۹5117۹ ٣3۳ر ہ9 مّج٭ >۳ ہ۱ 7-5۹٣
 *٭٭٭ 25٦ 7تا95 ۹ ٭ 1۴۰ ۴ ۹۳۸۰ نر >چج8 ٭

 ب۷ 2 ۳۳ “8۶۹9-115 5177 ٭٭, حر ۹۶۲ ٭ 5
 تب ۲۹۹7 551۹ ۹۲۹۰۳۹۰5 9۹1 ۹ب۰ (دہ) "ہ۶۳ ٭ ت۷٥]۴]
 ۰۳57 5و5 ٭ہ٭ ۲۱×۳ ۔تچہیل. ہہ 077۔ م٭٭آ۔

8۳۳۳(۱ 

 ریا یدبع نم لبِطد ہ8 بب جم ٭چ  إ,٭

 7578 ۱ک ۹۷ 11 61, 7۳ ۹۴۴۱۲۳۹ 7۹91 ۹۳۴۴ 5 ۱ ۵۹
 5۰۳ج ۳7 3۰715 ۴آ ۱

 تولا2یلعاتیضفاتلم ہہ ا۹۳6 ۃاسنم ٣۹ ٣× 23 مات

 ہ5 ۹11ۃ, ک۶۱ ۹۳98) 55 ×۶ یو3۰ م6 )ہک 7)3 ۱
 اسن ×۹ 5۷۳۹۳ >851, ۴15 ۰ ٦× )5۳۰* 7٥۸٦۰۱۶۱۹۹۶

 ٣6 5ا97 ۹۳۱ "18+ :اسنم 5۹۹ 75 )57۴5
 5۱۹ 5۲75 ۹75 ٥۷۰۲۳ ۱٥3ر م۰ غورف (۷]۹ 7

 ۹3۹9)| م[] ت۳۷۳٣ 8)۶۳۴ ۶۹8۹۲۴7۳7 17] ۹۶ 6۹1:7۱

 ٦1۱۶7٦ یا؛ر۔یہ٭و جر ۹55۹ ۹8۸1 +7 :٣
 بج ٭ت۸۳۳ ٭8ن۱ 37ا5: 8555 م۴۷۰۳ (ئچص)

 ے۔ققا) ہ ہ۰۰ :57۹ ۳)۹۱82 ۱ ××. ۴۹۳۳۴ 5-5
 ۳ ۴5۰ 157۰515, +۳۴5 ہ ×۹5 34-3 کر جج ۳۳۰۳۰ ۶۱

 ۴چ ی٭ 3: ۰ )و -حج٭ 5ة مو جج
 ہ٭ ۰۹6۱ ۹۳۶ ××" ث× معیب ۰٣ مج ۔”چ
 مك51751۶۴ ۹7۹ ۴1 ۳۱7 (33:۰) ٭<٭ ۰۹8۲۶ ۹۰ (۶۴

 3ہر ٭۱ م٭ ٭٭٭ ۱ ۵ میرع ٠ 13ج ۰۰ ۱ ۹۳۶ ٣
 ہ8 ہ<٭ 8ہ 5ہ 0. 8۶۱ ہ۲

 5۸۷85۳۴۳ (5یر۔-ہك۴٭ 5۲۹ ۴ م7 ۱۰۱۹۷ 5ا5 ۳ز ۴(3 ۰<

 ہک ۶۲۹۳ 5۹۳۰۹ ما٭ ےپ ج5۱ ٭ہ ۰۹۰۷۴ جج و مچ

 ج۱١5 ٥٥٥۳ (ہ38۰)ر ۶۹) ۴۲۶۷۳| بج ٭ر٭1 ک3 +۹۲۶ ہ
 عقب رک 5۳ جر ٭- ٭گ”٭ کت 9 ہت ٭ ×۹
 +3۱ 18595 ٭٭ +1. ۹۳ہ ع5۱ ٭جح عی مف

 د0ا

 ٭ج تہ ہ۹۰ و تدر5+ وہ ٭ثعت ہم ید ١۹ ک3

 چ7 ۳17 1۹۳۶ 173 ۴9۱ 57۳۰> 7۳×15 )7)٥۰۶)

 365+ مو *۴؟ د٥٥ ٭٭٭ ت ۹3586 ۳
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 یا کام سا ںی واک دم وس ا سچ اس ول رب ہک اقواع اووا تپ پو یک حس ےک ار جا خاک زا نس ےک نادم گا ایک عل زا اج یر سا گام روس کس یس تک

 لت 2 کم ایک نص ا522

 چ ہر کس ا 2 2آ بو ےب ةادلب ہلاوونماووٹیریزڑ نیاولص ٠

 زردی ندی: لضاڈ طمع ضا یاوذ نتجمھینے 3

 إ ولا یر لمو او مک ای مور قد ںی ا
 واک یا تا ' ہوکر

 آ | ےس ھڑک ا راہفد ا<
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 ِ یت ود 1 تک ا

 َ یب اک وک کی رم جوا

 -] الو تٰوکلا نزد لاَقْکِم نکلی ےل ا
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 ریھنا دل ]یز لو - روفک ٣۴۲ ٦× ہ۳٣ جج ۱
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 5۶5 ۴۰۲۳٣٣ "٢ج می ٣ ٭ 7م[ ا89 ۹*٠
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 ۔ےےچک ٠۹ ہ2د وصق) 7× ۹١۹ہ ×6 ہ م٭ہی٭ہ بق
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 2آ نیلا لاقا 0 نومرتشالو عا سن نوا ا7
 ۲۰ج  ک
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 515. ۰۱ 5۳۱۱ دات :۳۲۰ مج ہ ۳٥37 ]۲۳ ہہ 25.
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 (عوت, 95 م۱٭٭٣ ا)
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 ۱ک ×۹ ٭٭۲ اج : 1837 جود من٭ ر96 مے جج ہ
 مآ|۹۷۳ ہم ہم ٭چ *ہہرو 8۳ق ی۳

 ؟(97۳۹۹ "6 1751( 71۲۹ ا۳75 ۶۱۳ ۹۲۳۰۹ ٣۱۹+

 5ا٭ -. 5ا1 <٠5> 3۳۰ "ہ۲۳۰۰۳× "۹ج جچوجو

 85۳6 < >۶ ٭9×٭ 5ٛ ۹874 ۴)3۰۳9 مم: ہہ و
 557۶] 0۶ ۳۳. ۳۳۴۳۰ ۴ ہہ ۳7--7۹ *۱۳۳ 7إ ×۳

 5۷ )۷1۳۳9۷۴ ۰۳۷ ×س١. ےس ہ ۲۳۷ جہ

 حج. ہ۱ ما ۲*۶ یہ ہ7+ 65و ہت 8,

 ہا ٥ہم ۱ ۰۴ :×۷. بج مقید >م ۳۴ 5ر 7۳.5
 3731 ٭تہ×٭ : ب۶ أ5۰۳۳۳ْ ۲۹۳ 575 ۱ 7۳ )۴۴7 ۲٢

 ددوج

 ماس (؟۳۳ ٣٣تنَعِينمد

 سس إهرت ونض تلف
 رس را

 تیىووھسوطرو 7
 ےچچ ہا کک 22

 ےس وس وس ۱
 نک نر ین ییا بعد یس شو

 ا كو اص لهعَو یس اَنَمَلا قلزاَتَتَتع إ7
 <+09لِیا ْ[رحلا هو اناَم ای نم قا ا“

 باھدھرلےےکموموهت
 پت ح
 9 ۔ لت لواا کف رپ 1

 اک پچ دی ےب دیک

 ۔آا ہک تے سب ...اع دتا

 ۳ اس یم یگ
 اء۔ جج ۔ اک
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 مل

 رہ ہا ہک را اس رض قا ہل کس و

 فل یل ۷ ا اک ام ام وک یم اک یم یک وع یک وت اک و ۱۳ ۷

 7 تم

 ےل . اہ  قغ رے لب 0

 ٦ ےل ۷۷ ۷ ۷ ۷ ۷گ گن او

 (ء٥) جے ج٭ھ-٭.-.+ ٭ ہم ہہ 7۰8:7۳۴

 ۔۔ے بو جو 5۳( حج مج وم جج ج > زط وج یرچ

 ۔قروو دہر” مر یرو مہ رح سبی أو وچ ہےچ٭٭

 ۔ب٭ (.٭جر عیج ہریج ]یجویہو وےبج می) یرجر یرچرب قج

 تو۳777 یہ ورک × قرور مت ر (دمر قيرج چہ. 7یچگچرو

 موہ و ×مہج وجہ جج وف) بجوتڑور جج وچ جی ہروچ

 ہ ڑجہچ ھزود ۔عیِ جو ٠پ ٭5ب جج  مےر یو چوم

 ]۴.2 ۷777 ۰+۳. ہ۴ تک د7 ×7 ے2حرزای ۹ 77 / (ت٠)

 ! ثوہچ روججک وج چپ زوڑوج ]وج ہہ یچ ہو5
 مہر ۸م ہ[٣ہ)م۴ ج۷ 5آ ق]٭ ہر (دد) ّحبد7یجہ ھج آہ ہ

 تک۹75 یوں ٔہوجو وجہ جوی دہ ر یص وو جر

 ”٭ہج ٭ج ہ ٭تآ ٭ج.” یو  یرصرو مو 5و ہاخوجہ رو

 بج یروآ ہت ھ7 طو ۳ 8ر مز چچج نوہ ہروو

 7۳٣-۳ 7× جج بجو 56ب ٰدرصصوجچ ہور <٭

 تہ ۳ج تر (مدز وج جج ڑوو یرج ور ؤہو) جو
 ]وی+ ڑچ ڑوھہج وچ ہہ یج کک وج مہر یب ٭
 رہچ ںج ٭۔و ۸55 ہزو 535 ہبہ ر 55 ئجہ و چپر یمر

 ہہ 5 نبجو جت" یچ[وی جیچجب یچب چیووچچجچچچ

 .×7٦ یووز 7ت تر)7ج ٭ڑج] جو7
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 139۹ ۰۶ ۶۹۱۲۹ | فعض ۹۴_۳۲ 31839 آ19 1۹۹1 1:8 77 |
 ت۳ یہ ط7۳ ۹۷71 ۲۹۶۴ 5۲۴۶ 1۹ ۹۱۶۰۱۳ 7
 7۰7 ,١٣ ہم٦ ہ۴ ٣ ۶۹۳ و۳ 7۶
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 ٭< ۹۰ 5۳ ")۹ مہ ۳۹۱۳۱ 53۸۳7 درج د۳۳
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۴7 7 571۹۹ 817-3187 5 (3 [8۹> 3۶ ۱×( 
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7 ۴| 3۳) .7+ ۹۳7۲ 1 ۶۱۹۲۴۰۲ 179(۴ 1× 
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 ×3 !ا[٭ 8۷ ہ جم "ہ۴۵ ہ۱: د ۹75 تام
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177 1 ۹777 7(7( ۰۶× ۱ 555-8۳ 7۰ 
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 سو+ ج75 یےر رسو +بجقاإوہ وہ۰۳ ججوء ہ ٭جم جر ہ5
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 9۰35 3075 ۹ ۳7 ۰۲۲8 ۰1۱ ک۹٤ یت 8 ٣
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 ک95 377 ۴۹ ۰:
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 >ج ہک م۱ 86 ٹفذت ہہ ٥ہ ٭چ
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 آر. 1
 اج وے کا ا اھ الا وار کرم اج ا

 ہہ داک
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 مج 7. یہع ھم ٭٭ ع۹ "و .ں۹ چج چک
 73911۹ 5153153 ۳۷ م15۰۳ (7خ)ر ۔-ی۴ ۱1۵۲

 9و۹۳, ۴7] 5۳ہ 5ء۹ ۴ ۱4 ۱ ک 97 18۴ ]57> ٣۲۹۳۴٣
 ٢ ہم۹ ۷( ٭إ ی3 ہ٭ ہ4٣, 7777۹ ۳۰ ۹۹۰۳۰۳۶۱

 24 کج 114-00 یم اات د۴ ہو)۹ 5۸1 575 ے
 ۳× ہ باات٭ د۰1 ک٭ ف٭ 7آ ۱٦ 580 ٭٭ 5 ٤

 7۷3 ۹۳۳7 8۴ 5۳۳۴ ب7۵٣ +5 8۰۷۲۰۶۴ ۳)8۶۸ ء۴
 مہ. ہ5 5۹ 5۱ ۱ت۶ >۱ (ی٭مر < "×۹" <<

 کا ۵۱-7 7. ۴۹ ۶۶ 8515 1661 71 7 72 1+
 ج5 <9: 5 ۹۶۳ ہم۶ ۹۹۰۹ ہہ |یقر ( 9٥8

 ۳ 77 ۳۹ ۹ ۳76 ۲ ہ15 ھ۹ ۶)7 ۱۰ 7
۱ ۶۹۹ ۴136 ۶51 (۳۳۳۴ 

 ی۷. ہکا ۰5۲1 ۰٥61 ۰٣ ۴, ی5179 7 ۹19۹ ٠۲٢
 ہمج5 : د٭٦ 58| +76 ہم٭٣ہ٣ ۳ ۴۳۴۰۰ ۷۳
 ۳۹[ چا5آ ۹1573۶۹ ۹۱۳۹ ۸٦ ھ, 5157۷ (753) "۳ ٭ ۰۴ ٭ہک

 ) 723> ٣× ۲517-۲099 ۹ ۱۹۲۹۲۶1 .378 1۱87 ۹٠٠۹
 ہ مالا م33 >مر٭ ۹۰ ۱.۸ 84۶۹ ۱۶× 8 69



 بوت ناکمت نار ناَو ٣× 07338۳۴ ۹8۴٣۳۳۱ یا ×۳٭

 9۹۳۴ ۱۰]5۳٭۹٭ +٭ ۹۴ ×۴ 37-878 ۶۳۰۷۲۲۱۹1 ٥
 ۱55۱ 6 ۶۱884۴ ٦> ٠۱۹١ ۰۳۰ م۲ ۰5۸8 +۴۹۳ :ج٭

 5ج ے3 مج 2 : ۹۲۳ ہہ 2 ۰۱۰: ۹۰ 5 7٤

 تب۶8 ۹ م5 ۶18۳ ۱۱۹۸ 7۶1 ۰۲۳۴ 1۱ مات مت یس
 ہاوو +ج ہ چک ۱) ۳5 ۳7. ۴۳۰ ۱۱۳۷۳۴ "7۳۳ 7 7
 ۹٤ 51۲07 تا19 ت5 ات <۹. 9۹ ۴۳٣۳۳٣۴ ۳ک عج

 ۰5 ۹۱۴ ۶1۰ ۱۹۰ ۹٭ت 7 8 6۱

 عت اَت تن  شؤانلا مل نآد لاک اََولاَقَو - شوانت ۹۷
 ٭< <۳ ہم ۴ ,۴۱۱۹۶۳۱٣ ہہ ٭8 ہ۸۱ ۰ 7×.

 55734 11۰۳۶۶ ,٦۹۳ 5ا5 5ک 516۴ 5۶۲ ۱5 ۱۲71۲۹ ت۳۰

 ی5 ہہ. -۳۲۳۳ ہ "۳۰۳۶۱ م۳۶ ۹ >5ر×۷] 7۳٣

 3۰۴ م5۷۱ ۱۹ 551 85۴۹ <1 ھ), 9۰6 7 9۲۳۳۳ ہ۰

 ہ۳ : ۱٠۹۹ ہ۱<۱۳۹ (ب××), (۳۰ ۰۲۴۴ ۹95. 5۳17 ×۹. ١

 ہ(]۹۰( ۹)6 7 ۱ ۹[۳9۹۳۳ (م۲ ٭٭ 87 8:9! ۲۲۳ ۲۱ 5

 ۹51 (م۰۳۰ ۳۲۹ ×3۹ ہہ 5اا 777776 ۳ 5)5 317ج7 ای۳۴ ۰۶

 نیب ناک ند لا نند 'لبق نیا مک دو ۔ فذق
 ٹ] ٭چ ی۰ ]ج۱۱ ۹۸۹) )۳۳۰ت ٠۴ :آڈو<٭ ((جگ

 6۳۳۸7 7۹1 ۹6۹ بیغلاب مجر 8| بیغلاب فذق 6
 ر٭ ٭٭۱ 5:5۱ ۰۰۹۹. ہہ ۹۹۸۴۲۰ 7)9 ۴۴۳, 3۱5 ( 7

 ہ۱ ۹۹۷۳ ہاں یس 8۳۳٣٣ ی5 ہ, 581۳۰۱۹
 ۹9, 9 9119 ۳ ٣۳ج ہہ ڈ٭حح ٭٭٭ 5۱۹ ۹۹۳ 7۱

 رن با رر ےب با پا ا ا

 نرہکع دیر ٣۷ ںمحو ۰_۹]٣۹-  9115۹ 6 5۲۴1۹ 97 ٭

 ت8 19۹ ۱9۳٭ *٭ ۱57۴ ۴ج جج ہ٭ب و ٢أ

 ۳ (ك۷8] 58۱۰م 7۳5۹ ۹۹۹776 یک ۹715 ت۱٣۲۳]5 ۴5

 551 ۳× ۹ 5۳۶ 91۳۴٭3) ۹ : 7۳ ۱51 17 7۳ ۱
 تو<٭ میر م۰ ٛہ1 ۹۰۰۱ و57۰ ٭٠-٢ :٭

 * ا٭۹ بج ۱ یر ٭۲۰۶ ٭ ہ۳۳ ی5 5۲8۳۹ ۴
 515۹17 51۲5 51۲891۴ 91 1 1 15 ٦٢۹

 مواَيابلْداك -عابشا ×م8 ةعیش ۔یچ ج۴

 بیا < >8۴۱ 3ہ-[ں ہ5 مہ ٭۲۳ ہ ×۷ط ہم ےب
 1۹9. 5۲۳۹ ۲37 ہ 3۶٣ 8ج ہ۰۴ 1۳6 ۳ ہ۵ ۲۰۲۴ ہ۱
 1 ہ1 ہی٭ ج3 مہ ہو٭ والہ: ہ]| ےہ
 م۸۱. ا5131 7۹15 ۱۳ ۰۱۲۳ ا88۱ ,_۴٤۹ *×د٭٭چا5 ھر ہ٠

 م7۳ ک۹۰ (۵۱۹۰71۲۹۶ تا8155 ۴(5 3:6715 1۹۹۲ 5۰ (7
18۹۱ ۹391۹ 

 ج ٭ +٥

 انَْدََپَمَلا لاج جی۳۰ ۴۳×٠ .۳۹۰۹ ٣

 53 ا57٭ک ٭< 3 ہہ ہ۳ چچاچ ج 8ہ ٭

 ۲۳۲۵ ۳ تّقِلن مد

 -ل نِإ لئ ديعِامر لطایلا ُئدَييَمر قحلاءاج لک |
 1 یاد تیدتما نا ییتن لعن ضا الو تلَص ا٤

 إ مُعَل نا اتم اَلاَقو بیرق ناس ما ذناَو ا:
 1ب نوە او ک کوم دین باتک م شضؤانلا ٠
 1 نوا لیک ایس ناک ند بتلا نولوو ٦

 ڈی چ ث

 ٦ ںوڑعڑلا نغئا ولا ےے_-.۔۔ ضا
 -إ الندَوَهلملا لعاج ال5 تا کلا طاق لتا ا:
 ۔1 ۵ای اغيا یلا یا مرد تہ یکجا لئ ا:
 4 یاد تن سیال ہا تار یک لیئیع ا
 ٠ کلا دتلاوفم ا مج نی دل لیرما5 ك او اہ ا

 ٠ ہلبارع نام نم لم الم لدا تمتفا رکا سال ا
 ۱ 7 ١ ٠ “ھی اس ہ ےس وو ٢ج ٠ے[

 1 6 نون ناک وشال صرلاد دامنلا نیوف ورم ا
5 

 مصر و5, یر ہ۳ یہ بج ہ37 77 ۰7ج جج رنج 77+

 مہ ی7 77 7 ہجر 3۳ر (مر) ٭ ا757 ہہ ہک
 5کو مو چیرچ جو ٭٭ ہو ×5 ہر جبہ٭ ہرجو جت یر٭

 ات ب ا٭7 , 7ہ ط۳۲ <٣٭ ۶: ہ3 ہوجو ھںوج+ر کچ
 7ک ٭ہج. مرچ قر یر ہا پ8 یپچ وج جپ يیچ

 تحج٭ یىی ٭مج جج و5 وصح ہزوجچ ج یچ

 ہرہ3) بہ ی٭ وو جہ+ر عدر نوب جب ڈبو حی چہ
 ٭٭× ۔]"ہتہب ر 5ج دہزوج یھ عج يہ ]و ۳ ڑح مچہج چو

 مد)ر بد نو ٭< میچج یے کبوڑجرو ]جور ہو یروب یر

 جج ج٭ ہص برج (8ب]و وچ ح0 موکر یمر یرجچچ ہ

 ۳7 ×۳ 7تر بج ےہ یا ہبجج یو ٭قز و

 +۳. ہ۳۷ ]٭7 ہ0۰ ×0 777 ہہ 2کر زہ 787ہ 7۸82۳3۹
 ٭7.٭٭ 3)۶ |

 .9) ٭ر 3چ
 ہجر ق۶ ہ3

 لیہ 7۳7 ۹ آب ہ7 ا 77 0ج
 مر جہ٭ بہ ٹبورنچ 8جج جج ہ ور جر یچ

 جی وجہ ە۔ےہجے ۔ےڑووج_-- ہرو جو٭٭ ۶:۸ 6 درج رچ
 ۶97ر 75 8و بب 1 .چ ہہ عوجر مو پچچرچ

 7ج ۳ک /؛ مر ورک چ٣ بر ہے مر مج ک5

 یبہ ٭ بووو بت ہج یچب 5 و: چہ ]ڈىہ ین چيچ یمچو

 مج و ×۷ 358 کر 5 وجہسق) وو ر مر چ وچچپ

 ہ۳۳ 2 7۸ج ت7ج ج7 چرچ 7ای یر ج27
 ہر 5 ےہ یر و+ےجوح چہجوج ہ ٭ج ہیچ عج ]جہ چپ

 ہ7 7قك)ت مج طر مجر جحوج مروہ ٹبروو چے چپ



3] ۱۱۷۷ 

 ۔م<8 ۳٣٣ ۰۲۵۳ا ×53۱۶ا 5٥۴۳7 68 ٭ ٴ٭ج
 ماہ 0۶9۱۳۲ 5۳۴ ک۹۹۲۶ ]6×7 5:5 ۶ ۱۰۰۰۶۹, 517ا 777
 +چ ہ دیک دا۹ ۰ج ٠٠× 5ہ ٭۲۰۱ اہ <

 ۔جچم< >7 ۱۲۳۳۰۰ ٭ ۳1 5۲5۴۷۰ ۴۳۰۴ ۲٣۹
 ل5 ×۳۳ 5 ک۹۹ 7117۴6 7)7 ۶1 کا۹3 ۹ 1 78

 ف)77۹]5 ۳۲۲۴۹ م۰ ۳۲5141 805 | ۹۲۳۳۴ ۹٥۹

 مترو توتو یدم حا یفما ۹۹ 81
 مج بہ ہم حج +2۰م[۳)۹ یص( ۲٢ +57 ۳۶۱٣ا “5۱71 انج٭
 ہ!ع ۱ یی ما سج مج -.کا] ۳۱ ت۳٢ ؟إ9۹) *1 يا 85
 ۹3و ہحع ٠ج۱ یت م٣٣ >7 86715 1۹5 51495۱

 تچاو 310 ۳۰۹۱ ۹ ۹1+۱

 بی۳۳ ۶۳۰۴ >×٭0 1 878۱٣٣۹ وت وع 8 7
 جہ یو. م36 5ا3 5۳۴5 ۹۳۱ ۹۹۱ 85۲8۱1 ۳۹*۹۹ ۱ ٣۴

 28×3 8۳ ہ7 787۹5 (1ا2)- ۳۰ ۴۹ 18
 ]۷۷ ۱۹1۳1 11 ۰۳۴۴ 96-27 ۱ -- (ن) 7

 مت 2)

 تیر ققاایسترت ے۹ 5 591 7 ×8. ××
 جح بج 5 ہم مہ +۰۰۱ ٭چ٭: ك5ا ۶۹۹ ۹

 )٣ب | اب ءم×5۲۴۴ ۱)۶۱۹ ۱ 5 5)3 ۲7× 518۶5-')٣
 و. .3ہ-۱؛) ۴7ہ ہ١ ہ۰ "مج می ]کہ ء۳٣۹۱
 ےجتاو 17. ××٭ داتا وقت م5۳ ددر٭ 1۹7 ۴
 ب۹۰ تہ )چ اج >۹ 5۲۳۰ 0۹ ۹۲۳۹۲۴۱۹۳5 "748

 ۔ںوجو ہ۱د جی ٢٦ج ت٣. دانت ×1× -درکڈہ
 یے 8جو ×)صہ٭ گم ۹۳أ× ۹۳ہ ۹ ۰١57۹ 7)۹۱٥۹

 ہوس وے ہہ دکس× ہت واک ید ج٭ ۹۰5
 ےبمتڑو و ٭× ۱ ۹ وہص)و وج م۷۳ 5 ہہ ۱۳. ہ

 5ہ< جز  ماو, ہ٦ ہ۱۹ 5۳۹۹۶۲ ۶۲۳ 6 77 ۱ ٥۹۳۰۳5
 نآج٭ ۹631 55 |

 اہآ تن امَت نم سیال لا فا 8 1" - 
 جب. ہ1 3+ 2ج 6۳۸ ہما ۸8۳۹۹۹

 تمب × ٭8 ٭٭). جحہ٭ ٭68 یپ٭ء 9+
 -ح.!.غ!حت وچ د۹٭مرژ وو .بفبٗجمجو ١ے 1۹1۶ ۱
 بحر ہ4 ی2 ہہ, ہ1۹ 99۶1 371 7۰ ۹7۰ 5ایم 177

 ٭ ہ32 سر م٭, 5۷۳ مات 0۱۴۳ ۱۹۳ ۱
 و851 2)833 3:1177 ۹۳۴۹ 72۴ ۱ ۰۹<. ۹۴ 57

 39۹ مہ, .9۱ ما کہ ۶۲5 31۱ ۳ 1 51 ٣۹۳۶
 حا ہحص أاذمواو ۹۰۳۰۳ ۶8 "2.۱۹۳ ۳158 "۴١5ج 7 8
 -۵ *٭3۰ 3۱ ۹۴1٣ 511518 551 (3۱۹۰ 51۹۹ ۳5: ء7597

 جور ج۳. مج ہ۳۰ م7 ہاقید, کا۴ 5ا 658 ٤6
 م36 ہم5 مسپ(9ىفا۹گى)52077)

 )7۷ا 17477 7

 زوڑئلاوڈلیرٹکریہالو - رورغ م8 0857۹1۳0۴ ۱ .٣۴۳۴
 وقووج ز یک ۳۴ ۹۳۷۰۳۳۱ 7۴7۳5۱ 3ا3 *م٭

 ۹٦ھ

 مرطأق ۳۰٣" ۳ تتعت نمو

 .1 ٹک ادا قار تك ند شیو تی زک نم لئ 7
 ٦- جوا کیو عناد حوا دس حا سا[ او مقلا _
 نایشلا عاهورملاوڈلپ ماکرحتالد ایتاکلا |.
 ا نزئاڈرنا بسا ن او لا قت ۰

 .إ عاعللشا اتم نیلا دیش بادل ئک
 ا قافا تا عل نیز نکا یو ورم

 || كم تنا0ا سم یو ئام لیلا |
 16272٢

 .| سرالاوادیما6 چت ںاب لات فارم مرا |
 .ا ولا ولوول یر ناک نم وقف ادا مت منعی آ ا

 ایما مار تواس لا ا

 رکا مج تول نت پارک نت ہوا ژوب
 .. نوٹ دبا ینا نم یضاو اون
 درج ا مک ےس . تمھشویفئاوۓ سلف

 مر ہو ۴ وج ہووع مہ ۔ٴیج ہوجو
 ۔نہجوجروجمہ ہم ک,٭.)رإ ]جہ ×75 ر چت ہ۸ج جیو
 ہمہ ہمیوأکم یر یر ید چک جویو ڈیرچ ہ9 ہا
 جول 7۰ جچ یب ید ہو بدرووو  مقر یچ نگ
 وجہج ہج جو. جیو ہووجج ہڈچرچ ۳-آہ بوری ) ٭ج)
 مز 9+ 5۳ہ ×چ حجم یڑیج ×ی جز5 وج جور م۲ اکڑ
 ]ب. ہہ جہ ھ٦ ہ7 ×70 ×7 / یر ہور چو جن
 ڈ7. ہہ ×× ۳۵7 کر 77 ہہو ےب دہر ]۷آ ہک
 چی7 ۴۳ چ٣ ۰× .٭ ×7× ر یر ڈی پہ.
 م1977 ]جج م۳۷ ٭٭. تہ یر توبہ ×6 مور قم /٭ جج يہ
 و” جب جہ جر .|چوچجہ ہیرچ بج جج ج۶ وج یچ
 ہج ڑی دب ہجسرک ڈوب )ر یوم <5 ی7017 ۴77 ]7
 ]] مکہ ٭ھ٭ج جببچ) ٦ر وو ہڈچرچ جآیوہ یرور جر
 مر حج وچ مجہ یی ب7 نی ہو +9
 ]حجر بو جو ہبہ جے ےوچوج جج ہو72 مو بحریہ

 ۔چ ہبہ ے,؛وص _یرج ہچرہ ہو ×)ج ڈو ہجر ب۶5
 ونیوسوھ  ممر بہ دکبج ہ55 یىیب ویک بچ ےب
 حجت ہر ر وت جج ڈجورج جج ٭ج یو ہک-] ۷ یر
 3س ہمجر وس بج مہ” جج مك٭ بٹ ہمہ 6ہ ]وج
 ج5 ×۱ر ہ7 >٭ ۰ ٭ہر ندحر ہچرچ ہجو.-×3٭ 7

 ج٭ر ہج ×2) کرو ٭و 7ہ مج ٭ج بب جیب جج 7چ رو
 ںہھہہر مج ]ننعج ونژیع وہ ہو یجب یرج جو ورک <7 7ب

 7ڑ وہ 75+ وأأ-أ٘-80 ہہ ر ۳× یاتر ہر7۰ ۶:۴ ×۳ز



 وقثبججا٭

۸۱۹۹۸ 

 ہو ہہ <راک ۹۰ 57× ہ ۴۳۰۳ ٭۹٤٠ ۱, ہہ چپ مچ
 م7۳ 1)۱59 ا1 ہہ :7 ۴۴ 7 111--- 

 5۲5 1۱۶۰۴5 ہ٢ ٠ 7۳٦ 5۹ 7٥ ۹۹۳ ۱۳٭) 1۹۴۴6 ٣۰۳۲
 +7 2۳۹١ م5 ہ٦ ٭٭٭٭ ہہ ما مت ہ5 856 ٭ہ

 1 ت4 ×۹ ]۹ ۹ ۹۹7۰ 1 1777ہ ۲۳ ہہ٭
 ٭٭ *۹ ص<٭ ہم 841 ]7 جج م٭ ۳

 >8 ۹57 6 جات ۱(۶ ۹۲۹ (319 7۱

 و 5185۳ "×75 (35) ۲۴۳ 51815 5۰۲771 (۳۳ ۷۰

 5 جا5ا ک۹۰ (۴۳۴ ۴۹) ہ م15 ٣۹ہ جج ک۹۰ ۹)٠( ٭٭), ٭چ

 ہ٦٥. -چ<٭ ہو72 71 7 *۳۳۰ ×.٭ ×٭٭ ٠× . (زمو٭ر

 ہ51 6۴۳ ۳ ہہ م٣ م۳ چک ہ77 ۹651 5
 رک( ا ۳ 207 ×۴۱ م٭٭).) ۹×۳ 87۰ :ج5 ٭ دہ 7ج -چ

 0 مو وچ م57 ×۱ 7. 55 "987۷ *ر ۲۰۱ ج۴
1 

 39۹ >5ر ی5 مہ ٣×۳ ہہ۳۲)3 ہ ×۹۴ یم ٭ج<

 055 ۲۳ مم ہاڈ ×× بح ہا یب --۷5٭ ہ
 ۳۳۸75 ۴۹ ۳۶۹ 5ج۶ رقرک م3 3ث ٠× دہچم 8

 >۳ ۷۲۰۹ ہ ۱5۶۲۳۲۶] 78 "۴ ۱

 پازالآزٹنہ این حیڑکلا
 <   ×7۴ 3۶1یک 57۰۸۳. ××۴ ی5 ہہ. ۳ ۲۳۶ 7)۳
 ١ن" . 88٭. ٭می.. ٭ہ ٭ ہے حی 57
 ق7 ٭رک مزہ ہ۴ ×× 7۶۴۲٭ ج۱ ۱] +7

  ۹۲۸ 58۳٥۷ 7۳. 8۹٭ک >1 85۴ ی٭ ہہ
  7>7٭۹۳ ۳۴ 355 ۳٦۱ ۴۹۰ "1٦٦ا (1۳۸۳) 87۰ر

 م۱ ٭ک٭ ہہ ×7۹ مات 8۴ 8۹۹ جج م5 و ب8 مان

 5ا5 6 ۳۹۱٭7۲ہ م38 ڈک ۹ ہ8 ٹ8 یىی  یج 3و
  ۱۶ ۴۶۵ 7 ۱٭ ×8۳ دہ. )7 ۲۶۰ .۱۳۳۳۳۲۳ ۳۲۳ ۹۹۹۱

 مج ما ل۸, 1 ۹۹۳5۹ ۹۹۰ یب ٭٭٭ ر15. ]۷)7 ء5
 0 7ا7, 5۲۹ 87 2 م5۹ ت۷٣[ یک مہ ہہہر٭ 7و 0

 5ک 71551 1 2۹ ۳5, 9) ۹۳ 176 5ٛ ۴۹۳۶ ج؛ج

  *۳,- ۹ 6مج ۳5۹ سام  ك۳75 ج7
 ع5 7۱ ف۹۸5 ۰5۴ ۴۳ <۹ 197 ۴۲۳۸)] ہہ 5۹ 2
  5ج5 مج ور ی٭ ص-تر× ×۲۰۹..-۳] ج2۹: +3
  ۷۸٭) ت٭ ]۴ ہہ ے_ (ی858-٭-۰ 6 5۷177 ×۹ ,2۳5

 ک۹ 5۲551 ہ57 جج 3× 1۹ ۴ جو ٭ 7

 2 ۲۶۲. "ب677 ]ہے33 (58) ۹۰۳. “۰۹ 7آ ۲۳ ہ

 ت6 91+ د٣۰ ہ٥ ۹37ہ 8۲ ترک, ٭٭ ٭ج<۔ "ق:.(9۰٭٭

 >۹ ×77 ٭٭ ٠۰ 0۰8, ۴5× ہ ٭×ہ ١3ہ 7
 1۴ <۱ ك5 ۱87 ہم٣ ]ہ5 8۳] ٣۳ مہ ×۳)-٭٭٭

 7٦ >پ1٭٭139 ٣٣ 8۸ہ 8۲ ي۱١ 1۳ی .ہ یہ 5× یو
 ۰ت۷۳[ ء٣۹ ۴ ۱٤8ر :

 7 )35( ۰1۳۴۱۹۶ 777 6717۳5 1575 ۹1۹۱ ٦3411

 517 555 ج8ر ۱۹ ۹ 85 ۹۲۷۷۷۹۷۰ ۳۳ 6

 ۹. (۹۳۰ ہ۱ ہ85 ہ۶۰ مع یبج٭ ۹۹ ۴۳۶ <

 ٭×ااوہر 885۲ ہ ہم× رک  "ي ہہ ]اج بج وچوکە

 55۳ ہ٭۱ ي ١٠ 3 8۲ جہ7 ۲ ی٭ ہہ

 ہد داج

 2575 ۴ ۹ج. ۹:۲۳۰۴ ۴198 ]۱۰۷۳ہ ۳۹ ہک ۹۳۰7۷٭
 دوچار ج-۲۴ قر: ×آ ہہو ۔۔یو ۹۴ ×۱.]] ہم مج ]مج

 م585 ۴ ہ۷٣5۲۳ 55 8ا9 ۴ ۱ ہہ ۱۰۰۳ ہت
 58] 55 ", ہکا 7١ (۹۲۰۷ ۴۹۹ ۶۳۹ ۶۲۳۹ ٭7 ×۱7 ۹۱۱۴۳ ہ

 ہمگم ہو ا9 د۹۰ ہ57. ×۳ 7 ×) ے_ (چسچق)

 ران نم ئی انب لاَ ۱۳ ۱۹9 ×٭
 31 ۹۱۳ ھ8 ۹ ×6 ہہ 25 (3۸) ۸ 7

 +5 655 8۹ ۹۰ ۷۳۹۷۹۱ 5۲1۹ 71575۶ ۱۰7 377ا1 < ٠
 ×۳ 6 ۳55 ۳۳ ۴ ۱715 ۶۱۰۴۰ 67۴ 37 ×۳۳ ہو

 2۳۰۴ ۳ 3۳۳۶ ×۶۰ 555 ۳۴ ہہ ب١ ہہ ہ٭
 ٤٦ ۱اآت )٢ ۹۲۲۳۳۱۱۰۰۷۳۴ 5۱۳۳ی ٦٤۶ ۶۹375 5

 جج ۔(0:ك۶)

 ہد مل سلا لا بتا ہیٹ ۷چ ولی

 ۹۹, ہ۹ مما 5-۱ ٭ ٭٭٣) ٭۰۳) ۳. ہ۴ ہ۴

 تا5 ہ9 ہہ 73 بی م۳6 >۳ ہ5۱ ہ٭ (07۴

 ا۶7 757 ۴7۳981 77 ۶9777 7۳۲۳ ۴× ۳> ۲٣۳7۶

 چی۰۳ <۹ "م۹8 53 م5۳ ۳-۹7 ۴۳ ۶۲ئ 1 85

 571 5118 5۹۹۶ہ ٥۹77 چةى >م ہ جج و ہو

 ١٥ 7۱ ۵5 ۶7 ۱ت ۱۳۰ د۷ ص5 >۳ ۱۹۹
 ۳۲٦ 5143۳ ی٭۰ >۷777ہ >۱ < ۹۹٥٥ب "۱ 77

 ۳ ٭تچ× ١ ہہ ب 50 ۴۹۰ 3۶ہ ٭۰ ہہ: ہہ

 3۳۳+۹ ۴77۴ ۲ ۳۰٣۲۳> ]ج۱ جج٭ ×5 جم مہ:
 یدجر '255 ۵۱75۷۳ ۴۳۳ ۳۲٣ ۱ت۰ یہ ٭ ہرے. >] ٭رآ

 57 ۶۹۱۳۳ ۱۳ ×5 ی5 ہہ د7 97 ہ ××"
 ورق ج ۰۱ ۴۹۲۳ ×× +5 وت ٭ یہ وج ہ ہم۰
7۴ ۹ ۹ ۹۳۳ ۶۱7۳ 6> 91 95757 11 ۳9 

٦٢ ۴7 | 

 557 517 ی٭ آ0 <1 7× م55 5۳) ۴۹۱ ×ہ٭ :

 5۳ 591۳7۰ ۳۳ ۹۶۹ مہ یو: ٭ً×" ٌڑج فمہ۱
 ھوھرس

 هر مِل قا لَصلادح۔ 5۳۳۶ )۹9×7 د٭٭٭ >8 :.٭٭.

 ۹775 3< ص۰٣ د)٭ >757 57 8ہ (بس٭ جج
 ۰ جہ ۱ 51۹۳۰۴ یس >8۳٭۹ تہ ×۰۰ بج ات
 تچ ۳7 ۳۲ ۱۱۹۳ >۹٦53٭) 7777) 57 ۴7) ٭7٭٭ ہ

 >7 5ا11 5 5۲۹ مہ. ۶۵ج ہ8 3۶٣۳ جی ج۱

 ۲ 3ہ <0>. 5۳ "7386 ی ہم ۹
 55۲8۸۱۹۱ ۹۳۴۳. 577 5جك ۹۲7۹۰ 8ج۱ ٭ ٭|چ ہ٣ ہک

 تا15 1 ۴۶ 5671۱18 ی ۹157۹ >۴ ی٭ مہ 7٤

 دوقرک ھہج ہہ٭٭۱ جم ہج حججیسچو مچے مجمچ5

 8ج ۹77 51175 ۳۹۹۲ ۴۳5 5 .1٠۱7۹ دب ہ٭۹

 ]ک۱ ہا ۳۷۳۱ ہ<۹], ہجچچے ہ ة× ہر عج و.×

 ۳۶1۱ ہ5٤ 735 ۳۳ ت۱ت تواو٭' ۶۰۷۱ ہہ مج جو
۱ 8 

 7۹۷۹ 5۳۲۳7 ۹۹۳۱ 578 7۳۳۳, 677 5717 ٣×> ید:

 55 ہ ×۳7. ج 585۱ ید مم کوی جو عی ۷۰کا



 پن لایا "۱۹۹
 تی ہل تنقماسیمکحص اج تی ۳× 7تا رک ووھتج شمس وار ھو یم ویر حی.

 ےہ و در : ہاخی< :وق تن یعنی می چوما رب جت و سفیر

 ۔.ج ہ2. ×75 -۱۰۳۳ ×۳ ۳۱×۱ ہہ جر
 جنبچ م۱ موم ٭ئ۱ ہ۲ ٭٦ ٥٥۹ ٥٢ ۳)5 ۹+ ۹٣٣۴۴6

 ٭٣ ۱ (عہ یزَ ۰۰ "۲ )۹117 70717 ۶۱۳ ۴۹۳5 ۱
 مح ہو وج و مج ہ] ۱ 3ہ -جرقرو 9جو یە(ويد

 ]مح ر ہہر م۳۷۳ ہر7 م٦ جب ×۳ ]م۷۴ ۹ 7۴
 مہ ی٭9] ۰۲۳-3 -مبرص ]3× مع 5, 65 ۴۲ ٥19۳14

 *ق×٭ ہ م۴۲ وا ۱

 ا215۴ ۱. 1
 گلا وا جت اجتسا 2 اوم اء ماوعمد اوکمدال +4 8۴ ٹن

 ٭ اب ید. ہ >م×چ واک جیت ۹) ہ< جج 5 ا
 ۹۰5 جج 59 546 ۳۳ تا3 5ا51 8. ء۹
 |٦ بم. 3 207 )۹ 8۴7515 (15۱۰۹۱۹) < (6+ 3+
 ہ 3د ۶۰۰۹ 51 >5 ۹۶۰۳ 5 ۹۱۹1۹ 9۹۱۲571۳۹ ۹
 ہن در ےہجا5 ۹2 تہ مب؛ج٭+دآ ١ ۹آ ۱ 86 ہ۰ <۳
 ہ۸, 1)5 ٥551۴۹ 1077 *ک۲ جو1۹ ۳۰۳1 ۹31۹ 1۱۰1۴
 ۳ 7ہ 0ا۳۳ 531 9 ۴۲5 ۴1۹9 5۳۲ 6<

۹۹۳5 ۱ 

 ی9 ×7۹ :۱<٭([۴ 9۹1217 *)۰۴ 767 6۲٭۱۱۹۹۱۶۳۸۵]
 55 ۰۲۴۹ ٭إ ۔- ۹۰۲۳۹ 75۱7۸1 7۳ ت 97+9 1189

1۱ ۱ 2۴1۳۴ 

 یزتنرنوڈیراوزز2ا3لو_ ہد. م۳۳۹ ۶۹ (۴۴ ×۳۳
 ۳۳۳5 ۶۰۲۳۳ ٣۴۷ م5 5*۶ ۳۳٣٣ ٢٥57۴ ٠٠ ء٭۶

 8653 5 م5 ۱۰31 ۹۳٣۳٣٣ ۴۲۱ تا5 ۰ ج
 ملا ۃ ملا ملنا ا جاہ “۱ ۳,

 ء۹۹51 81119 ۹42۹ ۳۹۳۹ ک۹۴ 1۹×۶ 91۴۹ (۹۱۹49 ۹51 ۹6,
 ]ہ3 <3 ٠۹۶۱ ۰٭ ۴ کہ ٭ ہہ ۹1609 ۹۴

 م6 ہ۳ 5۳٢ ہا ا٭چما ج۶۳۱ ٭ (۲۳۱۱
 ہور ہاح ا3ت: دمدروت 7ہ. 6 ۰۳۰۹٭8>ا۳۲)3 ۷۳
 174 315 ۴151۹ 91۳۴7 ۹۳۸۴۶ 114۱ ×7 ×1۳ -- ی جات +7

 6 ۹۰7 ۰۱۹۹3 ۳7 ۱ 5)1۹۰8 ۴۳۴( 11۳5 26 ]۳۳٣5۹
0 

 دج ما. 3و ہم” ہوتو بج م۱, ء7
 وج ۶۱ 5ا3 ہر ]گہ, وک 56 ہہہ 5758 تا 58 ۳آ
 تو ہ -٭م ۶۳۱۳ ۱۰. 3۳۳۶ ۱ ۳۹×۹, ۴۳ ہ۶8
 1 ب۱ "0. بت ۹80۹:۰ جج ٭٭ >5 +۱
 ے۱ ۶۱ 5۳, 1۹, ۰۳۴ 5۹75 ہ۳ 30۴۱ ۴۶
 ۔نیورک 75ج ۳۴ م۷۰ ۷۳۷۳۴ ۳۰1۳۶۳۳ 1۹۳۴ 4)۶ >٣ ۹۳۷ وج
 ٭ ۱5۱ ؟ڑک ۹۹۳, ۰.۶۳1۱ ۹۹۴۱۴ >۳ ٣05 تما -- (۴۴٭

 وج [ج مول و ہ91 ۹۳۴۳۳۲۴ 5۳ ہ٦, ۶۲۹ ۹۴18 ٦(
 ]ک۱ ۳ ۱ 7ت۹ ۹1 ۳۴ إ اج٭7 7 5 7.715۹ چ5
 ۳0۱ ۹۳۹ ۹00 7 ہ5ا ۳ >۹ ۱۹۰ 6۱
 جہ ہ5۷ ۶7۳ ۶۲ 9۱۹5 ۱1۱ ۶ ۶۱۹ ۱۰۲۹۷28)ہ ٭ز7

۱ ۴۴ ۰۱ 

 ہم
 وسھتظخووص !ج خعارو وکی کج غ للاعمس نج عاص مصر کاتتاععماموا رتٹ ا عا جج ةمصحظا أ ایک

 مرطأف "٣گ ۲۲ تنتِي نمو
 . ار 2 ٦ اس کپ کک ےھت ۳ : وت 7 3 ۱ ّن وج 7ئ 03 ا 7-323 . - 7 3.7: پ دی

 ید و ا3 ٹا نیا

 ة فرم تال ثعاةل کل یتتاک :
 2 یس ےہ اسم

 9 3ن ا3۵7 اشک و
 یک ریما ھراگیک :
 ا ان نو نم نو دت نزد ثا ہل ۂڈاکلڈ ا
 ٦ کام اوم ات ےغ نا تند وڈ :

 21د کی و نو لیا مودو دہ لاوواجتسااماوغیس ٦
 لئابشت ں داغ یخ نیھت1 تال

 آر کو ا2 نا یخ وف ہوا اج
 21 و مزیزحب ےہ ےس ٍىح قِلَخِبِاَيَو 7
 اهل لام نت نا یز ےس

 2 5٥ 27 ِننْسامَتِ یر اک یت ےن و ۲

 2 3 ۸٣ یت رے چک 7 دی دََذلا 2

 2 ٍك سس ایاز نزتْئ

 حج یج جج ]۱+ 5ج7 جر 88 جہ وج جج جج ہو جد٭ہ٭7 ب۹۰ جر مہر 5 وی وہ ھ٭ 77 75 7۳9 ا۲ ۳ ی7 ا ا ا ہی وج م۹۷ اوہ ہ٣0. ۳0 د7 ہر چرا ہر 7 3 م7 ا ہر مر ا مرچ سر ہجو× مر عدت ×× ھر ہج7 8)ا < رٹموچ یچ

 28 ج٭ ہہ ہج+-< ×:ہب× جر اج 3جك ہو 5ہ ۷ مج 5+7 جص ڈو بج ۳۶ موج 5ر
 ہہو یز یر چہ بی رم 7)7 ر عز ہک
 ہ۳۸ ت)775 577 77۳۶7۴ 7 3ا۶ 9 ٦۱ 97۰6 ہی آ۶
 ہبہ >07ک جہ ۲۰ ٘موج+ہ"ج 7 ہنروہ ہترکہ وجہ موج بچڑجرو

 یر میز 95 ع۷ ہوس ہدجودصصج وو د7 ص دو مےر جو ہ7 ۔وبچ <موجر ہ٭ ہجورچ ھع ۱ چبر ٭چجەب ہجر ×۷ ہیرے بج ہ85 "جج 9۳ .٦
 ےن 7ہ+7+ مرچ وچ جج ] می ×۶ "يبو ویو ہیرو ۳یک٭ موجد >2 3ةج٭ جج ٭ر نیدر یز ہجچج مہ× مہ جبر نر جج
 بج جج جج مج پہ نہ چویہچ ج_۔ و مہ أجوچقآ
 -۹- جر آ۷۸ مج پن ٭<ج ٭جی ]چہ جج بچ
 7کآ دی ۲ 7۳ے یہ وج یوم ہ۳ ]7۷ہ ہجر ھ۲ ھج

 ہیر ہہ ۸8777771 ا ہبکحع جہ ہہ مے وہ ْووح ما



 لو ےہ ےہ ۹ت1 ۴آ ٰ 7۲ مر ۲۰

 <>٭٭ >8 ××. یرتلَرْنَدَرَراَقَرَ_ِتال2ََ ۹
 یمزجک۲ ۲× *1+ ک ۴ز[8۹ 5۰5 ک ۹97917 ۹۴۹۰ +۱

 تاپییی نمی

 وع ےس ا رُوُقْلا فن نص میمْمبَِْنَاَمَو ک 5757۳7۶ ہ7 م٣

 اہ وک 7۳8 ک۱۳ 395۹۲۹ )۱۹9۲۴۴ 711۳۹ و۶۳۲ 7 77

 ۹35 71۹8 >877 4٠۹ ِرْوْْلا ن نص (جبجوچ مرجص۔ہوج ٭؟ چ

 218۳۹۱ [۳۳٣ ک5 6,۹۲۴۱۴ 7۹۳ 5٣ہ ۳۰۲۳۷۰۳۷ ۶۲۴۰۹

 ہ55 ٴ5 )۹5 ۳۶۲۳۹۹ (۹۷۲5 ۰15۲۹۴ ١ 7٦

 ۹ک 5385 ۶91۹ ٭ ۴ك ہم, ک۹۰ ۴7۹ ۴5۳۷۰ ۳۴
 قد3 6 +15۹۰ ) (۳۳۱

 اٹل انُِِخِبم جسعجوو نارلا فالخا یو ٭<
 ۹65ر ر۹۴6 ج درج و ٭ )7 ٣٣۰۴۳ ۶٣ ۹187 فلتخم
 ×۴(0]5 برصنم تا٦ ۹۴۹1 5۲۹15۱۲52۶۹ ۶1357۴, 7177, ۳
 2813, 111]35و فالتخا ىور یو٥ یرب٭ تفص یو ۹۹۴6) فلتخم
 ۹پ عوفرم 79۱ 57یا5۱ کک 33 8۱۳۴۳ *۲۹ مہ چ7

 ۹و57 ی٭ ہ٭ہ٭٭ و وے دو7 *ہ91ک

۹8186 :1177۰< ۹۹ 17+( ۵ ۳۳× (57* 186 9+۱ 
 و۱

 دج ہہو می َنُج|ر وع ذَدُج٭] 5 :دج وو "۱
 ی٭ د17 ہ۴ مزت 18+518, 0۳ :داج ہ ۹۲ج ۱ ہم بق ۃدج
 ک53 ۹۴۹۴ 8۲۳:87 ۹۷۳۱ 31 ۹3۹ ۱ ات ۹۳٣۹ ۰ ۶۲7۷ہ. 81,
 ا (۹]چ ۰۱۹۳۴ 71 ۱ ہ5 ہ9۷ 1 ۹ >۳7۳۳۰ ۳ ۶51 و8

 ڈچ٭ ۴ہ ×7۱ ۱۷۷۰۰ ۳ ٭يج٭ ٭ ؛ْنايلاثِلْخم ۱

 ۱۹5۱ ك۳ 355 ۹۱۳۳ ۲٠۳* ہا. ۳۳ 7۳ ۴1 ٠۹
 ۹7۱۳۳۳۴ ×٭ ×۰ 51 8۳. 97 ۱۲۷ 1ت ×۱

 الل ياَبچ نم هللا یل خام كلززکت ۱۱ تاج
 8۹۳ ×٭ ۹٠۷ ٌَكِنَک ×م ہچ 8و5 یىی ×۱ ہ

 ۰-۳ ہہ الا ک3 ہو. -ح٭ م ۱ ہ۹٤
 05+ 85ج ٢ ہ ۴۲٣ 27+ ٭٭ مج ہچچ5

 55577 )7 ×۳۶ ہ۹ دہدوو جچ٭ 8۰۴ ١

 جٹب م٦ مج ی٭ مج ہ۵۱ و مہ َكِنَک حو ےہ

 ۹3آ 11577 ۶۷۱ ۹ ۹_, مت, ا57 ×۳۰ << 5ج
 >۸] (315]( 9۳× إ ہت یو ×۳1 ۱×۳ ۳۹ مج یو مت ۱
 کتا 116 ت۴ ک۵8 ۱۹۳۴ 8: جج ۶۳۴۳۳7 5۹ ہ٠ ۵69

 ہ۲ *۳۴۲۲۷9۹ ٭]) و۱۳۱ ۔--۔ (چج-5-٭۹۷۸'1)

 3×١ ×× ٭؛ ×٭ پَكلاي ۂمکَرَيْرَعْحَتشِرَلا ز نئ امت
 وک 1۹ م3۰ یىئر۔ ہم ”8چ ہہ ۱××.:3 ۹۹۱ 968 ہہ
 ےجآ<۱1۹ >5[. ٭ ٥7۲۹۹ ۶۱۳۳5 3)517 2 ۳ج, 7
 5۲۹۳۲٣ 5۲1۳ ١۳۰ ٭” ٭9 ۱ ۹۹3 >۳۳ >×ہزآک5 "۲۹۰ ۹۹۴

 هللا یخ اما 8 ہ۳٠ 3چ. ٣ ]یے ٣ج ہ8

 ٣ہ رطاق ۴۲۴۳ ۳٢ تّمقث نمو

 : تل لو تی صلاو یدعکلا یوتنفامم ا
 :1 تاوملا دادا ےقا یوتندا بو ںرور ا لو نظلاالو

 1 غ نش عیش تام اک ک نم نیلا
 ٦ قَتاي َكللَسَا تا هتذَماَلا تا نا ہرا
 ا ہڑٹنئامااَنكَلا ةَكأ نی نا ۃنََسَ امی
 .. ئظجت یاق نم تنزلا بذك6 2دب ككتناَد
 [ وک ہرئیٹلا ٹولای ور یلایَو تاب لا
 ا یارک لاڈراک نا تاک او کوئ ثنا ا

 ٦ ات پر ہراتجر خادم اما نم لزتا ہللا
 7 برہمن اڑ تضاہرس ..

 [ ثیحنْشَتمح و ند لابا نوا اولا
 .آ تادلاد ںیاکلا نو د دوم ِيِارحَد مار
 ا ها یکخیامکاتكلزتك هناولا تام اسالاَو
 ٦ نيِذَلا یا ہون لا قا ا الارابچ نم ا

 1 اتماَرْتْشاَو ۃٰوَصلااوُماَق آو ولا باک ن واش
 ٦| نرم نل راج نوخرت ڈالا تی رتملب قر |
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 حر ہیچرچ رہ ]رج وج ةک ر پو "ہڈی ذو وچ
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 ہر ہوم س۰ ]ترک ہ57 د30 +7۳ ۰ و ہیومرو)وج٭ر
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 ٭ چٹ ۶کآ 0۰۳5 ۰۳۹ ی ۰ ہہ 077۰3) ک ۳۴
 ۹۰8 ۹۸۳۳ ۴ ہہ صد ہ۹ <5 ٠۹ ۰۲۳۰  ×۳ ا
 <۱ ٢ ۳57 ت6 07۹7۳ ۴ ۳۹ ۴۳ ۹۵

 ۔ےیر چپ د
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 ہے ]1۹7۹1 ×7 6, ۶156 ک3 ۹7۹7۲۴ 7167۹1 6 ۶
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 ۳ج 55 1189 ۳۳×07 ×۳۶ 3۱۹ 7۹71 ۴۴ 1 3 8
 ٣× یی ۹7۹7۲76 ٣٣۰ ٥:٥۹ ۹۸۵ ػ8] 583 1 6
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 851۱ 56 ٣ ٥۷۵ ۹3۴ ۹ہ 5۲۳٣ ۹۹۰ ٢< ۶۲۹۹ ز۲
 ٭و٭۹ ۱ ۶۱۹۹۴ 31۲۹ 5739 57 51۹165 1, 51۲۴۹ 5۲۳۴۲۱ ہا (
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 للہ ےس ا مس ا تک کھ ےس
 می 7-7 ) د7۷ ہ77 ×۷۳ ۰ 77 >٭90 ص3

 م8 ۹۰۷۷ ہ8. ۳ 7٢× ۲۶۳ ٥۳ ×۳1 اہک
 7 <۹ ۹1×3 ۰۳۱ ]7ہ 3ہ٭٣٣ وو 3۱5ج ک

 ۱١0.ر٭ <1 ۳ ہ5 مم م۹ 5۹۳ہ 6 8+318 ہلاوا
 ( ۱6 3. 5۷ہ دب ×36 ٭!ٛ-٭. امکا ×× ہ٭

 27مآ175+5+ ٣۴۲ ھ٭٭ مج ہم×٦ مم ہ8ز ہہ ٥
 ح3چحت 55۱ ی٦٢۷۲ 58 8٠۷۳۳" ٭8ےہى 9۹ ھ5۶
7 ۴ ۱۲۴۳ ۴ 71۹ ۱ 097 ۶114۳۴ ۹ 1۹۳۴ ۰ .9 

 مہ ٠ ٦88 ٭٭٭ 6  پ ہے یک عقب
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 ۵7٥ا ٦× ہہ ×۴8 ٣۳× :ہ۳)۱۶9 ہق ہ ۹۳ ج۱ --

 ۳5٤۱ھ
 5 2. 7۷۱ ۴۴ *٠ئ م. چا ٭”ب ہق ب٥۱٣ ھا
 ۳۴ 5۳. ۳٭ )۳ 3ء۳ ٭*٭ر) ۶8)ک ی۹۳۰۷
 358 515 ۹17۳ 03۱ (ج8, 2۶۹۹ ۹۰۹۱ ہچ×٭ ج۳ ت۶ ہ

 7 ۴× ج5 ۱7۹۹) 5۳5 ۳ ی5 ک۹۰ 5 7۶5 ٣
 ۹۲ 5۲۲۶۳ ۹۱7 ٦٦7 5115158 5۹ ہت, (م7۰۹۳ 7۴7

 م1 57575 ۱۹۱۰۳ کے7 57 (51۱۹ 7۳7۴5 ء۴۶ (۹٭۳۰۲۶ < ھ٣
 5 ۹۱ 5 55 ×0۳ ۹۰ ے:+م ھو 8ص ۶
 9۷۳۲۷۹ ۶۶۹ 6ج۱ ہ٭٥٭ مہ ی8 پہ ٭٭٭ -.(--

 ۹۳ ۵۳۲5 ۱ ک ۶۳۴۲۳ ×۹۳۲] 5۷۳۳۸۹: 7 ۰۹۴ ٣۰۱۰۳۶
 7۱ ك5 5 975 59 ۳ ت5٥ ہے٦ ۴5 ۹۰۲۳۰ "۷
 ۹۰5  ک51 ۹۶۳۰ 8 ۱)۴۳3 ۳۹۳375 ۶.۹ ۳ 7

 ن۱ا ×۹ )51۹(-۶]۹9۹۳(--.٠

 ہ۹3 یب وو ہت” یو-*ھ3) 5۸ ۲۶۰۰۲۰ یجکا5
 ہو١--ۃةوا٭ ہ5 ڈو ۴-9 ےتچ٭ م۲ 7893: ۹
 < وہ ۹۲۹۲ ۲1۹۱ ۲۲۶م 8٥۹٥۳ 55 ٭۹۰٣٣ ×۳

 ما ٭*ہ یر ٣ 3ي ہوم جب :جچ
1 ۶ 1۹77 ۹1۳-257155 ۹9151 ۳۹7۹ 21۳79۱ 
 ٥۷۹٦ 535۱۰۲٣۳ 9۹ ×5 551651۳5 (51۹ ۱۰۹۹۸1۳5 ِ؟
 5۳ہ ۹۳۷۳ ٭٭ ٭٭٭ ۹۹۰1 >1 (7۹۴
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 لت نو مم دم معمول ی۹ ریو ہ6۴
 رم نت مو حی ے۱ ہم ہص وج مزہ

 م۱5۹5 ۰۹1. 22ا56 5ا1۷ 5175 21557 ۹:177 *ڑئ5]۳
*۲۹۹ (2 ۹۳79[15 9119 112135 ۹۳۴ )۳8( )۴۱ 

 وت تک1 ×۷ ہ1۷ 971۹ ٦ہ :)۱7۰٭ ہے. ۰٣۰ ۹٭)
 5. 29۳ ڑ۳ 5۲1۳ ١ ,۴۳۹ ۲٢ )7۵( ۱:53۵4 ۶٥۹۶۱

 ۔!ےح چیج-وو )ہو! وج ہمقزو ہے یہ” 9+ و پچ
 ہد م٠ف۱ہ٣٣٣٣ ٭۶ط 5ص1 ۳۷۰۴ -ر×13۰۱ جرک م۳۲۹ ہ
 ۹٭ّٰفاوح ہہيوک ٠٥۱+ ۹ 5ي و ٭٭٭ جج ٭وج<
 ۳ج۴ 6 ×۵5 ید) *رہے5 (3۵ر ہ۹٠ ۹۴۷1 ۴۴ ہ
 8-7 ۱5 وا7 ہہ -رآج .× آ۶, ۶۱۱۹۳۲۳۰ و3 5
 5۳ ۶۷8۳۰ ۳۱ ۴۳ 551۳۳ ٥5۳۲ 31*53 ×ج٭ ۳۴

 7-18۳ ہ١ انت *۱ )])3۷٣578×(_.

 71۹١01 ,751۶٣ ب٭ ×٣۰ی.٭ ٭٣۳ ٭کث 65
 م۶٣ ٭۳ >۰ ٭مه جو مج ہم ٭.< ٭۱
 و٦ا < -5 ہ81 5۹۶۶ 8556 ۹ ۱۴0 "6

|2851۳ 

 اتوابه نما نت با اتر رس ۹
 ٭۷ 7۳۳۴) ۳۴۲۰ 7-5 *7ر+ ہک 7۱۰۳۳ 8۷ ۲1 *ز1۱۰۴ 37

 1۳6 ۹۳5چ ۹۹ ۹۳۶ ۹65] >6 ۱5۳۷ ۴1 ۴ ۱۰37
 ٭ج و ۰)۹ ٭<؟ بہ۰ *۱۹۹۰ی] ۳٠1ر 8۳76 ٭ حج 6۱
 ۂج ۹ کج 1۰۷ :مب٭76 م۳. 5۶+ ٣ح یو58: م٭٭36 -۳۳) ٭
 37 ۶ ۰۴ 55 ۱ک 5۲۳ مٹ ا۹۹77 51 *]۳۴۴۹۹ ۹۳ 7

 ید 1٦١9۹ ٭ج فطع جور یر ج( ی5 ہہ 8۷۲8 3۰6 ٭

 ک3 ۹) (م٣۰۳۔۳چ ×۳ ماہ۰ ء٣ ہ٣۴۳ہ ٭٢
 257۳ ۴ا8۱ 9۶۰5 5۱۳ 55۷۳۰ ۱۴۳۲۳٣۳6 ۰)٣ یک

 ۹850 +ج٭۱ ۳ یت ّ- ہہ م۳ ہلرو
 7]تڑکقاک (3ا)ر کس ۴٣۰ ط۴۹ ::؟۹) ۴۳۷۷۱ ۹ 3۶ 17 ۶ك "ہہ
 وع سک ہ-×7 ٭ مح ہم. یب١ بوم
 ٹبا5۰5 ۱3۹+۹۴۹ مک ہ۳٣ ید جج *۶7 ہ,) ۵7ج (7ج)
 جیو بر وےجاو ہ (ووح.-۳۵]. ت5۹ 7] ج۳۹ )<8

 *[؟٭۲ك ہززچ115 ۲۰۶۴ (3۳۹ "۲ ۱

 ج-ےحح ے3 (ج+-: ٭ہ]٭ یجا؟ نچچ٭.ک

 ۹۶8ت :  اتابعنِماتیِقلماَ یَا جاب ×8 ۴× ۱۳۲٣۳۳۳
 ٭٦٭ 9۱5 ٢۸ م5۱ ۳+۹۳: "×15 وج ب
 ۴5 ا 3×ر-73 ۱ ک۳ 7 ۸۰۳) ۰۱۳5۱۳1۳ ۹۹۰ ۳۰7۳
 ۳۳۰۴.۳٣۰۰ ۳۷کا 7 ك۹ ےہ ۱ ہ۹ ۴

 ۳ یىیچرز ےہ )۸ ٭؟"۹"٭_ ابتطُماسِْيِْلا ٭3ي جج
 رسم 0۳۷۷۳1 ۱×77 ۷۴1 ۰۳۰۶۷١ 5ا۳7 ٹا 5

 ج٦3[ ::5118713) ۳ق٣ہ۱ (۰۹)]۹, موہ

 ۔جحہ٭ [و9ی]9 ج٣ ٭ہ تم ج٭ 8۷ہ >جم٭ بقا ۹ج7

 *مجاثا بہ ::ديا ۹3 جہ بب >ج٭ "۳۸آ 9۲

 ھدٛذچ ہ۱ ٣ج ہا...

 ٣۵ رطأاق "۳ ٣ تّمُّعي نەد

 دیتے یش شش ےي دق قخجس ج5 .-1:ة+ 758 ےس

 ٦ و < (ترط ۳2ج ےس وڑ کھ صر ور ۔ووڑگ وڑس جر

 :1 روفغ ةنِإ ہلضَف نِووھدیرزیبووھرزوجاردھفویل ١

 1 انس یلاوم بلا نی كيلااتَحَدَا یِنل اول ا
 ۔1 اتڈروا وت راس ل6ا سب ہلا ندی ںی بام

 ]اظ عن اترا ناقص نزلا بلا ا.
 ٠ لا نئی تارا یاس هونا مےتقم"نَم ا
 ا وولح ناتواں و دم تا لشاوم ا
 ا زیا تفاوت مد نیرواَسانِماَوف آ٠
 ٠: ت۳ یا نزحلا اک بھ ذا یِنلادلسنااولاَقو ا

 ا شت نم مالا را دات سا یش |
 - نال لام اتنا تل اض
 | تفَحِي الو اوتمیَف مھُيلع یشقی ال وکھجرات مھل ا.

 ا مُمَ نرم زن تل نک ایام نفع ٣
 2ما منت اوئاام ڈی
 ا نور نام ان آو نانا

 | ہرصن نب نیلظِلا یک اوکد ند روکا مک ءاجورکدات

 (مممز ا٭7 ہ77 ہوزچ 5777 7ہ + وجد ہججج+ یجب

 5 ٔوچ٭۔ جد بج ہجر چو م5 میرقفزو وہوقر
 مار ہری ہبحورو دت ی /تك٭ بورربجم  ٭ن|وج یر یز --

 ہ۹ ری اہ د71 ر رر ہہر رچ ٹرارچ ہر۳۳٣ ہق7ہیک

 ٭ ڈو. ۳٣ْ٭٭ | (مدز)ز بیرمج ور جت ]ہو بتججرو) ھجوچ
 ہ77. 779۳ ار چرچ ہ۳۳ ہہ ہہ ہہ )۱ر

 وہ ی7 ہ7 اج مج ہہی رم یی 7 77۰7 *)۲۷ یراڑ)ر

 تب ہتاڈ ۳۹ ٭جج٭؛ یدر)ر ہي بج موج مہویچ
 ہجر !ورج تری ج75 مہراخ !5ج جہ جاو ججچوی
 ٭ 7)۷ نڑب+٭ سرچ جج یوججر مور جج یرو جج چے
 ۔ج ب۲ ٭جچع 55 پہ جہ يی ڈجویچےچہر وچ
 ٣1۳7 *)٭× ہ57 نہوقور (معر 85 وو ےہپچ
 لان اک ای ھو اچ ای کناک ا ای ؤک یا یی زا

 ]ج - یجب ×۳۴ ز"چچج 1+ آور مور رو ور بجو .٭کہ٭پ
 7۳۳ ۶۳۲ 37۳۰ <7 ۸×ر .یررررو ی۳ ]۳ رس6
 ہ7 7 ×7 مج ہڑزوز 0ج ]حج یجب یڑبہو قوچ نرچ و ورہچ

 مج چہ تر7 ہیچ ےيچووجج یو وو )7 مچ ہر
 (موز جز تیر بک و)ممربہ ٭۔نججو و ےس و بججج|

 پچ مچ+ ہر ہو رہو جبیر ج مج٭ ۷ ٭ ٭"*ہ ک

 ۔مچجب 5٦٣ج 7ر ہہ /٭ مروج یجچر جو ب5
 7حج × 757 مو 757۲ ہو "جی ٴڑوجی ۶ بووچ مز چو
 جہ ٭٭٭٭)ہ جر ۔مقزقوجر جج جچچرجہ ھچر

 ج77۶ +77 ہ۱)) ×77 7ر



 _.۔/(۳ٌى
 ہی ری ںی ںیہ یس اچ ا سر ین

 و نمو خس ےک نائٹ ےک اتا ابر دوا اس 6 ےک رکا دس تو جا ںیم ے05

 ےہ ہ6۳ ۳۳۴ 7-1 7 ۹, 8 5۹ ۰۴ ۴ ۴
 ہ د) ہو ۳ "۲۹55 ہہ ہما ا ہہ ٢ ۵ ٣× م۴
 ہم۳ ۴۰ +5 55 ہ۹ ت٣۳ ۱8۶۱ ۹۹ 55 ےہ
 ×5 ٣۳٣٣ ×5 ہ ہہ 9۲۳۳٣۳ ۰٭ ہ٣۴ ]ج ×٭: ا5
 ا٦ 51]3 3۲6 3185 1٣۴۰۰۴۲۴ ک27 1 78
 حج 9۴ ج ۶۰۱ +۰ 7۲ ۹٭۳) 1٭۳۰ 28 : 7

 ٣٣۷۳٣٣٣ 517۱4 37 ٦٦× چہ-٭ات 51 8۳۴] ۳۴۸١۱
 ٭٭ ہہ ہّی <۹ - مووق ہر, 1۳۳۳۶ ہک ۱۶۲۳۶ 56

 ے۔جواود ۱ب 3۸3۳ ۴)۳13)

 ج7 ہا ر۰ ۹۰۳۷۵) (3ھج) 1۴۳ "7 ہک (75)

 ۳2۶ ۳ و۴ ۹9۳۳۴ 5171157 7۹ 5۹ 17 1

 “تک ید ۹ ۰۶۹ ت٣۳ ی 5۳7 6:۹85۴ ہر
 و5 ب٣۳ (ہ ہک۱٣٣ یل ہ۳۳ 8 51۳ ۴956 ا)

 م۳۲۳7 ۰۲۴۴ ہ27 5۳ م٣٣ 3۴۶ 51 ۹۳۸۳
 ,3180۱٣۱۹ 5۷ ہکرک ہ3 ] ۳ 17+17 ))3]3۲5×(-٢

 ی5 ۱ ۷۳ ×87 519, ۹۳:۰۴ 51513) 83)
 <1. ٭٭م ہد 530 کہ ۱ 5. 78

 مر >5: یی ہے ۹1۳۳۵ >0 >×8[4٭, 5۱۲۳۴۹ ۴ 6٣
 85ہم 3۱ 73ز بج ع 7و جہ +۹ ۹9۹5۲۵۱۰۹۲۷۷۶ 7

 م7, 51010 1 ۹(8 ۰٠۷۷

 عو نولحي اھت وَلُخ ںی ندَع ندَءكَْج زبَیَلاْلْضَتلاَوُه عذ

 08 ڑی قفس لَا سس و ؟پھد نمَروأَسَأ نِم

 ے۹ ۳ 115 55۴۱ 5۹ ×5)۳۸ ۱۳۶۴۳۴ ۰ 5
 257۹ ۴9) تا ٭ ۴۹۲5 ۱۹۱۹۰۴ 15 - ُلْعَْلاَوُح َكِِذ

 رہلا بہ ۱۸۰۳ ۱۳۳ ۹۲ ۴ا 5, 7۴
۴۹ ۹۹۳۰ 9117۳ ,716 ۴1۳ 5197 ۹۹۳1 ۰15۴ ۳51 [5 

 ک۹ 21۶۹ 5۴1۳۹۴1۹ ۶1۹11 31۹1 ۱۰۳۶ ۰1۱51۹ 5 68۳۲۶۴ ۱

 1۳ دز۳۳ 5۳ ۹۲۳۰ ۴۶۹7 ۹ ۳۰) ہز٭٭ ت5
 *؟98۸ ]9۱ :۱زو٭۱ ۰۰ ۹۳۷۰ چک 5۲۲۳۷۲۷۳ ى۹ ۹8 7

 بہ۱ ی۳ ۰۲ 3+ ]۷ <۱ ہہ ۳۳ ۱13۹ چ۹.
 پر "9 ,۹۱٥6۰۷۳۱ ۹۹1 ۹۹۹۹5 ۹ 51۲۳ < ء78

 ۹1۹ ی۶۴۳۷ ۴۶1 ۹۴15 ۴۹۲۹ ۱
 ہد مہ ×5 ک3 یورمص ہ65 "م۹7۳ 9۹۲5

 7ہی۹ (38) ×۰7. ۳9۳۳۶]۱۱ ×۱5 3َا 55 گنت ہ۱
 ۹۹ ]3119 ٣ا۶ ۹۹۲۴۳۴ >191 <۴ 6 ۹۱۹77 1: 5 1۱

 -۔(ق8٣3)5))
 یجت)18۳۴ ۲:۱, در  ٭٭ 3۰ رک ب۳ ۹۹ 8۳ -ہ
 یہ5 "4۱۰۶۳ م۹ ۱۰۳۱ ك۹ ۰۱۹۲2۷۳۳۲ (5۱۹51۳۶ و٭

 حرص 8۳۰+۹ بج ہ۔ا××٭ ة4 ہ ۳۷ مج ٤١
 3٭ "ن۱ ی <3( مع وو ہ57 م۴ ۹۶8 ) ہک .-

 ج3ر
 ک7 ہ 0ا ہم۸ اک < ٭!ق 7) ٢۹۳"

 مج. ہ ٭چ ہہ ×٭ 1995 ۹۴۳۱ ہک
 (جرر۔ہ جہ ٭٭ :ہڑوجاک۹ (ہ۰) ۳۹۳. "۳۰ "۲۳۳ ۳٤

 تحت
 تمل ا صفخ دس دروس سچ تا ےایاجابم ٹا مال لام مائاشم دم مس ا ااسم ےک وے ٹی جوحححصام اھ اتفسم تباڈا

 ہدذت

 -:  .,تكؾ.پ.پ. . 07

 “ی جس. ۹۶۰۰٣ مج <8 ےب م39۳
 ۳00۳ ۴ >5 5۱3 [۹> ۱۳۳ 5۸۴۸ ,5۳ ۳٣۱"

 21۴ 9۶1 87۳1 551۳ ٠1۰۰۴ ۶۹11 ۰ _۔یقوج-ج7)3)

 حس اتنا ×م عو ہے عرس  ٭-5ج-. ناپ
 ہوے <۱ م۳, ۹ ×۳ م۱۱8 ٭۲۴ ء۴۶

 ہج<٭ ہ3۹ 9۳ ر٭٭ ]ی<۱ ٭ ہ۳ ہہ -- َےٰلل

 ںیاگلا نب ےس ںیہ ۳ ۹۴ 3777 ۰٤
 نیلا لم ح لا وم لاہور داق طا لا قا

 575757 7۰ 71 )5٢ نس چ۸ ءافطسا
 ۹ ۱۹۳۰۹ <۹ ٭٠٭ ×3)ج ٭.ق ۳۴۱

)۱7- 8۲۳) 5۹ ۱۲۰۱۶۳۳٥ ١٠ ٣٣۴۷۳۲5۴۲۴۳ 878+ 
  ۴۱۳۹۹۰ 7 >۱ہ۹۰ ۳ ]31۳75 1۶۹ ک۹ 30

 جس وجس3 ۸۷ :٭ج :ء  ُہمٹبَد ےّسَرلطُلْنَج

 ترفاب یاس مھٹمو لمس ک5 :۳)آ8 8۹۰۲۶ 31675 171۱
 58۹, 8 7جج 17م ٭م٭+ م٣ ۹1۹538 م٣6

 991 .۱٢۲۶۳ ٠٤:5 1٣ 123+10 ٭ 78× 87 ا

 علبچا ۹و ہ٤ “۱۹٥ج۹ ×۳7 ۹ا١ ٭.٭٭+ :
 3آ. ہہ 53 مہ مہ ما می. ہ ہہ مچ مات مج <
 ب7 م٦ 88 مج ٭ح وج ي١ و ش) ہم <5, ہ
 ج٭ م5 ہ ہر 5۹ م۷ مہ ی٦ ۱5۹ ۹5ج ہم٣
 چج قم ٭ ۴, 1۶۴6 ۳۷ ۲٢۳٢ (م۳ 5 "۷۸ م٣ يہ
 ہبہ یب م× م٣ موہ ٭ بم 8ے ہ۱ ۱
 ٴوو٭>5 ہہ ”وتڈہب ہ (15۲ مب ہ8٥ ہ ہ٭ہ
 ےس مچ ی١ 137 ۱3 ہ ×7 ٭( عحج یچ 7ڑ

 چچ مہ م۳ م5 ۹۹٥ہ, ۹۹۲۳۰ 7 5 ۴۹ ۴7۳
 2 7 چہ ءج۱- عو+ج67)

 یجت >ح.-ع ۹ ەاج ج3۹ ؛ 9ثچود ہمت٭ بج
 +17 ۱٠۰۸۳ 5۲۹۴8 5١۴ 176 ,٥ 515 5 2٥9۹5۴

 چک ۱ ۲۳ 55کی ۳9۹ +۹ مہ مج مات 88۸ ہ
 ۲۰. سہ ور-58 ۵ ۱:تمقا۰5-٭ بو ج۱ ہص بج
 >قرت <5 ج۱ ٥× < ہہ یک اہ ب0 م5 چہ

 ج۸۰ ٭٭ ہ۷ للَما ۹۰۸ ۱5ہ ہ۱ ی۳ ۹ ٣۴
 جہ-37 و8 ۱۳5۳۶ یٗ 5۳ہ ٦5۳۶ ہ ہرک٭۱ ×۳ 6 <
 نہج م <<: ماتو<, ہک یک ]مہ ہہم ۱ 8تؤ ج3۷ ہ

 جہ ی 7۹۴ 71۳ 78571 7711۹۳ 17|

 5۷ 955118 535311813 :38۱۹ ٭ج٭ ۳۵

 375 ی8)-ف۹ ۳۷۹ ء5 5:53181513) 587 ۹۲۳۳۲ ء۱
 ٭[8556 ۹۹۲ ٭7۲6٥ - ءایبنالا ةثرو ءاملعلا - یچ >۲ ی5 ہک
 ١٣ م7۲۹ ٥ )575 ۶۳ د۱ا 55۳9 مک 87۳ ۹
 ۳۹57 ک٤۹ 1۹97518 ک ۰۹7 ۶۲۶۰۷ 7 115, 5 85

 ۵۰×7 ۲۶ ہ )۱ ت5ت ۶۰8 33ہ ٭رج.× یز ٥6
 ب"ەج 7 ہمکمجاک (7:۰: ۹۹۹. م۶٣ ۶۹۳ ۴ ٣



 یر

 5ج 0۱۰۹ ۳1۲79) ۶۹7۳ 7۹ 5, ۹۲۴۹ ۶٥۲۳۰۷۴
 5۲51۳7 ک 5۲۰۳۰ ہت ىح مح, 5۷۹۱ 1۹ ٭۳٭ ۹۲۹
 تب. پی مج مب ٭ جہ ہج ٭۔.یق ہب ۷ ۳
 م۳۳7.× بج×٭ تہ ہ85 ۱ 9] 5 م85 ٭ہ ۹5
 ۲۹ 5۳۳ ۶۲۴۹۰ 5×7 )3۹ ت87 ۹ ہ۳ ۳۴
 ج11) ٣× ک۹۹ ۹۹ ۶×7 58 ×۱ ۰77 ۴۰۳۴ 7 7
 ق7 ۲۶۲ئ ۱ ۲۳ ۹ ٥× ٭ہ7ی 33۶۱ یچجع >٭چىو ٭

 ۹1:955 *۲۷۹۳ ٭×يی *ج٠ مت ح٭ 8چ ب۰ "مت

 ۹8۲9 ۶1۹۴+ 8ہ ۶۹۱۲۹۱۷3٣۳ ی (*ہ[5 د۹۰ 71×3, ۷ ۲٢٢
 5۹8 ۶۹ ۲۳۰ ۹۳۶ ۰۲-5۴ ۹۸87۸ 7 5 ٭ج ء۳۰

 7۳ م۹۱ 55۱8 >۰ ٭ ۹7٣ہ جءٴ یت 5)۴۳۹۰ ۱۹1

 55ا 7۲5155 7ر ۹< ہ۳۰ ۱ ک۹ ۳۲ ر۳ ر71۴ 7
 ۹:۲ ۶۱54 >7۴ 775 ب۹٤۹ دا5ت ۳7 4< ۷ ۵٥۹۹

 ۴۹۳ 7 ہر۹ <5 :۴۰ ۴۳.8 ×× ۳۳۴ [83كمر ۱

 >355981 5ٛ ہہ ہہ راکٹ مم 75+ .ہ55 55 ٭,
 59 1 557> ہ۰7 ۶۲۹۰۳ ہ۴ ۴۳۳۱ 7
 ۳۹۹۱ تم 51 ٦× ]۹ ۳-32 ہ ۲۳۰.۶ ہ٦ 8۱۳۹ ہہ
 اج 8ک 5 *۳, 5۹ ۳۰ 5555 ۶۹۷ ۹ ٭ک ک
 5۱ چ۹ ہ ہہ مصص× 8 - بک ہوم ٠۲ ہ

 5و75 ( ۱

 ےک. ہ۱ چک ىإہر <۶ ٭چ٭ ٣ ہ7

 م1۸۰5 ۴۳۲۰٣۲۳ 31 م۹, 9۱ جے ۱ 5۸۱۰۰۲۳۳ 75
 5137۵ بج يه ہی م9۰ ص ےب مەوجیہی ٭[0 ٭<

 .0٣× 8۹۳ ۹ ۱ ۳١5۶ 3۶83 58158 "۹ ۹ک 5 ۲٢
 +955 5 ٣" ہ٢غ ہ٭ 6 ہی٣ مج ۱ ۴ ۹۳۳٣

 ج39 و5 3 ۲۳۸۰ 37 ہ۹ 6
۱ 

 ات ا۳ ۰۹۰۲ م۳ 5 بی ہ۳ ھہ ××. ۵۳۰۱
 ج5 "471754 55 157۴ "م677۳ ۱ ۹۳۸ ×× ٣١۳٣
 55 5۰۵۴ ×۶ "م٭ ×× ۴8-7۹۶ 7 < )> ۲٠۶٢

 ۶۹۲۹۹۳] 3ل ۶۹۲۶ ۱ک ۴7۳۰ ی مم×٭ گتعج ہ۱ ×۹))ہہہ 17)
 ۶۹۶۳۰ 5:۳ 2۱6 8 5۹ ہ۹۹ ٭ز5 ک5 ۴5۰ ہہ ید مت

 >5ر8 ۹8175 ۶ ٦ ۳۳ یو ہو ء5 م3۹ م٦
 ۱1۱ ک۹ م95 اچ ۹۰۸۹ ۹7۶ ہا ×5 ہلا ۶7

۴۴85 ۶۴ 588 

 ×ج٭٭ مہ ٭ <۔َ"٭٭<٭ رگ ہک ۶٣٣
 ٭.٭ ہہ ×۳۳ ٭-٭۰۳].ہج٭ ] مج م٣ ہ5 3 ہ

 ×۴ ۲۰٥ ×3 >٭مت ٭جہہہ 7۹+8 :٭ب جہ ٭.
 ۳-6 ٠۳۳ 5۹۱ 55۱۷ ۴۲۲۶ 77 ٭×٥]۳۰٭ 3۳-98

 آ5 ۳ 5۴۴ 5۰۳ أ۱ ۶۳ 3 ۱۱۲۷۰۰, 85
 ٭3٭ ٭5٭م ٭٭ہ ٭م 8ہم مہ م۹ ۹ ۱
 “57۰ ×۳۳ ہک 5 ء۰3٣٣ ۱ ج۴ م 71583 7
 ت91 )7 ھ۳۳ 73) ہہ ۰979 ۹۹ م۳۳۳ "و.
 ۹ م5ل ۹۹7۹۴ تع٭ یم وج ۴۸۲۳۳ ]مر م٣ ۶۲۳ و
 ×۳۶ وا۲ ۶۹۰۹۹۴ ۵ 5۳ 7۲۹ ۹۹۴۴۰۰۴ ۱)۷ ۱

 5151554 717 ی٭ ےب ۱ ۹۴5 ۶۰1857 "۱۳ ۴۳7ہ 87 7ہ
1 603۹ ۹0۹۸4 ,8 2-8 

>8 

 ۳1 7 6۳-۹۶۲۴ ۶۲۳ ۶1۹ ۹ ۴1 ٦ ب٭ ۰ ب××٭٭ 3 )

 ۹۲ك 5۷57 ۴1 71۱۹۰۳۹۴, ک۹9۶) ر۹۳5 ۹۴7۲۳۹ 57 ی٤
 5۳:89 7آ ۶151۲۶ ۱-- (7ھ۳۳۰۰۹+--.5۳)

 َنرَحِلا اَع بهذاٌیِزلا لنا ولا -- ۹۴۹, 8
 ک15 2۲7۴ ۴757 ۶ ۴۹۹. لا1 ۴۲۹۶. 88 118 ۹
 جج ۴5۲59 ۱ ك5 ی۹ ۰۲ ف ×۳ ۴ "ی٭230۹۳۰ہ 85ن] 3ا
 کر 279۴ 7۴ تھ ید یھ ہہر ر7۰ ××
 مح ۱۱5180 59۹ ۹۱۰ ۱)۹ ھج ہ٦ مے نوصقعم ٭٭

 مج م34 ہک ۱

 ۹ م1 ا 9آ 1ج ۹.۳ 8ہ × ۰7
 ۹۶۳۱۳٣۳ 3چا ۷. ]م0 دہ. و67۴ ۲3۳ ج٭
 ات: مج. ہی ٭پہیہ یی  ٹیےج  پتوە
 ٣٣۳۳۷۰-52۰ ۰ط× ید. ہچکی 55۲۲۳۶ ×۱۸ 6 چو 4
 تو ۱ ہ۷ 5۳۳۱ ]۳3۳۳۰ ی ١> بو چ3  ٭

0.1 

 ]7 111 27 7۴ (318)-ی۹ ت17 ۹7۴ (7۸3)

 ۶۹ ۲٥۱ ×۱ 5 چاہ ×× ۹8۹, 5 عقیم
 م56 ہ 5۳۳ م۱۰۲۹ تہ! مر× ٭ی ۱۷8 بج ہج٭”حت ۳ی
 3ا ٭. م۶ 33181 775 َنرَحْلااََعَبِهْذَای زَلاولتسسضف ا 6

 ۹ ت2۱ -- (۹۹8), ×۳57)

 ۹ ا۷77۶ 5۰ ١ 8یع ہم 3چا 86
 تڈو٭ 1 ہ تاک م٭٭ ۱ )۳۳۳٣( 5۳۳۰ ہ) دب ٣٣ و +ےچو ہ

 توجہ >۰ ۴۱۰۲۳۲ 5ہ 7۶ ۲۳۰ ٠۹۳٣۴
 ۳۴ 51۴5 ی۶ نب ٭چ-_٭ پی ی ۱١11ص 5075 3

 ۱5۳ 2-8 5۱ ہم. ]۲۳۳۳ )0ک ہ۳ چ۳ ۵6

 و5 ہ3 6 33 ہ7۹. ٦ ا۳۹٣ ھ۳۳۰۴ م7 >7
 5 18 ۱7۹97], 1۹1 519913, 55519) ٥ ۲۲۳ >٭٭٭ ہ37

 وچتات ہ اہاج م"6٭ ۳ د77 ص۰ ۲۶۰
5۶1 3071 ۳۹137 ×7 ۱ 

 ۳ ۳۳ ۹۳۳. ۰۹۴ 87ہ م6وصہرو٭ ہ بج
 ب۔حج و ٠ ٭.م١ وس. ۰۳۱ ]میک (ی٥) ۹۴۳
 و ٭8ہ م۱٣٣ ٭ہ٭ جو5 جز ه ۳6
 7۴)۹4]75 )۹۹۳۳۰ ۹۹) ۳, 57۹۳ ۰:7 37ہم ہ (۳

 (١٭9)[ (83)ك إ

 ثا اتا لشت نِ مالا داتا ا
 زلیخا

 7. ٭چہیم٭ م5 ہ۳ (٭ ي۱ یز وع
 ت5۳ 5591۱ 3 ڑ3 ہ٭: ہ۷ مج ٭خجہ ٭

 بج ۴ ہک ١۱ یکر ہ٭ مت م و. :وقو
 ٠٦٦- قر ہ٣ مت م٦ ع4 مس می ×۱ وآئو٭ ×ج
 و۰ 5 ی5۹ ما 453 ۳ ۴5۶ 55 ہہ. ٭]٭
 چیر ہ مصد ء۹5 5۱ ۳۴ بہ! 8م یو جب ہ5

 ٭٭ ۱-- (8]0۳۷8))

 ڑٹودلاوکءاَجَوَر کنت نَمَیفٰوَس َنتياَموكَر عن َلَوَا - 8 ۰



 بتانا یار
 ںی وج تک یامخوپ جت چمیمپیبصممجپسعمموبویعصسو جہوجیہجبجوہجب77ہ+77 6877 ۳ہ ہ۳"۸,ھ2ج7س“77

 ضتالَتيَعَْكلَجْیَيلَوَف - َتَْح ×يچ ةنیخ ہي
 -ےص ب۴ اتر 5۳٣ دج ہہ ۵ ×ط××٭ ۳ ۷
 و پکا. 1۳۳5 71117 ×18 ۴18۱ ۹۰۳۹ 516 ۴ 75+

 دہ ی5ج 5۱ یک ک1 51۶۷ 11۴ ۴ ۴1۹
 ۳۳۴ 5 ,٠ 7٣ 3-۸8۹ ۹۰۶۷۲ ۴ ۹۱1۹۰-ےا ۱5۷775.3۱7٤

 5+ 5۱775 ۹۲۴ 5۲۷۹ ۹۳15۳7۳۳1 ٥51۲۳ )۳ ٭4
 مجہ۰:۳۴۱٣دک9۹ *زک 318 ۹ ا۶٤ ہما۰۰.7 ۱)۳۶۳

 7ج ]۹س 97 ۱13 ۹1۶ 77۹1 77۳۰۳۳۴۴ 3 1
 بپا كا نا -  ہجر 2 3۱۱7 ۱۹۹ ۴۷
 >1 61, دہ 26 2اتس ×ج ہد ٭ ۹7۴ 5 17
 ب۔حج ید دہ ہ77 ×۱ - الا ×مك6 مج ج *٭

 ہم١×ہ٭۰ ۷۰ ۳×) ۶)9 ۸91 ۶)۵ - ک 7٤
 م۶ 210۴ ۱

 وَمَا لا یتا مل ُنَحَياَلَو ۔یَِياَلَو چ٢ طیحیال 66
 بیصیال -- ٣۹ ج00۶ ]۲8 ۹۷۳ ۴136 32[ ٭([53 ٭جچ ×] --
 و اا0 “6 5۱ ہ 0آ 9 ۳1 ۴۳۳۱ ۴,

1۱ 8 ۳۱۶۴۴ 88539۳۲73 

 وح ءط] ہے6 ۳۳۰ :۲۹ ہہ ووک× 7+ >۱ 69
 [518 565 5 (۱)۴۹ 7۳5 ک۹۹ 91۹ ۴۲۹ 9195 ا5۳۲ ۹1۲۴, 25
 ٭53 ہک ×۱ ک۹ ۶35 ہ٦ یت ہہ کتا اچ 7 ۴۶
 نو مک ےپع م23 ہ۸ 0 "ج٦ .ہ٭, ہاڈ

 1638612) ك۹ ۳)1۹۶3 ۶11۹ ۶5 و۱ 8۱

 ہج مت وو ٭ے٭ہ٭ 1۳۴, م۳۴ ۹۰۴ 0ا3. 1۹۶
 5 ۳91 6.5۱5 ت۶ ہر ۳۴ 155۴-1 51۶۰۷5 5۶11 5

 ]تت6 ہ5 د١ ر--× 2ج م۰ ماق 65 ۰ 13١
 75 51 ۴, 531 ۴71۲36 دب٥. ۹ ]11جج م8 ٣٢۴ قم
 ۲خ 1۱ (عج) (م۱۹ ۹۴38 ر1۴ ۹۰۴ 515 ۹۴۲۹ 5۳۳ ۴
 بہ یق) وس ._ج ہب٭. (یمحدر تہججو تبع ٭و۔

 قچقمہ+م)5)

 (أ۳یكی ہہ *وآغ 8م << یو١ ہراخ-۷۷۳۷ د٠1: ۰۲۳ 3۹ *7]
 ہد ا3۳۳۷ رک. ۷ ورم. ح86 >5 می 5ا8 6

 ت۷ ×1 م1 و۳4 ۳5۴ ۹۸۳ 7۱

 7ی٭× ×7 ×۷8 315 ۴۷ ۶9) 2585 : ۱3۰ ۹۹۳۳
 وس ۴ ۴]۶) 7 <۱

 یل یم ای ا
 کے ےھت

 تاج ڈک ولاب اش پک ۳ لایا
 تک نٹ صرالا ق ترلخ تحت کج یوم رر ۱

 ا مل نر وال
 ےہ سید مش شک شا ںی او ا 2ے

 ہہ ےس وج دنیا مت ءایرش |
 تی ترس تو َکلا ین رت ا شضالا نو 6
 و و ور منت نودالھلا لیکن 2 نب اتقتت ا 7

 : لال: ےیل عاەاورخ لام ا.
 ئ نِتيَع ا ْك ےن ںیہ ین 7

 ڈیم ا تر
 | ا یتا” 6آ یش ل77 الا '

 1 ںیم ناک” لالا تتسالا نورظنب ںیہ ہلضاپ
 : ملن تشمم سج لُي یک ما تل ۴

 پر کپ ْپآ ۱ ھم” 3 ے۶۸ رھپ ےک و 7 : 7 ا 7 :

 (ہح) دچج ہصح ہ د۹. جو عم جس ہمر ۶

 ے۔۔یوج چہ >-؟٥ہ ٭5ہہ ڑچئیئر یمدز 555 یرھ وچ

 5)۹۸33 7)3 75۳ جو7 ر ہےو٭ ہہ جچآ3) ج7 یرو ج٭٭)
 دہ تو ۳< ر ]موہ چج یپج یورو ٴرھڑججکزو

 بہ واچ جہ وج, ]ہجر چآژو مج پہ ٭ ات  ٭
 می یںر جہ یڑ٭ ۶ ۱ یویإو قہ دڈوزژںو چپ مچ

 جج اجر یونس وبا اس رات و وبا و

 >8 ]جج ہتج٭ نوح بہ ۲ ہ۲ ہجووج درا یرجہو "بہ

 تیر ا وج وبا ئی و ئہ 7ھ ںی فھ فئت انا

 78. تر ہہ ہ٭ہ٭ ٭٭٭ ہر توبو7 یب جج ب.روبب جچج

 23177:77 7۳۲ 7۶7۳ جہجر یر موجو چرچ ہي  ہ

 ×۹7 ڑ7 ٭وہج×٭ ٭ہی 7ج6 ہہ ٭و ر ٭ج یو7 765 جزو <٭

 یر ںدڑیو ج یبوجموربچ وج وروجہ ئ5 درچہھ)ڑو پور

 مد)ر رو چرچ +۷ ٭ہیىی ٭چوچج یو مع مج پو

 رت م٭۲6 5ڑ ا77 مج ہرہ ۳ہ! وج وہ جب یو جم أجپ

 رہ بحی٭۱ ]۷7 نرم ]لیچ 5+ پہوج جوو یھ

 ہبہ !ہمج مبجج یج ن۱ یمر وو. بچو جج ںج٭

 جج ]ور چج چقوجب5ت جج جر وہ مچ
 وکجتڑہ ]مروج بد جر بج ۳ ۶ ہڈحج 7

 ہو۰ ۹ہ ٦ یب و٭ ہرورک ۸۰)4-۸)23 وجزج و ٤

 ٭81



 یک

701+7 

 7ج1 367۹ ۳ : 27۰ ۱۱۰۴ 3۹۹ 77۴۲۹۶ (311)
 "6471۳ 77515 (73) ,١۴۳ نارقلا بلق سی ہ۳۹

 33 6۴1۹75 75۶۰ ۱ک ۴)515 ۹778 75 7, ۲ 37رآ
 2331 چ5 ہ +۳۳۹ ")۹ ۱ہے٭ ۴)0 ۵ *٭م,

 ٥5781 1۱ 2 7٦91۴۹ ہ5۳ ۳۰٣٣۶ 2۶ءا۹ ک >3ا *۲۳ ۱
 _-- (63۶-٭٭۰۹۸), 5٦ق))

 ے3 ۷۰۵ یدرز ٭٭٭. ×× ٭.٭3]))م مہ چ9
 2۹5 71۹3۹ ی۹ 7 *۹۲۶ ہ,. ی ٭زکم مو ہ دج+جںی

 ۹5۹ ۳×۹ 771577 ۹ ۳۹۳ ۳ 7٣۴۱۰۰۰۰۳ ۱۴ ٣>
 ×بح٭+ ]۹ وجہات وو.اک, ۱۳ 3۶6 ×0×. ×6 ہ۳ <ہ
3 ×7۳ +) ۶۰۱۳۴(5 ۹5797۱ ۹7 5757۴ 
 ۔ے ۹5۰۹ 5۲۹8ہ 6۳۳۱ ٭ ل55 ۳م قع> ۹3ہ 3وت” ہو
 ہے يا حج ۳57۶۹ ت8 5۶۴ ۹وہ ×8
 ہی ۶۹ 16356 2۶7 (۹77۸۴ ۱ (ج87 ہ۲ 7۸۸) ی 778 7

 مہ و938 ہاتج ہم ی٭ ج15 کب ۳ ۵٥۹
 ۹٥ 515۱ ۰7 یب ز57 3۴ 5 5, 54۳ یک 7 7

 “وچسجچج' أم 3وک ہے۱ ہک کی ا 5۴5 ۰۲۳۳ہ
 3ج۹ ٭ *۹۲77 ۳۳٣۰۱ ہ جج. 7۰۳۳ مج ۹۱ف 8
 دو9 ہہ ۱چ 3 ۱ 179 ۹۲ ت۴٣ "7, ء۳۳.
 5۹ ی5 ۶19۷ “۹7۳ مع ہ٣ ہنزوجوعرج مر 6
 مج ۱ ج۳8 یەج”ہک یک 1× '“ہآ-5749۰ ]۴۳
 5<. ۹ 5ا 5 ۲۵م تچ٢ م)أ"8ےہ.ی.ح. حج ٭جو جج

 قک×۳۳ یو ۳ ''م 57۷۰۲۰ - ہ 38قوا ۹ک ×55 ۹۹ ی
 *۱3۹ د۲5159 55۷ہ ۱-- یو. ٭۹8)

 یک ہک ۹ (81) ۱۰۹۱ ۴۰. ۱5۳۲۳۳۰ ر157 1 7
 ت0 ۶ ۳۹: 7 5۹ ۳ >5 5 ۱- (۲۷/))

 یبدجح ہ75 35 ×۶ (38) .٠٠۳۳ ۲۴ م× 7>
 290ہ ہ۹ ۔٭-٭7۳]۹ہ٭ وہ *۲۷ ۴. 5۲۹ 5 ۹۳5 ٭>"

 ٭۴ ۱ ۱ --ی×5ر3))

 21187 3 م37 م٣.  وآ× 7:۶ جا 3ہ ٭۵٥
 ۳۴. 61757 ٭۳۴ ٭ر×٭ ٭ م١ ید  م رآ٭ ۱57 ۶
 م51 17۴ ٭۹٣۳ ×۳۴ ١۱۲۰۹ ۱۴۴ 5۲۹ ۶۳۴, 577۲۳ ک

 885 ی×٭٭ بج ںآخ مہ 8 یو ۹ ہے

((3:8[3) --! ۳۹۲5 

 ںی ٭ مہ ء5 3اک یک مہ یک 9ہ 8| یو ٭ک
 ہ55 73 ما چ۲ ]۲۱۱ د3۹ ٠> ٭٭( ۰

 ۲۹۲5۱ ہہ ۳- 1 ۹۹ 27 ۶۹ 3 کت ہہ کل
 515 5575116 ۰77 7۰ ۱ 777 311 ۹۲۹۹7 (312) "٥ہ وک

 8717 585 ۹۴ ۲۳۳۰۱۹۰۳ ی٭ مد ہہ ۲۴5 ھہہہ یڈآ

 ۹۹657 ×۴ | ب5 ہ۳۰ “×7۳ ۴ ک۹۲ ×87 7 ۱۹ ۲٠

 (ہور-م ہ8۰ ٴتمە١ دید جہ چک5۶ (ج۰) 6
 بج مہ ٭٭ ہہ “'تٹ1۸۷۰ ٭*چَوقاک (ج8:)-۔ی. ۱
 ڈچصج+' ۵ دہ 5ہ 37 -- ہ ٠ت ًصج٭ ج× 13) 77۷

 (×و)ر۔ک٭3 71۳ ۷۸×3۱ ۲۰۳ ۹۹ ٭ج٭) ۴8 ۱

 __ِض_ْ[ہ 5 ۳ء۳٣

 آ ۂبقاع ناک کیک نیم الا نا مو ا
 1 ب2 یم رم ھٹم لاتا مو مھلم نیم نیلا ا:
 ٦ الا الو وما لاش نو ریا ناک ا:
 آ انب سال ہللا ہحاة لو ار ميلَع نام کل ا
 ٦ نو ةَتآَد نار ول لع ماما مسصح ا7
 ا عام يا ار آج اذا یس لا لا شرف ا:

 : لئ ا اس یک رک ٦
 .] ںتعؤلا ڈئلاوواو 9. ا
 2 رہنما نیل اون اکیلا نا ڈان ںی ا

 7 روناکانوار نکا دراستلارتَعلا لیون هيتوَتست
 ٠ وف را لم لتا یقح 1 2 یف عغئابا 7
 ٦ لا یمن ہوتا اء ه عج اکہ نم عز و ا

 1 مل یا نیب مانع نوحَمعْنَم وت ندزالا
: : 

 مەر ہو (ج 98)حئ بج  ٭یعى ج۶ "ڈی ہى

 ویو ر٭ 90+ ہیر وج یو یر تک۳۰۳٣ ×۷۳
 6-76 7ہر بم × < ۰)794 مج  جچج ہبچچٹج بروج

 جج بج 1ر چو و د٭5 د٭0 ۰ہ7ر یمر ہو ہپچرچ

 جوچ+ ہت مچ ہو+ ہر وچ ط5 یج ۸۶۶ مج

 یر 7 ہہ 2 ر تب یی رہ ۷۷ہ سج ر577 م7۳ یہ و۳۹ ى۹

77 7۳۷۶ ۵< 7/7 ۳ ۱ 

 -٭.و)7+
 چرچ ق۶ 575

 ہو چہ07 7 ۱۹ ۳ 771 777 77۳7

 مر ڈ٘کقو مر صہ٭ موچی چہ نممر چمچ ے5
 موم عوو)])]ہ یجڑج یر ٭ جب ہ53 یر مچ

 ہ۹ ۰ و٭ ہک بر قو مج بق نیر حج
 توقف غسل من شس کشی جت سیا ترکی وس یی ئر یم
 7 چ5 ۳٣ بو وبجم]5 ر مر یرجہو ہزار موج چہ کوچ

 ہ5۷ +٭7/95 ٭ہ) 75۹7+ 577 77۳۳ ۳۳ ت۹ 7ر خر 6

 ۳7 5۳۶7 جج ہبہ. مج اوور × رسو جو٭ 3أ6چ٭
 جج چت یر 8 ہہ ×۳۳ ہ +۶٣ عرڑڑچ ورد و8

 ]۳۶۶ 7/777۳۹ 1 7ہ 777. -۳۶۳ 57۹) (۳۷ )۱



۷ 

 ۴۳۰۷8 ہ< ۴8۲۳]) ۴ 1۶۶“ ٥۱۰۰٣٢۹ ۹۳۹۰۲۳۹۹ ,٠>
 م۳ مو 1 ک3 51153 ۱۹۰۹ >-- ۲۹۴۹ [1۹7-683] 75 *ا

 یہ يمچچو مہم ٭ح۱ہ۳٢ب ۳۹ ہم, 5۷۷۲۴ 55۴۷ 5ا5۹ 8
 ہو5 تء إ۳و٭ ]مچ مہ ۹۱ہ ج۳۹ ۹۹ ۴, 5ا۹
 ح٣ تچات و3 و٭ے)×٭ و ۱ک 81075 لا قحس
 نوک مٹ مهردا قع ۲ 7 ۹۲ ۳9۳8۱ ۳۹۴ ۴۶
 آب تتر-( مرجو ×5 5۱۳ 518۰7۹ ۴۳۴۳۰۳۰ ٣۳۹ ۹ نان

 ۹۷9 7 تا۴٥ 1, 5191 19۳ ۹۱۴۶ ۴۱

 ےب ]3 ہم ہجحرو بمات 63۹ ۹۴8 م۱ ۹۹۹*؟
 ہہ ہ١ ب۴ ×5 ۹3۲۳۳ ہجآ ۰۹3 ۳۸ ۹0۱

 جحیجصص ہہ ااوق) ہ٭ ہا5-- ۹۸۸۶ ۴۳۳ ۱5 7
 +:-جحو٭ د9 ٣۴ہم مر م۰ ہ(۳ٹک مو ۹155 ٠0۲۷

۹1 ]۶ 

 ڑ3 6 ی _ ہم م4 ۱۱4۳۷٣ ہم ائ
 بم 9ٌتت۱ ہ۱ ك3 5٦ 011 ۲۰ت8۲۹ ۹۹ ×۴ 7875

 چہ۳۴ حج مو ٭:ق ہى ٭ كا۹ ۹8۲۹8
 7۳×7. ۱9۳4 ہبصہ <۰ 8ہ ہ 25ڑما95) ۹۴۳۷

۹۱ ۹5۳۹ ۶1۳ 51059 ۸۹ ۹۹731۴ [۳5< 5(5 8۱ 7 

 3× 0 16. و۶ 1 ۰۳ 7 ۲۳۱ ک15 ۹81 ۴
 ہہ مو| >7 0آ ی۰ >5۱6 ج٣ >۳ 585

 7۳1 ۰ ×5 ۴ ۳۹۳۰ ۹۷۳۴۷۳ 5٭ت (۹ - 78
 ن ٭ ۳۹۰۹ ۰۱۴۰۳ ہ7 ٠15 ۹11115 ۱۹۳۶ر۴ ۱6۶۱۱ 7

 317۳ ۰۹۳۳۰ ٥۳٤( ۹٢٢ ۹5۶ 5۱ ۴۱۰۹۴ 185 ٠
 در ), ہ۲ ۹۳۹۹ ا78 "۹۷ ۶1۴ 71۱۲۷۰3 ]7۳ ×۳۳

 ۱× ۳۴ ہ۱ ۳ ×3 07ق ۹۷۳۳۰۴٣۲۳۴ ء۴۴ ا؟و. ٣۳(
 ہہو ٦ب ے (38۴--۰9۸]))

۹ 

 2937 ٢٣ ٭× ۹! [۳ج + 3× ×۴ اتا ء7
 ج17 ۱۳۴۱۰۴, 5۹ ٢۳۶ یتا ۲911 ۴5 ۰ ٦×1 ×۹۳ ۰٥۹۹۴715

 جج <۹ ٭٭۱1 ہک ۱۰۳87 ڑ5 ٢۲ قلاخ ہ یزار کا 7 5

 ی5 3۳8رہ (م۳۴ 71٦ 314 78۹ ۱۰۰۲۹ ×51[ نیسای

 37۳۹ ٠0 ۹ ٭ی5 ۹٦٦ ۳۱۹6 5٢١ ۹1۹| 517۱ ا۹۹

 ج35 َنّتِيَیْلِإ نَمَدس 3085 81181 (63 ۹58))

 ممثابا زین مادر وس - ۳۴ ۷۹۰۳۳۴ ٭ک ز۳ ۴5
 ۰۳۴ )۳ک م٦ >5۹63) <7: 5۷۰۹ ۳316 ۱ ٦×۶۰

 ۱٣س 773+0 [7۰5)۶۳۰ ۱ ۰۲۹۹۳۶ تہ :زرس-٭ ہہ 7٤
 میر ہ ڈچ ۹ مج 3۰۳۳ ہوورمگ(۳۱ 8 ۹8 ۸۸ 6

 7۸۹۴5 ٢۰ م۶ ٭85ا۰ <۹ 0 1137 1۳۹ ۱٢۰۳١
 ٭.>معم٭ ٭یاک 85ہ 9۹ 3چ م۲۹۹۴ ۶۲۲6 969

 ج۱ ہ٭ ٌرْیََاَلِهالخحِلإ وَكَأ نْیْنِاَو 9 جم ٭٣ ٭٭

 مہ 5۲173 105۳ م۳ ج۳۰ص ب1 ۷75 <۴۹ 0 < ٣٣)]۱۱۰
 سم |۹۰5 ۱۱۲۹8 ۱ ب4<577 ۰1۳۴8۲۴۶ 7۳۰7 ٠٥١٣ہ دا
 ٣5 ,5 55 ٠۷ ۹۰ ۹۰ا۳۴ ۳۲ل۳۰ 6:۳۳۴۴ 17۳7 1۱
 کج ک5 507۹۳۰9 .٣ ۹۹۹ ۴ہ )7.5۳ ۲۷ ۴
 >5613) 55 ۴58۱ ک35 ۴۶۲۳۳۹۴۱ 5۱۴۶۹ ۳ 78
 ۳۴۰8۳۴۴ ۴۴ 777 ۹711 16 ۶1۱7 ک ۴1۰ 5۳ 778

۴۱ ۰ 789 

 قاعتعجاَتِإ نوٹ تل مت مم کا یس لوعلا یحرسپ

 ہک 55۳۱ چ۰ ۹ 37 ۹,4۰ ہک ۹ 55و آ۲۰۷۶ 9 1
 ۲5۶ ۳ 5۳ 11۱3185۱۹۳۰۳۹ ٢٣۱۹۰٦<٭۶ 5۳۰۲ *ت؟چو <٭

 ۹5+ 217۹ ۴۲5 ۱ ×۳۰ 5)۶ ۱۴۳ ۹۳۹۴۳]ا ۴ 1] ]۴۴( ٥٢
 ۲۶۹ ۳7 5۰۰۳51۹ ۳۳۴ ۴757۱ 1۴6 8 85۳ ٣"



 یو ×.7 ھ7 ۰۸
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 رشراتاواوم کام بو - اب ہ8 ٭ہج٭ مح ٭٭
 .٦۹۹ 6۳٣۶ ۹۱ ا55۱ ٭ اج تو۹ × ر د٭۲ ہ٣۳ 'ہرکج<
 تو ٭٭۰ +6 ں۳ می 8ط ہہ مکا ہہ مل۷ ہی

 ہ۴. ٠ ۸۳۳۹ ۴, 7191 ک۹۳ 55 51 ۱۲ ×1 ٤8
 ۹951 551۲۶ 547۹ ۹۳ >۶ جت ہم۰ مرو

 ك5 5, ۱۴8 ×۰ ق0 ۰×7 7ئ۱ .٭۱ ۱۹۲ 5

 ٭ج+ ير3 53آ *ٴ۴۰ہ نت ید. ہی۲

 تہ.-  -ی× ]م۱ 8ئ95 جہ یم وج تہرو <6
 چپ751131 < .٣۳-"مك٭) 50۹8 1 7 ۱

 ج7 ٭ <۰ ۶۰۳ ٥۵۵٥4 8۹: ج :؛ ْزمَراَاَ <

 ۴ہ ٭٭۲ ٭8 ۱ راثا یو بب جج جو إ ]٭ە+ ٭
 *]7)۹9 د۴٥ ء7 ہ7۳ ×× 30.87۰: مات ×]٘.٭ 5

 ۳3۱۰.۳. 6-68: )۱ موص .ب٭ مج و ٦×
 !ز۱ ×۱۳ 0۱۸ا ۰۳۰٢ ×× ۰ ہو×٭ 25ر( ٗوص.٭ ِہ
 مات م٭ مے ہہ ہد ×× ہ3. کج
 5گ5 : ٣۳5٣ہ ٭6 فو ہہ >۹ ہ۳ 7

 ۲×۳٣× .×× ۶۳ 7۰۳5)٣۳ ۱ ۹۳۴۳ 5۳5 5٣۳ ہ۲ ۰> ۳٣×
 ٥ 37 19۹ مہ جے مے (ئ )۸رب )م]٭ ہ5ج+ج)٭
 5 می ۵ یب ثم ہا ہ ود مم ۱(۱. ۔وًأ

 تہ 7۳ 8 می ہم ڑکب<ب ٭وقج می 0× و

 ۱۹9015 *۹,5۹ 5 ی ]میچ ]م5 ہ ع٥ یم ہم چ

 ہ۳ 5۰ ۳517 *۴۹ 51 ۳۳7 ۳۳ ۹۳۴۴. 9550

 5۲577 >۹ 85 جہ +م۱ ہم ہ چہ ہكتچ
۴۰۶ (38) 751815 ۹۹۹۹ 277197 

 م نہج مہ 3ج ء۱ ٥5 مج, ہ8 6ہ ی7 ٭

 7٦71۹4 ی۹: ۰ 00۹ یب ۹۸ نکا 7 ۳۹۹, ۴۶

 یورو ]ج ء۲۰۷۳ ۹۰7 >7 مم ع7 جم چپ ١

 ۶۹۳ م 51 م٦ قد ا کآ می م 5۳5 ہ۲۳ ٥ا
 57۹ ی٭ وع 0 کک ي21 ۶۱۶۹ م۳5 ۹۱۳۳, 5۳۳۴ "ا۳۷۵٢

 515 5۷۶ 6۹ كے. جج ۳۳۰۹)3)۶۶۰۰۳ ۹۱۴۳۴ ج۴
 ٭۹ عیوہج8])

 راثا یو ب٢ ٭]م۰ بم جی ج۱ اح ہے مت جج
 چہ ×۵ 7 م5. ہہ” 8 م۰۱٣ ]مم ۲٘]8 چ۱

 گ٦ .6٥٣٣٣" ٣۲ "ا۳ ۳ ٣٠۴ ہہ. ۳٣ راث جی یڈ

 ۴۹ (۹81۹۸ 558۱1۳۲۳ 3458 ہہ ػ۷ 99, ہ85

 75۲5 545715 >8 جی ٠۶ جی "وع ی٥ عت ۶۳۲۹

 یت مہ ×ز 28۳ 55۱۷8۳ 515717 ٠۳۰۳۴ ۲٣۳۰ 7أ
 م5۱ مج جج مح 8523. فا ہٹ مم م وہ
 7۴ ]م5 ت٭ د٭۴ ]مج :تہچ٭ ىق) ث٭٭ .٭ہ٭٭ ہ٣
 ۹4189۹ 59 ۹۹۲۶۳, ہ5۳۷۸1 0٦۷۰ جج ۹۳۳ وچ ر جج مچ

 ٹت ١ہ ہہ ٭:٭ (ج ي : ہم ] گی يج

 59۲٦۶ >7 9. ہت ي۱١ جج 31٥83 فی ٹ6

 منی انکل ٣۷ تّنت نمو

 - دیوان شان ائر ہر... 12 رل2َو ٦

 ٦ پیفْلاي نبُم لعل ےک یرکڑلا مکا نر نشا مک ٠
 :۰ 7270 ٦

 ۱ 3 ٍى ٥هيِصَحَا وت شو مھراتاو اوم کد اتم کا 7 :

 ا تادع تی ۃیقرد .

 رک نو اچ

 تہ ۔وو ےک ےہ تنا نا

 لا عل لا لات کعامَو 9 نس او :
 ظ ےس

 ٦ اولاک٥ نی ٰ
 ا ٹنمَو یا ام وھتنترل ےس .
کَمَت مے سا ]رس 1َا ديا بث 1 کا

 : . ناو

سْرنْلاارفِک اردن ۱ ہک ھر - ںوہ ٌ
 : تیلَ

 یکم فئا ےب ار یہا ام اؤعیقا

 0 نئننوم رض إرج

 مم ×۵ ہےج ٭س ہو جو یر ہو و یچ
 ہہ "رو 7٭+ و × ٭ھڑچچ٭ 7 نیرر ۳۰۸ مچے٭ یر ٭0٭ج

 م7۳ ۳۹۳. 77 ت۳۳ ہ7۰ جہ یہ ہ7 ہن ۹چ
 )۷ 77۷ اہ میر۲ ہبحو٭ ۹ ت۳۳ چ7 رر راہ چ7 ہ
 ۳ج7 چ۹ نیز تہ بک 97ی "8 یچ<
 ت7۳ ۹ تاج 75/93 بر ہہ یر آی ہا حج رچ٭
 ۔٭٭ہ می 7ر یر 8 یرججو ٭ج_ ۳ع م ہرء۔صسجو ہون وچ
 ۳759 7 "۸ ج۷ ہہ (ع9867 ں:و٭ ڈو 85 ر یمر
 ج5 ۔ہ٭ ۰۳۲_۳ حج جج ورد وجہ من قتجووب بی بج ہو
 فرج+٭ 578۰ ھ۸۰ م6 / 5۹7 ہ7 یربہوہ٭ ×7۷ ڈ7
 ہیرو بج٭٭7 .+ر ہہ 7 ۳ ا ہہ ب7 ھ7
 تو ي٭۱ نر ہہ )7ہ ہج٭٭ ہج ہج۔-×٭ مع مو
 7×× ہو ا٭7 ۷8 ج7۸۰ ہجر٭ ہمچ٭ ۸ور چ ج× !:.<ر
 (۵انر 37277 ,3٦77 ۹77777 ۶77+ نکتہ تہ ہر

 ہم7 2/۸ ھا ×7۱ نور جو دجچرچ "و۹ مرچ
 ہہج بجہعکےہ ٢ ۔چچب مر یب 3ج بج یبہ ہچ
 ات 27۔2797 7ہ 7۷7ر ۲7 ہمہ 5جی جے ییہ پوچسوج

 ہ77! جبج٭ہ ٭٭آک می مچ٭ج یچب پو وچ بج مچ
 ہم511۳۳ہم قیروجہ ہ٭ج ہ۲ چچر نجر وجوب ]٭5
 مچ ٭٭٭٭ ہر7 ٭>٭۳۷ج / یڑوہ 7۶۶۵ یہ ہچج ہ0

 ہموبوہوجہ ٭بہ× ۸۶۰ مچوب ہم و+ و9. جو2
 ٭ىچججہچ چی 69| یم) بی ٤ ×۷:ہ٭۳ د٭۳ ہچجج یچ ٭/

 ہ۳)۶1 ب۱ ھہ ×7 ي 77 >۳۳7 ۳ئ777 7.77۳۳ ×7

 "5| مرز)ز پ7 جج ہ9 ۳9 39۳77 م7 مج ۸5
 چ۳ 77 77 ۹9۹۲ ا5777 7 ۷۹ 28 |



١۱۰۹۹ 

[55 ۹۹1۹ ۱۱۰۲5۶۰1۹ ۹۲ [۳۰۶۰ ۹۹۹ ۹ ۹ 7[ ۰7 
 ثم ٭ہج 1وہ ٭م٭٠؛٣ ق٣ ص٦ ٭ہرک (8۹۱۹ +08۱
 بیر: ٭ہن×متہ ٭7م٭×۴ہم٭ ٭٭٭٣۳-٭۹۳6م ۴

 نل سم زا (3۹۸1 ۰۳۰73 ہم٣ ۳٤ ۰ 7٣٦"
۲١8(۱ 

 ی۷۲۲۶ 37۲۶۹ ۲۴۴ 1۴ ی۹د 3.۶ ۱۹۱ 12۲۹۶ 7ک ٭
 ]۲ ٣> ۰ت م۳ ۴ ۹*۵ ۱۹ :۰> ۶٢۳۳

 و :75۱کك 5۷۳ 51۳ ۵۹۰۰۹ ۴۳۳ ۹۲۹9 >۹ ×]ت
 می ۱ ہ59 ۹ 8879 53× ہہ ۹۲۹ )۳7 ۹۴۰ ۹ <٭
 ہم چ۱ حتنحوہم نہ 8--۲۹۶, ۹۱۲۹ ۹۴ا۹ ٭
 ہ75 32 ج۱9۹ (ج0) ہ1 ۱۹۹۲ ٭5 ہہ ۴
 یتہود ہ) مت. "ہ5 5۳۳۶ہ *تپ٭ک ۳۰۳۱ ۳ 7<
 بہ. ٣> ہ۹ ٭۰-<-]× مم (؟ہ أ۱ ی٭< مە<اا١٣ ×

 7۳79 17 ۰۲۰۷5۹۹ ت۹ ٭7) ×ہ٭ .۱۔| یقع.1ج3۶)

 زکیانر طا اولاد ٠ ریطت ٥ 86 ۹۲ ٢× چ٣
 جو۳٢۱3[ ى5: ۰57١۸۹1 تا۹ (ػ1۴۲۹ ۴۹1 ۰۳] 7

 و. 5۳ ۶۱۹۶, ٥5۳ ۴۰" ۱ م۸ م٣ مە٭تہ٭ ٥
 55 65۴5 ۳۴۳ ۹۹4۰ 775۹۰ ۴9 3۱۹۳ ۴۹7 ۹۳۳۰٣
 ۰۰ و و ]کی )×۱۳ 5۶۸1 ک۷٣ ۱ ٣<

 ےقوصا جحر مح مو جہاد ] 7 7189 ۱۹۶۲۷۶۹۲۲۴۹ ١۸۷۲۳۹
 یے ما 9۶۴۰۳ ۹ 5 ۴3۹ 1)538

۴۱ 1[8< 

 کم ٹو لات - ۹۹. ٥576 ۸۹8 ہ88 ۱
 1. یف: ۳۰ہ ہم ٣٭٭٭ چہ ۳۴ ۱ مئاط ×6 تچمی
 7 7آ 7 77 ۱ ج۲۹7 7۲۶ ۰1176 ۹۲۲۰۴۰ *7ر٭7٭

 ٭٭ | ی٭۷٣ 7ت5 ×3 3× ۱-- عوٌجج2-3, چجچقار
 ین ںْلَر ةَنْیَسلاَصقا نیماَمَو -- ھ9۳ ۳۴؟
 ١0۳۳ ةیرف ٦7۳ ٣۶× *7 ۴۶ا ۴75. ۴ ۹۴ 7۴

 چوم .ف-۔ مت 118 مر ٭٭٭[ جج م۴ ×55 ۱۹۹۵ ک
 یہ چق<0+ ۂنیدم ×× ہرا مو ہی8: ق6 ج8 5

 لب وم. 5۱۰ 6۳ أ۹ ہہ, ۹۳۰۳۳۵ ہم مت
 122۱ 0٤ یک ہ اتا نوچ ۱× 5 ١٢۳ ی۶۴٠۳ 3831871 1
 جج ×٭ماع 8 ةَننَلا امت ٭ یڈ ہہ ××86 |8
 ی۷ ہج٭ ٢< ![78 چآ ہ۱ یشٹّيْبَم بہ۰ یئي ا

 یعس م٣ ےتچک ۱ ی۹ ۱)8۷5۳ ۱۹ 57٥5۷۹۸
 مہ :اقاو جج٭3آ ب٦ یب دج< مج ی٭ آ8 "ا۳۳ ۱

 ہدذف ےھتاگھگک ےہ یر ےس سس سس ےہ

 م”د7757ہ۰5 ی٭95 ۹۲۹ ۹۹۲8۶ ۱

 وع ۹ )إ۱ ۱)۰ ٭أ ھم تا16 ×6 3۰۱ ٤5
 ]5 تا8۹ ۹۳71 ×57 557۴, ڈا ۹ - - ۰
 چ5 ۹5 5, 5۷۲+ <۲ ی3 م۲ ۰۳ ہم  ہااترکج ے۹
 جم. 75۰ 7 ۱ک 5151517 153 1)۹۹3 77 986

 )۹3 ۱575 3 7۶ ۹7 >تکد << ()ی< (585)
 2۳۲۴ 75 57755 3و3 37 ۵۹۰ ء۳۰۳4 آہ

 375 ۴۲ ٭منقە . 971 1 38۰۳ 5 :6۹ 8:6913 8١٣۹5

 ی١ ہت ۹۴۰ ٭بٰك ہ٭37۹ 8رج و۱ء۹57ہ ج ہ7
 ×8 ۱- یو چ8]و)

 ةررف لا بحصا ال تم ھهل برضاد - (۴ 1858 219 ۴۹5 )

 بی۔١ ۹ہ ٹچ .ک یجہ __ ۹. ” ۱ 6
 ہ7 ۳ہ م3 تہ: مچ ٭م٭م 8ئ ٭٭٭
 1۸۰م یبما6ت ۳۱8) ۹1۹1 می ۱ یف 68۰۳ ۹305

 تیا پا

 <3. 3ہق ٭٭٭ ب۹6: م۸٣ *۳ ی٭
 7۰۳ 7 تچ۹ ۴0 ۱ 7)۵ ۹۰۹1۹ 7۳۰۳ 7 بہ ٭
 ]7 7 ۳۳, ۱۰۲۰ 5۴7۳ ہ ۸ 3 5

 8].8٭.٭ ڈپادج٭ 85 899 38:7 ×1 ۹۰۳٣
 7چر1 ہ چل + .1×٠: <٭1۹۹۰۹۰ مص٭  ۶۰۸۰۳

 ہہ اج <۴ ہت ٰوبچ٭ ہ۸ 3
 ×۳7 <5 ۶15 ۱۶۱)1۹3 55 >8 ۴۹ ]5۰ ۱۴۳57۹ ٥

 5۶۱ص ۱۹37 وت ۹ 1)۹2٥5 ۰۹۳ ۲5 15۶ ۱ م۳۹ 317:7:72 ٭٭
 ہ]٭۔ قہ مم۴ ۹16 ×۳۰ ۹۹ ۳۹ ۴ ۱×٠

 مات ٭:<5۰ ۹۱ ت۳3 ہہ. ۹7×۰٠ بد ٭<
 ہ٭×٭ 7-١ ٭ یءر) وہ ٭×ہ8ة ٭.٭ ۱

 ×۳. 574 5ج٭ ٭٭ ہہ ۳۵۸ہ ۳۲ ٢۲۶٢
 ۱5۲۹۸ >8 ۹ ×۲۳ 5۱ ج.-ی٦٣ ۰۲٣٢ اک ٭
 م2 یب ۱۰۲۴ ۹۹۹۹ ٴ۶۰ ۹ *9و 55۱ ۹ ۲
 بق ۱۹۵8 5۳1۱ ۹۲ ہہ, <۰ 3ا95 ج٭ہ مج ی٭
 2189 ۱)3 5 ۹۹ ي7 ۱)7۹8 ۹۳8 ٭٭۱ 98 ی۹۹۰۹ 7

۱ 8918518 

 ایروف افوُب للق نیا ھویلاتلسرا ڈا نولمیرملا اف ءاج دل
 نولسْرَمر کام اَولاَمَم باسی ۱۴ 0:۹۰٣۳ ۴۸ ہ )×۶ ھ۹٥
 ۲5821 ۱ک ۹۲7۳ 5175 ۹۹۹۹ ۴۳۴ ۱5۲ 571 ۹, ۶۴۶)
 مج |5. بو ٭ہہ ہہی 1 کہ 8 5



 ×15۲5۶5 تا ل۲ ہ۷1: اچ ۹715 ۹71 7 ۰۲۳۴۴ 5 ۴17( ٣
 ۹ ہ 8چآ ڈ(ئي۹9 56۱3۹ تد٭ ہہ 9بہ
 ۳5 5575 ٥:4۹5 3۹ و۰ م۴ ۴۳۷۱ مم٣ ہہ 5
 ۹5 25 ا3811 | ڈو یس ٠ 88ج 35 د٭۱ 56 ڈاج
 و٭ ہ6 ٥۶ہ ٭۹۹٣_, عد٭ 85۱ کا55ر5+ ۴۳۱ ہہ
 517 ٭٭× ہ 3586 ہہ وک ×3 ہ۱ ۰ ماوع
 ]۷۹۶ 7۳۹) 7۳۴۳5۶ ۴*۶ ت۳۶ ۶۴۳۲ 9۳۹: 5۳۶ (/)
 ہم 5اک چ.۰۲۳ 55 ۲٢ یڈ۹ م٣ بہ نک ہب٭۳۳ 8

 ۱58 ۱. ۹۳ أ۸ ہہ ×5۸[ ]2۹۹۰
 ۹9 5۲۲۹۳ 2ا ۴۹3۹ ت35 5.5۷۷۸ 5۴6 8۴۴۸ 77+
 تہ 9 059195 2ک 51 717۹ ۹7 ۶ 7-7۴

 8 ات ا 6 ک۹۰ 9۲۳7۴ 7۳7۶۰1۴۴ ۳-7۹۹ ۴۹1۹ 2:۳٣۰

 ٣ 5۳٣ 8 (8*ہ٭ 5 ٣"ِ ٭ "۹6

 نوعمر تما یا - آ۹ ۹18 ہہ٣٣٭ ×7ظ ہج
 ۹9ج چک م6 ٣-ػی۔.ج: ٭۹ 3۱۱ ۹ ہہ” ٢>

 ت۹۳ 5۳ ۰۹3 کا۹ بک 'ہئ7۲0۹ *۲۴۳۳۳ ۹۳۹ ۱۲3۹ ۹77]
7۴7 ۹۰ ۲۱× ۴ 18 51 5۸1 5۳۹ ,57۳5 [۴۹ ۹۹61 
 ت۵١ 5٥5 ۹۳ ك5: نوُعَمْسأََف ۹۹8 3۴)| ک٭ (, 8

 7 ک٦1 ک11 75 57۳11 7717 71۲۳۴] ۶۶ |

 نومی یف تیاب لاق ہنسا ںیخا یت... ۴. ۳
 ٦7۹ 7۳۳۰ ہ۹ ت۴ تت۳ ہ۳5 آ۴ ۳۹ ۳ ٭
۴ 5۲۲۴۱ ۹91 91 1177 1۴۳۳57 ۴۴) 5(2 ۱ 2۲۹۴(۴ 
 2۹۴] ۹]57 5۷۴۹۴ ک ×× ×۳ ہ۹: ہہ ×۰۰ ہ۳۷ ۴۳۳۲ 75

 5 ۲٥۱۰٢٢٢ ی۶ 5۷۹۹, ×7۳ ٣٣۹-٣ >8 چ8 5۱ 85 ۱
 -ےو)ر

 یچ۷ا ک۹ 39518 578۹4 ۹ ہ7, 5۳۴ 5 5۳۹ ٤7٭

 ہک ہ٭ ٣< یعہج ۹۴۷ ٭ ہما, ہم ۵
 ۸3۳۳ ٭8م۳. مچ .ہ )ہمہ. ۲

 ۹5۳۱ 55۱ 55 55 7۹۷ یے ×7 ۶ ہم۳. ۳×
۱ ۹۴۹1۹ 

 گ۳ ۰*۶ 3-5۳۶ 7۹ ٠۱ 3ت ۹۹| ×5 ہے
 م٭ا0صم ×8۲ مج ہہ” تو١6 مم, م٭ ٭م۰

 9۹1 114 1۹71۴ ۳٭) ×]قز٭ ۹ 2 ۱

 ف7۴ ۱۱ 8 ج--٭٭ ص٭ ]×۰
 مٹ ۹۴۹ ہ5 ہہ ۱3۹۴ 83۹6 37٣32 7 ×٭٭ برج آج

 ٤" آ7۰ ہہ 7 )ہ55 (ہ)-٭ 50 ۹
 5 اک ٹو ہک 8۹۳ وم می ۱ چ5. اک وچ
 ہہ ہہو ہم1 7ج 9 ر137 ۹7۳ ک5

 (5م5])-ک؟ ۹۰۰۹ ٭××۳ رے ٭×٭ کرو ہک ۹۳ 8۳۴

 ٦۳ا8۶ ۳٦۱ق 7 7)۵151 79۳۴۰۹ ×۱۹ (>73)-۔7
 ڑیوج 1۹۰8 ر18 4 2۳ ۹۹) ٭7 5ہ (7۹۰۷۷۴))

 یتا بہ 55 393ر ہہ ٭. < چج×٭ ء۸ 2۶+
 رات و ہ5 )۰ وج مج مہ +عوچوو ہ×

 ومألىی۲٢ ۳"

 تہ دیک ہی ہی یخ تی ہپ اب 7 ٹ ۱پ

 ٦ ہ نوع یاد قرطن ینا دیعادل لامو ا
 ہی وس ھر 2-0 2َُِ و ا 2< ما ۱ 5

 ۔] یس لڑمب نضرلا ندرن نا ةهلا ةیود نص نوا ٠
70027 

 4 یف ال لاد ہعيا لیخدا لییق ںوھمسا قہر تزمصا
 21 مو نیرپملا نی یاعج ویر یلرغخ نو حی ٥

 4 انا فایور اکا نشنج نمو یھب نم یو ق یعاثا
 و رر رو “ےس اگ س مر جرم ےس ج

 4 لخارس 'نودیخوماذاو ەدجاو ةصیحالا تاک نا ٠
 ۔ دیو آ ںوا کپ او اک الا لوست نشر دینی والا
 آ نو نومجرمل ملا مینا نورغلا نی ما ال ضا

 7 )ںناز (ںوعچر ٭ چھت يپ نر و

 ] ےہ ڑ۶د<5ر وو 3 گیر ہھوب و2 ا 1 خ

 -1 ةتیِملا ضرالارھل ةپاو  نورصحم انی عیدجامل لک :
 یس ےس نرم ھی رپ رس ےہ ےہ و 9ڑ و و ےس پاک و ےک طےےجحر ور بل

 ۔] تثجافاتذعج وا“ نوک ر4ت اتحاتماتجرخا وادی آ کپ
 ک . ا چووڑ سے یو ڈس وک سس ھ7 وس سس 2

 ٠ نام بل نویعلا ندایفاتنرخ مد باتعا ںیم نیب ا
 “47 ےس وں ہو2۶ ہرقفہ۔ سو مہوو ےہ رپ ےہ ا

 4 قیقحیِزلا نج نورٹٹیالفا ود یا ةتاعابو ریت
 ۔' اتداللافر مرا نیر ضالا ٹقاتیا ہک مو ا
020.2-7 
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 مدز) ہ09 ا٭۹ 5 ھ88 بببعک د8 وو وج وچ
 ہم1 ۶:57۹۸ ٭ہ٭ ٭۲۸ فرج یج٭ی جو٭ ۶ ممدر أچج

 ٹر 1۹۳ ک7 ۶۹ب قد۳ جہ چوجہ : ھچ وو ٭7
 ں۳ م۶ 5۷76 ]۳ ہک یہ یر۳ 2 ہہ ہہ ج
 ٭"٭ج ہ7۹ 7۲ یو ک یرور ہد ہ7 7۹۸۰ وک 9ب۹ )۲۱ (ومر
 یو "7ہ ہک ب بب ہو ہہی چہ مےر 8
 ۹)7569 ہی01۳۶ ڑ7 70ہ ھر 70777 ہ۶ ہہ ر ہ۹٣
 ت7۳ 7ج ۹3۷۲۳۳ 9077 779 / یر یر۳ 2۰7 27, کہ7 یا7 چ7 ر

 م1 ۲۶7 ات ا 7-7۳ 777 مزہ یا ای رہ مور چ
 77 - ۳۶7۹۳7777۳ ×7× جہ ج]یہج+ ہہ یجب وو
 “7ہی7 ہا پار نر ںرودج کت5 ہرو د٭7
 نو ہررس بچہ وج ٭/۹۹0) ب3 ٭7۸58 یب ہ۸ ق8۳/23ر
 ٭57ز34 ٣٦ نیدر چی: و 78ہ یج ٭چہ+ر بدی و جج

 حج ×7 چو م۷ ہ۶ ۱| ممر وہ چہ ہ۰۷ ہہ
 جہ یہ مج ز۳7 ہ_و٭ ٭]۸۸ ]۱۳ج ہ۸ "رور 7ج. چو
 +۱ ممدز)ز ہو 8 ہر "عی "۳۲ ہ۳۹ ہک بج دت آج
 75 ج] ٥ ہہ ہو یر ×۳7 ہہ رک ]ہ7۳ ۲) (مدز یجوچ
 5ت ]ہہی بچجچج ہو ہون بود ہی5 ]۳( (ممر
 وہ7 اج یخ ۹×7۳ جج 78۹7 ر 75 جج 7)7 7 یچ٭
 یہ مج نہار بر تہ یروہ یہ وج ٭+ ج۔ق×ر (مور 78
 ہججج ×7 ٭۶ بوجہ ہ ڈے٭٭ موج ںج  جوْج جو جج
 )۷9۵١۴(510۱ 3 ہ)7( مج ٭ج٭ جر یچجہچ چی یچ ٭ڑ چپ
 ٭ ٣97 57۹7 ×57 2۳۳۳۰۰ چہ ج7 م۳۰۶ ممدر ہہ 85
 55 قو مج نمو 397. 7777 77۳۳ ی٭ ×۲ 7۳ 7
 ٦ اا7 7 کج چرچ می ٭2 ٭"جوجج۱ مور وچ
 8۴۰ہہ یی ۹× و9 ہر نہ وچ ر77۴  ہ7۸ یپرہچ

 ترور تبوجربو ]مچ ٭
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 ٥5774 1 7٤ 51۹3ا ,٢53 5  ۹۲5۲15۹ہ51 ہ51 )ّ(

 کنی

 مز ]ج٣ ہ5 ۳۸ 5 ج7 ۶7۰۲۰ 6 ۴۸ 69
66۳۱+ 

 (د) ہک 571 9251 3571 ۰۹ 7:۱

 جو م×٭, ۰)08۹ ت٣۳ ۸۱۴۳۹۴۰ 6
 یو2۷ ج779 8۹آ ۹ 1۹7 4771۹ ۶ ۶17 ۲ ۱۴۴6 78

 ا ج۸ 8۳۱7۱ ٭1 ۹۳۴, نیلا وکیل تيار
 ا۷آ 7)۱۱37 ۶151ا -1۶7۳۳. 971 37۶ 1۴٥ت ٥٤9

 ٭×"٭۱٭٭٭4 ٠۹ہ. نیلا َبااَلِاتَلعاَمَم ۹۹۹۹
 ]ح1 9۳ ۰۰٣ میت یب<٭ء ہاواک ء۳ 2۳7
 ما+ ٭م٭ أک<٭ ۲۳۴۱ ک8۳ ۳٢ ۰٢۱ ٢۱ ہ515۳۹ ۱)8

 .××] ٭]م, ٥۹ ہہ” ہاتم دو جت, ۴( ۹۹۹۳ ٥7۰
 2۱٥۳٣٥۶ ×۳۴ 1۹۰ +۳ ج۶ ۶۵۹۴ ۱

 ۹3۹7 ۳٣٣۶٢۱ 5:734 7۹۴, تا7۹1 ۳۴۳۴. ء85
 <6 ×۸ 8۰7۰ *ہ٭5٭۱ ہ٭ 8۲۳۶ ٦ 88 ی3 :
 ج۲۰۹ ہ35 7۳5713۱ ہ3۳ چی ۹۹۰۹ ۶89 ۹۶

 ۹ ×۱9 777۹۹ ک 1۹75 ٭٭ 76 ×7 ۴715, ٤
 د55 م ۳۹ 5۱ 8۹۴۴ 5358۱5۹1 ۹16, کت کرت

 ۹1۹. 5777+ ۳۴ ۹5:۶۹ ۹۲7:۱ ۶۲۹ 5798 ٣
 جچو 8ہ ہہ ْرتِْيُذ نل ×٭ ہم۱ 88 ۹,

 یم ہ٭٭ چو جخؿجى "جج ؛ ٭٭م ہمہ مہ! "م١

 ۔]بورہ٭ 3+۳۳۷ ۶۳۴۱, 5۴۶ >۶ ۳۳۱ ۴2 ۰ 7
 یو3: َنْن ملت رتْن نب باب ہمہ ۱> 3:7٣۸

 ہم۹ 931۲6 ۶۹۴۹۳ ۱

 9 ڈ8 و7۶۰ ۶۲۴1۱ ی*۴ 5ا۶١ ۱۰۹۳5 658)
 ٣یو 57.5 ۶5۲+ د٥٥ :×) ×7۲ ۱۹۰۳ تز٭٭ بت ×۰
 ہہ 91۰ ۴۹ 87۲۹ ۳۱۰ 55۸۹ ۴۱11۴۹ ۱ ۱

 ہہ 57 ]5 ک5۱ ی-.٭ تب ی35ہ< ء۳۰۴۰ م5. "جچ٭+
 ک7 ۱ 7۳7 7 >7 م78. 57۰14 5۳۳ 5 ۴
 جو ۹8۴۰۹ مہ ۴ق ٢ ۹۹۶ ۹:5۰۲ "مم۹ ۹
 593-1۹78 ۶۱۹۱ ٠۷۱ آ37 ی٭ ہہ, 51 ٦1 1۳8787, 5ا ک۳5
 ہت 85-01 ہ۳۶ ۳۹۱۱ ک3۹ >۳ ۶۷۷۳۴ 7
 3ہ ہہی حج ٭٭ ]جو 30۳۱ 66, ہت
 یہ٣ ×خچج1 ہ ×× وہ ہل ی۳ ۶۹57۰۹ ۴
 69-3 کاج ق۰ ٣۹ ۴5 :ج۱۷۷۲ 5 7۶
 یک 5 ۹ 8 ×۳ ۶٦ ۹۱٠۹ ک۹۹ 511155 5118:8 778 7

 ۳۴۶ 1 "ک9۳ ۳ ہم۳ 7+ ۹۳ ۱

 5 ج37 ۳57 ۴۹۱6 ۴ ۹ ۶۱× ۹۳8 ۰٣۲۳۰۳
 ۰ >7 ۳م ٭) ۸۹۹۹۳ ۴ ۱

 لطف ِكلا دعا ال للََم -- .٣ ی۰ 858 ء:٭
 چیک 3585 ۱ 5 21۹] ۱۹ 17ھ 57 ز۰ ×ز ق۱

 ڑ6 کرو >۳ م۳ کا5 51 ۵) ٥5 5۹۷۹ ٥
 ۳6 ہ٦ ب5۰ گا۳ جہیز م۹8 5 ۶۲۳ 65 6 ,۶٣۶

 کی۶۳ 60 ۱

 555 31 ۱ ۱۹۹۱ ×5, 237 15 جٹ ء۶
 8ئ۹۱۹ ۹۲۶۳5 ×59 >1۳×٭ ٥۱٢٢۴ 5۹9 88۱ج

 15 5 ۳۱ ھ19 7۶۰۴ ۹571۰ ہ۲ ۱37آ
 281891 ۰5 ۱ ۰" 5٣۳٣ 7۳۰ 5۳۰1 ۴۰8۰۳> ۳5 ٠1-۰

 3کا 9 591 ۴987۰1 ۴5۳ ب۹۰ ب٭ 1۳۸7 8۰11 765
 ]5 5۳۷۱۲8۵ ۹۹۶۷, 5۷۲۴۰۸۲۳۶۹ ۶۹) 5ر, ۴( 5٠5
 2۴۳۷ ۹۷۱ ۴۳۳۳۴ ۹۲۴ ۶*1 کا51 ) ۹۹ 56 ۹ ع۰

 تچ9 ۴ 18۲37 ۴۲۶۳, 1)5۴1۴ ک 37117 7 ٭۳٭ ۰ ۲۶
 7799۹ ۹۹۴. ےب 7591 ۳7۹ ۶1471311712 ۴1 7
 2.۹3۱۲8۳ یا یک 7۹۹ ۱۳۰۴ 8۱۶5۳۶۳, ۹۰۰۹ 9.
 بت >7 55 (ج مػ٭8ہ) ٭م ہم مو [) "م٭
 تہ ۶38 ۱۹۹۴۳۷۲۳ *۹۹7۳۳۰ ص۰7 6۴۹۰۷۰ 7۶
 ]0۰ ۳)۶ ۱7۲7 ۶ 2277219۱۹ ۹۱۹5۸. 1577 ۹۹ >×۶۲۶ہ۴ )

 ےک ۱5 2:۳۳ ۰ م8 5۲٣۹ م٣ ٭٭٭٭

 ۳ج6 ت9ا ۹۱87۰5۹ 77۳ ۶۲۲۹ 7۲۱ ۹۹۴۹۳ 5 87+7 7
 2ک 18 ۱۴۳ ۳۶ہ ۱ ۹7۶۰۹۳۴ او ۳۳ "۳آ ۳)۰ 8۴

 9 ۶7] 46 ۱۴۴ ۴۴۲۴۳ ۴ ۹۹( 1۳۹- 
 )نص ۳ "۶۱۳8۴ دہاذ٭ م861 15150 ۲:۳ 5.
 7 ۰۷ کا ۰۳۹ 775 ۴۹ "۹۱ 591۹ ۷ 7868
 ۹7۴ ×۲۴)5۹۹13 1۹۳۳۳۲7 ٥8 ۶۰۴ ,۲۶۳" ۳7٦ جت ک<
 ی٭٭ ×77 و3 37۳ 7 ہ۳۴۰۲ ۴۳ ۳۳۳۱ ۳ أ1
 جم کئ ٭ج ہی ہ۶ ی۰ >5 کو ء5 ۶۲١ ۶ا۳۳ ۱

 ٭٭ 31 ۷۳۵۳ (عاط) ۹۹۳1 +0, ۶۱18 "ہ۹ م۹ ۹ ٭
 7)2 م۹ 5۱ ہیچ "قہ ۹5۱۳۳۴ ۴۹ ۹۹۲۰۰ ٥۲9۶

 8515 7576 5۴ یموقٹ دھا بر (م ۲۴ ۶۲۴۹۸۹ ۶
 ح6 (ئ۱۲ | 11827 7۴8١ )* ۳٢٢

 ننیرلا نم اعراب نمک یکتا
 _۔ 235 01575 37۶ ۲۹ 35 ۰۲۹ 8م ۱
 55 51۷ 5۹۴١ گال ۶۳ ۹۳۷۳ >۳ ٭ ہ٭×٭٭٭ 785
 7 5۳ 28:۹۳8 5۳۹۲۳۳۰ ہ١۷٠۹۱ ہ۴ ی5 ۱۳۰۳۹, ۹35 <

 ٭]آآ] ہہہ+٭٭٭ ہ5 ٭٭ ٭٭ہ >.٭ہ.[ ۲ ۹
 مج <)| ت۹۳ 527 5], 5)5 515 ۶۳۴ 8 5777

 ۔حم بد ٭ ہک ہہ 3۹۹۳۴ ء۲ ۹۰۷۳ ۹۶۲۳۱۰ ھ۶5
 و1۹ ۶۹1۶77 771۴ م۴ ۹5. ۶۳۹۳۹ 4 171313) ( 7۴

7 ۱۹۹۰۳۴۶۳ ۹۴7 ۴۴( ۳(۶ 5719 372< 5۹ .57 
 ف5 315 7ر 1۱

 -د|مدچڈ756 5۱671 9 1۴1٭ : تا ہ7ک7 ج۳٣۳ ٭
 ج3۲. ×۳۹ ہ٣ ۴٭) ۴۳۴۲857, 91۲۳۴9 میک× ہ 3ج

 مد٭ 574 ,۳۳٣۸ ۹۳۰۴۳5۰ 5۳۳7 ہ۳ 77
 38×1 8385 0۹ ٭ی -ممہیو9 ٣٣ بت

 ٥۴" ,8٣" ۹۹ہ ]۴۲٠7* ٭7 مہ ٣ أم. ۹بى

 د39 ٭ہ-ےجہاوج ح۲ ج5 م)٭ہ۳.( 8ر جیو ء8
8+6 

 789919 اچ ٣۳٣۴ ھ71 ۵ ۱۳۳۴۲۴ 52 ×۹۹ 7



 8 191۳5 ج۳۱ ٣ ہہ م۲۱۹ ۳ .. 0×. مو.
 ۹۲۱ ۹9) ہکا د7 ۹5, ۹۳5:۰۴۹ ١07۴ یب ٭× ب۴ 7

 ۹.۳۳۱۶ ۴۹۱ ×8. 7۳5 ۴۳۰ >3 ۴۰۴ :؟ت9 ۳ ×٭<۱

 تا١ ہو -٭٭٭ -٭× 00)ک۔٭ ثم ٭ .(ا ۴ ہی : ۹
 ٭٭٭. ہوئی صاَم ۹87۳۱ 776+ ی۹ ۳ ۴5

 5۲77 ۳ ییج٭ ہ۰ ہا قی8۱ ی (۳۳رآ8آ 7۳ ٣۳۹۳
 5۸ہ< ہ, ہمت ٥6 ٭م ی5 ٭.-٭-٭ ۲۴83۳ و

 57۷۷ ۴ ا ہر پک 10 3.5 ۳۰*۱۰ مہ, 5۲۰ ۳۳۴ مہ
 ۸۰ مہ 7٣" ۳۹۰ ۹۹7۳۲ ۲٣ ۱1۹8۴6 3+ ٭٭ جج
 ات |اچ ہم ۹۹۳۴ دہی ×۰ ٣۳ہ ب۹۰ 5۳ ۳ ۹ج

 حج مے یج٭ ٭۴ ہم٣ ۳3 ٭ ہک ٭٣ع: ۹981 ہک

 ی۳ 95٭ ×۳۲۳۰ ٭ د5۳ چ5 5۳۹۳۹7 مج

 و×٭ 5 چو ۱۳ 7< م76 ہک ج5 ہ ]8جہ (ج
 5851 (3718 ۹۲۳۰۰۲ 47 ١

 ×۹۹ ۱۶ ۹ 5859 ۱۲۹۹ ۱۹۳“ 7) .3 : ]٥۹۷۹*
 ت0 7875 نعم 8)٦ ام  لوصوم یڑچ ٣

 57 ۳۰۲۸ ب۴٣۶ ۴ ا ر۳ ×٠× ہ٭٭٭ ۳۴ج
 ۹ می ہے مڑ قم و٭۹؛ مج, ٭ یب۹ 318ہ ٭< ]ےہچچ

 ۳٦ ×)۳ ٭٭.٭ ت١ می ١ ا3٭ می ٭ ب..چ.۴ 8۳
 ۳1,519. 7)5 3) ۴۹1 7 ۱۰۱۹۰٭) ی5 ہر ۴۹.۴
 7۳۳5 ۳٣ ا7۳6 ۲7۴ 7۳۹۰7 7۴ ×۴ ٣۴× ی١ یب یا
 -.٭5 ٥6 68( ء5 جی ہ 3۶ہ ج 5آ ۳5 "<4

17۱ ۶۰۱ 77 57577 181 

 5ا17 ۴۶ ×ز مج ہمجح بات ہو ہمہ ۱۴ 8ج
 ۹۳71 5659 6-5351 9101 ۲۳ ہ5۹ بہر 7 ۳) ۲۲۹ ی5
 ہج× | وڈ ہوھتقرو 3آ ۱۹ 33۹ م38 ۳۳, ۹۹۰ 7

 وت م5 ج74 ی5 75)5۳3 8×7 5 ۱ ک١ مو ام ×مك

 *58٭ک ُموْنِںيات صا 8ى

 رات هم مَلنَم کیلا عل ڈا -- ی۹ ٣٣۳٣٣ 4 8٭
 3چ ٭5 یہ مر پد”-سً ۰۳ہ >.۳۴

 ا ×7۱ ملَم ی۶ ×۲7 8۰ ×۳ ہہ ۔]]) ۱ مہ جج

 تک دا٤ 5۰9۰1 ۳ مح م6و 3۶.١ 8ص 8۳۹۹۰۹ 8 5

 آڈج7٭ ۴5 ۳۳۰ *×۱ <۹ ۴٣ 9× ٭ :-٭ ہہ ہہ
 ےہ ]1ج ۶17 ۶1۹7 0۱۰1 ۹77 ۱ کان 5)9 6 51777 7

 ؟(ا۹3)+ ہہ ۳ ×: ۴۳۳ 1:۹73 5۳7۶7 ۱٣۴"

 5۶+ ت9۹ "۲ ×8 ۸۳ 95۳۸۳ یت ]م۱ ٣5
۹9۱55۱ 

 ۶ما

 77۴٤ء ,۱۹۴۰۳۳۳ 8۳۴ )3۰ ۴۳۴2۰ 57158 ۶۹۹۳۰ ۹57151۹
 ١  511 7-267 77 71 ۳.ا٣۳۷۷

 ک٦ تاک ہا ٭ہ  ٭تچیم ۰ ۷و۳ یڈ
 دا۳ ۳۳۳ +197۰1 ۳ ۱ ۴۰ ×87 ٣۴٣٣

 ٣۹۳ ۹۹۷-۹ ۹1۱ ۴ ۳۰۳8 2198 ۵-٦475 كہ
 568۴1 ک۹۹ 2157+۳55 ۶ ۴3۳ ۴۴ ۳ 1۹8۶۳۳ 21٥

 ؟۰۳7) 3 ۶۱ ڈ3, ۲٣× آ۰۳ 5۳4 ہ) ہہ ہ ×87
 3۲ )ج۰( ۳ ۱

 تْددخَْماَداَو .......!ا0 انمول اتزتا آو یچچ
 5571 ۱۳۹ ہ ل3۹ جےوجحج ٭ق٭ق -نم بو جو

 ۷۷۵ 57۹۶ 877 ١۴ <۱ ہو و٭7 ۶] ×7. ہہ ہ

 5ت۳ ۹881 ٠۱۵۳ 558 یب3: ي5۰ :183) ء۵ہ×) ×۳ 0

 5۱ ۳۹. چا۶ ٣ج مبجہچ جج جج ٭ي٭۰ 3ج

 ۳2۳+ چک 7 مج "۹ 6 ٣۱ ۱ ۴۰۳ ٹ٭

 ہ۳ :188) (ئ۴ مج. ۴ دہ | ک2۰ 8۰ 3-3 5٣۷

 ۹×5 ۹۲ ۹۱ ٭ی ]]م .×ےےب و٭٭٭ مجح٭معم

51۹۳۶8 ۶۲۶ 9۱۹۱ 7. ۹٣۹۰-۴58۹ ×7 ۱ 

 ٦۳ 55 ہہ. م٣۳ 7978 057 ×× 7 ۴

 ی٠ ۴۲۵5 < 8۳۳ 5۸47۳ 8۳۳. ۲۳ ٣٣۳ ×× :×ٴہ]چ
 ہ۶ ۶۱ ٭۳۳ چ٣ م۸ َنُْدِمَْح ×۳ ٭ می

 دمآاخ یو ۹۲19 85 ۲1971 ۱ ]77 ۰11377 21۰ 7775
 ات او 059 ۱ کے 97۶1 5 07 ۳ جا ١

 7جآ ت3۳. <۶ ا٭7 ج۴ ج٭٭٭ ۶-۴۸, ××
 ک15 9۳55۶ ٦۳ ہ ہہ٭ج٭ہ 8 ۹ک می *9٭۴ ۴4
 م۹1 ۹۹ ۳٣۹--0 ٣< ۹۳۳ ×۳7 *۳۲۰۳۳ م7۱۱ 388+

 ت77 ۳۴ ج777 ۶۶ 7 ۴۱× ۱۴ )۱)۹۳۳ ٠۹۴
 ب7 ہ۴۴ 5۳۴ رک ×۳و د5 ہ۱ یع بروز

 ۳ ۵ ۳۸۹9 77ا7 5 71 ۱97 ۹۳۰ "۳× ہ ہہ)٭

 ک٤5 70191515 ۹۳5۹7 *٭7۹ 7 ۱

 2۲۷7 751 ۹)133 ۳775 ١۴ ہ8. ×7 >۳ ×]۳×٭
 7۹ 1۱7:5۱1: ۹)١۹3 3و ہ۳۰ مج )8 ]86

 ہ5 ی٭ د٭5 ۱۹۹ >٭85 5 ید اتا چج ہ جی
 ۲7۱ ہ5 ۹ ف75 3٭٭ وڑچ ٭م٭۲ ہ یر 3۱۳۷۰۳ 87

 چے. ہ ے٤ ×7۹ :3ٰٛ<٭ ]یج م٭ جچ٭ جج و
 من نمو ہر - 7۳× .×× 8637: ٠۰ ۹۱ ۹۹٣۳



 ۔ےتہ وس ۔ و یی وچووو9وےہیوپ وہ جچتسچووبوجچہووم۳۴۳77+11777ج 3 5 7ج لہ ت7 ت77 ق3 7چ 77 چہ

[۹۴ 5۹ 5 

 وثلعلاَززِلا بیت كِلذ اھٹرمتسمِل یخ سملو ا
 53×7 914 7۴ 7۶ ۹1۳۳ ۱ ۹7 1۹۰2۶۲۶1 ۱۹ ۹:۴ ٭
 قم ٣٣× 32ہ 82۴۹ <7 ۶۲ئ۱ رٹتسم ×55 6۹6 50خا 5 ۳
 2۷ ہہ رہ <ي ۱۳۳۹ >۲۹ ۱۳۹ ۱۹۹۳ ۱۱ 186۳ 15 ۴

 وچ ۱ ۱۔..- یو چ8)٤٭)

 مو مہ 3187 ی٠ +۰۰ ۱۷7۹۶۳ ۹۳۹۴ (۴
 8. مچ >1. 0۷۷۹ آ5 577۶ ہ13 >5ا8 ۴۹۱۷۴ 7۳

 8برد٭٭ ۶۶۰۱ ٭٭ا٭ دو2 7۷۶ہ ۹۹۹  , ۹ ٤7
 ےچ حب چود ہ ہت 1۹۹/811 ۶۹۹5۰۴8 ۴۶۱ ک۳۳ ٥۵6.

 وج 8۳ ہ بج ہم۱ ہج ۱۲۹۷ب 55 ۱۱۰۷۳۷۰ ك5 ۰155 8)
 ٠ق ۱١ م0 ۹۳۳۳ 5 ۴۲۴58 8۷7 5۲ ٢۹۰

 ج]٭ ×۰۱ "قا ×× ہم۶ ۳۳۱ ۰< +5 27ج 5
 مہ 1۴ ۹۰۱- عمچت)3)

 جج ٔم79ہ8ہ م)ہ٭٭ ×8 هجج ہ8. )٥٥۹" ٭
 جج23-ج. دم5 7ٌ. اے3 ۱ و۱٭ ۳ ۴

 99ا

 جے ہ۰ (ج:) ۰۶۳۰ :ہ)ہجاک (ہ5)۔-:8 1 ۴
 ہحج٭ ×9 ات: 6۶۳ ۱۹۳215 (35) ۱۶۱۰۳۴۳۰ ,5۹٣۴۸ ۲ک
 م٣1۷۷ 5۲5 57١ ٣۳۳۰۶ ۲٠۳ ×۶۹ ۴۱۴۹. 911۳ 4 5ا۹ 85۴
 ۹۳.۴ ۱٠۰۴ ٭×7ک2715 (2)7) ۹۶1۷۶۳۴. 7۴ 79۳5 ۱۶۳ ۹۹۹۳۴ 37

 فہ ہ۰ ٣ج۱ ہی×٭٭×٭ ۰×۹, ايلْيَتَسِلْیِِضَمَكاد
 5115115 رقتسم ۹٥21 ا518 (8۴۲۷۰۹ 1

 ۔٭6 7۴77۹ 7۹ ×۰ ہ3-×۳ 5157 ۹۱ :7٭
 ہ رک ٭ک ۹۲۳۶ 3٢٢ أ۴ ہ٥ مج ۴ و
 ئ١ ہ۳ا ء۰ ج۱ ہا 16 می چ۹ ۳۴

 ویب م۱ ۴۳۳۳. ی× یا٦٣ ٣۳ہ ۹ہ اج
 ہ8۳. 9٭ت ہم <5 : ۹۰ ۴یہ 5 8

 مہہج٭ 37 ×75 ۹۳ ہ۱٠ ٭ہ ۱ 5ا ×٭ مو ×چ٭٭8]
 جہورو یت ۳۳ ۱۱۰۰۴ 54731 ۹ 57۷۹ ۶1۹81 ۹8 7 6٤
 ک٭۹ (۴۴ 5۲۳۷۳۲, ۴۳7 ٥ ج۳٣۹ 3471 ۳۸۸ ۴آ 1۱

 -۔ قج1 ما37)
)94۹ ,153 ,۴۹۹۴۴ ۴۹ ۴۹۶۱۴) ,۶|85 6۳77 ۹5۷۳9 
 5+ ہہ ٭ٹج ۹ہ. ہچخ ۹۳ی۰ ٭۲ وچ 85
 277157 ۱178 ٠۴۳ :] ۱۶ ۱۱۹۰۴ ×ا7)3 ۹9۰113 1516 ×۴

 ہر۴77 9 "0۲۹۴۱۳۶ 185۳5 57, 3۹ ۹ ۴۰-7۹
 5۰۳ >2 6 5× ي ۴ 5 1, 55 اا8 (2۸ 5۲ )۹

 ءہمیرک ]7 3۶ج 3۰ ×۱۳ ا۳3٥5 ×چ 6۹ 418 ٥
 ۴۷۷85 55۱5۲۳5 م٣. ۹۲۰۰۱۴۳ ٭ 3ہ. ٭ج<ہ >۴
 0ح >3]5) ہ71 (7:)-۴ ۰1 ۴ ۴ 1 75+

 8 مَحلاَد ںیاٹالُٹْیَباََم نت ۹, ۱۳۹۸ ۶۸ 8 ۴
 8 ٭81۰ ]۴ ۷۷ ٦7۹ ۱9, ۴۱۲ 6 ۶۰ -519۷ (ئ٠3 ٭ہچ.

 8 686 ۱۷ ۳۴۳ ۰:۶ ٥5۳۷۲۳۳۶ ,۲ ۴۹۲۴ 7 9718 ٦۶۹۱۱١۹

 ۲۳قفأمو ۷۳٣۳
 یک ۔ رم ا ا دی ںی دی ںیم ےہ
 7 3پ 0 3 3 5 0 3 ٦ 1 ٤ ےھ 7 ٦ن ۴ے 1

 ٢ ےہ ۔پب دی ںی ہک ٦یک

 مز بت تا ےس :

 1 یکن نوکر ملاکد ا یح لات ڈنزاکف ا7
 ا كا شئراھنلا یاس لیئاداورفنا اردن نال ا

 ا قم من ناس نار نور او نئ مل قلحم

 اتسےس ےل
 اتم سم ٹا ےس ےس

 ۔ ایما یزالاوراک نیلا لاد ہللا یز را لو مال رخ 7٦

 ا زرظام دم نئی ہلم
  داكش نھ ڈا نالی 1
 -] اقعب مال الا نو ان عت لاتا لا نو ٣
 1 ؟ںولمالایدصونخرلادعو ایان ںیم ند ٦

 ےک یل ہے تن
 ؟1_ د٢ ى٢ ٢ ےک لہر

 تر تر و رہ ہن 3 7 5 ۳ ٠

 اکا ١تپ ہت رش ےن یک یمہک تپ یش خا ً ٠

 مل چ بج ر99 بںچریج بوک ڈے ر یڑہ وبجہرق)_ ×
 ہو 8چر مدر مبچجج ے رجب خو مٹی, 5ہر
 ]ڑچر جرح ی یرچیہ وی وچ بو نب ور یر چک
 تک یجک :ڑےو ٦ ہبصوو بج وراخ ہعح جج ۷ 9ب ر ہیر
 ےہج ٔمہج (ڈیرہپ جہ چور یر یبجہچ چے چڑ ہ_
 بج ہ*٭ ہر یرپجچ +یڑہ+" 3+ یزور 5 ہڑچچ 0ج
 موہ ؛ یدر مج جہ مے ھےھجج ےہ م.مج 7
 ڑ٣ ٣۷× ہز برج یر یدر اج .ب مج یزوورڈ٭
 5۲ج یہ ۷9 یبہ یرچجچ چی مرہ دبپوسمەجبر9) بج یچ
 ہو جبر ہبجچ +ر یمز /جچ ہیچ مج ہیڈ چہ یچ
 ےچسجرج ہجر محو مرہ ہو مو ]وج ب ڑ5
 حر یر بج مج یی جج جج ]نی ہي -٭٭ہ٭ ہ7۳ <٭
 توجہ وجہ ہو ۔]۔ وجد یجوتو دآذ صعک ٭٭76 7

 ہہ رو جج ر یر ٭]مے٭ ہرزہ نی, ۳و 57و
 ہہ مہ خل×ک یب ]چ و بج ہو ہ اأع وہ
 چو ہور یدز وہ ہچجوجچ ]چ ي ہ٭چچچ یس بوج ٭
 اہے جب مج و جور ہج موہ عجب وچ ٭ڑ٭
 ڈ٭ ہیر ہزصج !تورب ٭زروجہتصکُ]- ک7٣ ا5۳۳ ء7 ت٭۷ ۶
 ور يمب ٠ط 8ہی :۸خ وچ میر و 6ج ۹
 ہ5 جہ 0ج یک یورو چچ گی5۶ یدر یروب جج یچڑچا

 ےنورچچپ ہبجج جج مووی چپ 9د یب +وچچت رجراج "وی37 +٤

 ۔ںیسروےچچج ونجہژچیمورچچور یمر یىی ہور ہا 6 جیو جب
 حج جر بج نہج ٭ز/ہجہرج 7ج ماجہ حج ھ۳۷ 9و ا
 مدز ھیپو وج وہ چٹ سرچ یو ]جو ہ8 أ6
 ۔یبمجوو وج عج ور یدر بو چپ, ..بو 7
 جد ر ے دودیویج وہ موج ود ٭و++ عج جج

 ڈو وج ںوررہ ج29ص یہج وہ یر 1:۱

 ھ ڈو ےن رگ
 تک ٹن ضخ جل مچ ہں رک



١٣٣ 

 ١ ٭ک5 ہ. 5× ج5۱ ۳۳۷۳[ ۱, 8 ۲۴۳۴ ؟ئ تااو٭
 ٥۱  ۳ ۹۳۴۳۰٭ج ہم ٣× !8قوت 7 م۹

 )مم یج ٣۲٣|  ۳م1۹57 5< می 883 0. م
7۹۳۳ ۳٣ ۶۲۳۹ 1۹57۹ ۴ ۱ ۲۷۴7۰ ۹۹۳۴( ۳۰۳۰۴ ٦۰ 
  ۹۹۹0:۴ 8۳ ۱ک )۹517۹2 ٣757

 میلاشعو نوعمملا تلغا مار اتلمحادآمھلةیاو

 تا اکو  .۔.ج٭ >ج5 ہ ت3١ ہی٣7. 5

 ے۹7 2(1 ۲511575 175۱1 951۶71 ۵۳۳۳
 37۰ 59) ۲5 )۳۶۱ 01878 9571 7۳54 8157 ۱۶18 2۰۱5 ۶٥۱۴۹

 6:5:51 ۱۶۲۴ ی8617 ۹۹2 م71۹ *۳9۹۹۳۷ -7 ۳8۹ "۳۴
 ؟١ ہ۱ ٭۹۲ ٭یّٰٰٛچ. ٭8 ہ۳. ٭ 8ہ -.ج حج

 5 ۳8۱ ک۲۰ >8” 6/۹ ۳۹ ۹٭٭3 ٣7۴" ×*٭چ٭؛
 و. ھہ ۰۳.۷٣۷۳ -٭حقّ 2 یب "م۱٥! ۹۳أ۳6 ×۴۳ ۶

 575315 8197 ۰1 ۹۲۴۱ ہ7۳ ے٣۳ ۵ مہ, ہک ۰۹

 60۳۶۷۲۳۰ ۹۲5۴۰۹ ٭٭؟ ,١ ۹5۰: >5. 8 ٭ ہ۲۳

 ۲+۹ ک٣ یہ", 385 ۲۹59۹ ۵:88۷ 85۳ 857

 ب×] ہ5.  ٭ ہي: ہہ ١۹۲ 5ت
 513۹31 5۶۰ ۹۹۰ ×37 ی۹ ۳۰۴ ۴۲8 50084 6781۴۹

 ہ۹۲ ے5 2ت حج ج٭٭ مج بج جم ہ۶۲ و٦

 م٣۳ >7٭ ۴5 ۱۰۸۷ ۹۰۹۶۹۱ 307۹ ربلا ةنیفس ٣
81818 8 1۱ 

 گا ۲5۹ 5:۶155: 8ي ٭ ؛: (٭6 م۱۹۳ ۳ 5
 دہ 31 ۳۳ ۹ ۹۳۳۳۴ .۱:٢77۳ ت3 ۳۹8, 57: و. ۷
 1۰۱ ۱۴۳۳ ف٦ ف۳۳۴ ۲٢۳۳۳۰7 ×××٭ ×۳. ×۱ ۶
 ۳5 ۹5۳۶ 5۲۳۰۳۹۰ ۴5۹ ۳ ۱۹5 ۹م (()۴ ۱
 وتآ در مہ <5 چ۹ مک ۹7 تاک ۹ <
 55۳۰ ت٥ 1 ت88 088۲۳, 78۱ ۳)۵ ۹۳۴ ۴5
 ج4 فہ :>۱۳۹٭ ۱ ۶۲۹۸۹ <۳ ہم .0٥* ہو -8م٭٭۹٭ ۹ہ

 ہ۳ ٭٢+ (م۳ج مج ×1, ہم۴ ٭ہم٣٣ ۹۱3

 ۳3۱ اا٦ ہ٢٢ 3م جج ہٹ ٠ ب38 ۲*۶ ۹۲۳٢۳
 3ہ ]اج قی۴۴. ۳ 7 *۳۹ 85۹ ۱۱7۹۴7 ۳٣

 ۹. ۹5 ک۲۰ ۹۳۰ ۶ ۶۱

 ۲ج ہ د56 ٭:ع:۳. ۹۱ ۳ہ "55 ٭6۰ ۳ ٭
 5437۶ ۱۰7۳۶ 7۳] ×7 ۱ 577ا ک ۴۳۰۰ ۴۶۴ ٦۱۹۲5

 7 77 ۰5 4 ۳۷7 )٣۹۳ ب۹۰ ۴75۲ ۶1 ۴۳) ۴۶
 ×17 ۱5۹34 ۱۴ 787۱ ۲۳ <۳ ۹3 ٥

 171۳۴ ۳۴۹.۴1۲7۲۳۹ ×۱ (۹7 ×۲8 ہم, 5۲۳ 6
 ٦5٦7 695 15 ×57. ق3 "۰ مہ د8 (۴٭

7۹۲5 1۱ 

 ک ۳ ۲٣۳۳5 >۲۹ ج۳٣7 و5 ۶۱ ا٭۹ )
 ۱ ۶۰۱۳۰1 ۸7 5۲۳۶ ۴, ہ77 وا5 ×۳۴
 1-1 ۳ ہ5۳ >۲7۲۵ ۳۳ ٭۳۴ ۹5۲ 7

 57۴۱ ہ٦ 8۳-3 [۱٥۸۰۳۴ ی ×۳۳ ج۱ ۳ 8۹۳ 8۱۰۳

 ے8
 ہت ہتوسبہسمٌمےچ۔وو کج ول یک شک سارا یسک یب 11 ہیوم و می

 3577 5۹9 ت۶5 ہکز۳۳۰۰ م۱ 3ل ا۹7 ہ ر31 ۳(۹
 0539۹ ۹۱ ۹95 ہ7718۹5 8537 ٭ ۶۱۴۹ د86. ×ج٭ دم چ

 ۱+ 18 ]28 ۹9۹۱۹ ,١(3

 فو پڑ ٭ا1 ۶5 ۲۳ 7 ۳7۶ دت ۱ م۰۲۱ ۲7
 517 51پ 5 7۲ چ7< ہ د85 +۰۳ :6:۶-۲

 ۹۴ا ۴33 ۹۹ 177۳ 5487 ٭ 75) ج٭٭ ]۳
 ٦87۰ ۳۲۳۲ ۱ ۹ ٥٠ج >۴ دعب ہرا993رو مو چچوپ

 *٭×٭.  لَْللاَملُتياَج مرچ ٠۸ ]ی۶ جی چہ اپ
 تپ ۳ ۳9 7 1 ايَل ك ۹۹۳ >۹ ×و×٭٭ ہ٭ ہ

 85۱ ی۹395 5۲۳ < ]۱۰٣7 ۹۹۴( ۴) ۹٣٣۰ نچ
 مج 9 ۳۹٢۱ ٭ ٭38 0۹۴ *[)۹٭ہہ 3ق ٭ ۱

 ٭*٭.٭. لیلَمملُهيَو د۴*۹ >۹ :٭ ٭ ہ ××

 بج ھ٭ ٭ ×۴ ۷××... ایکن نر ْْمَکلاَر
 ولفارِْيلاَس كي .7) 7. ی٭ 3٣ ہ٭۰٭۰ :ر× .
 857۴ 1)5۳۳ 808۶8, ۳ 35× ہ٭ ×۳۰ ۳۹ 85۹۹۰ ٭ق 6
 ۹۰5۲۹ >)717۷۱۵) 6 (۹1۳۳۴ >۴ ۹۹89 ہ٣۳ ۱ ہ۹۹

 ۳ ٦۱

 وند نوچرملاہداع یح لزانم ڈنر رمشاو - نوجرع ۹

 جج نو ×۳۷, ۲ تج :وج×.٭ ×× ×7 ۱۴۱ َلَزانَم مات لزنم
 ک53 15575 ۱ 5۳۳ ۹۹۹7۴۳7۶ ۱ 15 5۱ ٠۹ ٭ ×× ۶

 ۹ہ ٭.ب ۹۳۴ ۱×3 8486 می 58یكب:ي ۱ ہ5 83٣7
1۱ ۹88 

 ٥85۹ 1۹۶ ؛: ۳ ی٭ ,۳ ۱9× ۶۳۹3۰9۰ 53 ۲٢٢

 55 ۳۹١۴۶ ۰۰ ۹۹۰ 343۰5 <5 ب١۱١ ء5ر٭ک ۱ ری
 <۳ یب۶ 5ہ <× ٭۳۳۱ ۴۳۴ 101۹+ 9۳۹ 8

 ۹۰۱۱۷۷۱۹-0005 1450191 ي۶۹ ۳× 1۹۰۹۳۰ ٠۹87۶9
 359057 ۶۹ ۳ "م۴ ی۹۶ 1۹۳۳۳ (۹۳۰ ×۲ ب۱٤
 7 ٣ا٦ ۹۳4 یک 0ج :-۹ہ۳۳۰-× ۳5 <۱

 ٹا ٠۳* ی۳ 7)۶۱۹ 1ہ 7 ۴ ۳۴ 3۲۷۴۱٠۰۳
 يہ ج۴ ہا 7. ۴1 ۹۳8 ۱۱۴ د۷ مہ ۳۹ 7+

 ۱نکی

 ہی تا ک۷ ۹۰۴۳ ۴)777۶ 1 77۴۱ 771 تا۴

 ہہ 5۰ لم ترازو رکا یض سال یہ رک
 ہ۱5 55+ 78 3ج( ٭۹: 56۱۰۲۰ ی5 مہ: 7

 )ل85 7 "ہ٢ مہ ۔" ب٥ 86 ملحم.

 ×۳۶ 827 ٢٢× 85۴۲ا ٠١ ۱ وبا وہ رملاقد ای

 ۹15] ۳۰۳٢ ٠58 51۶ ۴ ۱۹۹, ۴7آ ٭.٣٭ ۱۳ ۳ ۳۴
 آو ھ071 ۶۹ 275 (۴۲ "۳ 4 ۲7۴ ×× ۳٣۳ 7٦7

 ×۱۷ *۹۳۳۳۶ :۳۸) '“ت> وج ×× (!گ' ػأ]!
 72ا5 6۱

 ون بان نُقَر --  ٴكم٭. ج۲ < ہ >3 86 ۹٭
 م٭ ۲× >757۹ ۴۱ بَلَت ×8۳ ۵۴ ۳۳۴۳۱ :ہ×. ×۰ ہق جب

 ×ج (م۴ 85 ۳۰۰۹ ۳ح۱۱ 8۳7 ۹ 8× ۲



ّ۱" 

 ٭ی مج ۹9۹ 5ج 2اا 6 “۳1۸)۱۱۹8 3۸۶ 18۶1 ۱۹۰۳۶ 97 ۵6٥
 یورو >٭>ب.رْسوو 8۳۴ہ ہہو مج )۹۳( 5" ٦

 3< 7ر۹) 192 ۱۰7 ٣۳1۴ ا11۶۴ ک 3 ٹا 1۹و. ۴
 ]ج۱ .۱۴۳۷٣۰ ہ3 د۳ سا × ہ۹۳ 88 ۷۹۳ ٴ 67
 سرو ہو٭ ۱ک م"۴86 ۶8۹۰ ہ۲۳5۹۲۴ 6۳ہ]5٭ ۴9] ٭ہ۴
 مہ ہہ 3ہ؟ 5:۳ ۹۹۰۰8313) 5ا ۴۳ 6٥۰ت 5۴۰ 3و۱ ۹
 بداو تو35 >. خ۴  ٭م5٭ و۳٣9 .۱
 ییہ ٭”٭ ۹ط 9۳) و۰۳ مو یوع صص1۹۳ مات

 19 8ہو 1۱۹. ۳۰6 53ا کک۴ 1۳5 ہب م۹۳
 -[۷ تا31 (۱۹ (69] ۳و۹ ۹۲۳۰۹۴7 ۹۹۲۴۱۰۱ ۹۹۱ 3716 ,٥

 بجو <۰ ]۳0۱ہ ۲ برو٭ ٭۹ ۹٭ت ۱1۰ +۶۴
 جے|جج ہہ جیک ۹ہ ۱۳۳. ۹۹ ۳۲ (

 حججرووچج < رواہ ہم. ۰(۹ج1۹9ہ ٭ر6 ۱
 7:۹13 901۹15 7 ۶12 3 ٭!۳۴ ۹1 ۱

 نم هوا لا َوه بوت نوعیو دال ۳۹۴. ۹ 1
 بما 3. 51 ب۴۴7 تب. (۴۶ ۲6۹)۶ 476 8۵٥
 ح۱ *۹۴ ۶۲ ک۹۹ 5۳] ۰۴ 35 ۹۳۳۳۰, 531 ا۳ 7<
 ٹورٗ >۳ ۰۳۹ 7٦ 59115 5۶۴ 1۱٠۷۶۶ ٭!اج ۹۱۴۴۱۳
 ٭ 590۰ ×1 1۹ ۹۹۳۳۳۰۱ ۴ ۰18۹) :71۳۰) ۶۱۰ 51۱

 ک3918 891 505. لاتاَتْیَفلا نب َمَُقَيرََشلا یه
 نْولْييٌمََم - تادجا م5 ٹدج وے 381 ۱۳۴۲ +۹۱ نْولْتي
 ہمت نال قی ٌوچک۱ 58 ۳ج ۲۳۰۱۷۰۲ ۴ٗ 5۳1۳۰ 91۴

 امی تاَدمَئلا نم برج ۳۹۴. ا١5 ۶۶ ۶۹۴ ۱ ( ٢٠×
 و 5۰9۳ ۱91 ×۰... َنیرظظَمَيمماذآَو جے ہر۳۷. ××

 ہجحع یو مج 3ث گی وم×۱١ ہ ۹+ ر3۲۱ ۶
 ہیودچ) وچ  مزو٭- ۳111 1۹۳۳ ۳ 7۰۱۴ "۷۹۲ (۷۹۳
 جج ب۰ ہي مت خم ٭س[٭ مج ػچبجح ۴ ۱
 مم۰. 5ہ تم. د۴۱ ×3 ہہ "ب3. ٭مچج
 یب ×۶۲ 55٦ ۹۳۹۱ کک (۹۳۷۳ 15 ”, رک ي5
 ۔و٭ ۱۹ 2۶1ح ۹۲۴ ۷. 39١ ۶3۳۳۲5۴۱۳۴ ٥ا1۹] ۹

 ۳.۳۳۳۹ 7۳5 ھر 2 زار ۳۱

 َديَکَرَمن ماتم نَماتَللَلاقلََ *٭؛ *٭٭4
 5 1. ۱9۰ ۹۹۰۳۷۲۴ *۲۳ت 1858۱۲۹۴ (۴۰۳٭ ۹۱۹۲۹۹ ۹5
 م٦ ۸۳۰۳۲۴ 5)57۳7 ۹157,57۳۹ 3۹ 2)۱۱۹۱ 5:91 ۹۰1۹, (۶ 9۳۴+

 مچ مج چو جو ۶+ م۱۷۲۷ وم ہحج ا ۴ م5 ۱ ۶۳۳۳۷۹۰۷۴

 ےہ[ )۶۴ ک3 76111 7 2

 نال یس نحَرلا دع ناتن چک ×× 8۴
 مم بم +ی٭ 9۶۱ ۶۳۵۷, ک3 5 ہ م۰۳5۱ ۴1
 مج وہج مج ہم 7٭وبطج٭ ہ87 ۳٢۰ج ہم٣ ۴۴
 8۱۵۹۳۷۲۷ "ی٠ “وج ۹5 تاج 1 ×۳۹ ۳)3 ٭
 ہ5 ہہ ٭ ہےکہ ماہ6 8۳آ اے ۳۳ ہ٢۳ یچج
 ٭5 ۷ ۹07 ٭) ]8۲ہ ۱ ۰کآ ک٭ 751 ۸] ۹۳۹ 17۴ ٭

 5۔مح.چج۳5 ۹۴۰۰  ٭۹٭٭ ہ5۳ ٭٭ "۳8۳۱
 “وو ٥۹ج 1ت۳ ۴۳ ۱

 ٤اد

 9آ ہک ۰7۳۳۰ 5۳ ۳۳۰ج ي١ [۳ج 551 ک٣۳ 5۲6
۴۱ 51۹۲۹8 

 ہے۱۲۹ (3[9٭ ٢٥ان *وير : (چ9إو 29۶۱ ك٤ ہہ
 ۳× 31 76ج >5 ]قد ٭ج ۹۹۰۲ چک

 ۹877 5۳ ٣۴۳ہ۳۳۲۳ 3ہ. ہہ ےہجہ<٭ ہہا۹۲۳۹۰۳

 ۳57, 5٦ ہ٠٦ ؟*ج ۳۶ 197۳٭“ ۴۴ ۴ ۲ ۴٣۱
 551 ڈا ٭.ج مم, ہ8 ۹× مے ۲۹۳و 98575۱ ۱

 305 اہ ہ6 جو ہ۹۲ بم "۹  ہ۷۱۲ّ ٭
 ح۳۰ یڑچ آکر ق0 ق6ا ہ9۲ 19:575

 ۹3۳ 716 ۱ ۹5۲1۹1557, 6 5۲۶۲۰ 55 ۴1۲۳۳۹7٥۰
 3 ۳ہ م٭ | ی >۴ (م۱۹۰] ۹۹1 7

 نِمضَكالا و ِاَيتلَت ادا نم لون شناس کو
 وہ وصب

 ها نل وفیلاھتوم دعب - ےب ۹۳۱ ۱8 ہ۰٣ 7ہ ۳5

 بی وج×| ہم 1٭ت ۶ مقصد یو 9۹ 318 6+
 ×95 کہ ۹۹۰ ۳ ٴ بت 39وما5 5, 5۳ 587

7۱ ۴ 515 51811 ,5۲۹ 18( 

 ی تھ 8: أ۶ ػ7, 57, ۷5 55۶1 97۳۳5] 7
 ۹۴۳ ۳۳1 ۱ 1۴ ج٣۶۰ 5۶75 203 ۳5 2۳۴ 8
 ہى ۹ ہ۳۶۱٢ ہم ٭وج٭9 ۶۰ ٭٭ ۹۰ ۱3۳٣ 5ر
 مج ہ_ووجو 895ہ 653 ۶۱9۰8) ٣ ب۱
 7 د۷۴ 9750 ی5. ۰0 یہ ]۱ مو ۷۳077
 ہ۹3 ۳۲۸٦ ٦75 ی٭. کا. 187 ۶۲۹9۶51۳۹ ۳۲۳۳۷۹۲ (۹۱
 5م جہ ۹( :؟ہھجصصا٭ 88۲+ 8ہم :٭٭ 8:
 8065. ہ۲ 0 یا۸9۳۹ 19 ۳ 178
 ×× مت ہج ہ مت )0 ہک وو مت مج ڑ8 "م۵2۱

 ]ہ5 ہہ ۳۰۳ تہ ا5۹ ٭ی٣١ 6 5 .٥×
 ہو >۳ ٭ >٭5٭1۳7 ۰۱ ٭<.ج] م8 6 9

 ۹7 ۲۳۳ ب٭٭۰۳ ۹۶۹55 7 )۶۲۳ ۹۳5 ,777 ۴۹۰۱ ×٠7
 ۰ یے ا ہک ہوورک 3م. می ١ بج روس او٭
 5×58 ٭ ×87 تم اوق مو. ۹ 3ر5 1518 و55 
 یو یس چ ہذانک 9م. ا١, ]ی۰ -×ٔمح٭ بج ۶
 و۱۰۸ 25 ٥5 (5 *×٭.٭ وص۰۸۸ ص5 ۹۰ ۹) 5

 ×۳. "۲3۷57 ہي. ٭ج ٴی.ت وج مت مچم 5٥
 ہ۹۰ ۹1 7 ۱۱81 77۳ (۴۹] 71ا57, ۴1769 2153 ۴136 (۴۳

 م53۱ ۳۳۶ ۳77۴ [۹ج 1۱ ۳ ۹3115 ۹۲8۹ ۴٣

 یل ھ]) ۵۰۳۳۳۲ ہ۷, 77۴]5] دا ۷7 ۰1۸ ۹۳۳ ۹
 9۱ ف86 6م۹۶۲۳ ۱۹ ہ-2) 5 اا6 ۱:۶۷) <۳
 ر۳6: ۱ دم7 ہ۰۳ ہ۴ تا9 م۳۹۳٭
 1155 ۶1۹ 75 ۴75 ۹۲۳۳۳۰ ٠۰۶ ی5 58 کہ (, 78
 0۳-5 (م ×57: 1۹۷۴ ۶۱۶۹۷ ۴۳۹ 3۴۳۷ 5 : ۴

 18 ے21 ۱۱5۹1۳19 21765 ۹۱۳1 ۱ 6۶ 15٥65

 ؟یةَحلِ نزرطََم ۰۴٣۱ ہ دتیلادحیلَم ××
 ڈ9 6 ۹5۳ ×۰۰ ۴ہ موہ ہما

 جموج5] 2۹۳۷۴] 5! (۴] 9 ۰ ۰× 717 519۹ ۴( ٥ 3 ٠5
 85 ۳ ٠٠۳ ٥ 51۳5 718۱ ۴۹1 535:۶۹5 ٣7
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 نمو لْیضنملادتلا با ّنز ٛ]یوقس وے
 ۹3٠ مورو ہی مم ٭جچ 9۳۹ عی ۹۹5 5 ہہ

 517 7858۳۴ ×۳٣ ٭٭٭ ۱ نب ہ۹ ۹۹ ۹۳۸ہ

 ۹.3 : لْنْنم و٭ و٭ ٭۲ یہ 8 ۱٢۹

 551۳۷16 ۹ مچ ×1 (۹۴ 7 ۱

 وچ٭ لُنُمنخ ٭ہك× ]یج ۳۷۰ی ۱٦۴۱۱۴۰۰۳۳ م۹٥ جی
 ٭ڑآ ہہ 5اک ۹31185-۳۹۰۳۳ (م۳ ب15 8۹۱۴۳۹ ٦× ک۹۰ 7
 3۰18۴۳6 (۴۴ ٠٠ ۹۴ ٥58۰ ۷ ت١ ہ۴۲ ×7
 7۳1۳: 5۹558 ہ۴٣ "ی۱ ہ٭ ۹ <8. ہہ 7
 ۹۰۳۰۳۳٣ مم ۹ ۱۳۲۳ ۹5۳۷ م7 5

 ٹ٭۲۱ 11۱

 غیلزاووف ا٥د ×مم بک ہو ” ی٭ و۶۰ -
 .<.جہقیع

 نت مملَو ×86 ۃرعد عیح٭ چچی ۱ ٭ ۹۹۳ ج۱
 ےہ ۲3 مک 38 ہا. 51 ۰۳ ۱۳۰۱ (۴۱۰۷ 7)3
 ی۳۳55 نولٹسی 006868 ۱ ج١٦, ۶۲ ج۲4 بج دچ)3 ×× ٭
 ۔.. "ق۳ ہد *(1۹5۱ ۳۷۰۲۷۳ داذآگ 53۰”۱۹ ۹735

 ٭":6 ۱ ْ

 نم ا ا مذیلااوتماد ۳۹۹ ۹ *٭* ٭٭

 ۹۳۳9 ا٭۹. ×7ہ×٭ ×2 ۱ ا۶۲ ٣۰ 57 ×۶۱ ×- عم اَي

 ڑی پا ہو۱ ٭ 88090 ہ۰۳ ×× ۱۹۷ ٭
 تا5 ہ۹ میچ وک مج (كج م ب۱١ ٭م×.٭.., وک

 جج ٭< بب ما م۹ ہوچ ہم ۔٭ ۰ ۹۳۹۸ .-.7
 رس یو

 جب بج ہہ ۹۱ ہ5, ُہْرْئ لاَ ٭٭ے 6

 ح55 یاب قا ۴۹۲ 5۲5۱۷۶5 5۲۳۲۰۵ ی۹
1 ۹7 

 نظفار ینا نآرمدا یدترفیلاردیع الا ۹. >٭٭
 ۔حہ ص5. ٣٣۰ہ٭۹ م۔٭٭ ٥ہ و. می. 8 ج

 یاد ۳ ×و7د-٭ ب5۳۰ ۴۰۰ ۳7۶ ٢×
 ک31 2 55 1.515۹51 781۹9۳5: ۰۶۳ ف٣۹۳ ۴ ۹1
 ڈ٭٭ ۱3۹..۹) ڈبو ہ مب مو < می ۱ م٣ ہہ
 +55۳ ک35 م269 ہ5۰ م۳٣ مہ ہ5 3۲ ۰
 ۹ ك5 ]کہ۳ ۴۲۳۳ ۹ د۲۳ ۳ ۴7۹ م۰:
۶ ۹۹۰7۹۹ ۶۴۲ (75(5× 15771657 ۱۹۱۹1۹ 1۳5.47۳5 28 

 ۹75 51۳7۴ ۳٣× ۹ب 5۳8) 7۹۲ ×۱ ۳ رآ
 ہ.ح یح+٭ م۳۳ م9, ۴۹1 ۰ ٠ ۶۲۴۰ ب٭٭ -3)و ×۰
 ×× ٭٭ مج6| !چوا -3) ×2 5, ۱8۳ ہ۳۰7٭ ۹ ۳×

1۱ 3 9۹07155 318 17 8(4 ۹ 

 ملال َحَردتن مر جج مم ع٭. "جہ

 وجہ

 ۳٣ ںِض ۲د, ٣۲ؤ٘ىلثأمو
 گل اک ےن ےہ ےس ات دی اپ پ یت ٢ ال ت8 ئت یک تک کک ےک ےک کک

 ہ ہنری خار مواھھرک1 نا ٢١
 ٦ قا ٥نولمس ہمالا نور خا9 اےس سننا واف7
 : 3 جا

 : ۱ اے اوزاورمف 1 ۴ ںیم ہلا تپ ٢
۳ 1 

 ٤ َْ ےس ہہ ےہ ۲ں ۔۱ 6 نیغ ںی مایا د ا فری نیکیم یارالایح ا:

 1 9نور ناپ ولادت مد دین پر ناک انا
 ا کت بت ا

 ۱ ھ5. ےس ۔ِِ ۴. ا

 4 نما فا یز نا نوڈنزیف 7
 ہل یئارکمج؟نم نواح وان دا ران لب اتم ٠ ے ہر : یک ےک وک ےس ےس ںیج ۳
  97 . 3 َ کک بی دم لا فولص وڑرس رخ ۶

 ہا اواجاپةلبیا مکر یاد عاق +-[ ئل 7709کو ےس رس بی ہے سوپ ےھت ا <1
 إ ناف لا یتساو عی عت تا0 نی ان
 تام یس متکسم ءاکولو ےدہ 7 ۰

 5 بک ہنسا مک

 ۔] او طس وس ٰ خس جس ا<
 : لو و 2لا ات رت نمود نو ربا اگ 2 7 -ل۔ رے 5 رےًھ ے۔ی تےفر۶وو وس لئے ٹر ےۓ رےییو ۔ہےرہ مے و ا

 1 نکالا رم ندا یار لعن
 ٦ ەنیریکلا کل وقلا ندی واتح نام ن مراسم

 ٍِ جب

 7 کرک ےب رے مے مم ۸ے ہر ھ مار کے رک ھے رہ ےہ رپ ت

 مد) ہت يہ یي بج بچ ھ+ مم چک ہہ دوچچ
 ےہج د۳ہ+ توچج ]بر یر یدر ہو بوو 9ج جچجوم باک

 ے7 ۳۳ ٭ہ ٭ بجہ یبہور ہر ۔ی+ ہجج یروت ہزخورج ریڈ ر
 مر ب5۶ یہتزو ب+ جموج نج ر ےر نرو یچ یر
 -قزور 2۹۶ رجوع ورصچ ہاوووچج جج موجب ور یدر
 ہ۷)ک 'تب ہہو +×- :![چہ٭ جگہچجکہ یجچج ٭ رب5 یر چوورچجچ

 ہ7د” ؟م ییج یرججوجی حب عج *د>وک پہ ر یر ي

 ۔ب.!|ورکڑو ہدج ہو ا۷۳۳7 7جج 77ت ر مز چ چہ

 ۳ یبویوچ وج وطجج ھم وج بور+ج 8جیي 2ع ق

 ہر7٣ دظجم ہ٭ڈج ۶ میرز یجب ہرچو یورججح م9آ یڑرک وج

 0,٦مدر) جج یڑوچچہو بہ ٭ میچ جج  میقیجر یم ز۶
 یو ج_ربٹ۶ (ںد)ز یب قم +٭چع جج ہ9 × یویچج مو
 ہک  خەز) ید چی یچ جوجہ وج یبح ہعجہ چور (یمر

 ۴ بہر تیزجوہ٭ 3۱۹۷ دہ یہ فر بج یزوجہ جج ہورہچ دوچجپ چپ
 ٭ڈ۔7جہج ی۳۳77 ۰۶ یرہو چیجحو د٭ب ہجر (نہر بب 3پ
 میح+ ہہ٭ 9ور رہوں ٭یک کک چوری پہج نور جو
 7+ قٰقیبرجچ ون3 مہ من بہ مچ ؛ یہ وو جپ چوآ
  تنبہوجج ٭ ٭تج ہوجرہ کچ جوجج ہرووچجہ ۳٣ 5ہ ۵۹

 ح7 ٭ٴ۱جج ٦ یچب ساچہد جج مجح جہت ]ر ہحےر ور وچ

 رپ روج وج ٭کر ترجص رو بجو جو ہجر یچم ج۶
 ۷(7 )۶ مز بہر عو جی7 مو مچ بج یہ یرژ
 ٭تر مہٌ)٭ 7× زر یز ہجآ یج تج+٭ و ہجج-٭ مرججج ر ممر

 ڈجج 5 جہ ےوج قزویب"ب یچ جے جڑ ویج جہ
 تک ا سنت نا
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 یم موسم یسک ویہچ+1۔ہہجککصع: ھجری پ ےہ وجچسمجوہچو ]ےوجچج

 -۔ ×5 ثم مم مہ ود ٭ جب چپ
 حچ<۶۰۲ ہا +۹6. ۱ مج٭ ہجچج "8ہ. 8٢ "ہہ" 9

 0۹ا95 +ى 8 ی٭< م٭٭ مد. ۹۳۳۸, 7 ۲٢
۹807 7 ۶7۹7۲۶۹ 7۹ 19717 2155 ۹۱5۴۹ ۴۹۳ ۱ 

 رفعت ۹95 9۰۳1۴8 ۳۴۹۱ 8 7
 م317 ۷]3۳.٭ 57٭5 ۳۹ ۳7,۱۹ م٣ 5*۶ 311۹1۹
 ک2ا 182 718159 577 ۹77۱ 515 531 ۳۳۳٣۵ م۹۱۰۳ <5
 ی١ ک1 (32)-76 ۲۳۳5 ۲7 ی۰٣ ۳۷۰۹ (م1۹57۳۳ م[۹ہ]
 <۰ ]255 (33)-ي6 58 ۹ 5۸۷۷ ۳۱ ک531۲۹ 5ا51 ۴8

 مج ہ55. ہم, یے ۳۳۲ ۶1899۹1 +78 7 )۷۷۸۸ ٠8١
 319 5,55۹ 25 گانا 71, 5 ,۴ ۴۹1۹ ۶55 ۲۹ ۲۳۹۹ 5٦

 89. ۹۲ 71819۴ ٣ >1 5۱۰۲۳ ۶۲۲۹3۱ 5۳ر ۹۲۴
 5 9۶] ۱۳۹. 577 14۳ ۳۹1 ۵ ٭م1<) ۶۳ 125 ی۰

 ۱ او 7 4)۳۳۸ 7۴5 ۱ 777۰۰ 5۴ ۴8 ۴۹ 38۱

 ف۰ ۶)2 5 اب 57 757۶1 3776 5717574 ۲9۰75 1۹ ۱
 ہ۰٣ 113 ٭ ٭.مےوا5)م 76 ۹ م٣۹ ۱۸ 3)۱۰۹ ۹٭۴)
 ہیک ۳)3 5ک 1 ]71+ 571 77۶ ا50 (27
 م8 ٭۰ نتژچ٭ ھ٥كر۔”"ہ ٭6 ۹۹۶ ٭٭۴ ۳۴
 م85 جج ہ م۳ مہ 8 مہ ۲۴۱ ف۳ ہم ×۳ ۷۴

 3آ 751 >7. ہ۴۶ ۲۹تا 377 7۹51 ۹۹ ۱

 و5 5655 یڈ مہ م56] ہہ مہ ے٭٭م (ج۵
 م۱ 5. ۲ 7)۶ مر  ٭۹٭٭۱ ء۲۱ م۱7۳۳ ۳5٣ا

 7]تر”ےق35 (38) -يت ۳ ]م٣ !۳×۳ 3۷۳٣٣ ۴۲۳۰۳٣ ا5ک کے ہ
 3چ <8 ۴۳ ۹ "ء۷ا 0چ *٭ 7۹ ۹۱۹۱ 5۲ (۳

 م32 مہ >۴ ٭< ج56[ بہ ۹۳ہ 8۵4۹ ۹ ,83١ ٠٥۸۹
 7+ ہ8۱ 5۴۰ مەی٭ ٭ ہم, ×۰

 حىرر۔ہم مت ۳۳۲ 7ہ, م81۹ (7۴)ر ۳۷۳۶ م٦ ۴5
 ہوا8 م۲5۸ 8۰ ۲۳ 35 ۹4۳6. 51114952 7۹۲۳59 1 ۹

 ہ-.-٭ ی٭ *' ۹ ۹(۳ 6 ی۳۰75 ۹7186 ۶15۶۱

 ٤۲۵۵+ ك۵

 الھاج تنک ام مایالا ك یدبتس

 دوزت مل نم رابخالاب كيتایو

 158 ی۴ ۳ ۹8٥8 7, رابخالاب دوزت مل نم 05۳ 8
 ج3٭7 ہ۳۹ (58) 775 ۴7۳. 2 ہ۶ا7 ۴۴ 75
 م1 8۷۹ ۴ ]م۳۶۸ ۲۳ ۳8 15 یا8 5۹7551 9۹5 ]

۱ 75 ۲۷۸76 

 15۹8, :۳13) ٭ 3×× 577 ک3 ۶ ۹۹۲ 04٦1758

 و5۰ 73 7)٥ او ہ٭۸3-ی٭ 35 ۲۲۰٢ ۱۹ ء۶٣

 ٤1  7مہ ٭۰ مہ +۹۲ 3ا ۴۱ ہما 59۹ ٠٥3
 م۷ ۶۲۳8۹ 8) 5)۳۴۰۹ ۳۳ م۲ 58 ۴۹9 ۹ 58
1۱ 

 دم ھا ہعتاح
 ج87. مس صرصیرصم-فساپ کت. تمورح مر وج یت ٹتمجح-ص جج حیچوچ

 ج954 5 8۹ 857 7 ے8 ہ۹4 ۹۹ م58 ۹387
 ۲۷١* ۱ ۳8۹771 7۰6 ××. مے 'پو ہ ۳۷۰۷ ۹۹ہ ج۱

 ×× ۳××. َْمليَِْحُم اگر وطاَو م٥ ۳. ×۰ ××-×٭
 مم ٭×] ٦× 1 ۴۳۷۲۴5, ۹۹۰۷۶۱ ا۰1 7 ۹ ۱۰۰ ×7 ۹۹٢۴

 5۳ ا۳ 9 ات 71۹6, ۱۲۳5 591 1۱ < ۴۲ 1۹ ٠۳
 529 ۶1.7, ۶۱۱ ہہ-ت5 ۹37) 7 ۶
 6ك ۳۳ 8۶ا 55۱۹| ۴۳۹۲۳۰ 7)۱۹39 ۹)۴۳۹۴ >۳
 8۸۳۹۱۰۲۶ 57 ٭ہی ہ *٢ئ۹ ٭٭ تو ۴۱

 71 ×۶9 ]7۴ ۵.5 ۶7 ۰۷ ۴۲٣۳۳۴

 توقع الا قلات نم ۔ رمعن ٢× ریمعت
 م٭ اچ ۱۲8۷۷۴۴ 77) | سکنن ×185١سیکنت ح۲۲ ۳ ۱
 ہک تدزج ۴5ا ! یک 57 81| 5551 55 ٭زکگ ×۳۳ << ھ7
 ۱۱7۲۱۹ یم ات ٥۶1 ۱ ۴۹15 ۳ )۳۱ ١821 ك1 ہہ ت٤ہ57٭ ×۲ ٭4
 2۹۸ ۹6: ہہو م6 8 ٢۳۴.( یوعاکرو ٭٭× 5۲۳۹ 6
 ۹۹7۳ ہ75 ۹۲۴۱ ی٭اأت "۲ ٥ 1۹۴۰ مات ۱ م۳ 6
 ہ7 ر5۹ <۱ ۹51۹1 ۳ 3۰ہ ۹۹۴۳ ت۹ چک

 ڈ6 ہر جج ہم ]جج و ۱9۰7 ی۹ ۰ت
 ج۰۳ ]۱ ×۴۱ ٣ء۳۹ 9ا1 >٭۸ ٭م9 ہہ 8986

 ےہییی*ب ٭٭ ×۱۳ ٭٭؛ ہک 8ی *ئى نب ہم بہا
 55 ۳ 81۹۹8 م٤ ۹۹۳ 1۹۹۳۰ ۶۶۱۴۷۸۹ 7
 ص9۹ >ہ٭ ہ۹ ہا5ا ہک و تاک .ہص اچبوع ہر 2

 ٦٦7 9۹ 5آ ۴۳. 5۲ |١۰۷ ۶إ ×۳۰ 8 ۴57 ٣۴
 ھ٭٭ *×۰ ہ٢ ]و ہہہخح” می ہ۴ 7)8 ×۳۰ رٹ <4

 ٭٭ 6۱۳ 7ک ۲٣× - ۲×۳ ۲۱۹) ہ3 ۹۴ 515 ۴٤
 0۷7 1۴+1 *3]ا7 ]۹ 71۹۹ ]8 7

 ہی1 +1 51 ۲۷ 6)3. 9۰۳۳٦ 5۹ 7× ۹۹ <٭ ٭٣
 چ1 م٥ وم مع ۱ یڈ 2۴ ء1850 ٥ 9 ہا

 8۳٣ | کف "۴ ۹8۲1۴ 3-8 ×5۱ ۶8| ۳۹ ۷
 ×٭5,ک٭ أ۰ ٥ہ ۹۷۲ 7ت 9:9۹5 ک٤ ما ہ 83ت ھ۷۳۳

 وج 85'3۱ ۳۹ ٥ ٣7 گ7 ]۱۹۳ أم53۱٣ ۴
 قق بج 7< ہا۹ >4۰< ا25 5. "9۶715 ید٭ ×8 وا۱
 ×۳ ۱٥۹۱ *ز1 ٦× 75۶ 7۹ 7۴5, ک۴٠ 51 7 ۱۳۴ 7 1۱

 557 5)577 ی٦ اتدزج 7۹1 ۹۹ 7۱

 <5 ہ2 م۳۹ ۱۳۷ 57۰87 5۳ ۴۰۱۳ 887ہ, دہن >٭.1)<٭
 ١  ۹۲۳۶۶۶ 8٠٢۴٢٭8۱۷۱۷۲۰ ۴۲۴ ی9516 ۶۱۹ ]۳:

 77۰۳ 755 57.۴۹۹۰ “ک۰۱ 5۸7 ۳57 جہ ی۹
 ١ ×۳ 0۳.۶7 3)۶12۰ ۶۰۰ و 7۳ ۶ ۱

 )۳۳۳5 55 ۵55 87۹ ہہ ۱۹55 5۲۴۴ ۳
 ۳۷۶ 15۳۱. ہ۱۹ یک... دہآت × 878 ہو<

 ۹95۱8۶ ×۳۳۶)8 ہہ م٭ ×ك 5ک ] .٣×"
 ےک 71۴19) ۲3+ 15 ۱ ک71 5۲۴ ۶۳۳ ۴ ۹۴ 1۹ 76

 ہہ ب928 ۱8+ چک ہہ د٥۹ یہ۶1 938:3۸4 ۱
 ک75 ٭ج مج مج ہہ”: ٭ی ۱ ك۹ 9ص۳۷ 9(6 چپ ا
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 ا7۷13 5۹ (۴-

 ترنم نانا تا دلاتا يا
 -۔ د05 ×۳ 5 ٠ 09۹ تتہرب(9ا وی٭٭ ہروزخو

 ۷11۹ ۳19718 5ا8 ۳ >۳ ہک تہہ قوم ب65

 5 ہہرح< 1۰ ]ک۱ 9 ہے ہہر چ×× .۴ >۳ ×۳.
 م15 جطک "۴۹۱ ک۹1 ۳٣51 د(جاذو ٭]۴٭ ۴۳۱"
 557] و مم ٣× 5 و( 3۶۰۰۳ ٠۳۰ ×۳ ٭
 ]5×0 016,1۹۰ 5۳٣۹ ب1 )57م ٭ ۶۴
 5اا ک95 9 187 ۹)۹177 5۲۳۹ ۳3× *۲۱

 7۳۳ ک2۳ م٣۲٣ 5۳7۳۰ +7 ۹9۹۹) ت7 93 ۳ ہب مہ
 پانا ات ۰1۱ ۳ ٢

 ×1+8+ نو  ٭٠٭۹ ٗہ:ہاچا+۔ ہ١, وک ہں جج ء
 ہ۹5 ]9۹۲۴1۶۳ 851۶1( ۳۹ 75۹1۶ ۴)۳ 00 ٦

 5ہ ۳9۳۳9 ×۳+۷8ہ 7ت >ط ما٭٭. ٭۱ ۱× 57
 5. *ہتہ ()جج. حج مح >م٭ من ۱ م5

 537+ ۹۱٦۰۰1 7۳ج د7۳ ۰۳۳ +۳٣7 ہ.٭ ١"
 5)5۶] ٣۳ رک مت ہہ ۱9۳۰ہ ۱۴۳۳۳ دہ.
 م٣ ٥د ہ<۱ م٣ 8مو 9. ٭ہ.٭ ]أ5 5۱ تا

 -ج۹ ہوم ×۱ وج ٥ ۹ی ]3) كی ہہ ہہ ہہ ۰ج

 5, 5ا۹ 0۶م ہق ی۱ ك۹ <۹ ٭ -٭5رجج ۱۱8۳۳

 ۹۳5۹ 1955۶ ٣٠ ٭چ< ۲۳۹۳ہ5۱ ہ م٣ ]معو

 ٭ح٭٭ ۳1+5 ْ.×. جج ہک "38ی9 پی ۱

 1850578 08۴۳5 ۹۲۴ ٭ 31 <3. ۹57 8ہ 5۳۳۶۳]

 ڈا ۶۳۹۰۰۶۸ ×٠× ۶9۹ "۱8 میچ۱ ۵ "7ج
 ۹۶ مات (م۲۱ 1۱ ۳ ١۱۶۰۴ ٣89

 میَلاَقَلَذَح ×× ×۹ × ات ہہجح× ہ ہہ. 3 و.
 ٭ کہ٭ ہہ ہجر دتا ۹۹۳ ہر۶ وہ۹ 8اے .ے٭
 ٤15+ ) ہا 5ہ ×۲۳۳۰۰) ۱۴۲۳۷۶ >7 ×7 ۹۳7 1۱

 ۳۳ ء٣۰ 5 ×۳۶ مترچد ۲ ×35 كہ رخ ۱۴۴ ہچعد
 55751 1971 7 می ہم ×× :آذ ہد پ ٭3ہ٭ ہ8

 ک25 56۴ ۹51۹1:۲۰11 ×73. 80)چیہ +8 ۳۲
 و۰ ۹ ہبجاض ×٣۲۳۷ك) ہججاک ۰۹ ۳3 ۱۲۷ 7۳
 75 ۶۲۶۱ ک۹۰ 51۹3 ۴۲۵ أٗ ٣ تہ ىیە 8٠ مح جار

 کت77< ×۳5 ۴۳۴ ؟ہ7ت) 7 ۳۴۰۰۲ ۹1۴۰۴۴۳ ۱

 ترنم ک۹۳ نج کو  ہزاخ ٭ ہم
 7 5۳۳ ۹ یک ہہ. و۴7 1۳ ) 2۳٣۲

 5۹8 51۹15 مہک ۴۹٣ ہہ تخ۳ 5ی< یہ وچ

 ٠> (1ہ۷ح ٠۱ج )ہو 33مح" ۹ × ۹8ح ]قر

 259۹5 5ر۳ ٥ ۳۳5۳۷۳۰ (38) ہبحج 18 و بمبردو پجتو

 5ت ہہ ۴۳ ×5 *1ہ0٭ ۳< ناکہ ت-ردآ و
 م۔ا, ۳۳۴ ہہ ×× ہک ہہ ٭ ہہچ رککو ہ]۸۳۷ <

 ۰98 ×5 ہ۰۱ ٭ہ زک٭ ہم میر مت چجبج ہج

 52 4175 >۴ ×7 وک ۳ج ۱ ۴۳۹۲ ترص٭73ہ ×۷۲ وو ہ۴٠

 دداقاح

 ےک لا آ۳" ۲۳لأمو

 | تين بيِيخََم ۰
 1 اتا نمو 9 نو نور فلم ٦

 1 مع هم وا نژد نداو نئ نوک تالفا بیاضمد

 ا نا و او نک اک زی ٠
 کان نون تمدن مدت ا٠
 | نان دو ید مالا ین لو وے یو ا
 | نل لم نیم حنا لاش ا٣

 | ئذلا لون وو کنول رد قا ٦٠
 | ویب یک نا لسی روتا قاخ ١
 ہا نک نار مت قل 1
 | ہنی یو یس یت ٹیکلم ہیر ینا ضسف ||

 س | ہ وجّلا نیخِڑلاوشا ج _

 | تَرَتَذ ِتیلقلاتلاَرْخَت ِتزِجَت لات اص نت ضلاَو
 ۔”ًٰےج رک

 مر رور ۶ج6 م۷ ) یرجچوچ٭ جد[ ہر ہک درو٭ 7 ہہ ۸)
 ٭"+ و٭ ہی٭٭ ج5 ×ز  من×٣_ حج ٭٭٭ ا757 یب وہ7 ×57
 مح) 9 بو۴ یزح٭ 7۳۰ ہبہ. می 57ر ٭م]< ید
 ]حرج یرب+٭و ٭×+٭ یج موج یر ج7 ٭ھ]چر) مدر یو ج٭
 ۰۳ چو ×× بجج یو ٭ ۸و جج / رجم جج
 ہو وو رہو ٭جچ ۳  یمر ہو ہچچچکو ہوچکی جچ
 نعرہ بج 7۳ 7 کہہ ےب ہک 7)۶ / یر ہتچج
 یر ی7 71۹ 777 ۳ 7۴ ۳۹ 77 ی۹: ی 0787 77ج
 ٭759) ۳۰×0 7 ٭ج٭ ×٣ ۱ ُّ:۰ر بو یرہہچ جور مج ببءووآہ٭
 779971 ہ۱ 7 7 ہیچ یہ ہی یچ چی یہی7
 جو یدر چہ ا مہ ٦ م بک یریچ د8 ڈ6 1)4 یجچہ
 ے۔٭۔یرمو یہج قي عج مرک یبسسر ٭ہ/75وج34) ر |ی۰) أق ٭چوچ

 ٣ یج پچ ڈور 5 میک بو م 57ج. ر2 چو ج۱
 ٭, بم 8ہ. ]جج بچو ہہ م٭] وت 0 ہہ
 مجر ہہ 85 ععہوج ہموججوجہ ×8 ](یچہ 5۸5ج 9
 ]ج3ر 8 کور د8 جج یرچ پچوچی ر یمر 7
 میڑہ.جو ےہ ٭چج ٭ ہیچج ڈوج يءہچج مچوججر) قی ہقر٭٭7 ٭
 ہمہ جوج چج)۰۱ خیر ۸۸ ۲:۳۵ ہ< چآن<٭ ×8 ]مت
 58 ۳۱ ہرأہ٭ ہر: ×۳ چی جب ج۶ ٭. 8 قت
 ٭5  محر 5 مہ مج چ جوجی چپ ]ںیہ ںیہ یر
 یبٹبجوحہ ٭و٭ مہ '٭٭ "5وج پہ 7 جو ر یر ہ×ہ٭ ء87 ۸

 ڈو <۳ ۹7 73 یو٭ فرج 7 ہمرجور 5۹۸ ۱

 ×7 7)7۹9 ر 5511 ددحج
 !لیوہ ہی77 ۹ چپ 777 777ج ۱777ہ 7۳۳ قے
 مر ٭٭ رہو وو 75۹ج 1× )یہ, مر بج وج 7ص

 ترک دب ]7)5۳9 مز چتر اج چ چ ہہ چ3 اے



١۹ 

 ڈچ<٭ 1× ا5ک ہک ہم (9۰]۹٭ ےگ مم ]|0 مت٭ ×8
 چ6 ۹۱6 ۱

 نکی نک لغت نانی دادا فدا 9579 ۲
 و5 ہہ ×05 مہ او کو مہ ۱8 ۵۹ 5۰<٭۴ ×1×

 ؟ج. ھ5991 1995 9۴. کہ1 ×۷ اج ۴ چ1
 وع 55 کئ 5۱86 ہچ< ہ5۱ ۳۰۰ مد ا۹

 ہڑ ٭ے٭إ ٭٭, ٭٭ یو٭ ٭5-<165۶5 ۶۰۲۳۰ 8 76

 ×۷0 م ٭چ ٭٭ م٭ہ ۱۳, ٭٭ ہ ج۳ مج ٭۰۳ "5
 (َ].٭ 5۱88 ہ "9وج 'ے٭ ' ۵۳, 5۱5۳۴۰۸ جج 1

 یک 8573) 55۰71 1, 257 ٤ ۹× 87× 91۹۴۹1 ١۹32
 5ج *و٭٭ ۹8 ہ :چ٭ ەہ"٭<٭۳٥ ٭8 ٭۶؟۳۳۹ چ8 ٭
 ×8۹ ١8 7۱۰۶۳۳۲۳۳ ہ 5. ٭ہ7ءال٭ اج ۴
 ے٤ 5اف جدو ۹۳۹۳ 7,3 *۴۰۷5 ۰7 7 ۱
 ی5137 ۳۴7*٠83 ×.ہ ۳۰۰ 519 ۳ا جج ۹

 277 >1 ۹۰7۳۳7 یت (ج7 ×) ۱ 7) 2۱ ۱۸٣۰۰

<1 ۴-88 

 ٭ج٦ ۹۹776 ؛ ی تا5 ۱5۳ ۸۹۹3۰۱ ×۱۹ ۰ ۶
 یو مک ۶ ث2 ۹۹۳یم 56 ۱| ف۶٥ 5)5343, (67۴ ۹
 ے٣۰ ۹07-٭ ۹ ۶۹ 8۶۰۹ 5۹ا ۳۲8۱ 2۳
 ]9+7 5 ۷7۳۲۴۸۰ ٠ہ ۴7۲ 7۲٤۱ کا۰۶ 51۲5 64
 550۳+ ۳7ہ 6574 575۱ ۶۹۴۹۹۳۰۹۰ 7۶

 ںر٭ک 9۹۷۳۳۴ ۵۳۴۰ 5۶آ 5۰: ۳8 << 7۳5 ۳۲۳7٣۳
 7)8 ٠۹ ×۴5 ۲۴: ی۰ ۹۹07 >٭م) ۳1 ۴5 ۴5.
4 ۹۹ 15۲5۸ 515۹۹ ۱۹۴ ۱5۹۶۱ 37718 71۹ ۹5۲۴9 
 م]ہہ ؟٭) ۹۹ہ م6 6۲49 *۹۰ [۴ یی م۳۰۹
 5 ۴7۱ ×ی٭ ۱ ۹ ۰ وک یاور, - 358۰۲ جر <
 ٹا ہ29 ۹. 7 جج (ل۰) < ۶۸۶ (307۰ر, ×۹7. 7۳

 (دج,۰, جج ج× (ک3ر ہ جہ ٭ت7]7 (3ئر۔م۹۰۹) ۹٥
 ٭ے٭٭إ ی۰ (م۱۷۲۰۲۵ ۴۹۹11۹85 3۹ 7 1

 مج٭ ۱ مے. ی 5۹ 3۶۳۹۲۶ ۱۹۰۳۳ ی ۹۲۶۰۶ ] ۵7*8٠
 -.۰.۱ 75ا5 0+ ہ۹8 تع ہ۳۰ 0. هم, یصک٭
 ۹۰۳5+ م۰۰۱۰ 58 ۴۰ 7۹7 57 7۹۴ ۴
 357. 5× 3)5 ۶۳۳ ۱۷ ۴13۳۰5 77170 ۴م ۳191۳۳۹ ۹)۰ ۴

59 7977 148( 315 1٦77 5۴ 1۱ 

 ہاکڈ آے ھچصکد 1ے

35۲1۹ ۱ 

 ِرذظان داتا نِژارتت -- 23۳6 ۳×
 جخ۴۰۷۰× *مہ5ات ٦< ذب5 ۹۳۷ی ۹5ج ٭ ۳7 ۹3 5
 ×۲ ۳۴ م6 (86717 8۹5 315 ۶۲ ۹۳۹ا 8ق ۹۹ ۴

 ثب ییہ 5۰ 3< ہ٢۹ 8۹5ھ١2 ۳۹ 29

۱ 7 3 6714 7۹55 ۹,۳11 8۷۲ 5۹ 3۹ ۳15۱۱۲۹> 
 2ہ 6471۳7515 ۹7۳) ۳۷ ا٭۶. ہ۰٠ 1737 ((76
 23 ۹18) )ہ7۰ 7< تہ. م٣ ۱۹۹۸ا ٭.].٣٭7 ۰
 یگ ہ5۷ 3۹۳ 6۹۲55 )٢۹ 3۶5ر٭ا ہہ ی5 :زجہ5ک نہ

 چڑجہ ٭ہ٭ ××. م٣ جو ہی وج (ہ)-
 ی5 ہ ٭50 1۹ج ہ۹ "۳۰۹۳۸, 53۴ 5۲۷۷۴ ۵٥
 ہک <٭+ 1۳۰ ٴ!ہووا (ہ0) 955. ڈرا, ۹8۴
 ی1ج جت ہ۹۸. ۰۰۹5 ]م۳۳۳۰ ۹5۰ 5۴ ۴

 جو۹+ .- (ع3۷ ۔ما۹)2)
 قیدالاوکد سہ

 نیئممخح تو, ۴۹۶ 3۲ ت٭ ×× و ٭ہ])× "چ چ٭
 ۹)5 مہ م|مد٭٭ ہک"( 1:٤۴۹5 ا۱5 ۳ ۱

 ماند ۹۳۴> 3. ہ٭٭ *رج>۹ ہبہ ٭× ج١

 38 +5 ۹و۹ ٭ز ۲۶۰۸۹ 5۳8 ۳ 51585 ۱ ۹۹1۲۳ لشم برض
 )۶۲ ۴۳۱) ۱۴ ک ۹۵۰۷ (۹88۷۷۴] 5۲718۱۹7۶5 ۹8۰.

 تلی َيَو 8, ۹ ۹۶٢ ۱ 58 ×× ہ ۴٣۶ ×ظ ہی
 چآے ٛہ۰ ہ 15, ۰1× < ۴۳۴۰۰ یت ×۹۳. ء۴
 مج ہ۳ ا ۴آ ×7۰ ۱۷۴ تہ ی3 .< *یڈ وہ۰ ہ٣ 5, 7۶
 و۳ ٭ تاک م۳ تدق چوج <۸ م۴ کا

 2۲۳۳ ۴5۲5 ۶۲۴ ٦١

 ازرتنت ا َنْنَّرْكَلََج ×۰ >۹ ہ 3. ××
 78 7 ۹۴ 182۱۹۹۶1 ك5 78 2۴۴ 7/1 7

 ۹57۴ تب ٣۱ یر >م٭<ک ہ])]۲٭ ]3ج ہک ۰٤
 ہجما۱ ہک ۹۱7 5۴۲۱۹۰۰۲۳ ۱۶۳7 3 *٭۱ ×]کی-18۱-

 چو3)
 کو51 517751 ۶ ید 5۳5 ۹۲۳ ہہ داکر٭ ۴ ب×٭ ××
 ٠ حی "۱۳۳۲ ۶۰ ٭(۹۳۳۲۰ ہ۴۳ ۹۱۲۹۶ 58 ×8 ۱

:5۰ ۹۰۹۰ 377:57 ۶۲۸۲۳ ۶۲۴ 85757۷ 

 نوا نغماھترجس تا آ ھونا ءندرون یلاراکلاویءرفآ
 _- 5۷1۹. (ہ5791 آ٭ (71 ۹797۴5 ۶1۴ "۴ ٭ 7 ٣

 ک55 ۳٣ ۴ ٠٥٥۴ ۷۲“ ۶ ہ × ہ٭ ہجوم -٭×
 ڈ5. 6 1 ہ51 75 ٭85, ۰7۶

 8:6 5۲9157 5177 رجش ٥۶× ٭ رضخا (جچ) ۴



 ہم ٭3 ہ3۳ ؛ أم ر5ت” "3رہ ہ۹ ی۳۰۹7 >۴
 ۹۹۳ ۹۹۲ا ۴۹( ×× ک٭۰ ۹7 5۱۹ 577۶۹ ج- ۰۰ ۹

 ب۳8 ۱۹۶۷ 75۷ ہہ لک وکلا تا (۱۹. ۳ ہت ×7
 ی2۳57 ر) 18۰6 315 ۹۹۲۰ 7516 ۹۹۹ ×۰۹ م۱ ×8۱ یک

 ×۷۰ ۹۴ ×8 ہم. یک ے ٭٭ ٭[و٭ چپ
 اتا ب۳۹٦. ×۶ ×۰۳ ت۹۹۱۷۹۲۳٥۵٭. ت٣حی زَ× ×۳۷

 م155۳ ہم7 57:3۱۲۳۰۶۹۱ 7۳ج ی ہ٦ د٭) 5 78۳۴ ,٢۶
 م1756 ا57 با ۹۰1 08۱۰۳ یب ۱۹ (۹۳] ٤
 تاج ٭٭۱ << ۱ مات ۳۳ : ی۷۷۷٥ ]|۱7۶ ۶۹۲۰۳ )
 ۹ا1 ۶۴۸)5 8۷۸۳ ٭ہ, ۱۱۹ ۴۳۰ ۳ 87 ۹۷ 7

 ۹۰ٹا م585 5۲ ۹8۹5 575 ٥ب١  71815 5۵78 7

 597 9-57۹1 (۴187 ہ71671۳5 71))۰۳۷ ۹:۸۳ ۱

 پو ١(۹ : )۶ ہہ ×8۳ ۸8۷۸۷۷ ٭٭٭,
 ۳۲۳ 1075 ×7 ×7۰۸۸ا 73.۹۰ ہ +۳ 6 ٤۹
 515۰ا ۳۹۴ ۹۹۰ ۹۲85۲۰ >3 7۹ 11۹۶7 ۶ ہ ہ۹۴
 ۳۲۹۹6 ٭ ہ٭ بے( ۷0 م3۹ ہ چچقا) ہ36 ہ۴
 557 ۲۹ ہم >م86 ہم پہ ۳۰ ہ۹ ۴چ "۴ج

۹17۱ ۹۴5 

 3 118۰۱ 774۹۲۶ ×۳ *)ج <7 ك5 (,ہ 7
 ممی ا59۰ ۹5۳ ×َُگْے ۹۰: ہ۹١ ہ۷6 ۹۰۰ چی

۴۹5۱ 

 ت8 8٥۲۹ ×7× اُم تطلاَو یا8 فص ×۴ ہج٭ چک  ی٭
 ۹ م۹ 07۴ بی ×ج ٣" ×۰۶ م٭۱ _ (چچ3)

 ۹۴۲ ٣1۲5۹ ۹۳۹ 7ہ 71875 5۲ 1۰۱) 7٥7۱

 ک 5155 ۹۹۰۲۹9 (۴م۴۰۲۶۱ ۹۲۴ ۶11815 361715 ۹۹۹ 386

 ۔چ××.۱ م٭××× 57 ۱ ×۰ ×× ×ہ< ُئاَفلا َْٰاََِز

 ے7۹. 975 51751 71915 ۲۷ 8177 ۱1 ۱ کتا ٣۹ 77: ں
 دا]۹ 5997۹ 5۹7 جہ 3 ۳۳ (38), ۶۳ 73)
 (ج٭ر) ہ ۴۲5۹ (عاٌ)ر د٭8 ۹۳۴۳ ػہ, ت۳۷ ۹۰]٣5 ۶۱۳۰۳۳۴۳ ×ز×۷

 ٣۶۳ 9۹۲۳۳۰۹ 5۸5 59 118۹15 :۹٥8 ےت٭ج_ ؛:ج ر
 5م 5۳۳۱ 5, 5۷7 ٥< ۴× *(۴۰ مج ےی 3) ۵
 م۲4 ٣٦٦ کتا ٦۹۶( یب ٭17۲57] >775 77 ۱۰۹۹ ( 68۴

 3۳. 6-777 ۴)573 7)۳ ۴. 3 576 ×7 ے (2

 م49)
 ۱ 6 ۴5۹: ۲۲۶) 5 ×× 8۳۳ "م۳ ہہ, ۴
 ٥ر7 ۴م ٣ہ ۶۰ ہ ×٭٭. ٠ہ 3وج 35-۹۳۶ ء٠ :) ۹

 م۷ 4۹۰ 11 9۱۶7 77 ۹75 ,۹۰۴۱۹15۶7 ۱ ۶٥۰۰۹5
 و5۲۳ ھ٭ ۳گ او ۲۲۰ ۲۳۰ہ ھرجہ 3ثچ ۲ ٤

 2078 ء۹۹۹۰ یب٣ یا ×8ّجہ 7(0
 م۳۳۰ ]70 ہ8 ۴6 ی۹ج ۹۷۰۳۷۳۳ *[8۹۹٭۳ ؟۳٭
 7۰اآ91<٭ 26775 47+ ہ31 ۱۲×7 5۳۳۴ 3 3٠٠ج

 ٦٦ >4 ی ۹۰۹1 تچ٭ ٭ی 7× 7 ۲6 ۲, 51۲۳۴ 6
 515 51۶ ٭٠٭ ۹7 ۱

 ٠ تَّصلا "۴ك ٣٣ی أمو ہرا
 رت ےک فى یک 'س ے ےہ وت

 ۔٦ ثروادوپیایو ورالاو پرمكا تر ٰ
 ۔] انْنحَو ٹپ اکا ة مز ام دلا را مک ا زاد قراشملا
 >آ ںیم سر ضئاداملا لا نو عم تل تدراق یم نم

 -۹ توخ نمالا دوا تامل وار وضان پا لئ نیم ا:
 ہار کاما دیو واک ا کالا

 >7 ںیرھو تیغ لبازالاط ند عاخانإ الخ نم اج
 1 ناواا کو 0پ نو خس یار ادا نوک یل اوروہ اداو ا.

 4 رجب شا فا 0 نورخد وکناو معلق ولا وبا ٠

 1 اوملظ نال فرخ “نوبت اون ینا صفلار ٹوک
 ٦ لام ُمْهہَمانو ا نو نک نی اما اوز ٠
2 
 واک واش تے 7

 ہما
 ےہ 2. ٦ یگ ٤ ٌش ڈٹ ےب شپ 7ئ ٔڈ ٔ.. ےک وک : ما کک رم 2

 مراکے٭ حر٭ !تچہ وچ إ مر 3 وہ ہہ ہ
 بد۔ہ٭+ہ -+٭رجقآ ٭ج٭ثچج جن یجب رو ٭
 تو577۱ میر مہ ہہ رب تہ یت اہ سج ۹ر7

 77 ×3×: ×5ر یر یجب یرجج ٭نج 2چ مج :یرچ ٥
 ج7 م٭٭ر یر ہچ تكم چرجیو موج ×٭٭ مجویجی جچ

 یھ جو 77 وج یر ہک یل 78۴۰۳ جا جہ ر (مر یجہوچ
 ہیج9ہہ نتج×٭ر ہجج چجور وجہ 8چ و8و+ ٭() یمر

 ثم شب ہج ئچ 9وج مہ چہو ٢چ ۶0 یرچ
 چج| مدر ث5 یریسوہچ +٣ ڈ. یںرچوچ د7 ٭
 ×07 ٦٠۷ بہ × ×2 مج <5 یرججوج٭ ×7 |7۴
 ف75 ×رات مر نحجر وم بہ ۸ہ مج مر  جوج ٭_چ پچ
 ہم٣ جو ) قدر ٭×پ٭ ٴی۷۷٣۳ ۸۹۷۳۶ ٭٭ ۷۷ 517 ۰۱
 ممر وہ ۱۰۸ جبہ )55 یجب یپچ ہ۰9 چو یےر یچب چہ
 چت جب یج -7 و یدر ہہ. م۷ نج و یجب 7ہ
 جج ہ7۰ ۔ی ہہ "ڈ٭ج٭ 7۶ج پو وہجوج عق نور
 7 ج9 7۶ مز چہ 7ص۰ ہم7 ]۳۴ 7 ۱
 مدز مج ق توج  یجزج ہ۹ ×و+ ٴق.نو_وہ+ یرو ہ7۳
 مج ز٭× ؛ حور یج: جہ ج/77 ۷۳۳۳۴ ۱ یت ہمہ تاک
 5۳۱ مرز چ٣ چی یڑلڈ بوجہ 7ہ ۳۴ مرہ 7
 ٭٭٭ر  محر یو2۳ مج ]مرہ یر” 377 777۳۳7۳ یچ+٭
 ×حج٭ یو7 جج ٭ج٭ حمر جچر+ و39 ر ب٭ج آہ
 ءداوجا+ت "مہ جب ہ۷٣ نیمر یجب یر ںچجم ل5
 ہو7 جہ مےر یہ. /۴ ]۳ ہہ مچ بج بج
 5 م7 ۲۶ یدر مج: یو ہک 7۳ 7۱
 مر ہا بج باجوہ ڑ7 ٭ چو بوسروہج جو وجہ جو ر
 مون عج یو مہ بوجہ "_چ ہبہ ڑچ مل پر مز

 7 ۳7۳. ٣۳۴ ہم777 (7)37.8۷74 27ز



١ () 

 ج]أ3 مج٭ ۰ ٭٭۳۰۱۱ ۳۹8 5٠۳۳ ×۹ ۹۹۷۹) :ہ٭ 7
 ٭یہ7٭×.,٢٘ کج 5۲۳۶ ٭([۹)0۰ ۳۳۴ 88۰۷ *8۴۱ (74+
 وج ٭جچ  ٭٭٭ ہ۷ہقآ ٭ےم یک موہ ہ٣ ہک
 ۔ترسجح155 قح 7۳× ۴5 كم, 5< ۰۰۷۶۰۹ ۹ 7۶

  ×۴۱تا ۶۳ 6 ٣۶1 ۹:671 ۶۴, 14۹ 5۲۴۶ ۲۰٦ح)

 6315 515۶14 ۹٦١ ×۰۴ : ء۳۴۴۳ ۳*۶ ۹85 7
 >3 ہ ؟ >5 6+ 88۶ ۰5 م۴۹ 7 ٦85۴8

 8ج 130 ۶۴۲۹۳ ۳۸۲57۱۹۴۰۷۰۰۲۹ 5۶۰ 751۹ ی۹۰۹ ۹*۶ 11۳۲
 3۳۴ ہت ]65۹ ۰۶۴۱۷ 7. ٤× ۱ی 7- ۸۱۳۲ ۶۳ 75 ٣۳۶ ۳٣×

 5: ب5۴ ۶۲ <3 یت ی5 ۹3 ہ ھ۶7 ۹7۳
 ہم *8۰ ی١ 1× 3ہ م5 یەیر و مہ
 'ےہےہ39۹ 9 ہم۷ م×٭٭' ٠۰ ب5ت ۹53 18 7
 مج ۱ ٭> ی3 یوەر وج ٴودترو -1 'وک٭آ'
 9:35 ۹ 55 51۰7 یف ڑ8 >٭(۰ ۱۹9185 ۹۹۴۲۹۱ 7۱

 ف۹۷۰ 55 اچ 79) ۹۳) اہا 5 ۹ ۱

 ء۹ ۰۴٣۰۳ 55755 5155 ۱ ٥۵۹ ۴۹۹ ۶ 5إ 571۹ 6۹
 18 ہما ۰۰ ۹۰۶ ہ و۰ ۱ مات: ۳۰۳ ٣

۶۰۶ ۹ 5۴ 5 )۶× 

 وے ہ6 م٣ ج۱۰۶ یدرر مطد ی 8 6
 1۳ ک۴ ہہ ۹۳۰۳ 51۹ 55518 7۳7 ۶۱۴۱۹ ۴4 م5
 271571 ت5 7, ۹۰6 ×۳۶ 215 5ا۹ ۳1۶ << م۳۰۳
 18 51 ۴۹55 ۱١۲۳ 581 (۴۴ ۹۱ (,۴۴ ۰۲۳۳۰ >7) ۹۰ ٭٭

 جچ جہ یجع ٭ہ٭ عء٭ ٹچ٭ہ *ہ۱ <0

 یک ال ضیالاو والا پرو نو عون اودژڈزرو املا لد
 ہ۳۲۳۶ ۶×٣ ٣٣× ۲۳177 ۰: ۰ ۴۴٣۳۰ ١ >5 ػ٭

 تہ 6۹ ب۹۰ (م 5 ×۰۱ ۴7 ۹1 ۰۶,

 جہ. ×0". حج يچ ہ م8 ×ك ۹ مو ۹9 م0۹۱
 ٣× ۔ 8۰ہ 5271ہ مج٭ وج *و ہج 7+
 ۱ ۳] ھ۳۰ (۹۳۰۱ 515 ف۹۰ 715۴7 217۹1 ۶۹7 817:۶1 ۹)۶۱۴ 771,
 م5 "ہ5٢ 5۳۰۴۰1 ×۳۳. یک ٭ ۶55 ء۹5 ۴۲۳۰۵ ۹۹۳

 <5 ۱ 38 مہ :داہغ )۹ ۱٠۷ ۹۹۹۹87 ھ۴۶
 ہمہ م×٭. والملاَل تل دلادھت ۹۰ ء08 89

 3674 ۹1 1٦۹ سض قوی اٹ ح خر رےس و

 آ7 ۵۹ ۶۶۳۰ ۰۴۱۹ ۶71 77 ۹57 7۲ 7 1۱
 ڑ5 5 ۶۲۰۴٣۲ 7۶۰ >3 667 ×۴۷ ٭٭۸. ۹ ۴

 ےہ 3× ہما ہمت, 1۹۰7۹ ۶۳۰ ۴۲۰ ۱

 ج٭٭ ہ2 ہہ 5۲۴ 5۲۳۲۱ ۳۰ ۳ "م۹ >1 ۴۳۹ 5
 و53: 2۳59 ۶۲۳۰ ۶1, 5۹۴ 7ا15 5۱۶7 ×۱۴ 2۶ 703۰ ,)٥

 ۹18 ۹1827۱۷۹ ۴۹5 5۱ ,7 ۶۲۳۹۰ 9< 5 ٣۹×

 گب٭ ۶۴ >8 ×۶۰ میچ ہ٣ نیب بک ۴ ھ۳
 مچ *۲۳ >٭٭ 8۰ہ ۳ ٰأیگع - "م٥٥٣ ۲۶۰۹ مک

 ٭۱03ق) صد١ م۳ ×۴۰۷ ۴58, (۸۸۰- ایْلَباَمَو رَمَکلاَو

 ا سات سین امہ طاس ضیا ھ۹۹ ۹18 ہم 7
 ہو م۹. 7)7 ۳9], 77776 18715179 31۹757 ۹۰5

58 271 5] 2]6 5 
 اظ تک تیاقا کس ےک اس ارم مم ام ما اہ تم تا دعالشن ا سس تم شا -.

 ۹75 1۹۹5 ]1۹3 نج ۲ ٥١ج ۰)17۹ ۶
 جم >81ج ٭ہ78 ٠٥ ء7785 ۴ ٭×ی ی۹ ہی , 

 ہم ”م<۱ ۹7 ۳۶ ۹ >۹ ۹۰1 ۴۹ ہہ 57
 75215 (731:) ۹۰۰۳۴ ۹۰۰۲۶۳ : 3۴1 (7۳۳۰) 5 77٦

 مہ "۳ م۰۰۰ ٭۳ *۷۰۰]٭٭ ٭ ٭8۹۹٭ ۰:
 ٭5ا5[5 م۹ 1۹۲ہ م۹۲ × م۷۳٣٣ )۹۹ 51۲۴ ۹5
 >3 ۳ت۲ 18۹5 3۰۲ 58 ۴٥7۴ 78۴۴ : 5۱51 ۴51۹ *زک
 مج ی٭۰ ۴۲515 ۹۲ ے۳ 5ا5 (3۹۹, 1۹۷۷ 85۰۹۲ ۹ ۹

 +0 ے (ئم۶م۹۱۷58))

 >7۲57۳5 م55 ۹ک ]5۱ 3۶١ 3۱۰۷۸ ٦ہ ١ ہم٭ ۳ یک
 وج ۱57 1۴۳ ×5 ھ, 1)7967 ص٭ ×ت× ۳7 ی٭×ت ٭رآ
 ر371 ٭۳ 5 ۰۲۳۶۱ ہ۸۰ ہ١۲ ۳7 ١۹: (3ا8) ۴"
 جے9 735 (9]3) 151 915۲8. ث8 ج1۹ ۹۶5۹ : 57

 جہ ۳*۹, 9۲۲۰۱ ۶:۴ ۳۱ ۰٠٢ ۹ ہ۲۰ ٭۴٭٭ ۴۹٭
 ۹75 ۶۳ 35211 ئ۴, )۱

 مجم×5۰ ۲۰۹ ا75۱7 ۹۴۹ اَرُخَنِتزِحْتلاَو <۹ 5۱ی۵

 رجز ت۴٣ ات اچ ۱ ۹ ھ18 1, ۷ ہ۹1, ۳۴×۷ ١

 ہند٭ 73 یەعیر د٭ "ہی٣ ۳ 8٥5۷۳۸۱۱۴ فی
 ۳۰ 5)۶۱۹8 5۴۰۲ یو ہے ٭ "5۱ (ء894
 ۳۴ ٠٤٥۷ ۳ق ۶ ب٭7 ٭*ہ۲ <7 ۹کہ. تا۰
 ۹۳ 78۲ ی۹. ۹۴۹ ہہ”, ۹۹۳ (ء۶۳۴۶

 مہ "م۳۱۹ ۹8۷۰۳۷۰ 5ی. 18 ۵۴ .۳۳× 5۱۰1 ٥
 ےہ ف)] 5181 ۳۰۳۳ ۴ ۱ ۳۳۷۳ ب3۹ ٭٣۲ ی >]٭[)۴۸ (۰۳

۱ 2 21۹ ۶۲۹ 851151 

 ںھج جسم جج ان ِتيلِقلَذ اہ م٭٭۰۰ ۶ہ٭
 چی ہک 6715)۶5 6۹ ۱ ۳۹7:77 2۳۴ 2۶۳۳۳۰ 3:174 *7 ۹۰ 7
 ۰۵ 5۱ ت۹۳ ہ۹ ہ۳ ٣۳٣ یہ, ۹ 7

 ڈاک 7۳ 17 ]57 ,55 1157 ۷٥۰۰+ ۳۳۴ ٣۳
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7۱ (۴ 727۹ 1۹.7 ۴۹171۶77 18715[ 

 ہ۳ ۹۷ >9۰ ۹5۴ 5*۶ ۲۳۳ہ >> "۳ >٭× یگ
 ے75 16 <۶ ۹۹۳ 54 8۱ ی >٭۶٣ :×
 اچ 16 ۳-7۲ ۳۹7۹۹ ۳ ۳۴۱ >۴ 29 ۳۳ ۴
 ڑ۶ ٦(۹) 79۹۶8, 57 ۲۳۴۶ ہ3۹ رک ۳ ٭.) ۱
 ی5 خ >۹ یک ہہ ہرکلا ہہ ڈ8 87



 مج× ۱ ڑ3 بج × ً<٭7٭8۳۲ ×۳ ی۷ ٌرزآ-یج
35۱ 

 کب چاہا توانا اید ج٥ر ج5۱ ٣۳ ہ٭۱ ×× ہ

 وا5 ۹ 5. ۳ 5 ہ۳ ہ6 ۱۳۰ ہ۷۴ ےڈاو٭٭٭ ٭م٭ے ہہ ہہ 3ہ ہ٣ ہ۵
 ۳5۱ ی31۲5 5۴۶۲۹۹ 7 1)278 ۶7۲۳۰۰. ہ۳ ٭

 1 ۹۲3۳۹×> ١5

 ک09 0۴۳۳7۴۳7 ۹۹۲۳۳۱ 7 1۰1

 ولا لام مھودْمَت .- .٣ ہ٣۳ ٭3ہچ۳ ٭٭
 2۳۰۴ ]5 : ہہ مج٭ ۰۴ ہہ ۹۳ ل۳۳. 07

 ٹک ٭رک×× ×۰× ×.۰ َنْتلَمِلِْمْمْيََْو ۔ی۹۳۳ 4 ھ7 ھ8بےصم
 و۲77 ۰ :.]م٭۱1 5۱ ہ٣٣ 7۷۰۷۰۹ 5۲۲۳م ۹ص << جم

 ہں ہہ 5)2 77۹. 1 "۴1۹ ۴ ۹7 ۹8 5:51:7۶ ٥
8+91 

 مم 5 ی٥ ۳۶۲۹۹ (5۳ ۶1571 5۳5 ۹۱5۴5 ۹۱ 7
 ,مودج بدر ہا5ا جج مے ہ9۱ وم ہ7۴ ۹(

 +55575 0ا ط5 ۴0 وج ۲ ۱۴۴ ۰ ۰۹
 ۳۹) <۴ ۱ 5۳7۳ 7۳۳ 7۹۴ ی۹۲۳۳ >:7۲٭) ٭7

)4 

 ۹ 7ک ۲٣۱: ۹۹۳ ۹۹ ×۲ ہ ۴۹5۱ ۶۲۳ ی 8۰۲ ہ۱ ۱
 ا ۹, ہ57 ۰ ۹٥۵ہ ۹۲۳۳۶۹ ۹۲ ٭٣ ۹ ۹٤۹

 2171515 ۹۳۲۳٣٣۷۳ ٦7٦ *٭چ٭ ]ج۱ و ومترو٭چ ہج
 درود ٭ ۶۳۶ ۱ ی ھچچا نیب ۔یہ ہ۳۲ ×۰۹ جم ور ر ہا٭ ات

 ہج وج ہ٭ج مہ ہہ ہہ ٭ ہ۳۹ 6(6 ٭٭
 57۳۱ 5۹۹. ×۴۳ ٭مجق ٭مق ہ×٣٣٣۳ "6 "م5۶ ہ
 7۳ ۳ 7 ی١ جہ ۶۳ (17ت275) 8 77
 555 ء :.]ػم م7 3:یہ مج ٴومروق چک

 ٭

 : شی ہا دہ ہہر یاں شر یہ ہو ںیہ ویو پا یب مان رر ےک
 جو ایر ہا ام کت یم لہ لو تھام وس توتامطڈ ول موا

 86 ٭٭ دہ ج۰ ×۵۸٭ 9۷ ۵× ہ×
 ]اح ۳۳ 7۴9 ۹ ا 7 ۱ اپ ا یک 7+

 ہ۹۷ ی٭إأأت اک 1) 8:38 ۲٠ج ؛ ٭پى نورجد روٹداورعتلد

 ۹9. ۰۱۴ ۹ ۹, ا, ہک ۹۰٣ ہر1۸ ۳ ٛ
+3۰8 ۰*7 > 9× 

 *؟۹۳۲۴٦ 31۹71 7 5 ۰۳۹ ۴515 257۴۶ ]3137 ٥

 ہم ہا0ا ٣۰-۳٣ مچ ۹7۸ ید 189
 5719 ۶۹5 م۳۹ ۵ و۷۱1 کي 994 33۹ 6 4

71۱ 6 

 ےس یہ یم ا اک

 ںولک رت فالو ٣ مہ ہہ مہ یو عچ
 ۲47۱ 73 555 رک ٣٣× ہ518٭+ ہک ٭ ور ج
 ےہ ۹۰1۴ ٠3۳ ۶۲۰۳۰۰٣۳ ۴۴ 5آ ب ٣٣× 6 ٭
 ۳5, 5۲۱ 5 571 ۶5٣ م٣ ٭۱تہ×١ ۹۷ ح٣٭۳۳ 65

 ۹5 9۳ 70 (3:ر-ہ٭۹ 1۶ او37 7" ٣<
 ٭”×٭۱ ک٭ رب 7 7× ۳۵ ۴۰۹ یت ہہ, ×٭٭۳٭٭ ٭
 م٭. ٭ ہم مچ ۲07 م۸ ہہ ہم0 ح--٭٭ ۹۹

 مج 579 یو چ7 ہ۹ ×× _۔(چچوچکر ١

 )۳۶۰ 51۹ 55۳1 ۰۲۰۳ ثب ہ٭۱ 8 5ک 8<

 می 7م. ا٭چ ١] ہ مہ. مہ 3۰ک ٭م٭٭
 ۳۲۰ ٭نج ۹۱ا ×75 ۱ (7)973۳-۹) ۴۲۶۲۳۴ ۰۴6 7۴۶+

 9۹5 ×ہ كہ. نر ْماَأََو -۔-٭<5 ہ۲ ہعر٭ مج

 ۹۳۴۹۱ ۳۷۹, )۳۳۳ 87 51۹1 2٥577 ۴7۳ا ۹8 ٥6۹
 د5 ۳٭ک ۶۲۹۱ مت ما ی۹ ۳۲ ی۰ ۹۹۹۲ ۴۲۲ ہہ

 51 ۹24 7 ی۴ ۳ 7۴ م٣ نج م٭ہ٭ ے(یچوقرر ١

 مُجاوراَو اوملظ زلااورخا -۹۹۹, ۱31 ۴۳۹ ز۳× ہو

 قج۴. 7۳ج ھ۹۹ ک19 3۳7۴ یت ۴ ۱ 7
 ×3 ٭٭ بو مََْآ ×”ج (٭٭٭ ہہ ی١ یو ×8 ہک
 '“مقب ۱۵ ×۶5 3وت ہ -3۹ 9ف ]5م و5 ۱ یک 5
 مح م٣ ٭۴ت٭۹) بک آج *ج,٭م٭ ]ا5ج -ق” 6



 ذ6 ہ71 ]1 17۳ ۱"

[18 177 8 

 نرم پادعلا نرس رمھئاو ک97 ۹۱ 7۴8+
 ٭٭ م١ مت ٭ ۲ 5۹8۹۶4 ۳۲8۹ 111 ۲٥۶۴ ۹۰ 5۲ج ٭!۶
 م٭ وک ٭٭8 6 ۳۶۰ ہد ھ۵۶6 د9 ۳, 7
 ہم ہ۹ 25 56 511715 715۳ا ۹۹ 8 8606
 یم مد پہ[ (3چ مہ 1مآاج یہ5 55 5۳3۹ م5 مک,
 سب و۳۰۳ مو ؟۱۰٣ مج ٭ وچ -. ۶1۰ ۹1۱ ۰۰ ٭٭
 ڈ0 3 ۳قال ی۶ ۹ ہہ ۶۹۰۳۰۲۴ 8۹۰ ہ٭ڈج (٣چہ
 ہ1۹ ]٭۱١ 58 ٭۶۳ تہ ٭۱ مات يعیو ٦ مج ٭

 موجو ٭ج ٥٥۹ ۳ ہ۹ 8, ۹۳۹ ۴5
۱ 7 ۴1 51۴۲۱ 861 ۶۹1۲4 51 

 ٭ت357۳+ ٭ ۴۳۱ ٭٭. ٭ ہت > ٦ ٭٭
 3. ٭ 5۳۰ ۴7 ٭م۱ ك5 9۹۲۶۶۸۱

 ]٭یج إ ت2د۳ ۳۷ 5دا *11111۹ 539۲۳ 5۹۳-۳۳ 1۹۹
 ٭٭ل٭ ی١ ۳۰۲ ہہ... فم٭٭ ۹۳۰۳ ہے38 ۳۴
 831 5:8۰ ۴91 ٥۱× د۹۰ ۳٢۶۹ 0۳0۸۶ ٭[۹* ٭مج٭ات 6

| 201*۲۲۴ 1۹۰۹51۲۹ 

 میلعم قرِرْفََك وا ۔۔ي ہ8 ×87 ۳۹ یے , 6
 پ+ ۔. 2) 59. (۴--7۰.۷3) ×5. 5۳5 ۹۹۹ 5۳1 5۳ ٤۱

 ی38۴۹ ی٭ ۹تچ ا٭۹ ۹۹1 ۳۹۸٦۱ مات ۹۳۹۳7, یک
 82( 55 ۴55 ہم. 1-7۷۹ ۱۹۰۳ ۹۹۹۸۳۴ ۶ 2

 ۳۔9۱ << ۱ )7)4 ت-٭ م7 ١۷3( ھڑ) 5
 ٭1۱

 رات ٣ مز ۔ہہ مہ ۱ (۰ ×8 ۰: 5۶
 6 5: ۲۹۹۳۴ 188 ۳58 5۳۳ )48 31583 ,53× ۹٥۹۹۷

 <۳ کار ۱ 5 ۹٠٥۹7۱ 8:۳۲ ۳7 ۲۶5 ۰5 ۹×.۰۳۳ 3۱× ۹١×
 55 5ٛ 5۴5۴ ۳۲ < ۳٣۴۳7 ۱ .٣× ی۴ ہہ٦٣۷۴٣ ۴
 ب٥ ہ7 ۱×۰ ے3.× ×5 دين × ہم یہ 7ح ہ٭ ہج

 ۳ی ہہ 5۲۳ ۲۴ 7 ۹۳ 7۹5 5۱ ,5۶۹ ,86۹ )7۷3-)٠۴
 ]۹9 ۳ م۹ چل 6016714 ۰7 ۴۱

 نیم --٭-ج و " یىی ہہ ١۲3۳۳۷ کد
 ج۴ إ۳ 7 ,۹۹]۴ 5۴5۱ 5 ۳٣۳۳۴7۲ ٥

 7چک ۲۳۵ ۹۹۴ 5 ۲۴۱۹ 5×8 5۲۰۹9 5۳۱ تا۶۳۰ ہہ (۴
 ×8۱ ۱47795 ہ۳۳ 57 ۲۴۳ 5 8 5۳3 ۹۹۰ ٦> ۲٢

7-7۰ 2۳۷۹ +319 517 [181۲29 5٣۹ ١ 

 نييَرََسْزََع ط١ ٭ہ۹۳3۳ ۱٭8۳۰ 8
 ی7 ۶۱۱ ٤۴۳ ۵)۴۶۴ 79]۴ 77۳٣ ۱۳۳۵ ۲۰7۳5 577 ۲۰۹۳۳) ١۲۶۳

 +۹ م3 1۳۶ ج٭ مت >مہ ہک "۳۹۷۳ >5 ج7 ۱
 بے ۳, ۲۱587۶ ء۱8۴۹ ی5 ×× ۹۹ 88 ھہ ۴

 جب ۴۵ ہى. ہ۹ ٭یى 7 58۲ ۴۲ ٢٢
 ٭و3۳+ یب۳ ہا ت- )۹۳۳ ہ5۳ 86 ,۴۳۹۹ ۴٢

71۱ 3 7۹1۹ ۰7[ )7۲۹ ۶1429 1 5191 ۴ 

 َینیرَکِإَو ال _وَدَل٭ ہ۳ ×8 ) ۹۰۲ ز1 1 85
 مچ چب٭ ,٣ ]۷۷۹ ۹ہ 8 :ذل تاذ -٭۹ ۱

 ٣٣ تقشلا )ك۸ ۲۳لأمو

 ۔ انک قم عاری ا نما ا

 ۱۹2ل لعفت كا0 نیزرتشم پا دعلا نریمت ٠
 نی رک تھک یا0

 -آ ا۷ا نورَج او ہللا پا لا او خا ناپ ایل ٢
 ٦ نرم كر نعت رن ۲
 7ٍ رم لعل ترجی 7 یمراپ ھو ہیاوق <7 7

 ایف منو وفا تھا وع اھ ل0 نانی
 اگ تا و 00077
. : 
 ١- اما باراک ا نوا اء عاقل صٰملا نیل آقا ا7

 ]6یا تی نار لات لاک ا ِحَجْلا راوس قؤارف ١

 (دم) بج+٭ ہی67 1-3 577۲ "زہ ٭چ٭ 778 7 ۹۰ 7
 ہہ 23ہ 077٭.٭) >۳ 7۴: ممرر جد ح٭ 7۸:۳ ہر چ٭
 ہے7۳7 27جج یہ چ7 ہہ ۳رہ ۴7 ۶
 جمچ٭ ج+  ممدر ٭ر۳٭۲ یبہ مج یج 7 ج/80 / مر
 ۳.7 75۴777 ::٭ج 78۳۱ (ممدر "زہ دے ہر757 7ہی
 ×٦× ٭ہہر مور بووق) جو ۷۳۳ ہ5۳ یب5 ہروچرو م٭ رر
 (دءر ہ٣۳ ۷ہ )7 عی 'ہہچجچ و ق٭ بہ یر ہ۰ -٭+
 وہ چوآ ھ۳۰۵ جی مدر یج عج یہرج7 7ج یچ ید
 !۔چج چرچ چو یہ توەمەدوچ ہور  جوہ ۶ ممدر ہ 5
 ۔یت< ہہ ث۳! یج٭ ×۹7. 7 )7 71
 (د-) یہ موج مج ووج ×7 ہو7 ٭٭ہ ) (محج) ہت
 ج7 ٭ہ٭ و 84 ؟7۱ (مم) 5۴۹ 57۹7 77, ۹ 77۶
 ٭7چجت جو جر یدر ہہو چپ وج١ 59/9 ”٭٭) یدر
 جججج ہج پرو >"×۲۸6 ید) مر ٭ تج+ج یير
 7×ر - ہ7٣ )و ر یےر تیرہ وہ ۰ج زو77٭×)٭ موہ
 جج چچ 7۰7ج یدر ج٘ک ٭ روّوچرئرچووچ جر د٭7 / یور
 ہ۳ ۷ 17٭7ہ ۳۰۶ یک یجب یو یب ۶ من 3۹8 ۳

 ٠٦× 6 ت77 م۳۴٣ 7< 7. 5775۲5777 ۶۴۸87۹ ید) ٢
 ہ7 ہ75 57۱ (ہ) !ج٭× ہیرو یب ہ87 79ہ ٭
 377+ ۳ج7 / عدرر یر7 ی۶ 77۳. ہ۳٣ ب٭ 7

 مر ہ وے چ+ ٥۴ وہ× ٭م حب یدز ڈو جعٹج عج
 یوچ٭ ٦7× < 7ج وج د٭ یو ر۶ ہوجچر 575 ھ7 ۶
 حر چرچ یو, یرہوہ رج  یرب٭ تچ زم سٹی جو : (یعزر
 بچو قم 2 و م۳ وج  یرجج ٭ْ_-ی ہہ 3۷×× ؟ہ٭ک
 )۷۱ (عدر)ر ھ 98۳, ,ہچچ مہ پا ہج <۳ دج بج

 "٭-.7ٌھ+1۱



ِ_ 

 ٠6 >۳ ہ5 ہک ہہ, ہہ م۳ *۷8ہیم -.ک+
 75۳1+ 738 18715 ۹۴۲ 5 ۱ 515 ی5 7۲۹ ۹۹۶۳۱ 71 7

 9 5۲718 ہ ٭٭٭ مہ >٭٭ :  بب 0 ہہ
 9۳۹ ۹7۴۴ ۹۳۹1 ۱۰۳۳ ۴77 ۹ م× یب ہو3۰ ۳
 5757۰1 8 ۹۱ ٭×یہ< ہہ ہ م۳ 8×۱ فا ۳” ٭
 دا5 یج م٭7 مچ ٭٭ >3< 5۳ ۱۷۷ و۹۰۳ 67

 ۳7 ۹)۳۳8 م۱ ہ۳7 ۰5 5۹۶۳۴ ٣
 55.۲۷۶ ت9۶ ا 6 ك 6 ۹ ۴9۹) ۹۶7۹ ۲۹ ۳ ۱
 گا9 ٣۳* یہ3 جی 9۱ وحو ۱ےہ ٭ 3 55۱ چ5
 ۳۹7۶ا ٣ ۲۴ 7 ہ م: یوع-.حہ×٭ م٣ "۴ 7
 8159 یہ ہہ ہ نو |ک×اتو ۳ ج۰ ۰ 5

 م۳. >5۹ ×× '!م٭' ۱ ہ75 ہم ×٭8]٭ ۲۳٢ 3ہچ

 ٦* ْلْيَتالَتَتْدمَل زِرحَو ×× × ××٭ ےیم×٭۶)
 پی. تاج ۹)۳ ۶۳۳ : ہتجٴہ, ٭چپق آج

 مجےق یم مے و٣ ۹ ۹5ہ: 9چ م۹٥ ۶

 ]5 ۳ ہ٭ ھہ تاہر٭؟ 0×. ڈتم ٴ٭٭ چ ]×ہ٭
 55 ۳ ہم۲ ہہ م۳ ٣م مے ہ۲ 658۲۰ 9
 ۳7 ۴ہ مے چ ہ١ چپ ]ا3 >٭- "مہ ٭ 10+
 ک1 ۶۹58 7 ۱ ۳ ی :× 85ا ک۲۳ 5۲۰۳۷۹۳ 7

 +۳ 80۶۱ ۹۴۲۹ ۴ 73-717۹ ۲۳۹۷ 1۹۹755 ۶5 ٦۱
 ی518 >۴ چ٭+٭ ٭٭۱ 355۱۰۷ ب۴ م٣

 تو515 09 ×۳ ۹ یر > ۷ ۳ +5 "7)7۳۳ ۹۰ 7
 5585, ٣۶٣٣ ہ 8 *چ”ت جج ء۹۰ تب ۱(۹

7۱ ۰(۴ 1۹۶۳۴7 ۳۹۰۳ 7 ۶9*۳7 ۱ 

 ہد8ا

 ہا ہچ یم ھچ >٭ ×۶ ہت 8 د٭۱

 ی5117 ہ٣ ٭. 5 ۶1۸7 ۶۱۳۷۰۸۲۴ چی ۶5۹ 7
7۷ 

 نوغاھفَ - لیخ وج ٭ مت '+3بوع ت٣ یھ چت
 'ما7”5٭*۰" ٭۰۳) ۳757 ۱ ۰۰۳ م٭ “۔ ہ مک" مت

 'بہت۲ <5 3ج8 ۳۹۳۲۱ عا. ×6 3حج
 ۳۳آ 1 7۳ ۶۱۲۳۹۱۴۲۰۰۳ 77۹ ۹)5 ,٣× ک ×۳ ُْيَخ ۔یھ

 ۰ 7۶۶۱ ۹)۷9۹, 5157 ۶۲۳۹ ۳۹ ۶۹۲۹۹ 7۲ ۳ ٣٣×
|281 

 قا أریف 9م ب جج چ٢ ۵ بی یی ہ
 3ا5ا ٭× 'ےل5٭٭٭٭ إ ہح٭ ٭3)] ۹ ہہ ۴ 5

 ٦۳۰۴ ح٭٭ ٭< کو می ہم <8 ہ۳۶ "وج ۱ م٦ ہہ

 ہر۹ ھ9 ۷8۶ ۴5 71۱ ۹۷۱ 37۹ ج3) 1 ۹ ہ

 ٭٭ ہم7 ہہ 3< ہ دزو) ہر>× ×7 1:8: ۰ ۶۳

 51 571۹ ٥5۳۶ 3آ ک۹۰ ہک 5773 ۹3) +87
7۱ 2۷ 

 حج >×٭٭ ٭ لا ذیل ۔یہ جم مج یک
 ۱ +5 ہہ, ٣۴ 33۳۷۶۹ 5۲۹۶ 58١1 ٭ ۹3۱۱۰۳ ۱ ۹۸۹۰

 5:9۶1 ي٦۵ '<۴۳) ×۹ ہ ٭8۰ ء5 (۳۳۲۰ <9 ہ
 3۲۶ ×۳ 5۳ ۴۴ ۱139 ٥ |۱۰۲ ]7ج ×۳. جچ جج ے

 (میسقو ×× ۱ت7)
 نو سب نکا ک۹ ۹ ہ۰ ۰۳۳ *ر×× 7

 719۹ ۶۰۱ ۴۹۱ 518۱۰۸۹۲۳۶ 5 یب و۶۳۱ ۶۱۴ ہ 7

 5۳۱۲۹ 8 ۶۱۰۷۲۴ 3٣ 5۳۰ 8ا۳, 5۴ ات و چ7 ئ٭٭
 م۰ 255 ٭ا[ج ٦٦٦۶۳۴٦ 5: ٭ی* ٭٭٭ ہ *([)8ہ 8۲٢۴ ۱ یہ5ا ی٭



  و. ۳۴

 ےس وو یم ری ےوودپ ہر ںی اش
 42 52 2 ںی اہفأ سیە1.51 5 3 ٠

 ۔جہسسس رسم ہوس ھی 5 ےس ےس اگ نی ا٭99 ا۹۳ ت۳ : ہ۹۳ جہ 0ا ہک
 َكِل او نوا ا ایام 0 تل وغلا ولا 7 ۹ہ ہخ۷۷] ۹۹۲۹ 9٤9۹ 6 ۸1۹ ٦ یز ۹8 ۹118۱ 4٤

 ۔َٰ

 ےک رر سڑک ےک یر خسرہ ھے ےک وج رس دس رع ۶2/0د ے 3 ت۷ 3 5 (, مہ ۹)8 ۹< 8۱۳ ۹۷۲۳ ٣۹ ہا ۹5

 نال ةندَب اہ لعج اہ 2ق لا ۃرج ما دازثاَح 2 7 *م× ہ۸ ۶ ۱۴ 3975 *5 ×7 د٥ ۴ 917
 سور دئام طے ا لُضاَ رچرشع چرجس اھت یہ, كہ ۱۳۳ ۱و55 ]یعى ٭"] (۷۳ ]۴ع ۱ ۸

 ےس تک ترک نان ہود مح نم اںوشاھبلع مول نار اص مج ٭٭ی× َنْٰلسلا َعْهْلاَدهلَنيِل ۹. ۹8 6 2 لال مم نا ےل مح ںوصار رکا ا ع مل کا کک ج 95۶۱ ۹1۹۳ ک 22. وک شب ان اے یو ]۲ ۳ اظ اتسششَسشس 00 ۱

 ]وا ممد نال اتا وف مرہ آ۱ د٣ ہ0 ہک ۱ر
 5 ُتَنَلَو٥َ بالا ملِبنسَنَدل و9 نوع رھد . جچچ ہ ٭-چ٭ 3ت3 ام ا۹ ٭٭ ۱ ۹۸۱ ۳ 8۹
 2 2 ےک اھ 0-24 ےگ ےہ و نفاس , 1815 99۶۱ ۶23717 مػم۳۷ ک ۹۹۰15 ۲۶۲۹۴ ۴۹۹ ۹

 5 ےس ۰ ت تی ےک نەرریحم موم انلسرا مک )جج مہ ۶-3 مر ب٭ 3× ہ۱٢ ۱8 مج "۹۱ ہمہ
 ےس وو ے۳۲ے ےک رک یھ کدو ٗس ےہ دیگ ای ےہ و ےس ےس 7

 2 مونان دان لو “ناس لیلا دا دابعیالا انیردشلا اج جمع 07 ۹۱ ×ہ< مینر ََرَجَتْم لزثَح كِيلذَا 7
 2 ظعلا پ لا نِب دَلَمَأَو ةنبخو 9 ندیحملارمعیکک ۳< ممج ہم 3چ ٭ ہ5 یک, 971 5۹ <5 نا ےہ سس یک ےہ ںوص رے یس رپ لھڈ وہ سو سس ا ۔ے

 ےل نم ود ےک ہی ید بیٹ یم ےک حق 3۰ چت 1. صد مو×× ۴ ۳۸۹ ۳۰۹)۰ 7 ا ترس نیا 5نو ال اپ ۱۲۷۳۷۳ ۷ ٰ
 2 نیٹبیحملا یز جج كي ند ا9ن علا نون لت یاس 2 ۳۰ ۹۱۲۵71 7 ۱ ۰۷۳7۳۱ 595) ۶۲۰۳ : کتا 5۳7۳7 ۹۳۹ ×۴
 5 ج ی5۳74 دو 5۱ مت مت م۸, یتا مہ پ۳ 1۰ و5
 ؛ںیچی' ]م١ ٢ ۹58 م۳۵ ٭جحە بمات چج ۔٭٭
 ۷۳ م۰۳ ۴۹۷۰۰ 1٠۳ ٭*7رہ× ۱ ہج٭ مات ف×٭ ×۷۳ 5

 وم یومہسدوسنس ۱تی ٹی یک یسک
 *٭۷] ٭ہ., ٦× ماتآ ٭| م× :  مات مات ۹۵ : ۰ 78 'ج×۷۳۲ 272۳ 7ا7 577) ب٦7 37777 ×77 ھ729 77 7] / (ممز ۴.7 یٹپ ےج ےہ

 یچ ججز ]۳7۲ / (مرر یجہ ٣> 7 777)۶:74 *(5-] جو7 ۔جہ.. ہ۳۱ ×۱ ہ۳۶ مات ہت ×ص٭. م٭و-٭

 ڈ25ر مدر ہ٦ ۴ ڈو ہج٭77 - ھچ ج:7 مر 5 ۱ ےہ جب مے یم وچ. >۰ ہج م× ۳۴-۰ ہک مک:

 ہ۳7 7 باہ 7۰7 >٭5۱ معمر یت ی+7 ج٭ ٭٭ ×۳ ےہ و 833۳ مج مہ ہہ (:م٭ ہًآ ۵٥
 7ہ ج,و 5۱ (ئءر یہ و ×]یہ+و لو یر مور 8۱۹ 515175 ٣۴۶ ۹-+٠> ۹-7۰ ۹۹۳۰ا 7

 جبپجج٭۲ بج ىی٭٭ ]جج یجج یہ عو قو بک جو / نور ]×۰ م5 ۱ ۰۴ 57۴-۳. ١ج۹ 8 8۸ ۳:٠
 ۷ ]۱7۷7 ہ7 77 ر جت ۰۷5 5۳۰۷ (م٘م) ٣× ٭ ×٢× ۶۴77 ۶۹9 ۳۰× ۴ 7۳٤ ۱)۰۴۰۰ 7۳۳ ۹۴] ۳7ز 1۱

 7۰ 7چ 7 7۴۱ خیر تو یہ ہر۲ ال کف ارمان ۰. 1 ۴ ۹۳ ١7×
 ٹو ھر مر یم درک دا ء39 چج| م٭× 885۱ص۳ ہم مہ .<×ت)]1۹ہ ۶ مم ہ٭' ×۴ مورچ+ چہوہق ر ممر بیج و بجو جب ہہ ۱ ا
 ہجر مر جی جج وو ٹج6 جژ 8ج ی378۳ ۳< و53 م ہہ ۷۹ ۰ء3۳۶۱ ۰ یت ۱ مہر ٭3 ہج ہم تہہ( سج تیشہ شان وھسشاسیاسشاظم

 وچ ہم ٠۸6۵ 5 ى مز يہ وج )وج ٭ب تپ جسکا شی اسخا تک
 مم  ھچر مر ہج وج بم ھجاجا ہد. ۱ ےکہپ چک ےہ جہ بح  ٭×) د ۰۸۳۳ ہ۰ ۰۳ ۳
 ]۳9۳ 75 2 ۶ ٣۳> 7ہ57۳ ۱ م) 75 5۴۶7٥۰ ۱ ےسی نو چمک جمود ہ >5 ۰× ہع ہ۱ ۲۴ -ہ×٭
 وج ہجپچو چ یج ےججمچ طے جج ]جو85۱ یکە) جب ہ۱۳ ×7” ۰۷۰۳7 ۰۳۳۳۳۲٣۳۰۶ ٭٭٭٭٭

 ۔ن-بس۱.٭7ہ٭ ٣۸ ×× مچ ۱ م۔ر ٭×۸ ہ٭ ٭٭٭ ا۱آ ےقک ي جج جج ٭٭ :٭"م٭٭ ]مج ؛: ہم٣
 دیجتڑ7 مر ۔ ۸۷ جب 7ہ ہی مدر 7)۷۳۳ ٢× تج ١ یچوہ ۔ح م ہت. ہم 1ا٭ ات ج ہہ <٭
 وج و 5ح ہجر یہر ہہ ید وچ بس وج ہ×+ ۱ ہو وج .×٭ مج م۶ ۱۵۷١ م×, ۹۹۳۷۳۰۱ 5168 ہہ ای
 وس جے تر مجر قی ا بدو 5971۶ ۰۲۳۷۲ 7۰۱ ۳۷٣-۹ ١ج۳ ۳۹۱ 7۱ ٭۴5۹۹ کا٦۶ ی5 ہ5 ٠ ہج

 مز ںےبمج ہ5 بوم 7ہ<7٭ ۸۳۸7 7۱



 ٠۳۳۳ (د0-ت ۰۳ ۰۳۴ :۰۳۰×)7۷۸۳۴) ×ر 77۳>۱09×
 ج ٤ ۱ ک٢٠ 1۹۳۰۰ ہہ ٭٭ 7

 1+5 ۹۹7 3ج٭) ٭۹) ہہ ۱

 ون تی داد الو - یک ے5 م د۰۳ 5۳۷۷۰۷۳ ×8۹ 6

 156 80۹۳ا ۳١۹876 ك۰ ۶۷7۲۳۰۸. ۶83۳ 77
 ×8 ی7719 ۷۹۶ (81۹ 7۱۲۰۰ ۹۴۴ ۹ 71

 -۔ یںرک ہ8 ۹۰۳ہی ٭3 ۳,
 ییا مر اک 4 َ الم وت تم

 ھق۲۹۹ ۴6 ۱)

 ےروکا۹ ج38۲ )ہک ی ۰ ٣٭ 3ب٭×ت ی3 ہہ >7

 و<٭ (ک81)-۔5 ۳ |۰۳۰ 6۳658۲۰ ۹)۹193 ٣ 8٣7۰۲

 ×5 ہ5 ۲۳5۶5۱ ۵5 5 575 ۰ درک ہ0۳۰۶ >۱ ۳ 6
 ہ؟6۱ 887 ٠ت ۱

 ھآ م۱ وج ےس ےج ۷

 تلبلغلا نون لدلس غالا ندا أتو -۔ 08
 7 ۹7+ ۰572۳۳ ×0. ۹7۸9 دد>٭ مج ہہ جے ٭٭
 ×8× ۳ م٭ ۹۹۸۸۳ مر ر-ہ7 ما×<٭ ہ٭ ہہ ×۷5 ج
 (ہبجر-صم "+3 م٭×٭ ؟تہ ہآ٭ :-8۰ ہ 8578 چ٭
 5۹52۱۳۳ 57 ہ7۳. ٭×8 ث١ 57 ۴۹۴5۰ ہہ ج۳٣

 ۴ ٢ 5٤۰ ۹۴ ×× ۹۳۸رہ 515۱ ۹54 8۰۱٣۱95
 ۷. ک (ہیبرم] ہ7 ہ 8757 (۷) ×۳. ٭

 گا ۶5 1ا۶, 53 ہ 37774 ۳۰ 8:3۳۳ ہ۱ 3
 عا

 مع کوے ےس

 _۔ یص. ۹چ ۶۴۲۳ ھ۳

 ٠× × ۰ ×7ہ77 ۰ ۳۴ ۲۰۹٦× ) ×7۳٣ج7 -. ۱۰
  <3[ ۹۹7۳ ۳۳٣۱ ۴ک5 ۹۲۰ ۶ 5 3۱18 ۱51
 بات ہ3 ۱۲ 3ک ۹۹ہ( ہ٭٭ 58 8ج ,؛ 55۱

 وج ا صا نر یفخ رم اين ڈ۹ ۹ ہک ٭ہ٭

 ا5ا ان۰ ب5 ۳۴۱ ۴. ہہ 8 ہى ہ ×۷ جج
 509775 م55 چ۳ ام ہہ۱۶۲۳۰۰ جج جم عم سج

 13-18 7۰ ٢ ۴, ۴*9 575 577۶ ہ۳۰ ہ×× ۹۶۳ر 7

 64۲8۲87 " 9٢ 51975 :ڑزژج ]57۳> ۹۲۳07۴6 ۶8۹ ٠٥7

 17۳۳ 55۱ 713557۳ ہ۱9 ٣۲٣٣ ۴ +۴ *ہج

 ×× ۰۱۱۹ *83)ح٥۰ ۳75 7۲۰۱۲۹ 377۳ ۴ہ ]"چ٭
۱ ۳ ۹۶ 5738 ۱3۹۲۷)> 

 طيَشلا لرز جت
 877 7۹ ٣۶۳۷ ۴۶۱ ×77 ۱ ۶ت ۴ ہ۹۰ طس ۹ ۳<

 م87, ۶۱۴۱۱۳۷۳۷۹, ٣۳× 7۲۶5 ۶۴ ٥87 8ج ۹۱۱۳۳ ۱ ۶۴7۳۳ا ف

 35 ۹۹ 5۱ 5۶ج "8۰ "×7۲ م۰ مہ

 نوش 6 5۳5 >۱۳۰ ۹5 8۵7 :تتّچ جج و وو ہ
3.۶۱ 7777 1۹7 ۰۲19 ۴ 1۹ 

 +3 575 5۶۳۰ 8ہ ہہ عج یہ "4
 +59 ۳۳ا۹ تا و <8. 8 م3 "ہ۳٣ "۱.
 ۰٦۸۱ ۳ 5۲۳۷ ء۹۰۹8 نتق یەع ی١ ث٣۷ ےۂج

 7۳ وج اچ ۰۳۳ (۹٭۹ م۴۱ م۲ ×× ۱ ہ د٣٣ ۴۴
 ہ75 ۸۰۱ ۹۹۳7 .۴7) 58۱ ۳)۳۰۲۳۴) <۰۳٣> >۴ دت ٭



 ]کک نک (0)-ی۹ ۹877 ۶۳ م5۹٦۱ *۱۴۰ ہ7 87
 ممودصبو *رہ:٭8۹5 3-7 71٤ 7۴۱ 378 ۹۵۶۰ ٠۱16

 جی 9ق  (ہی ہاوج ۳ ۳ )رک ۲۰ *57۵8زب ۴
 ق7 ۱۷۴۳) ۳٭.< 5 ہا ے1 ۸4۳۳۴۲ +۹5 ۲
 ۹5 8۹۰6 ×5. ۱ ۹۳۳ ۹۹۹۷ تا ×8۳ ۱۴۰ ۱
 يچ ی٣ بم-ج× ہمہ ۹٭ت ہ 55ہ 3181 ۴۱ 58ی5

 ہ5 مم٭5 ۹75 ×01 71۳۳۴ ۱

 رْمزْئاَلدحَمْیِجن منور - ۵۷ج ۳۹ ٭ *حچ.٭5

 یجج٭٭ ػ7 ۶۲۳ 5۲38) 5۱۹515 ةعیش ۹5]) 55۱۹۹۲۳ ؤيَلْي
 حج 5× و3 ہہی و یا٠ر۔مب ہ۷۷ ۹ي ۱ 5
 نوع ]مل<٭ ہ۶ تجح ہہ 7 ہ3-+۔ یدمج ٭ص ک3ا
 ۔جرو٭ ×ج ییرم٭ وہ3 86 یہ۰۰ ۱۴۷۳ ۹۱1۰۰
 جہ7 8۰۹ ٹک 198۱85۳۶ ×۸۰ یب. ×× 71
 ]×۳۶ 5چ ہہ مج مہ 2535+ ہ٭ہ٭ ××
 ح<٭ وع ہ ۳< 7ہ. ہیر ۰ ۱۳۷ ٔ,وصع |۱٢ او
 ک۹ ۱۷ 18۶۱۰۱۲۳۴ ۱۲۳۰ 7775 ۴5 ۹ ۰ج (۰)5) ر3

 ہم :۹) ۹ ہہ ب(ج×۰۳۳)

 وس کیمپ - ی۹ 1 ×۳۳ 0۶ ہہ
 ۱.۸ 18 5۳۳ ۴7۳ہ 5و ۶۱۴۰۳۴ 8۹27 ۹5 ۱

 7بر٭× ۴7] ید طق× ید 7۱۱ ٭ ×۳۷ “ہ9. ۹×۱ ۹۳۳”
 ۔ںرج و ]م۹85 ہ۶۱ ××. ہہ. 5ا58 ۴۴ ۹ ۴۹
 مچ و7 5 71 ٣۴۰۴ ء۳۳ ۹۹]۰ ×۴۲ 31۴ 1۹۹۳ ۴

 مٹئ1۹۴۱ 1۱ ۶۱۴5 ٥881٦

 ۂامَمَْلِ لاَقَ زا نر ظیرت ک۱۹ ۱۳۹ 77
 یک مہ جج بیت 8عئرسمج ٣× ی۴ ۹۳۷ ۴۳ 5
 جج. م۱۴3۸ ۶۱۳۹۹ ۳۲٢ 5۳: تا8۰ (8ر۔ج<۹

 8۴ 8:۳ ”, 8)۹۱۰۷ ۹۲۷۳۶ >۹ <۴ ,۵۳۴۳۳٣ ٠۹7۱
 جج٭ <مق×  (ہم)ر ٣×5 "۳۳۸ ۳7 57آ 5۲۳۹ ٤
 9وہ بصداوک 5 ۹۲55 ۲ك ٥ 57۳1 ۴ہ ۱۔9۴

 ]٣.ہ× ۳ 9) 6 ہہ 3× 38ر ×۳ 5 ٣
 حر 7۹ 71۴ 7 513۳۰ ہہ, ہ11 ×۳۳

 7-۳ ہم جو٭۶ ۴م ہ۱ ۲ 5۴1 ۴ ۹۳۱
 577. ۹۳۰٣7 136 ۲۴ )1۲۴ ۱۷۳ ۹17۱۹۲1 ۹1 اک
 مح 9۳۴ ۴7 ۴1 ۳5 ۴۳۴ ٣٥٥۱٥.×٣٭ ۳۲ ٭

 ےہ 1ص 77٦ 5۱۰5 ۴7 ی۰ 1 ۳۹ ۱( 75 54۹1 8٢
 9 27۳ کو 7)2012: (930) >۳۰۹۶9 1۳7۹ >3

 ہم ٭۴م ١۹۳۱۴۷ ۲۹۳۲ ۰*۰ ك8 ٢8" ۳۴۳ ہ
 8۹ 573 8۲+ ۹)۹19 ١۶۰ ۹۳۴ ک۹8: 5۲52۶15 1 :
 ۹وہ ہ۱۶ ہ٭ "۴۳۰ 9 ۹۰۶۸۰۹ ×۰ ٭٭ ھعجچ

 56711۹ ۹۴۱( 7٦51

 9 ويجرو > یجراج یو ہ ممجا٭ 518 76

 _ہ ئلس پہ لم وم اج
 ہلا ود اف ودیا ہیوقو ال لاقا ا

 ا نیا نر نا و
 | رو یا دق نئ تا لات

 اے تر رو
 1 امن دا لاد یومزب دیو فاف ناپ ابرم 7
 اےس مے سج 2
 ات سکا ےل ط×

 جہ یا ة ماما اش ناسیغلا اج
 ہ1 ئڑئا اب رظناف تیا یا اتسلا ق یدا یا یدن اک ان
 بند ةلاءام نا نس سام ضا تالا ان

 1 بان نام دانو نایحال لو فلسا ام نشرضلا

 ۔إ قارد جلا یز تاک یا تصادم اج
 ُ۔٭ ؛ ا ١ قع ِعبديهتَيدَمو يا وبا دلا

 اته 0ک
 ےس

0 

 ۔

 کہ رک رض رکظت دا کپ رک رگ ٹپ کل وہ خہ ٹپ یش تپ راگ ےہ رخ کک لیٹ رش رہ تہ یخ ہہ ہہ اہ ا جس وہ اہ یت ا یک ہہ دبي پ ےہ ےس ھ ٭ ٭ ےہ

 عصر كو بو وج یہ 5 و وقور یمر و یم ہہو
 ہونیہہہوڑو "سج س٭ 5:5 ج6 ج795 نیر مس, مہ يرو ۶

 ہ دجڑویچ > یہہور )مو جہ جوچ ۶ء یر
 ہم بچرج وکرہ ہو ئیمرہر مج مو ۶ یم 7ج وہیو
 ۔نیہہچیر مز( یو و وڈ (ج۶ یر پییء و يہ یچچزو
 یبوچچچ و۸3 کہ چیر یجر یھب عج ء8 ڑاوک ز
 مم) بیج ور بج ٭ہ مز جوج ء6 یہ ر یدز

 ے۔مو مہ ہوس مرە” و عج یج ٭٭٭ ۶ء تو وج
 مم مد)ز ہہو (ج چپ مم جور 9چ ٣۶ یەز یی

 عج ۷< تیریچو وو و0عص جر یم) یبہ ھچچچچ یو
 و+٭ جن بہ تحہ مر مہر موج ہو ٭٭٭ ہت
 وچ جر جج جب ۶ یر ج× چرچ یوم بہ۴ یر

 × ہ۷۳ ]جج ٭ جج ×7 ]جج  ید)ز ہور و5 ء یب
 بج 7 /تع 5 جو وجہ ہورمو !ٴزرہج وم چ٭ 5مو ڈر
 مد جو ہو ہو چوہچ ىب ٭ںوو ہرتجم رہتہ ج6
 ڈ۶ ٭ہچروک مج 77م / یدر مم بج ء ڈنر ٭

 ۔نیبتججوہرج ز1س جدو 755 وو وجوب جچوجج ر ثممز)ز
 ی__. 7ج ت۳۳ رچ7 فیصد رہ ہر یمجر دو۷
 ےہرج یبہچ بج جج٭.)ج بجحعو ہی وج جوورجر یردر جترہچ
 مر یب ۶ںببہ ]جب ں۔ببو ]وہ ںیہ تک)چ و وہ ہ)

 ہہ ]مہ × جہ ر ہجرج جو ہج مہ میرج وچ مو
 رہو تو خ جر مم عجب وچ ر ودمجو ٭ ژبرص جج
 ہن ہر موجہر ہجچرچ مربع مہ بہر ہجر وج ٭]ب۹٭) 7
 ممم)ر وی مو بچ چتۃوچ بے بجو ٭وج بج 9ووقو
 تہہ جوج میرج جج ہت مچ یممر نج نہج ٗہرجج ہیچ
 بر ء ے وجے ممےر پا یىی ٭ڈیسج ٭میر وو< مچ
 مٹبو): ٭ہب ںوجہچ ٭جك )وج جت[ 51ی |۱ یموب)
 5وج یزوہ یج -رج ء:3)ج ر (مدر ہرزج ترج اوور ہہ وج

 ۔ےرج رب 7 و



 90 ما ہاہابے یو یہ

 377۹ ۲٥۹۳۰ ٥۲785 ک78 31571, 311 ۳)343 7

 پو جم م۹ ۶۹۳۳۴ ]1 5 ۱

 35۹8۰ ھ8قا:رز--٭و چ4 9۷9۳۲ ۱ ۹۲۶ 58
 ہہ پا5 ۹۲۴۲۰ ی5 ہہ × 88۰ (3۷)

 573۰ ۴5 ۱ : روَسیِإ ۲٣× ہ5۱ ۴ 7
 گے 61 ج385 > م5 ہہ مو 82۰: م۳ 7× و
 مے مح دم5 مک ہت ا۹6 5< ×37 ب> ل5۰ ہبک

 5۲۳1 ×۳5, 16 ۰. ی ہہ 8۳۸ ٣ ہہ ۴۷۳ "۳
 ٭9۷8٦1۱ ۰] 8, 55 ی۹۳۹۱ (۴۰] ٭ ۰7

 وہا 57۸۹7۹۲۳۹ ٣۳۴ ۹ ۶۵7۹ کل3. ھ, ۵۹5۶۰۲۳۳۰ ں
 ۹+۹ >5 7< 2۹3۰ چیر - “ہہ ۱

 54558 5۹۹ ۹۰ ۶۱۲۳۹۳۴ 113۲۹۶ 57۹ 31187 1 ,۱5 9 ٦×
 حی. 373 ہ۲ ](م×٭ مچ ١ ٘ہ٭١ یہ × ٔچر۔ج
 ۹+۱ ا57 ۹۹ ہما كہ, ۶0۷ ک٭۴ ہہ. ۴۴ ۳ 7

 ت0 ۹ 51 7 71۱۷۳ ۰۱۴ <8 ۴۶× ۹ ,>5 ٣
 3۲۳( ×ی ء٣ یہ۱ مات ,٣< بہ ڈو ۹ 3۳٣۲

7 ۴ 0۲۹ ۱(5 37× ۹۰7 7 ,۲(5 76۴ 
 ہ8 <۱ ک۹۷ ٌظاَم ×۲۳ ۱ر٭٭٭ 8۰۵ یو ۷۹۹ 7
 75۱ 5ا۹9, کاتا ضیرم ×۳ 5۲۶۲۴1 ۲۹ 177 18 ۲1

 71۱ 55۴'۶ ١7۳۱ ٠۹ ۳۵۰ ۹ بک جت وج٭ ۱ ١]
 5۹55, ک ۹17 “7۳۳۰ >٭٭××' ہ7۵ *رج٭٭ز 1 ۳

 نت

 "مت م٭ ہہ ۰رس ×× ۹3× ہری 7+
 وہ ۷ ۹ 7 ۴9: 5113۹۱ 91818 لعاف مسا یچ
 ؟()۹[] ۹55 ۶87۳ ہا م9۹. 5ہر ر۹5 55۱ 8۶۴,

 م۴ ٠۰ ٭]ترو<٭ (یور۔ہم 7٭ت مج  بيپح

 نوک مھنا و ٹن کا ک ۹:87 ۹۹ ۹7۰( حی ک۹۹ 57719 ١
 65 ک٭۲۲ ک5۰ "۳۳۳۴ 3۳۴[ 5. 7۹ 7۹ 9, ۹4*51 ۳۴
 ۳۹5 ک5۰ 5179 ہ9۹ ۳7۴ ۱ ی771۹ 7 7)2718 (×7+)

 رسا ۹3 9۳۴ 05856 ”, ۶۲9 ہ5 6 ج5 ۰۰
 555 ۴3۹  ہنی ہک ہر <۳ ہی ۹گ 7
 ۳۰۱ ٭٭ ما5ربم+ جج ٢ به حیرو ۹ج۹ چک

 )م۲ ات ۹05 8:671 ۱)۹۹۰۹

 ۷8 مات ید 737 ۶۲57 ۶۲1 757, 5۳۹ ۲۹۲ 71*37 ک5
 ٭٭ 2.13۰ (ہئ) ہ٭٭ موم ہ0 ٭٭٭ 86 <<
 <5 "5 ٥5٥7٣ .مہ *× ہہ ]مت 8 78

 ٹو 1ج5 چ7 ۳ یب7 07 ۴۳۲88. 7 ١۳۰

 ۹ ٭ی ہک ہ, 56 وج ہک < ٭۳۶۸ 5 ط×
 451 7319۹ ۱ 7)3۹13 (5یر۔۔ ہہا871 ی ر971 87+

 ]خو ص١ >ہ-×٭٭ ۱ ×58 ج۹3۰ ب٭ 5 77
 یوم ٭58 رْمسیِإ ہد و زبنک یعج)ر ×۴ وہی جا
 ٭۹۰۱ 3۶۹۳۳ 07 ۳ یتا ۶۳۴ 5ہ ٢٢ ہم, ی۹ ۴
 527,5۱ :!5ج جہ دسچا5 8. ۹۰ یہ ڑ6 7
 ت1 ۳7۹ 75۳ :5) ۴7 3)38۸ 1: ۰ 87۸ ۴۸ ۳۸ ج٭٭٣ہ

1 8 ۹۹ 5۲788 
 915۴5 ٣٥× (م۳۴ 580 ۹5۰ ×5, ×۱ 5۷7175 3۴ ٥٥٠ہج) ٭

 بو8. ہ> ×]۷ ×7× ٭.۳۷ 7-۱

 ہا0ا 8ک ١-١82 مو جج ۱ ۴× ۹ 5۲۲۶۳۹] 5

 ہہ 7 7558 *زاک 73۲-3 حر ہب د”٭٭ تھ ١۶۴
 783۹. 58 2۰ ۳ 8: جم مے ×× : ك٥ ۶ہ ی٤

 ت٣ر8 < ۳81 مج 1۱ م× ووو٭رک ۰(8 ۴۰
 7۴ 2۳5 ۳۹ >۱۲۳ ہ5 ہ56 5۳۳٣ 8 ٭ی
 ۴ ۱۰7 7)713 (50:)-۔ػ.]٥ ٭٭٭× 3> ہ11۴۴۳۶ ۴ 7۴
 ۱)868 5۶, ۶۹۹ 578 5 81۴۲۴ ہہ, ۹ ۶۱۹۹۳۳ ۴۹۲۳ 7

 ×۱ ۵5 511113 ۲۹73 ٥۳ 0557 577 5ج ہہ

 ک5۲ ی٭*59 6715 ۹۱ ی ٭7٭7110 ۹1575: ۶۰ 3 ۵69
 جب35۴ <٭]و ۹ص59 ہ۳۰ ۹ب۳ >8 ۴ میم نب

 م9 ۱ 99. 88۷ ؛ م٣۳ *٣مو ۹۹725 یڈ ھم
 8١01169 بہ نچچ رک ہ 93۱+5 ×5 ۰۴ مہ یھ بور
 ۹1۹9۹ 5۳۲ ۳۹۱ ۷۳۶ 5۹۰۲۶) 5۳7ہ. ۹578 ج۲ ٭ہیج ؤ5

36 (۴ [۹۱۹۹ 5۹554* 1( 98715 ,۹5۹ 3175۱ ۹(7 
 ی7 3۳۳ م) 3۹۶5 7۴7 ہ8, م177۴ ٭۲۳۶ ۹771۹ *75 571 ک1

 5۳٣۷۲ ۲675 5× 5٦ ۲۳ ۶۳۴ ٭٭۰٭ ۹5۸۴8۸ ۹
 )مکہ ہمق ید ص۹5 ۹۳ ۹۴۸53جہ م ک۰ یج ×۳

 1× م]۲-۱٤۳ ۶33ہ: <او9ہا 91ا7 ۹۹ ۱ 8۳۴ ہم 27

 23۲ 3۳۴۳۴ ب۹۰ ک71 5193 1)818 7 7 ۹۹3) ۹71۹۰ جت

 را نیقرظنرظنت ۹۹۱ 356 ا88 - رہنما ن۱

 و یی د9۷ ]ہ× أ۲. 5ا۹۳ ہ۹۴ ۰ 7
 1(3م-ی٭  م٣ ۹۳۳ ء۳۷9۱ ۶۱۰ (۴ ۵
 وچ 7551 ک3 ناچ ٭ .مَی۲5۱ ک۷۳ ہ۲ 1۶-2 18 5+ و
 دم 5715+ ٭8۳۰) 37۹7 7.۹۰ : عج ۳ ]ہی
 31۹137 (ہ)-ی >۳ 8715:۳. 51" >۶ 88۱
 57717 (0۳۷۳ (8۲۷ ۴۴ 775, .۳٣ >7٣۰۳٭ "م۲ ۴
 مج ہہ 0 ۶(6. ہیچ <۲ <۳, ہ۷ 58ج ہک
 ۹۹۰ 537131189 ۱۱٥1۹18 ٭) +73 7×۳۰ ۱۶۹۰37 (ج.))ز ۸۴
 .٦٦ 8ر5 53 8۸ د0 ×6 3ت ہ۰۳ عج

 9-۴۲ ٥67۳7۹* 8 8 م ]353 بک +۹۶۹ ۲۲
 ١ک 8۶ ۹5۶7 ۱۲۰۴ جج ۲۳7×575 ۴ "<٭
 ٹج۹ وی و م۹ ۹ہ.خ۱ ہ ںوہ|م 85ی سہو چو٭
 مگ5۳. 15۲ ۴۱۱۷۶ ۹۳۶ 9878 د٭4 7

57۱ 8 

 یہ ۶۳۳۴ 55 ۶۲۶ ہ, 37۹8۲ (83:ر-ہ۹ ی۴ ۹
 5٭3ہہ تػت ء٥ ڈهہ؟”٭ە<٘ٛ ٭*ث :* "م۹۱ جج ھ٣

 ہو ا7×-ہ<.ج. 83ہ 8ة ہہ ٭.: ٭ہ٭ ٭-٭+
 535131187۲ 777716 219771) ۶9 7۲۲ 57۶ ۱ ک۶ 7477۹ یڑ

 "ہہ م۹(۳] ۳×5 38 5. 7)۶۹۰ )۸:۱( 7)2415 ٣۰۴
 ہ۹۰ 58۹ ۶۳71 ۹-۹461 ۴۹۳5۹ ۱ ۹۹۰۳ ہہ تہ
 ×۴ ٭٭چ+ ج۲ <8 <۰ ہہم و  !ممج٭

 ےٹج۹و ۳77۰ ہم٭ 3بہ: مج و ؟ٹیج مرچ
 *+ہ٭ ٭٭٭ 39913۲ یىی”  ٭>-.م۳٘ى. :یرج6ٌ ؟۰٭3ہ

 ]۹7۰ ۱۰۱۴:۳۰۲۱ 9 م٭٭ ید مچ مک آہ
 م۲۷۹ جب1 ۹978 ھ5 8 ۱1۱ ۹*۹ 5775 :) 7



١۰۱ 

 ×٢ اج ۱۰ ذ۴ *م۰3] ۹۳0۳ 1۳ 086-77۱

 تحنشلاَنِم لم (۱۹ ۳۳۰۲۴6, 5۰۱۰۲۳۳ >تت ۴
 *ج ن ڈو یک ہ1 ۳ و9 کو٭٭ ہلاک 5٥۹۹۳۷ 5۲۲۳ ک٭ ٭زاک؟

۱ 7 

 رثلک لت دشت -- (3ہ۰9 08 7+ یج ×۰۸ ز7
 ۲۹ہ 90 ) “دے۰ ۹۱ ۳ک ا ×× ہب ہک ۴6

 ں۔ےہ وج -٭3, ۰ ۱۴١0ہ ٭مہغق-ہ+ ب٭ *5۳۵ ۰۳۰۳
 ۳ 7 ا مج م۳۹ ۳۵۳ ۰۶5 ۰1۱۹ “ز33 85757
 ٭ڈب7 زی × جی -]۹1 ۳× ٣ہ مہ 5 ۳ک (۴۴ ۱۱۳ ہ۴
 كس 89 چپ 3وج وہ 2۹ٌ-۱٘ |5۷ ۳۳۲۶ >5

 متحج وج وے ٭تإ و ]مد 5ج 6۶ 8۳ ٠۷۰۳۹
 مم. حد 5 59۲+ بو 229 (3یر۔ ی۹ ۳۰۰۳
 ڑ5 ڑ۱: جج 8 51 <۳ 7ت ۶۴ ۹
 )آ7 ہ۰ کر درک 1 ۴ ۱ ۳> 7)7918 (۹۰5) 77

۱ 0۳× 71۴ 

 _۔- یک ١ ۱۷۳ ٭رک ۴۲۴ >۳۹ 7 ٢٦ ۴۴ ۱۹۳۳۳۶٢
 ج-3)م و .-٭ ×.3وےک)٭ (مجم) ۹۰ ۱ 8۹۰, 915 ۹۳) 6 ہ

 بج ]ہے ٭و5ص0) من م٦ یەویک 8۳ 5۳1 115
 وت ج٭٭ .و3۰ (8۴)۔ 2-8 ۰۸ ۳۳ (69۳] 53۱-.-
 ےوتاز ج٭ ۳ ×× ہہ ہ:ا×7-ہ ٭ 5)3 5

 وع پک 9ہ دے ہہ ٭8رک ہ۲۹ <۴ ہ٢۷. 7۳7
 یوم 5ہ جو ج٭ ۷۹ م35 یگ ۴ 9٤۱۵

 -میہاو مج ٹی -میرصم 0 م٣ مہ ا36
 سےومو ۔مد× مد .عبوگک۔ یىعرم[(ج "٭ٛصاْ ۷ رک 57
 بیچ <۲ت21۱ ۹3۳۳ہ ۷۳74 ۲۳6 ۹۳۰۳۰۴ ×۱۳ ۱۲۳ *۲۳۴ 1]
 ےہ جج بچ مج 5ئ۱۳ 2و3 (مص) ا5 << ۳

 بجو و ٴ3٭کك ٭ڈہ 1چ ۲۶۳ ٭ ٥٢ ہ
 مج .(یجتج-ج٭8)

 چیر( ک7 58۳۷ ہ۴ تے ۶۱۳ <۹. 7
 و جم وے جو ۹ہ  (٭۹ یو۰ (٭ير۔"مە یک ۳۴
 ہر 5 ہ ے درصاخع ہرساء٭ 1پ مو ٭م۱ ۹۹ 5۳۲

 تے مے چو مج ]مج 1۹۔۳ ۹238 ۱5 ۹۲931855 7٦8
 ]!حے ید ۓرد ]ےب ۹< جج ی۳۶۷۳ ۱3و16 م٣۷۹ (]
 ]کہ ہ۳ <3 ۹ ٭) ۲ ہا ثا دے 07۹۷۳1 5 6
 جہ و ]عج یک ]ہد ۸مال صر ہ۳۷ ۳۳۹ ہ
 ۔ح٭ موج 8م يج یہ۷ 8 ×مٛ٭ ۹ک <رئہزإ 5
 ٭٭ ڈےہ ۱ ک٤ 836ہ یک 05 موک یر ےووم >۳
 ہی. و پو رو <۳ 1 2 51۲ ۶۱3۳۳۴ 5571۱
 بج +8 2 ]مج ب١ ۹۹5 م5 ہہ 3۱۳۹ 3۴) ۴

 8< جو ٭ہ ۹6 یّعامََمَرلاََ ۴9۱ ۹ج را بیعت
 ۔ےتےر -٭۔ وججج ]بم ج]ا×؛] ہ م0۶2صھ۳5۶ <5 891 ک٭
 وواجعج حج م۹ ]وک ص۴۳۴۸ یدحج جج. ہو۱ ا5
 جی وج ہم >۹ جہ8 ہم ہہ ۲۳۷88 ٴہ٭
 وڈج ہہ جم 8× ہج -ہر ٭أ9م ٭+ع 4 >م 5

 ب-] ڑ۰ تو ]۲٣۳* ۳5161۶ ۱ہ01۹۳۰۴)۳ ٦ ٠ ۱۳۹۳٣

 مو ا ڑی تچرعر -7۴۳۳

۹۹۱158۱ ×× 

 9 355 ٭9۹ مج 5۳۰ جب ۹۳۸۷۷ بنک ×۶ ۴6
 ےہ مج ا5دہ < 2:3١۱۰ × >۳< (؟كیصا 31۹ 7۴+

 >9 7۳۳ رمز کک نب ہہ 3 ٢١٣ج پر

 ہ1۹]3([61 ٢٣ ۰)۱۹۹ ٣-۹۱37 ۹1۶1۳] '٣7٣ت×۷.ک ب۳٢ ک
 3.56 ٭٭ ٭ج ہہ :٭:9٭ہ٭ می ٭ہا9لوآ ٭٭۲ ۱

 ہہاوا جت ہم۱ (و٭) - تآان۰ح ۱ ہ۹۹, جل ۴9۹۱ ۱<,

 نحو ٭وح ۱ (3 - ئا× ۱ تہاکب بم مے ]و مج ٭چ٭
 ت۳ ۷۰ ٣-۳٣۴ ہ۳۰ ہم 89ہ ہہ تصج ثو۱ بج ٭
 ج7 '-ہ ۹3۶1 77۱78115 8+ ا×تک ٭.۲)۹18 (جع) ج
 72:6 م۹ 0 ۹)6 7۹ ہ7۳ 0 198 ک۹۹ ۴۳۰۴

4۱ 8۶ 7۶1 ۳ 

 275ہ مک ماہ 93تو ٥۹+ ہہاژو ٭٭ 69
 م3 (>0) عج ہ۴ ٭×<۹٠۱إ) ۳× ۳ج ہبج٭ 9ڑ 3ک 6
 514 ۶۲۹ 2 ی٭٭ ۳٣۳ہ 51۹ >5 م٭ا8 ۹*5 ی٭
 0آ جج. ہججی٭٭ ى٥)ر۔ جہ یم ٢> جس مو 5
 بم پ25 50 ۳۹۴۶ 5618 5۲۴ : ینیدھی داه وه “85 چ6
 ےہ. وج ؟]مم "بول عد أیرجآت -و٭ہ ؟معٛ-٭+
 ہ55۳ ٣۴ ۱ ا۳۳۰ ٴ.,٭< ذ3 ؛مے٭ ات ت۶7, “25 ۳۴

 ۱2 6 ہ0, د1 دجوسج ۰۰٠۔۔(جُ>٭٭7 1'-]۸))

 ی5 ۹ج ۴۰۹۰ 2 ۳۴ یر 8م : ..رو6
 یو جہ مہ” ج-ں مد ٢ج مەى نر -٭) ہہ م
 جہجج -٭م٭و ہ٣۳ م٭ہ ٭<تفورو *9(٭ی ہبراکحچج ة7

 ٭ّہّک. ٣م. بجو >×خج چو 8۳۲٣۰ ہ٢ “۲۱ کتا
 ےک وماووز ہدج اج ۱۔.-- (ع۱۴۳)

 کتا ہ (م٭ میىە ٭ت چک (ہعر ہک 89
 27۴.7۱ ٣۳۰٣۳۰ ت5وات0ک <۴ ہت ہ۴ (8)
 ج3۱ ی٭ عج ہم”. موجبت] "م۶۳ ٠ بم تو ٭ہ
 ×5 ۱۱۹ا ک۹۴۹]) 9 ٭ر< ہ۳۶ د3 ۳ 3 81
 مج ۹۹و۶۷ : 1۹۲۴۹ ٦* 5١1۳ 714715 ۳۹ کا (1, 1 157

 5 11۹ )٥177( - ٦× ×× 3 71ر

 دڑو (م13۹151 1)۹82 ٤ حد: ہ0 6 0037۷
 یر م.٭ ۹83 ۳۲۰٭٭ ن5 ہچج٭۰ 9۰ 3ہچ٭

 لیہ یبہ وجج٭ 3یز۲٘ عمچح)ز ٭جچےہ ٭5 ۹ ٭ ہ65
 ز3۹ م1۹8) ۴۳۰ ۴18:7 ۱ ٠۱۲۰ :مر+5 یزڑکوراجج 1۴

 ۹۹۲ج9 ۱

 .... لَرلابم اَت قل لاقِد - ع۰ یّح)ز ۹۰ : 8 ہہ
 ]573 ۰۱1471111172 ۹+ 77-27 ) ۹)9۹7 یو مج دب-_
 97۳۱ ×5 1۳ ی۹ 3۶178:26 ۱ ۶۲۹۲۳۳ ڈ۹ 6-1۳۳ رک (جحمز

 0ق مت اک م۹٭ )ص۷ و۲۷۳ (ئ ۴ ۱۰٠۰۳۰٣٣۳۳
 ۶ ۷۸95 ٣ ۰. <97۳1[1 7 ۳۳۳ ء77

 م۱۹۰۳ ۹٣۳۳۰ )م[3۹. 1۷ 8۱۹٣ ۹۳۱ ٦۴ 17 ٹو
 می٭ ۶۲۷۹۱٣٣۶ 5۴ :۱) 191 < ہ15۳. جود بج.

 ۳ك "۶] ی٭٭ 23٦ (۹؟تج ج٘٭ ہاذح می
 م0 أ۱ ٠ج۲ ×× ےہ ٭٭ہ3)٘و حضر ۴



 ہی

 بج 26 20 ہ ۷ -رر. دت ط٣۳ ××
 یو وو ٭٣ت)۹ 192, 1 9۹ ۶167۹ ۴ 711۱

 خطورج ہ دجتاواڈا(وج مح ہہ ہہ ا255 ۴۶۲ ۲ ہ
 9۳1 ۰٦ ۹19 5وک ور7)4 (عئ)۔۔م ۰٥5195 ۴1۹ ھ۴
 و توا ت جج ہ+یرج وو ہی >مع.کات ٭میو گجأك6
 از 5ا5 7 ۱ ۹۴)۳۹۰ ہت ھترق)7 ماہ۹ ×71ت 527+
 ہ3 مج. (یہٰیچو ۲× 37۲۴ ي۱ ۹۹۳۹ ۳ ۴ہ رو
 ہ93 نہ جت ۹٭ت ج ٭ػمە<۔+ج م6 8ك
 د٭1 أ1۳۷۰,٭۷. 23× (دتر ٣۳۲۷ م×٭. ۶
 ےتبہرج وج × مج یم 8, ٭"ئ 5 ہ۸ 6۳۲ می ٭
 ؟(ت ۱۳۰۷۳۳ <[[97۳۰ قد >۷ ۳۴, 0۲۲ ۹۲۳۲۷۶ 3 5۸1

 5اک ٢< 5نو ١ کی ۳۴۰ 35 عج ۴٣۶ ۰۲۱ یاکڑچ؛ وے
 5۹۶ 5۷۳۳۳ ٦× ۹۱57 *715 3۲۹۱۹۰۴۳۷۹ و۶۱۹ 7۹۲

 ک٭٭ 51 ۰ ۹۴5 ۶ 5117 7۲۳5 ۹۹۷7 2181 75۲۳ 7 ٦
 <۱ م۹۰. عوو جب ۳ما <۱ ۴16 9۷۰۴ ۴۳٤ ٢×

 ۵أ۲۰)۱ ۹۳۴ ۶۳ ۹:۱۷۳۴ 5۷۳۴ 57۷ کا3 ۴۲۴ ۹۳ ہہ
 ١۱ ٢ 56 ۱۳٦ :”٭٭۲ ك٥د 85 ۳ا ۷۰1 ۱

 کاک )32 ع٣ ۰۴۹ ۹931 97 ۶۳۰۶ 71۳ ۴۹ہ 1۴ ٦
 ٭ااک, 51 ہ7 ہہ. ۱۲۳۰ ۹۹ 7)793 (×88) 7 58

 میر م5 5۹ ۰آ ٠ ۹ت, 175 ۹۳۳۴ ۰۲۴۴۳ ۴1۹
 ہی. 6+۱ 5آ ے۱ ٣۶ 86 وج ع٭٭

 دم ۔و٭ وصرک ہ:ج 16 ۱ ۳۴( 40٤

 حل - ( ٴ٭٭ ہ0 ٭:جج مچ ٥ہ ہ٭ہ 8۷م )

 يح” 3۹ 5۲۳۹ ی5ط)ز ہہ ۹ک مج مہ ہی ٭ج٭ ج5
 ک51 92 ۳۴۳۰۳. ٭)ک آہ. بج چ ×75 -٭۲٣٣ م١5۶۱
 ی-ە,.ہر5از ہظاخواوکج (6؟۶ 8ئ ی یج)و5 90۴۲ ۱۴۲۳۳۴, ۹)

 51٦5 نیبج ح9 0ج 7 ۰۳۶۲۳۴ ۶112 3۱ 31 ٠۳۳

 25 یبج یک م۲1 215 ۳3)۹) (352) ک3 ۹۳۸۴ 3۹51, 78
 تو کڑے 6 ۳٥۰ ۳6 ٥ر م٣ م٣ 5٭۹[9)3ہ یو <۰
 مح “گکچ ٭ 15 ہی ۳۳۳۳۰ ]5 ھج بہ
 ھی 5ا[27۲5 ۹۱۹۰۲۳ ۳۱۳۲۳9 13۹ 3 ٭ہک٭ ہہ "٭ 7)3313

 یچر ہ٥1 ہہ مج ہی ۶۳۳. ۶۴6 ۹8 ۹8 و9
 -حوە م1۳5 1۱ "7۴ ۹:۹۹ 7) ۰۳۰۴۷ 5۷۴۷ ,])٥۷۰۷۷۳

 ا اچ ۱۰۰ ہجح می 98ص1۱ ٭8٭٭ رک ٤
 3۳۳ جہ 9. ئ5ج ہہ مک مج ۹3ئ ۱ 6

 ۷۰ ا٭9 71۳۹ ۹۹۴۴۴ ×۳ ن١۴٢ہچ٭ ٭ 3۳
 ٠۱۔م1 1و9۷ 5آ ×5 21 ک۷1 چ8 (7۲۷ ۹۹6 9ا۳۳ 713۱ ٣۴

 >۱ 33× (ححز ہ1 ١ ہ5 لک ۱۳۳ ج٠٦.

 ھ۳۷

 ایوڑلا تہ نص ت ا ناشتیدار  ۔-- جا ]جج ہم

 .××۱× :× ےہ تحوق٭ وک 3چ ]کک ۶۳ می ہ8 )
 ے٭+ہےپ ہرے +۳۰۰75 ہ۷5 ۱۱ م939 529, ہ۶ ×ز
 خعچع٭و٭ *مج يج بہ م5 986۱ یوم >٭م٭ی ہ۶

 ك۳ ہ۶ ہہ 335 (د) ×۷× 2ی 6۲ ز1۹ 7
 ج5 ۴۲× ۱) ۹۹۳۲ ک3 ۰3 ک۰ ہل ہ۴۱ ہ5 فبر٭ مچ

861۱ 

 ہدیہ : ۔٭ت)2 ہنشیٹخ یل چ5

 ]۰ سد >م> مر ہہ طط ہہ ور مج مج
 ۹ ہہ ٥٥۰۶ ]۹۶۳ ×× ۳۰۳8۰ ۱- (3۱7۷ہر32ا)

 یدتاذایرگان (یًعوہ چکلہ ہہ جر مد 5ج
 9:) ج6 ۲×8 یچرز ب٣ ود ٴبوچجعج جہ
 857 ۳۹6 ہے 5ط ہک م۷۰ ہم6 يوچ.و 3ڑ
 8:۰۱۰ دت ٭:2 55 *ک ۰3۳۳۷ 6۳ ما ہ و
 3۳ ہ میرى 38۲ ي٭ چ3 7> *+عچ٭+ 9ہ
 ےہ ك5 ہم 91ا دت ہ۷۳ ہرء-6 6 >5 ہ6
 ۹.۱6 5طت۳579 5 ×51 2۶۰۷۸) ٭ہ ج84 <٣] ٭غا
 ۹۰ ٭ح ۱ ۷۴ ت.3)د حر “ا 1ل. ]ہک ع٭

 .٣۹۴ م٭٭ الوجود << <۹ 5۰۰ تو مو ٭م5ج
 ہبصح *۱۳۴ *5۷۳۰۵6 55ہ و۰_۳۲۷ انتوہو موجو ک6
 *ڑک رک ت٭٭ ٔروے٭ ۳۳۳ ۳۱ ۱ج :ےچ ٣9۰ی :ج<

 ٭ک< ۰۹3۱ کاڑبا ٭ڑک5 ٦× مر ؛ ڑ۹ چے ر2 چہ یر
 2ئ ہم ]۳× ج٦ ٢۳× ب3۶ ٠× ت۸۵). ]7۳۰ ہ))×۳5)

 ڑ6 ہ ٭یە 8۴ج 5ا85 رک "1 ہد وچ و 6

 ٭ہ ۶۳۰ رھؤَمَْكا بی ٣م ہہ ہ 8۶ہ ہہ

 ]قد دآ ہ6 بو ر حح حت تب56 ٹیحر ہہ جاو
 1< <6 ]70۳5 ۹357 ہدآ 1>٥* ×08. 5دا ۱13۴
 ٭٭ ہہ ہ۹٤ م5 0(1 ہ0 5۰۴] ث۳ ۳ ۰17۳ ج1٭
 9۳ ۳۳ ۴۶15:7 ۱۰۰۹ 7)7713 (ک32) ثا ×× +3 ۳

 9۳۷۳۰5 85۳ م۳ ٭٭ بہت جور ].]ز 3یک8 ہاری 8
 25 (38) 411 8۳ ہ, ۳۰۳۲۳۰ ۰۰ ڑ) ٭ ۱
 م3 ی وہ وچ ج چرچ ب5ت ۶۳۰۱ جوچ 86

 ۰71 3)7 121۳۰ ۸۲۹۳٣۶ :] 77× ز

 ٭ت2ح ۰۳ ج۱ر و +ج قصد )ہم  وورووہ

 ۶۳ ہ. ترضلاحملاءامن تن چ>٭-ججپ
 ۹ہ ۳)۹3۰3 .٠۴× ۰۲۳۰ ۲)ز ہ *:َِو ]يک ےن ٦

 (ہدجرم ججا5 ۹ ہ ۶۳۷۰ :صر,ک)و ر دججعس> 1ذ5 “+۳

 ۹۳۹ 7۴5 5ا1۳ 7۴ ×۳۴ ۳ج٭۹3ہ+ ب۹۴۴ ۹ 955 ۱3۰ 8|

 +١18 ۹۳۳۴۶ 65, 5۱6 ٭-× مج ۶۰۳ |١ ڑڑ3ا×د 5 بج

 کج ۰۹۹ 8 ہ6 “وہ96٥2 ۹۳5 ×۳ ۲۳٣۰
 1 ٭×ی× ہج ی >۷ ہ ×۱ط ب1 ہ5 جااخو ہچچ چ×
 و57 ۱34 (< >٭۹٭3) :ت× ۰ ٭.۳×ہ] 956 ہ56
 حر و 5 ۲۳۱ 5ا۹ ۶ذ ٭تاأ 7ہ. ہہم <
 ۹575 1 *ا5یک ۰5 ×× ۳ک ۲ جچجہ× *ۃک2 ۰۳ ٭
 مح( +۳۷ م.ق1+یئیج ۲5۸) کے چوآ ہک م٣ ےہ

 ٦5 ہ ×7 م۶ ۱۳۲ ۰-88۰ ثدو جی وچڑووبجچ
 ےس ٭ مے ۳ ٭ جج 2۳۳ مج -حج بو ۹ق جز

 مہات5٭ 35 3۱ ۴۳۷۳۴۰ یبہ مہ جو 77ہ ۳ئ د۳ جج

 <1 557 1115 8۲5 “18۹۳۰ ہو3 ےہ توجحو ھبج) ٭حر

 بات یص گار الدج 6 جج "ہ۲ ) مالسا ×ج××ر ہک
 حی ہ7, ہجچجا5 ج0] ہ ]۹۸۷ م65 ۱ اج ور ک٭ ہج رو

 ہجج ۲۳۹۳ ۰ج ج بہ ۴۸ہ ری ]چل بحجح بج <رو
 ٭٭3چہ <٣> 3۰ ۱ ۳۰2 7 ۹ 51 ک ۹۹۷ ڈ٤ ٭) 8۱
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 نال یرک تل اَت) ۰ -۔ (ّر3 0: ]۰۰ 6
 3چ 3 و: ) يا ب ہدجچچ م٦ ۹۹۱ .۹١9

 نآ٭×.٭ ٭١× 5۳٣ ٭]ک۲ ۹۲۲ئ: >۰" 9۹۹۶۳ ء٣۳
 جم 3 : ۲, ۰۷۸ 5 ۶۴۳۶۳ 5 ۰1۱۹۹ ج (ء۹۵

 نجی 3٥9 یو۰ ہ9۹ 67186 517 ۹۲7۹1۰7 ۴۹ ۱

 رِظَع مْبِدِهْيَدَنَو -- (۹۰8 7 ۸ ۴ ۲ ۴۹8 ٣۴
 وج 88. 7۳ ) ۱5 ۹ 6ہ, 77 ۷)2298 (371) ٤

۲ 187۹177۳ 7۳ ۱9۲۶۱ 7 9 7 7 88 
 ممچا ۹۲۴ 51۳ ۴۱

 ہیرج-٭. ۹ 3ہ مج .ہ٭٭٭ 245.۰ (ہنر۔م ہ8
 ہ6 ہچجج 7(8 جہ ٭(< ہ5 "م۷ ہا
 ۹٠۳ ريِظَع (ه5۳) ۴55 ۴۹ یفڈ ورک ہ5 ی ؟٭ عج

 و8 ید ید  (م5۹3) ۴ 3075 7۳7 (۴ +۴
 و! (5۷513)) ۱

1۹۹9۳ 7 7 

 نم مالا ما متزذ نم - فو
 ٠۴۳۲ 5 7  3 1۹۳۲۳۴تآ ی×۹ ×۹× 7> ٢۷× ۳]

 8ور ) < ہ٭8٭ ۲۱٠7 559۳ ی٭ ۳۰۱, :۰۴۲۱ ٭ 5
 ×۴, ۰۰۰۳۰۰ ٣۰۶ 8ہی٣ ×0×. ت٭ << و٭
 ۱آ 7 ۱ 75757 ۹175 ۰۱۹۹۴۱۹1۳۹4 7ا 5۲5 ۴۹
 ہی9 ×٭ )س٣ ۹< ”٭] و۲۹ 77 ۱۲۹ 75, ۱۹۹ ك2ا

ٰ 5۱ 5:8 ۴۳" ۹۳ ۶۳5۴ 87 
 دد-حح ہے 57 ۹۰ 85 ۳ا ٭ ۳۳ (85ا81)
 مہ فی 3 869 م٭ 6۳7۰۰ ۹95 1۴ ۱
 و. ۹8 ہم ۹778 ۳ج 83 ۴۹۱ ٥:8 ا۹۱ ۹۲
 آئ ٭ہی٭ "3۹ ہ۳ 83م ۳٠ٛ٭۱ ٭ ۹ا ہہ, 5
 ]×۳ ٹچ ×٠ ہ ہ٭وم× ]۱۳ہ ۹5 ٭5۳) ۴۸۹ ۹۹
 ہہ 75م ۱۶ ہم×٭ ج3 چھچك ٭۸5۱۲ػہ۲ ۹۹۳ ۴5
 35۷1 >1 4 5۳7۳ (277)-ک7 ٥٥٥۸ ٹاک ۱۱۹۳۶۸۳۴۸ ۹
 ]م5 ۱ ٣۳۲۳ "۳۳7.5 ۰۰۷۹۳۶ ۳ ٭۴م۔(ںیجر (ہہہ٭

 مو ×۹. ۶۰٣۶> نر اتم ---س <8,
 ی <۳ م۰۶ ۴۷ 3< *(وکا یڈر ٭م۳۰۳ "۹۷۳۰۱
 کب م6 ہم ..56 5۰ ۳۱۰۴۰۹ (۹۳۰۳۷۰٥.ت<؟ ک

1 ۴۹) ۹۹۹۹ 01۹1۹5 1۹7 

 جج ۰× یمای) ؛ دجم-ددحج ہ57( ۲۷۴ 7
 مم 297 ہجر ر-ی۶۱۹۹۱۱۳۷۳۳۷۰×٣٭۶ ۰۴7۴ ۹ ۶ک

 51 (يا:) >۳< .+17 ۹۳ 1۹77 81547 +١
 جمعہ ۰۳ ×0 !۱٭×٭<× ۹<. 5 یر
 ۶۳ ہ۲ ٣ب 5۲۳ ٥ قا ۳۸×3۳ '۹۳]

 ]77 ۱771 ۳7۳ 7 7 ۲7۰-۹۴591۴1+ ٥۴7٦
 تچ8 ۳۹) ۳. 1۹ ۴۹ ۹7۶۱ ۱۰5۷ ۴۰) 26 ۱۰۳ 4۹۰ و25

 ٭کگےت٭| 5۴ ۴۲475 4 ۵:۶۲۹۶ ۹75 3۹571 ۴ا ۱

 ۷۵۱ ۲۳ ی أمو

 1 ہیک ہری نک فیل ندیءاترگ از
 1 ةارلتوم نما ن ابد ند دم یتا تا
 یی عو میلا نا قبا

 عام و تو نشا کر نو
 وُدِعَلا رگلا نیا موم وک داود نو رشد یوم اج
 روش بلا نیلا الا ف مورد اج
 ناتھ ء ترک عرطتت سلا طاری فاش ا
0-۰ 
 ییا یار انا اد وا نوادھئاع انا ا
 وان او اد نا ول ا

 1 رب ٹیرکر هللا“ اتافللا نسخ نزد نال شب ات ۱ ےہ یہ رو (۱۶ ےسوہص ےووم ےےیوص

  َلعژلس ہَننِخِاَلا لویلع اتار و نیلا اک
 ! نمدنا9نیحملا یزتجج تلک امن سا انب
 1 6 نسل نیلاطوپ یاد نیم لا اک ابج اک

 مو وک بچ جہ ہ ۷7۶ جج وو مر ھ۰ 755 ھ
 ممجر 5537ہ ہ٥ وک ۸ت ھچر نیدم)ر ب59۴ 8
 ت71 ٭٭8 7 "۶؛ نیز كہ 86 پچ ۷

 ۸8حم7م8 ر نیردر  جد وج. 5۶۳۷م 7۹67
 77-٠ حج ہہ یٍجج٭ 8ر نیدہر یہ یجج )7۳ 758
 ج٭ !٭ +٭ى جر ہن٭ سہ وم و مر جج ٭م٭یج مرچ
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 777 2.۱۷۰)ر 777 ٠ 27۳۳ہ ×۰7 77۳ 277 89 5
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 وج 5ئ مرہ ر نیحجحج)ز یدہ٭ ہرا ×ىبآ+و٭ ھ۳۳
 یک مجح)ر 5 8ہو 2ہ وج 77و٭3) ]مومآو ہرً×+
 مجمر 5ووٹ 5وج 75 عوکر یجمر ۳ک یىی رو ۰۳7ہ
 ج٭٭۶ مروج ۸ نو چچ ۲۶7 میدعر ہمر×ج 76۶۹۹۲ 7۳ ء۳

 ص۳" چج٭ یج  ×٭۳؟ہ+ ج77 ۶۱857 ۳7۳۳ ندحز
 ت۳۳ ہ5۳۳۳ +7۳ یخ ہک 77 کچ ۶( 7
 مدر بجو ہو ہہ٭ ۷۹7 ۸۰ج م۳ إ تم٭ برج بجرجچ
 ہہ 7ر ندح) اوج چرچ 1377 ۹/7 ۳۳ 1ز

 مجحر 58 ہی بہہ وڈیڑ٭ ×۳ ی 7۸377 4ج 7۳7
 میدمز ھجرچجچ ۸ ]وو+م (8 مہ ؛ یمدز ی٤ 8
 >ہ ہہ "ہ۰ جج ور یمدر " 686 بہو 72

 جج بجو  نممر 5مو 6۳۳۳ ]11۳7 ھ۶۱
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 ڑ6 وہ۹۹ 7ہ٭ا3) دل مات کرو بچو ب ۷(۴ مج×٥  ٭
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 بو3۹) "۰ ]جح وج٣ ہجج ہ٭چڈو<ک بج ہا وے مچ

 ۳۱ ی ٥۳۲۷ ٣٣ ہے م٣ئ۳ ٭(نج أ۰ ۱۱۷۳۷ 7> 717۳٦
 بج : تل ۱ ۴ ۱٠۰۰۶ ۱1۹۶ 201 21)13 ک5 ۰1ا3 >5
 ہ5۹ م۹ جي جی. جج 385ج 5ججز ۳ج "۶

 2۶15715 557ا 757 ۴۱

 ۹5 ۹51 +1 ۹۸ و۵ 5 ک٤4 >۳. چ٭٭۹ :ج٭ و
 ٭ ہ۱ ۶۴6 ۹۲۱89119 ۶3) ۳۷۹۶۹ ٣ ۹۹0۹ ٠۴۴ 5٢٥56

 ۹۷۳۷ ]۰۲۰۴ *(۹۹۳ ۰ ہ77 75 (3×ج)ص ××
 و۹۰ 31 57 ۴6 ت837ح وج مو ۱ 7. 3597 حجر

 ۷۲ ط۹5 7۰۸5 ٤ص- ۹۳۲۰۲۴۸۰ ۳۶ ی۰ اج 1۶۸ ٭ن]
 32778۳5-۹۹ ۹۶۴ *٭ 338777 ٥" ا۳۶ ×۹ 5
 م۱٦9 ۴7۴, ۲۱۹۳۹ ۹۲۰ 5۲۰ ٠۰ ٭ڑ5×ا3 ۹۹۲۴۰

 ج5 *ا۶٤ 122 ۱ ٥7۹۴75 7577 375774 .٭٭ 32۳ (جج)"ج
 میر و۹ ۹۰۱۱ ٣.۳٣٣ جج 7(۶ حرم. ہ8. )
 9× ہہ بحر ي ١۱ مم.٭ ]قت ۰ 6 ۳۴ 68
 ۳ ک۶۳ ی3: ۹9۹55 ۹:585 <زک ۹۷۲۳۹۷۳۷۳ >۳5] ۶۱۳۰ ۹۳۳۴
 ہ3 ]'ٌی.٦٠ّ ۵6 ہہ <رک٭._ پہ 86590 9و3 ۱ ۹۳
 ہ1 ۰)38۳ لم 6 ×۸7 ۹9۹3 ۳۳۰۴۴۰ ۴ (1۰1 ۱

 72915 511 5۳51 51 “ا۳ا ]۰۳ و۶ ۶1۱

 جہ٭٭ 8۶ یہا:ر 8 ہا 18 : 3ذ1 ۲ <

 د8 ۔ےتتدمو بوس

 ہجر م٣ ہم وہم 887ہ چ[:")۔وہ
 1981195 3ا9 ۴۹۱ 556 ک۱۰ 87 ,3( 91 318,76 ۹٥۹٥۶6

 ےہ پیجۃچو ۳ت٥ ہب٭ 885 تاج ہە٭ 68پ
 2891126 ۶۹۱91 77,9519 )3)18۹ 2173) قہ و×

۱ 135 

 ںرح) ۷ت. )1۹۲۳۹ ۲ یب5 ہم, 3۶۳ ۹۹۹ 7
 (حہجر ک5۴ 1, ی1۱۹7 ۲۹ ۲٦٥0 ء۴۳ <۲۷۰۹۰۳) ہ۴۱

 بج 8ود ۹۳۴۰۳ ہہ ×× 357۳ یم ٭ہ ٭دصد 8۳۰ ھجح)
 وہ3 را 7(۱ ب.) اچ ۹۴ آ5 جج ۹٦
 ۳587۱ (۳۱۲۳ ۲۳۰ ٭7*٭٭ ٭7۹۳ ی٭ ہت 7
 ہتاترٰ 5۹٥۶5:١1 ک۱۷ ؟ڑ3۹ ؟) 34 +۹۴ 0)ہ 6و ی5

 7ج 7۹3 ۴17 (۴۱۰ 51۹17۴۱ ۴۹۰ 7 1۱ 7.3 237:1 *7)3) تو
 ے35ے و ۹۹ ہہ ۹۳۴۳٣۱" ۳٣ہ 98٢۱ ۔]ٛ*8٭.1

 >5)٭ ح۷۴۳۹۴ ۹147113571) ١

 جہ7 1۳7 ۶)7777 ۹ ۹ ۴ )۰>( ×75 777 ٣
 ی3 (م۳9۹۲ تا9 ×98, (۳۱5۲۳ 5۱4 ۹8۲۳ 7)585) ٥

 ×× 1۱ 1 6)453 "م6 ۹ ۹۰ دت ب٭×٭ ہہ ۶
 ٭٭ 13775 (72)-ی٭ 5 ب×٭ : ×77 ۹۳۳77۳" (>3ل:)-ی۹ <۰
 ۹۱ 3355828 د15 ۵19 ۲585۳ ۱ک >۳ 755 ۴
 (ہورمو ودراکاوج 9)41۵۳ بب٭×6 م7۳ ۹م 7۳6
 ٠۰۱ ٦187 1۹ج ۴ ٭7۶+ 5۱ ک٭ 5۷۳۰۲۰ ۶27۳۳۴ 9۹

 “ا5727: ٣ ی١ ہد ۱505 37 ۳7-۳
 ےبجاتک ۱ ہ۰3 ٠ہ. "ہت. 0< 5ھ -٭ت٭۶ ۱ ٭ (۰)
 ہال 7. ک۹۹ ۰7× 77۹7۳7 7۹ 18 ۱ 7
 (وطصو) "7 “ےہی٣' جج و. ۹×۳۰ ۳۹876 ۱ 5۹۰.

 9 ×57 ۳۰ا۹ ۳ ۹37 87ہ ٘ث۹۰ 3)۱733 7
 “ےورڑج+٭ +7 ۳× ۹۱ 388۹ ۹ ۶۹۰ ۱)٣۳۹

 “ہر۶ راہی رجم ہ7۹[ ر1 م3 68 37۹8۴ ۱۰٠۳
 ۹ ک٭< ر9۷۴ مو ۶۰۸۴ "مک ٭۸ طا7 ۳ 5
 ج2ت +55 ۱۰۰7 387۳ (ھلا:) ۱۸18 5۲۰۴۲۸۹ ۹۴ حج ک
 بم 7)4 ءء٦ م۳ ى۹۰: ۷۹) ۹53+ و55 ر<ک ہج

 ب01, 159. 113۹59 5۴ ١)۶897

 ٭٭ >-25۲97۹ 71:988 717۰۴ ۶ ۳۰۲17٦ *[7۰۳7۹۰۴۲۳م۹۰ ۹ ()5
 7۳۵۳۲۳۴ 7 77 .۳× ۳ 7> 71۹۳9 07۹ 7٦

 یورک م۹ ہ8 5اڈج5 ۹58۱۳۳ 5تا۹۴ *۲ج ٣×
 ٭چ<< 3 ۹۹۹۰ہ *[۹٭5 بج وی 8ئ ٭

 چ۰. ٣۳٣۳ 5<٭6 ٭"٭ ہ. 98 >۰ ۲۰
 -ن٭ جج ب٭ ج٭٭٭ 9۹ہ م٭ نیب مت کأ مو
 259۹ ۴8 7۱۱۰۱۴۴ ۶۹۹۴۴ 5ا۳۰ ہ۹۳ ۰8۹. >7

۱ 

 مج با "<٭3۲و۹7 ی۹۷۹۳ ۹ ×× 8۹9 میچ
 ٠58 ۱ دم۹ یبقاوج ہی ۱مر ٭٭+ 3×1٣

 )3و <۲ 5۳ 5 887 یعہا0) >۰٭ ۹58 7
 ]8 ی۱ ہہ ثنا ٭ ۹1۹۵۶7 دہ  -٭ہچ٭ 3یو مچ

 گڈ ۱ ۴۲۳۲ "×× ید>× 0078 ۳چ ۴۳۰۱ "ہ٭۹ 7
۶ 5 1 ۳< 0۹ 2۳۹۶ 51۹ ۱۰۲۹- .۰ 



 چاک 7و37 ۰ ٭مو( >۰ 83و+نچ ٘ہچ 7آ
 5۲۲۳ >8 ؛: ٣۹۹ہ ٣0× ہم, ںلخ ×9 ٣۹ *رزاٹ ۳۹1۱ 9۹۹
 جج .حجحج و عج ((م۹ جعەم٭ ا06 ۳] ۳7۱
 9ك5ا 51 ]۶۰ 8۳۰ ۹-۹۱۰۳ ۴3۹4 >٣٭ و۹ ن١7 ہہر
 ۹ ۷۰۶'۱۹۱ جا ۶55 315 ٣٤× ہا ھ۶٦۹۹6۲ 357ا
 ٭جہ ۳ع ی۰ ۴۹ ۴۳۳۳۷ہ جحوج.م ہ۰۶ 5 ١ ۹ہ
 ٭٭۱ کت: 153 ۹8 ۱771. 71 73 مات 7 ۰ 85
 ی۷۹٣8 (۴۴۷۷۲۳۴۳ (7:316 ٣ 317 7۴۰1 ۹۰۹1] ۶۶٣ ج0
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 َنْورَْحْمِلَمهتاَو و ںیک۔ - (59۳۶۶15 651 5۲۴ ۴۵1 ج5
 ق6 ۱۳ جج یر” م۹ ۱ز 9۲۰۳۰۳ ی٭ (, 6

 -۔ 1ہم ۵۸ ۰۰۰۱ ۳7۴ 7۴ ۰۴۳۰ 5۲٣۳٣۳ ۴٢×
 ۹.۱ کا 7۹ *۱۹۰۶۴7 5۲۰۳ ى۹۹ 7۶7۹ ۳۹6 ۶۱8 ت٤
 ×۹ ۳۹۱۰۰ ۱۴ ج5 ہہ, 57۳ کر۔۴ 9۹7 6
 مج. “۴۰ 5٭9157ج <ہ ہ5 ت38

 >م56 88 ۱۵۹ 1۹۰۳ 8۹1۹ ۴۴ ٦53
۱ 471* 

 ََِلْكْنْلا ہطادآمعاَلِإ - ۹۹۹۳ نیصلخم ×۹ 0۳ 8
 'ڑ٭ وو ۱ ی٭ 5٠۹ <٭ یہ ػ8 1۱۹ ۹۷۳ ١

 ۹. 5 55۴ ٣٢٢٣٢۳ الا )۶5)*  یک٭ رچ۲ <
 +٥ مج 8 ٭٭ م۱ ت۰ ۹ 6 886

 ہ۰ ۸۰۶'۰ 3۹ ۴ - 0۱

 نژسیای لَِنَحلدَس “2973۳۳۰ ہ 38ہ (ح8)ر۔ہہ ٭٭ ٭
 37۱97۹91 ٢۳× 1٦77 ۹۹114 ٠55 “تچ٠” ٭ '“ٴ'' ج۴ ×:ہجچ
 ٭ج ہ۱ مم, انیس مچ نینس ۳5۱ ی۹۲۳۹ ہک 5 ۹

 ×7 ۴۹ا ۱

 >-ما۔ ہ1 ۶9۰7 ۹771 777 7ک (37)-۴ 7۹|
 مم 8یت ۱ ی ۹۳71 1 مہم 656 ۹۱۴۳ ۳۲۴۱۹ 7

 ۹9185 ۹55 ۹8۹ ہ۶۱ك۹۹۷۷۳۷ +۶7 ۶۴۳۰۳۰7۴ ٤6۹
 ۳۳۴ ۳۹۱ 7 6, ہک ۴۳۴۶ ۹19183ر٭ 7 ۳۳× ۳٤

 ی۶۱۲۱ ۹۳۱8 5× ٭٭۰ 8۱۰۰ ٴ۔٭٦ ۶)1۶6 7 +96
 ٭تت ع۱ ۴6 ہک۱٣ ک 8ب می ۶۳ :×٭ مج 1۱۰7۴ ٭
 ' 7 8۰۳۹ 30ئ۷ *۹ *٭۹ یب٭ "8, ۹۱۹۹۶1 318۹15۹: یف

 7.5 ی ی۴۱۳۱ 5ج۰ ۳ج ۱ ۳۷۸) ہ۳3 715۳ ۱۹ : جی
 حج ہ۳ "5 یب۹ ۱۲۳٣ہ ہک اہ, ۹۰۵ ہہ
 ٠۶7.371 ہم 3۹6۹۴1 >5 ی۹۹ 91۹1181 31 5

 ڈجو |-۔ (یمہقاوجعجو۳)

 ۶ك

 ×۹۹ ۳7 ک۹٭)٢۳ ک 1۹715 ۹۲۰۶7 ٭٭٭ (,, 7
 یچمر ۱85 9۸۰۰۱ ۹۹×۳ ۳مہ۰۰ <7 ۱١۱

 (:3 31 ۴۳ 1:۴۶ 8۴ مەہ٭٭ ۹ ××. ءع ٣<
 موم <ہ7۲۳ ۱۹7۳۴ ۹(5 ۹۰۳۳٣۳۰۱ ج۳۴ ہم ×8 ۹ 8

 ے٭جع ۰ (ہ:)- ی۶ ×۱3 )85 و۰۲7 7 73 ۱۰۰۳۳٣۱
 ۹7 <۳ دو .قمقا5 ۳ی ہم[؟ج ہمب٭۔

 م16 ٠13 ٠۳× 5 ہ, ۰۴ ۴5 ۰۹ ۴
 ۴۰۳] ۴5۹ 8, 5۹ 87۹ *7۶اڑک۹ ک٭۱۶۷۱ )۱۹5 ۹۲۱ ۴7۰ 79
 ہ 1 4-97 ۹-1۰ ۹3 ی۹۹5۲ 7 < <7
 م۳۷ 8۹5 ۹۰۲8۸۱ (ئ۴ میر ی۳۷۹۰, مات مات ۵4
 ۹۲58 ہہ, 7775 5۰ < ج7٭٭ 57۳ ھر دت 7

 7 0197-۶ یب تا3 ۹ ک۹۰ 31 31۹۸ ..- (چتكو3))

 ڑ6 1۰ ٥ 3۹ م151 ٣ک ۴۰۳1۹7 ۹۹۶۳۲۳۴ 8۴
۱ ۲۹ ۹۹5 411791" 

 ,7٦۹ ×7 57۳ (ہ:ر۔ہ و ۶)8 ۱× ۰۳ (۴
 805۷5۳7 3آ ھ۳ ج81 ۴۶ 71۹ ۴۱ ٥٥۴7

 8۱7۹ و5 اج ,>٠۱۹ یەوید ٠>
 میری ۴۳ ی3 ہہ ''“۸95۲٭ 254 ۹۹ 969 ۹ ۹٦

 ۹۹۲۹ 11٠۰ 2895۴ (3):)۔-ی٭ 71۰۶ ک ۴۳) :5۶ ۴13 37 ۱

7۲ 977(۹ (۹(7 .- 

 دب نوعیت[ ٥51٥91( 1۴ 8۰ ہ۹. ٢ ٭٭۶:)

 “دور * ہ])' '۔یروہ 1810 ۰۹ 13), ×1۴ 351۴ 1۹۹6 7<
 59۳ (3:)-ہ۹ >۶ ۴ ۹۹7۹" )٠۶٢٠۳

 ہ٭٭ ہت. جو. ٥۰۱ 77 جا (ہ80)ر۔ہ۰ ۱×۹ 7
 56 ی5 ہ5ا 5 ی۹: ک21 185 517۶ >8 ۹۶ہ (۱
 55915 76 ×اتج- ۹۱۰ ]۴۹۱86 ی ۹8۹5۹ 1۲78 1۴
 1 55:5۱ ۴136 ۴۸۵ 1151 ی5 ہہ 7۹۳6 ہ۳ مہ

 ]۹۴۹ ی۹1-3' ک۶1 )3 (...٢ 77٣۳ اا-(۹۲۴)۰)

 ناسا تْْنَدَنَر (و3۰ >۳ 5+ ۲۸۳ ۳ی :)
 ک۹۲ 3:8۴[ 5:11 5171۱۰۰۹۹۳۰ ۱ '۔ںو۹٭ ۴۲ ۴۲ ۹

 ہب ۳٣ ہم 95ا <5 ۰۲۴۹۱۹۰۹۰ 3۰[ ی٭ قم, م۶ 7
 ن7 5۸آ 3 ۹۹ <7 ٭ "مج. 7 ٥۹ ٢۱

 ]۰ مج 3ج ۸۳۳۸. مےےیچقار م٣ ۸ 7
 3۴ ؛ ۹۷۲۸ قلاخ ×م 85 مئناص ما 5) ٣٦ *7٭٭ "۱

 ۹ہ 10 >8 0۹55 ہ۹۲ < 2٭ ۹۰۳۲۱ ,٠۳(
 ۷1۰۳۰۱ ۴۹۴ (6۲) ٭ثج ×ز می مم ٭ 6 قا ۱
 جم جج 11٥8 ۹”|ص۳ ۳ ۹۹۳۹ ۴۹ا 5۲۳۹ ۰ ۱
 ؟۴5۲ 55پ 5۰۳ ٭3٭87 ٭]8ق٭ ٭6 ۹ 6

 97۹71 71۳۷۳ ۔-(371۶- 7 7۳)



 تک دوم بام ہمعف ہررموسوجًآجج"داکاجمسداقسکماسدتمجم وا دھار پھف کچ فھھدمشرمقلمممت

 مد -دعد 5 ۳ ۹۷۰۶۱ 377 یو (>7)ر۔-ی۴ ۹۹ا 1
 ۲5۲5۱۹8715 ×71 و۹ ۳۱۳۷۷۳۱ 95 ۱۴۴ ۰75
 ۹۳۳ 5مہ099 ۱.۴ ماتمج ") ۹۰۰ 8پ 3ہچہ

 یاس

 قنلسلا سب نئلَكاَم - ہر مہ ہت ہ م5۰ و
 ۴۰٣ 5۲۶۳۶۱۳ ۹۹٦ ہہ. 7< ٭3)ج (×م۴۰) ×۳ ٤876

 ہ4 77 ۹۴۳ ۹5 878, ۶۱۶۲۳۶۰ ۹5 ١۰۲۹ ؛ مات مت
 ۹۳ ہ, ۱٦5۶ ۹5۰۱۰ ۰۹ 586 375 5۹۱1۹6 (م)۹۳ ۳,
 ۹13ر ۱۹51 ٛد ۷: ×7 د٭7 ہ75 د۰ ہہ 8 رے

 171۶6 ۸(۹ 55 ۱ 7 <7 ۰۲۳۰ ۹9571 ۱٥

 نژکشملا بلا یت چبا ذا -- (0۳۳ 86 ۹88۳ ۳ 8
 "۲۹5 ت٣۳ ٣ك ۱ نابا ×حم٭ تب چی 8ت مج "ہہ
 ہ5ا7 ۶1۳ ۱1147۱ ہ×٭ ٭ورج یم رم ٭م و ٭
 ۹7۹5 ۴5 ۴۹۰۹ یب5", 8 ٹاک ۶۰۰۹7۲۳۳ 7)۹62 ۴
 9٦ م5 45۳ ٭ی ۲۹7۹۱ ۶7۹ ]۹۹۱۹,517۳8 ٌ(٭0٥ ے6

 351۱ گ[[8۹ >517آ ۶۲۳۰۳۲۳۵9 [۹۹811 513۹ 8-۶۴٣۹

 535۱ص ۴13۳8 ی5 ۴۲913 5731 727515 ۴۹۱ 57۱

 مقاش - (ی(ب 35 ۱تر دہ دو١ ×۳۳ ×۳ ۱ (ھ
 جات ٭٭٭ ]5۱ .ی ۲۷ ھج ہ85 ۲۷۷۷ چ۳۲۸ ٭جب ۷۲

 197 6878 589575 ۴ چک ۱۱۹7 ۲۳۴۳۰۲ ہ۹۰ 8۱ص۹٣
 >3. ۶۸۳ ہہ 5< ہہ یک ری ۱5 م×٣ ہم م١

 +۳ مح ہم ٭ي ٭؛ ۹۰۹۰م  ہ٭ ج5 ء8
 2185 ہہ, "ھ۳۳ ”

 َنِضَحَدَْلا نی اَيَک -- 3۸52٥۹( 198 *518۴6 ٭م ا) ضاحدا
 و5 ہ80 ۹ مج ہہ. می ہ٣۱۵ ی5 ہ
 90193115 5915 1١ 6۹ ×9 ك٠ ۹۹۰ 1585 (ی 15 ہ۳۰

 ۳۹۴۴ ۱ ۳5 ۹)۱ ,۱۰۴۱۹۰۹۱ ۱۹ 355 ]۴۹ ۶۰ 5٣۳۹5578

 یی (۹ہہ7 84۱8 *مچ مت ہہم ہی. 557ہ
| 8۲8:7۴ 3۶۱ ۶۱18 

 نْاجیَها نر نَدُدَلَاَلََم - ب ہجوم ہہج ×٭٭ ج7
 ۳ج 9ہ -×ہ ہہ تی یر ٥× ٠ت ہہ ٭× ×× مہ

 1 )1۹ ہ۱ ۹۹ 3۳۳٣ ی5 ہک ×5. "5 وچ
 ت1 :)-ک۹ ۴۹۹ ×۲7 ہ۱

 5۹] ٥ ی۲۵۸۳ ۳] 1۹۶۳۴۰۴۲ جج ×7 : ی ہ۳ا5 ہنہ٭

 51739 51۹1 6۹ "1,۱۹۰۴۳ جج ۴7۸ ہ٭۰٥ ٠۹ ہم 87
 ۹۳۳ ۹9 ۱9 ۴ ۷۴٣7۰۳ ۱7١۱ ۱۳ 7< ہہ. 3ت-ج (38)

 53 ۶1۳7 ۹۲۴۱ ۹۲۳۹7 ۱۹۲۳۲۳ ک ۴۲۶۷ ۹۱۵ ۹ ٤

 تلقلا نو ٹکا تند تال لال - یس ٣۳٭
 ٢۷۳3 51 55 تا ی5 ۱×۰3 ہ٢۷ 35۳ 678

 5 "ات ہت ۹۹۷۳۳ ہ5 +868 6۳۰ ۹ ۱ ۲٢٣"

 535806 315 ی5 ہہ خو رکی ہجح.٭ ۰ 8۰۳۰۴۳.

 ا ڑٹ ولا ناز الامر لت اچ
 >1 ںیئایو 'نیجبصم م2 نوڑھٹن وک لو ایرخلاارقد اک

 >] لا قبا ذا انژلسرملا نیل سنوپ قا و ہنئایعناالفا ا
 16 ناضحَدلا ند ناف ماس اں نیٹ لا ان
 رام لا نم نای ائ دم وشد وما او ا
 2 ۔۔ےو ح ے۱ 21 جس ٦ ۔ءوئوو ھ۔ )۷ی اتسوح س ےک ٭

 ہک ھر سا ةتدبنف (نویبیپ٭: و 7 و وه ِءارعلاپ یت یل تب قتیل 2
 2ِ 7 ےس یا ۓی دس ےہ ے رہ ہہو" قو ےہ اک

 لا دللاو طقن یم ہرحش ےبذعا دتا و9 ملقس ..
 1 نج لیلا مو لمتتا وما انداز وا نلاةمام ٠ : جے ںیو یس وق ای ھو سو مح رخ رپ

 ا یا یلص 2 0ك 7
 ٠ہ نت را اڈ ولد 0 نل 7

 سا

 ۔ےیت س

 نوقییاتعولا نخیس

 مدم) جی بر یربچ ہ یڑو وو چو ٭۹چج یورج ٭ئواچہجو
 مدءےر چو وج یو چو ٰم بر رد ٭ج مج ہر
 مدەنر بیر وج بہ موہہوجج ہرج ×7× 5 بزت قہ
 مدە)ر ہکز×ج7 ہر77 جہ چ٭٭ 3ء 7و 7ہ ج٭ مو مرو مچ
 مد یچجج دور یڑچ جہ 7 یرجچ مو ج  یەح) چ
 ۃتہ۰ 7۳ وجڑوچڑق یم ر نممر ہ٭ ء5 ۸5
 ہہج ےرجرو ہک ےڑڈ(8ہ۱ یم زر ید٭ وو یوھمر
 ڈ7 8 713) چر۹ <8: میمدر بیچ یھ پچ قبرص
 57۰ بج بو + 58 ٭بوق مر 77728+ر یمدر و 85
 جج جج رخ ہ مج, یر ہ٭ فقط مر جہ
 ہ۳ اب..5 ینگ برج قر یمےر یو ہ9 فقرحصص یچ
 897-9۰ ت37 75۳۳۳۲ و87۳ ت۹7 15 68ہ مچ ر نودر
 ہجر ٹو ات و بج 379/97 ج۴ قی "وہ7 / یعو) یج٭ قرب٭
 )7ج ٭ہ یڈیرابج ہہم دن جج جور مم2 بو 7وہ
 چہ ٭ج٭ حجر ج5۶ ہ*یرہوجچ مہکك/)9ج جہ ہي
 ]وجہ 7ج۱ خمدر یورو *یرھجو یی /(جع+ بو
 میرہو )ہم7 چ۷ 7 جر ٭یر| و وج یج یرہہو چہ ئ
 جج ۶ معمر ٢× ۶۴ 5 یروو٭ چور 75حج می وو

 2972076 ب97 ںیدر چہ یرور پہ وا "5 ی
 مےەر ورک 19+ جے جَو یی+ر 7ہو ڈرو 5۳۰۰۸۹97 مےدمر
 85 ا تسنیکنا چ٭ ڈر جور ہچ+ جج 7 یمەمر
 ہم” + ۶۴ "۶ یر بج یب جہ 585۶ می٭ےر ہو و
 ڈو ج ٦۶ نےدر ٦ زم یردوجعہو ہچ دے برج قو
 37۴۶ مور ہىروچ7 ٭یروروآ ج۳ مقوج و 75ر٭ 7ر مد
 ہ۲ ہہچرک ہ< /اچ7مأ7٣ بو ج-.× .ر٭ موہ ٭×
 7 "8 یو نہ ٭ک 7۹۷۰۶  نعدز س۲ ×۲ ج6 یب مچ
 78× 5۱ 6مدم)ر ہہ ×۳ جبروعک٭ 79ہز ۳۰× قر یب !ىرچ
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 نصر ہص ددج۔ ہاباب 555 555 7)548 25۹ 57۲ ٭
 مچ ٭35٥ ۳ ۹۳۴۰ 8ہ٣ي ۱ ]"۲| ۴5۱ ۹۳٢ ی٭
 ۹۳۴ (37 ۳۸۳ ۱٭ہ ۴۶ ×۰ ۱۰۷۹ ۴۶۹۳۳۹ 5
 ہم. ہ۰۰۰۹٣ چو ٣ ہ٭٭ ان ×۹1

 می×-57۴۸ ہ۹۱ ج۰ا ۳)۳ ۹ : ۳ ٠١٠۸

 ہڈڈ 4 نک, ہی۱۳. .7-0۳۱-۰۰۱  ٭..
 حرص 8 197 ۔(3و )7+ 47)

 ےہ ۹۳ ×۱9 ۳۹5 ۹۳۱ ۴٭) 7715۱ 2۱۹۶۶ 51۴۴ ۹
 ۹7.۰ 9۰ ہت5۲۰9۹ د85 تہہ. 1 (؟ >۰ 1۱

 ہ7۹. ہٰ٭٭ میہججہ)7 :ة>.+ ٭م۰ ٣ہ ٭٭۱
 5۳۲۳. ۴۳ ۱۲۴۱7۳, 9۱ 51۶ 5 "ہ۹ ۰ 75
 3۲۲ ک3۶ ہ57[ ہ۳۳ ۹۰ 57 ۴۹ا 7۴۴ ٭ 71۱

 "۲۰ ۴ 5 6۴ ۳۱۹۳ ۴ ۰۴۰ مہ ) 7 .2۳٣
 چ۹ و 7ء۹8۰ 8ي ٭جیزر جن "۹8۳, ػ)ر

 ج۷ا ۹۳ ۹. ف۹۹ را. جار <۹ +۳
 ٭اچ٭ ہ۰ یز چچا ۹۴۱ دت ۹۳ ۳

 ہ۶ا۱ ۴۴. 1 ٣۰٦ 9۳٣ ہم ×9۰ ا
 یب. ہم -۶۱8 8 ۱ م523 م٭٭×ک٣5۰۴ ہ ۹3), 5

۹۱ ۶34 ,8114 

 َتْندِمْضْزمؤ لاتا ہک نککرَب - ۱ ٦> ٦
 جہ5 ۹۳۰۸ م٣۹۳ ۳< ہتر ٭٭.. >۹٭۹ ٭٭٭

 -۔یروقٌ راجو 3ج8 مکر ۹۲۴۱۰۷۰۷۲ ۹۴1 5 ۴
 ت1. 571 5971515) ۱ ]7271۹ 5۲7۶ ا ۴۹ ۴۳ ۱

 نووی مْفِا نژممناالآ . -- ٣۳۳۶ ۴۲ 5۱ ء7
 )ح34 م۶۳ >۱۳ م5 ۱ 589, 3 ۴
 ٦9۰ 71 5۳-3 ۳۳۲۳۳ مہ 8٢۱ ۷ ٭
 جج ×.3 ۶۰ ہہ ٥۴ (ہك۶. جہ 3م ٭ مہ ٭٭
 +8 ×۹ +۹۰۰  َْنْيلا لیلی طصا ۹187 1
 55۱۵9۹ یات ×ک ۶۱۰ 9۷۹۶ (۳۱) گا ہزب ۳ 48])

 ۳. 654 ×۲٥ ہم٣ یڈ ۳)1۳۹ ۳۳۱ ۴۲۳۰۰۱ ٣
 ج ١] ہ ہل ہ 58 ٦ ہ١ ٌنظلُسَْْلْما

 صو ناک تاک 919315796 ۱

 3۳×7 ہہ ٭"٭٭٭ .٭ہ1٭ ہتج 8د ؛
  ۰۲ 7٤-×ج---<*٭۰ مج ٭۳ ہ؟ مہ ۳۳

  5 ۱ہ5 ]ہ٣۰۴۰۴ ۴۵7 1۳  9۲57۳٭٭۹77[|۰.,
 ء۴۸ ۹۰۰٣ ۱:7 ,۲۱۹ ۶-٠:٥ 7 ۶ 597 1۳۹7
  75 ۹۳۰۲ ۹ہ5 731 ۷ >1 ھب ٦× ج۰۱ ×٭٭٭ ٭٭1۱ 3۲
  85۱54 5 8 6م5 ۹ ہ5 ۴)۹4 7۵)
 ٢۳ ۴۳ ۶۱۰۳ 55۱ ۹۹۲۰۸ ۴5ک 7 ۹۳۷۲۰( 2112۰۴۳۳
 +٤  ۳م8 837 ۹۹۰ 51۸5 ی5 ۱ 18۴ 91۳۶ 5751

 ۹ ۹ ,۴۲۲ ۹۴۱۷۶۹۱5۶5٣( ٥  ۳۲م3۴ مہ ]مر 1-٭ہ

 77 ۶۲555 ۱۹۹5 ۱ 7۳-٣٣۰۰۹ ۳۰٣  ۶ 6, ۷1۹ 5٥۳۶۴ک2
  5[۲۹۹7[ )3۰۴۰51۹۴۲۲۰ ۹۹18 7ی5 5۴۹ ی>۱۹4 7م م8,

  3۶5۵ 58, 7وچ.×٭] مہ ×3+ قی١ 98: ا5 ٦۴9+

سسشسم -
 احی

 _--۔ بو1 581 ۹۹۳ 3۰۳

 ہوا
 زر۳ رت ح.م دت ےس جب -<-ے تصتعضصسعمصح تاکقصھح ماتم تنا تعرفق حق یا بس یکایک رم جس حج ہپ یی پر

 --٭ 7ت۰ ×۳× 7۳ ×۱۷ ۲۳ ٭ ×× ۱ ہر ××>×× ××
1۱ 8 1۹۶ 537 

 ا۔71۳ 7 >۳ ۳ 7۹) 7۳۳7 ۴ ٭
 7< (77) ۴۰۳ : ٠" ٠۶× 27 وج یر ٭ 6

 ہ5 مہ ما ج5 م مو 3ب× ٌئ مہ کہ م۲

 عجب

 اقَمَرمم ءارملایڈدْبت - یدردج ۸ ٭ص٭
 ہہ د٭0 58:۰ ۹8 21 ) ھ ہ۸ ہم د۰
 مح 58:٣۲۳ ہہ ×۳۳ ۰أ 5ج ٭٭۰× و جو کہ

 "پل 9 ۱۹ ×5 ء۳۳ 09 ×۱۶ ۱)7
 نئیڈک نم رش یصانشماَت ۔حب8 تو جج جج 87

 ح.٭ ×× 82۰ ۱) *٭33ہ ٭ہ٭ ينُِثَت
 686801517 88 ۹1۲53 ۴9۹ ٠3:39 5ج۱ 8۴۹ 8 فی

 ٭٭ <8  ٌَرکَم × مح مچ٭٭ ])٭ ہ, ٭٭ ۴ 8
 دہ 191۹۶ ۹م 7۶۲585۹, ٦۹ج ×۳ م۴ (٭٭ 8 ۴
 تک1 5۰ 5ا ۸ 89, 7۳ 581 ۹ 1 7

 ے45 515 181 571 171 2+ ۱
 ح75 صو

 َنَٰدَیِرََا بلا ةّنام لا هللیراَر - (318 ہہ ی٭ ۰
 ۔ہہرااوک "|۲۲۵ 81535 *ا55ا]5 (9۹۹ ۳585۳ از کی۹۲۲۹ ۶۳۷

 ۹۲۹ ہ,) 5ا1 1)5 ہک ×8. >۱۹7 ۹ 31۹9, 53۸ ۹
 ٭٭٭ 8ء۳۷۰ "۹۲۶0 جم ۶ یو ہ7۹ یب٭ مہ, یف 0 6

 ہ5ا7 0)۹۳۳ >1۹9۹ ]۳ ۶7 ,۹۷۹ 7۱× ۹۹۲ ٣×
 7879 ]5 57۳ ۳۳۴ ک٭٭) ۴م أػم, 5۳5۹ 7۷01 ۴ ۳۷

 ۳۷81 517 ھ اج ۴> ۵۹۷۰ : ۴۴۴ )33( )۹١ ۱۴٣7)80(
 2۱۳۰۱ ۷۰7 ۱۲۳١٣٣ يق٭ ۶۰۵۹ 397 ×57, 5۳51۱۹۰۴6 1
 ×۳ ۱ 5۹9. 521۳۹ 2155 :۳۳] ٦> ۴7۶ ۶۱۲۴۹ ۰۰71 ک۴ 7
 یی ہو ۱۵:1۰1: ۳×... یج ہہو ا۹ج ہ۸ 8س

(3۳-6۸55) 

 ۹ ہرات ہک ۱5۶ ۱۲۰۳ ٭۰ 3ہوا ٭ ]ہہ ہاڈ ے٭
 5ا0 6م م٤ 53۱۹۹5 ۳ ہہ تتود (31۱) ک 5 ۶

 حمص ج٭ ۳8۹۱ 5۰ ۹3۱ ب×٣٭ ۳ ھ.
 ہ5 ثا ٭ 3777 ٢ ھ۹ ٭م٭٭ ڈچ٭ ہہ ٤

 ۹۳19 ۶۲۰ کا[٭ ۰ہ ی٭ ۱۳۳۰۳ ٣۳ع ی٭۹٭ ٭٭ ۲ 7 ۱
 3۳۰ 7٭ 3۶ ب ۱۲۳ ×۶۷: م79۱ ۰ برو] ٭)۴ <
 ر5 ہم۳ و 5او ×× ۶۱۵۸1۱۲۳ 71۱ ۹۷۱۲۰ ۹77۸۳۰ 5
 ٭وک یىیرمج "مہ 3ج٤ ۳۶ا ۳۳۰۱ ۵۹۲٣ (89۸1 ۹۴۲ ہ

 55 ٢۹٢ 3ہ 5075 ۶۹ 7تک ۴۱ ۹:۰۳7 57
 +۳51 ر978 ۴77 ۴۸۹ یا. ھ, 73 ۹078 ۶5 ۳ 7

 م0۰۳۰. تد١ ٭م ۹75ج۱ ہہ (جچ مج ]6 ہہ
 ےس1۷۰رج ػ6 5۶1 11,85۰ 51۲۴۹ 7:8071 187 ۶1۲۹۹4 <۴ |

 نجی لا ھا قد تام

 ۳ 18 5۳۷ ۹3۳۴ ۶۳۴۰ 87۱۴۰ ) ×۶ ۳٣
 “ہ7 د1 ج۷۳ یا 1 7577 571 ر۱77 ۹ج۹ ۹ ۶7۳

 978 ۶11 21, 1957 571 ۹۴۳ ٠٠٥۹ ي۰٣ 27

 ×۳۴ ۹۳07۰۳۷۹1۹1۳۴۳ ۹۱77838), 2:۳۰ ۹ ۶ ت۰ 39



 کہ 2 7 ییا دیشی ہتشس
 تپ تک شکست وٹت لا ہل مس ساتھ اس ستاڈ دا مٹ سش شٹعا ہشام ممالک ےن اس

 دہ ۰ ج۴ ×× ۰ ×× ٭و×-٭ ہج ہو
 +5۱ ۹ 7)813 ۹۳۲۶۶ آ5ر٭1۹ 346 5ا, 8۱ (۴۰۳ 7

 ٭٭ 67۰ ےتہ٭ ]5 <۱ ہ۰۹, ہتوا٭ ہ٭٭×٭ ہ
 ٹ٦ 7575 ٠٥۹٥8۹ ہ۶ ی٭٭ 78 ۹۱۳۳ 5۲ ٭ ٥

۱ 68 

 ایک وا نب یاواَحم ۔حیوجز ہ]] ]٣> ۹ '۰-٭
 .٣ ٭ دسرک و۹ مقع ر یت ۱9+۳6 5۳۴ ۹۳۳

 81.۹ ۹77-8591 ۳٣۰۱۰۰۱۳۰۴ ۶۰۱۹۱ ۱۴۲۴ (ہوت)و7)
 1 1 ۹ 1ے ]3-11 17 7۴۳.7 7۳۶ ۱
 <۴ ×۹ ج۰۹۹ 07۴ ٣۴۱+۴ ک۴ "68477

 5۹۰ 7.0 4 ۹۴۹ یتر )7 م۳۰۹ : 5۲۹ 5۳۹ .۸)
 بٹ: ہا +5۲5 ۹05 : 1 ٭۹٭ 85 (یعقو]ہج3ج9)

 ا ی٭ وج ت٭ مج ٭)٭ مہ <5 5۳۴۴ 71
 18۰۳۹ ٣٣× ×۱ ك۰. توو٭۹ ٭*.×× ۱ ا3 یہ ۰م ہما

 ٭۳ حد ۱

 59۹ ٣< ی6 <۹ ک1۳ ۹8۹۴۲ ۴6 × ,53 ٠۶
 ٭۹--۳۳, 5۱7۰۳ 57ی ہ ٭ا533ب مج 1۴ وف ۱

 96 ۰ م۴ 5۹ 7۹۹37 3۳۳۳ 35 ہہ (ہ05895 77
7 ۱۹۹۱۲۳۴ 981 15777۶۹ 71 5113 2381 1۹۶۹ 3۲71۱18 51155 

 315 ۹۹۴ ۹۱65 ۴) ہ۱

 نیرضحل ےھت ةتا تملع ںولو 5 , 8 ۹۹۳ 18۲58( 

 ت۶۶ ٭ )) ٭8(ہ0۰ر ی5 ہہ ۳۹٣ 0 ٭ ا۳١
 ٭875 ۲۷ ۱8۱۳ ] ۴ ھ8۳۹5 5۹1 ۹۰ ۹۱۹۸۲۰ 8۲ ہ

 ۹۹ 5۲۳۵ ۳ *۰]845۶ ×3۳ مہ ۴۱ 3ہا5۴۶1
 208.5 53 ہ9 *((۹۳ مم۴ مر ۳۳ ×7 ٠7۲5۱۹۹۴

 ٭م×7٭ ۹ ۳و۱ ٭٭ جج ۱

11۹8+ 7 

 ۰ 075 [۳۳۰۲)3۰× وت د۳۰ 131 ۶۳۹۰ 7
 دےود ہ7 ۳۲۳۳۷. 555191 ۹۴ ۴۴۱ ۲
 5. 53 77561 (3)3)۔-ک۹ 1۹7 19157۹ ۴)9 77) 27۴
 مق ۹.5 ھم. م۹ *داڑک 5۷۰۳۳ م۳ ۹۳۳[ گاو ۴:
 م5۱ ۹۰6 ۱٭۹ ×5۹, (5ا0:)۔-3 575۳ ۹7۶, 5۳ 5ا71 (۳

 ۹ 2551855 ٠۹ ہیچ. م٭۱ جر ]ن7 م3.×٭ ی”ر۔ہآ
 ۰ا ہہ٦ ٭ح٭ ہہ ۹۱۴۴ ۳۰ ٭تق7۷آ 1ج 2۱

 5۱۳۹ وی >”, ۱۹۹ ۹۹۴۱۴ (5) < جچ5٭۳ 5 ی٭٭
 ؟!ج ٭ 5۸۲۶ ۱۱۴18۱۰۶۸۳۲۳ ۷۱ 8۰۹5 51 ٥31

 .٦ 598 ۱7۳6 <5 0۹۳۲ ہ, ۳۳۰ 5 ہہ ۴
 ڑ۹ *×۹ دا5ت 88ہ ہ٦ ٹو ]۴ ×۳× ۲۳

 ی ×۰ ×۲۳۶۰۱۴۲۳ 711 6۷۴۸۳ ۱

  0٣۶._ٴ۸٣ۃي2(۶ی ..ہ+ 5۶ 1۹۹۴ ۶1:۴۹)4۹ 51515
 . 8ین ج:5 *ر.٭ ٦  ۳توا ملک قد ید

  ۹۰۳ہہ, ۷۷ ۹۳۳۳ ہ80 :۹۰۰) ٭ہ۹۰ 6۹۵" ۹

 ۳ص ۲٥۳" ۲۳ ی أمو

 ًبى - تہ ٹک س ے ھو 4ف تتوتمتوتو *

 2ْ م ٴ 2پ ۳ 7 ےہ 7 یس سد 7

 ' 7 لن مد ےس ۶

 5 اتواتوکسیک یھ 5 تل ان ا اک ہلدی نا ٌناْول 7

 : اس. اکا تم ےس :

 ٘ تسششمج س مچج) ا90 یح اح لوڈو نر : ٦ ھما معا لئاداَو نوامستت اتا دعا ا

 : لت دا یز سباع وا نیشن
 ٦ ذهنیلاپ ا

 : تپ ےک :

 ٦ ہناتغ کو رکن نی یز اوس : وو تا
 7 ت تے تا ده اک نم 3 الم مک

 ھو رب رے و

 تعا نل ٥ ٦

 مەرزر ہدو٭ ہک ب٭٭ ہکزدجو ×۳۹ 6:7 3۹4 (خذت) ۶7
 ]7ج یر ہ7 ۰۰ 757ج چ۳ 3)۶ )٣] یضمر
 دح+ ہہ ٭٭ ×9 جی۳7 )ج7 / مر بوی
 2۳700۹7 777 و977 7577۶ چہ ر مننےر یھ  ہجوورت +77
 7077+ ۹17ر خیٴیس) یجب ہور ہ٭ورےو ۸5ی۷ ھ۰ 7,
 مر 53 ہى جی : ید ×۴ ہووو مج جج 7)498 مچ
 ج۰/۲۳۰ ۹۳. نددنز) ص٭ جو برج ہچرو !:ہ7ق)ى ٭
 جی / خومر جب ۳ ی7 ہجج + )+7 ۔مچجچر جب
 )ج7 ہروآ جج 5ئ۳ روح یەدر 7۳و ٭جج٭ ٭ ٭چیوجچ
 <۰ ہ۳۶ یب3 ٭۹ د٭7 چہ ھ یمحد) پج٭رچک ہرچ
 7×.:٭ جر یہدر وج جہ+٭ وہ35 چی 8یو مومر
 ۔۔یو٭ ۳ رچ7 7 تاج و ہہ جہ ور یچہ
 ہ77 7۹ چہ ر وج ق9 یج ہ9۳ 7۳۳ یک / (خیوتر
 ]جج تبرک ۸ یرچر ہی عر٭٭ جج یومر ہویمرو ۳۷ج ىیرو
 ے٭ٰییت+ ۳+ 7۸6 ڈی. یس درج یہ مج ہ۷
 ت77 7777 ۳۹۶777 ٭ بچ ]×) نور ۸5 ج077 چ7
 ج2۳ جج نوج)ر یجب ۳ک چہ 5ت یورو یج
 ءہاچر ہ۷۳ )آ۹ ر (خیدور وچ برسومر٭ وہورو ور ]ج٭ -٭8۸7
 3+ +0556 ہی ٭ یڑوب یہ چو یب قییچر یریر
 ہر7 2 77877 5 مچ ر ندمر د٣ برج 7تب-)جج

071-)- 

 رر +۶ ہ7
 ہو أمیحسرآ-٭ - ب۷ )۹ہ ہزو5ج ۲۳٢ و ر7

 مر ھچےہوپ یہ ٴوك میجرٹہ نیز يپ وج ڈو
 7ہ ×ہ٭ج+ج ہ 8۳۷ہو 5ج۱ مز یرجہچ برج چھ چچ

 ہ7 طا 7چ ہہ 7 ۱77 جہ۰ در
 اج ٗیہ)ہ 7٭/ت ۶777 ]ہ×۷٭ 75777 ز



 ۱ه,

 ۹٦ ۱ ]5۴5 5× ×5, ۲۳۴ ۶۱۹ 88 ی3 ہہ ۶
 تہ 7 7۳.9۴ ۶ ۴9۴1 5577 91111 ,۴۹ ۴۴٦ ۲۹7۴ 0٣7۹

 ہ۹ ۱۱ 755 9757757 ۶۱۹ 7۳7> ہ۱ 77 81777 ۴7 23.
 ×۱ ۹3۰5 >7 *×۷۰۴۰]۰ ۱ت7) 1۴ ۰۶۱ ہ٤٣
 ا957 ٭.٭ ہو75 ۴٢ ٭٭٭ ٭١ ۳۱ 9
 ڑ۰ ۳۹ 9۰۳۳. >۰۰۴ -ہ +675 واک ٭

 ا9۹ ۳۳ ×× 75 ]۱ ]88 ہہ 5 5> ۹5۰ ١۴۹
 5 م7۳ | ب١۶ ؟ہ]٭6 ہہ آ5ت ص6 ٭ 2 8> ٣۰۷

 م7. 61 5۳۹۳۳۲ 57515 5۳۶۸ >۲ ٥ ج٭ ٭۰ جج. ۷٤1
 ٭8 ۱ ٣ ی2۴۳۱ ۹ ۹35۶۹ 6:12 7318 6 1

 یچج ہ٭ ۸ ہج×<ک< ہ٣ ک5 (٭۸جكم +۲ 6

 م۲7 ۹7 ٠ئ5۹ ی۹٦٠۹ ۶۱۹۹۳۶۴ ۱۹۹۴ ء۲۰۳۴ 7
 م75۱ ۹9۳۳] 7259 555 18۶ 775 ۲۰۶ ۶۳ ۱ ۰۹57۰۲۳ ۹

 ۶۳۰ ہ۱ ٭٭٭ ہہ و9۳ ]کو ےک ہا 7م
 ہ٭٭ <ہ 'ہنٔذج و57 چک ۹ ہ ء۱۷ ۳ج ٭وجو

 مد جد یو ×× ہمٛ٭ "ہ٤ >6 رڈا (3ق:ر۔یکہ
 یجڑ5 تا ۳۹ "۲۸ ۱.۹ ۹5۳۱۳۷ ۱ 75 ]6مک3ک (ہ3ر۔<

 ×× >٭٭ َنُئِصياََعَوَزْلا پت كر ضس یک 8
 ت9ت ہک ۳)۴ ب۳. 78 ۱ یھرچب ×5۶ 7
 9ی ی ٢× جج ") یئرزیو جج ۴ ٭"؟  ہ ہ "<5
 بجو ۶۸۰ ٣۳- ۹.٣ ؟ 5 ۲۳, 55 85ر٭ ج٭
 كم یڑ 5۳ہ77 ہم ۹7۳ ۳۰ 555۱۷ 3155 88 7

 3ج ۰٣۰3 ]۴۸+ "*:ےتوچ5< یر اہ ۹۱ م۲8
 (3م739 ہ7٣ 9)

 دم او نیلا لال تو نو يا ولا بند یر ضش
 بلا تری

 ٭٭ 7

 ×۳۰ و3 ۲ ک5 178 ۵٦۱۹ 57759157 76771 یے ہہ
 ۹7-7.7 (783)-ی٭ (۶۲۳۳) ٭۲۹۶۱۲۰۴ 3755 2358 1 771 ×ہچ<

 ×77 رک ۳< مم٭٭ می ۱95۱6
 قا ۳١ 56 ٭۲ج۳۸, 5٭.3 م۷۰ ۹37559۱ ک٭ 7

 5595۱ ی۰ 7 8 ,6515 37 971۰ ,5 5١
 7151. ۳97۴ 7 یا7197 8۱ 81177 777 ۵۳٣57

7۶7 6 ۴ 6117 1۹558 8 57 ۶1۳۳ 571 
 ۳ج٭ ی۰۷ 57 ۹۰۰۰ ۳7ا و۳ (ہیر۔ہ۹ 1۳ ۴
 ۳98 7٭) 5359 ۳8, 5۲۹ 5۹7۹7 ۴1۲۳۳۳۶۱ ۹71۳۲۴ ۴۴۲۴
 می 8۰ ۹۳٣۲) 5۶ ٢۹ : ۹۹۱٣۴ ہت 1
 ہ85۳۴ (3:)-و5 م۱ ۳ مج ۶۲۹۳ ہ٠, ۷۷ت 5 5

 دا ی٢ج ق٦ ×+ ۱5]-< *6۰ ۳مي×۱ 55 "07۸ ۷
 5۹ 11۹5 ۳ 59 ۶۳۰ ج۳ (3:)-ی ۱۶۳۶
 271 ۰8 ج5 ہ5 ۲ ہہ ۹۳۳۳۹ 1+08 7

 ؟[[1۹]85ا ۳۴۶ |

 م7۳ 5۴7 5۷۴5۲۴۳۶ ۴5 ۱7 ۴۰۶ : 5۷۰۳۳ ××
 ]۳۳۳7 ا۶ 0۹7-۹ ۴۲ ۳۹ ۱۷۹۲ *٭*7ہ21 (۹۵) 8۶

528 277 7٤ 

 ۹5۱ یک )٥ 5۴5 ۶۲۹ ہہ م۳ م۵ د٭5 ہک 175
 9523ا ٦۹۱ 59۹7۴ یڈ٭ ہ۳۲ 09۹۰۳ 1 ٣٠۳

 د7 7۳۰277 397151191 ۱۲۴۱3118 9717۹ <۳ ×8, 6
 ہہ ۳۴)29۴ 57۹ 8۰۲۹ ۲ 3۱۹۲ 578۱5۲۳۹ ۹۰۲7۰57 *)37۹
 77115 م۴ 8 3۹+ ۹۲ ہ٭ م٭ہ٭ >۳ ہ۴, 6

 حج ث5 ۱5 50 8یہ ی٭ ۳۸۰ [(؟۹م۳

 5۲5۱۰۹ یک. ۹5. ت٭ ہہ ۶۹ ٭ہر 8ج مح
 1۹۳5 (م۴ ا2219 ۹17۲۹ ۶۱5۹۹۰۶ ء۳۴ ۶۱۴ت ہجر 7 ۱

 ےہج٭ (:۱ق5 (یقدبرم 7 555 یت ۴٣ ی۹ ھہ م۳ و۴۰
 جم وم ٭مج3چ جج ۱ ٭:جچج٭ ٭٭۹3و5 4

 ہہی 8ہ پي 8۳۶۹ مج گمدە+٭٭٭5 68
 175۹ ۴۱۰۲۹ .ق٭ ہت ہک ۳ م7۴ ۴۹۳6 ۳<
 م۳۴ ہر ج تن×٭.٭ ٭م ٠٠۹ ہم ج9ج؛ ٘ق *×ج
 211715 717۴ ہ7۲ ٣۳× ی١ ١کا۳ ×۲۳ ۱۶1 ۳ ۱
 1۹۷ ]7۶1 5۳179 7 ۶1 ۳ہ 2957۸9 ×۲۳ ف۹۰ 8)
 1آ ہ۰ ۹74 ×۶× : ی 37718 2 ٭٭ 3۹۴-۳7
 >959 6 ۶)2148 5)99 3۹1 ۴15157 ۱۹58 8۲57, اورصنی مل نا

 ةرخآلا یف اورصنی ایندلا یف _- (31۶-۳۰۳)])

 6 +۱ ×× *٭۱ ہو٭.٭ ھم ۲٥۰*: حجہب مچ (پ
 ہ3۰ ۹5۹, م٣ ہ۳۰ بج وت یق٣٥ر ووورص ہے
 2۰ ۰۲۰۸ 15 ۰۲۹ ۳۹۱ ا5ا ۹۳۵۴ ۳5 ۶۹۲۲۹۰ 1۱ 7
 0م. مم ٭چ٭ ۹,98 بہ ت87 *چچ ما

 ی7 9۱ 5[ 8ہک ٥۱* ۹۹ ۶88۴ م٭ << ك8

 59۱ ۹9۲۹ اندنج 809 :88)) ×۳ 7ک مہ ہہ
 37 859۹ مج ہ۳۶ ×م٭ مل ×3۱ ٭ہجو (
 115 75 5۰ ہا8ا ۱۲۹ جا م۱ یے ×۳۶ 3:05 ت١ 7+٭

 ی۷141 7۳۳55, ۶۱1۹۹ 5۰۳۹1 +131۹7 ۹7 ۹۹۸7 ۱

 ندا ۂیصراشض متحسس لںزئاداَ -. -- (۳۴۴۳ 8
 3۳ 7877 ۲۳٣۳ 5۹ .٣۳۳ ٣" >٭٭٭ ۳ ×۶
 9۳ ہم ×9× ٥0" ]می و مر ۹۹ ۴
 511877 ٣× 8۹۹ 5۹۰۴۶ ٦ ۹۰۳ ی۹٣۳۰۰ 77 ی۱ ء۳

 28571 1۹85۱ ''٭٭8'' 8۹٦8 "۲۹۹ ی٭ ہہ ۹۲۳
 7181999 ی2 9 951۶7[۶) 7 ۱ 757۴ (72)-۵ 5

 ۳3۹۱15 مل ×۳ ۲ہ ا 48۹ (۹۹۹۹۹۹ء 86
 چہ 1 * ٣ 0ر ۹ ۔(یئ×٭3) ر77 ۱۴۳ 875
 7ہک 6اور ۹. ۴ ۹5۴ 77 جآ کہ۴۱ 7۳۹, 5۹۳۴ 5

 ٭)08) 35۴ *٭0 ۰: اسىسلزن اذا انا ء ربیخ تیرخ ربکا هللا

 نیرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب (89۳۴۴. 5 ۴8
 <چ35 55 ؟۱٤ ۷۰7۱ ۳٭ م٣ >حإیو 8 4
 ما یجب ہ۳۳ رے کچ اچ 5۳۳ >۳۳ ××. ×۲

(855۱ 

 ا3[9 دام -دان ۹7759:53 1٦٢ 7یا >۰ 8

 ۳۹1 7۳۴۱ >) 7۹ ا(, یے ر7۹ ۱1188 7۹0۹ 8۳ 7
 ڑ2 ۳17۱ )۹)۲۶۲۰ ۲۳ ہ7, 78 5۳۰۴1 ۴5 089

 ک10 15۹ ۴۲۰۲۴۱ ۴ ۹776 ۱> 7۹ ۱۲٣۳



 آ ِےتکورمکمچ بو سا ا ار

 ےے1۹ ۳۴-7 یبوجج ا3 ۹۳۹ ٦ ہہ یک د١۳ م۹87
 ۳2۷۴ 5ک ×0 ہک ۹۳۶ 324 7۴, 5۳۳۹ 73۱ 3۳۳ ۸

 ۳ت--6م٦1167 5۱۲۳۹ ۳75 ×5 ۱ 51٥55 5٣۲ *٭ہہ٭ اترے

 ٣۹5۳ ہماج یب٦ ۱۶۱۰ہ : ہہی>رت. ک ۴۲۳۷۳۰۱ 77771 7
 ۹7 ہ5۱ +7٭ ہہر و ۹ ۳7 2:۳۳ "۲+۹7 7
 ۹۱۱۲۳۷۲۰ 5۳۳۶ ×۴ ہجج ہد ×× چک ہجوم ی۳ ج

 4 | ی >۴۰۳۴۴ (5]519312۳ 7۴11516 8 1۱

 ۳۴ 77715 (5178) ۹۰۲۶۴۴ : ۱15185, “7۲۴۴ 1ج ہ7۴
 ۹۶ 1۹۲7۶ 217ت ۶147۳5 1۴5 7۳7:۴۶۶ ۳۹ 51۲79 775 ,71 ٥1۴1

 5185 ۹۹۴ہ : 71 ۹7۵1 1۶۰۱ 59 ۰۹۲۶ ۰ 78 5۳۳. ××
 بات مہ ۹۹۲ !5. 519 7 51۳۳ 5۲۹۹ ۳> ٦5۳

 ٦۹1 5 ۳۹۹ یے: 5191 >521 5۴۸۲۹۹ ۹8۷۹ 55 ۹8۲5۱ ک۲
 5 5۲5 555 ۴ ات 8۹۴-۲. "5 ۴م ۴۲ ہمہ 786

 مح ۳51 بہ ۳۳) 6.۳۰ ۴۲ ۹۹ ۱:٠

 (9[5) ۴۶۲۴۹ ٦75 “۰175 ت5۰ ۰ ۳۹ إ ۰٭] 0ہ

 9۸م مج 3۱؛ 3يط 8: ي5 : ڈی 3 ٭
 ہے73 57. ٭۔ق ٭و وج]× وج ء۹: و ہ
 ق6٭ 1۹7۹۹ 1۰۶۱ص 9٥77۹ ۵۶۴۲79 ۹آ 87851۲۳۰ 5۹۰۳۶۳

 559151 1)۳۹3 7 م3. 7)۸)

5 1 51155 

 غممللاقلطار -- (دب۳۴+ >۵ ی٭ج٭؛ ي وج
 م6 رک 3ہوا 5 5. ۴ہ 88ی ٭م نار 6

 514515 1 5131 ١ ۴:55 57۰1 ]85[ ۱٦5

 راتوااود نوعوت یی ×7۳ ۹ 9۳ہ مم7 ٭٭٭ ر یج

 ۳3 ہ387۳)۴. 3ج 18۹چ٣۴ ۱ مات بق ۹۳۴۴ : ×۰×
 731577 ۳5 2ہ 6 <7 ی۱ ی ۹×× ہہ 8
 یدیر ی۹ ہ86: ی -٠ہہ ت ہجوح ۶۹ 9۶۲۰ مت مت

 ۳۳ : ٣×٣٢ ۳٠ 5۹ ۴۳ ۹5ہ 5۹ ۱۴8 -٭ہ 3۴+ ات
 7 ب٦ 55 3:13 ×]+-5ج ڈک 5 ۱۰۲:3 2 3 ×۱۴ 6
 چڑ | ہمت مے و۱۹ : مہ و۶ ہ ٭۷٭ جج ۳۳ یج ھچ

 ث۱1 0۷۳۴۱ مت مات ۴۸۵ ۱۰۹ : ی۱ 3۴۴ ۲ئ
 8۴۷۸) ×۱۶7<7۳ ہ)٣ج 5016] ۹5۰۹ ۳۹87 .۔(چ7ہ3))

 ےس سکو ھڑ کرس

 ِباَرَحََلا كيا گا پارشآا نر مْرَمَم 5)316 ٠۹۴۳ ۱ ۳۹٭, ی

 ے7۳ 0۳. ۳۳۴ 77 م۹۱ ×52, 5 ك۹۱ 77۰ 83)
 یەیر و ہہ ں55 3و مہ. ۱ ۹۳ج ہمہ 5

 وہ ہک مہ. ی5 88 م ج ہا. :ج٭ "۷ہ

 ۰)۹89 67 1 ۴., 75 5۲۰ ۱۱۶۳۳۴ 7 ٥۹11677۳
 ۹ ہہ و ہ۰۱ ہ55 .۰ک. توقق بج ٭ ہچ
 آکر 79 ۶118, 9۳ ہ5 7)۳۳87 ہ7 ) ۴7۳۹ :.

 جور
 قلاون نِماھلاَک 83۳ قل ہو ب8 کج ۱ (ی۹)
 ف۳7 ہ2 5۳ ۶ ہ۰2 95 ج2 ۹ 37×۸۱ ×7۳ قارخ
 5۱ <۱ یر حب×۱٭×[ ہ5 ہہ 18 ج] ٭خ٭

 یی ںی ڈی دہ

 مہ یص "۵۳۴ ۲٣ ی أمو

 2٦ و ١كػ+۰۱ د٭3 یز 325سو وو وھ ےک رے سو رس اج
 5 زا ده نوے لاک وتر ءاج نااوچعو

 ا باغ اند تان فام لاک
 7+ ا اک ناول عا او اما ناروا قطاو اٹم

 ٠ الادٰم نا را وال نادان یک
 ا نم او لاویلع لو وحا 7
 ۰۸ س و ۳سس و ج٣ ط ٌح ڈ٣ بگ وص ھر ۲

 ٦ ةمحر نیازخ وه ںدیرمات با لعاوف دیامل لب یرکڈ

 ا ام ضد بہنا ٹن مایا از علا یز ا
 ا نئ ڑھم ھا دنبک پالا قا وف او ا7

 ٠ہ ا اوڈ نو وو و قر عاق تو ارسال
 ا نبا2 کود باوا قو ڈوند
 5 لو ڑفنیامو پاقع یقحت ليا پذکالا لک ٦

 اتر اؤفلاَقَد ٥ قاوف نِماهلام 8دا ةَمْیمالِ ا:
 ا اس لَحریْشإ 9٥پاس لنکا ان
 ےک اص وک ےس ںیم ےس قیس ےںےئ یو ےہ ٦ ہ ِثاَؤَاَهَتِإَِْیَكلااَدَدؤاَداَتَديَع او عنْلوقَی اہ

 نحبھعم
 1 ھا

 ٰر یروچ (چہ٭یرپ جی ید یر7 ]۳ع ۲)5 ۳۳ ق٣ ج7

 ۔یس ]زور ہ<نووع بج + ر ہ7چ م۔ریچووچ ٭6 یس جہ یب 7۷
 (حے٭۱ یر یم /ج ےچ یعربدرچ اوہ یج قوربسرج ۳
 ہ9 پہ +ہویچ) 5مو یب یج /چچچوچ ورد۔رور مر یرجزو
 ڈی ذو در( یھ ور جبہ یطچآ ۳۳ ہہ, 357777 ۶۹ 77.9 ٭٭
 مو ہ۲٣ ترس و وڈ مج نج ر ]وج ی جیو مہ چہ
 ن۱۰ ۱ یر ہہ ×7 ہ٣ ہ37 ۳۱۱۹۸58 / یز
 +97۳ 7)7 ج ×۱ خز ہتجص7+ ۰ قی یر رو یروچ ھژآق
 جو38 ۳ی ٭ ج7 ہ7 ہر ید ۳٭ دی ٹا
 ج0۰ ہ۹7 +۹ ڈ7 7 ۳۹۳7۹ +5 یر ہہ 75 یرہوو ٭ہرڈ
 اک کس 7197+ 7۴وہ ہہ 0ظ 797 0077

 ممر ٦ ۴ ج۰٣7 چہ د+ ہ یدڑر تہہ ۳جی ۷ج تءمج

 ۹ 73757 37۳۴۶ 765 ی7۲7۶ ہ7۳ 7۹77 چ٭ یک

 و7 ئ3ی ۱ ید)ز ی٭جی 8چ /58)و ]ح٣ ہہ یس ز78) ہجڈ
 ٭ چراوک ہر میجر ہہو ہہ ہو یر ڈو تو ہیچ
 ۔7<ج ہ<بج فوج 97 موت ٰیمدر ٭٭ وو 8ہ
 ہ67 ہہو ر یورک 77+ ٭٭ ۹28ر نیر یو ہیر.
 ہ2۳ ھی 577۳ ہر ×۳ ٣× ہ۳۳ ھی
 ٭٭٭) 6ی۶ر ھچب ی2 ]7۳7 ہح× ۲ ٭30 رہ ۳٦ ج7۳
 جے مج ×۰ یں) >7 )6, ے ہ7۳ +۹۳ ۳
 ۳۳7۴7 ھر 7 ۶×7 چ7 رہ )۳ج 7 79ر یور یرو 7
 ٭٭ ٴیرہحک ۸ روی "چچ یچب یرکو 7جو( ]و آچوچ
 یہ مور "وج بو ہک رچ6 ر7 نر 8
 ہ۹7 77 ہہ بی ر71 777 7 ۹7-57۳7 ۹



 ھھک
 ےڑار یک جاو جمع ج 8 ح22277

 275 39۰1 ۳۲۲۲ ۱۶۳) 325 ۶۲۲۹ ہ, کتا ۲۶۳ (508)-ی٭
 آج ۳ ۹۹ م۳ ۳ ۳×۴ ہ ۰۳٭.آ٭7٭ ۰۹ ۸

 گو ۹۳۴ ۹ ۶8 171

 وج وج 3ہو ہک ہب ک۱ ۳5ہ (ہجمر- ی  ب<ات
 2۳۳۰ ٥٦/٥7۰ ,۰۳٣۲۴۱۹۹18527 ] ی٭ ٭جب م۹۰ ۱ یڈڑجا 7ک
 ۹و73 (یہ))-کو ی۳ ×5 56718 6۳5۹ ٣ ء۲۴5۴ ہ۴
 ید 3ج ۳× ہ٭ ب×٭ ۹۳۷ہ ۱۴۳ ۱× ۶۳۰۶ ٭(آت ۶

 31 ہل ۱ج ہ :>۴5۳1 ×ہ.:ہہ٭ ۶ ۴۶۱۰۹۰١
 بم جڑ[ 2ء۳۰9 ی5 ہہ فیصک 859۹ ج5 ءء6
 3ہ ہ۳5 یک ٢۱ و قم ۲٣ 8ہ. یا
 وہ ]55 د8 38۱ ک۳۶ 1۲3۹ 91۹۹315 85 7۹ا 535 ہ
 ہ.. ق۹ ۳ ۳ ۱۱ ۲۹ ١ ی<٭م٭ -چ× ہ
 ۔چج 8 م۱ ۲۳ ٭×٭ پ٤ ۹۳ص۳۳ -.ے۶

 1586 ۶151 717 .(3۳۲۰۳ ۳ج )

 ×× :×٭ : نارشِلاو یعلاپ "8 ۴5 ہ٢ 757
 >٭تجچ *مج ×موچ یٛشع ۹۹۲ 5 ۱۹۶ نارخآ ف٭ ۹۹ ۴, ۴
 ح9 ۳۷ 7۳۴+ ۳۳ ٭7ج ۱ ×7. ۰۰۳.۹ 77 7۹۸۳ گ5

 ۳7۳ ۳۶×7 ٣۰(, 18۹۳۹ ۶۹۴ ۶۳۳ 53-7۴ ۹7575× ١×
 ہی5۱ ۲۳۲ ۹٥71۹۰۰ .78٥ ٣٣ فی٭٭ مت مت

 ٭8٭ یدجچ جہ ×۱ +۰3 “مہ ٥۹۹۳۶
 777 7)۹ ۶75۳5 ۹۹۰ ۴۳ 31۳۳ 55 ۶۳۰ ٦۹97۹

 6۶ 13 9۹7 751 1 ۴7 ۳۳۳۶ ۲۳7 5۲۳ج *٭5٠7 7
 کنی

 7۳۳ 7۳ ڑ5 "8۳ بج ۴۳ ؟")١0۱٭<۳۰ ٭؛؟ج
 وم 55۱ ۳۰۱ ×۱۹ ی٭ ٭×٭٭ ء1۹ ۲۴ 71
 5۹83۰ جح٭ ٭٭ ھ77 881ر ہ٭۳۰ ٭ق ہ
 ہ۴ م۰ ((۰] : ہ رک ×۳۶ 13 1۳-۴ ۳ 7
 نج 5۴5 "ہ۳۴ ۲۳٢ ٭ 5 ١۳٢ ٭ ]ج58 ۴۹۱ ۸ ۱

 ج٭ ۲۷۳۰۲۰٣۰ "6۹77 ]م815 ۹۳۴۹ : ہہ را 7 ۲٢۳۶
 7 >7 ٭[7۳. 9115 9۳۴۲ 5 ۴۰ 5ہ.

 2٠۲۹ :353) ×٭ ہ۷۹ ._(حہے3))
 ۰۰ ۹۰ : ×۳۳. ×۳× غع مج می 8

 جج ٤ج ”٠ ج۱ 3 وہ 6 مج ۷ (۳ج 6ج
 7059 *ہم 3× ۱ ۴5 ۹(۴ 871 ۶7۹ 31۹۰۲۰ 8:078 ۱

 م٣. 15 77۳۳۳ ٭۶ 7آ ۹ (722)-ھ9 ۸7 ۱

 چت ہت. یحرچص تری وے جد تپ یاس سرا جو سم پرس یہ کار ہیک امیہ سا ےہ کیک

 ہا

 ت۳۹ ۶ ۹۱۳ ی٣ (۴۱۶ ۴778 3۹ ۹1 .-(.3پو9))

 ۳3. 7۹7٣ طقن ۱۶ 7 ۱۲۹۰۴ <٭ ×55 '“٭٣٣ ۲۹۹7
 ہک 9۴ ۹۳۹۲8۱ ک٭٠ 5ت ۸8۷۷۱ 3۲165۱0۹۹. ۶7۴
 ×75 ہ ٥٥٥ 5۲۳ ۹۱۹۷۰۳۱ ٭ک5 51 ک٠۹ ۹۹۸۳+
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 7۶7۷۶ 8719۴5-210 ۴۳۴ ہ81 (372) ۱۰۹۳۰۴ 77
 جج٭۹ ۱ ی5 ۳۲ گ٣ 3:8۳۰۱ ٭8چ7۶ 6۳۲ ۴
 5971 ۹۱۹۳۹۰ 73 *8۰چ۹۹۳۰۴ ۹771۹) 3۴۳ 757 ۱ ۳۳۳۴۶
77 ۳ ۶۱ ۶۹۹ 6۴-(312) 781 7779 ۶7 
 ہم 1+ ۹78) : ×::::5۱۹ت۳۰ ۹۹ ۳ہ (جہكیر-ک۹

777۱ 51 ۱۹71 8091 

 ںیکلاَدَواَداَتديَعْرذ او -- (389۹ ۹, ۲ 3۳۳۱ 7
 مہ 88 ×٥ج۷٢۰) ) :٠٥ >7 7۹7878 یب2 ی٭ او۳×٭ ہ۰
 مک یح ہ۳ یم) وک ×ج ہ :×56۳58 5

 9ہ ٔبازاذَنِإ ۴۰۰8 ×چ٭ 8ہ ہر۸ 7ك. )
 13 - 6ہ. وج ل8 ہہکعچع ((81۰) م۹۰ (ء ۹
 و9 ۳۴ 11۹۰ ۶۶۰۹7 1 162۶ ۲۳ (>۶)۔ ۹ 7
 یج٭ <)+٭ ج3. م×٭۱ 88 خہ یى٥ر۔ فف ۳۴

 <8 ۶5۶ مہک ی٭ 9۷ ی٣ م۳۰ ی۹ 7+6
 218571 ۱9۱۹۳ 881 2 ب۹۰ ۴ ی55۶۹ *۴5 ٭5 817۱
 ۳. 58۱۳۳۲۹۶۱۳ ۴)۹۰۹3 8(3 مک +1۷۶79 ۴۲۸ 1۱
 777 ۳ہ ہنر دھو 8ہ و +47۶ 6ص _

 عم ج3ہ7)

 و<)ہ7 ٭: جہ 85 >٭118 ہ۹۰ ۹٭٭” "۳۳ ٤
 مہ بصص م۶ ہمقآ ۱۲۷۷۷ )۹۹ 41 3۹۷ ٠٦ ء۰ 6
 8 ۲۱۳۵ 1۶۰ >٭٭ "۳ مہ ۔٭٭٭ل چک ×× 6
 ۹58 ۶۱۹ ۶5 8۰ ۹۱۷ ۳۴ ۰۳۹775 ٠١ | 57آ ک3 ۰۱57۵
 جم ٢۹.٭ ٣> >۳ ۹ہ ء8۴98 ی٤

1۱ ۳ ۱۹77 ۹> ۱18:74 ۲-۹7۰۱ 

 دم لاَ يا نوک ات - ۹ 5 7 (308) ۔ہ۹ 5۴
 ہک 2767] ۱۶*۱۹ ی۹3۶۳ 6 5)973 ×3 3:0715 79 7٤

 ٭م ہک ۱ ہ9۰ ک٭ ×0 رہ ۲۴ ہ رت >۹
 ٭+٭٭۱ ۹۹۳۶۹ ٭ق۶۲٣۷ 7 ی5 "۱5۰۳۱ ۹ ء78
 13 ۹۵ 577 5157) ۹۷۰ ۳ (ھ83ر۔ہ٭ دآخذ ہج-×٭



 باطا لصفو هللا تن -(۹۰8 ٭ هج٭
 ہم3 ۲٥۰۱ ۳× ٭.م٭ز جم ۱۷ ]۱ ۰۷۹۷۹, 5
 ۳ ۳1۷۱۳۱ 78 ۶۲٢ ۳> ۱ ہجا> مج بج. ۰
 ؟ہ× ×0ہ×< ۱ پآطاَلَسَتَر ی٦ ۴۹۴5 ۹3 ۴ ×1 5

 ٭. ك5 51۷۳۴ ۳۳187۴1 3181 ۱ 77 787 )318( ۱٠۳
 مج 8م ۱ ید م5 ہ :۳١ہ۹ ؟چ دعب امآ ×5 میل
 5۳ج (واوصج مت مت ۹××, ك5 "۹۷ ۳۹۰ 8۱
 1ب 555 5۲۰۳ ٢9ہ ٭٭++8 "8۲71 ٭ ۳

 ہا ٣ اج ۳ ق۶۰۱(8 ٤۴ ۳1۹۳۹۸ ٥٤۴
 و5 -م× 3. ہک *رکەرط ۸×× :م08۱ جہ "0-8
 حی ہ دیا ,٣۲+ 5۲۰۹ 37 8 واف5 ۹۱۰ ۹۴۱
 ۳ د5 8 ۶۳۰۴۰۲ 775 ۳
 یہمر۔ی٭ 7 3چ م5۱ ۵۹۸۳ ٭٢٢ ۹ ۹۳۰۲ (",65
 ٭< ہ<٭ ہ۳۰ م×٭ یب 0۸٦ ۲۳ ہہ ۴ 17
 ب7 71۳ہ ١ *٭ 18ہ م× << 1۹۳ ٭
 د3چسج ی7۱۳۳ (ہجی) یک ٭3۳۶ ۴ ۶5۴ 5۲7 ۳ ۹

 5 5۳۴۴ ۳× ٭ 1 مہ ہ٭٭٭ وک ١<
 د16 5۳14 ث۲ ۳1 7: ]1۴ 59 369۹:[۶1 619571( 68۹٦۱

 وق×۸ ک ۹۹7 ۴تک ہک ۵۲ ہہ ج۳ ہ۳ (کاتر 7۹ 58
 5 5۲۰۳۸ جب ٭ مج ؛ "م۴ ٭٭.6

 ۔6-۴]ہ 6-0 ×× ×۳ ۴۳۳ ۰۱75 5 جم ۴۳۱5
 و۲ یہ 837ہ 8٭]۰ ہ8۱۸8 مہ ہ ۰۱۹۳۰۱ ۳ ۱65, ۳7
 میجر ۶۱ جج ٭یاتمص, ہہ ۶۰۷ 156 ۶7۵۸8۷ ۱۰6۶۰۸ 7
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 5 مہ م× <۰. ہ×۷۹۰۹ 3۸۹7 ۹ 85
 27 ۶۳ ٣ ۹715 ۰۳۰ ۴۹۳۰۴ ٭٭] ٭ ۰۳۰۱۶ ۴۹
 ڈرو د۹۳۴۱ *م”ہج٭ ×× ء2-.87ت ہ +۹۳۶۳ 1۳۲ (۴
 ہمہم۴۱۳۳۲۰٭۹ د5 "×۳ ٭ب 375 ۱ج ۱ 73جج ۹۹۹۹ (7<
 حج 3ےک ےب جج 3 39۹۱ ۹6۴۱۴۷۳۳۰ 6
 ہمتہوج ع بب. "وہ717۹ ہ۹ 7۸۹ 7 7+
 8وم ( 83ت ن١ 8< ى5: ×8٭ 7۸) <٭
 ج+م٭ ۱ص ۔مەے ک3( 538۰۳ ِمڈج ۱۴ ۹ ۰-
 هللا همھبا ام اومھبا ا٣ چہ ہ ۹٣۰ ٭"۴ة ۹

 می5)< ۴ ہ۳۳. ١۲۴ ۴۱۹ ۱۹۶۲۹18۶7, کا ۰۹ 7۴٤
 ےہمچ 2۳۷۷۳ ۹:۶ 5, 01511۹ 7118۹ 377۲۳۹ ۴۰آ 9۹
 جہ. -ح< قی مے پو (ں|؟و ڈے ا
 ہیر جد ٭٭] 8ق یہر ۴5م ٭اگ ہ< ے8

۱ ۴۲۹7 ۴ 3 21875 
 "قو -. :ووب۔ (۱ق یەبر 8۱۱ ۹ 581 1<
 مح ؛: ہ-×٭×٭ ×٠ :5× ا5ا ×× ٭ج بہ  ء(تك۷ز
 ہ۳ ]۹۳۰۳۰ ۴ً م۱ 1۲۸7 (۹۳۱ 513 9۹۰ 55۱ <5

 جج حیر۔م 5 8:58 ۴۶۴ ۹۹۹8۹8516 ۴)5۴۰۳ ۴7 ۹٦
 آآ-<×ت۱ ٠مآ >1۷3۰ ما <5 کی 8:۹4۳۰ ۶5ا8 ۴۳۴ا 84
 ہمہ ہم7 <9 6۳۵( 1 ۴ ۱۲۷1۴5۲۹۴1 7 7۲

 ۳ہ "۵۵ ۲۳ذٰیأمو
 پک ےک تپ اپ و ےک ا ےک اھ 8 ےک ےک ا اد ےک ےہ ےہ یی ہہم یک یر 7 ے۱ا 5+ ہی پک دی ہہ ۱

 ہا ةی ادب عاد کلب اتدلشوا اباوا دل یہ و لو ا
 -1 ارشاد وب كا لہو باطتنا لصفو

 1 یب نہ صَح ندا الف و مم ز دواد عاد ا
 1 لا ما ای تتالو نمایاں وقح اد ومن یعانضحب ا
 ہ1 لون نون ل یال یال وار قا وآوس ا
 4 تل لاک ایاطلا ناز کوا لاقف اداوم اج
 ٦ ءاطغلا نئ ایپ ا2 تین لی لاش تلخ اج
 ٦ ِتعیشلا وا واوتما نیلا ںی عش یل ا
 ۱ امی یک رقت ها دوام قو ما لو

 ۔ نشخو قل ولا دل یار ذا با ا7
 1 نیواحاف والا نم كيا دوا دی9 ام ا7
 ۔إ مولا دم نَع تكضم یز لا قلب ںیاگلا ٦

 ۔ہ ایناھرٹیرش بالا ولل ںی نخ اض نال
 ۔1 ہلا بامنیادو ضرالاو ام سلا قل ارو پاس ارموس ا7

 ا ڈ راثلا نو رفک نل یخ اد شک ننیزلا نظ كڈ
 ھر ھی ےن راہ یھب یف

 مدر وج متعہ ×٭ ہہ جج ]×٭ جی ۱ ۱۹5 78 ٹرج
 د28 77ر (مم) ہہ فر دا7 7ا چاچا چپ

 بہ جو 27ہ 1 << ٭"-۱٭4) )1ر نیدر ۴ 77 ٣
 ]7377۳7 ۳۰ فہ ×۷ 77۹ ھ77 6.8077 7
 ط2 ](زک×و5  محر جہ دو ]3+] ٭] ہ5 ]۳ہ م۹۹, ۳
 مح جج ×× ۶)۶ ۱ 7)5) ٣77 ۲ 77 ۳۹7 7 ا97 ۹777 7

 ہہ یبہ ب7 ہت و۹ میر8 بم, ۳۲۳ ٥7
 ×57. جج ہبمجرو جچہ+ ۳ر ہہم ٭و5 ٭ ھ-٭_٭7
 جر مدر ہ ٭ہ٭ ہ5 ہ ]ہو حب وع جج ہ8
 ×۵۳ج یو و7 ع56 ]۳ر ہوو>٭ ھہ ج6 ۶ز یرٹ0 .ہوس_٭ 7ج
 )90ح ؟ں"بور کچ ۹۷ہ 2ہ (0٭-270 ۳۳۳ ۱ خور ۳۳ 7 ۶

 مج میوہ ح۸ 7ہ ح۸077 7٣۳ ×ج ۳۱ج 74
 مج وہ ٘ 57ہ منور دبجہ٭+ ہ٭٭ت یج ]و ہک
 جج می ولےد ہہ ہہ مب ٢> ہ٭٭ ہچچ ا5 5۸ وہ
 ہہ .-ربج٭روڑ ر بور یجج یر سو ٭٭.یب ٣ظ 67
 بوج جج مم جج ٹببج 4" "3جج, جی۶ و مم ٭7
 "وجہ ہج-ج مہ ہجکک جے ج77 "ات ؟(× بص 7

 77ج 7ہک ۔ج”چ5ر نےر 9 یرچ ھم" وم ٤ ٢<
 5ج۰ ہہ م||:۳۷ 7)6 57 3۳7۳ ت7 | 7777 7-77 ٠ ٣٦۶۹7

 مدیر وت ۱ ہ۸8 ہجوج٭ ۸3ہ ھ688 م78 ۳51
 پت و. .٭ 77-۰ ر۳۲ مہ ہو ہو کآج
 ]۴77۰ ۳77 777 7 7۳۹۳ ہا چہ ہبہ 7چ 7 1
 8ہ ج۲ ٭چو ٭ مج جر و ٭ ٭ہ ہہ ہ7
 ج۰ص "جو ہ ”ہ٭< 2[ 7۷بج پچ جر میر ہ٥
 ۳7+ ہ درجہ رہ. ہم  ہچ بب! ا ۱
 وج ٭آہج××٭ ٭.۱۱٣۳۰ ٔب-٭ ]م۹۳۳۳ 5۳7 ۱۴۳۳۴ 7

7۹ 71 



 ۔-٭ ×× ۱ ۹ ×8ط ھ7۳۳۳ ×۰
 کک 7۳ ٣5× 8 ۴6" ٣۳۴ ٭٭٭. ہی
 ےج می” م۹۰ ہآات ک۹۰ ٣۰ ۱رہ ۱

 قد جت ۴۰. ۹۹۳۳ ا٥ م ۹۹۳۴۰۰ 7٤9"
 ۶۰۰" ]5 ٭*., ٭ہ٭ :])7.ڑيل [ یقیر ہ7 ۰ 88 ٠--یج

 )۵٭٠٠٭
 ھو

 ہونم ۶رب (جوی ٥١ہ (ی) ١۳٣+ مح وج "م۶ )

 ہے 5۴8۳ ۶۱5۱ 07 ۰ ۳ ۱ ۴۹ ٦۳۲۳
 ١  ۳[ <[[81 ۹52 ×۳ ۹۹٥2153 8۲۹7 ۹٢٢١جہ۳

 ود 1+ 8 ە7< ہ ہ٭۶١8۲۹ ء۹۹۰۹ :ج ؛ د ہج
 چر٭ م۴ ہہ مہ یم٭ 8۴۰ ہہ ۹۹75+ 59۰ 5
 مج ]مە<٭ ہد قم ۶۱8۰8 م۱١ ہم ہ٤ 5ا
 یں یر ٭مق8 جو م5 مچ ہ٥۹ ۳08 ۱

 بچو ہ(ج ہ] 383تک ۰8 ۶١ ۹۹۱ 75 الاََح وال
 هللا (51 ۳75 73 ما٭ ٭٭ ۴۹ )٠٠- ۳5:۰۹ دج)

 ہ۳۳ ه"(., یک" 277 ہ7 (ہ:2۰)ر 395 ۰ م۹ ۶ 8۶۹78 ٭ ےہ
 ہہ 2× :]ہ (۲٭۱ ی٭ ہت 2۶ د۸۶ ۳ ء5 7
 ٭جہ ٭م| "3۹5 ہہم فرخ ۹۱ 55۱ ا37 5۹8 ( 8

 0نا 57. 25۰1 ۹ ٥۴ ۴۸۹۲۰ ۹۱٤۰۱ ۴۲۴ ۱13۳ ۵٥51۹۹
 ةیشخ 11 55۱( ۹195) 06 73 ۹1 5۹ ۳٣٣٣۶

 چہ دہ 355 ١۱ 5 ۳۰۸۰۹ ×۰5 :7ق٭ ۴۵ ۶۱
 :چےج ہی 3ت 5۹ ۱ ۹١ ۹۳۰۴۳ ۶۴۲ج 3ک 8 ۹68 ٢

 گ1 7۱ 7۲٦74

 وج بہ تجچ٭ کچ 8۱۰| ٭۳ي ٭٭۹و م9۱ 6

 لات -۔-(ئ۹] ۱۶ : ۱۱۴۰6 3۳5 7 ۲ 9۹۰۴1 )۱ ۶٦

 ۹5 5۲7 ۶۹) 977 ۲ 7 ی ۹۹ ۶8۳ (351:) ص۶۳۱۴۰۱ 51۴۹ 7
 وج م۱ ۹ تہ 8۴| أ۶ ػم, مج ٭رآ× ×2۹

 حی جج م٭ ۱ ٭ہ٭ ہی 6-5 *٭۲ 3555 5
 338 ۰ 55 ۳۹ ۹ ]م1 06, 015 5۳1 1187 ,٥۷ ک۹۹

 *ر ڈو ۴۹5 351 5۶ 1۹۹۱۱۹۳ مات ۳ ۹۰16۴۲۳ 71
 ن۹ و١0 وج ٭ی ہ5 1۳6 8ج5 (5:) ۴ 85
 ۹ 5 ۰ ۴1۹۲87 ۱1۹۴ ٭٦٦۲ ۴:5 ہ٢, 7835 ک۹ا

 <5 ۱ ظلوْشلو (ک۹۹ 9878 ۴۲۹8 71 ) 1۰6۳ ]

 مم9 و <5 ہہر کر ر1 65۱9۳۷8۰ ۹)۵15 1587 7
 ۳۱). ۹۳:۰7 ف۰7٣ ٤ہ (537۰ہ--٭ 7 7۹7* 5۹ ٣×

 موج ب3: 5556 م٥٣٣ ٌْقح ۱١۱۹( ۲۲۳۳۰۲ مج یوو]؟ہ 1۷ 5
 99 م08×18)ا ۱ 7۳۴8 7 (5ی) ٭٭٭ ٭٭۰ ٤

 ہ8 ۴ ۱

 ؛ 51 1۹738 ۱٢۹ ۱۶٢  ۹۳٣چ7 ۹37۹
  ۶۲۳۰۴۳۱ ۳ 7اتا +٦٦  [1 "۲۳۴ 5, 57۳15 5۰۹۳۴١ما ۹

 ٠۹:875 7177 7115۶ 5٤ 5ا۹ ×٭ مح. "۲۳, 8
 ڈ5 ۹0۰ 5۴7۳ ٭ ۴۹۰۳۰ پ۶5 ۲۹۳۹ ×؟
 ۹1۱ ک5 5 ۳۳ ۱)۱۱۹ ۳۴۹۲۳۳۰۲۳۰ ×۶۳, 1۹513۳ ٭

 ]9)3 ی۲ ]97 77191 17 .-(قئ85۶ ))1۸ ٦۰×
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 حج ۹۶ہ مج مج ہم١ و وقزو ہت 5
 ان. ۹1315 ا ہ رد8 .م×٭ ]جے ۶۲۴ ١

 )7)۹ ت0 ہ۹۹ ×۱٣ ۰ *1939775 ی۹ 77]۰) 1 6۱

 ٭+7)3 *۳۳۰ ۹7۳۰۳۹ 5 >.1ت۴)۳ہ مرچ ک۰ 8۰

 کی۲۶۲ (۹۲۳۳۳ 513۰6 57 ت5 ہج م٣ رخ حجم ہر. وچ

 ۳ م۶ ۹۳ا۲ ٠ ×× 87ج جم چپ -٭خغ

 ہی 5ہ. 5۰1 ۱۲٥ :۷۱۶8) ہ *ج٭× عج ب جب وج

 58 ءاکو << ب۲ [۳ج؟۰٠٠ ۱۳ ہ۳۲ جہ ہرج جیب ہث(جب3),]

 *اووک ہوےوق× (و٭٭ 558ہ وو ٭٭ ہ ج ٭
 153519315 5 ٦ (م۹.]. ۴ ۹ ۳ج 8۳جج ہ جج میرج ]

 مم”, 3۲۰۷۶ كا )ہت ۳ (۴ ےتج٭(۳٥. 83۳ 7ج |
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 رَجنلاَت ناوتلا مرا ...اونما نیلم ۔( و ۹ ۸)8 <
 ت36 ۹۹۳ ۹٦ ,۸۹ ۴ ۲*۹ 5۹ 581۲۹ ۳۳٣

 ء۹۲5۹ ۶۶513۳ ۶5۹ 71۹ ١۹( ؟) 51۹۹, ۴ 86
 ۳ک ۰۲۲۹ ٦٦ ×۹۰: )9 *۰۳ چ۹ ×٭زک 5 ۱٥ص
 ہٹ 5۳۱1 ہ۹ ہہ, ۰۹۴۸ ۹)۹1۹6 ہی ۳۳ < ۴5

 ٣آ +۲۹۰۹ م5 ۱ ی ]9۹۲۳۰ 51 ۹ت 9۹۶8 ,٣
 مج ۰٣ ]8.6۹ قس8 ۴ ۱۷ ۹۹۳۳ ۹۹۰۰۹۹ 1 7
 91 ہہ 3 ۱18 ۳۳۶ ۶۱۹۹۸ 87۴ و37. >۳ پک
 ۶۲۳۹۶۷, ۱۹۹ ۴۲۳۳۳۳ :ج×۶۳۰۱۳] ۲۶ ۱777۴ ۸)7۱۹8 ٥۱۹۴٦ ہ۶
 ٥ئ۱ ہہ >۳ *(5 ہمہ ي۶۰ ٭ت٭. 7
 پت٭٭ کب ×٭۳ ٭می ہہ (0ما558 ۱۱46 87

61۱ ) 71 30 

 0 518757 کٹ ٤ ہ7٣ 779 775179۹ (371)- ۴<

 ق5 ۹991 5098 ۹۹1 ×75 ۱۷ ۹۳۰۹۹ 2885 1۹۹۹۲۴۹ 7137۴ ی5
 يہ ج75 7777 (3۰) 8.18 ۶۳۹۳۰۳ ی٣۰۳5 ٭. 7
 ٭!ہہ 1 ہم, 7۳۳ ء۰ 75م >۳ ۱×. 73. ۱
 ہم ٭خ. (جج مم 8 >7 8686 کی ٭ق "۹۱ م٭٭ہ

 ک19 ۴1:9 115ج 79۹ 143 ۱

 و ۲× ۳٣ جج مہ ہہ٭ا978 م5۹ ے8۱ ٥۴۷۸
 ہم۹ بک 759 ز2۹ ۴ 651 ۴7 ۹۱۲۳۰۹۰۱۶۴۱۲۶ '3]
 ۳×× ۳ ۴ ۳۴ ۲۱۹7۴ ۴۹۳۹ 5۲ ۴ ×5 ۳*۰ ۳ ء۳

 ہ۶۰ 55 ۱۱۱ ۱۹ ت77 (ت۰3) 7)۹ 3< ۶۹:۰۳ ۳۹۳٣۳۶
 ک۹9 9113718 11:87 |

 و یج3روڑت میجو٭+ ٴمم3وو+ مج (۴۹ ۱ ۳

 ے3. ۴۸۳ ٦ <7 ۲۲۳۰ ك5 ×7 78
 5ت١ ××: یتا ۹۰ ]ہ۶ م۹3۹۰ یہرمج بج 38پ

 ك4 ى23 5۶۹ 7 ۲ 5 ۱

 <6 یی ۱ 5 ہم <۹. 1 ۰ ۹۳ا8 و٭۴
 55۱ ۴8۹ ٣> ید ٭ ۹۹۰۰ م٣ ۳۵ "0چ" ۔٭
 م55: >۳ ٠۱× ×۳۴ و3 مم7 ۹۹۰ ہ, ًىک ۶

 قم مرہ |ماٹ٭ ۱۲۶ہ 8۱ ہ8 ×3
 ۶,5۶ ہ ڈ3 ر× 6 م۹۸8٥ +۸ ×۷ ۹۱۳۰۷ 6

71 :) 11 ۹۹۰۹۱8 :5۹+ ۹۹3 ۳78 

 ۳5 5۲۴ر )۳  ٭مە بت ہہ  ہ٭
 ۲۹71 77 7 (31) ہہ 1۴۳ 7۳۴۱۳۷ ۹07115 ×۳ز
 !تچ ۳۰۰ ۹۲۱ ٭٭۱ <۰ ۱ ٘٭8 5۶۹78 >7 یہ. ہہ ۷۴6
 67٦ (تئح5ٌ5 می ۰ "ج۳ ٭<ہ :٣39؛ ۴8
 ۶/9۹۰۶۹ (9[9۹ 5 ۱۱ 71 9) 71921 ۱1۳۹ ٥6 إ۹ ۹ ۱
 ٭ن8 >۹ 8 ۹۳55 :؛ ی "۶7185 د۱5 5۲7۴ ” ×5 4
 279 ت1, 51 ۶18۹5 5۹5۶۹ 7۹ 5 ۱ 1۹۹ ۸ ء٤۶

 -چج ۹ 5۳8۱۰۳۷۰۷. ۹۹9۳ا ء3517 ۳٣ ٥ئ3) ۱

 گم٭7 بہمات 377۶ ی۹۲۳۰ ۱ ۴7۲۰ ۳۰ہ ۶ 5
 یئ٭ 314 55 ۹۳۰۱۲۰۸ 5۳ 1۴۲۹۶ : ک۹۴ ۴ ۶
 7×. ات: م7۱ ہ۳٣ ٭زە7۴ 2۶۳5 ۴ ۹7 58 7+

 ر0 قرار
 نقل و 8

 22-2 ا و ایپ ا
 "0 تی : ٦

 ۶ قمر : نا تح و تا لاتا .

 ای ویقبات نشئعاعرذ بشر
 تھ رو سج تے
 ےن تو لو :

 ۱ یر ےس 9نا لات کا یک

 تک واک ام ملا0نا صا ثیح امر ٠

 ٍ اکا صر دلا لن نييرَقُم اى
 . ےہ یف وا یی 156ل سس 2

 ا ۂ پات ند یا یم
 2 اکتَهَِو ٥ث 2 ارشڈڈراب رپ شما ۷ ےک ۱ ک

 2 ین وا ےک دشت تعا ا :

 6ہ ہو7 ہو یم و و و
 ڈ7 ٣۳ ۳ج +۰ ×7 9×۳ ۶ ۳۳7)73 7
 جج مر محر یت یہ وج وو یم ٭ ہ8 ہ۶ 7 یک
 ]7ب 7+ ہ٭ ٦-۲ .٣۳ .7٤۴ ہ٭ ہ٭ہ7ہ"ت<٭ 7۴ جج
 بچہ 9۳ 77 ا7 377077 تر (ممر ہا 2۳۹۴ 7
 )7جج سہ جج بچو ×۱ ہہ 28 ہبیر٭ی0)ہ5 / (ورزر >۷

 جج 7ہ بج کح توجہ برج اج بہو مو ہ5, یدر یو
 3ج ۲ 7 ہر ہہ ج079 ہی ر1 چہ 777

 ]نج وی بب و اۓمج حب پچ ہم۱ ید )
 ۔بیرج "رہ× وجہ ب٭+ر بجو ی ی۳ ۹۲ ہ ]م۳۳۲ ھج+
 جج وج جو٭ ۶ (مور بجٹ سودہجو+ج ء(ژ)و ڈوو3ر٭ یہ ۹
 777۳ 7 ٣5×ہ×+ تاج یر 7587۰ مرچ ر ہہ ہہ می تا ۱
 (ہمر 7-7 ۴5ہ ۶ ھم ب7 ء77۳7, ا۲ج ہا مہ چ۷
 ٣7۳۳٣ یارک 77 7 آہ 7 7ہ ۶ اہ ہک یک 7+
 0 لک ۳5 جس. ر بدر مج پک میرْ++ ۳ کرو ہچو<
 ڈ0 کہ7۳( یہ چہ ۹۳۷ ھ776 چت 7۷۰ ہ٣ )۳)7
 م155, (ںر بو بج فویروع یرچ ہق)ہ ہنی وو  بو1پ و
 187 27× 3×75177۹) ہ چ3 (ہصر یھ ج ×7 79 ۹۳۳۴ 77
 ]97 ٠۷۳5 ۷۳ 7۳ ٦  (ہدز ی۹187 757 وچ

 یحمو یہ ]جا 2+ 7۸۷۹ بہ٭ 5ج قی ٭ !مےمج مكہ
 757۳ 2+ 7۶ یہز) 7 ی)٭ ۶77 7)577 ۶۲۴ 7۳7۳5 71۳) 3 ٠

 8چ! یر وچ و ہہو ۳۳ بت ہ٭7 "م۹. ۳۷۳ ی ہزو
 ۲۳-۷۰ رہ جج 5 ۶ ہی٦ یار دہی. و 8
 تاجر یدر پ5 ہمج٭٭ ۶۲ 7ہ پکہ< وو جج ر جو ڑرج
 ج٭ مرججج ہرج چ٭7 55 ٭ )٭ جو چہ  یدر ہ58 یرج٭
 75+ "پرو ۹97۰۲ ہ 577ج 7ت 577۰ ت۳٣ یيرجو ہج مچ

 جج ت77 یہ چ0 7 ۳ار
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 ہک ا یا یم ےک اج اج عرب ون قا ا مک رام دس ٹیک سہ رس وچ قاسم دال یخ یک ا سیا یخ کعب ےض انت ار اکیوا ج یک ایت نس ک7 دعا و یوم خئا ورم تر تک 1 یت ٹیک تان

 صا 2۳7217222 227777-وو-7-كہج وص۷22 ھ2 'ک-تج22۷2 2 2)۷)ھ)0ك0777۷ ت2 ا0222

 م۶ مجئ٭٭ 1۷۷ ۹8)
 7ج5 3572 م۴ (۳۹۳۱۱۹] و1 ×7: ہا]

 ان6 : ی ۹:) 1 ۲۱۹۴ 315 ,” 7 ۴۶ ۹39 ٠٦
 متصل وہ ۹۳۳ م1۷5.( 3٭. ۱۳۲۷۱ ۴و) 355
 ہمہ ورج٭] یو مج ۴۳ی ٭(ہ ٭٭۱ 5ا55 ۱ک
 >ج. قتج٭ "۱۶۰۳ (حتصر 3۳۳ ٥وک >*حە ٭٭
 ١۔وراج 9۳-5 ۴ ۱۱۹۳۳۳١ 7775 5۴7 (3ا:ر۔ ی۹ ۲ (۵۹

5172 

 جج یو +ہ5و >٭×ع ٭۳ ی7]۹4ہک ۴۹9 ۹۹۱۴ چ۹ ؛ ک
 0لنحح ح۱ وہ د۳۳ ×57 ہہ ک٭ ۹ك. ۳۳۶ >7 ۳

 <۳ 06 م1 85۱ ۶8۰۳۰۴ ۹۴۹ ۹ 7)٥۶5 .۹۶۳٣٣
 بما ج.٭ ہ, 1چ >8 15۹ہ ی ۳۱۷۳ ۹ 7585
 ال ۶72۱ 55 ×37 7۶۰۳ (عت) < چ5 ۹۲ ۹ 85
 ورٹجج ٭و.3۱ ۹ ٭7۳ج ٣۳٣8۳٭ بہہ ۴:۰ :
 ۲.۳ ۱۳۰۲۷۰۴ ٭53 ××" +۹7۷ ۳۲۷ہ ۹۴۱ 5۱۳۳ ×5,
 س5 ود ×۷×. ا57 د ۳۳۲ ء۴۴ ۴۳ ۳ 969

 'خیو حج, ۹۳۵ .ہ ٣ ۶۲۶۴ ۰۹ 5۲۹۹۹1 ۴1۰۲۳( ٣
 تن

 ہ 8۲ر ہ٥ ۴ 58۳ 51۳ 5۶۳ ہ5 ۱۴
 ےچمم مہ ٴبجاخ ہ[9ا]) ×ص٭ إ۴ ۹۲ ۱ 71557 ۶۶۰٣)57۶1

 بعح بک ۶۷ ٭×ی<٭ ہ ك٤ ۰85۵ ×× یبص<اظ ۹۴۷۴۷ <٥
 م757۸ حج - ك۹ ۳۳۰۸۳۴ 4×٭ 85۱:982 ۱۹۹۷ 1 ۹۴
 مہ اج اہ. ص× ۳۶۳ ×۹۴ ۸ ۴۰ ١ کہ ×۳7 ۹
 19ہ 5, ى۶۳ ۹۹۹۹ م۱۴ ۴*۶ ۹۹7۸1 ٥8 ۹؟ (۴
 -3ک و و دل ٭ ہت ہت ٭٭٭ ×۷ +۸ 7ہ
 -قیررےح کی۹۲۰۵ ٭ق بج ٭ت ہہ م۳۴ * ہ 8ہی

 ےس يق٭ ۶7ہمء۱ 5 ۹۴۳ ۹۹۹ ہ3ا۹ (۴۳۴ ۱ ۹٥۷۸۰
 چپ و 3چمو٭ ٭٭م 5. 3١ 86 ہہ ٭اچاک 9۲۳۴]

 مر۶٭×٭1 عت-- م7 ۰3 8۳, ۴ ۴ ۱٠
 جج 5. یم ہکر دچ اارحح ۱ ت2 ۱۰۳ 7

 ےہ :۲۴] 8)۹ ۴ 7۱

 ہج بج جج "ہے۹7 ک ۶359 ۹۹۹ خبر 9٥9
 ج8 "ہ۱ ڈو ً مفاد ك۳۳٭ >×٭8۳۹7ہ ۳| ٭چ٭
 مج ےہ مہ مد ۳۰ج 88×3, "ھ۳۳۰٣ ہ<٭
 5)2 ۱ 3۳-۰۰ 7 "۲۶۰۳ (32)۔-٠؟ 315۲۹۶ 3577 75
 وو ×۳× ۶ی ٥58۱.۳۴۰ ٭ ×5۳ ک5 ۹ 5 5
 ہج صص٭ ید ۴۲۳ ہ1 ۱۶۰۴ (>۰)- ھ2 65777 ڈو. ہجرت
 ڈ1 بج )۰-۳ مج )×۱ ۳ا٣ 1۹۹ >۱5 ۱۴۱۸۳ (ھا:ر
 مس ب7 اظ دہ ہ!ات ہا 35۹ ۴ ک۹۹ ۰۱۰ 7
 و ]مو >۲ ۹” ی٭ مہ ہ]ےتدا٭ جد می وہ "8
 ۔م+|م ج:6 3ہوا٭٭ :9٭۱ 19۹6 )۴5 37 5131۹ ک

 ڈ۔)ے)837 "مہ 318) ۰۶ ۰ ۶ ٠

 “ےو×٭- ۳. جكمآًٌ مم ٭×پج "۴۲۰۰۹۸ (چجئر٭
 -م٭چ ]|3 و٘ے ہہ مما[ ٴبثہ. ۰ ۹۸ 5
 ب۹4 ے5 ۹.9۳۰۴ "75۳ ۹۳ ۶

 یو 1

7511۳[ ۱۹ ۰1117 ۹7 ۴ [7 171۱ 

 یو5 یجتاو روکا یررئذ نع ۴(۹( نع ۴۳۹۲۴ وچ

 ×۴ ۵۰۹۰ فكراین ک۹3 7: ا7ا ۳2118 ۱)88۳ ۳9۴۱ 7۳۲

 حسم یب ]۷۷ ]3آ د۴ ۹97۹ ۹7۴۹ ۹79 37 1۱

 ت10 99۰۲۳ ×۳ )۳ 37 32. 7)549
 و7 ٭ ہ ہ۳ ہ19 7۶۱ م٣۰, ك5 ۹)5

 7)5 1ت 77۹ ۳۰5527 ۱۰۴

 ماہ۴ ٭۳٤۹] د77 9تج ہوت)ہ. ۹۹+۳ 8۱
 0 ک.79)۳3 *۲۳۴ ک۳ا 075 ۹۱۳۴ 5 ۶ و56 (,1۱

 )× ۶۶ 19+9۱ :-۹1198] : مج مے جہ ہوتقرو بچو
 ٭ج 57۰6 ۹۴۴ہ ہہ, ۹۳5 ۹٢۳ *٭۳ا ٭ک ×36 و
 م1۶۱۰۳۴ (ہت) تا1 9۰1۹ ۹۴1۲۴ ۹۳۰۳۹1 ۱۴۰۰۷۰۳۳۴۴۰ 7۴
 حج >2 ۳۴۳ ۹۳۶ ۴۳۰۰ 6۳۴6۱ ہ0٭ ٭٭٭ ۶
 بب ×0 55 ہ5۰ یوچہآک< گ یی ۱ یو8١ رول -×رک

 ي5 5۱5۲۳5 ×۶ ام ۷۴( ×7 9١ ۸> 1٤٤۶

 598ا

 ۹ ہوس ہجرت جو ےہد وند
 ٭تج ۴ ۲:۰ : اهْدم ۱۱۳۳ ۱۲۴۷۳ 31 ۹۹85 (
 ۔تحع- ×× ۹۱ ۵ك7 ۶13۴6: کتا ۹ ہہ, ×7× *79۳ ۴۹۳ 735

 جما 5۹۶۴-۰711 ہ5 ۹۹۰۴1۹۹ ك5 ہہ ۹ ۹۱8-4 (۴
 5 م۴ ۹37 ج31 ۱1۳۲۳7 ×۴7 -ی٭٭ ×۲" ٭07)

 8۹ ×۴۹ ×۹۰ :۸۴756 5-۴ 2ا۹ ×۴۵ 1۹1ج۹ ا
 ×3 ۱١۰+۱ ۵)۹۱۹ ۰ ۳۳۳ ک دو ٠۴۶ ۱ 93 ہ
 جمچج -م٭و ہو -۹] 98 ٭× ہ۹ (۳ك۷ ]18 ئ6
 ٭ہر مد وو یّٛوسر×ک+) مچ مج ہ35 م6 161
 7× ي٥۲ ۰85 ٢ْ “ا٭۰ ٭٭) بج ے(موٛأ

 -ج5ت[ج57۴)

 جڑ >۹م۲87۹ ۱5۲577 ؟|[ج (5۴) 77 ۲8۰ 3ء5 ۹

 ×3 007۴ مور ہا یمن 7141۱۷ ۹۷۰ا ۳٦٠۰ ک6 87
 ٭ج٭ ۱۷7ا ۱)۳ ۱۱۴۹ ۹۷۰7۶ (7ط) ٠۱× ۱أ

 ہہ بے” ۰ تے چک یدر ف1 ْٛباظ 3آ ٤٦۶ ۶×ز ۱
 11 15 م۳۳۹7 ۱۲8 ۱٦9 *ا198 می ۳

 یي٭ ۳۴۳ ک۳۲ 5777 765 ٣ ۱۱٢ ,۹۹۶۳۹ ۷۳۰۳٣۳۴
 م۴ مج ۰119 ۶۹۱ .)۴۳٣( 7۳۳ 5۳8 ]ا کو 6۴8
 جج ہي ۴۲۶ ی۹٭۹ 57۴ ×0۳ ۴۰ اگ 65

 اج ب1 7 )30157٣۰۷۳۰۳۳۱۹۳۴(-.

 ید ۳5 7775 51۹ 15۶] (35) ۱۴۹18 51۹ ۹71 77775
 ےہجچح بما. :۲۹) رہہہ٭ ۳ہ 7 ب۲۳ ۴

۱ 6| :7< ۹۳۲۳۲5 556 ۱1۶۴ ۱11 6× ۶× ۶۳۴۶1 ۹17۹ 

 ڑ3. ۲۳( 3۲۷] ۶3 ہ1, ک3 9۳۹ ۶7 ۲۹۷ ۹ ۴۹
 جور 305ر ۳۰۹, .ہ٭جچچ م٣ ٭م.ہ 1۹8 مج ب۲۳ ١
 597۰ ۴ 8۹۶ 7 ک۹۳ ہم ۴۳ ۳1 0×: ۱ 1۴

 -7بر "ص09< ۳۷ قو ۴ ی :۷۹ 1 8۳ ڈا
 پآ 9۳ ۴58 1 ×۳ ۳۳7> ہت ء٦۴۰۹ ((یرہ

 یم مم ٭) ر٭ 1 چک یم ك8 بج -×ثج ٭6
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 بدصح :ج٭ ھج ہت وہ ہد ہر >صج×٭ ×ج×٭
 ص7 ۲:۹, 5١ ء۵۴ ۹9۶۳۴۳۴ ۳۹۹1 *3)م7 *۲5 7<

 ۲۳۹*٣77 "۲۴7۰ (تحہ۔ر--٭ ×ج ۳ 5۲۹۴۶ 5١
 رک ۴ جج مے مہ( 355۱ 5 م۲۴۷۳۷۰۳ (×5رصع
 ٴ۳]5 ۹3159 979 ۹۹1۹ 5171۳ 5155111 2۶19 7۷ ۴ 5

1 
 لرتج ٰتراازیلالئلرْبََم -  دوج
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 7۹. ہاچاک 5۳۳۶ >٭6آّقہ ٭× ٛب۹۰ یڑاک "یک ہمہ ٭
 57 2۴ 774۱ 77کرو (35) ۹۹۲۰۴ : > >۹ ٭٭, 87

: ٰ 
 ا زف9 0یا مون كعرت نکیعد كو رکوع ا

 2 نا و نیدلکنالا ادا مور جا ند یلعرک لام
 ٦ 6 یج هَمَب اَب یل يدللوالارف ٢

 >] ںودمؤلا نیخآلا طا و سس..-ض
 >1 كيا شا0 0تی لاتا ولا ند پلا یو ا

 21 یرلاواا ایلادلاصلغخ ہلاوغعڈ یماپ بالا
 1 مد بتا مایا وذ نما ینگ شی ا
 روپ و 2 2

 -] راؤ نال ث ِناوم نم ید ہللا نإ نو
 1 یا میا م یلخیادو طا لا رو لہ نامطا

 >1 اقحلاپ ضرالاو تل ا قل لالا دعا ہللاوم انہ
 ٦ نار و لیا یعزاھنلا زکر لا لعن ئاڑ کیپ ان

 * ایسٹ لعل یب وہ لاو

7 ' ۵ 

 ھر یش رٹ رھپ اب رھی تج

 مر ٭ ”یرج٭ مر 7۲ ہہ )٭ اظ <۳, 5۳٣7٣۳۴ جر
 ممر وہ ×× : ہر 77ج جج ہ5 ٭ہ م]])٭- یہر ہہ

 چیچہ وک جج٭/ یر مج ہ۸ ہو7 جم م۳ 7
 ا7 ۹ ہ75 مم ۹3ی ہر (ممز یت ہمہ ر7 7
 یج ج۰ ]0۰ ر یر موج ڑوچكرک ہی ی  ×ب<_٭ بج

 چ7 1
7797719-7 

 ہ07 77۹3۶ 7 ۱

 ہہ ہ2۳ 6 آو 77747 577 777 ڈو

 مر ہی بق, بج ہوج-سم-(30). ہ٭ر+ج ہور ۳×۶ ًم۱)
 مر 5 7ج ہ8 ب 73ی۹ 7)۱۲۷ ۳5 م</5 / ۹<
 ]۳ 7797 >۱۳۹ ہور ی۳ ا ر (دز ہہ ہہی کلو
 ج7 7277 57۱ )ور ہجورچ پہ قاک باوجج 2۳۷
 وج جج مج برج مہ م ہ۷٣ م7۳7٣ یورہج یہ ہک ٭7
 یہ ٴہ) بج + چو جی عو مور رک.٭ چرچ
 ہر-٭ ڈ] جس ہبج-وروج 8وک چویوچج ]وو جج
 میجر ڈوچجرج و19 ٭ہمموچ ٭]ب!مچ٭ 9ہی م5 ۳مر
 یی رج ×7 8+ ہ7 ہہ ےہ ےہ 9 ٹپ و ۳ ہہ
 ج جچ چ ممجقت موہ 5 ۸۰ی۱ ۸568 ہچچچ یڈر
 ۔چہ×٭)ر ءّر 28 جرح ہ ×3 ٭7 ٭]٭٭+ 1۱
 679 ورو٭ مہ عو ب۶5 "٭مق+ برج: وو 2/38 عو
 آو7ہجح وج وج 8 ج7 ہ روہچ مچ جج می
 ھہب۲ 77۸77۲ جہ ۸578۶ د٭۲ ہ۴۶ ؛ ہجج٭ ھ۳. 5

 ہ۰7 71۱



 تشس

 ×5۵, 811.8 < 5ا53 ۱ ۱ <× ۳ج5 <۱:
 یب 89 0۴۰15۰۴ 71۴11 ۹۹۰۹ 4, 7۶
 یہ0ل م۰۱۹ ۹۳. *ر٭مس7۹٣. ا٭5 >۶ ہک
 ؟٦ 71۱ ہ37 ۳۴ ٣۶۹۲ ب×٣ ہ م۴ ۹۹۹۳ 8
 چہ . ٭ج١۱ ہدجڈ. ٭٭ ٭85ة5 89
 وحی کک بہ ء8۰ مہک ۹9۹ , ہ ۹ ٭
 ۳۳۴ 5 5۱ ء۴۴ 8۳ك۳۴ 15 ۹11۰۳۶۹ ۶۰۱ 7+

 ہ×ت ۱
 دوست ناعلدا ہارون ۲81 7 ۴> ۴٣٣۶۰۴۳٣۳٣

 3َ. ۰0 ۳, 5۲۲۴۶ ک 315 :1۹۹) ۹7۴۰۰ ) ۶ ٣۹۰.۹
 تے ہم *۴۰۲ ۱۶۹۲ ہی. ۹18 ہ5 5۳۳۹ (۵۱۰ 5 5ک
 ۴ ٭۱ ا۹ ت8 73 3071 ۳۲۹۱۲۴۰۰۹, 7۹۹17 1 75
 تما <۳ ۶1۴ ۶1۱۰۷۲۴ 5ج7 3ھ ج5 <۹ 5۰ >۱ رک
 ج58 می ڈچ مت ×۹, 5۲۳۹ ۳۴۳ تم. ماجہ ۱91۲ا

 و. "م37۹۱ >8 ١ ٭8ہ ٭٭ہ ت5۹ 7 7٥۶
 ب۹۳7 ۱ ۰ 8 8 >:٭٭ ٭ک ۶۹ ۱۱ 8 ص۶

 ٭5۳۲۰| 55۶ ۴۹۱ ۴ ۱

 را لعل نِلازَک .ریرکت ٣٦ یت ے۴ ۰ ۳۶
 ہہ م.٭ ہی ہہ57٭ می "م۱ م0 ۰۲۳۴ 45
 ۔[(٭ہ ی۹ ۶118۲۰8 ٭۳) ریرکت × چج؛ رک 8

 8 ۹ ۹۴ "۹ 5۴۳. 58 2۶5 ۶۲۴۰۱ 8۲۹ ۳( 7 ۹٤
۶۱ 5۲ ۹۲۹78 ۱۹۸۳6 ۸ ۹1۹ 3113 8۲5۹ 777 

 ہہ و جو وھ+ ۱ یت لکل نتْلَف - و
 تج ج۳ ×× ہہ ٭ک ہ ×۶ تہ ۰۰۰۹ < 1۳ ۴٠۱۶

 ے_ووچ (3ق8 :۰۰ م7٣ ۳ و۱1 م م٣ 6)
 ی۹ ۲0۶ ۴۸۳۲ 5۱ 76 ی ۹۰۲۲۶ ٥ج 5۱۹۸۳۵ ء7
 8ہ ء(۶ جہ "ہ۹ ۶6 ۳ 3۰71 ۴۳ ۱08177۲5۹ 9 ٭
 ]۳ د۹۰ ہک ۹۰۰*7۶7 8۴: ۱۹۴ "۴۴ ۴۶
 78] ۹۱۰1187 ۱۹۰۲۶۰۳ ۳۰۰۳۶ باک 0 ۹ ۶
 ہ۴ اتے ۱۸ | یہ 2 ۹۴۳۴ 318 ۴۹ ۱ ۰۰ 7۶
 ٭٭ 5 3ہ ہ 5 835 و۰۰ 7)3, ۰۱ ۹۰۳۸ ۳

 جہ ۰ . مہ ٭۲٭٥ ۹۹۱ +۶م8۱ ہ57 ۹۹۳۳۴ ٦٦
 581 757, 31 ۱۲۳۹ ۶۶ 3۱ 5٥۶۰۳۰

 تپ ہر دخ۔ےتق

 ج۳۰ ,)2٢۰ ٣۳× ۷71 5۰] ×۴ ۴۳ 86 ۴ ۴۴ 7ا
 ہححح راج ×۰ مج ین ہہ 8 56 جت  ٭٭

 شلاقتا ٔقِزلولَلا <8 ہ5 ٣+ .۔(چمچ3)
 ۹۳, "تہ ْو5٭ (۹٭۲ .٭ہ٭ زا: ي ہہ

 ہم. ۰۳ 57۳5 >۳۴5] ۰۹ ۹, 9157 ٭۲۴ ۹۹۰ +7٤

 ۳۴۱ ]7۱ ج-ص٭٭ و۹1 ۴۷ ۹۳۴ مولا نتزا ولا عضو
 بتلا ١< ڈو یہ ]یو ى< ہ ہ<چجم ٭مہ٭
 ٣۳۲۶ 277 ۹ 87 ۲)68۴6 ((ہ٭ ہم ]ک<ی <۱

 ,۹١1850 ۹)۹ 77 ۹159 07 ٭۹1۹۰) ۹۲5 ×ت ۶ ١
 مہ ٭<ک ٭6 ٌّّ ہ٭ ہہ ٭چچ "وم ٭مخج
 1-6۳۳ 18 ۶۴۲ ۴9 ۱۲۹ ۰1٠ ۸۰9 مم ما5۴ً

 ]۰ ۵) 57۳ ۴۹7 ۳5 7۲ ک۹ (۴۴ ی۳۳٣۳ 7 7۳۴۶۹۳۵ ٠
 ےسم ہ7٠ ہ۱ ۱۲۰ 8)٠٠۷8 چ۳. ہچ<

1۱ 7 731 3151 

 م6”( 515۹17 (۳ ٣× >۱۳۳۳۳ ط2۳ >118 ۹ہ
 ک۴ 7 6 71115 *ا1۹79 ہم۹ یب5 (8) ۴۳:۰ ۴6
 ی78١۱ ک۳۹ >7 57۳78 ہ ×۰× ب5٣ جو 3چ ٭ب
 ۳۳ 6 717۹7 "مہ جھ٭ ہ )و٭ ہما 27۶ ٭رک ۶٢٣۳ ہ ٭رک

۴1558۱ 99 
 یقلُر ہللا لات في مھ دیعن ام وایلد ا ةن3د نواد دا نیزئاد

 75 5369 پ.,ی٭٭٭ یو ۱ ہ۹ ۴۳ ۴9۹
 7۹×۱۳ د7 یک ۹۹۳ ۳ ہہ ہچج ہ85 ٭ا ٹک
 )8+ یب۰ >۰. [ج 5 ×۵) ۱۶۳۳۰۹ 51۳7۷۳۳ 1۹1 8
 5 7. مم ہہ م٭ ۰٣٣ ہہ٥-عص٭
 ۹35-7 6)053 ۱ ۳2۶7 ی1 1۹9۰ ء۴۲۷۹ ۴ ۹8 ھم, ک۹
 8:9 2 ۳-۰ <ہ ما ہ۳۴ ]مو م۲ (مم٣×]۰۴]) 7
 0۹ 961۹9 ہما رک -۔کر5 ۹۸05.5۳۳۱ 1۶۳۹۴1۹۶۹
 جو م۲607 ۱۳۳۲ 531 ۴5 مہ ی۹ ہک 900 9
 ہ3۱ ۲۶١ م۴ ۹صسہ. ما+۱ت.7. - ×جہ٭8ہ 78 ۱

 53 5۰1 6 ۹75۶ ۱۹۳ ۷۹۹٣۳7۶ ت+7رق)۶ 0 ۳۹
 2. 5۶ 3۳5۶ 5۳ ۶79۷ مج ہ۲۹ 2۱۱۶ بڈ0رھ)ک 7
 8ک ۶1۲۹۱۰71 ٣۹× مک. م۷۰۹۹ ٭×۱۴٭0. 68
 01 ہہ م56 "85 ر19۰ موہ “9۱ 36 5۲۳۶ ی۶۱۰۳ 97



 ۴ ]۹۹0 7 یجا2 (7 ۱ ۱۹۷

 ا یھ مح نک سس ےہ ےس یی دیس سج یک سس
 ینا شتاعت 6ےس سا یہ لہ ان تاعق بد 8 تب اک ےن ہاکی وم اسم تیا جس اک ا ا +تیج یھ ت8 ہلا دکھا رہ ال ا ھا اک اتم ید اک تیغ تما ناج کا ثا .؛

 3تا1

 ران کال تادت ۔تجوجک ×× ہہ 8٭ لڑَو”٭ ٭٭
 حج یہ  ج جج( ہم جج و ٭م ۱ بج ٭٭ ٭
 ٭.٭. ہہ ۹۲۴ہ ٭5جک ٭۳۰۰ تعج <9 ۶۱۴۹۹ ھ٤

 ٣ہر[8٭ ۱ 55 ی4154 ۹۹ ۰۴۰ گعچ٭ <5 ٭ی

 ٦5۱ ×۲۳۳۶۹ ۰۲۰۰۲۳۶ مات تب3 ٭*۲۶ و ٠۳۲ نمو

 ۔ی٭۱ ۱ ×× امان نار -- ۹ ۹۶
 م-ہ ہ5 ۹ ہے ۔ َنیَياَرنَآَر -7۹9۱۳5 ۹۳یہ
 ي٭ ہ۳ 8 ج7. ۹ہ” رڈ می 1و٭ ٥ہ

 ی8 ((چي۷3)

 ٹک بطن اخَزَب عزالخ -  ھ×٭ ۰٣× :8٭
 ک0۹ ہ٦ 77۳9 ا 3577 9755 ۹7۶1 718:۱ 21۹۳۳1
 ج5 چآ؟)يک ہ74 85 ہہ 8 15۶5 ؟ہات >7 یک

 ٦> ۹1۹7۰۹ ٭ت مج ہ۹. ۰6 7 ٠8۶۲۰
 ۹3۹ ۴۴, ۰*۹  یَّحَْم ناک ٭٭٭ *ہ5×× ٭٭ت ہم

 جات ×۲ ٭مكہ٣۱ ہ قو ہت ی5 ]ےہ "۹)۹ ٤
 5٭ہ ۳, ٥۱ ۹۸ 33  "۳۸1 1آ 7 7 ۰۲۲۰ ۱ ا( 7)3
 ک5 0 7 71 ۰ × ٠× ×× 13ق 5 ب۹۰ 7 49
 5 577 ج۶۶ ۳ج عہ7 93-9۳۹۴ ۹۹ ۴۹ ۱
 ڑ6 >[07۹1 ۳۰۲۳۰۶ ×0 بم م٦٣ 8۳۲۱ 5۰۲ نو ن٭

 5۲55 7577 ۴۶ا 7 ۱1 ۹3۰ ٥39۹7 ہ۳۹ ٣ن >-چ ٥
 ٭٭ ۹۲۰ تم ۔م]٭٭ ؟ ا٭چ وا۶ م٣٢ ہم قو ۹

 7م3ج-۳۷۹٠ 78۱۷۷۳ (“157 ۹ ۱

 اٹ یخ ہرا ناؤاو شکن -- 99۹ (37۹98 5۳ ۶
 ج55 م۴ 3۶۳ہ 59 ۲ بج: چ7. و۲۰۹ م٦۳ ۴٭ت 8 ۱

 3۳۳. ۲۴ ہت۶٣٣٣ *ک3آ ہ ]۹9آ ھ۳۰۳ ی٭۰ 7۹ 6 ۴
 >5 .٣5 ۳ ۴98 ۰۱۲۴۰۳۷۰ ۶٣۴ ہ۹ ۹۶ "5

 *إ۹۰۴۷۹ 317 ۶۲۴۷ ۹٦ .--(3۹9 ۳ق)۹)

 لللاررامل یٹَباَلَو . - -×۹. 75 3۰۱ ۰7 7۴
 پ۹ ۹ ۴15۸ 1۱ ۹۷۸۷ ءاضر ×۹ "۳۲ جج ۳91 ۳9۹]
 ۴ 0ر7 ٠آ ۳۳۶ 3 ۴51۱ ك5 8۴3۳56 طخس ×چ
 7× یہ ۳۴ ہک م× ا٭پی+ ہبہ ۳۱ ۳۴۰ ۶

 7475 791 16 51۹ 1۹ 24 ٭[75 ۱

 1۳۶ ہی7 ۵ ۳9 1۹۹۴ کج ۹: ]۹75 ( 7
 تہ ع1 ۳7 م7 97۹۹1 ج۳۹ ا1ج 77 8 77
 ت65 ۴ م٣ *۲۲۶ ۱٠۱ 5۴5 تہ مہ. ہ0 7
 ۲۳۳ 5ا۴ 59۹۴ 3۱ ×۱ ہی 5چک 5٥۳۹ 76ا ٭
 ي۲ بج٭ ١.5۶ ١] ما ہ×۷۰ ×۳۷ ×۱ چاہ. ۴7 ٭
 ۲۹۲۴ 138 *٭ مج 0 ٭ہہ٭ 8.۰ 03 ۶وک ٭

:۶ 91۴ 714171175 

 ٭مر٭ )۳۰ .×٣ ٭٭۹85 8۹ہ ]۱ ۹۲٠٥ ك8 ہر
 وہ6 7.۰ 5 65 ہ55 ۹۲۳۰۳۰ ہ ہ5۹ ج٢۰ ۳ <٥
 م5 یب( 5۲55 5۲7۰۴ ۹9۶) ]59و 3م م۳۰۱ 1۳6 8٥۹

 اج جا یک اہ ہرکاپ ےک دو دا کب ینا جاو ہلاک تے ںی ہہم کوان اہ کس کسٹم یب جد دی کیمیا -چپیجرم ہوچچس رجم یھ جیب سو سم مج تلہ ہیچ شی ہ۸د سم ںی سی ںی شی رو رہ سہ ںی

 مہرمزلا ۱ 20 ۲٢ ی أسو

 ہ1 نیا نب وک اوز دیت علا ند
 ٠ا ل2 ا ار ہک انک بن قاَحرم ان:

 _ ال وا یخ ةلدا نوا ون نا ںوفر ےن نا وھ
 ہن وار ول اور نام شکئاودا یل یغڑب ان

 1 10 نواعت نئ یم ییو مسز لاروف یزخآمڈو ا

 لام نام یی دن کس لے دا قام

 1 تلافوم نما کلا پا ند یا پیو ےل شپ ا
 ہہ انڈر دیو ڈالا رد پا وا لعل س لیوا جب
 21 اما وما ننزئاو نوملعت نژزلا یت سک لض لہ ا
 ہل اوھتااونما سنلاابوف لق پایا ال وا رک لپ <
 ولا اوم ںلا دن قوت حا نیز ا

7010879329۷۸۷۶ 

 مہر 7 ×7 ٭]٭ہ مروحہہومج یچچ 07۰ قم / بیج ٭ پہ

 وجہ ہہ جچ٭ ×0 مو جم یج< ۸55 ہہو جہ ات ھچرچ
 ج۳ وج بت ممبر 8(۸ یبہ ٭7 مج
 موہ ]ت۹ ۳77ج ی ج7 ۱ ید 397+ ڈچم ۳ 7

 جج ہو7 7٘۷ ٭×م٭ ہو ۱ 58 وک
 جور ہ۱ وو ہمو٭ موج چچچ ج۶ مر ۴ ہج٭٭

 قر ]ج). ہہ چرچ ہک یو عبصج مجوچر ۸958 یإو
 ہمہ م]ںە_ پج ہج وچج جج 1۱ وہ3 ہ7 مج

 مر ×٭ ج:5 ۸5 377707 7×2 7 ؟؟ج7 "وہ ر یڑچموہ
 ہر ہہ 37 چڈو٭٭+ ۲ر بج ٭ یر بچ ہر۳ ۶57۰ ٭

 جج ہ+ !جر 88 ہجبوأہج موم ] جن قع
 چچ+ر وچ 8ہ یی 3” ج×جہ ٥ہ پچ ر یر وی|
 جج 72ر دی یہ یل یر ہیچ )7چ
 تہ کت و 77 ۳۳ یر ہور ہہ 7ہ ہا یا ریہ جو
 ۔!چ:جتی × ××. ۳ ج7 ۳۷ مہ یو٭ ہچرجو ×ببج
 ہہ جن٭ ہک ]نج بوروج ہچرچو ہو ہج 13۷ ]قر جیک
 پک ھو چہ دے چہ تہ-:یرہ بی ۳ہ ر ۸۳۰7۲
 جہ و 7+ ہم۱ مر ہ را٭ 8۳ہ م٭.ہ] رہ
 آو وج یورک م8 وہ ہ+ ےب. 2۳۷ یج؛ یرچ
 باری لئی نر جیک ایج یشن یب ی7ی یک ھر
 ڈ7 ×7 8۳ ی7٭ ×77 8.7 ×۰: قو 7 ٭٭ 7تک ۰۶
 739+ بج ہو5 ٭× ٭٭ 375 ۱ یر ہک ٣ہ
 ہ727) ۳۷7۳ / م77 م511. ؟7م7٭ک]۳۳ 7ج م۲۱ ۳۲ ب
 775 ×ج۳تہ٭ ]نج ل6۶ ٭٭ تن وا ہچچ 4۹

 ی7 ) 777 74 ھ70 ۶ اہ 7 7ر



۱ ۵ 

 ہہ ۳۰.۳۷۷8 ۶۲۶۲۳ ے3-[:8۸) (۳۰ ۹ ۳۳۰۰ ٥
 ج4 ۱ ۲۹7۴ ۱ ی× ہہ *8۰ مج ا3۹ی مج
 ےڈتاّجع ٭ ٭۱ 38+ ۹۹۲5 ۹۳-8۷ ہا ۳

۱× 1۴ 
 پاتِمِيثَتِيۂُهمَرْجآ تو ضلا قَوِتاَمْتِا - پاتنِجتَئَِی ےک

 >7.۹٭.3:1۹+ >۹ م٣ 8۹۹9 ء3۰ ےعىٛك]٭83)٭ ٭

 0.۳۰ "ہ٭ ۹۱۸ہ ہ5 ٭۴۰ وسجر مت مت یج گ٭.,
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 2۸. میرج و. 5 5۹۱ 5۳۳7۱۰ 37 ۳۳۳ (3)

 5۳. ک5 ۷۳۷۳ ۱)51۶9 ۰۳۶۴ 7۹ 1۹۳۳۴ ۲۰۳۳+
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 ۹ 58151 9۴7 53111۹۰۰ تاج 87۰۱ ۴
 مت  م+ کم ٭ا8 ہْہ55 أ۸ لرن ۹ ہا6ا 7
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 ك۶ ۰۰8 ۱٠ ہ۷۴ حا -٭ ٭٭٭٭ ۱
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 خ۷( ۲۳ففشلمو

 ٢ نیا زلا نل سل َھاكبمآ نا ٹْزلَیرنُف ٠1
 ہن دال ثیحح ناکام لا نیا ا

 ما او وم یا یاب ا ٠
 ۔. یر مفَاارخ زلا رلانِإ نک زد منینِم ا

 یا یم اد لاش روم ند کلا نم لا موت ا 1-
 ٥ا ہن نا َتوغاظلاايجا نیلا نوا ا اداج

 سلا دابع وت یرٹلا ملولا لِاآَواَنآَوا مدد بک ا -
 ٦ ل مزا كو ادا نم لوقلا نومماس 2۵۸|

 ٠ 'پادعلاةملَف داعی سنا را اواوا مش كيواد ا
 1 نت فرما اون نیزلا نسل الا ین ںوم تلقآ ا
 إ فلا لولد اردو ںوک نم یو لک فرش تو ا7
 مات مولا نم نا عا |

 پ 0 2۰

 را رے ق ےے تے.

 ہنخ ۷۷ ۷ج۷ گن ین اگ

 نم نو فار نت تن 7
 ا 6 پابلالا لال یز نل ِلذ یف کلم اطَح بت ا
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 چ٭ ہو ]. چ ٭ 39و ٥ہ 6]( و ۹۹۶۳۵ ٠8 5ا
 ہڑچہ ۳×۳ ۲۶۳ ک۹۰ ۹5 ۲۴۳۱ 39571 ۹۰۰ ۹8 57
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 اَبَحاَتْيِط ۂردص لمجی ۲٣ ک۹۹ یا9۹ منادی
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 سو رعزلا م۳ ۲۳ ی صد
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 ٦0 ین لعوفر کس نص لام نئ ا ۱
 ا هلآ ہ نان لعن تيلراذطِار تو نہ کل
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 :4 رکذ لو اف ممدوح ںی تت مہر ںوتخ سلا
 2 لم و امت م ہی یر وللا یدم دلا ا
 | موت پا دعا تم تب قت منا ہم نکلا ا
 1 بد م نام اودذ بخل لومفعا ١
ٌ 
 ٦ دلا نادم ایڈلا دیا لیزخ لا ہللادوتا اف ا
 1 اد قںیاقللتترَدَتلَو ہ نال نان ۱

 ٦ ہن اليِتالَکم هللا برض٥نوتتیوئالملوَوحیز ا:
 آ کم نیکی نم لورا مسا رو نو اتم ار ا

 -] ھا و ثب كام ومسائل ون

 مدر ہچ٭ ٭ ج وہ. جہ تچج مج 7ہ چج, حج ٭٭
 نج یچ ٭)'مچجچک) مج نمیحچ ]بہح پہو٭ ×۳۳ ون (ص

 جو ج۳ ہ یو ) أو بو چچرک وج8 ر۳۷
 ]تح ہو جج ٣۳۰۰ ہ7 ×۰ نرجوروچم ع375چ) یمزر

 ۔نوج ةوب و وہ ہو وج نمو ٭ ]ور و
 وہ ہہر جج ہم مح 4٭ت 7ہ 3ت جہ ںوو وو ٭٭<
 تہہ یہ۳ آج اب ہی یس زیپ ی7 ت7 ۱ک ۳ 7
 جہ جہ یر ہاتر٭ بچو ہو8 ید بک ہچرچک
 جج ہبصج-وہ پور و ڈچرتج حج یرووچ مہوو ہ9 م۷
 ۔ںےہ_ و  مچجر یمر ہم اج موجو 7+ أرج ع٭ عج ود
 ے۔آچب چہ یجج یی ٭ چہ ہہو ٭57 ٭ہ ہر7 ×ہ موج
 ہج چہ ججچرجب ٭ڈو۔۔ہہ 7ج پرو .٭- م بو جب ۶ یعر یر و
 ہ۔٭7قڑہہ کج. ہل ×۳ ی7 ہ۴ 7 777
 ہے ہى رہ یبچج س۸م ھچک 1ر ید) ہیرو ڈہعبچ یاہو
 ہ۲۹ رہے ج وج ڈژ وجوب مہٴوو ہ٭]و ہوم ۹٭ 7ک
 حج بج: وچڈیچے جج !روب "جج ؛ میر 5 فو (
 ح٭ ہر >ہ أور وج ج۳ ]وع وج تر ہدآو٭+ مر
 مر و3) وج ہ مججہب عج ٭×۳۰ ہو1 7ہ 5<
 ح7: مجر ہبروچچ یجب مرچ ڈ۰ موج : یہڑ ِمریجو رو
 ویسی جور ٭جوج+ہ نج وج ہبحج 77نو بج ۳
 بج ہہ ہہ ۶7 تحت بو 7م جہ ج+ _ہ۲ ہتوک
 775 ہ7۳ 7۳۶۳ ×7۳ ×7 ر (ہومز رجم ہمرج< جچیر ٭٭ ی<٭
 )77. و یر ید)ز ہی ہر مووحکو 7+ ہر ×5

 ںیہ جبو ٭رآےہج٘ ہکاو ۳ہ !ٹ ٭ژ_رج]7ت ۱



)0۴( 

 یکم قص ات 8۷۴ ٣۶] ٭٭ .۔(چ2و3))

 نیکیم منا ت ٹن کنار ٦- 9857۹۴۴1 >۳. ا97۴ تُم ۴
 ج 3۳۰۲۳ ×5 ہہ, ہہ تب ٴ×] 3۱9۹۳۴

 37 ]۰)۹ (3ج)ر۔م 3ہ مہ ۶۴۱ ۳ہ, ۹۴۴۰ ر۹۹
 ۳971 ک5۹ 5۶19۸ ×0 ۹5 ۳۲1۹۹ ۹ ۱ ک۶۰ 7
 ت٣۳ ۹5 ۶۱۹۴ ۳6۴6 )۲٠١۳۰۷۹۸ ۴۶آ ک۹۰ ۹۱۹۴۲۳۹ ۴6
 ]0۰ ت17 ۳۹۱ ت۳۳( 4*۴ 3۳ ٥1 ۳ ہ
 2 6۵1 ۹۰۹ << -70ہ7 ۷ ]>6 ک5 (۶5)

 ہچرح ل85 ۴, ۱۲۳ 55 3۲9۴۲۶۴5 ۶5 ۹ ٠۲۹٢ ٦٦۲۶
 ۹7 ۹1318 721 7ج ۷یچ چ)

 ۳۳۹۶ 5۶۶۳۰ ×٣٣ت٭ ٭٭ ۰٣ 5۲۳۳ ٭۱ ۴۶

 نرمِسْتَتر تر َْع 22یا ویر اماُت ۹6 ۳<
 (ج1) ,٠۴ ۵۹۹۷۸ ْثَاِِ ٭۴۷۶ 7۳ ,۳ ,۰ .×2 ٦۸

 1-۹ 15 یک ۱ 1 >۹ ۴ ۴۳ ہ٣۳ ہ8۴
 555۶7 ۲۳۳ ٢ج. ]م5 ۹ب۰ 5۴< 5۲۹۳۱ +۲٥٣7

 ہو۶ اج [9 ۹1۰0 6۲۹ ۱۹۷۷۹۳ ۹۹۳ 8 7۴
 گمیە٭ہ "ہو55 (858-عمص. ۹۹ ۹۹۸۱ ٢ج ۹۳۹۰, 96

 5-7 534 م۴ ہ7 ۴ 59 555 1۳۳ 1 ۹ 7
 ۹۳ ۶5ا 8 3ک 5۴ ۱٥٥7۱ م۳۶۱۰, ۶۹۳۲۴ 8۳۰۰
۶ 3 ۶۳۰۳ ۲۳۹۱ ۴۹1 5۲۴۴ 5 ۴۳ 51 ,5 ۲ 8۳۳ 
 37.۴ ۹٭۴۳۴ 51 83-۰9 ۰851۹ 5 ۴5 ہ۳٠ ۴۳ 7
 راج ۳ أ۱ ۹ ۱ ۴۲ 6۳۴ ۶۴۳۰ ٦× ۹۱۳۳ ×٭٭

۱ 6 ) 165 ۳۴ 91۹ ۹۶۲۹ 

 ×3 ج6 ہص×٭ ((ق۰٥) ہج م۶ ہ۳5 ہہ >۴
 (جمئ) قك۹ ۹ 57۲7 موج دص <٭4, 5۳8۱ ۴ 8 ۹

 جم  ڈاکا د7 ۳5۹ 2. ہ5ا0 (315) 5۹۸۸۱ ہک 51
 5۰۴5 ٦۲ ۴٣ 8۹ ,8+ ٦ ہا ك۰ 55 5
 م15۱۴ 7ہ : ہہ ت۹ ۱۲٣ 56 ۹:3 7ہ وج
 مم مہ ۹ ۹ج !م×, "5۳ ہ <چ-۔جمہ 51 6
 ات ا ۹. 1۹۴6 510 م۲ م3 ۹1۶ ۶۲۷۹۰۴۹۶, 8 76

۰۰ ۹۳۳۶۱۹ ۹۳۰7۹ ۹۹۳ ۴۲79 ,۴+152 3071 59۲۳ 
 ماناہ م5آ 5ا88 یو ماتع٭ ہ۹ ہو وی ۳٣ك٣۳..ی٭

 ڈو اے-۳۹ 5 ۹۳۰۳.5 5۲5۹ ٣۴1 361 ۴ ہ۹ 7 ۶۴
 اک 7۹ ۳۷۳۰ 57ہ ×× بد می. یب ہ۹۳ بب

 ]۹777 ۳1۴5 5۴ 7۱ ۴ ۹۳۳۰۱ 55۳ 57 ٦1۴ ٢۳۶
 ہہو ی 01 71اچ 001 ج۹ ت7 ۱۹7۹ 5 ۱3۱5

| ۹5 2۳ 

 حج ہ جہ. ۹۳۴۰ ۰)7 5 "۸۹۱ <۹ 1۹۹ 7۳7"
 ہ۱ ۹ ۹۱۰ ہ7 ۱۷9 685 5. ۳۳۷ 7۶

 1۴١١ ۹1٦۲1 ۹5۳۳ ہ۹8 ٭۹٭۹ ك5 ہہ 3۰۳ )75
 5۲۰ "5۱ ی۱ مر, >٭ رع مک ہے ہی. ١
 مہ ہہ ×۶ << 555۱۰۹6 5× بات 7

 ی3 217۴۹ 1 13586 ۹۹18 ۰ یفاجعلاو دولخ ا راد یلا ةبانالا

 هلوزن لبق توملل بہاتلاو رورغلا راد نع

 یو ۳۳۴۴) جہ .533) ۹۳۰ د:آخ ٭7۵) 539, 7
 ٠۳۶ (3۹۴۹ ۳77 ۳۳۔۷ػك۴ہ ۵) ×۰ ۹۲۴۱ ۹> ۳5 ۳٢۳۶

 ۳ع <7 رکے ہ۶ ھ07 د9۹ ہ71 ج۶. )50۸۸ ٠۷×

 ۳)۶ ۳ نل دہ ×۳ ۳ دج ۳ ٤۱7
 یی 6. ۸۹ ۹077 ۲ ۶۲۰ 57۰1 ۳۴ ۴ 5۹۴۰ 7
 ک۹ ۳۰۹ 5۹ ۹۳ ہہم وہ ل۳۳ مج( د٭۳
 جج م ۴ ہہ رو مو, ہہ ۱۹۹ط قو ہ ]قو ء۲۴۰۶ یو

 5)9۰3 ۴۲315 51۹ ر1۹ 209 *۲۹3آ 3۹51۳5 ۴)ا 393۱

 میلا ںی ۔ۃراسق ×خ و ٣ک ٭*و ہ۴۱ ڈ٭ہ
 ما ء۳۶ جاگ ۲ <۱ ٭گا ب ہہ ٭رآخ ہی 8٦56 ٭

 9۷1۹6) (85۴ (۳م۴ ۱ ۴۶ ٠1515

 ناتنا تما سسلا نسحآ لون ےل - یہ
 55ص 5و5 5۳۶۳۰ 25 م٣ جج ٭٢ ٣ج

 ڈہ89-- ُهَمانْمْهَم لوعلا نوعقی -ک ۹8۳ 8
 ٭٭7٭ ہہ ٣) م۹۹٠ 5ت ثیَلاحَإ ٭٭ 8و ۱

 ثیدح۔یو ۲51+ ۲ ىب×٭ :8)) ۹۳۹۷۹۱ ۴18), 5۱ ۹1 7 1۱
 بج “2× ۳٣× ۳۹8 5۸7856 6۳۴ "١8۰ ك3 ہ, 7
 آج ۳. ۱٣٣٣٣ تا ۴)۹۸8 ء۴15۹ ۱۰۰7۰۴۳ ("(6
 جہح٭٭ ۳١٣٣ تیب ]جو ییعم) اٰلَتَُع ۔موو
 م57 1۹7۹۴3 ؟)7--[[8+ حمہ<؟لکک ہ ×7 رک ۱ ک٭ و٭
 577 7۹7 ١ 75ا٦7 ۳۴۲ 55۳ ج۱٣ 53۱ ب۰ ؟و-ەچ
 ۹51851 (5۱0۵) نام کاتا ینثشم -یو ۹5۹6:۱۷۹٣ ھ7
 ۹3 ۹77168 ۹ ۹1 ۰88-99۰۳ ۱۰۹۱ م5 8ہ ۰ 5

 ×× ا58 ×ہ ×× مر ںوَتْنْمِيَل عج لتےَتَت

 مور کہا 1 ہ۳7 ×55 3, ۴۱۹۹۴ *اً 3 5

 ہ<ہ ہ× ۶7 ات ١م)۔..رطارب لفيَْمَْوِخ نر <٤
 م۴ 585451۲5۹ ٠9۲۹ ۳۰۰76 ۹۳۲۹۴ ۴۳ ۹7 ہ۱7 ۰
 5ج 2(3 ى3۰ ۳۹۳۹۰۹ 3جج ہ ۳۳٣1۳٭۳٣..٭ ۴۲ ٭ "<
+91 1۹۰۳ 5۲۳۰۱ 5۱7775 57 ۲۹۸ 77۰ 6155 7۹ ۹ 

 ٭٭ (ع3ج) 87 ۹۹۱ 11 ۴۹۷۳۴ 7157۹1 ,٥۶۳۴
 >۳ تا75 “۱۵ ]5۱ . ٹ۳. × فجحمرک ےی مج یب

 ہصے× م۷ 2ہ تزمو ےم(چو3)
 أو ۴75 3۹5 .۲۳۳۰٣ یت *رکچا5ک (ہج)
 ۲٭آ : 155 5 ہ ۱۳۴ 8 ۳ 300, 5۲5 58 ہ٭٭

 ک٣ 7 9۹ مہ ۱+( چ31)

 یب قت سنا یک 751۳۰۴ ]۱ 87۳۰ ٥۹۹
 2۱ ۳7۳ ]۳۶۹ ۴57٣٦۲ ک5 ہہ ۳ م60
 م” ہی -ح.. ہ8 ۰97۳+ ۹۳۲۳۰ 8جآ رک ہہ

 ]مح ۴× 5 ۲1۱۰۲۳۹ ۹۹۳۳ 5۳8 5۳۳۰ 86 ٭[ا.5
 ۱ ۹)15۴ 05 ۱ 3۳۳۰ ۳۴ ٣95



 ہ×× ڑ1 5۷۷[ - 857 ۹۷۹

 ۳.۳. ی5 :زج-×۹ 7)8 ۱ ۹۰۴۰, 15۳81 71۲۳5 ۲5۹۳ ۴۶ :
 1-086 ہ۳۳ “۲ ہ۱۳ أ۹۹ 15۳۳۴ 8+ 7

 حج ین "۱ ٭ ×3 ہ٭ ہہ 055 7×5 ۱٠۳
 ٭>٭ہ ۱!٭٭ 5۷۴ ×× ۱۹ م۱۹ ۴ 3:13 ۹۱۴۳۹, ۳ 7۶5
 مج م٭ ہ1 88 ۸۱87 5 ۶71, ۱۹۹ ×7۷۶۹)]۳ 18 6
 غخح عج ب۳ ۳۹) ۳ ۱۴۴ "۲ "۲۳۹77 ×۳ ہ5ا۰ 7+ 85
 بہہ <٭٭ ×۰ ٭٭٭ و۹ ہ5 "۹۲ ۱

34 ۹61 ×۳5 3 3:1144 7 ۱ 

7۱۹97 7۹7 ۹ 

 قنيلايَبَتَلَو ہ٦۹ قنِتا مآَج ی ِنلَ و 309177 قدص یو
 ر٦ ]رکے (70) 5۸8۳۰ ۳۳٣۴ , 5ا بود. یرج ٢۹۹
 37|۱ م۱ َةيقلمَم ٦۹× ی۹ ×7۹, >٭ مچ

 ےآچوچ ١

 ککیع پایا سینا -- ۴۳۴۹۶ا ک۹۰۹ *511]75ک (71:) <4
 -میح بج وم٭ حج ہہ ہ88 مہ 8 ء٥
 جہ ہہ ہج٭ ہحج ٹے٭ب 4 ۰ ٭۲۹۹, 94 ۴۶
 معمر میججہ ء1 مت م۲ ۹٦۰| ۶۹٠۹ 5ا١۲ 28ا۹٤ وی
 7-یہ و 77. 8۳۵۳ 5۲۶ ×۲۰ ۲۰۰ 553 ۹

 چو 1*1. ہہ ×5 ۶ 5ا1 ۹۳۴۳۴ ۶۳۰۳ ×۰ :٠

 چ چچی مج مج ٭تو8ہ وہ ۳٣۶] ٭۲ ١٤
 جس. ]م٣ ہٴفا, ×× (۹5) ۱۰۰۳۶۷5 >3-.٭×۰۱٣۳ ۰ ۹5
 ہآ.-.٭ ] 7۱۹۰۷۳ 57ہ)31۹۲۹۹ ٥۶۳۹ ه, ۹۳۴ ۹
 یم ]ج ق8 ٭×یچک ۱۹ ۹35۹ ۹ء۳5 ی٭ (ٹجچز5 :دابع

 18 ×۱  م”زوم 3و د3 75 ۴۹6 ۱×٠
 37۴۲۴ : ۳۷۹. 51515 56 257 ۱۰79 7۰7 ۱ ۱٦۹۷۶

 مو و چ٭٭ : عند نیز كيرْأََب -- ہ۹
 ]۳8 ۹۶۰۳۸۳ 5۴۹ 8۰71 217۴۹ (۹۱۴۰:۶۹ ۴۹۶۱( ٦

 ۹ د0 *ن ]مج <*[ج٭۹ ×۷۰ ۴ ۴ ہہ اتا ۹
 ۹ح *ہڑ]5< م0(. ہت م7 پ6 ۹ <8 ٤

 -×ق ٠ا کی 3۸916 50۹8۸۸۸ ۳5 631 71 ۹1 ہہ. ك۳ <5
 پہ (ج ۸۱۶۳۳ و: ہ٭٭ رس ۳٥۸ ہت ہہ ہ ًاڈ
 بج ۳۳۰۷۳ 55 1٥۳۴" ]).,. اوز لہ ۲25 ۳9۹۹] ۶۰۱ ۴7
 ٭ جج مم یکم ]جج ہ٭٭ مہ ہم۴ دت
 3سو35 ]یی یہ ہد٭ ہا ٭مہ٭٭٭. ہہ,٭ 5 ء٤
 جہ و 5+ مح (84 ہم 0۰۰۹۳ 1۱0:685
 ×× ب۳۴۱ ۹۵۶۴ 7۱۳۳۴ ۶۱577 ۱:8۱ ۹)7187 51۴7 ء۶
 ۔ںدع 7)۷۷۳۵ ۴7۳, ۶1 ۹۹77۰97۰5 ۴۱۰۳ 7۶
 ۹. ی۴ ۴۶۳۴-0 >۳ جہ ۱7۶7 5 78

 دجچسج (ٍ 85ج مہ <۴ 7۶( 53۲8( 1۴ 5۲5۲١
 پچ می ؿ ]۶ ہ۱ 31655 5اواڑ8 5۳۲ ( ۹ 85
 >٭+ ]ج7 ہ۰ ہو79 ۹:۱1۷8 (۹: ۳ ت٦ ٣٣× ٭
 کک1 م5 ۶51۹8۱ 71 +7 5ا15 71557 ۵5۲۳۹ 9
 وج۱ ہق٭. مہ” ہف ۲ئ۶ ۶ ٭8ک ہ٥ ٭5 5)
 یج۔ 8۳6 ٴًم مے٭ ٭٭ ۱ ۴۲۳۳5۰ 8-8

 یچ ممج ہ7 وم "و۳۰۳ م۱ مۃ ان ہى
 مجو م۶ ۹8۳۳ ۹.٠۹۳۲۴ 5168 57۹۱ 7ا 7۱

 مہرصزما ۳٣" ٣٣ی لْظِإنمخ

 ا وس ےہ سو رسا وع ۳ 7 رہ | تنيلا بالا لع بنک نشان ا

 1 اج ی نئاو 0 نیلا یم یف نی کوا ا 7
 1 امن م نوا عم كيا 1ی یتصد قنقلاپ ا 5 وو ھے ج وو ےہ و سس ےہ ےس ے سس -
 مل وا رو ھ92 وے ےہ یس ےک ےہ ٌ
 ا اکا نال تا پر ش نوا ا7
 | نِسحآب مْهَرْحَمهمرْحََ اامع یاس وتح ا
 ۔۱ کی ڈ کیم تاشا سلا ؟ںولمساون اکیلا ا.
 ٦ ةیام نک لاهق لا للیشیت نس شد عم شاپ ا
 ا نیلا یل لم نم ہلاک لادن ا

 1 تزلکلا قاَخ نمَممَاَس نیلِو ہِلَقِتَتا یز
 َنْوُعَدَساَمرتِیََ را لئ ہلا عل وقل ضا
 ا ٹنٹی یم لم رسا نار ناولا نؤذ نم ا
 1 ند ہوصر تمیم لق 23ر بقدارا داغ ا7
 ا قند ہ نو لا یت لا ییح ا
 4 ۃیولنت ترس نیاع اتمام لعاوامغا ا:
 1 ہرا دم یم ںیم ا٠

 مے و '+ ڈر ' غ “فن  م

 مدز ہ واچ یب چو [3 ہبوب حج بج ہیرو مرچ یر
 نو موج وج ہر < موہ دآ_ر٭ می ہو مج ہات7 )7
 ہنی ج آ ۶ ڈو ]سچ ہ17 7۳ 77۶ (ہہز) 787 77
 5ی وص جی یج جی ٭یر بج ۸5ہ ہو٭ ہک
 سوقرج ر ممور یرہہو ج7 ہو +٭ 7ہ 71ج 55 3775 ۹ 71

 دہر یر ب7۳7 یچچو مےر وی بچچ ہہ
 ہک )61 ہمہ ہو٭ ہرص7.٭ جا وہ یر ی7 777

 جج مر چرچ (ج فرو -7و قع ومخ٭ +۶7 ۷5
 ۔ڈ۔۔!۔|!۔ج ۔ہچہ ہ[وہک بہ تہرٹر1+ہ ہ5 ۳۷ ۱ ٭ہوڑ7چ
 ح۳ نیہوچ ]یی ہو مب +؛وصصججہچ ب۱ یدرز ہ ڈچرج
 حج ہمیم-ہ وج ہج ہجبجروجرق مت ہجر ٭ٔجچجچ 8
 ہوججوق ہور وجچو) +۶ مہ ٭7 پآ٭!۸ پبجہو٭
 ےچیہ ]نو جہ ہ ۹ج بہ ہ8 "٭قیچ ۶ ہروب أ5
 ١۔ےمجوچ +۱ ]ج. ہ٭ ہم +٭ م٭ ج ہ٥ ہجچرک ۶

 یر ج ھم ہ7 جو جوجع رجہ : جج ٭ 58 ہجوج ہک وج<
 مچج 2ک جی ہو مہ عیب ”مٛٔ٭ ٭ج 39۶  ٭ہ
 رہ تہب ورجتج ×نج ر 8کور 4)ور فروج تو 5۴۰ ۱
 (مد) مي ےک ہو یو9 یدْ+٭ ورو ہ٭ ٭م
 ےہ چمچ میئر ہچج جج ہڑج٭ یمر ٭و٭ م۵۴

 ]وہ ۳. 7ہ یب یع رو 39) ۱7 ہ۳ 7 ز

 ۲أ



 ا0 ےب دم پہ ٤آ< ۸۰
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 ٭ج ہ 88۶۴۸۸. *×٭٭ ي٭٭ -××٭ : شکل

 اَممَتَم لِرُتُمت وَل یتا َو امت َم نی - یفوت یو ×۴۳ ۳۴ 57
 م۹5 5۹۱۱ 7)۲۲۶۳. 568 ۹۹۹, ٠۱۹۳۳۹ ٭۹1

 +57 ٭>٣۷۳۳ ۳15 7۲۹۶ ۹75187۱۲8 1 3 ٠۲۹۷۹
 ق۹ م7 ہ ۳8 ۹م ء۶۹۹۱ 5۲۹۴5 5۲۹۴۳۴ ۹ جت ٭
 2ر ھ1۹5 دہر 7ہ ہ ہ>ج7٭٭ ۳۹۱۴8۷ 8 85 ۹8۹
 18715 515۶ کی 271۹ 717۲ 7121 77 ۹۹۰ ا7197 0787 ۴5
 ۹ ۶7۱۰۳۳۳۲ ×۳ ص٭ >۳< ہ۳. ٣۴۳۳٣ 5۱ ×7٭)؟ ۴۶٭6

 8 ۹۱۹81 11۱[53٤.75ک 518 5۲۹

 ہت ۳۹٦ ۳۹۹ 59۹ ۲۴ .5 3)٣ "رو ×م٭٭
 تچ 8ہ ۳. ہ٭ حجم ٭۔ئعرج ہ ٥ر3“ >۳ (ك]
 ۹25. ۴ 7۹1 53, ک35 7۳ )۱۰۰ ۲۰۰۵ ۹ . 7+

 ۹ا58] ۴۹۱ 55۱۰۲۳73۰55 757۳۶۱ ۹۲۳۴۱ ی5 ۴۳
 15 ۰7م جم, مہ ٭ عوراڈاڑ٭+ ی۱ج ٭٭
 ۹ا1۹ ۳ك "۹۱ ٭×) ی۹٤٠٦ ۹٣۹3۹ 7 ۴ك ہہ” ۹9 8
 مہ و( جر ٭جأ ھم و وچ مج ہ ۰ وج۱ یک
 4915 ۴۹) 557 ہہ. ۳۳۶ 1 ۶'۶ 575۳' ۰۸07 7۳

 ۴85 ۳٣ ۹ 5۹ ہ٭ ۹۰۰ ہ 8۹۳۳ می م۱ <3, ۳× ۳۲۳٣
 ۹9 5 ۳ 0(6 ۴۰× ٣573۹ ۹× ۱ ۶٣۳ ٣

1۱ 7 ۹۰5۰ ۳۰1۹۰۱ 1(۹ 59۹ ,55 ,6۹5 ۴۹ 

 51۶57 ۲:۳5 یفوت ×8 تی ت9 8۱15 4 7
 ج۳. پوےے٭ میر ڈی <٭ 58 3ہی :۹ہ٭رو

 ےقتجک ۹۵) یر۹ بج 3ج گی ۴ ۲۱۱۳۴ )۵5 ٥
 “0515 >5 ]۳۰ ۵٥۹ 5۸ ہ٭ ت١ ہہ ٭ ۱, 1۳
 ات ] ہے ( و٭۱ مہ( ×× 6۱85 ء۴۱

 7۰.5 ہ وج ہہی ٭) ]×× 35 ۶ك ۱۲۰ 5
 85| ۹7 ہ٥ 5۱ کر ٭ے << ی٭. +٥1 قی "

 6۲۴ 55۲۹ 5۷۳1۹ >5 ۳۹ ہ۰ ×]٭۲ہ٭ ۳۰ ×۹
 ۲۱۳ [٦٦ >5) ۹۹ ٭ 1٠١ 38 ہ۸۵ ۹8 ( 7
 2۴ ہہ يمص٭ ۹98 .م : ۳6 ۸۲۰ ×۳ ب٭ ۶

 71۱ 1158 77۲۳7 ۶۱۹۷ 6٦98(

 سلاد تلسی کھلا یش ج8 ہہ٭٭
1 ۹7 51 .3۴۹ (38) ۹۹۴ 3761 357 51177 ۹ 
 (جرر۔< ٣۲7 ×7٭×. ]5ج5 (7۰) <۳ 3 7

 ا وج م5۹۰ 58 مہ 5ج ۹ ہ٭ە<آ؟ 5 9
 ت9[, ۴*5 ک۹ :7۰ ۹ ٥17

 ضرالاو تاوامسلا رطاف لیفارساو لیئاکیمو لیربج بر مل

 ەیف اوناک امیف كدابع نیب مکحت تنا ۃةداھشلاو بیغلا ملاع

 نم یدھت كنا كنذاب قح ا نم ەیف فلتخا امل یندھا نوفلتخی

 مسیقتسم طارص یٰلا ءاشت

 ×۹5 75۳ 3 57۶5 (ع52) ۶ ۴۳ 9۱ .٠۱۶۳
 ف51 ب۴ 5۲55 5۱8 ۲ *۲۵ ۳۲۰ "ہ5 ۴۳5 ہہ ہآ ×۹× ج۱

 2 اس

 ا یت یاب یاد تو تم
 | موْيلعَت 7 ام ادا لص نمو اج
 ۔إ ول یناوامت اھتوم نرس سلا وک ہا کلیپ 7
 ہ45 توملااھیاع یضق یئا كم اہدانم دشت ا
 و ںی ےک ےک وت او:
 4 لن وامتش ولا نژڈ نوازد ا ام نوع ا
 : کم 2097 :

 7 یل تلاوت ا كم
 یک وا فتح 2+ قل ا
 ا فا نو نل واال نو ا
 4ل او تسلط ولا لئ * نورین ا

 ات  ت :
 ا ضركلا نا ما نب و ہم فل 7
 : تر رن مم ا شا

 مز ۸ د-ح٭ ہ3 ٭ ہج چہ ×۸. )7 درس

 ۔نہرہہ  ر ہیمچج م ]و بج, سج ہو "ور ہ+٭ چک

 تہ ہ1 رہ ۰۹3ج ٭٭ ہی ۸ے ۸77 چہ 37 جر

 ۲۳ 7ہ 7 ۳3( 7۳ر یدر ہچجچ )7۳7 ھ۹ ج7×٭ م5

 ت7 ر7 77 7 ہہ 7 77 57 577۳ ) بی ہ٭ ٣7) جج
 ]۷۷7 ۳7 5ز ھ۳۷ چآہیج >۲ یھ ۳77 چہ ج ہ7 یچ

 م6۴ ر۹ ک7 ر757 یک 5)779 مہ 0 778۳۳

 ٣7۱ غد)ر ہور ۴ ہوزڈ و فک /4]901) وجہ ٭×
 ج۱ 577 ۰)۴ ب٭/ت17 77 ۹۳٥۹ یب ٭٭ 577 7٦ 2۹۲۰۵ ۶ مور

 ٭5جہ-7ج 7: ہچچ می ۸1 ہ--. ہ 9ہ یو
 ۔3٭.؛ بیر ٭ ثروت مہ ہمروچ/ رر٭/5 ۳۱ یےر ھ5

 ۹7۳+ 7577 7۳۳ ج777 ۳ 7 .5۹۰ ۳77 ۶7۹7۳ 777

 ۴7, 57۳7 ہ7 ×7 ۳ مہ ہب٭ ۳×× ہڑچر<٭ (رق<

 ]7 ۶77ہ 77۳ تا چ7 ج2۷۷ ی7 77۲۹7 775 77

 ڈؤقر یز ووہ مج ×٣7 ہ۳۰)ہ٭ جار ۳۳ << 7×۳

 ہ35 ہبوروخ ہڈوسر٭ ورد ہو ڈر موجد مجحج٥٭ يہ مچ

 ہ77 ۲9۹7۷۳ چور یدر ×۴ رچ6 م۷ ب/94)و ر٭/چ

 وج یجب یرچ ھح٭ 7۶/97۳ ۳۰ ہ۴ "ی۳٭ ب٭ر  رچآ

 ۔رروہ 77 می د٭پت 5 :ہووج جر ۶۰۰ ص+

 ہن مر بج ہہ م۳ 7ہ, ہچبچو ج یبچ یھ ×8

 ٭ یو ۳×۱ ۰9 7 7ز



 وو 88 یو ۹ ا۵ +۹۴۸۰: الو رک اَرطاَت زثلا
 ۔-چہ3)

 نوبت اون ملا مطا نشرھلا تب ے۹ ۶۰۴ 8
 یڑ) ہد ٭م *ؿ "مج ۳ہ "پے یم "م۳۳ (]
 ی3 7ا37 8 ہرج ھمھ٭ ]۱ ۱۹۲۳۰۹۹1, ا ۶
 ۔ےہرو د٭۵, ۱819.۳۳ ۰)7 ۳۷۷۰۳۷۴ ۴۳7 ٭٣٣۴٣آ ج<
 ي×٭ 8۵۲۹ 5۲۳۹۲۴ >۹ 75۱۹١+ ٣ ۵1 1855 ہہ: ۴
 یں “۱۷۳۹۰۰ 5۲۳۰ ئ۶ 23۶٣5 5۱ ۲56 ف97 ہا”
 ۱-9 85 1, ہاڈ ہو55 ۴ ی۹۳۰۱ ۰۹×۹ م۴ ز۳۶ <
 جو ہجر ٭أ| ہچ٭. ٭ہٹه٭ :ا١۰ 8۰۹)ح ٢٠٢ ٭ہک٭

 ۹×× .۔(٥١ج۹3)

 >1۱۳1 .٣ ٭ا٢- ۳۴۴ <۲ ہ۴ ی6
 ےچچر ہو وہ 1 ]۹ وع مت <<
 یر3 یو) - یے ٭ہ٭ ہ۴ ج۱ ٠٭؟٭ 3خ یب 7

 جج 2ابعَمَيرتَک َتَاَوَتاَمقاَو بقلا ہل س ئل اد بدلا کھلا

 ۔ہںچ- 9ج یوم ےہ ٭٭+ یک, ×۹ ٭ب٭ا ۳۹۷۳ ہ5
 نج و ٭یرد ٭ؿئ مچ عو ےّڈ ٭٭٭۸) ك3 ۹۰۱ ۹۹۰۳ 5
 3وج : ہت ک5 896 ٣ ٭ ۶۳۱ یتا 757۹۹1 ۹ 8,1

 تر

7 5172 718۶ 

 اومرسا نیلا یدابعت لک - 5۹6 ۹ ۲۳ (58) ۴,
 لہ مج تھ, ۰۱۸1 5۳7 نص ۳8 د٭۰ ×× ۱
 ےوںبجم مت ھ7 2, ۱8۱ 01155 ۳8 ۹۹ٛ ۰۳ ۱
 ]1 ک۳۴ 75585 (35)۔ھ٭ ۴٣۴ 51۸ م8 ۰۷ ۹ ہہ ۴

 !ہعلا ء7۹ 31 ہ5 چے 0. 86 08۴ ا۹5 5 15 1 ,٣
 ےبڑج جبر ہر جج م٭”8۱ہ۷۷۷ ۱۳ ۰۳ 59۹

 ہی مہ ٭٭ ]جج ہہ خ۰: ی٭ :۹1۳ ۲۳]
 دووح ۹31 2ج .(ن٭3)

 د5 ۳3۳9 ۹7191 7177۴ ك5 ہہ, -ہرک ہر1 2 ہ۶
 ںرو۔ بج )۷۳ ہ چو حق ٴہ٭) +6 5471 ہو7 ۱
 ×6رال 34۹1 ]۶7۲ 71۰ ا۰۷٥۱ ۳۴ ۳ ۹ 7. 7

 2ی م٭ ۳ا۹4 ۸۳۱ ۹851 ۱
 ےبحجح "5ک 53 ٭٭٭ (8ا٥) 6ر یی. .۹9151
 م۷55۳ 5 ۳۴۳۰۰۳ >۴1< ×8۰ ۲۳۲۶۱ 6

 ٭”ل٭5 211 511۹7۴ (3۴ 1۰+۶

 مل لع سیاق قم ل تک قِاد 019 ۹ ٤7
۹375۱ ۹۹۳۲۹ 

 رکا نوا مَیَتلاَزمَہَاَر ۹۷۴-  '>٭× ۹3۹ ۴۳۰۳ ۴×
 ہم8 ۲8۷۷۷ 5۰۱ >5 (۴۱۴۰۳ ۶ ٢۳ ١×"

 5. 35× ۴۳۲ ×× ہہ ہجچا٭ ۳ ہہ ہددح, ڈقا×, چ
 >8 ۴< ۴ ۹)۳۰3 ×ہ٭. 9۳ ٭٭ ٭ ۰× ۴ہ

 ے۴ م75 (چ۹و3))

 وی رخ دا ذ موم وت ورک در دو ایج ےن عم سو ںی رح یہ دچ اچ د. دم وچ یب ۲ مجرا ویدعج یس جی چوم جی وہ یہ رھچج ےہ یمٰٛکس ںومہ:م سب کپ کچ دم یر حرب یس ہو یی ےہ یتیم اگ - 7ت ہت ہو تت7 چرچ
 تن یب تیسھضموصمجحرہوص-ص جر اک ھا رم سان فط تاک رح سج تھ سوپ وم و یھ سست کت مو رک وکت تو ال گم ا کا یا سلم ینہ یتیم وج < 1ت تم ےن اک یم ا تی

 ۳ رصزلا ۳۵ ۲۳ً ٴءلظا نض

 ۔ِ ید ری یس ٭ھھ کپ صصرس

 عر ےس اوم تام هلاديو 5

 یک

 تا

 دب

 تا

 ھچ

 ھے

 ۹ ا ہی مم

 ۔] ادا کتا دام ناشالا سماداو ہنوز وک ا7
 | ہن یں لعن ااا لاو تی ح ا
 -إ رِهِلِم نم یز املاق و کا شرک قل ا7
 1 ٹاس موباصاق 6 نوٹ کیا وئام اتمھنع یعاامت ا

 1 کیم وم نما لا ادا ا
 ]طبی هللا نالی واک نیردیتنی مارو او کام
 ٗإ ٹکا پلا ذا رو اما نل قیا ا:

 | مما حا فسا نیلا یداہود لن
 ۔-٭ ےک اے ےس مع دیو بوت نلار فنی ہلدا ندامت ند اتففال ا|

 ےس

- 

 یک

 ٦ نو دلاتا اد عر لا تمام ا:
 یتا اک وان با او نا لیک ا
 -3 نادم وا نا ںیک نشہ نش کیلا ںوتاام ا

 ھھە-“-.0 ج2 ےئگہوس 7 ڈہموسحمڈأڈ ئ5 < ہو ےتض ال ۔ےےرووع ےیتد شو
 ۔] لع قر سن لوعت نا نورعتم الو ۱ناو4نعی

 ےس ہہ سےسےس۔سےمہ ےس  س سم ٹسٹشٹ سے ہس-حس

 ا ۃنرحض تل کل نا ہل جی شطتقام ا.
 چل سس مے ےل ھ پا

 گڈ آے :

 مژد ڈی ہہ ہر ےکوعپ ہج< ہ 7ہ یرور 25۶ج۰
 ]یک ہ ہہ 5ج <۲ مدز جی جج پپآ ۔چ -ژ
 حج نج مو بج یرچہجت وج جو یو دو وڑچچ عبج یریچ

 'ںےہو ہبہ مج موجح ہم ٭ 2 ہصج یب << ہطآ ہم ج
 ۔ہہی وہ مت 0 ]ن5 ب٭× ہت مج 8ڑ ۹ج تر
 ےڈچہہج مربو مہر ہسصج 73وە ہزک وہ ہ7

 ۔تہ ۔یج٭ ×× مھج جہ ×٣  ییر ہد جہ
 ےہ چرجہ مج ں یس ممرد 9و ہت 06
 ۔ڈ.ہجوچ یرجوچ جس[ بہر زور 5 د57 0 7۷
 ×7 (مد) ہزو 7۶۰۸ ہہ ہجورج جو و ہہ زوزتج وو

 حجيج یس ہت ہر وو یک 9پ ۰۳۹
 ہم ووجر (ءممر وک ی ْژ.أج وو وو وو
 تزج . ×ک ×۳ ہمہ×٭؛ ہ7 ج< ہجج طز و× جور ×۲ ر 7۰۳
 ہیر جج رہچ دج ۔بوج ر 765 مہقزو وو ورم ر یەر
 رہو یبہ روک بیڑو ہہوھچ جہ بج فرج ہ0۰ 6
 مد مح ]وع ]برج کر یو دو یڑہو رک 5
 حج مء) ہہ ہ3 بق خوب ہو. جج ]ج
 یبہ جو ےڑوگمد ہ جمیوو وم ہور ةگ عنز

 ح7 مت ٦ ۔ ۔د ٭لل ہیج ہ بیت جکیر 67

 تر” م٭ ہی ذو ہ7. جر وو ہہجاج ڑچ+



 َنننيَحَلا نم َنْوُکاَت ....... لرتللشَت نزشتْیَف - ی8
 1 1 ۹۹7۱002 ۹1۹7 ۳ 7975 7 588 ٠

 حا ۹۴۹ ۴۱۰۱ ہ53 ہہ (۴۳۴ ٭ 5 ,٣۳۴۳۸
 ٴ۱۶۷ا۹4۱۹۰۵ 557 ]جہ ]٭ ۸۳ ص65 356 8 ١

 م36 51515 5ا5 7 55 أ۴ ٣0۳۴ ٭ق ۹۱۹6 ۹
 پآ ہ۶ ۱9 ٠ مہ ہ۹8 >۰ گم عرف <۱ یر 6 ۶

 بو۹ ۳۰ مج ہہ٭ مح ہ٭٭ يدو9 5 5۳
 ا, ۱

 ٢۲ بم م۹ ہ *۲۴۰م۹) مہ ۶۶۰ جہ ٣ٹ
 ]6 271 ۹۶1. 513, 915 1813 51(۶57و۲۹ | ا ب1۶ 2۳

  55 3۶جم ×۹×, مناتحہ ۱ مات م۷۷۰۹
 ٭٭ ۱5۱ ۳ ہی. ۷۳ ہک 5۲۹۴۲ ۲ج ۳۰7

  )۱۳۱ 6ہں م٭. 56 5756 و۱4۳ قی
 ےہ( ۳۷۵ ہ۱ ج۲5 5۲ 5۳ مو35؛ م٭ ۳۳۱ +۳5 ہ

  (۹1۳ ۶118 ۴۳ ۰۷۹ ۶۲۰۳۰۳× ۳۴۰۴<زک3 1
  198 01 5657۹ ۱۱۹ ۰۷۰۳(۹ ×۴ب۹۹ 51159 1۹11۹6) *ہ 7۹
٢(۶ ۹ ۹8۲۴۳۱ )۴ ۱ 

 ج9۹ 78 3 37۳] 7574 1۹۹ 1:7۹36 5۲ ۹۱۲۲ ۹۴
 یب 75 ۳۳۹ ۶۳ 8۰4٥ جج ۶۲۳۳۱۲۳۰۱ ۹۲۴۳۶ +8 ی٭ ٭ج ۶۰

 ٭ ٭-۳ رس م۹65۱ م1 ۱4۳۳.۹۳۳. ۳۲۳ ٤6
 7۳0 75 5۲۳۳ 5۰۳ د۳٢ 57۱ ×55, یا 5۲۳۹ تر×

 ۳۹5 ۶۳۹5 5۱ کک 5751 5۳ ۳ ہہ ر4 ١۱
+757 1 ۹ ۴ ۱)7 ۹ ۳۹۳(* ۴1۹ 2576 575۹ 

 ٭ک< ء58 ٭٭ ٭×٭ ×× ؛ طا شَح لن لام لم رم
 ۔گ۱۶۳ ۵1۹ 6 ۹1571 71 3518, ۹15 5706 +۴

 5۲714 0. و0 مہ م5۳۱ ۳۳5 ۱ 1۹۳ ٣۰۳٣۶۰
 ک35 5۲75 857۴ ۳ج ۹۳۴۳۱ ۴٭٭. ۲۰۲٣٣۳ ۴8 ٭8٭
 ۳77 *۱8 ہ۱ 5۱ ۳۳۴ 5۳5۱ 5۱۳۴) 516 7
 7 ۴۳۰۸, 1157 ۱۹75 ہ ××ت ٭< ۹۰: ۳

 مج چی جیو ےک ہم مج یہ۱ 8 ب5
 ۷2چجورک 5 ہ۰ "ھ۵۷٦۳ ۰5۰۱ ۶۲ ٭ج ہ5۰ ہ :وب.٭ "جج

 ۹70| ۶۱6۴ا 1 ۱|

 ات یا تئاج َدلب -  ۔ںجچ ۰ ًہم×ہ
 ۳۹۲8 551 ۶۹۴۷۰۹۹ ×جہ مد ×+-ی٭ م۳7۲۳, و 3انچ
 3۹۳۵7۹ )5۳7۳5۱ ك۹3 7791  ہہ <5 <0 ز95 ۹۳۴
 م48۶۳ ی۰ ۱۳۰ 5۲٥ ٥ ت3۹ ۳5ج ۱۰۲۹١ 1ہ
 ۹5 ٭ا5 ماما د7 107 ۴. ۹۹ 6)7 "71 68
 ہ(۹۶۳۹ ۴۸۹ ۱7۰1 8۲8:57 ۱۹713 82 1۴۴ ۶3۱ ۴۶
 3۶113 88 ہہ >۳ ۱٠٣ ۴5۰۳ ×7 ٠ ہ5 ہ27

 ہ(چی۹۰۹-۲۹۱-۷ ۳۲۹785. ک۹۹۰۲آ (۴ ۱)7

 ضاللاو بکا ںیللقم ہل ۔ ںیلاقم ×8 دالقم
 دیلقم یو ۹8061 ۱۳۴۲5۶8۹ 18۱ ما م6 ۹ہ. ×۳

 مو. مج 3۹ ۱۹35 م7۱ ×7٣ ۱۳۲۹۹۳ ۱۹۳۳ دیلک
  ۶۹۱ 3۲۰۳5۱ ۴یکم ٢۴ک ۰٠۱۹۳ ۶7 75۲378 )55۱۷۸۹ ۰۹۹۱

 1 یقتلا نتْمْکای َه هللا قال لْوقتدا ا
 َنِم َنَْكاَد رک ناول باَدعلا یرت نیچ لت ان
 | ترکاو اہیشب لدک ینا كثءاج لہ یس ننییحملا [<

  اویدک وا یر مقا موتد 8 یئرکلا ند تو ا
 جب سرو سس جج رےہ سس ا ےس و

 ا یوٹمرکھج ق نل ڈو شوهھجوولدا لع
 ا ات ا نئ ڈا نوک نل ا
 1 یک یلاخ ہللا ٥ نون مھ الو شا می ا
 2 2ض الاَو بم شلا یلاتم دل تلک یس عم ا

 إ نٹ ۃنْیَرِضلاَم كي را ہللا باب او رمک نا
 ا َنیَلَو و َنولھَجْلااهّيَاديَحَا ورم طاری ٦

 ا هللا لب ہ ترِخَلا نم وتر َتلمَع قطب ا[:
 1 قحةللااوز دئا مو یا نو نک او

 ١ و وت مو هم اعیمج ضالاو 5 ارد ا
 ںی  ر نے ۱ ہم نولرٹیاٹعٰلَو ةندیْم هی اتم

 5 جت " ف 5 ھ۔- ےب ' ؤ “ےک ھ ؛ ؛:

 مور ٭٭؛٭ ح٤ -٭٭ ہوچرچ ۲۶ چو صوجرک ھچج یہ جج
 ے٭ سر ہن ہہ 77۳77 یبہ زہر (م) ہت ٭۲ ہہ

 جی موچج ٭ج ٦ مس, +٥ مو! یورو مج چو می 7

 یک ہر۳ ۴و۰۲ جہ7 ×۳ر ید) ثب ہی7 7 ۳٣۴

 5۳۰ یب7 , بیج و چھ نیید موہ مہم بجمو

 ۔قجچہ یج م۔ںجوصوو جیو ي7 5ئمہ8۱ مر وچ

 ج7 ھ276 597 7۳۳۰ ×7 م27۳ 77 ۳5 ھ۳۳7 ۷
 ×ج] 1۹ہر 7)۳۳4 ہ۹7 7 77 7۹7 (خمر) ہو7
 ہی۰ 777ج مے مج جہ ہہورچ یر ویچ درہم ہو ×ہ "اچ

 م5 وہ بجو ہمہ چوجچ + یجب یر 73۵ 7 ۱

 مر ہوڑچ >7 جج یجب 358 ہم ]!ظ0و 3+ جنم ز
 میدەز ج۲ ہہ ٭8)حج+٭ ×78 نوچ مج ر مج رک

 ہہ ۳)4 ہت ی7 ×8 )/ (مر ج7. ےھت 2
 مہ جچ بہ چج ,ك)  ہمرج بوجہ م٭ہت

 وی , (ںےر ]بہ ھ۶ یبو٭ ہد ٭7۳7 ہ7 یہ۶ ی۳7۳۲

 ۴۰۱7-7 ہہو ×٭ ×۹)ج اوہ ٭نج یو ,بدوحەزو ھ7 75۳
 یہ ۱۷ 977 یے ۲۹7ر نماز ج۹۰ ہ77 ی۹
 !۔جہ یج جیو ہتوج ج7۱ (یدر تاج ہو۳۳ ۶

 ہ5 ٹیم 77 نزب ۹) -٭ہ تو <--٭ جلرہ× یص٭
 ہر7۳7 ثب جہ ہ7 ٣۳ فرج ص٥ 7۳۰۱ ۸8 ۱

 ہک یر وج دب ای یہ 8۳۳ ۶7 7۹۳ ۴



 وچ ۱۹۳ دیلتا بچ جم ی٭8 ٭ ×۵) 9 +۳۰ ×۳۴
 ور و3 ×08 6 8چ ےہ٭ ۳۳۱۱ 5۳ہ ۴.586
 5ے ۷۳۳۳۰ < 83۳۰ و ٭٭ 91۹8 ۴ 75
 )×۱0 ی0066 2. 172 33.۹9 23 ۱٢٠۶ ة)
 ]|ہ: <*(97۴ ت8 97 ۴7۹ ب٭٭ 77 26] ۳۳ 5۹۹ ک۹۰ 71۲ 37]

 ]7 مہ ١ہ | ہرا ×9۴ .-

 الو لوح الو ربکا ہّللاو هللا الا هللا الو هّلل دمح او هللا ناحبس

 میظعلا يلعلا ہّللاب الا ۃوق ۔ےج ڈ6ہ٭5+ ۹۴۳۳۱ ٭ |۶۹8 ہ۴
 ۹35ر ی۱ یو >3 یک ہہ ہن 07ج ۱ئ -۹۵۴ ی ۳

 *ج <8 5 ک۹ 9۹۴1 ۹۹۰۳۰ ٔ ۹۹8| ٥
 یجج٭ ۹ ۰۔۳۰ ۱3.۳ ٭3) ی 9۳۳ یو” ×۲ 5

 چو جہ ۱ ۰ ب٦ 2377۰۴ ۳5 9۲801 ۶۳۰۲۰۴,
 ۔جطدو مت ما ج5 *ہج تروعی ٭۰۹)ر

 -27 ا2! لم مت ث کا اوم فار ود کپ تضاد
 ےس شرک اص ےس ےک

 ب]ووحمو ۶۸ ۰93 1۶ تا ۹۹۳ ب×٭٭ ۲۳۷ 5۴ 7
 ک7 7 7 ۳ ۹۳۹ ۱ *ر ک۳3 ۲۳۴۰۰۱۳ ××. ۲+

 ۔با یصجئ ]گ۱ 5۰ج ت۹ 8۹۷۰۳ ُتٰيْتتُم ۔چ
 ۔ہ۔یک, ۲۳۹ 3۳1 ہا 7ک ۰ اب 0109 1۱ ک3 91
 3پرو مہ ۹۹ >۳7۰۴ ػ۳. 5 ۳۹ ۱۱۹۹۲۴ +7۲ 8۹ ٢ب
 15 ] ۳۳[ 1 7 ۹ 85 ۱ ۹771159 111827 57 ہب٭

 5۳] 7۲٦٦ ہہ م۴ 5۳9 “وڈ ہ ۹9 ۹۲8۱ ۸7۰ ٠5
 نو ہہ. ٣۳۲ ہ1 5۴] ۳۹.۵ ہ7۳ (۳ 6
 ق0 ہ5 ہی ۳ہ رو ۴ 5 ہر 7۴
 ۲8۶9 ]۷ 21571577 711: لا 01 ۴91 ۱1۱ 5۲15 ۹1

 ہ۴ ا۹5 نر ناَتَع لشَ هم
 ہم3 5۷79251۹ ]1757 217771 7ج ۹:0۰1 71۹17

 ہو ۳۰ ۴۲7 ہہ ٠ک ۴ 5۷ہ او زڈ5 6:9۴ )۳, ۴ ۴
 م٭ <5 ہ۰۰ ٭ ہہ ٥۳ ئ۳ "۲ ج5٥. ٭
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 طا آم ناَلا تالا نمو تیاکلا ننمیتوصح
 قعص یچ 87ج ہ٠ ق) ) ر ا3۳۳ یار ہہ, 1157 5۵ 5۳ر
 مم 77 11 ۱۶1 ۶ز ح9۲۴۹ 917 48۴ 85 18۳
 حور سہو”٭٭)  للاتنْنمَل ۔-چت ]مح ہە٭
 ۔وق ہ3 وراکح ۱0 دو مجحسص-5۹ 88. 5۳
 ٭8 ہ ۲0 یب٭٭< ۴۳ "۰6 ہە×ہ7ت ×0 ۴
 .7(١ ءم۰۰۳۰×۲۰۰ ۶ ۱ 5۲۳ ٭*راڈج ۰ ۹۰۴ ٤ ہ
 ۷9 ج۴ 51 51۲۶ ہہ ۴۹ 71۱ 1۰5 ۶۲۹ 56 71
 وجوہ 13 وج مت 88 ۸1۱8 ۴۸۸ ۹ 5
78 ۰۴ ۹۳76 ۱51۴ ,۶۴ ۱۶۹ 7 ۲-71 
 نج ۴۱73۱ ۷٥ ی ئ۳ ب٭ ہ۳ ۲۴ ۱ ہ7

 قعص۔یچ +19۹[ عرف ×۴ ۲5 ۴ 1۹ ۵5 11۹16 ٦۲٤۱
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 وادیملاد نفلئاوح - ۴۴. 5۶۲۹ ٣۹۶۲۴ 87۴ -۔

 5 الل نت تاک ل نمی وَترِشلا یٌّكَْت .
 ا ا و وم رو ور
 2 فار قام بولا عضو ھڑرروئب ضر تقرش ہرشاو [<
 تیڈوو وکیل مه ےہودم و یاب ھی ائ 2ئ ےہ ےک :

 تا را وا ینا رے نو کیل ا >آ یلسو ه َنْوٰلَعتْباَِ عا یہ تعا م سی ینہ انب
 ا رخ نئ ننئاایاکوع ول لاک اھ اج

 7 یاب ایڈ : نو

 >1 ۹ما یک ا ولا 2 لہ تقح
 : رات الا رفیع نولتی حج

 و رت :

 جج اول
 >] اش یر ول لاقواھب وبا تما ماما دل یخ اب
 اولاکوو نب نبِلْخ ںلٰحاَهْوٰأْخُذ یتا 2

 سا ےہ اص ےن ےس
 21 ٭ نشٰلم تمس

 مس ط۱۷ ۳آ 3 -٭ ٭٭ 7ک کی ×27 )ور ہ٭ ج.٭

 موہ جج ٭ہ ہی بچ ۔ج پی چوج ہیر ۶7 <٤

 م7 م7 ہ۳. ی۹ ی7 0 چ7 ء7۹۳7 71
 مج و94 یرچو رہو جہ بور ٭۹. ج8 و7

 مج یر 7۰-۳ آلو ہو جہ یچج جے8 7
 د77 م7 چی7 کش چہ ۰7 ۳ 77 ر (۹1) ھ7 چ7
 ہ۷۳ 57 کہ7۹ 7 ہر یو آرا ای ی3ی
 جی ہ۳ ب5  یرر ٭یج)ہو5+ ٭<چ 5 757 ۳ 7
 75 ۳7۱| ک) +۷۳ 7 ضر ی۴ ہہ وو

 ج یہ ہں مج ہہ ب5 !.ج مدوأ!و ]مچ
 یر ہ۰ہ۷”",[ہ ڈیربیچ ہ6 بریک بج جی جوچ ہ

 57( ×77 7۳۰۰۰۶ -زو۲ ٭٭٭ ٭و جچچ ڈجوجو+ج ٥8
 ہے ے5 56×3 ×6۱ ٰیدر 6۶۱ <6 ھ7 ۳۶

 ہہ ڑ5 تجسس یہ رہ رو5 ہہ نہ٣ ۰ 77

 ی۴377 ہ7۹, ن0|ر) ہہ تیرہ روک نج چچی

 تر 77٣ 7۳۳۳ 7۳۲ 3 7 77۳/58 ہ77 7جج ر 7 و تی
 71 77 ٭ہچآ ہک ہے)۳ یبج٭ جچہ"و م9 یجوجج 7

 ہہ ہی7 ڈاک ہ٭ج جبر نیر رو وہی ٭ب٭ ٭٭٭7
 تہ 78 ]۲۳۹ 277ت ٹ7 و7 7 اہ یہ ]27 ۹چ

 بی چپڑڑو تو747 ا٭۴ ا7 ج7۳ ء۲۷7۳ 77 7777
 ]جہ  مجیوہرو)ہ یس مجیج +8 ر



 یب
 ای رک اعانت ھکقسو ےک تاصرگک مر عاتعمھیم دان ہفت واہ دوم دری

 ۲۳۳1۹ >م٭ >٭می٭ 0۳۵-۹ ي۲ی ٭+٭۹ ی۹۰ ۳,

 ۹ک 0 10 5ک ۱:7۰0 ۰ ی یر8 چ۰ ۶۰-۵9

 م۱٦۰ مہ. بج ہو5 ٭!- یھب یکن اکا --

 م۳۳۳۰5۰۰۹ ۱۳۴۳ ۱ ہجص, م۳ >۴ ُلْيَعَز مت
 _ وحی مرومر-8ہ و۔٭۱ م]م ع ۹5۳ ۹۹۱ 5گ

 ںیلگلا یَا انت ک۹۲ ۹۰ ×7 ۱١ ۰ 5۹-٣
 ہ6. ما” ۹۱ تہ٭-- ممليَياَدمتَتَم زیاد

 گم ثی یَا نیاز - ج۳6 یہ ہہ ۴6
 ۲۳8۲۳ ۵٥۶۳ .٭ 5537/951 ہک ۹۳۳. 2۰۳6 9۹۳۳۳۳ ۳ہ

574 ۴77 ۹۴ 777 5517157 ۳۱۹۹( 71 1( 
 ٭٭ م۱ (۹۸۹۸]۳۸)) 511۱3۹ ۹ 1378 ب ٭ (4011715 7 ۷
 یئز <٭ : بم وج وو ۳۹× (ہ58)-یہ٭ ۳۴ 8:۶ 7
 7۲ م٭٭1 جہ "تھوک 5۸۳۳۳۳ دت 5۳۶۰ 5۴۴۹۰۳( 5
 وڈ ہہ 15۰ ہ۶ ہ۰۴ ٭زرّ٭ -+ ۹۰ 8+6
 5۹۴۳۸ ۳5 5 7٦ 5۲۶۱ ۶۲۳۴۰ 1۴ ۳آ :ج٭ ۶۱۴ ۱۱6
 . ہ5 ہ۴ مز ۹ 5۷۰. *٭٭۔ہ٭۹ ۳٭|۱ ۱۹۹ ٭مو ک
 ۹7۴ ڈک ٭ج ۱ ۶ا79, -ر٭ ۰5 ۹۱۰۴ ہما ۳5 87

 ٭0 ۲۹۱۰۳۷۲ ہ۰٥ 58 ۹۵5 ہہ ۹۷۴۳۲ 57۷ا ہ٠ ؛
 حج×ق]×٭ (3۰) ٭5 م٣ ہو مج بجو 8۴] ۱

 157117۳۴ (51:) ۹۳۲۴۶ ۹۲۳5 ۴۹۳۲ ۹۹5۳ :8۰٤

 نیلا منا نام كيا وما لا روف نو
 اتر كا نحو نشا او نان لا نا

 ہ5 7 7 ۳٣٣ ہ۴ ہہ ا7 ۹ ۳۳ ۲۳۸7
 ]یک رو و <آ]0۳۰۰ *و+۳٭8 ہ٣۱0۸۸۷ دج٭ <3 ۴۰۱
 5 55 5. 0 ۳م ہہ ہ 5۹۱ 86

 7197۹9 ۳7ت 6 51۱

73۱ ۴-۶+ 

 7یاق 3۳8 ٭ ٭۴٢۹ :٢ ب۹۳ ۲٠ روا ہہ 65
 ٭ہاظ × 'ےا٭' ۳۲۲۳۰۱ ۱×٣ +٠ ک۹۲ ہ8م-٭×'
 قو 'نەس3٭ ۱)۹ ۰ ××ج ۱ ٭ 3365 ۳ے, یى) 85

 3-3-۴ م٭٭ دق مج برج ھ۶۰۱ جت. 7
 بج 5۹, ب۳٣9 سئارع ہہ ج۹8 ۹۲ 9۱۹۹ 7
 5۳ ۹7. ت٥ہر٭ ہ۹ فبصات ۹ ٭. م۳۳. 5

 ۴ ای )پ۹ ۹) 1)273 -- ( ۲7ہی (7۳۴]۴))

 77 ہ۳5 (311) ۳1777 ۳10 1۶5 3۹۱ ھ٢۳ 7
 و رے ۰9۹-۰119875 ۲۹۲۲۰۴ 5۰۳۰) ۶۰۰۱۳ 7۱ ۹ 3٥٢

 ہم بچ كر ×٭ج٭٭ ب٭9 ہہ( و ۹1۳ ۹۱۰۶۷۰۰۰
 و51 5 1 ×2۹ 3 157166۳۳-3۳5 (*۳۴ ۱ک (۷۶۳۴

 م5 ۱۳۳, 8۲8 ہق؛ واہ وج ٭رہأر ہم5 (
 ۳۳م٭588, ا۳ا تہ! <۹ 87.۳.۱  أ۱, ۳ 7۴

 ت٢ا ٭ 1 ×۹0 ٭٭٭ مج_٭م ۱ ٭ہہ 3بج ٥٣م:
 ےہ١-.چ<زتاک ۱ ۹ 337 ۲ےہ یا.)ز ی +3۳۰ ۹۴۳, 16

 تپ ہک و لت کس سام تعا حس لن اھت لب تن نئاکسا ا کم ایف دی یعق دغن یک ڑح ہیکح نج مج لا

8 
 یہ تجسس یھ ےل تا ا ۴ ا یش اج تہ دہ دتنوج جو ا وا یع رھا عا اس

 ۲۴۰ ٣٣م لظا نمف
 ٭ ئ ےہ ا فول ٦پ ےب 0 ۹ ائ یر بب ہی پس ںیہ ٴ ےہ “ہی ہا
 تی ےک ڈے ا ےک ےہ ےئ اٹ ےک ےن 7 ٭ ےہ عا ا ا ےل اج ےرچ ےک ےہ ےہ

 ٣  7ھو ٍص - یم -ت ےہ ٗ 0

  7ہل یه نوَمْنَم قرعلا لوح نِم اح للا ید
 : >ٌآ خ سو ےک _,< ) وھوسھ8 سہو ے۶ سس ھڑ اص رص مے ترس ا

 ٢ وینالحلا ٹروڈیں ملا لیقو یل ای خلتْب ینو
 72 ےس یم توا اکرم 6
 تا ےل عز 2

 | ہوثمئلا ناخَلاولا وُہ از
 ا دلانا ةيِلِعلاريِحلا طا نم پل تم ا

 -آ یهلا هللا یز پاتیلا سک ِبْكلا لباقَو ٢٣
 ٦ داد لا لوط ا تیا لواری ا

 ۔آ مها وما لک تیمم دب ند باوا ا7
 ۔1 ۸0دو ینا دیاوضح یل طا بلاول داجد وحی
 4 نیلا لع نر ث لئ تلح تِالو یاقح نام فیلف

 ٦ نمو قزعلا نوا نئ نیلا فضا ہار ا7

 ا رفع دا لو ممی یت یف تعیبد ار اونما نل ا
 ٌ ےھ ۔ ےہ ےسع سس - سج سب ےہ ڑی سج ےس صےح ُچ

 ٦- ہوبِحَحَلا باَدعمهَقَو كس اوعك اد اولاَت نل ا

 مےر ب78 میوووسج یس ١نر أو دو پہ وچ
 تیرہ ہ٭+ ہے 7٭ گ ےہ ۹ی ھ7 اجر قر ۴ جہ ہجر

 ہ17 تو ٭٭ | ٭.) ٭ہ٭* دہ ص7 /؟کس٭)۳ ہچریور

۹78797-77 

 ہو بج | ۶ وج دے

 ہبوج ہوو).ہچ ہ ڈو !وہ وج۳ ہجچرچ7 ۲۳۳ ور

 مر عقب مر چو+ب بب, ے]رذ نچرچ وع مے 5

 جج ٭8 مر ءرہ جر یم موجو جو
 ۔7ڈ77 ٭ 7 ورو+ر 8 نقاع مج یورک ہجر قروچ 7چ

 ٭٭ 577. إ (مر ھر جوورت وچ ہوچرجو پوبح دہ. چیک

 ۔ج,7 "ج5 جہ ى رہو وو مج ہجر 8چک

 م5 ر مر ٴٗبہ٭و و۷ ۔ےےہ ۳کہ رو ٭٭768 ٭ 7
 ہ7 وج م ہہ رز ھر ج ےب و کچ 5ج چہوچویچ ہچوإ

 موج 7" "۳۹ئ یج یر مور 9۷ی بہ6 ےوڑچم مہ

 ہر پوپ وچ 75 جج ر ہبجیدمو ہڑج یجوچچ 6

 ڈچیبر بج عج بچ ٭ہ مر یکرچ چیک وی مچ
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 و ہ٭٭ ہ۰۱ ×7. مولا ُكْلَْلا سل (5۳۰۳۰۳ ٥۳ *٭٭

 م18 ۶)

 ٭٭٭ 8۹۳۳ی >*اب ک5 0*8 <۹
 راکفلادلْولا دل ۹8771 ہک 9۴ ۹۳ 7 51 ۹۹۹۱ ١

 ۹ 2۳35۲6 ۴۹۱ 1۹ ۱۹۹6 ۴17751 ۹1۹7 57 ڑ۹ ۶5۴7 ۹۲
۱ 38 

 3ک قہ م٣ م× أیەچحک مج 5۶1 ۳ ", 5۷۱۴ 5۲۰۴۲
 و اج ی0 ۳۹۶. ۹۳۷ تہ ج۲ ۶ >519 7ج ۴ 7 7

 و۱8 758. 79538. 777 ہہ .۹۱۷۰ د٭ ِٔ
 مہ[51۹۱۰۰۹)7۶ یر٭٭٭ ٭۰×۳ ھ۹۰: ی+ دو5 ×۱ :رگا5٭ (۴
 3 ۹۳ 7٢٦ ۹:۴١ ک ۶۹۳۹۳۷ 5۹5 ۱۹1۹ ٰ ء۴۶
 5۳ ۱ا5۴ ۳: ٭٭٭ مو م۴ ۹۹۹ ۹۱۳ 1 5
 555 ۸3 3471۹ 71۸ ٦ 'ت۱۹۹ *!51۶۱ ک۹۴ 5115 ۱۰ 7۶5

 ن1 ×5 یەرز ,۹۹٣ وتی ہی ٭ ۶ہ "۴۹) ٤
 ۳7619 75۹5۱۹5۳۰۳ 37 ۹'1 ج104 51 ۱۶ ۱ 777۴
 ۹ ھ757 (33) ٥ 3<. ×× (ج:۱ر-ی× ی ر5 مت ۴
 ہنی جج-بم7۳7 5۹ ہداوا5 5۳3,1 75933 ۳)۶19۹ 3۱ رک

 و۹۹ 791 7777۴ ۳ )7۳5 ۹158 ۴ كلٰللا انا

 نوربکتم ا نیا نورابج ا نیا ۳٣٣ 5 5٣۹ ہ تۃاّچب ۴
 23۰۷۵ ہ 371+5 0۱۹۰: ٗہ٭7 جج. ۳۴٣٣ 3ہوا×
 5 ھمج 7< 3چ ]۹۶ *٭٭ ]٭۱ یع : ہ دزت 5:
 و ۹14 2۲7 ۴۴۸ >7 ۹۹٤ 57۴ ی۹۴۹7 7)185 3۰7 ۴
9۴۶ ۳7 ۹۹7 ۹(9 ۱ ۹ 1 1 1-۱05 
 ی5 ہم”م٭ تی م٭٭٭ ہ3 یورو ك۶ 15, 53۸ یا

 ۔.کو٭1 ہہ چچ3<٭ ہک ءبص چپ. ہ55 ۹۷) 3ئ٭
 ٭۲۴۱ ۰۰۷۷ >×13 3۰:۳ 1 8۳ یا ۰ 6 ۱

 ؤ۹ ھر ۳

 ۃ:-0 بی0 7 1 5۴
 ہم ٭٢٠ <يف ١ ب5۳ م٤ مم ٭ہہیہ٭ ۴۹ 6 کی

 جح ×55 3. "م۶۰ (ی۰٥)ر ۶۴, و۶۳ ٭ڈدوەع ۵ہ
 3د ا9ا, ڑ3, 9ا ھ8 7۲7 ۹7۳7 ۰ 58 ,٥۹

 39 ۹۹ 5[5, 5ا71 ہک۹٢5۷ ٣٣× 7۷7۹ ۳5ا۸ ۱ (55 5۱۹1 ٦

 فقا55 ۰۲۹۴ )۱۹6 5, 5۷۵ ہ٦ ۹ م۹8, 5 (

 2و۹ ٭چہ٭ ٭مو(0-ہہ 8م مج 6۱ ا۹۰6 ۵
 ٭ ]1۲ ۶1۹۹ ۴16 ۹۳۳۹ ×٭ ۔ عی٭ےج3ّ])

 9و یەوچ ی5 ڑچک مج ٣۹× ۶)۱۷53 ۹۹۲ ×أ اہ یا
 >×587 تاج ۰ مج (ہا0)۔ہ٭ 3نو ۔.×ط×پ ۱ص ہج
 ۹9۳۹ (8۴8۷۲ ٢ ", 5۹۳ " ةيحالص یب مچ ر58 ×ک

1۱ 3 3,7777 ۷۹۴۳ 51۹ .۳15 5 ۲۳3۴۱ 

 رس جج مت تاجرد ۔-یو ۹۹ ۳۲8۸ )۱
 ع1. تالا ْمَی -ی۹ ۴ 5 1:۰5 )۹۱٦۹3 ا8 3<

 -۔-.. 27ہ ٭یج ہ> ۱7 5ص٭ ۷ ۰۳۳
 ۹5 5۴۴ ڈاک 5 ۸۰ >35' ۱ ۰۰۷۲5 5۹7۹۰ ٦5 ٭۹) <

  77575 1۹5791 27 ۱7771 ۱٥۹۰۲ 57ک3۰ ۶197711 ۳٣۳٣7 ۲۳۶]
 کنئچ

 کر ندا و اکرم را یز ولا و
 نس تا ناسق مشک را ںیم

 ی ہزاوک >۴ ۹۰+- 7 و مم ھہ
 ۳ تا6۹ ۰9۴۱ 5757 5۹ ۶1957۰ 2 7177۳۹۶ ۹۳۳۰

 ٣8 5۹ 95 ٦754 51۹۳ ء۴ *7٭۱5 15 ۹ ٣۳×
 ٭+ہہ٭ 113۲ ٥۹ *۹۹3آ 5)۰۰۶3 [۹۲۳. ۴۳ ۹۹۴۰۲۱6 86٥
 ک1٣ ۳۲۹۹ "م۰, 5۲۳۳ ۲۲۶۲۳ ×حک٭ 5۳318۰ 5۳۳ ًبا 7
 ی٭ ہ۰ و3 8۳. ۲۳۴ 0 ۶۰۳۶۱ ج5 ۴۴5ہ 7
 935۱ ۵۹۹57 514 ت1 ×0 ٭٭٭ 89 مم ۹۴ 86
 م۹ ٭٭ 7۳۱ ۳۴ ہم "×76 ٭×أ. بَرَألا ممَر
 ۔یر ۹ ہک 55 و7 -34. ۶ 158۱ ۰۴۰

 (04۹[51۹51 5۰۸7147 51۹:56 ک4 ٭]9] 527 "۳۲۹ ۱ ک۹۴ 5۹۹15 55ر
 ئ۷ سک رر

 ایا نم تیرد مٹر ۹۴] ۹۹۴ 191 ۴ وڈادنعت سوم
 رجنم طا عو خیال ظ نور اَب مت - ند رب وو ×۴ یو مع اد ےک ج صو اب ےک

 5,5۳۳۰۹ 77٦۱۰۳ ہہجچج ی+ات .۳۰٭ چڑ” 8(۶: مج "۹۱
 8. ۲ م۴ ؟اھ ۳, کہ1٣۳ ۸۵-۰( ۹ ج۳۳۴ 8
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 سس وک



۱ ۱١۹۸۸ 
 اں سج کک بج اے جا یو جی ںوہاب کرک رسو ںی کج وس ا ا ا یتا ےن رک

۱۱9+ 77 

 بلا ةَنلخ می بو ۱۱× ح3۰ :: ٭×رہ٭
 ۹۰5۳۴۲۰  مالا ۹ ]8 ۶۳۳ ہ۱ .ہ۳ہ٣٭1 ۳۲ ہے.
 می ۶ ٠٢٠ ۹۰۲۰ 5۴۳. بہ7 ]متی ع3۱ ۴5

۱ ,783 71۴۴ ۹981 ۴۲5 5571515 

 3۴×1 ھ۹7 ۴

 يوا33 ]قو ئ۰ : 5۶ و1 و ہ3 ہ بتہ٭
 37131۲6۹)۹۳۹9 17٥ت ×۱19۸8) 3519۹ ت٣ج ۴۲۴۹۲۷۴ ۹۳۹18

 < ×59 تا ہ۱ ک7 ۴۳) 97۹۰۲ ۴1۲۹ ×۳
 ٹو جا< ہ عوچد ب۱ ہہ ۷ہ 6۲ 5۶۰۳۶ ہہ
 نہو ود جج یو ہ ماہ6 )١۱53 1۴ 7۱ی۳

 بوجج ہ موج ہمہ.٭ >٭٭ ۹جج ٭ج. ٭رئخو ۴

 ۔مجرء۳)٭ 3ے *ہب ۴ "مہ ہ۲۹ ب68 مہ: ×4

 حآ (ئئ)ی٭ ہ۹1 "۲۳۹ 5 78 ۱۴۰ ۹١۱۱8۶۳۱

 اوم ا5ک 8([ 5ہ ی٭ہ ۴ئ م۶۴ ہ1۱

 م۹۰ م9)]و 7۰۹ 5)5 ہ۳۹ جہ ۳)۶۱۳ ۱ ۶۲۳ ٠۴

 مو ۳٢٠ہ 5ا ۱۴۴۹۸)8۶) 573 ۹8۰۹ ۰۹ (7۴

 ٦۹5 "جا (>5)۔ػگ ٭)۳] 1)7 ۹۶715 *[117۳۷] 7۶1182, ۰۹ 7
 ×۹۹ ک٭٭ 2175 جا ")۳ ک7 ج٢ (۰)3)۔ج ۳۹5 ۴

 ۹5۴ 9555 5155 5٦5 719575 ۶157۳۲ 1678:5 ۱7تا ۴۲۳۳۴ ک
 ٭] ۹۸1 3 ٤2.171۰

 ین نت ةَيي سلا اصقا نی اج

 53 و5۰ ر5۹ 0× مات مات ر۹ ۹۹ ۲8] ۱ تچ-٭٭

 4۸ ہت رح جب ×5 م۱55 ×۱ 3935 |٭ ا
 ہہد52 م, ہ٭ طو وٹخو ہج ہہ. ۱ مج مات ہی
 7× ت4۳" ۹۰٣) ہي 3۳ ہ۱5 ہہ۳ج "۱۹ 5

)90 

 وج ہرا ہ.و٭ (ججر مم 858۳۳ ٭7"ی٭٭٭ ١
 ۹ءمط۱× ٭رک دق ۹8 ۸21 ××. اچت× ما٭٭ 13۷

 25 17ح ہ× ت1 ×× ×9 ۲۰ ۱۶8 ×× ہر ے(یسوق)

 نامأرتتی -- ی قج 5ص[ م۳۲ مہ مات ت۴٣ 78
۶ ۲ 7۳ ۴۱۲۹ 1۹۴[۳۴ ۶(1۴(۰(۶ ۱۳۲۹ ۱۹1۰ 7791 ۶۹1 21۳۰ 
 ۹ک ۳٣ :3یر [36 ہم وک<ہ-ہرتج زاص ۳۰۳ ۷ (, 87

 صو ی,یواو بر بج مج ۷۳۶ ۱۳۷۶ جج: ا ۷
 ج8 ہ1 کر 279۹ )۳ 17ح تو1 *۳۴۰ 5 و۴ ]1 ۱
 5 ۳ ۱)8۲۹ , ٭+3) ×۱ 9 1318585 بم ی جہت

 ڈاک اس
 تھم -جص-وس- تیسری وہ ےہ ےج۔ے کو وکسے ہیر دم ےک یابصاق د ک اچ چوک یبہ ےہ رپ اھ یہ یھ اچ دھواں پید ای جب ے اد ےے اج ےہ تر مہ یہ یج یہ ریا یا ہوے ںی ےس ہہم یاس امیہ ائ ور یو تہ بو تخےی* ٦ں وہا اہ یہی ںیم تو کرک تو دو

 | هللا نا مولا ملال تبسشامہ یت ش یزجنرموبا
 >1 یرا والا ذا ة3 الا مدد ضر و تاو ہد بالا میر

 ۔1 مٹفم ل5 وس نم نیملظللام ة نشطافرجاتملا ا
 ا ہززدٰشلا قٌختاَمَو نکلا دَنإَخرَلحَي ۵ ئاطو
 >1 لہنود نم ںوغادی نئ و قحلاپ یی دللاد

 1 ملا ترا یخ هللا کال یش نوشی ا
 1 شنلا قع نام یک او رظ یف ضرالا قافرا سم
 ٣ ےب >1 یاراباو 8ڈ مینی شا ھا وئا6 ہال ندا واک

 ہ1 ہللا ژوھل نا٥امو رھپ وتںیرشا یھ دحآو ضا ۱ ہک و2۶2 وا ,ھورس
 4 تعا مول موت تاک مون ای تل9 قاق نم ا
 >1 ندلوباکولا دیش یو نا دا شدخ اد ا2 کک 7

: 
 1 مقَئاَج اند با نک او لاقف نوا نشاَم اب

 | ُةَمماوما لان او اول ان ح نو قحلاپ
 | 6 للضَ اَلا نیِاكَلا دیک ایم سْاویْحماَو

 تن رش ول یش ۸ رثپ رٹ وہ رخ ما ےہ ۸ ڈے رش رخ یش یش یھ رخپ یھ شپ رش شا شہ یف

 مور ہڈ٭_ج ہیر <ج یزو پیس دت 1ہ ر دہزع جہ ۱ز

 ہ77 ڈہیچرج جو چو جوہر( نر 5ظ ہر جو جج 77

 تب جہک ہى ہیرا رکی تہ. رہ ہہ جاہ ق۳
 قر 7مو چو مج جچ ہک یجب ۔.زاوبہ]30 ہچ وو
 +7! ]7 ٭) یر ھہ]٭٭ جا یو بیج ]ہر ٭ ۳ 5

 چر۲ ممر چرچ مج ٭نج ٭جہ٭ جچچ 9۹۳ہ

 7 777 ل17 7 7جج ج۳۲ ۳ی ٦ر 5۳۳ چک

 چ وم >٭ہج مہ ر مر أو 7ج م+ یہ۰ ٹپ چو

 >۰ ×۳۰ ہ۷ و77 <5 ۶ !ہزوورو وج ۶ ہرورو وج ہ
 3 33 یس بج "جج+ 95ر جی جج وچ
 تہ ۲۲ 0۳۷۷۳ 7۳ ۳۷ ۳07۴17 یب ٭ ہک ہن

 ۔ڈ|یتوج !ہبجج) ہت 95ر محز یہ ٭رو+ہ یک ہہ یرصصج مچ

 7تب ٭نى ٭٭ ہ٭ہ ٭یچ ڈبح٭ ئ مینر وہ 55 وہ

 جنر ۱9و. مدمر جج وو أچٹےمەںیٹ " -رو ہو

 ۔]رہچ مو +0 نمر ػكأواتم ٣۳ < جلوہ م٣ ×7

 7۲ ھ٭ ے مب ]جو ہور میر بع٭وج آہ

 ۳+ مج ن۲۳ 7ج 577 ۳۳ج ے75 : ی7 7 77

 ہی یرہ ×7) جہ چیر چ۳ ا ا2۶۳ اج 797۳۳77۳۳ 777
 ]مہ ہ_رجہہ )7+3 7 3۷ر "×۳۹ 5ی اج

8۴1 



 رداش ْ ڑج-×-٭80 ے. . 0۳ ۸۹

 ہہ 7۳5 ۷ ۰۳۳5 55 53۳ >۳ ۴1۳5 ٭1 *اڑ7, ۴ ۰ 7

 71 17 7179 09 ۶1۹1۲۹ ۰1 .۔۔(ع۰۹3))

 جب3 ہا وو واک یرو م۷۳ وہ بو0 ٭
 ہہوے× 111 ۹1 5ا5 ہر ٭ ۳۳۴ 1۹۳۴ ٠7۲3 ء٦

 ا ا 2 م8۲9 1۹7 ۱

 اتقملاَمْوَي و ِيع اما ٌنِإ ِمْوَقِل ذو _۔دانت یل یدانت یو

 ہے6 ور ک۴ 5۳4۲۳ تا۶ ۱)٥۸٥1 (۷۳5]۴9٭ ۹ 9

 5۹8 ×۳ ۹ ی۳ جاہ وَ 91 ۱ ۹۹۰ ۴
 54 ۹۹ "4917 ٭*٭7٭85 (88) ۹۹۹. ۴۳۹۰. 6۹

 چ۳ ]ق٭ ھ۸۲۳۱ ۴۹۹. ۹8۱ 5ا5 ۹۳۹۸, ۹ 7۳

 یرج ۱ یصج یورو ۳۹۱۴۱۹۹۸۲۳۰۲۳۰ ۹۴۷۸۷۳ ۹۴۱ ۴

 ٭ص+ 33 ٭0۵۳۳]5 << ٭<وڈ+؛ ٭چ3 ٭ ٭٥ ہ۳
 ۹3١ ہم ۱۱۰۹٦ ۳۹ ۳١۲۳۰ 2۲5]٭۴ ۰۱۴۹1۹ ۹ 5۶

 ۱۳ ۶5۰ 1۳75 اج ۳۳۴۰۹ 5۲۳۷۴۰ ۴۶) * ھہہ 5۳۷۲۳۳۶ ہزک

 تہ 9174 ۹ 7۶۶۳ 7715۱۹۹۴۹ ۶1 ۴۳۳۴۰۰ 17
 ١< ک5۰ 5۳۳۳۶ ٭رگ ہہ 5کہ5د 5ک 98 ] .٣

 5575۳ ×5 ×٠٦۔(۲۳۴9)ر و۳۰ 1١۶ < (۱۷5)٭ک ٥

 <7 ۹۷۰۳۴۰۴ "847151 ٤٤٥ج ۶1 ۳7 ,٥5 ۸۶, 7 ٭
 ی7. 887۴1 ۹۳۴ 6 ۹ 61۱

 ٭.5 5۲16 1)5 51۰315 (3۴5) ۱۹٣ ۷۹-۰ ۴ ۹7۳ہ

 ےہ, 6ت۶ ۹۹ 8۳۹۴, 5 ج ۶۱۰۹ ۴ 7٤

 یربوپڑج 5٠۳١۹ ۹۳ ۳۹۳ 5۱ ۲۹1۹ ۹۳۴۴۰۲ ×ی مج

 ہ5 ۳۹*۶) م90 یرےدوأ 5٭۹٣۲۳ ۹9۵4 ۱ ۹٣
 57۹ ۳۳۴۳ ×7۸ ہہ٭ د۶ *1۰) ؟ت و۰ مرے پئج 6

 5977 5۴۱۱۰8 ٣٦× ما. ٥رہ "<۰ "8۲۹۴۳

 ہہ ۳×۲ ص۰ ۱ م٣۳۳. وک ×× ہی دس
 7 ۱۳۹۴ ٢۔(9]۷5))

 كا ۲۳۲ رضا نک

 ا وتی متاوسسموئآ
 : ضا نرم رِمظِل َناَرآْاتَیِد ل دتا ثاَقآ
 ا پر1 ریشم ا ںی اش :
 ا ند دو پا ود نوا رتم لت نی ا
 4 بتايا ا شب ند لا نہ
 ِ وار ْنِو ےن ڈار لوک .

 ا وکیئ ص کت نار ہک اما كو
 1 فرش وم نم دوا دادا ازکم نئ ضش |
 ٦ ضا نیرِھظَمولا كأْنلا کلیم ت باک ا
 ] نوعرف لاق٭اک ءاج عا ہللا اب ٭ج نت نم ےآ

 . ےہ و سچ : :ٍ

 آل دور 2 ا چون ےک نیکی کپ ال ہک 2

 ِ 2 اسلا مو ہم ہت وک يلع فاَخَا قا رو ٍمْوَعَِو : 371

 مور موباتہ و7 : یو ہوم چو 1 ٭ا ۳۹۳

 جچ< م فرج ہروّ٘×ی ( ہ۰ ج۰. مو ہہ ہم ہر7
 ہ٦ ہہی مچ می بہو مہ مہ رو د٭8 جج یدر

 ا 777 ×7 27+ 7۳3 ڑ3 ٭چ ٦ ہجک ہجیرجب <ر٭)

 مج _زک+ برج ہ ہجوم ٣+ ہو بو 5ج 8و٭ر) مدر

 بجت+ ہر بج کہ راج مم .ہرو غ٭+ أیرو٭ و۳
 ۰ مرکب ج3 بجج٭ج یک+ حر ٭6یرآ ٭7 ہہ ہ 6. ٭

 ہ۲ ۴7 7 .۳۹ ہم یر *و٭+٭ آہ ری وو ہر

 ط7۳ گی79 757ج ا ا ا 7 رات مہ 597977 تچ7

 درہ 77+۷ 7 2 7 7 ×77 سس ×77 ى۹

 ہہ ہ ×7؟ج+ ڈر )جہ یو مچ ٣× ا3ج یڑ٭ہ٭ قو چور
 77-5 بچرج 53:1ہ٭7٭3 87۹ ر7)ہجچ ٭ہ٭ ھ5 مج

 مد)ر ے >5 مج ٭ہج ہ٢٣ ہمرچ <7 قع ہہ
 ہیججو.ج 7-7 جج : جچ ×× ٭ہچرچ+ ۰: یج مج. ے

 تر 27۷ 777 7+ 7 ج7 377 77 7 چ0 ہک ]70۹

 تک م3 ہبہ کا ہی جہ 9۰7+ ۹ج 7۷۴ر (ممر چج

 ہہ 7ج )5 ۰ چ جو٭۔ مو٭ بر  ہم|.ج٭ جو
 ۳۴۴۶-2۴7 7ج 7۶7ج7 ر7۳7 ٠× م5ر مرز مأجك_

 ]م3 ×۳۳ 77۳ ۱ 0+ وہ یآ+ج بہو <6 ر ہرڑورچ

 ١77 2۷:۰ ھ٭ 7× جج جج جج 7۷ (دح) ےہ ہڈجوو وک



 ہے بوسک ۱ 7 ا
 سب جج ںیہن یبد ںیدشم ےس سج ہی ہیچ ودیا یورو سو٤ ےہ ےہ ۔ہپہوےوجووہموووسیب ہں شر رہ شر یب ہہر شہ یا ا اج ا ا سا و مج وس ےن واچ بیع یی یچ

/)2 

 نیم ںولوت مد -ےتجعہ ہم9 ۱۹۹ أ۱ ۶۲۳۲ 27
 مو. یت چو مج ٭٭ یی ہہ ۰8ہ
 تہہ ہو وج ص ہوجص 5 ۲ی ہم یک کتا
 یبجم× ًٌہ7 ۱کر۱ ہہ >7 یک ہہ ۶۳ راھقکلا مے ری مو

 و٭3)ہ 389 ۳۹۴۲ ۰) 658 ۹۱۳۰۳۳ ۶۳۴ 3095 ٣8×.>
 5۳ 51۱ ۹۹۳۴۲ ۹۳۹۴ 1)5157 ٠۹۳۹۴(

 بجبو م ہ٭5و8۲۷. ×× ینا ۳۰۳5 ۱ <۳ 5+
 تے ہز ۱۷۰۳ د۹ ۴ج ہ۷ ×5 ب۹۰ *زا9۹۹) [۹۶1 19 ۹, ۹*5
 ور++-ہ17٭ قرب *۳۴۳ ]م5 ا٭۹6 ہ٣٣ ءء6
 51]۹115 5, *حوصج مج ٭× و7 ٦۱× ہ۳۷ ××٭ راھتًلا ْرَ وت
 قم" بو ےگ” >۳ ۳ ]ہ۱ ٭٭ ما یزج مچ

 ۶<)۰5 ۳۱۳۷۲ ٦۲۱۹ ۱ 7775 37۹ ۹۲۳ < *7ہ.ج3۴ 06 ٣×
 5131۳5. 5۳7 (ڈ5 دن د8۳ یو ٠> ۶1451 717 ۱ کاٹا دن ×8

 رح ا. ۱۹ ۱ +6 ]8.۱ ہ ×× ×۹ داتا مز
 یو ۳۹۳۹ ۶۴77 98 ی :  نرم ْولَت -98 1۱

 ×7 ×۷3 انچ صد ہا تلا5۹ا (33)ر-ہ 71
 3 ٭رتآأ] مو. ۶۰ ۰ ٭٭ 3و ۰۱۷۳ چے ٭

 ٤۳۹۱ )۴9۹( 71۴7۳51 6 7 .71 :5۳ 7174 7۳1 ٦۶ ٭
 'نمحوجص ]م۷۲ ہ۱۷ ۱ ان59 چو ۳۳ ۹5 5 8٢

 5۱ ٤۳ 'بجویب ت ' م ٭ژیر و چہ ۳۴ چ5
 وج٭٭)[48. ×۱ کج 'بعصکم م٣ ہ١۱  چ٭
 7519 ×× ات خم ۶9۰ ۰۳55-۱۱ تووہ 35

 7۳57 ۰ حج ] ×ت ۹:۲۶۱ ک 5۸8۳۹ ۶۹۳۲ ۷۳۶
 >5 ہ٤م5.٭ ہ۳7, *م.۹ 911 ۲ ۴ ۹۹۱ ۲51

 دانتلا موی هنع هللا لوقی یذلا وھو- ٭8 8۴۲ ٥ ٥۴۲
 داتا ْوَی و ہو گو >ج وہ. ك5م ەآ1٭

 چتاچڑ ۶٦۳۷ 519765۱ ملعا هللاو
 راتاتم پک اک یہ ڈدا معیت للزَ - ۹4ب (
 ۹.۳۳ ٭.٭ تہ. ٢ یر ٭< وت رآڈچ 5:۳)
۰ ,355 +2157 55۶ 51115 ۹۹1۳ ,2908 ۶19(5 
 ۹۹3 ہ1۴ ث٣ت ۹۱۰۳۴ 5۳5 9۳51۳۹ 1 2110۷ 6۲ ۹۱ ۹۹۰ 51
 ہد. ×۴6 مج *××< 1٠ ہہ” رْثم ہ راآج
 م7 پک ہہ 8۳۳۷ :م٣) ۳۳۱ ۴1۳۹. >۱۳۴ آ۳1 ٭
 1571575 ت٭× آ۹۱ ۰۳٣۳۹ تہ ہے-٣۳ ج[ ج۲ 7

 م5۱۵ ۴۳5 33857۳ ۳) ہہ ×۳۳ ہت ۶8 069
 (تج]ب ْے٭٭) ۰٠ ہ5, ×۱ 3+ 0× >7. ہ7۹ 37 ()م ی٭

 ×٦٦ 7 >۳ ہ٠1 ×8 ×7 .(تتوق3ا)

 اتَصل سا نل نین لاَ ہی 18ر  ٭۰۲ یہ
 ج1 ہ۶ ۱3) )7 9۲۰۳۰ ۶۶۰ ہمہ ب55 :٭٣۳ج۰۹ درک
 251 1۰۴ ۴ ۱۱ ب۳ 5۲۳7۴ 5 83۳ 1۳۹ ۶۳ ۱
 ۹51۹1۶7, ۹ک*٭۳۴۱ م۱۳۳ت]ت *ا[3۹7 م٦ ×۱ ٣۹ہ
 )ا٭4 مہ ۲ 1۱ ۳۰ >۵۲ر )۰۳ موج ۴
 3+131 یوو<آ <ززو٭۳۴۳۴] ۴ ۹۲۲۳۳, 5۳5 کاتآ 515 53٠۳ (ء 6
7 ,۳ ۴ ۶186 ۹7۳۳1۱ ۹۱7 75 3(۹ ۶۱1577۱ ۹11555 

 ۱ ۴. تج افق ہج وو ا وت روپ

 ٭] نم نِمث تے ےک :
 ۱ اد كا ین ۳ قل ام بالا :
 سل ہو یم نما لِشي کكِ کلر ہا وو دا کیپ نک 2

 × ۶۳ی٦ انت
 لت اما نیو 2۷ 0 و ےس رس :

 1 یباع او لمس :

 : لطف تْیمثلا باس ا ت باس ہم سج

 1 وم ںوعقل نیز فلاں ایام ہندی او یو مو 3 ۱
 : 6 پاتا نوح دا الا نس کش مح 7
 >1 تداقزلا لکم نعَِكاِوَقِينما یِزلا لاقد اہ
 × ٹیک 1
 ۲۰7 5 عا : تان

 رت طِتکلا
 مدز ہا ہصج ما 7 :دج مور جج وج ہمج

 ہی وج وج مت ںیہ ۱×ر ہہںرچ جج ٭5 م7
 نج مج ہبص-٭ ہجر معمر و ہود ]- تج٭

 7۷۲ ہ۳ یررچ چچی ر بج ]ک٭ قی ٭× ور یو, ی|
 مہ" مم وج ]چہ چرچ 8یچ ب7 ہي م8

 7)٭ راجح ٭) ی۸۳2۰ ہور” ہ7 ٭٭)
 7جی ۷٥ی۷ چیر (ہےر وو ہ٭|بوو چرچ ]بج مہ ة)

 چ7 دی ر٭٭ ہووح تم یم می ہرجو+٭ یجج ٔچورچ ہ

 ہ57 م۳ وج بہر ب507 ہیر ہبہ یرچ
 737-9932 777 ہ7 مہہج قفاتخ جہ ر (مہدر جوراکہ

 ٭ ي ھج کج ہو + جر بجزڑ درتص ہوس کیو ہو

 ٭ہ 8ہ ہہ ہم بجو ہ (مدر ہجمحج ہوے چو و

 جرج نج ہ٭ )٭ وچوجہ ر جج: ۸ ہج بم 26و47
 ×۴ <۔ 7ر ید ہ3 موراتجو ہ]چ د×/5 م1 ہ66 یزو

 7 یچ مہ ہ٭ہ موج یبہ 79 ]۷۱ ٭تبزو٭ر ہجوراچ٭ج

 77۷ )۷ج ہ77 777ر (نع) ج57 م7۳7 7 : ھج ۳×7 7.7
 ہک ا77 چہ7۹ 7ر ہ۶ ہی ا3ب یاد ہہ ز
 (مد) ي +٣7 جت ۸5 ی قروج یب بچو توجہ و7 وچ
 7 وجہ5× <ہ ورڑآ ور ”ہزو چر یمر ی .ج ےب چو قي

 بہ وو ڈچچ٭+ 5+5 جج بج ہم وج بو دق ٴ
 ہ۔ورو دس جو ہزوخ جو ک 7+ میر 5دیرو یرووچ

 مےا٭ہ7۹ 17 ہ۱



 شھس سا لاش

 ہ51 ' 2157 ا۹ ×75)73) 6 در ۱۱۹۰ (۴۳ 1-1577
 یو  مقصیج یوصہ ہ۹ا۴ ۳۹۳۴۳۴ ۳۱ ۴ا ۴5 ١٠٢

 یجع مم م3۹۲ ۹7۹, یتا ۳16036 جہ قیم 6 5×
 د7 ۳ ]مو یر ١< مہ ہد: ج۰ ۶۳۷ ے5۳ ۶ ۱

 ٹچ یہ مج چ٢ ۹۲ ٭ 8۹۲۶۴۳ 5ت 9
 ج59  م] ×3 ہ ×ق٭) ہہوحہ مز ۳۴ ۹۱ ۳۴
 ۹٦ ہہ ۱)۵۰۴ (۵۴ ۹۳۳ا۳3) ۱۴ 1۳ 8۶5 ۱ جو3۱
 ح٣ ہہ یک راج 9۳× نج ۳٭) ۱18 ۱١١۱ 3ہ٭٭ ۷×۳

51553 95 ۹ 1۱ 

1111۹ 47 77 

 داجیلای نب هللا قاطا لا ما شق ڑی قا ام نل نت
 ۔-[وا 3۳۰۰ >٭ممرع ۳ 5۲۰۳ م38 50۳) ۶۹
 نہ >×5 ۱)۹۲۳ ک۳ <7 ۴] 3۳75 88, 518 ( 7+
 یو م١ م6 ج6 ۹۷۳۳۴ ]۹۰ ہک ا۳۳٣۳ 3۶ ۴۳۴.
 ۹۱ 57577 ۴9۱ ×7× 6۱ ہ٭ >ج٭ ۹۹۴۹ 5 ۱ ۴ <
 ]۹ 2۰۳۰ ٭ )ہ۹ ۳٣ ×٣٭_ وو راہ ۰71

 ےنآ۔دص×ج ط۳  _ب <۱, 9٭ 38 51۰۰۷ *اج۴۳۴ )۴ ,٥۹
 8 ء5۶ ۴۲۸۰۹ ۱۴۷۷۴۶ 6231 ۴7۳ ۱۴ ۹۹۴۳, ۰ 7
 ۹۰۶ 5635 م۴ "ہ۷٠ "م١٥8 5۳ 9 ۹۴۰ 1
 ما٭۳5 ۱۴۳. 8 ١۳۴١ 3-5 م۹۸ "ہا۲۵۰ "۰ ۶
758- 8 ۱۳ 1۹۴ 1817+1* 7515 7۱ 94۶۹ 855 2118 

 ۹13 71۲۰ ۹۴۴۱ ۹511۹ 51 17۳5 ]۱۶۲۰۹3 ۱۳۲ 5۳۴٣

 پاتا لم َنیَعِتِذ لآپ اَور کم اَم ناایم ۂلا ڈو
 ۴8:51۷ 59۳1 5 م۸۸ ہز٭× ]جہ
 مہ ×× +7۰ ی٭٭ ×۳ ٹو ما ۴۵1۹ ۲۴ ۳

 ۱۸ 015 ۱۴ ۴۹۷۹ ۱۹۰۳ 1۹۹۰۹ (م۱ ۰۴ *۲+ 3ہوا
 38 ۱۴۴ 9۷ ۶۳۴۷ ۳ ہہ. ء۹ ہلاک 5۳۴ 35 7 ٭

 حج مج ۔ بج جب (8۸۱١ہ۷۸٠ ہاا۹ 4
 7۳8 2 ۴6. 9۹۹٦ ک7 0 ۹۳۰۲۴ ا (>8ر-ف۹ ۳۹ ۴*٠

 ۹1 5, ۹3915 ۶۲۹۴۹ ا٣ ہا ۹ 11۱

 ول ممتا ملا وقت موت وت تو ا ا یلع نشا

 پادتلادَمَا توَیِف لا-ک 191 73 6 ۴7+
 حج یىچز ×۲ ".٭ٰ٘ ہہ ج7 7جج ٭* ۵٭

 جہت دہر ۳(7 51 ۰۹17 515159 7157 21857 ۴ 7
 ی٭٭۰ 55و۳۳ ہ۸ ۹۹۱ 5ب یتا ۱ 5۲۹۳۳۶ 5۹۳١۶۹

 ))3۳٦55(
 ہ۲۹8) ٭ ج9 ۹۱۴۴ تج× ۳۰۴ 4 65۴5 (3ا51)۔۔؟!
 موج ]کچاک (78) ۱۳۳, ہ۰ ٠٢۹٢ مت 1 8

 ا م٭.٭ جی ×>م٣۴مقآ ہ ٭ج 8۹۳۷۱ ٭چ. ء
 مو 9+27جمم-أ”<)۷ ہج أم ف۳۱ ١ ۹٭ ہ۹۳ ٥كر<
 ۳ ۶ا د7, چک ×٣ ۷۹ ف1۴۳ ۱ہ۷ 5۳3 7

 ۹)5 ۰۹ ب۹۹ 13)55) 319 115711۳۰۴ 3۳ 1۱

  نمسؤلا ءم۸مء ۲٣٢ لظِإ نمق

 ۷ا۷۷ ۷و۷۷ ۷و۷۷ م۷ د۷۷ ی۷۷۷۷ ا

 ٹرانلا لٌِيَتْوُعَدَمَو ۃزَلا اوم لاَ اب
 وا سام ہو ارشاد کپل یش
 ینوعغ لنامتا مجال ہفت اریزحلا اف وعداانآد
 1 اتم عاَو ةرغِالا نالوایفلا اڈوھد دل ںی پپ
 1 تول نت اقلا بام ناف لا قآَد وا یل ا
 1 ناس هللا نادىا لا رسا وفا ڑکل لواام

 ٦ َناتماولکماَم تام لاش داسلاپ |
 'تےج 1 ھ0 شا0 ا تلاش عت لپ

 تدج یک پس

 ا رکا ن نا ار٥ ادا ةَمَا تزَكخ ا ےس

 تسسدسممسوس سس

 دھہج

 | نصلات1 ان اکنامک
 ۹ راٹلا نبوت اتَع نمک مع
 وک و لباس کرتا نا لاش
 رکمِجَزَحِلِراَلا َمِذلا لاڈ و ھوا بلا شب ا
 ہ پاهمأا نما مَوَياَتَع تْيَتْيرکيَر ادا اک
 ہہم ۸۸ رخ خر خم ہم ما مر خم رر لک

 مد) ی وچ جہ نیدرو ۸ ٗہ7۸ ہیرو یہی !(مأکٛو ہچج

 ہ7 7 ک۰ ہ7 ا۳ ۳۸ 79 7 7 7 (ھدر
 می 77) ۱۷7۷۳7 767۳ 77۹, ×)۰×7 ہ77 ہت ہہ ہور زر چہ

 قرو ×7۳ ×4 بہ یبہ 7 آہ لیہ یر ار چا (( ۱

 ار7 یب7 ۔+ہ ہک ج3 وجہ۳۷ .) -×.)+ ہو7 75ر

 مد) بج ×٭ ہ3 ھم یب ہور ٭]و کج ؟ہیوی

 7جج ٭ 72۹77 ق)ز۶5 ")7 7ہک ھ۴ ۱ ہ۷/۷۷۳7۲ 07

 جج. 7+ یج ٭)ہج٭٭٭3و7 ٭چجتتر یمر یک

 م۳۳ ۴ ۳۴7 ک77 ی7777 ۴ درجہ بر ہر ہر

 7-۳ ٭”ہچرج چپ ۳۷۹ جئٹچر وو دیو ےہچیچج (لح

 7.۱ مےر بحج٭+٭ ہچرچ ىرع یر یہ37 ۱۸7 مج و
 جچ٭٭ یج بہو وج+ ]قرب مج موقزو ہروجج وج جر یر

 7ج ٭ 7۹77 57۳77۳۳ '٭1۳77 ۳۳+ ھ۷ م7 جہ یہ 0ج

 بیج ٭٭0ت پو م5۶۰ بب مو  _پی مویج ھج

 "277 7۹٦ ]7 ج+ر (ی۹۰) ۷٣× ہاچ ہہڑی7۳+ ٭زوسمزہ 7یچ

 ہک. 27× / ہو37 ی۱ ]2 ا1077 اچ ۳ ۹7777

 وج ہہ مج ئ۶ ی۔ر بچجی(و ڈو ذجوج ٭٭٭

 یں سر نب جس .شےس سل ری  ۃن سا سی سس
۸ 

 8ج ےب یت ٠ ٭ ےہ یش یھ ےس جی کور بج مج 9۲

 کی ا ا ا نا کم کک یک ا
 ؟.رہ  ۔ رر ڈج رت اےک 4پ ےہ ا چی وہ ا یہ ا چکا ال 0

 ِ"ٍِپ

 ج۷ ۳7ر ]ا7ج 32ج ۳۳7 7777 سچ 757۳۳۲۴۲۱ قدر

 میوہ+٭ (ہجبج×ک[ج ٭إ 5[ یج ٹو مج یچڑہہ+

 ۳4 )۷۹۳۳ 7 ۱ر

1 



 ہیسجاسشسش لحسشنس ۲
 اک اف یی لام عم ستفر طتت مٹہاک ہینڈ ےب تگ اھ اجوچتتم ہے تجسس ری انب جے ا تنا ہک کیش رم پرچہ تارک ترا ھچک و ے

 ۹۲۹9۹ 5۱۹14 75 ۹8۳ ۶۶۲۹۴ ,757 ٥1 5151۹ ۳۹۹ ٦
 25۴۱ ک59 ۹۲۳۰ کہ75۶ 187 ید اتر کو ٣ ی٭

 ہ5 75۴ ۱

 املا ةولِلا ینا ما تنا ات سزرمنَتلاَِإ - بک ۹
 تا5 55۴۴5 ١۹ ٭ت٭ ہہ 5۰۳ ٭٭ )رت ۹<

 5]7۲5] ۴۲۹۹ 2۳۶6 ک۹۰ ۶771774 ۱۹۴71۹1877, ۹ 7])715آ ء۶

 یو 3۹55 0)7 ہ8۷ ۹۹-7۳ جہ ی٭ ۹13۹

 ہ۳۰ م٣ جج بج بج ٭م ح8 مح. 89355
 ۳۹71 ہ "۳7۳ حجیر۔ے ×چج ٭١8 مج و8 ججی
 م555 می ۱ ہد  .طہ٭ ٭ہ "5ک ۷۴۰ وہ
 ج8ر ف١١ مک ہ0 1۴ ۹5۲۳۹ ۹7۱۰۲۲۰ >۴. ٭ہ

 ٭ 1۱

 ڈ٭ہ م31 5۹ 5۹ج. مہ 8یہ یک 67۴ "۹ ہ
 57 1 >55۹ 9 ]و ٭۴ ت١ ت۹ ۳۰۷ 5:5۰, .5]

 ہ(چ۹۹۰-۳ہ 7۲ہ 5۲۷۰ ۱< ھج, 1۳۰۰ 5۲۳ ٭٭٭

 جگ یٍڑج ۱ یج ×۲ ب۶ قہخحم چا8 مع ۰۳ ٭

 و8۳. مک د۷۱ ٭۰۰۳.57۹۳] ۹۰۰۳ ٭ ۳۴۶
 3۹آ و۳۱ 35517 ۶۳۰۰ ۶۴۰۰۱ ×77 2353۹37, ١٢۰۹ ٭
 ك7 33)۔۔٭ ×٭:3۲7۹ 3ء١ ٭-٥ج 7۱۴۴۰۳ (۱ 5

 ٥۸ 57 ٦ < ہو مک 5کآ ۹۰۲۰۱ 77٤

 5155 ہ۹ا ٭×ی۱8٤+: ییرصو ٠ئ۹۰۹ ]55۶ 555 ٥۶۱۹

 "ب×۲ہ۶۹ -۶ ۰۱ 5ا51 5۲۳۰۲۳ |195 ۳۱ (7۶

 2165115 5115 55۶ اک ×۳۲۷٭ 2۶۹ ۶۱11۶ ۲۹۹ ۱ 371۴

 کو9-5 ۳۲١۹۳ 5ا85 5155ا 97۹۹۲۲۹ ۲8 اہ

 ۳ ۱575۶ 5 ہہ >۹۳۶ ۹٥ ہہ ]۹ ہ۳. ۹
 5۳71 ] ۹۶ ۳۰ ہ7. ۱۲۴۱۰۰۰۳٣۲ *>ہ7ل78قک (35)
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 5)٭٭ ۴۰۱ ۱ ی٭ ۴77 59 ×3ہ ۹6716 7۲۱ ۴۹۴ 8

  ۰۹ 515 775 )77( ۱۴۸. ۶۱۶۰۳۰ ۹۰۴۰ ۶7٥یاطر
  ۹؟۸۳۳۴ ٦م  35 9٢ہ5 ٭ی ٭85 9۲ ۲۳۴ ٭]8۹

 ۲۷9 )611 71 57۱۰۲۴71 5۹۶1 3:075 2۶ 18 717( )ہ6
 ما 8:۰ ہ۱ موٌ 5۱ (ی٭) ×۲۱ ۱۳[ 8. ی8 ٦ ٦ٹ
 نیتر د۱۶ (۹۳ہیص <(57۳۷ *۳۲۰۳۰۲۳۳ م۱۰ ×7۹ ٭ 0.1۱

 ۹۹۲۳ ۱ ۱۲97۱۱ ۴۹۸ )۴ ٥٥ وچ ۹۴ مج ی۰ (39)ر
 ))3٣573(. :7 ×4ہ ۶-۹۶7 4)

 ء87, 73۲۷1۹ ۱۹۷ ۶ 2۶۲7۶ ۲۳۳ ا571 ہم ۷ ت۷
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 نورجیراکلا یک ہوییَحَلا نوح و ٣۳۳ ۴٭
 اھ ترس سب سم سیا

 ٭إج میحج 59۹۹ 51531۹ ۱۹۲۹۴۰۹۱ ۴1 7۹ ۱ ی ]7 91:58 ٥8٢۹
 ٣٦ ہہ, مممح 5۳۶ ۱5 "م۳ 0. ۳۳ ن8 6 ۴
 م303 8۸ ۹5738۳76 متن 7451 5۴5۱ 75آ
 ٭××٭٭ ٭×٭٭ ری َلزلمفعمَْ رم ۴۴۰ 85 ۴

 71 ۱ ۹٢۲۹8( 51775 ٥1۴۴ ٥5۹ 811 1135 81, میمح < میحج 7٥۹
 نیو وس سا

 آو نیبد اب نوفوطد نور لا بیا ولا کو
 ک5٦ ۹18٥95 35 578 1, ۵4 ج7. --٭٭٭

 68۱ ۳۹ 5۴] 7٢٢ ہہ بد٭۶ ۱٣٠٢ ۴۴ ۱۴۸۳۰ ) ء١
 7۴5۷۸3 ۹۳ ۹9۲7 818ہ 2۳۴ ۹۴ ۹٠۱۴۳۹ ۱ ۹۹ ٦٣٣ر ی٭

 وج ٭*گج مآ ب خت5 *۲5۰۸۰ ۳م ۱ ج5 75 ٥
 م۹ ب٭ 5575 5۱56 ۱۹] ×۲× ک۹۰ 5315715775 ۹ ۶
 ج73 ٭ بوػت 853۲۵80 ۹۹۱ ٭٭۱ ٭٭ہ٭چ7۸۲ ۹۵ہ

 777+ ×۹۴ ہج٭ ٣۰ تہ 7)3 ۰ ٣۳۷۵
1۱ ۹۲۴۴۰۹۹ 5187 

 اگء اوس اْولاَک - لت۹, 5 -- ۹6۳ ۵٥5۰۱۹۶1
 7۳. ے٥۶ تن 6 ×۲۹ 5۲۳۲ 2:6 585 5 ٥1۲53۱

 1575 ١7:95۹ ۴71, 179 591 17۶)]55 ء۴۳ ۰۲۳۳ ٭)۳
 8۱574 6 5531۲75 ۹. ی >۱ ۹۴ 7آ ۹۹۴ ۹۲175 ]

 *×: - رتَھَج ِبَمَحولا نؤذ نم تو فْتاَمَوڑأل ریغاکیف ےس ےس

 نور ترک مد یحلاوافپ الا نوک زنمامب
 ۔یو بک ہ0۳ ہ 3و 8651 ک۹: حرم -یڑ 5۳۴ 8 ۹۱
 ےہ کہ ]۲7 1)۹19 ۹۶۹۹ 9118716 ۹۷4۹۴۹1 ۱ حرم 7
 ۳۶۹8 ٭ 5۱5۱ ۶۴۳ حرم ۹ب ۹۳۳۲ ۴ بب
 ہم٣ ٭چ٭٭ چک ہ٣١ ٭٭ و۱٢۹ 5, 5۳۹ 5۳ ٭
 8151-۳ ۱۷۴5] 5۳ ك۳ (۹۳۹٥0ا 1 ۶

 9)1883 حرم ی ۲۳۰ 74 ۴۲718۱1۹۶1 *۲۹۲5-

 یسقلا بال ہلا کل مز. ٣× ہے ۱
 75 <۳ ہہ جو 7٣7۹م ؟*م ج۲ ۱
 ہ۳. ۹ 8 3 ء۹۹ ہ٣٭ ہ ×× ۴5
 95۴ 5 ۵-۱۳۴ ۲٣ ٭۰ 50] ۹۰۳۴۲ ٥۵ئ٢ 5ا ۱ ک27
 5 5٥۹5 ٭٭۰: ۳۳۲ ج۱۹7 ۱ ی 5۹۳ >۴ ھ۴٥

 ایف كيردْف دتا ب ی ۴7۳ 575 ۹۰۶۳ 7۱ 7۱
 15157 5:57۳5 حرم -6۴ 7117 5۲۹۹ 1۹۹ ۴۴۰ 57۲5 ۹۲٤
 حرن ۔ی٭ >۹ قَحْلارنَمی ۳۶ جت ٭ 7 ۹ج۱ 8۴ ہہ
 ]ہر ج ٭ ہ([۶۰۷ ت9۹ ٥7۰ 577۳ 671 5157 ک٭۰ "۲ 6 ۷

 م۰5 ٭۳۳ م۳ 75577۶ ۹75 971 ی۹۲۳۳ 6 ٠
| 8 

 1 ٹکرا

 5 2راا یحوطبا عو نِارصاَت --۹ ۹۹۳۳ ( 7

 5 نوا نص کوی یھ ٠ت ھ دن ےس ےک ٦ یز

 1 وف نورین فن نون پارک نکل یہ ا
 1 تک تے ٦

 تو یم رانی: یز نور نوک
 : تچ۳ یم انک ےس

 ۔ ے.ہ راہب ۶

 ج لو رک تی تو 2
 2 نوک !ربلا نا زم ل داتا ور ہک لِلَكاَوُوهقاَتْعَل
 (تیخت عار تعاخ عاق در تام نیاردھل لیق وک نورجتراکلا ا
 ہادی
 یو 2 در با ابا

 " تہ :

 مہر ہ5۲ ہ ہدو٭٭ ۳ ہہ :ت رہ تان
 وج7 ٣× بج و ات جج ہا بج ہم۳ 8چ
 جج وچ. یر دو ہم. ھر چہ ہر )9 ڈجپ عو
 1ت 2۰ ۴6 ) (ئ7٣77 ۴ج۵ ۳76 بج ر۳ جی7 ۳۷۳ یج٭
 ہم7 75۷79 "٣ہ فڑچ بج مروج حج سی "ج6 إ7 نند

 55 9ت می بج وچ مہر ×۷ ۸5 مہ ج_ یو ہہ
 !م۔خجچج+ "نوک یوورچت )بم. یب و۔-ڈ ہہ ×۱ میجر ۸

 ہہو مہ ۶ میمر وو [(ی یو [[5 یچب ی /وچو رو پڑ
 ہ]-.--۳۰۳۳ جر ]نگ ہہ جج ئ۶ 8۶۳۰ ١)"

 ہو 7چ 777 ۳ ۶37 یر) ۳ ہم". ہ :۔چ یرجوچ

 77۳۳۷۰ 7)۶ ۱ ی117۳ ۴ 77+ )ل57 ٭٭ یدر عت٭ ۶۸۳
 ہہ ایچ ا چ7: ۹. یر ہہی اہ 9777۹۴ ٦
 حج موج ہک ْتصوجچ یرووچ ٭أوچ چوجچع یەر ہچرچ

 *٭تک ۶ 7)5 7۳۳. 7)5 ا57۳7 7ج ھ۳۳۳ تمہ جہ ہرتچ  ٭٭×
 ہی77 ہہ 37۳۴ رب اچ را چ7 >7 ر ر7 اچ
 ہ]۳۳٭<+ حج چو ]جر یےر یت ہ ]۸۳ ہہ مرے فوری

 ۰77۳7 ہ۴ ےت٭ مج یو یب ج۹۳ ہہ ہم7 چی

 مج | مر جب٭ جج ہم ٭9 جو9 مو٭ 7ج م007
 5)5376 چےروربجو چ رر ہى ہمہ !مںقعیىوج جب ؛ مور

 پیو رہ رہ چہ ر رہ ۴ہ چرچ ی7 ۳7 ر 77۹7 7587
 ۔یہ 757ج ی ہ7۳ ہر٭ یب یرچ چیووجمو وو ہوکر چ

 ہمہ مج بو موج وجہ عپآ جو مت جہ  عچ رو ہج
 تن 7ج 70 711



 ے٦

 0 7۴ 5ج ×7۳ ××. ××٭ ×۳
 5ڈ کاک *چ۳۹ 86۳٣ 5. ۹۹۱ ہہ ۹۱۰۹۴ >۹ 6۱

 ل1 5951 51577۶ ۹۲۲۹۴ ۹371۴۰۲۳ 91 ,۴1۹۲83 47781 ٣1(
 ہتہ١-ر٭3 < ثت٣ ۳7 8۳7۳٭×۳ج جب ە٭ىة ج۱
 ۳۲۴۰۳۳ ۰× ۲۰٣۲ ۴7 ×5؛ “ہ9 ج5 7 ۴
 ۴۰85۰۲۳7 28۳۳ 3 ے) ۰ ء۱8۰8) ۱۴۰ ۱۰۸۳
 61۴.۴ ۳۲۳۴] ٦7٦ ۹۳۳۰ ۹1۶1 ]۶۳۴ ۳٢آ 1 7 7
 ۳۹577 ٢> "ہہ جد م٭-٭ 8۰۵ ج١۱ ہک

71 ۰ ۰۱۴۰۹۰۹۱ ۱۹۹ ۲۳5 513۰ (018۹) ۲۳× ۶418 
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 لولا نم ڈننعاَمبادحََت -*. ی۹ ۰8۰۰[ +ہ٭٭
 <5 دو ہو ہد ہت. -نہ ۹7
 97۹ ۹:۲۶۹, ۴۲*۱۶ 571 ۹۲۳۳ہ 277-97۲ ء۴٣
 5 5۲۶۳ 275۹ 77 ۱۹ ۴ *۱۹۳۴۰۴]۹۰ ٣3ج 7
 2٥ 55 ۱ ۳۲۳۹1 ہ٦ 37 ۹۳۹ :(8 152, 71 538 9۱۳۶ (7
 89 5۱9ھ89 ب 51 >7 5801 ۹۰ 7871+ >5 ۰ ۶
 ی7 23-199191۹1015 ۴۹85,۰۹۱5 ۹۹ ۹۹8 ۹
 *آوج۴ << ۶٭م۰7ہجہو ہہ یص< ]۱۵۹7 5۳ ء7

 755۱ 3ا۳ ۲۳۹۳ “ہ8۰ >۶ ہ7۳
 ۹۳15۹] ۵٥۷۹۳۳۷۳۰ ۹۳ ۰× تر7 3-1937 ۹۶۱8۱۰۱۰۱۲۳۰۹ ٣۴

 5۲19 م۴ ۴۹۳ ہ5۱ بہ7٭ 5۳ ۹۴۲۱ 85۳۳ ۹۹۹۳۳۹۱ 5
 ۱۹۱ ۳۲۳۳۹۷۶ ء1۱۹۹ 21098 تا۳۰ (31۹7۹ ۶۲۳۴ 721 ۹37۰ 7

 ٭٭٭- نوا مم َرتِللا مول ات للاقلا نشا اح نمی

 3۰۹. 571 ۰۹۹ ۹)8 ہ 5۴۴ تا ۴٣ہ ۴

 ہم آج ۳. ۰)5۳۷ )78 <7 ا 7. ہے 8,
 ۹۰م6۵۳۰ ۹۳۲۷۴5 ”٦×۹۱ 7۹  ۲۰۷۰۸۰۷7 ×× < ج٭٭ ۱
 7)5[5۲ر 74 ۲۳۴٢ 7 ا57ر< ۳, ۰۳۴ "۳۱ 3, ۴

 ن۴۳ یہ 57 ہا موبد ہ ۳ ۳٣؟5)م مج
 ۹۳. ہحچ٭ ص۔۴ مہ. ہح 30261 ہ5 6۳8 ار

 9 1157 ۹ ۹8۲518 17 *۹۹۱۰۹]۱۹۹ 5۶ ۴ ۰۹ ٥٥
((375[8) -۱ |< 

 ... رونا مهْعَفْنَي كَيِلذ ہہ ۹, ۲ 7 8 ۳٣>
 234 5۹۹15۱ک 75۳77515 5 ہ57 ۴ 1587 ہ6 ك۹) ۱

 5157 5چ رغرغی ملام دبعلا ةبوت هللا لبقی 5۷۴ ۹ 8
 ہ وہ مت 0 ۱۹071۹9 ہڑک ۶۹ 5781 ٠۹75 51575١1 54۹1 ٭

 می. ۱ جز م۳ أ٭ ۴ ۰5 5۹1 ۴8 ۴۹۴ 5 ۱۱ 75
 ۲۳۷۳۸) 5۲۳ ۶۳١ ک۳۴ ۲1677 ۶۳5 ۴176 3471 4 ۳

5371 

 چا ×85 >8

 ٰ تے رک ا تاک نائن
 ی كنلع کک ھہ یک وو ٠

 : رش اناج لا نب الا
 ٰ رشک نک نین یف تاک
 :. 5+ معِفاَتَما تی فل تنیضان ُْ ید این اک ال -

  یھیت ارم و تعع وس وع
290 

 ۲ا وک
 ضاالا قاتل ا7

ھے سر ۔ وے و ہی ے
 4 ےے اک ےس رس ےہ وچ ےےوھ 

 و و ور ےن ام یک "

 ٦ او و 2 ھ2( شا کج 1 ٤ ٦ مح 29 تک یا "

ٌ   داراکا5 0یو مکَم ہی اک ئمب قام ۱ 

 ٰ کرک اک با الدحیو ےل 3 لا 7

 تہ ْ
 مو 5 درسج رب جج درج مجہ جو 7 ٥۵ب

 ]نج مچ |7 ]جج ہت "و”٭ یک ڈو ]7ہ ت7

 ہر <7 ہ۴ 75 ۳۸5ر ہجوچر٭ ہچ+7ک رک مج ھجرج
 577 ٭×] (,7)ہ ج757 ]۳٣ج 7 ) ۷۲ کوچ ہ۳۰ ۳۳×7 ٤ک

 ہنر ج٭ جہ !_ح+ر ہمججج 58ر وو ٭ تو ٭ر
 محر) ہارڈ ہمراہ۶ جہ جی-7 جج ٭؟ ٭قیی ]۳ک مہ

 مہاڑہہ وچ چہ ہبےج جو ہوج مج ھہآڑبج وڈ چ

 مز ہ٥ یے چہ ےج جج 73 ]<۱ 577 ف7

 7 ہو ۳۷ م۳971۳5 57777۷ ۳۳۹ ہ77 ہم ×۳۲ )7
 271ج7 ہ7 ہ7 ٴر5) یوجورو یو یھب مھ7٭ہ 2:۳7

 +7 جور یجر ۸/8 ہیرکرحمویک قبچ ۷٭) بوبز چی

 ہ7 <٭”چجرعہ مہ مہ مسأسیبوچ بوڑوچ جو نہر رو و

 ۹84)ہک 3٭۲ ٭]×8 ٭٭6٭ می یو فجر رو ہووجو

 <8 5737 ہ7 یچج ٭ سرچ ہم یج+ ٭ہج و چا7 ہڈہاج

 2۳5 ج75, حج )ہو یرببجچ ٭م× یرججہوہ< جہ چرچ م75 (ثمر

 ا717 ۳۳۴ ۳۲۷۳ ا5۳77 ہے7877 :ج 7۳۰۳۳77 ہ۳7 7
 ی۷ یر ا 7چ ل7. اچ ی۰ و8 ی7 7 77۴
 5۳ 297۳ ی5 ہ٭ بہ9 وج ٭جی 5و85ر یمر
 ات72) 77 اچ ×۷ ا7ج 7 ا ہ7 اہ یج ہک

 وک چوک چود + یہ ہد ووجچ ×غ)چ ہجج و ہرجج٭ج چور

 ڈوورج ر یر ب7۶ 7۳77 ی ۴77ہ یڑہ+٭ ہوم ق7ہ 7۹ہ

 ۲۳7 یڑوز ×7 بیر م۹. ہبچرچ+ ی ۸5۷ج بک ہچرچ یرچ
 0ح۳۳ ۶ 37٤ 2۰5/5676 ۲۷۳۷-۰٣ ) مہہطب:ی ].٣)]٣!! 7ت6 ٭ ز
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 ےس

 مەںیئا رخ "ءِ" ٣٣رملظا ییمش 1 :-3 ۴٤(
 ۔یق 3 ۲ : 7 . 5 5 ۱ ى -.3 2 ََ۔ 5 ي 3 1 9 9 3 5٦ 7 ہپ دپ *٭َ.( : . . ید ٠ 2ےن ءم رٹ ر٢ 7 : ٠

 ہوس وج وکی و ٭ہ “ے] فقہ  ٭٭٭ 73۳
 +حح٭ ٭ہا+ 25 ٠۹ ٢۳۶5 5۲7۸6 اچ ×۴ ٣5× ۴آ ۱

 ےہ: و ۳۶ )رت “وچ ٭٭٭ چ۹
 ۹۳۳ ٭:ح. "قم وت مہ۔×٭٭ .<٭

 'ن57۰٭ہ 5۱7۳۱۵ د×ا5 یب ٠1٥۳ ر۹5۱

 ۹ ×6 ۵۷ ۷۳8-۱ ۶اک ۹۹۹۳ (6317۳ا ۶ ,٥61۹
 جج م7۴٣ 1۶ *۔ہ٭ ۹۹۹ 91۴۴ 555 7182 5:7:5۱
 مج. )۳۱ ہجر می ٭۹ م۳1۹ (75)ر۔ک؟
 ے۰ "۵۸۰۳:۰ ہہبج۱ ک5۳7ہ۰6 5ا31 ۵۱٣5۳ تب وک

 8ك ۹ك ی۰٠ 5۰ ۲ ج3۹ ٭۹). ۹۹ م۹٥5 5۳
 میا ےہ جرم نہہروحم 5. ٠۶۲١۳

 7 57۲7 ۹۳۹۷ 5757159 ۴79۹۹11 91۶۱۶81 .18۳97155 ۹۲97 571 ۳٣۳۴
 ہ۲۰ ۹۳ ف971 مہ ۳ ۹٤۹| ٦× 5۰۳۹ 3۳۲۰ ک85
 ند 2۷ 33۱۷۷۷۳۲ "9۹۰۳۰ ۹۴۹۹۹۷۷۳ ۹۹۹ 1:
 7ک ک۹ ۳8 7۰۳ ۴ ۳ ک۹۹ 57۳۴ 758

 7 ء8 ھم ۹۱

 ہو بجو مم 505.8 9۲۹ 5ا8۱ ۳5 5۳۳ ۴
 و۸۶ 7۹۰۳ مبا3٭ہ ن۰. مج ۹۶۲80, (("۶۴
 ۹مّ ۲ ہمہ م۳٣ ٦ ۳ ٭أیٰ ٭٢۲ ۹ 6
 ح<٭ ہ۳ ہ۰ م۰ ٢× ج١ ید٭٭چ مہ 5
 83۳ .3ج٭ ٭] ××٭٭۱۶٭٭ ةهِاُهلَََْن - لیصفت -۔- 8

 ےک ڑچرچ ہعج ہمہ ٭ 39 مہ ک۹ م٢۰۳ و
 ۔۔یی ہہ بچ جر -۔ وج۹ مرج ۳۶ ۱(۹ ۳ػ۶
 وج ںبصوع 8:103, ۳55, 1۳۳. ۶۰۴۳ 7

 25 88 ۳ ۹۶۲۳ ۴۳٥۹ ۹۴۸ ٭ہ٭ +7 ٤<
 3(: 307۹ و مت ہْی٥۳ ۴۱ (۴۹۴ ۹۶

 573 ہ ب31 8۳۸۹:1 7 1 ۱۷۴۷۹ )56719 ۹ ۹۳۳٣
 1. 5۳7 68۵ ×5 ×۳ ی٭؟ 1 ۴ 5۳ ٭٦

 ت۳۴ ا5۳. ا514 7-۷۴۹۶ ۱

 یہ جسم ٭جچ ٭و 8۳ج َنََْيْم ۹۹۱ ك۱
757 >> ۰۰ .71 ۶177 733(9 ۹1 17 ۳ 
 ] ك۹ 71 ۹)۱۲۶۶ 75 651) ل7 1-- ی۹ ۱۹۹ ۱917 777
 م3 7 ۶۲۴, ۲۳٣ 7۹۰۳۳ ٭ ۹7× ۴7۴5 3ز ۱
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 ک5 (5۱۹۰۰۵۹ 5۲۳ ی٭ ۳۹۲ ت٭۶ی ہک ۲ ۱ ے9 ٭

 ×5۶ تاج ٣×] ب١ ک ۴ 8 8۳۹ ,1 75 2۰۴٣۹
 مص *(۹-- 9+ )٥۹85 ہ ->5۳۹۰۳ *٭ تج ۱ ۴

 پ!٭ج ہک ے عج دت ۷۰۳۸ ۱ ؟۹-۰۹۹۳

 تو8 و-٭-68 ٣٥۹ ڈو. 5۰۸ ۳ ٹی ۱
 ےہ[ 69۹, (۴۳ م۳ پچ" 8۹۹ ۹" ۵8 ۹4 ٦

 ۹م ۴1 55۱

۲۴۶ ,۱۳ ۹8۹0۲۳۶ 5۹ ۹ ۹۱۹93۳ 51۰۶۱ 5 
 م۴۶۳۰ 25117 ۶۱7157 بات ٭- ۶۹۰5 ۳۳ ۴۴۱
 وج موج ۳٠5+ 7۹×۱۰ ہ 5۰۳53 ما مان ×× <
 ےب یر 1-9 ۶۲918587 >۹ 57733) ۳۹ ۴۰7 7)۱۰۹۹
 5 451 385 ۰۲۳١ ۹۹۲۰ 2578 ہ7 ہم +۰ ۰



 اروَصاَِيِر مولء اد راَت اتا ةقيض ی8 30801 , 68
 3۸۴ 2۸۶.6 20۳9 ڈکیف ٠۶۹۵ 253۱ ڈکیش ةَنِم

 ب× ک ج->× ہ ہ۳۰, :8 ۱ ۹ ۳۳8 ۱8۴۹ ُڈَتِمٰص
 >6 27۱ 7+ 7+8 جو ×۷× و "دي ۱۰۳ >×٭
 تا5 711 ۹٤۶7۵4 ب۳5 ةَتَمٰص 121 | ۹۳۴8 رصرص حبر 0۲ 6
 ۹۲ ]ک۱ یک ہ۲٢ (ٹچا”ن5 9ح5 ۹م5 ہہ 30۴ ۲۴۱-۔

 چو
 ٭جچرج .١۹۳۰۳ 5۳75 5۱۰۲۴۷۱ 5۳۰ 3ء1 ۸ہ ٭م٭ 6
 ×9 دم٭× ]8 وّنتح ١ مج و وج ٭ہک۷× ا8ت ک۱

 ۰۷ 577 1۹ <٭ >5 ٭118 *۳۹ 52۳۹ 3۶۳ 1۱ ۲۶۳٢
 بم م٣ 58٭٤3یک ہا ک ۹۶۷۱ ]٠٥۶۹۳× ء ٣ج یج

 (×.٭ ا١ وج جج *37] و77 ۶۰۳۲ 75]۹۳۷ ۹.۳ ۱ ٣ق:
 مج +۳. اتمج ۳ كا۳ 5ا 31×9 ک[۳۲۱ -.۔

 (چو3,85۴593)

 ]7 ۹۹ 27 7۳71۹ (3۹) ۹۱۶۳۴. 51ا1۹ 9۱۰۹۴1 ۴
 5+ ×٭ 8تک ہو تو وزٹ ۳ "قو وی 75
 ۹3۳57 ۳)5 (3ج ۴۴ 31۹۱۶۱۴۱5 515۴ (۴۴ 51۳ج
 1۹۶۳۹ ]3 ۱56 5۲۳۳ 5+2 15+۷8 ۹۴ ۴ ۴۹ ۹< ھ

۱ ۳ 251155 ۹3157 

 با غَِرآؿ ٣×٭ 3:8 ہ٭٭ مو ٭ پہر ہہ ۲
 3۹1 21۴۶ 5۰ ہہ ب٣ ۳۰ ہ وک 5۷۴۳ >٭85٭ 8۲ ٢

 ڑثقح 5۱ 5۷۳ >۴۵۳۲۳۶۲ ۹۴6۰۳ ۱۴۳۹۳۲۳ ۹۴۹55 ۷9۶
 5۴ یھ یے 9)9 ۳(۶ 5٢۳۹ چ۰

 ۹۳3 5 8)۳۳۷۸ ۶ ۱ ک۲ 771 ۶۳ -- ۹11 3)87۳۹ 5:691 ۹٣۳۹6

 (۳5۸8×5), 7٭7ما٣)

 تْوُغر وے مم کالا عزو ۹۳۴ اتا ۱ ۳۴ 3۳۲ ۹ ۱
 ےںوجر۳) )۹7 ۹ ۹۹ ۳۹۳ 1, ۶)1۹۰ 7۳۰7 7۳
 ]۳۳9 ۶۷ ۹ 8719 5۰1 ۴ ۶ ]1477 >۳5 ۹7ہ]

 ای1٦۳ ت٦0 2۹۰7 ۹۹۳۲۴ 7)۹ ۴ 7181 11۳5 ,5۹ ٥۱۴91
 اج 5ا۰1٭ 59 >۹ یص 88ی گہ ہا, مات ما یو

 ]۹۳ 7. 917۴ 1877179 ۶)73۶ 1۹۴ 2)ا, 1665
 ٦ ۱1491 5۹ ۱-- (چو9)

 ا 0
 علا رديَدت تِلذ ام یا ای لا اتا ا

 : -۔ے ےب ےک سک ےب نانا "<۱

 نیت زا تر ڈو
 ٦ ةکيلم لت لا سر ا شو لاولاد ہلال ںیم فيَح ا
 یاُوربکَساَهدَاَع اضاف9 نو ےک منیب ۳ 7

 ال وا اکو ساواکو یلب الا
 اتم 753
 |مَكْنَنإپاَ ضا قاصر ص اتار وع اک راف ا
 یم تس ا شفزیئاوخ ا
 -1 یدیلا عی علا عاد مادی دینا ماو نوری ا.
 ۱ ےہ مل ےس ےس 7

 ٰ فام ٹیم اں ٦
 ھوتا مھد 27

 4ہ وہ و تا ےس رس

 َ ھس×٭* ٍ ٭ و ٢٣ ىے ٦ ىغى - ے کت 4 ۹ . ' ج * چيك “ ي “ ي “ ھ “ و “ ما ٭ ىيج “ رئ ۔ عج < و < ىيى
 نا رخ ۸ر را مت رخ ھا مک رش ۰ ۸ یچ 2 رگ رپ مک رث

 مو دو ۸9 دو۹ 7 7۶ 6 ×× ہج 3+
 کچ ہیر ہ۲ 7ہ ہہ عز چہ ا++ر ہے رم,_ٹیزتچچآ
 ہم 7 جو ستر کک ام جیت "میققر یڑب
 ۔یورہج۳3) ۴ وج رو۲ / حیدر بیر ×7 ىیرو و×
 7587 م ٭٭ چہ ×۸ ہجج وچ یہ مور یج ج(ڑرچ
 ےررجک -.ہ.۴ ۳ ۱۹ ت77 7۹ ہت خعز 91٥77 ۳٦ مہ
 و. یس چہ چہ مچ مچچچج یجب مچہ زڑج ہج٭ ب مہ
 807 ہہ ہ7ا چرج و3 ]جو ہٴ٭] ٭نقو ۲ر 57 1۳7/75

 محو ہار "ّہک ت7۶ کک رو ×× "8 /  ((مےر ٭چ
 757 )7 ہ۷ ۸3۳ بور بہو ]وج یج ج6" 5
 ۔!ہ۔بہ ہ۔بجج وجہ م نو 7خ وجر ٭جق58 مع ہ چرچ
 ڈ7 ×9 یو 57 ہر. بب رج ہہجج ہآخہو ۶ وی
 وج فججج ہہی ٹچرج جوہر نیدز بی وچ 5

 تو وج ڈوب وچرجچ مہ "میوہ جے 7+8 ہچ
 ٭چج×ہ×٭ج ٭ہ٭ ہي ب رجم ریس, مج یہبیأرچرج  ھب کیرور
 >ں<ڈ۳۳ر78 ۹ 7۲۱ م۱) ہ٣ ×7 دبا رہ تاج چپ یسک
 ۔ّک 7ج بہ۰ اہ یزور ح ہا ہیک ہیرو ہرا ےج تے زر
 تن ھا اج نمک ھر ینا یھ نین وو اج زنئیال
 ۰۶ و وی جچج یر وچ 8ر عءج چوڑچج ہ د٭5

 7 ٭ہ ہہو قو 87۳ر قدر چاہ ہ٭جیرعو ×٭بص-ورج
 یہ7 7 3ہ 76 ×۳ / ی٭ ہ٦ 77 ۳ ×۳7 377
 ]5۱ خمر ہڑوب ۹ہ ہو 7ج کوچ تی یر۳ 1ر

  ٭ چہ تو !۳ ]_۳۴ 7۳۳ 7 ز



 تاکس تہ: دوسچجج تارک اج تجتسک بتا تت7 ت7 22270تک تر اک اا7 7ن7

 .... ڑکَيلَع ده نا نوعمر ٣۳ ۴ ٭ ہ
 7+ ٥۰۳۹ م۴ "۳۴ہ ہ۳ ہہ م8 ہہ یو ۴
 ہ۶۳ مہ ۶۲۳۹, ۲۴۴6 ۹۲۹۴۶۰۹ جج. ۳م ٣چ أ۰ مع

 ۶۲۰ ٦× ]5 ۹۹:۹۱ 31۱۰۲١۹ ہ1, ۹ ,855 ,555 .۳۴ 5۲۰۳٣۹

 مچ وم ۳ ۲۳۳۷۹ ة0 ۹۹۰ ۹3۳۳۳۳, 5 5۱۲١٣۳۳
 7 18۴ 5571 5)۴7۹: ا51۹1 7۳7 >]] 99۳۴ ,٥۴۴۹

 51۹ 9۴۰1518 6 ۰۱۴۳۴ 7)۴ ۳۱۹ ٭!۴٣ت ان ۹۲۳ ٦۱ )ک7۰:
 ۸۶5 (۹۳۴ 5۲۲۹777 ب۴۰۰ 3-۱۴ 3:۲5 ۹۶71۷ ۱ 6
 ت5٣ 5آ ہہ ہ ِہج×. 3مو مج ٭ ہم 6865
 و8۳ 85 55 ٢ مر ہ٣5 بیر( مو ثقہ وچ
 ۳ ۵۹۰( ۹۶۴ 5158 7۹ ] 7۳۹۱۰ ہیچ
 1۳7 دار و۰۳ ر55 قح حجم ہہ 88 ہہی
 و<مات <۶ ٭ج عج 7ج ٭ی نہ. ہ.55۰۲۳ -٭×وڈ ۳5
 8۸۰ ہم ء؟9۹۰ 8ت8 مق5 ڈو ۱ ۶8

 ۹7۶ ۲:٢۳37 ۴۹×7۳ ہ7 (1۸37713۹) 3۹ 71۰ 1۹۴6 ہہ× 5
 چ۳ ۹۹7۶ ۳)8۶8" ک۶۱ ۱۹۹۴ ۰۲۳۹ +7 ہہ 5۴
 5۴'51 ہما ٣٣۰٣ جج مج ؟ہ٭ *ومتىت5 ۱۱ م5
 کد چ7 ہ )ہہ مرہ >5 8 ۱۹۶۲۷۴۶۲ ۴۶

 یک 53]1۹8 (35716501+ ۹۹3۹8 1

 ۷۲۹ 31۹7۹ 27-۴ 7771 ۶ 751 ۹۹6 7ہ
 ۲۳ (یارر تب ٠۴۶۳ 5ق ب۶۳۹ 5۸۰۷۸] 77ی۹ (35)۔-یہ۳

 >ج 58۱ 8ب۹ 555 م٣ 39۳78, ۳:۶8 ۹۹۳۴,
 5۴. 7 ۴ ۴7۳ 8۲ 57۷1 ۷۳۰ ۳7ہ, 5 7۴
 5 ۹۹ ۱۲۹ 5۶۹, 5۲ مہ ]و -ج٭ جج م78 ٭

۴ ۳ ۱ ۱۹۲۰۳ ۰ ۳۹۳۳۳* 57 ۰۴ 7177 27175 5۳۲۹ 
 ۶417۲۶911, 9۰18 ۴ 7۰ کر ×۳ 3۳. ہ۸۰: ۴

+77۴ ۹:۴ 5188 ,3۶15 ۹۰۸1 ۴۲۹6۱۱۷۷ 11×8 .۹۲۹۰ 
 5۳5 371۶۳۹ ۹۳۳ ٣٠7۰ >۲ >.8۶ 3۱ ×× ا ہج 6
 م٭٭ م٦ >۰ ٦ اہ 15 ×52 ۹5 ۱۱ 5۸ ۱.

 7. انمول 1يت یک ٣ب ۹ 8 ۳٣۲
 5۲85 (8]5 375 ۴ 114۱ ك۹۰۹ 5157 ×8 ہہ ات 7+

 ک3۰ 55 کہ -2 ۹۹, ۴۹. 5۹1 5۹ ؟۳7-ج.۲ ۹۹)
 کک 2157 57۳ ۳9) 7۶7 :؟0٭ ۳٣ ب۰ 7] 1957 1۳ ۱ ٣۴
 55 ۳ ۶1۹ ۱۰۰۹ ۹5 ۹-۳۳ 215 ہ۳3

 1۳۹۹. ۹۹۷۹. ہ757۱ 8٠ 2ہ, 78 ہلا و۸71 ٠۹× ۳یا

 "۳۷75 71۰7 5۳ ا8۱ ی۷۸۳٠ ہت ۸ 8۳7 ×7
 5 چج جو ۱

 ۷7۰ 71۹ 377791 7_-)3٥( 68457175 5۳5 ۹ 0و ۹آ

 ي۶٥ ات ہہ) ×× ب٭٭ 3ج. ۱5۱ می و ۴۹۱ ۴۴6 ٤ ہو
 ۳و۳۰ ۹۳۱ م۱ ہ۷ ہو. ڈ٭ ۳. ۹5 25 ۹

 پ6 >۳ ۱ -- (۱83)

۴ (383) 775771۴ 147175 77175 34 51'۴5 5۸5 

 ۰ ۳۶۹ ×۳× ہمالج ×7, 7 ×7× ۶۶۳۱') ×۱۹۴ 7۴۹
 ہہ ہ6. م۷۹ 7 1 ٹچ ٭م٭ جہ ٭) ۲۳۹۱ 8۶

 یی سوا جوس ہا دتا ہک ہے ا لوک یب اف ںی دی دع ہل + تو یا ا ا ا ا ت7 ا ترتاتتےسک

. : 

 یے دب یب ہی 3: دب ہی دیدہ ٠

 ٢ لالا تن منا پ٠

 آ هللا باتدت نکل ورک داد را صبا لمس ا
 نوئانکاام اساضےوجلا پ٠
 نال تر نقوی قا ا |

 نیم اما نا یت الا ا
 نامہ لا ورم ایر فیل نشو منشا
 ران لوقلا ملع یقحو لَا مو ون

 | ناَعلاَنهِلارعَس الو دکن نا لا8 نیوپیخ اہ
 اں ولاک دلا: شا تحت ا یک قئندنات م ینتنل اوقات
 ٦- ٥نۂدَحَحِاَنَوِٰاي اون اک اَمِي ءاَرج يللاراَد

 ڈس چم ےسچ : تیس چت مچ -سوسسوسپچجسو×سپ -۔ہسسسم٭

 رکا ولی رش رخ ھی رش رخ رش ھی ری رخپ ھپ رپ منی ناپ شپ ما مشپ شپ فو را تر شی ٹی یش شپ ھشپ ھنکپ

 در 5و1 7+6 چک ۳0 ہم ہو ٭ مج جر ج5

 ٹب ہہ و ہ ہچرچ پہ وہ ج مہوہ 7

 ہ7 777۳۳۰ )77ج ر6 ڈار 75ج ہیرو. تب وچ 7

 بو٭٭ ہ۰ ہی لو 7٭ ہجر ع۳۱ محر

 ۳ 3717 5ج ب۰ ہیر ٣7 چہ ممروہ7٭ 77ء۰۳۳ ×]ج.۳آ ہججج

 - ی (1797ہ ۳ 77 ٥5777 57۳۲ ]7۴)(۱ 77ج حر٭٭ جو
 ]5 ہم7 5)۱۶۷ ھم مچ: و جج ٴرج برج وچ
 ہہ ج۳۳ ۲٥ یەدز) ہججکٗ ہو ہر ٌجج۔1 >-پیچ یرکوج7ج یف

 97 377ج 7 اچ ر7 گل 27 ہت 77ہ ہہی

 ٠ 55۱ خم) ہ57 77 5و7 ۹ ۳. ق۹ ۶77 7

 ۳۹7۱ ا77 77 7 27۷ 3. ۳7 ت7 ۳ 7

 ٭ہ ۱ حر ہ8 ہیرو یڈچچہ ×۱3 2:8 مو پیچ

 ۴2 یریہو وہ۰۳ بک ہر٣ ا٭۳ مر و3ج مچ

 5ہ ؛ ہہك ۰7ج ٭8جج وج نووی عپ ٭
 6١ہ ]7"وہ و” وصق 7 !ہ وجوہ ںندوور چی
 57 ہ75 خدر ج ہہ 6 ہر چب < ہرو٭]ج 7

 +۳ >7 یو یو ہو7 35 7 7 ج۳ ہر7 ) ج0ر

 مور ۵ ر5 ہبجوحویک ٭ج 27ہ بج وچ چرچ وج

 ۳ ہ۰۰ یر چتر حج ۳۹ ۵ 7)2 ہہ ھ77۹7 چہ ر (ج)

 ہ7 ہ7 چ۳ ٭×۷-- 7۳۳ ۳ ۳ 7 77۴ 7



 ہہچچج تحت 7 ٤
 تہ ہت ک7 وت تحت77 سچ جوس. سسکوعسکد

 نج 3 م× د5 .۷٠× ۱۷۰۳ ھ۶ ۱ز ×۰× ×× ھ >×>
 جہ صر. ۴ >7 7 ۶۲ ۱۲ 57 ۳ )5, 5۹ "٭٭
 74 ۶۳ ۰1۱ ۵۰۳۴۳۹ :57٤٭ ٭1 ٣۳× ہما یک٭لإا ۱

 - جےچر
 ِدّيفاََكْلاَر زانی اوم مالا و قک زا لاقو ہہ ٭٭ ہ٣

 م۴۱۲۳۹57 '5۳۳× 7. ب۹۰٣ 775 727 7۹۰ ہ7 ی 7 ٣۹
 ۳۰۳۳٣ ۰۶ ۹۲۴ .۱۸۹ )33( ۹۱۳۰۸۳ 7 ۰7۴ ٦55۱

 د0 ۳ ہی۳ ۳۰۹ م۳۳ 55۹67۳۳ ۴ 7
 ہ5۳۷۶۸] 5ا۹ 7۰١ 9۹۳ تجچ+ ]م5 ڈ٭۔یہ ]۶ ہ۳ ۰ہ
 دا مت ول ۲ ٭۲۷۶ ۱ ھتج ھی 856. ۳۲۳۳۱ ۶۸ ۶۲۳ ۶٭

 1118 ک5۹ ۹۳۰۱ ×۳ مج ما ۷۰۹ م۳٣ وو ٭
 317 2087 ۲16۶ |--(8چکو۹3))

 ۹۱1۹5ا۹ :۹٥ ب9۹ )۹۹ -٭٭: ١ہ : 'چچچي
 ٭وآ ٭۳]۲۴۹۲٭ ہ۶ ؛ ۲ئ۴ ر 5۹٢ یکم 5۸1 أ؟(۹,

 ہ55471۲5 ا43 725 3۶۴ ۹۲97۰۴ ۴( ۰77۹ 5 46
 507 أ۴ ہہ 33۹ ٭٭ )٭٭۰۹؛ مج ہ٭ہ٭٢٥٭ ۹۰

 ۶۰7۱ ۹۰۳۰۳ ”]4ص4. بج٭٦ ہم” ٭ ١ "3 ی۷

 یر۶ لت5 ہ ۹٣٣٣۰۳ قت ۹ ۲۱ 3۱ (
 513131 ۹۲۳۹ ممجع ید , 5؛ ۷۴۳ہ ۱3 0< ۱
 ]۹ ]رام ی۹ ۰۹۲۹۷۱ ×8 57۴ ۲ 1 ۳۲7۲۳ 57۶۰۳ 155 ۱
 ت18 51 چ۳ ھر ت۹ ۱ ک7۹ ۳۴
 م۲1۹ ہ۶ ۳ "تہ م٣۳ 3مد ١۱ ۱۴ جج
 1۳۳9 5۳ ہ۷۳ 28. 9۹ م7 8۳0 >.٭ مچ چ< وو بہ

 ۳۲۹۶۹۱۹ ٣٦٦۳۴۴۶۱ 757۲5 ۰۲۳۲ 37 ب3۰ ۴7۳۳ ۳۲۳۳ ٤7
 | ۹1۹7 ٦751

[17 ۳7۹7 ۶ 

 ح٥ 9+ بج یہ 5ئ مہ. بہ ٭ ہ۳۲
 ۳7۹۳7 >۰ ٭ج توەو| ہ8

 5٣۶ ,1٦۷۱۹ 5. >۰ ء۰ ٭ "ہہ ۳٥7۳۳ ٭
 ت33 19۲۳۶ ۹۴۰۳ ف۰٠ ا۹9۳. .٭ ٭٭۹٭ 5۴ج

 ۹319 ۹۹۱ ۹۲ ×۰۱ ۹٠۰۳ تا۳ ول 5 ۳۳۰۰-٠
 25۳85 6 ۶۲۳۲۶ 5179 >۳ ب۰ 5۳7۹ 3 ۹8۳۰۳۴

 تچ9 5۱۹80:۳۳ ہ8, ۲۱۳ ۴۳۲۹ ۱9 ۹۹8۳۰
 ڑ1 ]391 ×8۳۳۶ ٭73) ۹۹۹ ۱۳) ۹۰7۰ ٭جج
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 279175 ٦۱۹۳۳۶ ہ57, 5۲59 5۳۲ >۹7 ب٭٭ ×۳۹ 11 7
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 تماقتسا -یچ ۲: ۴۹۱ ٭*ہ : وک دلالت نزاکت

 نزٹاگن ھک× ×× ۹ ×۶ دود> :-<-×ہہ× 5> ××
 4 3ا ۹3۳79 *5 (ی23ا 58 3< 538) ۵9 5 ٣5:۶۴۴

 8۳ (ك8آ 55 ۱)۹۲۱ ك115 551 97۹ 6 >۲ 3 ۹
 91ئ1 5 ۱ تماقتسا ۷× +03 ۵ ۲۳ ۳۰۲ ٣٣×

 7۱. 5 51 ۶۹5741 ۴ ٦× | ی 537 ہ۰ ہ٭ جج. 5+
 یاور ص١ ۹ ۰۲۴۱۴۰7 ×٠7 یی نہ ۶ء 3
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 3 تہ آ ےک ےک ےہ

 ا رصرس

 ٦ ولا اتا صا کا اس 7 کج >
 ۹ن تے و ےہ >

 ٦- 7گیت ا :
 دلا نال علا فا خو اج

 امرت یک ھم 6 1
 : عا لت یک شا تو ٰ

  20ٍٴ تک یک ںیہ
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 تے ےک
 ا نی :
 وہ حت ح ج
 اھپ ھس ول
 : اچ ٹن ےک ند اب ا نو و

 ا <٭ ۰ مہ ےب ےک رظ یف ھی

 مد) ج799 76 ہ5 د7۰ ہد 9: ہ

 ہو77 ٭٭٭ ٭۰ ہا ٭٭۲ ×7۸ ×7 / مممر ۸مو چرچ
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 5۳77 مج موہ بق جچ یج 7” مرجہ یج ۳ج7 ٢×

 791 ٭ي] ٢× ب٦٣ ہک77777 2۸۰۶ 5)5 7)77۷۹ م۱۳۳ / (در

 7۳ ہ7۳ <7 ہ7 77 ج۴ر ہ۷۳ ہ7۳ 7
 7۳۴ ×۴ ہ7۳۳۲ 7 جج یج کج میوہ و جچ٭ ٭ ۳چ ٭
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 ۳7۷7۱ مندر ٭ چ7 7ج ٭یوی سم ججآ چو یج٭

 8۴ا ی۴ ا077 ی7 ت87 7 7 ت7 7 7 7

 (ںم) 7 ۱ہ 5۳۳ ٭ ک۱ چووچرچ یڑگ ٭چب آ ئوچڑ ) یپإک

 +۷۳۳ ء77 7۳۳٣ نج ہرا دی7 ہہر ہم ہہ ہہو و.
 مەءر و او+ بوبچ تے چی ٭چ ہہ جج یچب ی جاوجچو

 ہر97 90727 7 0797 77 77+797777 ممو[ز) چڑ جی77 ہ۴

 مو+ ٣ ۸ مچ حج٭) بج -+ ٭مس <۹ ۱ ۰7۰۰۳۰ ۹۳/٣
 5٭7 155 ×1۷”, ٭۱5 7 نمدر قرج ہ7۰ ]برج عی

 7ڑ. وج5 ۳ہ جج ر ہج٭٭ ۳م م٭٭ مج وجہ
 ڈیج٭ م٭٭ جج ۸ ی وجہ ×7 ٭ن]ج٭ ۲۸ ہجوچ چلو

 ٭ج٭ ؟ںیکی قروخ یو” م7۳۱ مر ب5۶ 6 یو ۲ ہہ

 08715 ہ7 7977ہ 777 7ہ 7ہ و7 7777/8 ٹک

 ہ77 مز٭٭) ٭ج ب٭٭ 5۷۳ 1



 304 ڑ8[ <-8) یہ
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 ہہ 5۳۲ ۹۷۲۳۲۴۳ ۳۲۷۰۳56 >8, 713 ۳۰۶۱۹]۹۰ ۳6 75
 +ج <۹ ۱۱ ۴ 5۰۳ ۳ ۰۲٣۰٣ ٣× ۴ج4 ۹۰۴ ۴7
 ]صو ہر مہ( 55 ہ1, ۳۹۳۷۳۰ ٠۳۴ (۶۴ ٭8ب م14 (7۳7

 ے5 ۱-- ))8٠59(

 ٠ "ہ5 (380) ۹م. چک م٦ ۶۹) تججک 5۳
  7ا 53۲۹ ۱۱۹۰۰۹۷۳۴۱۹ 3آ  ۰۲۲۹ 553 ۲٠۶ ۹85718 1571ہ57۲5۹

 حج ہ7 ۹ <5 ۹۱ میں "ي9ی ہہ ۲ج

  ۰٣٣۲ ۹ ۹1۱ ۶۳۴6 3 7ے7 ہم اج 6 597
 )) 3115 ۱ -- )۹311519ک71 5>

 و << ۱5 ت7ج (ج8۰) ہہ, ×۴۶ مپ3 م5 ہ۶
 <۳ >5 868 ۹۳۴۳ می, 5 ۸۴9۹. .٠٥٥ ۹۰ و×
 چ۶ ی۹ ھ۹ ۶۱۳۱۰۴ >۹ یہ -ہووجکو ۱۲۳۳۳.5۳5 ۲6 ۱-۔

 ج۔<5)
 ڈا یلَِعد شوق سا حمد - یجب ح.٭٭ ج31
 ۱)۲ 57۹ 571 م۰ ۹۲5۲79 ٦] 6 5۷۳ ۳۲۰2 >7 ٭٭
 2 9۰ ۹۰۹ ۹٣۳٣ ہ۱ ۴۹٣ ٭ی-ے ہہ 0ا3۶ )۰
 جا 1۳ تا۳, 5۴۶ ت- 25× -+9) 5۲6 55 ہک ء۰ ۹
 تٹماج 58۴8 ت۶ ھ۳. "ا۹ +۹5 >۳5× ہ7۳4۹٭۶ ۱۳
 ۶۴ 7۳77 47۳7 ۳٣ ا75 ۱ کا5 ۳91, 797, ۹۴۳ (7

 7 8ج یو ۰۲۳۳ 37۲5۱۰۰۳۲۳۳۳۶۰۱۵ 5 ۹٣۰
 ۱ م۳. 6 )7۴ ۹۳۳۷۶ 8۳۳ 5۸8 ۴8 ۱ 5
7.۶۹ 114 175 ۹۲۲۶7 ,1۶۳ (311) 3717۳1 7 
 ٭×٭. ى۹۰ ہلالَم ۹*٣ انلإًَصَںنْيَِى ۹

1۱ 8۴8۳۰ 7۴ 77۰1۹7 2787 ۳۳۳-77 
  1ہ٥ ۹1۹8۳ ۹۹۶57۶ 6 ۳۴] ,35 )519( 2.85
 )) 51 257۹715 571 ۱-- )۱٦۹6ڈ,

 ٭5 ٭× ٭ "۴۲ 7 ہج٭ جب "مہ ٭
 ٭جب٭ ۹ ]ع۱ ۹و۳8 ب٭ ہ ہ9( ۳۳ ٦ ١

 ن05 ۹7 7 ۹۹۴۳ ۱ 57۱ -- ))٠٠۹(

 ةنتَلَرتتَلا یِوَكَلَد ۹ہ ہت ٭9وچ ٭٭
 ؟ہ03)53 ۹۳۴ *۱۹۳۷۰۳ (9) 5:75.۱۰۷۹۹, 7 67+

 5۵77 55 0[٭٭7 ۳.٭ ت٭۹۰؛ ٭٭. <٭ بک ۱
 حا ؾلرَمےن ہے و37۱ × >۳

 ]مچ 5ج ۱+۳۹۳ یڈا5 5۲۲۳ 5۳ہر٭ ]- ۴ك9ا 8355 ہ
 7۹ 56715 ٦ ٣٣× ۳ 8۹۰ ۴۰1 م٭.: تا. م۲۶۱۴ 7

 م8٭ ہ٭ ہہ ہ 775 م۹۲۳ ٠۳۷> ۴ 759 ۴ وک
 مد م5. 6+۹8 ہی ۹۹ ×5ر 9 ۴۹۹۱ 75
 ]57 ۲۲۰ -- فو ٣۳۳ ۹۳۳ ی53ٛ ہم ہہ )اک ہک

 مم1 ۵۳۳۱) ما, 55 ۲۹۲۰۳۳ و8 75۹ م٭. ۲ ہ5 ا5
 7ہ د٣ مم پھ ہج عت جج ء٣۰ مج ٴید ہ

 ہیوم چت مہ, وک ہب مہ ٭٭ ۱-.- (۷ہ۹)

 "477 ××. جہ. ہت” وم ۳8+ ییر۔ے "جہ
 0تک ۱18 ۳5 ۱۹۹ ۳۳ (م۶۱۱۳۴ ہ.67۲۹ ۹۹9۹, ۴

 ٭458 >8 ب٭۰ ۹ ۹۰۰۳) ٭ ×۴۴ 52, ۰۲۹ ۹ 5۰1 ۴
 ]۳۳آ ۴ ۳ ۱ ۰۶57 ۳9 پ8 9971 7 ۴, ۶۹ 5اک

 71 0۹ ہک 7 ۴۹ ۱-۔ (چ7و3))

 ہ7۹ یار ۹۶۰ 515 5۰۶۴ 73 88 "۹
 1۳۳۷ ہ6 ۶۲۷۲۷۴ ےہ ۹۹۱8 ۹۱۳) ب5۰ 31 ہ۳٣ ×۶۳ 5

 ی1 ی۶ ٠87 ۶۹۲۹۹ (۹۹ ۶ ۴و1۹ 775 تماقتسا ۔۔(ئ3٢]8))

 515 511599۹ ۹3ی5, تماقتسا ×ز یب چ۵ یب ×۸۳.
 *٭ہ<3ہ 9٠۹۳ ۰۳۹ یو. لل× ہ۳6. 8۳۰ عی

 >7 قم جہ ۲۶ "وو ١ "ہ٭متہیمہچك٣٣٣ہ٣ ٭
 ے۲۳ ۳)۶۰۶ تا ۔- یج٭ات ۹۹ <۳ ٭.چ 5۳ ۹

 یک 856 ۹پ. مج يپ ہ م ةصيدرج و ہیچ
 ہ۴ ا ہ6 ۷۳۳'51 ,٥۱۶۳۰٣۷۷۸۰۳7 کا و ےج رک و

 ہ۳ بات نہ لی *15 1۱ 5 ) د5 ہہ ×۳ ٣5
 ۹77-۹ ۹۱۳۴۹ ب۰٣ 5۱۲۹ ٭٣٦؛ ہ ہج ج٭هب ۵ص۵

 811 ۱ ۹٣5 ۷۷۹ 1٢۹١

 ]7 ۳7٦) 7 ۳7۹ ۸ (ی)) ك۰ ]رک
 یارک 5۲× 5۲۳۸5 م56. 51 71۹ (71), ۰۴ ۹

 یيج ۳ (۹۳۳ ۹ ۴۳۳ ٭×إ م۲۳۰ ٭إ5 ہ٣ ۳۳6 7 ٣۴

 ٭٭..٭ ہہ  *٭٭ہ ٠ *:9وچ یجمر

 مقتسا مٹ هللاب تنما لق ,<٣ پا" چ۳ 5 8۹۳ ۴
 ج1 7 2۶15 95 ۹818 ٭٭ ۱ -- (ج5) ی۹ ۳

 تک و 11 ۱ ۳ ۹۹۹۰8 ۵ 7)113 )714 6:581 ۳7٦

 ۹ 713۴1377 ۹1) 6 336 ۹۹ (39) تماقتسا۔ یو 1

 5۳ہ : مج٭ ٹرک ۳.۲ م۱ .٭ 8:۹ 7 ۴,
 تماقتسا کے ۹, ۳555 ۴ 55ا۹5 5۰۳ ۳۶ ی۰ ء۴

 مہ یم ۴۱ی م8 5۳ ؟(6 مہ تماقتسا ۔یو ٭ئ۳٣
 55, 1 9۶۹ 575 65۹ (8311) ء٣۲ 3چت 3۹ا 55187

 ہ 3٭۳-٭۹)۹ یک 977۹ ۳ 5157ا ٥۷ انچ ۳۹ ۱
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 کلا مِل وک ... ت۳۰ یب ہ۹9 ۹
 ]7 3ل-٣۳۳۲۳۳٭ 8ج مم5 میر و >۳ ۱

 ۹6. -- <۳ م۹۹ قت "۹ 8:678 776 5ت5 ب۹۰ ۹۰
 11 ۲۶7,۳9 >۳ ۹ -- ط۹ ارب 9, ۹:۰۳ 77
 5۳557, ۹۳5:ء۳ 0 ×۳ ٭٭٭ عگج 3چ م٭٭ ۱
 ؟.-.٭ق-٭ ہہ 57۳ )م۰ -.- ٭٭ ہہ (8 ہہ 67
 ہ۴ ۴۲۳91۶۳۴۹ ۹۳۹5۹۹۱ 281575 55 ک٤۹ ک۴ 21171571 ۹56
 ہ۳۰ م5۲ ۶۲۹7ا ۳٣۱ 5۴۹ ا5 8٭٣۲ ٭ 5۲۴ (

761 2۰۹۲۳۴۶ 

 ٭ ×7. ×ذآ یەدرر ہہص 1:۴ ہ۱, ۰۴ ×× تہ
 م715۶ (551675 5 ۲۶5] 51۳7۳۰ ٭۳۴۹ ۹۲۲۴ ۹۹۰۸۲

 و5 8218۴ دے 8 مو .. ٭٭ م0۴ 356 5 ۴
 ک7 م۳ مجٌ ہ۴ ۰۳۰ ہا 5۴۱ ۳۰ م۳. وک
 تا5 6 515 57 )۹۱۹۰ 2۰۳ 57 77۴5 ۱ 7۴
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 امرزاک نان یا۷ نال جنر
 ہی757۳ 9۹۹۴ ۹۳56. ) ۳۴ ۳5]55۲ ٥5۳۴1

 755 5 ۴ یب8 ۱ ۹۱۹) ٭۹۳٭ 58 7۹۹۹ *٭۲۱ 5۱۹
 ہ7 یک مہ ہک ک۷4 210 -۹۳۰9] ٭ز )۳۹ -- ہت 86٭

 ۱۶1 7۱4 | ا۳09 رن ٭) 7۰۳77۳ ۹ ×7 78 >. ×٭



 ۔ےجتو +۷ ہا 7558 ۰ ٢
 ام تنے نان از تر تن تھ ا تخم ائی در یک عم ےس ایعطا عمعا ج

 *وچا× 73 ٭5 ہ0۰ ٭٭ ۱.8۲۷ 1۹۰: اْرْیَتال

 نِمَحَيَزَلا هلباَد او رشالاو یل -- یب ٣ ٹچ٭
 89ح ٔکد < ہہ "ہ٣ یج. ۹۹ہ 5578 6
 قا مہ مچ ٣ث 1ج٭ یر ہ١۳ 5آ 5.1۲5۳۱ ك5

 7ہ ب۳۶٦ ((٣ہ٠ص یرجہ م۹۱ ۶۲۰۲۳۷۰۰ ٣۹-7 ٣۳
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 ی۹۳۳۶ )7. ٥۳ 7۲ ہ۲ م٣, ٭گ ۹۲١ ب۰ م٭ (ج

 7۳ ھ۷۲۹ ج7 7۷ 7۹۳۹ 5 )۲۳ ۹۹ 7 1,87
 213713۱ "4 ۹۴۱ ٣7×

 1۷۳7 ۲۳۰۷ ۹۱ 79 ۹۰7 ۲۳] 7آ (۹)۶ ج-.٭
 ۹ ×8 5۴ 85 71۱ ج٣. کتا ۶٣۹۴ یب ٭٭ د۳۰٣)٭ -.78

 3و3 ۶۹۴ 8 ۸۳0۱٭ 8۳۳٣ 7×" ٣>
 0< ×۹7 3۹ 3۶۱۰۹1۹۹۲ 157115 ہر۰1 7<
 7۳۰۳۳ م7 ٭م٭٭+ ہ۳۰ +6 ہمجہىہم ہ٭ م۶ ۱

 ڈت ویر کا۸ ۶ 7 1 78 5۰۹ ٥
 و۹ ناچ ۱ 1۹۳6 م۰55۹7۰۰ یک ۴7۳ بص٭٭. ,

 35۳۷ 38 ] ×7× ک۹۰ >۲۳۸5 5)3 ۹۰۰ 78۳)
57۱ [۴۹ 515 7157 

 وترقی ۹۹۳ مہ8۳۰۰ ہم ہہ و ٭
 5867۳5۹ "۳× ہ۰ )6 م٦ ۳۲٣۰ ١ہ8٥١٭٭

 57 ۱٣× اہ ٣7 ہہ 7 1 179۳. 77۹
 ۹. أہ ×٭ 5ہ یو د×٭ ×× ×۹ نَیَهَلَرئَتتنِ
 94 ۲۳۹ ت50 م٣ ۱ ۳۳۳ ۲۳۳ 515 ۹۹۹۰۹ 8۱

 یہ ٭ ٭٭< (جت× ٭٭ ٭اب َََّْل ۔یو
 61571 ۴51 ۱5۲۹ 311۹ 6736 518 ۹۴1۲85 ۱۵۹ ۴1۹۳۹ .+٣

 ہہ ہہ. 1× 8× 3. 3 583ہ ۳۳۰۳ دو٭
 مج: ا3 ہ×٭ "ہ3 ہم می ۱ آو

 م5 53۵ ۴۹۲ ×ہیے. 53۳) ۱۷5۲۹۹ 5 ۲٣۶١۹۵۹
 5.۹۱ ۹ 5٣ہ: *۲۰۹ ا3۲ ہم مى ہت 8
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 چ۹ ۹۳۰۴ ٥:۹ 'ی٭۱ہ)۷' -ی× تا ٥ ۱۹۹۸۹ ۰ َيِ

 ات َتدعَي ِرْيَلا ۔- ہو درد ہ۰ ×۲ < ٣×
 ۔ق ہٛدووک ۹۹ مہ. 9۱۲۳۴۰۳۳ ×۶۰ 75۶

 5 ۹۳۰۴ 3۱۰۹١ ۴5۶ا 7752۱۹۰۷۳ 7۳۲ ۴ 7 7)۹۳3 ٣۷۶
 2٤۳5 ی۳ >ء7٣ ۲۲۶571 ۹۹۱ 578۱ دل < داخ ا ۔یچ
 ےہ ک50 ۹ ب5 چک <3 ۱ ک٭ ۰۱۳۹۲ ۱۹۰۰ ۴ب 6
 9 مو دخ ٭٭ یر مہ ۹ 81۰۹۳۴ ۰8۳۴ (5)
 ۶8۲۳ے5 ک۰ ۲۳ ۹0 ۲۱7۲۴  ۱۶۲ 77 ۱ ۱۰۰9 ۳

 06 19. ۹7۷77 ۳ 9ج ۴۰ 3ت×ت٭ ۶۳
 + ٭ٛ:× ١۱ 6 ۳۲۹۶ ۹ہ جی. م٣ ہ ۳5
 777057 د۱ 571 77 ۳۲۲۹) ٭7), 15 ۴:۴۶ *ج مم
 م156, 7چک 6 ۹۷۱۷۳٣۳۰۶ ہ۶ 18:15( ۹۹۹ 3۹91 7 ۶7

 یا اج ای ا ا ای ا0000 0000000 ع کد جو کیک کچ شری رک واک ئی تک را ا قل رت کہ ام ے٢ ۰ عج ناچ ےس یر ا ےل ہا ےس ترک یک ا تک ےک ڈش تے ون ات قل قع اع ھق ملال ھا لاس مس بات لاس یت قم ھدس دشت تعداد فاعل تا ہجر تمتع ہ

 ےب

 1ع اف 5 ةعفیاخ ضا یرت کيا يا ند ا
 4 لت عد وما یلامایحا ینا نا تروتکفا

 1 نیم وس وی ند دول ب دلا نا ید یک ا
 اھ 2 0 9

 -.آ اگل رثڈلاپاورف نیلا نا وب نولمعن من تلسی ا7
 4 2ی بنو لاج ابنا سان لہرا ش اج ا7
 ٦> املا كا ل اکی دين نیز يَح نو ان
 باتوں كا تک نم لینا ید ا
 - نا تل ض لو اول فلا یع اا5 رک دیڈعج ول ہو ذیآ ا

 آ ووامشایدماو ما الف ںیع2 ںیکشََے
 1 كَدا یگ مول ع ھر ٹیپ اد ای نووی ل ندا ا
 4 بلجلا یسومات ینا لوک ںیہ ناک نو ںودانی اد

 ات ص لوح نمی ا عون رن ۲
 مم یگ ٥ ٦× ںیوئل مالظي عراق اس نمو ضا ا:

 بب

 ا وگی یش یب یھٹیب ویب یگ کپ یش وضو وت ٠ 2. ہ “رر  ے رے رو زہ 5 ھ رپ "ِ

 نممدر قر٭ ب٭ 77۳ یڈ مہ ول پت م۷ ہ4۶ ۹ئ ۰۱
 یر ۲ر ۷ یہ تا جج چی سچ ییا یہ د۳7 ٭
 چو چپر إمکویو ۸۸ یج 9ہم ٭ن)) ۸ 3ی مجوجج+
 ہی5647 75 6. 585 ہورڑ5چ ڈوبی در یمزر /چوو وچ

 ج77 کی777 77۶7۳7 ہی77 ہ7 7| ا77 7 7ج
 یز م٭  ؛ م رک جر, ہہ 5 جج م م٭ جہ ہہ مو ےچ
 75+ 759۰+ ۳ہ: یو ہم چ چو مج 25 مو ٭
 موج جر یر کمو ۔و مروجو+ 7۹ و یہ ۳٭)٭ہ مج
 27۳ 7۳7 3-770 ۹۳۹ 377۴ ۱ یز ہے یک ×7۸
 5۱ مد) یسک 5)5897 ۹+ ہ۳ ھ2۳ 7۳۳ چی ہی یج
 مچ جہ ممچوم ہجر یڑب ہ8۰ بہ ہورچہ ج مج

 بق مدز ہہ ہ٦ ہا ٭]٭ .٭ی ج ٭۲ جج
 7.۰۳۳1 کہ۴57 ]97 ۶77 )7ج 7۳۲ج 77 ۹7۰ 7ہ
 ]یکرج]پج 7آر یور ہ٥5 ٭7 یچ بر و٭ ہو۳ ء۳7
 چی× ہ۹ ٭ر٭ بچ )یہ ہوس و< آو٭ج٭ ہوڑ
 7ہ 57ہ مج ۴۰ پە٭ ہم ۶۳۳ ب”٭ ہ٭×٭ ہو ع5
 796) ر ج7 یاتہ 77۳7 ہ7 77۳ ۰۹ ۳ ھ7

 ے۔یجر ہیرو مع ۲7۳. 2چ (۰7 ۹7 77× ر یےر
 ]سج رہ 787 9٣ج ک۳ 7۳7 77 جر ×۳۳
 ہیر کرب ۶۳ج نج ہک 57ج 7۲ 7ہ قی۲7 ×۲۳ 7
 جج مٹ أ7 موج ٭ج٭ بج بچ7مم] ۳٣× ٭ 78ج یر
 مہ بچہ ہہو م ہہچجو تم جہ٤ جج ہرو ہ ٔمجوچک
 م3. یب 2 3ر اکی ۶7 ۳7ہ یر 27ج

 تال تک ینا

 ےک ےل ےہ ٴ
 ا رک ھے یک مہ کپ رک یف وخ اما کپ رک مان ھ٦



۰۷۷ 

 مر را5 و<ج٭ ء٥ ہر5 بی *0۳۱٭ 6ب. ہ۱
 ۳۳٣٣٣٠٥ "ہہ. ٭ مہ ٭جي ۹۱ مم, یت

 295-2 ۹)۹77 (31:)۔-ی۹ ۶۳۳ ۹)٢۳۹ *٭۳۴ .1۱

 811 97:575 ٦٦5 378 31215 ۹8 6, یلص یبنلا قیدصت

 ہرورضلاب نیدلانمەئیجم ملع امیف ملسو هيلع هللا ٴ5۳٭ , 6
 1۹5 18) +37 (3۰)۔- ی5 >۷)5 ۵7, (۲۹9۶9 ۹۰۲ 6 ۲

 5۹۳17۰ 9۹ ||7٤ 5۳۹۹ ۱۳۹7۲۴۱ ۹ا٢ت ٤۲۰۶ ۳٣۴
 ہ51 57 -- 17181۹۹8 7۱

 م5 ہ< ۴۰۸ہ چپ. :×ب 8 ہہ -ط]ہک8ق5 ج0۱
 0۳. ہ ہ۳7 ہ٭ 8۷ہ 8ب ×× نج

 71919 ٠۷ مت٭ م۷8۷ ۴۹8 ۱

 تدوو, م 0 (ك۳ 673) 1۹۹177 ۱ تچ۹ 7

 3۰۳ *9٭ مج ہ (و.وچچ یر 3جس م٭٭>
86 

 رخ بولی ھ اج انجلی ورک نا نام تب[
 53787 م٣. ص۹ ٭8 رکذ 56 ما ۲۳۳ ی۱

 ××0٠ ۶< ۶ہ ازوکُزَلاكر ×8 ک3۲ نند ِرَلاَدِ
 ور مع لدب ے8۱ ۹۳۲5 ت5 1۰رہ یب3 8۰۰۸ جہ٭ ی٭

 >773< ×5 ی7 65, 581 ۹75۴ ۴۳5 ہ۶٥ ٭*۱۹ہ- *(ت ×آ 87.٭)

۹9۱ 316:5 ۳۲۲۰۴۹ 551۹4 

 ہیلَخ نمالَو ویر نم لطارلادایال  وحح ١7 چو ٭
 یہ”, (5۱1۰۳ 53۳ب ×× گتج 715۳5۱۳۴۳۳۴ < ز٭آ

 ہ۶ لطاب ۳ح ×5۳ ٣۳٣٣٣ ]آج ی۰ -×مچ٭ 7ج ہ

 5*۳]۳۶ ۳5 >×٭ 5 ۸8۷۷ہ 8أ ى١ 3٢٣  مہ

 جبم|]5+ تعح٭٭ و [ یہ۰ جو *(ئ ب٠ یی
 85۹۶ ۶۹۹۰۹ جود >۴× 55 1۱

 5737 ۲٦3 ۹۹: ×۳8 ۳ ۲٭٭1 ×۳ بہ تہ٭چ

 ×55 (م۱5 ۶۹۹۰ ہ *۱۹۹ جم3٭ ٭ج٭× ج )2۴ 

 ٭.ج۹ مت بج م5۲ ۳۷٣۲ *یہ یھ مچ مج 8حج

 ک75 375 بہ ما 5, 1۳6 "ہ۲ ہ جب ںکمچ

 ء۹7 ٭م ۱

 ۹-157 ۹۳۶۹. ١۱٥۰7 ×5 م٭٭۰ ×كم٭٭ ج٣
 2ا[757 75, ۹۹۰ 51. ۶۳۲ عج مج بو3 حج مج ہم

 یک یرہ ہہ م۶آ ۹۱۱٥5 م۰۲ ۰:18۶ × *۲۲ 7۲ ۱ ہہی”

 555 57937۸ 1۹۹۲5 ۴۳ 5۸. ۹۴ ی5 ۲۰۳ ×83 ہہ ہ5

 ۹152933 7+۶1 ہ3 ہہ 7۳۳ یب۳ ی 8۰55 ب۳۱ ج۰ ٭

 ۹94۷9 ۳۹۱ ی55۲۳ ۰۹٥ 8ج عج ہر جہ ید یج ”

 ۹۹75 ۳15 ۱ ۴34 4)۶1۲ ۴۳5 ۹5155 ٥

 5875 ہت. د٭۳. ۲٢> و. نو. 1 م٭

 ب۳ صص۰ ہ 377ہ. *٭ ]ت٭ - بج ھ7

 م5 م٣ 8ک مج ہت ٭٭۱۱ 1 نم 5
 7 ۴9 ۸۱۹ ا57 ؛ ۳۲۳ ۱1۹) 5, 56 ۹۱ ۴۱ 6
 یہ7 ۳ 717.۶ 7+7 (51727 ۱۹۰۳۹۴ ۹(۶ 7× 7 ز
 ی٭ ْیْلَحْنَأَر جے 5ط جج یب ج9 و ہم یہ چو
 5ا97. ۴ ٠۰85 ہ >5 ۱ ۹۶ 3983 ۰۱۹۹۹۴۹۵ × ء6

 ےن 3 ۰۱٥۷۸۸۸

 617517۹ 3۷۶2 ۶۱ 5۳ 11 ۱۲۲۶۳) ٭٣٦×٭.٭ ہ٭تو >7

 ڈ۹ ۹۲۰۳ (ئا:ر ۲م بہ۹ ۳۲ ×5 8 ١۴۰

 3۴۰ همعضوم ریغ یلع مالکلا عضو وه داخالا ڈی

 اتم نل ٥8ٌہ و بج >9. ج جی مج ہو
 ۴5 ہہ یک ×6 ہب+ات چہ ۴ ہا أہ0٭ ]جہ دار

 اج 1 ۹۱۶ 8, 1537 77 ۴1۳۴ 9۳۰9 :ج٭ ۳× ٥۰"

 ۶[ ۹1 ١

 5)518 ک۰١ ۴ نج مع ھم جج چہ

 دم۳ 557 ۹۳)) ۳ ۹٣٭) ٣۴٣ ٣ ۳۰ جہ موج ٭

 11۹۳۷9)ج کج ۴77۹ تا ×7۱ ×5 ج۳7 ۱

 719 ی5 ہہ ی۵۳ یف ھر +۴ ج۳ ر 74۹

 2 ۵۱۹۲5۳ ٥ م۱۹5۲۳۲ ہہ ہہ ہجچ ہ38 ہ

 3ا91 6. 1۳۴ <۳. یب ]۳۰۳۲ ×۳۲ :۸) و", ٭

 ٹ5 < چک ۳۷ ۹۸۲ ہ 273: ۱ق ل٭-ق۱صیھ2

 وع ڈنر ٭ یەرر 19ا۷۹ ۷۹۲5 ج5, نیلا ۃتدانزلا ككذک

 مالسالا نورھظی اوناک دقو نودحلی می ۹(8 ہ8٣.

 کی۶157 ۴ ک۹۹ ۳۷ ۶۹×7 :۹) ۱

 ۹ 8۲۷ 55۴۱] ۲ا5 من, ۶57 ہ٥ ۴۶۳7+ حج ی۹ مہ

 ۱ ہہ ٭ 7. ۱۹ مج جی جہ.
 مات. 7ج ۹.3 ۱۹۲:8 ٭۳۰۳ج) ۳۰ ۱۹۸) ٭٭٭ ہچ٭

۱ ۳1 ۲۳۰* 1۹۰8(۳ 3۱5۳9 

 ف٭6 ۹5۱18 ۹۹5۹ : <۴. ہم7 و 8

 1۹5 ×5× ہہ ہ دآک مح ٔب 5-ہی۳ ×:وص٭ 5 ۷۰7 ہ

 <۰۹) ۳۳) ٣7۰ ×7, ہ۳۳ 7× ۱ ہ٭۴ - 388 ۱۴ ہ٭٭
 ۰ ہ۹۱ 83 ہہ ہ ثبج جو ہ ٥8۳ص 8ہ ہک جچج

 51516 ک۹۰ 3(1 419:1۹ ہ٣۳ ۹۷۹ ج1۹7 +766 ٭مہجہ

 ۳۰٣۰ 29١ 9ج دب -.٭3 ہ 33۷۰-53 ہہ
 ما ۴۲۳۶۳ ۹۶۱ ۲۳ 71۱ )تاک -.ر+3 ۳ہ <

 56۳ ہہ م٭٭٭ ×چ73 ہہ ازل مَا

 یز کب ہ۰ ت7 ۵.۴ ٭*) ہ٭٭ 8
 ۳ 5۳1 7۰72 ۴ ہ7٣ ا م)٭۷.2٭ ٭ہ٭ جہ

 تو ٤59۳۴ ۹۷۶۸ ۹۸5 یب 78 ۱ ۳۹۳5 ۳۴

 517۶ ت6۹ ف۹۱۹ ۹۹6) ×ہ۳٭ ہہ مبہہ5 ×× 5

 ہ 387۳+ ۹ ۹ ء۶ ہ )35 ۴ ہد×× ہ عج
 5٠۳7۳۴ ۹۳۰۲۳7۶ ۳٣7 ۴۲۳۰۶ ۶۲ ہ5۱ ۴ ۲ 77٥

 ہ0. تچ۹ ۹۲۴۹ >) 7۲ 9۰ ۴+77 7ہ ا

 ک 51۲۹5 57ج ٠ م۳۹۴ ]مہ ہم ہہ( چ٭".-۳

 5 ڈ0 ہ۳ 7)۹ ۷, ک7 ۳1 ٣۷× ی3 ہہ.

7 ۷×۳ ۱ 75 371 ۶۲ 8۶3(۳ ۹۱۳۰ 507 1۹9168) (۹۶۹ 

 ۶۹]۹۹9 ۲۳۴ 37× ٭ ج٣۰7 ٢٣× رنج *قج-٭مہ ۹ 8٤
 5 ۹171. م71 ۳.۳۴ ۳ 3۹۰ ×۰ ہ۸۳

 ۸۸۰ ؟(3۰۱۳۹] ۳۳۲ ۴۹۲ ہ71, ۴۴۶ 9ا٭. ٭< ء8۶

 513 31۳۳5۳5 ۴۲۲ ٭], 37۳۳۳۰ "5۴]) ۴٣۳ ہو ٭- ۴ ص٭

 )5 5۳5 67 3۳ ۱-۳۷5 م٦ نا یدچ چہوچ ہہ

 515714 5151۲5 ی5۳۳۹ (53۹ ۳۷ 281۹ ۴, 7 77



 ۹۹۲۹ ۹٦١ 571 5۲۶'51 ٣٭ہ 57۹ جج >۴ ۳ہی ےک
 585 ٣۶۳ ×73 حر 1 ج3ہم وہ۴۱

 ي مصس ر9. ےس مہ

 نرعوییہعا ۶ __ ےچچ 0قاد وآآو٭ ]۳۰ مہ

 ۶557 ۹۶۱ 5 ۱۰۷۳ ×5۰ تا۹۳۳۷ 575 58۷۰۱ ×6 مجعا ۴۹ ××
 55 ک5 5۹ ج ٥85 ۹7۱ 5ا5 م )ا ۹) -م,

 5855 ۹۱ <6. 18۰6 ہ د× )۳۱ ]موت مجعا ٭]٭ جی
 دام مہ لا ھ88 9] ۹۶5 ۶۱۲۹۰۹۱1۱ .-- (چہچ3))

 5:515۹ ۴٣ا۹۹ گ2: ھ8, 18 1 ۹۹۹) 5۹1 ]3 ۹۹۰۴ ۴
 557 م15۹ 716 م5, 5۹ م37۰۹ ۹۰۳5۳۴ ۴7 ہ

 ک 55 57571 و8 7۱۱5: 7۰1۹۴ 7 ۳, 77۶ ہما 7
 ج۳۳ ہاٹ چ۷ اح ۰۱

 ے۱ ےث تم ٘ ےس

 منی داتا نیل وف لک -۔ی۷۷۳ (۴۰ ۹
 7ج ہک ۔ یہر مہ. ہم ۳۸۸۷ "ہ٥ مک
 ہ7 ۴۴71۹۹ ۶۱۹ ۶۰ ۴ی ۱ ((۴) م1۹۹۴ 8 ا

 ے۳. ۳۹. ۴. 5. ے۴۳ 2717 ۴ ۶6٥۹

 51۹57۶ ٦٦77 ۹۹77۴ 535, 3آ ۱۶۱7 11۹۶۳7 ۱ ٣٣×۴٣ ۱12ج ٭
 تاج ۳٣۹" داد ۱ ہ×ج فا. "مہ٭٭ ۶۳۰۳۰٢ (ہ[8)

 ٥5771 ۳۶۹۱ 5357 ف٥۹ 7۳۶۹ 7 إ

 ںی نعم نی دانی كِلوا ینہ ید۳۳) ۳83 ۱ ب 7رن .٭

 ۹1۳۹, ۴15۹5ا 5۲ 81 بیرق نم عمست تنا .٢۹ چ8

 0۳0۹5[ 8٢ تب عر 6 مہ ہو۲ مق]٭ ہ ٭ہی

 دیعب نم یدانت تنا 5۳۹, ہ5۲۲۳ جی ۲ج یر٭| جج ۱--
 چ3

 تا1۳۳ یہ د5۸ ہجچ م۹۲۷5 8۳۳۷۹) "۲۳۳۴ ٭
 ہ۹۳ 3 .٣ ٠۲۷۳ 55 5۳۰ م۳ ہ٦ ا۹۹ یھ: جج 5۱

 51103 يا ٭(3۱ ب۹, ہو میم ہہج ج یچ نج

 (55), ۶۲۴ 5ا5 ۴۱۳۲ ۹۱۹475 5)۹ 71 ک۹۰ 71 >7 7۳3 ۱

 زجسصحمصمجصج٤ےجھبسووجچججسجدممسع٭رتمسد سم مآ< مچ سمیع وم
 ریس ساجد ارادہ یل یو 6 بک رک 2ک وک تحت ابجاقحح توحید تاک ھ2

 ڈ0
 کوسوٌٌجم<قدک داتھجیمصمُعموعدسجک ھجصصصمجحمصخوصع ماس م٘محتمع

 ٭٭ ہے مد ٭]م٭ ہج مدح ھد< ہود د٭6 ہو

 8:57 8۳ ]7ج ٠۲۰۹> جج مکر 53×۱ مج یم

 ک۰۷ ۴۹5 *٭] ۴7۲5, 9۹۰۳8 ٦ ۶أ ہ ۶۲5٥7۳۶ ×۲۴ ی٭٭

 ما 55 ۲+0 3۳۷۷ مع ٭ج. عج ]عج ھ(

 557 ۶۱8۹۰8 م78 5[2۶ ہ۹. ٭۱ 7۳٠م ہ۳۷ ۹۲ ١

 تا75۳ "۰+۰ ٭٭٭ ٭٭۹ ٭جإ (۹م 83. چپ یب ۷
 ×7×. آ۳ <3 ٭<۱ م3 ب5 ہج ہ و×” چ

 ڑغی مج (۹ک ]جج ہم وہ: ہہ مج 8ہ جیو ہ5

 379۷ ۰٣× 5 چک ٣۹۴ 8 ×۳ ×× ۱ يلَخِْم × 2.
 ےہ ہ َنظنعَلاَتَو :ج جم وج مہ
 8515۲۹1۹ 5۴1 >۷. ؟[[۳68 ہ٥ إ ۹۰ یو عج

 تس7 78 511۴5 51۰5۴75 8۴۴۱ہ ۱۶۳۹ ×3 ہ جو
 2ر۳ ×۰۳ << ۹ب ٭ج٭ج٭ می” ٭ثہ٭ مبچجوجہ

 ہے.55 ف۱ ۱65 ٭م 8م ہہ ہم مقجعج

 57 ہ۳۴ ۹۴ ٭*۱۷ر× ب٦٥ ۶۹۹۶ >۳ ۳م 7575 *5

 ۴۳۰ 5.۵5۴۱ 5۲۲۳۰ 5ا ٭٭>٭< د56 ۶ : : ۳ح ہم )ر<
 ٥× ×5 ۱> ×۹۳ 88. ْنیشیََِل دو ×٭× لو

 ا1 (۴۱۹۴ (88۸۳۳ 58ی5 ک۹۰ ×7 58۴ ٦۹( ۳۲۹ ]٦(

 ۹۹۲ 9] ۵ ۹۳۹۳۳۴۹ تت۹ >7 ما] 7٭٭) 7ک |

 ۲7 777 ہ807٥ ۰۰۴ ی3 ہ 3: ١۳٢
 ۳٣× 5۶۸۱1 تو۶ ٭قرہ٭ ٭مچ٭ *ي 6

 تا5۳5 ک71 ۳۰ ۹۹۳۶ - مہ ٭ ۔(ںرودچ5
 55ر مو ہ6ا0 ۹۴۹8 ۹۶۹ 2١۴ :ر٭ ٭ ۱۰۰۲۳۹ بی جہ

 ۹۹1 جہ )5 5۰۲۶۱ ث7 ۹۹۰ ہم ٭چجج

 م5 ٭[56 ۳۳ا 5۹ ۹ 7ت م5 ۹۹ ٠ م۳ <6
 ت5۶ ۳٣۶7 ۹۳7 ک3۹ ]۲۶1۹۱۹ 5 ۱ ۳۳ 3717 7۳٣۳۱

 ۔ج آ٭ی< ۹۸ ی۶ مج ٭5٭ م٣٣٣۳ "۷
 و5 ۶ 9۳۴۳۴. 191 ۶1۹۹713۲۳۶۶ 1۹۰۳7 -ج٭۱٣۲ ہ1.
 ج۴ م۳. ×:٭ جہ عت وے٭۱ ہ۶۱ ×۰×
 ۴ ۹۲۳۳۴ "جہ ۳ ۲ ۳. )1 ۴۴ ۶ ×7۳



+۴, 

 ںی امید ٣ب ٣ "ھم یم ٭ ہ
 ہ15 ۲۶۱'91 5 ہ۳ ہج×۳.٭. بت !. 3. 6 ۹۹۷۴

 8۴ 6۵4 ۴( 1 5۴'5۱ 511۹ 8× ۹۲۶ “۹< 7× ٣ ٦٦
 جج ۳ 0× ٛ ہ53 5 ہ 55۳ ۹۰4 ہب ۱

 ما ہ مد 8۰۳۶ >3 ب ہو م۰٣ واک
 حجم ×× ۱ ×رھاک ہ×٭ بوجھ سوژرخ ا ۰۳ , 71
 ٭×.۱ ۹۳ ہ۷۴۰۰۷۳ ۶۳۳٣ ٦6 ٢ ,۳۳۷۳۰ ٠۰۴۱" (۶٥٥۳ ٭ ٭؟
 1 ۲٦ 0۷۳7۹9 جج ا, 9۱ ۰-1965 (8۷ ١5۱ ک۹ 31195
 جج چہ ۴  ٭٭٭ ہیە ٭چاک ۷ ۷

 لرار رک اامرعح ۹99 ۱ ,5۹۹٥ ٭ہ۳۰ ی٥ ا8
 7 د7 ×7 >7 ۹۰۴۱ ۹ 837 7۹۰۹۳ 7 1۱

 >5 5 ہم 5۳ -.]۴ ہہ ۳83 ۱ م۳۷۷
 جج٭۶ ہ 3.۹۸ ]6| >۱ -- (م٭۰3, 6. ہم ٤<
 موج جو ء×۳ہ57رو ہ٭ ۱ [٣۳ج بص٭ ۹×× ۹۰۰۲ ۹ 1٤8
 ۸ ۳آ 5ام ۹۸۰ 51 ک 519 175)۳5 ۴15 ۴۶آ 7٤
 ہہ د57 ہم٣ ؟۳. ہ م۸ ہک 3 ہہ
 ہ03 <۹ ۹ ۹1 ۴+ 3 ۱ کک 519 ۴۳۳ ۹1 1۹ 68

 1)۳ 6 ٭۳۳۶]1۳ ۴11551 ۹77 (۱

 میلان: نال ناتتِلاۃوْنْیَس ۹. 8 ہ7
 نو ہ ہہلہ٭ ۳۰۳۰۵ ۰ہ ہم٭ 1۷۳۰۳۳۰ ٴ۹۷۹
 5۲۳ ۴:۲7 >3 ٠٢× ۱ نانا ×۶ ینا ۔یو مے. ٭٭
 58۱ ہ۳. تہ٣) ی5 ہہ ۳۹۳۰۰ ملتمو ×1 ۹1
 ب۔۳۰. 83 ہ یر7 ٣٣۳۲ ہ م× ؟ق ا55 )۰

 می ٭ہ؛ ٭”٭ <5 9ہ ×۹5 ٤ ٭ چ5 ۴ ٤
 ی۹ 7 5 ۱ ی5 515۳6 5179 ۹701 6 7 78

 ہ۹ مر ہ8 یج د٭اآ 5 ید ہت ہہ دے ٭
 ق۶٥٣ ۲٥۰٣ 5۴5 577 ہ۳۶ 1۹ ۹1۹۹1 3۹

 و٭ مقیدرکئج ا5 یصحج مچ ]5 بع ہہ ۱5-۳
 ہ۳9 8)752 7 1۱ 1۶ 2ا ۹ ۰)۳۴2 51917 75. 51

 ۶ 1۱ ۳ ۹ 17 ۴7216 ۴8۰:9 1 ٣-2 ۴× )٥53
8 1 11 8۹۹" 5۳ 575 ۵۹۹۰ 7۳۳۶ 5۳57 ۳5 
 1۱ ۵۶۴ 371۶۲۴ 0+ >7 37. چی 06 085-7

 مج. ٭٭ ہی 8۷۳ ۰8۰ لہ ٥ <5 ہم 5ا5 ٣٤
 و ۳× ۱7 1١ .۲۳ ٥٥٥۹ ٥ ]۵ ج٭٭ ۹۴۸۳
 مہ ×× ۳5 ۰۱۱ یا الا نسل

 ہ1 <-23) 718 8

 : نی تارک و ال ۶۳ عامل نئ
 >] مینو ہلچل الی ینا ن نِمْلْيِاََواَهِماَْلَا ا<
 5 ےس انک ایڈ ا دات ا

 ا نوا لک نم نوغ ا ااک شا
 ِ اد کت نانا ءاعد نی ناس لاک وک 8رظ

 1 ء76 سب نانی ةبحر ھے دآ نزب وا طوش اڑا شک اک
 ہہ ہہ ا

 | ترئ ات ینا ام نیر نان
 : کام ص ادا هيلَب ابو ضرغآ ناشلا لام انشا ہا داد ظداع پال ع نوری ةفوناو وع ادیاد رک اج

 ِ و ںیہن رُیعَب اقاقم لو 2ک نم لَسَاْنَم هی کس : 27279 تر

 <4 ھھل نبی یح ما یو ںاعالا ںاتڈی امھن راس
 وس ےک سب کا |ر ۳ كأ :

 3کم ین ص یع ان : كر 2 سیما ٌٛی ائ 2

 تب ٠ یک ییا انور اقلن زم 8

 مز ِ×٭٭ ×۶ دج7۷۳٭ ا75 جر × ×ط 5ح مج
 ]ج وووو+جح عی” ۲ی ہو -3) ۲کا۹ و -۳)٭ ھ7۹ ۳ 7|
 مما+ہ ں!بچبج ہبہ ی٭ )پہ ×7 ۱م م٭و۶ ۶۳
 ل7 ۹م ہ7 ہ< 277۴ ۳٣ج 6چ ہہ ہ0 مت یت
 )چو مج ۳ مر تک یرور د۳7 7 می. 5777 2۸9 7
 7+ ب٭٭ 577 7۳۹7 "۳۹ ہہ ی۳۳۳7 ۱+ 755۸ م3 یدر ٭٭<
 تی سج چ٭ .< × ۱7 بج بجے ہ× جہ ہہ ےہ
 ےہ 5ہو چن جج ممر چوہوءرج ہم٭× چوچ ہرچو پرو ۳۴

 ا7۳ ۲77 ہ72 77+ ری مہ ۳ ۹7۳۴, کتا ۹٦
 ا7٣ ہ77 ج:۲5 یہ ج5 ٭ ہے موجد ٭٭7ت ۱
 تاذہ اہ ان ا اکا ار رک اک جنا نا ون ون جا
 ا7 7 7۔7۳۳ *ع]ہتت× / کمو ہہ ھو ]7ہ یہ م
 ہہ تہ درج پو 75ج چہ یج+ یرہ وج ہجر ک ۹ 7<
 !×(خب ۸۵۱ر مز ڈی جس +چ٭٭ باخ ہوو٭ ما٭ ھ۷ ہ۷
 جاو مم وجہ ۔ہك٭ مہ جور وج جبہ وچ عو ہہ
 ]0 یس وک م7 7سی بر ((م) چ8. ہی7 0ل چ 7۷×

 5ہ ×7 یتا ہورجہم بج مچچ جو بیر ۳ ہک ب۳۴
 ڈمی"*+ ی ۸ مرہ ۸8/85 7590. نو ر۳۷ 5۳+ 7
 ٭ق ہ۶ مدہر یو ہک یرہوج ہذوو رکہسعموجق) بہ5 جج
 ہو37 /)حج یہ ہیرو م۸م+ہ٭ مر  ٭ج ہ٭٭ ٭]یچ جج
 37ہ ہہ ی مبج7 یر إ ہرص×7 )ہ۳1 ۹77 ]ہ77

 یڑب ۴ و3 ×× مر وج ×× ہروہ ہہر٭ ہ٭٭٭ک و۳
7۹۳ ۱۳۷.6۸5 0 ۳۱× ۸5! >7۳7< 87۳(7 2۳۳۳ 

 ہ۶7 5۴/
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 نکی -۔ی 87 م٥ 8ہ جے: ۴م ے. ہ
 ٣م۷۶ 5۳ ۹۸۷77 )۳٠٢ 51۰ ب×٭٭ 47۳۴ ×ز ٭3 ء
 ما ٤5۶۹ 5-3 513) 4 *!5 5 ×ز ×5 ۱ ک۲ (5۳۴۷۰ ۱7۶۹ ہہ
 ٹبج×١۲ 688۹ 8۹۴ ۹٦- 51 ۱)518 کتا ۹۹۹18339 3۱ (۴]
 اما ۳ ہ1, تا۳7۰۹ 7.۹۶2 ۱79 31 ×× ۱۹۰۰۰۰7٭
 ٭ح ہم بما بت ہ8 وہ بم٭ ٭ چو

 -یگإ۹35۷۹) ١

 یارو . یرآ ہو با ×٭ ہ٣۰ ہ دے ٭
 4 1516 ۱ ک٭۲۲۹ 3791٤.۱۹ ٥818877 11:151 5٤51 1777۳۹۹ کچ
 یہ ہی ×5. >8. ۹9 ×چ-٭٭٭٭ یجو7٭ نآر٭ ۲۰۳
 1 57۴ ۳۴ ہہ ×۷8 ۹ ۸۱۹۰۲ ۴
 "47۳7 5۹7۸5 23. ۴7۸ ے3ا ۳. ]5ک1< (7۰) ×۴ ۶
 ت75 !58 یہ۰٠ ×7 7۳ ۱۰ ۱18۳5 5۱۳ 5۱7 6

: 7 ۴ 7۲-0۹ ۲6۳۳۴ 58 

 تجرخا ینا الولو یلا هللا ضرا بحاو هللا ضرا ریخل كنا
 تجرخام كنم ۔_5ڑ8 715 ۴۲5 ا11 31۶7 >3 1۹9۹]۹) ہبج
 _چج بے >.و 193۹ ہہ <ا٭ 95۱۲۷۴ 8۲۳ ہ8۶
 مع و[2-9 ۳۹) ٦ ٭کی, 5۲۹ 75 6۹۳۸۵ ج5 5177۲ 571
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 ايکوَحْنَمم تا و ہ٭ہ× ۲۳۷۳۱ ہو ×۷
 ۳۰ ج١ ۳۳۵ 59 ٭ج دب رک ہر9ج و۱06

9۱ 

 ہال هَنلَمَِكنِ هْيیَذَناَمَم -- ۹۸۹, 5

 ۹۰۲7 ۹ مہ م٣ مم۶ ہج-٭ 9+ 5 ,8 ٣5
 چا م2 7× ۰ ۹ک: ۱ م۰۳۱, 5اہ5٭ ۴

 ]×۳۱ ۳ 7 ۹ ٭٭ طا رکا ا ہ6
 ۳۳۳۱ 5 7 ۹۹۰ م٣ م٣ ۳۳ ھ۳
 ۳777 ۴۳ ہ٭ ہک ہہ ہ.٭ ہ٭ ۰8۰8) ج١
 مج جگ ہ م۹ مب<٭ 8 بم7+ ؟ک ہہ 5
 ۳۰۶1 7 ۱ ۱۵۸1 4)623 1۰7 ۲۹۹1 1۹۰5۹ ٥ ٭رچ_× ہ۰3)8)

 ]چ۱ ۳۳ ٭ ہو52 ۴۳۰۶۱ ہ5 ×5۱ 8
 355 ۴1 ۴7۳۶1 ۴6, ۶۰۲۹ 37 5177 7764 (ہ۴ہ ٭
 85 5 ۹۲۶۱ 5ا8 ی ۴۹۰۱۳۰ ۱513193: 5ا3 757
 ۳7۶۱1۱ ٣51879۰۴ 37۳9 ۶۴ 5 (ء 729
 نی۱۷ ۳۳ 5۷۸۰۳ ۴۳ ۵۱۲۳ ٥ چاک (۹
 ہر ۹۴۰۰ ,٣ ف٦۹۴ 117۰ نچو ہ۔تج ص38 مم

 ناک تو ایا

 : ت7 ےہ یاد 2
 2ا ہو تملا نقش تھک 3

 1 ےک نمو لو اس ےل پان یسغلح
 ا وھو ںضرالا ابو تدم انا قام کل اکیلا یزعلا ےلدا
 اا0 کدو نم نکی جہ
 ِ كا لان یل نند نصب نوک اب
 1 هللا ایلواةنود ند اد نغا نییلاو ود مد :

 تہ :
 1 مونریواولوح نمو یش مار نلاوب رعان رک کیلا ٦
 2إ زاودٹیكا یک ند ھدیف بیرالعمجلا <

 1کپ نم لو دا لو ئل لاَم
 : اوٹ کو با ا 6ےس نشا مع نیلاوةومَ ما :

 ات ہو
 1 ةىلخَم یت نِی هیفرتفلتحاامو ہود یس ضلع ٢
. 70 

 جو ہوورج < ہ7 7۷۹۰ جہ7 ۲۳ و
 مر چغّھپ مر ہچو 4 چجہج ر مر ی5 وج +7٭)۰۸)
 2577 77جج ۹777 ھ۳ ۹ ہ7 رکی چہ رکی 3 مچ
 جج٭۲ مر ٢٣ ٭ و << یو چ3 ٭ 5چ 55
 5 ف٭ | 55 ٭.٭٭. ۳۹۱ (ےر ہہآ٭× تاج مج جات ہورو
 جچ+جچ, عج ہبج ین مہیومسووج !یبو 0٭٭ہک٭ برج
 ہ8 ج7 ٭٭ یو ا93 ورق 7ج ج7 ہ7 یھت 7
 ۔۳۸گ”جچحوج ک) جج عیوو|ر یر وچ چک ر5
 ۔یہہ توجہ ڑی وج مہ ہچجج ہ7 یک جج
 23۲۷۳۱ <2 نج رہ تہہ رچ7 یر ی5۳۳٣ 7
 ٦۰7] 2 74 2777 ہ7 777 7چ ]۳ ۹۳ 7
 ہیچ بوم ہر۱۰۳. مرچ یہجو جیو چوچ+ہ یجب ٭5٭ "چ
 “۳۳۳7ہ 7ہ م٭ ہ۰ حج مج ٭]م٭ م5 یجٌ٭ جی5 ی۷
 ک7 اچ چ7 77 ھ۳ ج۹ 7( 7ک تا وک ا7 ہ۶ 1چ
 یج آ×٭ ہ۸( ]عیب ہرججحہر وچ 8 مچ عج وو عجم <
 )۸87 چو+) ہہ٭ وہ جج ہتوجع ہ ڑ<×رجر( ہی
 مر ہو ج وچ و3” بو بتموج ہہ م؟أہ5ئ ۶ ٭٭
 ۔ییج ہم یس ج3۹ ر 77 77۹ ۹ 7

 ہیچ چپک / ممر ہم٭٭؛ یم ۷ج ؟یجع+ مج
 ]77ہ ر777 ٣ ہ۴۰. 27ج پچیس65 ۰و۱

 0ان ترقی زچ 7 تی چی اچ× فرج ا ۱



 ہد

7 ۹7 717118 

 اَکِیْفهِ یو اَم شزلا نت رک لت ہرے
 ہ55 ہ۹7 ۰۱5 ۱7+ ہ ×اتج ہج×٭ 3ي ۱
 و م٭ 55+ ہ7٣ ۸۹۸۱ ۹٭97٭ ۱۴5۱۱ ی5 ہت

 1 57۴) ء3۲77۳۳ بج ×٣ ٭ -×ج ,۴:8 ٠۴۲۳
 جو :م:-یج ٭وخچ ہ :م- م۱ 55۲۰ *ئ ۹۶
 ہج-٭+ 3ج 1٤۱ >۹ . وج عر ٭ ٭۳۰6 658
 مح یی) ی۰ ۱۹۷۷۷۳ ٭۳۰۳۰۰۰ ۴ہ :3ہ٭ 77

 جو م۶ ٦ 3و٭ 1:7٭۳۶<۱۹ ہ 11٦۶ ۹۹۲۹۶۹ ۲5۹4 ۳٣۰
 جب. 53ق  (ہھہرمہ جج 3۴۶ ٭8٭ ۱ ھ۳
 5۳ >7 جہ ٦× ہ 5. (ک×نر۔مہ ٭٭ 388 85
 ح85 98 5)52۱ 79 33۹13 (<8:)-ی۹ ۶۹۳۹ ۰۹
 7-7۰9 7۳ تا۷ ۴7ا 5۲5۱771 ۹۸۳۴6 4 787
 قو وع ہم٣ج ی *م 8ہ *م٭۳ہ٭ ۲۷ 3.1۹ ۱

 39| 5۲75 2 ات وہ نیلم جھک ایپ نیلا نداندخ و

 ز1 یا ید ا ۃ٣م -٭ہ٭ ہک ۰ 7<
 مچ 8۱ (مئن)۔یک۹ ۰ ۱۹۰ ۹۹٤۹ < (5:)۔ی۶ 1۱ ۴ ٦٦

 وج >ج< : 2< 8< ہہ ص5 ۹۲۴ جر ۵
 ۲ 7 77 >۳ ۳٢٣ ی۳۰۰۶ ۹۴6 ۹9. 1 7
 بہر ر بج 2ر7 ۹۳۰۱ جہ. ۰ ٭ می  <٭٭ .:.ء ۴

 روتا ۹۰۹8+ م۳٣ ب(33۷ ۱5 )۲٢۹

 ی۳۴۳٠ ۹۳] 55 ہب 775 ٣۳ (ح31) 88 8
 ۹۶6 تا۰۴ 3۱۹1 ۶۱1۹۳۹۹1۴۸ 5157۳۷ا ۴7 ۴۹ا 5۶ ۲ ۰۶
 7 ی1. ۹)7۰1 09-۹۹ ۳۳ 77
 حور ۱ ق9ہ ۷۳ ٭ ؛ ۱٥ط ۰۱ ۹۹۹1۶۳ ۸4 ہت
 .١ 1۹76 تاک ۲۰۶ ٠۰× ٣۳۳.7]٠× ج7 4 ۳۰۳ ۶ ۴۶

 ہ ۶7. ۲۹ ۳ 777 رک (37)-ک٭ 577 1 5 ۹٢٢۴(
 مم!٭٭ص م۷۰ وڈ ۰+88 ×5 د53 ٥۰۳ ۴۳ ج

 (ہئ)-ج 2۰۷ ۶۹۰۳۰۰۴ ۱ ۰5.51 1۷1 ۶0۶-۹۹۱۲۹۹
 ڈ2 ۴۹۱ 1۱

 2فا وف مت تال د نم 4. اشد
 ِنلاْيَا نا ی5. *ک31 ۱۲۳۸ 1۱
 -ج "3 ×× ×× ×۰۰ >>>3 ہو < 8آ

 × جہ ہ۸ 3۰. 5۲ ۰ہ 167 ۹ : ۶۴ ٠۹۷۹ )7 ٥
8۴۱ 

 < ء55۳7 ۹۱۷, ۴٣ ۵۹۰ 1۹7 >8 ۹| 51517 ؛ ک
 ہجر م× د5۸ () ب8. و (م+ ۹85۶۹ (۹۳۰۷ ح۲

 ٭٭×<-×ی ×۲ یم >م ٣۳ی ٭”ہ و لک 8۷۷۸۷۰۰ 1
 کب 01 7-۹8۰۳ ہہ. "م۳. ۰۹۹۴۴ 85۸۳ ٤

 قیرچتج ی+ح٭ ےہ. ۳۳۴, 5. ×5 ٦ ۹۹8 ۳5۴)٢۶: ٥
 5۱۹ 8ت جت, دا, م056, 997, 25391 ۹۳۴۹۴ 7

 ۳ج۹ 94۳ ), تا5 55 ۳۴ ۹۳۱ 77:57]۹۳۳ ٣٦×
 51 >7 یل ×78 ۳ ۹ >- ۹۹ ۱۰۱۲۷ ۹۳7۴.
 ہم ۳۰۲۳ہ ×3۳ ۹١۲٤۱ ۹579۱4 ٠۲۳ ۴۱۹ ک
 ہہ ۹۹۱ ٤ اتا کنت عج یی - 7۹

 ٢٣یزولا ' ۵ ۲۵( تس

 ۳۴ ا ےہ تپ 7 عا 2

 ےک ےک ج حج ا ےن ََ 21
 21 مو كيلااتبحَا ینا ے0 ام 3

 1 نر يلااومیقا نا یسحو یلومو بب بانی

 ِ تک ٠
 1 مو بی نم یا یی ےک یا یا :

 : ےک :
 ےک حی ند با روا سزا ا ا
 ۶ اما مینناَلَو ترم کو7 ای دا لو ا 7

 (نالالوق رفت ا

017 
 . کلاس کلو ا اک یک شک وھ۱ نا کیہ

 ٴِ ےگ لہ ات کور عم نوا اس یس ا

 مز ھ9 :٭ ہ رسم د>) 99 ہد جب ہج
 م7 ج٭ ج>٭ ٭7 مقیم یجب جی٭++ ہوہوو ہر م٭
 وج ×77 جو ۲ یک۲۷ 58 ہجووو ٭م×٭ وو ۳٭ج+ ۴
 ج7 رو ے7۷ 7۲۱.98 7٭ 9ج6, ٭ ہہ / یدر دل ہ
 ووڑ3زو 8 رو <8 2 ج7 77757 ۴ تہ و٭ ید٭

 چو جو 8 ×5 83 ہجر یدز 38 یہ(
 71+ مج ہ ٠ 54ت ٭مم ٭ ۳٣

 ہہ و ہ58 ب0 ٭ مقا ج٭ 7 ہک یھ ۳ ۷
 ہہ ہہ” ڑووقع چ ہ طو٭] یہ ح۷ ہہ ہمہ اج
 و53 ج یو یر وجوہ 77 ٭] ]۱ ۸)۰ چوم مرورچ٭
 یہ 732۰۴ 2ت ہ7 77. ۱7 7717 7چ 7777 7 7 771
 ہچ-_ج ×٭ ).  ]×ق)٭ ٭أ]٭ یہ مہ ثب ہکتو٭ جم ٭
 ہں بً چوک یمر ہ۹5 ]٣ج ہہ 759 58 7
 ہنبوس5+ چہ ]چہ ہی+ہ می ٭+ 7
 یو7 مج مج ڑ۶ جج وچ بوحرو < 769 ۲
 0ج ہ٭ ق۳ہ ۳7×7٣ جہ ۳۶۱ 87777 >7 )7۲ 786
 حت و دو موج ٭جج مع ووڈ یر چعو؛ ہ5
 یو ھ۶ ]ہو 77 یج  ھچچہ بج. ہ77 )چ , 8
 ر77 ہ7)9.۷۳۳ درج. 7۹7 77۱ 777 7 ہہ 757

 ۔ھم٭+٭ 8 پ< 7و چہ میجر ب8 ہی۳۲
 ×7-53]و مج. 7 یم چج جو7 رب7۷ ہ
 یر وبوجج٭<کر ہ۳7 7 7۳۳۳77 ۳۳ ی۹ 7
 ا٭7 ہّ)ک۰1۳۳۲ ۳۴ 7۳۲]۳۷ ٣۲بر ٭ ہجر ۳٭ ")۳ ٥۹ ا

 ۳ج 77۳2+ ۳ 77۳7 چہ۹7 یب ہے 7۴ 7 7|



١۰۲ 

 راگلا یَا _- 9<. 97
 8م مم×٭ ٭ہ 8.ہم ×3 ٭٭ م8۱ چ۳. چہ

 د1۹ 2 پ7 صلخم (چ٭۹_, ۳× )٣۸×
 ۲5۴۱ 9557 ۹۰77 <4 ہ٭۱ ۹ 5۳۶۸ ے٥ ٭
 720۱ ۹۹۶۹ 59ہ چ57 ٭ہ٭ بم ہ8 "ہ5
 ا53 د53 ہ۹۰ ۶ اک ہہ ۱5۶ 3 5, 5۷15 5۲۳ ×5
 :تائ "م۲7 ١ ٠ ۲٢ بمْلْفنَمِدْيِليَیِيَوَيَو -11۳۴77 ۹۳۹ ہ5۱
 ۹ 898 ۶88 <۳ ہ ۹۶۱ وو پہ ٭٭
 7)508 ۶1975 ۳134 ۵1۹ ۴17۴ یا ۲ 9 ۶۴ (۸۷ ۹۹

 ا5 81۲ 75115 38164 7۲8 1۱ ْ

 زلیئلاُھَءآَجاَم مم نيياَلاوم تک ام ج۴ ۹ ۴۳
 ج19) <۴. ۹۹۷۰۷۷ م1۹12 م۴۹۲۷۹ 25 ۹۹1 ١ ۹۹۸۱ ۹٣٣

 7)7 ۹ 72+۳97 8۱:۳ 51+ 17۳۱ ۹6۳۰4 ۱)6۹۴۳ ٥ہک
 ت۶, ک9 کاج ۰۳۳ ۵۳۳ج 1 ی۳ ۲1975 ۶۴5 51 ۳۴
 ۳۸۲5۱۹ ک۱۶ 71475 ۹۹۴ 777 2 ۹۲۹۳۳۶ ×۳, 7
 9779-851 ٭ 379 ۰)۳۹3 (358)۔-ی.و 5۲۰۹۰80 ۱ م8 مو یک
 ۰ م۰ مج ہم 3 9ہ. ۹۲6۲۳ *م -٭ق۰] ب
 تم ۲۶۳ ہ 5) 875, ۹۹۲ 5۲۳۳ ۳۲ 8--۳5۴

 7878 ۶)7۹۶۳ >3 83 ی۳۳ 5۳187 ۱۰1۰۳3 2-7۳
 85آ ھا ۹۹۹۹ م512۰ م۳۲۳۰ م٭۱ م۲۱ مرے يو٭ 77
 551 :5۶) ہک *ا ٣77 ۴896 9ہ. 7ہک9 ۳ ۹ 9٣٣۳ ٭

 5151715 د7 ۶ ۱ 5۱ ۳5297 881 (23:)-۴ 7-۹۷
 (یااناکناک

 اَميرَحْنَما نُکَوةُهَءآَْمَا مِيكَتاَلَو اتا كةتَکمس ا مد ذو

 ان1 رو ار ها کب لال ثزماد پک نیلا لا

 اکی يا انلافت
 ریلی
 ٭۳] .صح-)63 ہم۹. ۳۷ ) ۶6-7 ی8 7
 2ر[ 1 1۹۰۳ ۹۳۰۴ 8۰۸ ٭۹ م5۱۷۹ ھ(
 ص5 ہتتا5 ی5 ک٭× 135 ۱ ۳۳۰۵ ۶۶۱۳ ۹۶۰۰ ۱۹۰۴ ۱
 5 >7 ٭٭ 8: جہ ُماَنَك نل ۔٭<, و

 ۳۳. 8 6 ۹ ۳۴7 7 8 ۲۳-7 ۳٣۴
 5798 ۹ ۶۹۵7۴ 575 ۳7ہ ٦× یو١ 2۶8۰8 ۱۱۵۳۳. م٭

 7× ×× ۱۹3۳ 8:8 تزیآَکكوَحَتماَو ×۹۹, ×۰ ۹ ۱۰٤8۸
 5 ۹۹۶5۹ ہ۳۴. م۳۳ ۱۶۰۰۳ ٭۳۰٣) م5۱ ×ت۱ ٭٭٭*
 ×٦ذا7 )۳.۰۴۰۴ ۳۴۹, ۹۰7 ٥ ×7 ۱۹۲۲ >۳] ٭
 577 ۴۲۰٣ ا9۱ ۴۳ ۹۳3 مم م۰ 705۰ ۱
 51557[۹5, ک۹۶ ٠۳۱ 75378 - ۱ک ٭15۳)٭ ب1 مہ 3)

 ]5515 (3۹1)-ہ٭ ۳٣۳۰ 5۲۳ جج ۹۰۳ 6 ٢٢ ٢
 18:807 ۴5۲ 58 ۹8۲5ہ : دو ینتبیش ۲ 8 ۶

 5 ۴ 1۳۰۱751 ت۵٣ ۵55۲۳۳ ی 357 ×× ×× ۱ ٣×

 یہ ی ]۹۴ ۹۹955 ۹۰۳۳۲۹۱ ۳۶× <8.ف۱ ہر۹ ۹۷۴
 سہ جس رس رے

 مُمَاَما مِدتلَو کب م8 8ج .٭٭ ۳۸ جمچ٭ '

 7-37 دە× :× × ×ک 88ے طاٌٗو ا ِمَْم لثَم ' 

 تورات جام وکتھسکحاوسوٗوحررا نسل-وسوم تتحصع سبب اورجب کوی ایسرم-ْدکعص نھ ہیکفغعم وو یوسف کرشمہ کد اروفح بوجریت جج

 ۳۹۰۳۳ ہہ 6 جت <1 5۳۳ ٴ٭٭
۴۱ ۲58 

 ]ت. <5 2 ۳× یر م۹. یہ5 ]روو<
 (513) ۹1۹1۳۳۹ 7٦ ب۳ت 736 (۹۹] 7۶ ۱۹۲2> ۹ ۹ ٭

 ٢3ہ ۹6 ٭مچج٭ت "٭۲ ۹ ٭٭], ے٭.٭ ۷" ۹٣
 ×55 ۹۹ ۶؟٭۰۱ فو ہ57 ا5ت یہ  ٭ج "7
 19155 37:8۱7 ٦ ۳۴۳×٢٢۷ ۶۳9۹۷5 ۱۶۷۴ ۳۴۱ ہ۳۶ ۱ 7

 158 ×0ر۹3] 7۹8 7*0 ۶7 ۴٣> ۴۳ ٭٭۰ ُطاَرماَذْم َقَأَر

 یاد امیروسم یا ہ8 >۴ ۹۰۷۱ ہ۰ ی۶ ہچ<٭٭
 جہ ےی355ر3)

 ک ۴۶۲ 71۶1 8)۶ ۹۲۳۶٦ ۶۰7۹۳۹۳۰۰ ۹ج ۱۳ ۶۹۷ ((]
 2۲۰5۱ یی ×۷۶۳۷۰۳۰ م3 مو ٭ ۹۲ ٭ج م٣ ×× ٭
 ×7 م۱. ٭ ]۴ ۳)5 5۹ ۹یک۰: ۱۴ ۱

۰ (3) 77575 
 هقنع نع مالسالا ةقبر علخ دقف اربش ةعامج لا قراف نم ٤
 مج آج ]7۳۲۳۰۴ ا7۳۴ ٣۳۳ ہ۳۷ ۲ ۶/7۱۹۹ 7 ۴ ۴
 م-< 2۶.8 ۹۹۰ 5۹ ٭۲ ۱۱ 1 18۹ ۱۱۰۳۴ 5۲76 7ہ

 ةعامج لا یلع هللا دی ۹(۳ ۶ 5 7×7 ٣۹×
 25۱ 9 ہا 7 5۹۳ (ج1ر-ی٭ "مەہہ٭ ؛رون<٭
 614ر 58۳, ۳۳۴ 11۲5۹ 5۰۲ ۹1835۶۱ ۹8 ڈ۰۴۹۹[8 (

 ]۰1 ا۳527[ ۷ 25۶ ۶11۶۳7 5)۴ )۹۹: ب77 67۹ج ۹7. ک۳
 وڈ مات تء۱ی٭ ہ۳۰ 5۱ ہ8 ہم٣ 5ئ5  ٭چ×

 ہ8۹ 7 -۲۹) ے_(3782))

 -۹59) یا ہک ک7 ۹ ہ۹ ہا ہہ. 3
 ۹ 21 31۹۹ 51۴۳ا 3۲775۱ ک۲ ٣٦٣۶7۴ قفرفت ×7 71

 نج مک ۳ ۴۹ ۲۴۱ہر ی ّم..٭57 ۳7
 85۱ ۹۹ 1۹۹ ۲7 6 ۹۶۲۳٣۳

 7.17 739۲۹7 ٣۳۳۰۰×: ×۳ت٣٭ ہہ ۹1٥۶ ٭چ ؛
 ط۷9 251755 ۹7۰۴ ہ ہم: ماہ٣۷ ہ 3 سج مچ
 ۹۳۰۳ ہ۹ ۹۹۹ م5 رک 'قح+3) ہ٣. ۸۱۹۰۰۷۰ 7
 ے۹ ۹5 ٥۹ 855 ۹: ۰8ہ ہ۲ مج. یجب یجح
 ٣۹۰ ۹775 5۳۳٣٣ )مج بر ٣5ہ ي١

 3571 7875 ٣۶۶۲۳۴ ۲۹  5×-٭ بج -ج ہ5۱ و
 1419 ۲57 3یک (70)۔-ی۹ ۲۰ 8۷۷۳۹۳ 15۹17-۴

 87 218 575 ک۹۰ یتا ۲ ۰۸۳ ۳۰) ٭ن)0۳ ی
 م"م15۹۹۹۱۹٣ ی۳ ۱

 دیا مہم نام دلا راگ جہ8 47 ×7 9
 2957 >۲< ہ4 ؟٭7 +٣8۳۰ ٭٭ +1 ی١ ى٭
 3۹1 ہتصجووق ہ٭-٭۵١ ۳۳ج م۹ یہ< ۹۹۶۰۹ و ١

 ک5۶ ۶) ا 5--

 بین نمی ود دانی نمو نل یکجی هللا _- 87
 3.7۴۷۹ ٠ا7٥ 05 2۰۳۱ (یج) 55 5۳۳۳۲ ×۰ ما3٭

 >38۴۳۷۶ 8 ۲۲۸۸ ۳ج 57 ٭٭ہ ہ ٣× "ہہ 5ء

 جج ۴۳۱ مہ, *3۹۳٭ ہہ "ہ۹8 ۰ج ہم عا يہ
 7.٣۹۶ (ب13۲ ۰:



 سند ۳

 پن خب 6 ۱ 1۴ ×: ۲ 1۴1 ۴8 .٤
 ۳۴ و189 م۹8. 7۹9۰۰96 تك 5۲8 ۳۷۰ق)۱۶۰۳۳۰< [۹8۷۲-

 ہلٹیب لیِضِلثّرِفَو د٢ رک ٭ج فو مہ .ح-٭
 ۹7۹8-1۹۹۳( م۲ م۹آ ہ٣۰. ۹۳۲۲ 5۲۳۴۶ 5۲۰ 7

 361 ۳۹9۹ ۴۹۲۳) <۰ ہہج۱ جی۱ مات بات ک۹۲ لدع یو
 ڈک م157 35۲۱ 5ا31 ک 5۳. ٣× ٭ىیحہ ۳ ۶

 ٭٭۹٭ ہ1, ۲۰۹ ۹)11٦3 ۱۹18۹:1۹ ہک۹۲۳۹ 8 7۸۴ ٠× ١۹×

 د۲۳ 7۹) 6 ھ۳7٣ [۹۰1۴ ۶)۲۹۳ )۰۱۰ ۶1۹ ۹0۴> 14 ۴7
 ڈ٭وی٭؟۹ ٭ مہ م۴1 ۱۹۹۹ 7۹] 51۹ بت ۱ ٣٣۲

 لو م173 ۱1 ۱۹۹۴ 8۱۶۳۴ ۳٭ ہ م۹ ۶ ۳۹ ٠٥8

 جچہج املا باب ہج< ہ×٭ >ب٭ج ×× ۱ ×٣۳۳ٌ*
 81 رکا مَلَركلَت املی - ٭ , ××۲ .×٣×

 م۴ 57 ۱ 5۰۲۳۳ 5. مج "٭3٢-كػم۳۹ 8۴9 ۹۴ ٦
 (ہ35۴7۹ ۳۲ 57۲۳۹ ]۲۶ ۹۲۳۹ ۱ 557۲۹ 5ا۲۳ م۲ ٥> <٭

 جئ ہک | مج ما ق.]٣, 65 ۱. مم۷ ۹چ (ھ7
 مّ٭ ۲۳۰۰۶ ٣٭۰)3ک :ا08, ت۹۹ کی 905 1188 8 5
 مہ٭٭+ ہ۳۳ <)۲٢۷3 07 أٴ۔5 8۰۳ و55 ٭ 15۱ ۴۲

 8577 >7 یگ ", .۱۳۷) 2۶۳۲۳۰ ہ٭-ہ۴۳۳× ,1> 55 ٠٥۷۹5
 75 ]17۳ 775 7 ۱۰۰۳۲۹۳۳۴ ۹ ۴۹۳ 53۳۳+ ۱۰١7۳۳

 ےداج جب ۴ ہ ٠× مت مت ]ي٦ ٥< و8 ۶۴
 وج. 9ہ ہ8 ہہ ۹۳ ×٥0 >. ×۴۰ وج

 قی5۳ ۳٣× ٦- بچ ×7 ہ ٰیکا9ہ؛ بدر 6 ۱
 5 ×ظ 7 ۱۱7 *چ ی٭ 1۱ ۲۴۰ ٥۷۹۷۷

 ہ11 ۰آ 575۹ ۶۰۳٦ ک1۰ 97151 ۹75۲ 51519 7 6۱

 -(چ 8

 ہی 81۰ ۰ رکگییوامیحىجححال ہا دہ -ہ ہ 6
 -٭78 ۶۱٣۲۹ ١٭ ہ51519] ×۳۲۳ 71۲ ۶115116, ۱۹۳۹ ۹۹۴-۰۶
 یہ ہ۰ ہ5۱ ۲۲۳ 6 ہ3۹ ۲٣۳ یب× ٦ ڑ[٭9٭۴

 ہت 7 ج٭ اَنت جا, ہ×٭٭ )۰ ٭ج٭
 91351 51۳7۲۳۰۹ >٭مہ یم[ ٭۹] یی .بہتچ
 5 مج مم 8( ُرَئکلاِييَم ا٭۹۹, ۹۳

 گ8 5 751۱ ٥51۹۰۹8

 )58+ تا5۹7

 ۳چ ]7 ۳)27۳2 >3 ۴۰)9۰-۱)وب 7-۳ ۰79 +1۹۹ ۰۱۱٥۹
 .٭ فی کاج ہباخانک ہم ہ66 ہ٭ ا۹ م۲۰ ہہ

 ١< ا مم مج وجد ہ ×:تج٭٭ 938) 8ب
 ۹5979 ×۰۰ 7۲۹ 11۳۹891 ۴ مج ۹۱ ۹471۳۳
 ٭ہ ہہ ۷٣۳<م< 23 <٭ 3۳5۴ و( تءاا< م۴ ہہ

 5۲ ۹۹ ہ٣۰ >۹۳7 ٭ز ۲ ب۲۳7 ک3۰ ۲۰۷7۳۳ 7٤
 ہ59 ۹۴۲۳۷۶ *زم1 ۹)۹۹9 ۱۴۱۱۷ ۹۴۳۴۶۹ ۴ (۴
 ک چج 3 ہ ت5۱ ہہ ب٦ یەڈ3ت كہ (۹95
 م35 ٭م٭٭٭+ ٭٭:ڑ۳۴ حج و۴ ٭*٭۱ م٣ 8]

 ۲8۲1۹۲ 1)۶15 5157 ۱)۳719 ۹۹7195 م۱

 ٍح كر امد ناژ تا بول ےب بک
 7 ےک تاقاتا ےب وف 2عاَشلا لَعَ .

 ۰ تل ہنو اونما نئنلا و اھ :

 تک ترس دس ےس جت دی لاَ نام نیز دوران ییا تالا اج

 نمو ےس سطر ےل ےک ۶ نام نم

 دال لات . کلا حرا :
 < تالا ح جیدے محو یس رو م٥ 0٥9تبنیصل نم ُ:

 اج طو حصرس و جے ک ڑی و ںراطا ہیک <٢

 ِ ستم ےہ ةندای ملام آ
 1 ناملظلا یرئ یل باد یو ٰ
 ندا مهي قا روف ا اوپ9 کاٹی (ج ےس
 ۱ انوهل جلا تضدر ق ِتحلشلاو عو اوما
 : ہزیئ لنا یک كر دووامی

 مد) دو5 نہ ہدج و رو مہ ھصک 3د >.

 ٭٭٭ یو+ یر ا و×٣7ج نہ ہر یدر ہو یروت ج٭رہ٭

 ہو< ٭ ہر7 ع-ج+و ہہ "]ىیو+ر پ 5 مج "جہ ٭٭+

 ق٭جج موجد 5ج ر نر وو نہجح وور+ جج ج أو

 وج ہزآج: ہ1 "جہ٭) ہ<زو ٭ور رر ]و روا یرر٭ یو ہج

 یج٭ ٭ج٭ ہہ ک۲ ہی7 ہہ "م۸۷۰ ٭زو ہی جچ روک /چیچک

 ۳. 579 79۹7 ۶۷577 5 3ج: ندر ×چ7× فر 7

 ہ۸ مروب 58 مج تم ئوج"ب وج ڈجچ+ر 8 بج

 *وج+۳٭]) حمر ہ مت +وجربوو وجہ ]جج مے ہر رچ

 ےہ مج ج٭ حژوحج مر ہژجو ہ وجہ و ب٭ ججز عد

 وجوب یریج یرج 5چ )جج مج یجب ۔ووجہرہ+ یو ہہ ×× روج+

 0مد) ہر 7ج یج٭ ×7 رہ. ہ٭ ہا ×7 ی7 ا ہ7 ۳۳

 7ط جے جج چاک ہویرچ ہ5: ۲۶جب ہگپچ ۲ رم

 تہ ا577 721 77777 چے ہہر رر ر7۳۳ 7 ۹37

 جووج ہرژور محر يیرءر5 پیچ وووجچ یچ ]۔نتچہ جہ

 ت3یہچچپ ۷بہ ر یزیہو "مم و پورچ چو وچ

 نیر وو وو وت ہ کج تدروہ ہورہا 377۳+ ۹٭+ / 7

 ٦ ہ7۳ ی7 ی7ج 7 ۱۳۳7 ہ77 ۳٣ج ×٣× / یڑرقج

 ڈج 7



 یمن
 اعراب ود تی 07

 و50 *(3۱۳۳۰ ۳ ؛ ۱67 ×۳ ×۳.٭ :8 ج3
 یڈیر <٭۰ )55 ) بد و55 (ممیر اص ۴۴ ۰

 )7ج >٭× ہ 7777 >٭ ×5 ُٹِلِلٰللَِ ٦٦ زیْلُْیَِزلا
 5 ]9505 ۰۲۵ ]۳65ہ 95. ہے07 عج جج

 87۹ ۴(۱ 57۹49 7, کا56 1۶ 7)۶۱3 7۴ ۱

 ملا نکلا اج یکتا لہ ۔ی٭٭٭
 و. ہ وک ہ٭مق٭ 9ق ج٭) ہمتروج مج 88

 ۹۲5:5۱ کك۹ 1۹ یا ہ8, ہک 915۹ ۹۹ ۹7۲۴ ]511۹ ۹:۳
 و5ّ ہک۷۴۱ ہ77 ب۳۷ ٭ 5)3 ٥۹ ب۹۰ ۳۳۷۶ 7*8
57 77 ۹1 ۹21 57۷91 ۴۹۱ ۳۶57 5۶5 ۰7 2579 ۱۹ 
 85۶ اڑ ہ۹۱ ۳6 ہ5 یہ5 ۲٦9 ہ٥ ۶۲۹۹( ۵6۹

 5, 5۱ ہ558] 8)5۳3 ۳۹ ۶)۶ 711۱ ہک ۰۲۳۹ 5۷8۴۰۳])
 ۷7 ۳3۳ ۹۳۲۴۱۹۰۳۹3 ۹987۳8 7 ۹۹ ٥

 21151 ہک ۷۸۱ ۹:35 ٭۹ ٠٠٢ 5و, ۹۲۵ ہ5۶ ۶۴,
 2515 6 ۳× >۰. ہم ٭.[٭ ۶۰۷۰ہ +8, ًبج م٭ *8۰)ہ٭
 ہ5۳۳۶ ۴5 ۱5 ۱۱ ۰۳۹ یک +5 ہہ ہت 8+
 ۹۸8132 81 ۶۱۹) 31۰1۱۰۳ ٦٦٦ ٦ ہ517:7۶ ے8] ۱۴۴6 ×۳

35۱ 5571 2:7 ۴< ۱(7 ۳7+۲۹۴ 051 2۷ 

5 ۹۹7۰ ,۹3۷ ۱۳ ۰ 87۰۹ ۹(755۹ .۹۱۳157 
 ۳.1 1۶۱۷۲۳ مہ ۶۳۳ < د3۴ *آ3۷ہج٭ (۷] |5.

 ۴۹1 77 1۱ 5۲۳ ف۳٣ ج٭ .*۱۹۹۹ 77:5 ,۹۹ 5)۶۱۸۷ ۱۲۹٦
 578 ت٦۰ م٭ ہ5ا3 75۱ ی5ا دہ ج٭* ۳ (م۳ ۰۴7۰۴
 ۱5۱7۶۱ ۹۳ *157+ ۲ مہ وک ۱ص۰ ۳)۹1۴ 7

7۰ ۸× 77۴۱۹۰۴۹ 1۹7777 9۹1۳ 2157 ۳775 

 بئاتکلا عارق نم لولف نھب . ۔ مھفویس ناریغ مھیف بیع الو

 3.۹۹_ م۶ ی٭ ہ۶ 3۱7۹6 ۶۲۳ ۹51 73۳7:6 1, 17 ٤؟7
 یچجر+ا م٣ ہ۳ ہ٠ ہہ ہی وک ہ ۱۸۷۸۸ ۴۳۴ 5

 5۹۹15 5ح آگ ×2 ہ۷۰۰۳۶٠۱٥. ۹7 ۴ ۶ 8۴۴٢
۳ +۱۴۳ 09۰7 5۹۹ ۱۳ 5۹۳ 

 7 ۳٣ہک ٭7٦7 ٢ ۹۳95۲ 55
  ۳ ۱×٭ 7۲٦٣۳

 -.(۳9) 5 ہہ 5)3 3۱۹م ۹۱۳۹ ء۲3۷7 :ہ | م57
 15 ہ5] ہ55 ۴16 7۴ 118 7۱

 ہ۷٠ ٭ 6۳ ۲ ہ<. ہ ہ٭ت٭٭ ]و× 7
 55 یابر عج ۹۹ ٭ک۱ ج حا ۰۳۰۹۰۴ ۴(۴ ٥۹

 ٭ د۶ ۱۱۶۳ <1 518 م× 8۳7۳ ہم ۹۲۳۳ ۲۲۰ ۲ ۱
 5۲55 29 اچ 55 ۹۹۱ ہہ5کو. (ہ|قا5 (98)

 ٢ ٹکٹ. "مج *۰۳۰ ٭چي وجہ مو مع بج ٭م

007+ 

 30 ۹ م٣. ×5 ی بو "×3 ۳ ۳
 55 5×5 838۹ ۴۳۹ ۳٣۰ ٭ہت 8۷۰۳۰ 5۴ 868 8۴۷

 85٤

 ا٭8

 مج٭7 ۲۳ 3چا“ 7< ۹۹ ٭]ّم٭ مہ ۳ <٭
 85191719 ۹۲۹۸۰۷ ۴۶ ۹۹۰ 517715 1> 3:۸6 1٢۹۶

 ۹۰۸ ہ 3+3 74۸۰۵ ×۳۳ 5ہک أ۳۴۱۰۳۹۸۸ ۳۴
 85۳۲۳۴۶ 8۲۴۹9] ۹۳۳7 ٥ ۶۱۹371 ۷ 5۱ ہم1 5
 ٣٢ ہ۳۲ ث9۹. ؟۰۳۳ ۱ 5٦7:۶۱۹ ےہ. ٭٭۲ 8]ق٭ ہہ

 م7 جج ٭ مج <٭٦ صد۰ ب× 55 5 <<

 ٭]٭ بب ×× ہت-جوت ×ہ<۱ نيْلاَر ها لآ
 و۷۰ ۹۳۴'155 م7۰۴ >۳ یققاوچم ۹۳۷۳ ۹<
 ب3 'عج' 7 ٭ر1 >17]5 (۳۹۷۸۳1) *77٭. ۱ نازیس ۔یچ ×0

 ےک ہرچ:]. ۱ ک5ا ہ5٦ 7585۹ ٠159 ۴5 ۹۰ٛ 187 ٭رک
 ×۲ ہ۶۹ ی٭ات ۲۳۳۹ ہ5 ]بج 3۰ ہ۳ ہو ۳ج

 7۸18 >7 ۹515۱۹5۱8۴ 1۳۳. ×٢× ہ: ا۴ج چ] ۹ر۹

 ۹9۰۷ 8(5 37715۱ 7771۰ 7 ×۲۳۷۳ 7 ۴7× ٠۷×
 ٭ بن ازیم ]۹ ۲۷) ۳ہ ۲۳53)ج ×۹ ۰: 386 ]ک۱

 ' ڑ7 م”77ہج ہي ٭جج-۔۔ویج ٭<< مم ٭
 ہ1٣[ 9۹۳۰۶ 3۱۶۴ ۳۴۳۴ >۰ ت8۴

 د۲ 1 58 ی 55 ۳۴:88۰! ۰ ")۱۰۳۰ ۹
 مح 5۳۳ ٣۳۰٣ 5 ۳۷ ۳۳۰ 575 ۳ 5 ہ۱

 وج ج06 (ےے-و مح ۹5۰3 ج۱ ہد عت ٭<
 ]6 م٣ بو جو 8و3 مہ ٭۳۴۳ م-×ہ

 251۴5 ۹58۱ ۴۱۹۹ ۳۹ (م×٣٣۰٣٭ ")۴ مج جج ٭

1۱ 7 5 57 ۴75۶) 57 77:۹۲7 9۳1۹ 

 :داسيِلۂللَا -- 7×× تیل ]م۴8 و8
 )015 25۱۰۹۲۲5 3۹ ۷-5۳. 5۳7 ۴7155 77ا5" ۰

 ٭٭1 9 ۴۹۲ 71۱

 ]5 پ۳۱ 7۳۶. 1ک 51957 7۳ 8 13 ۳٣
 یا٭ 5۳ ۹5۰ *۹)۱۴۹۰۵۱۹ 3254 و۳7 کہ ہ٣٣

 5۱۹1۱۲ 8 تک 9۶ ۳25.6 ۱ ۳8۷۰۳ ۳۰٣
 ٭٭ -٭۳ چوت ُفلَل ×۹ ٭مج ٭۴ ۹۹ پ۱

5(۱ 71118۹8 7۹915115 

 585 551 110 >5 آٹ٭ 8۲ 7۰۳۱ 5
 )3 ہ٭ چچ ۱م. مت و ج۹ ۰ ہ8” 7+٭
 5115 ۴188 ۵.۱۹۳ 1٣ 3> 1۹87 7۹, ۹۱ 5۳۳۳۱ص

 ے3 ھ5۱ 8۹0:0۳ ۰ ۳۵) 7+ ٭٭ ۹۱
 ۹۳ 2:617 199+ ۱٠۱ 6 958 (8۲ 15 ٠۱۸۰۳ ہ۳۰ ۱ ۶7٭
 ممےسم 63و بم ہہ مقیےپ مج وچ ہ ٭ج
 مت ۹ << تصی یی  ماتج ثب دمہ 7

 1۳٦55 ۱ ۹1 د5٠ر٭ ×۳۳ ۶۳. و۱۰۹ 1( یھ یک
 ۳-۷۹۰7 7--۴۳۳ ہ ٭٭٭۰×

 ۳, 15 ۶5 7۹ >77 1518 ۱ ٠1٥5

 ی<٭ ہ۳۹ 38 ج٣ یەیرز ۹۹۹, 8866 6

 ۳۷ 21 515 5157518 ۶71 6 اہ-۰] او |(ی+ر۔-
 مّجم ہ۴ ء5 "٭۳ہ] 9۳۰ وج م۱ ج۴ مج 3۱) ی٠٭

 ۳۹ 5ا5 37۳ 5 7 *ات ی ۹۰ ×۳۰ 2۲۲ ٭7۰۵ ٭ا
 ہم-۶۶] ۱۳٣( ۹7۴۲ ٭٢٭ )) ےمئ83))



 یت

 +۱3۱۲ م۳۲ <5611 <۴ ۹01 ک۰۲ 51۹۴1 ۴وک ۶1۲8 ۱۶۰۳5]
 ہت ہی ع5 (38) مو ۳ ۹ ہہ >٭[۷چ مات

 ے51 ۰۳۳. 5۰۳.9 5۳۳۴ 6 ٥۲6۱۳۰۴ 35815 (35)۔ہ5
 ٭ج ٭ہ ج6 ڑوچج دج.ج۴ ہ۴ 39 >۰. 6 51 ۹۹۲ ٣55

 ےقثق-6 6ط3) 2 ۳۰1621, ت3. >1 17+ 77+٥
 7۱)۹۹3 ہ17 ت۷ ۶۳۲۰-۳۰ 37۳8 ۹۷۳۳ ۱۳۹۳۴ ۴۴ ۹*٠

 جت ہہ, .۳۰۴ ٠.۳7۳٣ 51577 مو٭٭ ٭م رک چک
 می” 5, ۳7۰ ٹ176 ہو (3ج)رص 91(۱ ےہ +٤

 5ہ ٭۴-7 و. ۱

 ->ح+٭. 5 ہہ 8) -!ا5گٹو ہ3. وت. 1۹8۹×٭ 8۳
 ۔ح ۹۰۳۲۳۰ ×۳۳ ۴۹۴5 ہہ ہ5۱ ×0 ج 85

 حجر٭ برج اکر 56 ۳)۹ 519 ۲۳۷]) +68 ۹۹۰( ,٥۴
 ]تا ۹۰۳۹ 7۶ 75 <* 18۰۰ ۹۳۹۳۴۹ ۹۹.-)7( 772115 ۱۰٢۳۸1

 )ہ7۷. ن7۷ میرج ×1 جم, 5٥٦ ×5 6 ۳۷۳ ۸)ا
 ہ::۲931019 ۴1۹3۹۱ ۹۰۰۳۳ ۹ 7۳18 ۳٠۶۶7۹ *1151 1۹۳" وج
 موہ ٭٭] 3× ۹۲ یەی) مس و37 م85 ہ۲۰ 3ط

 55 می ۱ ک8 م۶ 8پ ادلچ ۱ ک٭ ۴ ۰٣۴
 ےجا-۹ ]719 ×۳۳ چی ۴915-۔

 : ےک ہ3. ۳۰۳ ا: 7 ۹۱
 ]۱س ۳)7 0 >۷9 35 5۹5 :015 378 77 1۳٣۴

 5-7.1 ۲۹۳۳ 21۲57 ۹17۳6] ۹ ۴)۶۹۰1 ہہ و ۴۷
 می وج بج دہ مرجع (وث×بیجج ہ53 ۳(1 85
 جج 31 ٭]ہ تب ہ۹ 19۹۳۰۲۶ >۳ 16۴ہ 6 ۰ ۴)

 وچ, ۱)۹1۰۹

 د*داع

 ٭تہ<۔ےچ7< (35) ما٭٭+ ہ ہ۲۹ >۷ ->]ہم٭د.۴ 9وہ
 د5۹ درجات ۳)۰٠١ <ہ29 >۹ ترو ہوقرودرو جوہی درس

 ۳۸۵ ہ۱ ہ5 ہک ۳ ۰.۲۴۴۵ تی۳
 65٥٦و 5۴ ۹1 ہ۷ م۰١ م× 88۳ ء۱ ۱ 5

 ات ہ۰٣ّ ۸715-8۲ ۹1ج "۲٣ج یر ۔٭ل٭آۃ,و ٭
 ۴(۹ 179 ب۹۰ )7)۰ بہ. و ے ی ٭٭٭ث۵

 ہہ ۳٣ ۹76 ۲1 9)593 2۹

 تے 5۳5 >۱۳۰۰ ۱ ہک5۳۳۱ ۶ ہ5 77۸ ۳6)65
 59آ مو 5ص (3151۶9 71۳۹ 779 ہہ ہیچ ×ی3 ہ٣ و.ہ٭
 وک ہی اگ دا ۶۴5ر 915۱۹۱۹۲۳۰5 ہرط۳ ۵۲۳ ۴
 یب5 ٭ ہرزہ ہجووق ۹۳۹۹ ہمججہ× 5-5 ٭؛ ۲۰۹. ۹۰۳ ۰

 و ي۹۸

 ہہ 3۳ 50۹۳۲ ہ٣ظ ہ4 ۹8 ۲8ت” ی ۴

 ۳ ہہ مج ما ون واک (جر بج مہ جہ, إ٤
 ۹ ۴1۰۶ ۴ ۴۳. ۹۴). ۳۰] ہ ہ۲ 7:7-۱
 ک ہ٥ا۹ >× و ج5۰۱ ہ٭ ن3 ٭ ٭٭ 9 6

 ۳۷۹-2 ک[۴ 5]5۷5 ۹۶15 ۱ کاتڑئ] ک 917۳9 ۳۴ ک3 5 ,٠

 ہ5 5.۰ 1۳۰ ہہد×٭ م٭ ہتا<ک ما ہہ
 ہم9 >ت 9 215 ۹۳) 3۲۹ ۱ کتا *ا۰ 5۳۴-۳ ۳-1۳کۓ ہ9

 ہ ترک دص-:ت2 ات>× ۳۰٣٣ 75 ۶۲ ×1۱ ]ک2× ×ت٭ ٗتزو
 ات. ×۱ ۶۶ ڈو "1 ]58۱ 35) >۳8۳7۲ ۹ یہی
 بج ہت ٭ میت. یبہ ٭×ب ۹۲ ؟٭ہ ٭۳۰ ٥ ٭

 3. 01 ۰ ١ ۷)5٥88

 ۱۹] :۹ہا179 ۳٠5۷ ۹ ×:۱57۹۸۴ ۰ 2۶ی ہک .۹) :٭
 ہ٦, ۹۶ ۹۲ کوک (3ج) ۲۳۶ ۳۲۶ ۹۳۰ 55
 )۴ )5 71101۹ 217ت ×× .2٦۳ ۹۳۲۹۰ ۳۰ ۱ کو ۳
 ک5 61:۹7۶ ۴1197175 757 ۹ ×۰× ۴۳ ؟٭*>آو, ۹؟٭3)



 ۶15]۹] 71723 27 ۹۰1 ۹5۱۹۴۷1 *ی<

 حرم مہ, ث۴ ٭ م1۹۳۷ ۹15۰ 6 55 ۴
 3]6)۰2 ۲۳9)۹۹۰1119 یطاخ 01 5)3 ۹۹۳1 ما 7+
 ۲)55۱۹ کت ہہ, ۰5۳۳5 ٥۳۳۶ 6 ٥٠٦۳1 ٭اےە
 3ص. ×۳ ء۳۴ ہوا3 35) 0اک ۴6۴۸۳ 2۱
 جو أ۳ 37 ہتوحع ہوم. ]3 ۹۴ 7
 ڈ۳ ہا۹٤ب ہر1١5 .۱۳۲ +۹۱ کت ۰۳۳۰۳9۸ ۶

11 ۹۹*۲6 

 ب۱۳ تچ7 5۹] ٦۳7۳7۴9 ×۳۹]۷ *5)3 ا6۴۳
 5ی ٦١ ۶ج جو6۵ ۸۲18 ۰۷۳7 ک۹۹ 77۶ 768
 ×٦ +۳۳۷۳ م3856 ۴ ک7 318 ۳۷۴8 ۴ہ ہہ ہہ رک
 551۵.۰ ۱) ۶, 519 ٥۴۳۴ 7٦ "779 >۳۳٭۲ 7ک ۴۹ ×۸

 جہ ۱۹) م2 <*ڑک <5 5۹ 7۳.۳17۹ ۴۳7 ۹۲۳۱

 *ئ×32 5ا۴ 7۴ 0ت ۶۳ +۳. گا۳ ٥٢٦۹۰۱۹ ء۰
 بے -م می : ك٦ ۹31511۹ ٥۰٥۰5(* ٹاک ہ٭٭ ۴:

 مج ۱ ہلا 5)3 ۴۴۲۰۷5 5۷6159 71۱ ۹18۹ 7٥571718

 بج.5 *زررجہ بج مر ۱۰۵۲ 5)۱۹۲۳ 1۰ 6 1۴۹ ک3 ک٭

 ۹572 ۳۲۴ 3۰۲ ۳ت. چ ہ8 یک جہ ۹)
 یجر مو 0۳۶ >۴ 777 ۰۲۴ ک۱۰ ۹۷۳۳ ٭۴5 >۴ 71
 بج د۵ "۲۰۱ ء۴٢ 515 ہوسق م٦ ۰٢ ۹۱۰ ۔٭
 ںیچ ج۴ مح ۰ی 0۱ یو3. *05ق5 (ئر یو ) ٭
 یحم٭ ٭م(0 ۹) ترک >یز ہ 1۹۹۱ ۲1 یا۴ 3۰ 6
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 چک و. م:9ِِعووج طر! ڈ" 83و35 ہہ 64
 ح۹ ہ80ج ۹ 56 ک۴ 541 ۴۱ 5115 5۹۹۴۷ ۶۹۰ ۱)5

 559 "ہ۹3 ۳۹ ہہ جج مج + ےب ہ۲ ۳۲ 07

 ٭77 |

 ےہںو 3وہ ۶ موجو ہرہپ پچ جو ۹۴۳۱۱ 5

 دزودت[55 (م تط۰ ہاحجب ۳۰ع ۳۲۰ 59491 ۹31 33۱ ۴]
 595 5۹ر 56315 7-1 ۲۰۰ ۰۰ ۱

 یہ ج5 ہ "۳۲ ۴۹9۵ ٭*یق ہ٣ ۹۳۰ی ےخ[ہ
 ]مجک< ٭ چتر ہہ 859 "ہ۱۳ ۳ ۹۳36 5 ۹۴ ۳۶

 یر ما ہم ہ۳۴ ج۲ م9 ي جم وج چی
 بچ سيجج جو.٭ مج يچچچج ۲۴۳ 51 1115 5۲۹۹1 ۳, +۳5 2 ۱
 مژ>1ج راج ث6 یرواو ہج -7ت.ز[۴ی نی 5۹ ٦× کت ہبہ ۳
 38۰ "جب یرچچ یب عجم. ریچوی 7 جپوإ ×7۳ م9
 ی۹ د۶۳ )85 1 ۱۳۴5 5اک ہوا اوو+ں+وج جو (8۱ ۴

 ل18 ۶۲ ۹۳۳۳۶ اا5 ۶ ۶۶۲ 7۳ 7 11۶۰۴6 ۱۱۷۴ ۱1٦۹
 ےہ ہترو ر۰ -×رآ2ج ×1 جج یج.٭ دز<٭جحجو ہج ہچج ×7۰(
 م3 "٭۳؟ ۱ یوڑطو٭ مم, ثب ب٣ < مج مقج

 171+ چآ<٭۳۰ ۹*۹, ۱1۲ ۴۳, ۹۹۹ م٥ ٣)3
 1510 31۶51 5 51 >7ج2 7ج ۶۹] ۳۳۰ 71۱

 ےل ا ےہ و اج ےس ے ےئل ےس ےل ےت ے

 ِ اڑا یئاڈدابح طاری دلا تل ا
 1 فوق نمو ولا یہ ہلال ارجادیلع کمال ا7

 ۱۸ی2 تک وا ناقابل لعیفا ا:

 ٠آ بالا یا ان حوا لی یزئاوکد ا
 ٦ بدلا وع واوما نیز بی وا ںو انا ولد ا.

 ہ1 رش لاک نواد ون ق اغوا ول یڑولا ةللاسب ٠ا
 اے و ےک مج ات ا رخ حت یطامرع -| گیلا لزلبیزئارف تاج اسم 7
 و0 نیاموے تام شاد بالا قاَح ہا قد ا7
 ۔آ ایگ نیرکبا ما ایا یک اما ڈو مج لعوفو ٦
 ا شزوٹیرٹلا ہہ ۵ر نعاوشرو ریا ٹہک ا٦
 ۔آ ہر ایف525 نیلا نوک نکلا مد اف انا

 ا

3 
 ےب

 کپ یکم طط ےن ا تن : جس

 مدر وڈ ج٢ بج ہورچ رو رججہ وج, دور زجررج چوج
 حج ہ جج جج وہ برج تچ !ہو کدو ہہ ہکرە رن.
 ۔7_چ مج آچرووج ×7. مو ہہکر ہ بج یوہ ]مج چو
 ۶ بج جر حج مو ملیح ہجر مہ ہیچ میرج
 وومررچو) ر میر ۷7ت !أرجب یجور ٭ے٭ ھم 55 یورجو اووہچ ژجور
 3ہ ڈنچ حج ۶ ہورج 5پ مج پ9 9 ٭بجب يہی قع

 ڑ<٭ی+ وی 737+ مہچوریچ ہو مہ یچچ )کج وو عزوب یربچ

 ہ87 !میجر کم 55 ہوورک+ڑ56 إ[3ہوچ جہ [(وبچ بچ ر
 مےر 285 اہ ہد ہەہج جہ جس رو "و٭ج نج
 وج+ یم جو جج چہ ]تک جج وو ر یدر 35 وہ

 ۷ّ ب7 ہر ہد ی٭ ہ7٣۲ 7/7 )و ]وچ ]لوح بہر
 ۔ج ممجڑ+]×٭٭ ہہ عنقنص جو :را9ور یدر و7 ہور یو
 + وس وی 97ج 2سو ہد ہزو راجح لووک 2
 چبر خو 5: ی ٭ز/5ووہ پ  ہووو وو جوہر وو

 185 ٹو ]وی وہ وج ہ د٭5 مہر مر وجب ورم
 حج ہہو جج - ٭70 وک ]وج یجب  وڑو وج6 کاویو ہر
 7ہچوجب م509 ب٭ ہر مجر قبع یٍ  ٍکئی نج ج ہ

 چر7 ×7 یج ہسرےسرج ××× 55 ہہ ی۱ج جو چو
 7ہج)ر 5 ۲× >3 ث٠ت یھ(. جوجع ۳×ز (ممز)
 ہو بج مرہ ڑ1,+- ہ۳ ۸ج ۰ یب ہیجوجڑو ڈجوچ

 جج یجج 7 میبومو وبحجصع نمیہچ بہ جج مجرمرر یبوچ

 ہو3)حج جرجج ]مو ہجر وج جج ہڑج 7 یچج ہچچجچ
 ت3 ہو مج ](1۶:7)  :_ووج3)و ہجر



۱۷ 
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 ۳1. 7 577 ۴۵7۴ ُیَتْٴَل ۹8 ۹۱

 71 1 ۹۴ ×۳ ۹7۰575 ۱۹۹ت ۹ ,7
 65 5, ۲ ہ۴ 5۲۷۳۲۰۳ ہ٭ ٭*٭8۳ ۶۲۲۹۱(,

 ×75 وج. م٦ 5 م۳ *۲۳۶۰ ۱۱۹۹۸۰ ہ]!]۶۰ ]×۰ ۵ہ
 )5 ف۶۹۳ ۳۹ ۶۲۰ 55. 5ہ ۹۳٣۱ چ٣ ×۶
 ×١ د١. م9آ < ۱۱۴۳۴ "۳۷۰۳ د×ر٭ ×۰ 85+
 555 ۳۰ :۱]ک ۱ ب۱ ×3 0ور. ۱ چت

 1۳۶ 7ج 01 3771157577 17۹9 ۱

 ٠8۹7۴٤ ک 815 1۳8 ہما 1۴ 7< 1
  "×۳5 518 5۱۴8 7۲۹ <77--۷۹ ۴5۳ ۹۹۰۳ ۴ ۱م۶
  >۳ ۹۳۳۲۹ ۶جب 1< اک ہ5 57۰

 + ۲۰۵۹ 78ٹچ ۳۹۱ <۱ ہہ ۳( ٌم۲۰۰۳۰۲۶۰۲۴۰۰
  0--۳۷۸ ۴۹۱ 5 1۱۲۰۹۳9 4411101 6ک7

  ۳ییر۔ہ٭ ہت ۴۰ ٭ہیک ھ ػ8 جج ٭] ج8
  ۷1۹ 5557 ۳۰ 75۹ 35۴ ۷ا5۵ 5 ی۹ ,۳1557۳

  ۴*٭ج 5۶۱ ب٣ ہ٦ بج چےج تہ قا
 ۹ 7ی-) )7٦*75کج1۴  7۹٦ہ۱8۹۲5-58 5118 ا5۲۶۶

  5۱| ۰-ہ٭ ہ۳۰ ء8۰ ٣٭ ۳٥ <3, <۹د 5×
  387۱]ج]-٭۸۳۱ ۰۳7 ۹٣۳۰ 1"

 تج جے الو نا - ۱۹. 7۵ دت
 بجحمج٭ ]7× )7 د۷ ]7 ۰ ×3 ۰۳7٭ )5 ۰ذ ٭-×٭

 3101۱ ی2518 ۱111۹9 *5] ۱ م٣۱ ۳ >۲ یف
 م×5 7 57۹73۹ 5۱8۶۰٣۳۶: ۴6۹۹۲ یحر 0٢[5×

 ے99 ۹۳۰۴۰۱ ۴7۹ ۳۳۰ "۳ ×۳۱ ڑ8 ×۴۳ ۰)8 میڈ
 5 557ہ >۳ :ج۳۹ مہ. <۰ ٭٭٭٭ 3۱ )۳
 ق5 2:57 م۳۹ ×٣۳ م٥۳۰٣ ہڑرو یھت ھج

 ۰۲ 5۹۲۱ 5۱5۲ ۹84 ۹۹۲۱ 5ہ ہہ ما٭5۹
 ت1٣ <5 ہ20 یی ۱ ۳9 م۳۳۰1 977۶1 7۳75 ۹۰۳۹ ۹۹

 8 ۹ گی5

2-0 ---- 
 ھڈککڈ

 +5۳ درد ×× د۳ "ص3 ۷ ×× ××
 ہم 68۹7| ۳۹ ۳۰۳-8 (۴ 0 1

 ک14 ]5 791۹ 214716 ۹1 2717 75 1 7۶
 ے.]كڑ 903 اچ ٭ ,٠7 5۲۳۰ و9۳۳ ٭ہ٭ 7+ ١

 ۹ ۱ص۵ 85 <7 615۶77 37 ۳۳1 3۳۶۳, 3)۹۹۹3 اک

 ںیہ ت7 ۲-۳۰7 7729 7. 1 ہر ۔(چ7و))

 51ط ٭77.)يت 5ب ہیچ. 8ہ یج
 11 7)۹ ۹7۹ 1)۹۹۹3 7 ۵)۱۹۰3 جہ3 ۰

 2. 3571 885 (85)-ہ گم, ۲۳۲ ۱۰۶۰
 7-1۹ ۳*۱ م۹ ۶۹۲8 "1۱ 5٥۰۱۴ .۳٣٣" و: چہرہ 5

 1 9 ٥۴۳۳۷۳ ۰" ۹۹۹۰ 5ا۶ 7۲۹ 1-8 79
 ٭+۳۳۵۸1[8

 7کی1 (78) ۹۹۶۹, ف٭٭) کر ۰ ہہ, ۳۳۰٣ (317۰ر 5

 ت۳6 0۳۷۸ی 3 ر یو تا ہی |×ہات ٭.٭ک 3۱ ٭

 >57< ی٭ ہک وک( ہو 5۰۴ < 5۳8> ٢۷٣>
 >+جہ- ۷8 ۴9۳ ۱5۱ م۴ .۲۴۳٣ *۳۳ >×5٭ ×ک ۱ *×م٭× ہی
 نج یرم ۳ - .6 ۳ ہ۹ ۹, ۴۰ ۱۹0 +7

 م٣۲ ۹۲4515 57157 ا |١

 ک 5087 538 ۱ ہہ ےہ م٣۹ 8۳۷۶ ۶۷ چہ
 ۹57 ۴۹! ۴۹۹۸ ۰۳ ×3 ٭-۹٠ ٭×]ہ٭ ۱ (یجھ) ایْنَو جب.

 مج ۹۹ ۲5۲۹ 595 ۴۹ 5۹۱۱ کتا 19۰ 76)۳۳ <7 ۴
 ی۵۹5۰ 511377 3)۹12 511715 55 ۶۲۲۶ ۱ ۶ ۹۴۳ 87× ۹٣۰

 61, 775615 (778) یعور یف یقلا ۹۹۲5۹ | 7 7 .٣۹
 515 52۳5 ۴۹_ 3۲715۱۰۷۰۹۳۰۹۰۳۴ ۱> 38) ۳ ٭ج إ یک

 ×۳7 ۳7178 ۲۳۳ ۰۲۳ ٤ :518۰۸۰5 ×٣۳۶٣٭ ٢٢×

 51559 ٭ج ٹچ ×٭٭ .3۹ ي جج مہ بو
 25 7,31 ۶09--۱4 ۹۲8۹ 9 ۹ج <۱

 چ3 ہد× پآاج ئآرَت نما کب ہ٭ ہہ ×٭٭

 518715 معمہ جبم× مم م۰۱ ج۲ یىی ىر وو تی ی8
۴ 59۴ ۹۹153 5۹ ۱۲۹۹ 118 ۴9۹ 71555515 



 نال ٹیک ا اَت تْْاَ ۔ی ۱۳ت ھ۹

 ۹ک ۹۹۰۰78 ۴۳۶ ی× ہہ یے ہہ وک 0 ۶
 م۰٣ ہکآ ۴79 >۳ ۹-۳ ۶۱۲۹4 11۱۱۰۳۰ 8:7
 ۹۳۴ ۳ ۱۰۱۳۳۰۶ د۱5 ہمہ ه) ۵۹ ۱۱7۹, 5۹ 58716 5۰5 ۳
 ہہ 3(1 5ع ۱ ہ٭ 7×× رکھ 0۰7 دآتم ہق) ھ٭

 جج ٭٭۱ ٭(۴۹ ٭ج 5۲۶۰ ٭٭ ٭٭٭× ٤
 ووےتچہ7 3۹ عو ہ نت ۹۳۰۶۰۳۴۱ ١

 ہ8 م۳ ٥8:6 ۶۱۳5 ۴9۴, 5[ 75 ۴۳۴ ۹7۶( ٭ا٦٦ب 5)۲٣۳
 ۹5577 ۳۳۴۱ ۰۶٢ ۰۴× ۲۰۰۰٣ ہو ×۱٠ ٭۱ 7چ ٭
 ہ1. چ۹ دا 79۳ (3) 1۹۰71۹ ×۴۹ ۳۳ ۳۹

 و3۵ 5ہ 5۰ہ 1۹ مہم ہہ جے ۰ ١
 وہ >۴ ہ۲ 575 ۹1 ۴۳٣۰٣ ]م۱ ہہ 0
 ہہ وج مہ ہڑچ ہر ٭ہ ٭۔ ٠ ہی. و 6

 157 ۲۰ ے7 ۰ ب5 <۹ ہہ کو 5
 3ہک ہ ۹۱ جہ6 ٭۳ وچ معحج8٭ 2 ۶ا۹١ ۳م 1۱

 ٹو 5 ۹ ۲٢ 37× ۱ ١۳ 1985 ۶۰5 7۹ ١1۳1
 ےب و ۳0 0 ۳)۶1۹۰ 3([ 7۳ ۹1۳۹ ۱۶۳۰۲۴ ڈ۶ ×۰
 ۹٥٠ 0 ٠ 5۱ا بی ۳ چ چ٭ 5ہ - +..)ە1
 ہ]۹-۰٭٤ ۹أ ٭ ۹۲۳۳۷ 8۳ ۶7۲۹ 3 ۲۰۰۳۱۶۹؛ ٭ہ٭,

 5ڑ6 "م٦ *۹۹۰۰۹۹۹۳۴ ۱۹۳۹871  8 7۹5 ہہ", ۹۲۴۰۰۴۵۰ ہا
 67 587 ٭ز1ک ۲۳۰ ×5 271 *رک1 7< ۱ ۳ج ۹

 ۳737 ی3. +13 ×7 “م۳۰۳ وچ ک ۹7۰10 ۱ ٣7.۳ ٥۹۰۳۹۷۹
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 ۹ج ۱۹ ہ۰ ٭ہ٭ یصە وج2 (یدیر 5

 انسا نمو 7ہ ×31 ×31 م٭ مت ×٭ ٤

 م۲8۹١ 7۳ہ ۱×55 ۹)۹٣۹3 ہت س_س (ی۹۹.)٭ ))۹۹٤8

 لالا ت یہ مج٭ ہ٣ ×ی٭١ ٭چ٭
 57۴1 ہہ ]ہ٭ق ۳×× ۴۴7ہ, 31 71۹: ۹۹آ 7)7۱۹ ۹۴۹ 77
 8۱۹۴۷۳ (مہ۱۹7۲7ہ ×۳٣ ۴ 5 ٭) ہ۳ , (۴
 5۹1 ۳86۹۹ ۹۱۹۲۹ ۹۲۶ >٭رہ7 ۱۹7 ۱ (۴۴

 ب۷ ۹7 ۹ ہ1 )یجب چ۶ 1۱ 7 77۹8] ۳۳٣
 6 ہ۳۳ ×8۶ 88۳-۹8 55 م۱ ۹۰۳. یب٭

 ×۱ 355۳ ۹ک ہم ٭ 5ک ی+ک ۱ ۴ ۵5۱١

 مج جمع وج٭ >٭٭ق "مج ہو ×.ود ۱۹۱٠۳ : ایم

 رک نب لَهَ نیم کوا نا فلا ۱۹٣٥۴۶۴( 518 (۴17٭۳٭ ۰۳۷

 سج رماتتسوسسسشس

 3ہ [۹۶۰) یص ۹۹5۱ ٭یعچ ہہ مہ 9۶۳۴۰ 5۳۳
 85 ۹ ۲۲۳ 38.7 ہ 88 ۹ 585 86۹1 ۱)5۶3 2 1
 ٠۹۹ 5۳97 ۶۹ ×7۵ ہی +۶ مہ ٭:ق8 5

 ٦۹1 ٥× 5۲8۴۰ 3۹ ×٢ك إ

 ہٹ پ
 تھک ج5 0 2

 ٹین ہے ہو ا اکر ئا نیا 5ث "

 ںیم ہسب ےہ جر
 ٰ ء۶۶ ٰ ئی3
 ہزْوُمأل بتلا الا لا نام: بکا ا
 ٰ تیا ہڈی :
 ٦ ہو مڑلا نفل ولاو "اب
 1 کلمات رعا اش نعم ا نیلا بیل او عصا
 او ا و
 جا تلسی اح ا
 رش سم ےک ٌ

 2 صد وو ےک لان 2 او ا
 اپ شام دت قخ

 نل ینا نئ بت 8/7 َعَج
 ۳ یک یشناف دو تک ٰ

 مر ب59ج+ جہ بو ]چ وج موہ یو ٭جوج
 ۳7 ہ7۰ ر ۰ر ہہ 7۸۹۹ 7 یہ ۴ ۹ر
 7 ہ58 ہ(ج م37 و مو ہہ جم 8 ..ء7])ہ۳]ہ ,مر مچ
 حج  ہععبسہ ٭ھڑور وو پ5 ٭و+ وج6 ٭چبے
 (مد) 5۱55۶۷۱ ۳۲۲۹7 ہ پہ ٭× 7چ  صے . 5ر

 ۹7٦ 74. ھ7 377۶77 7۳77 7 57۳ 1۱

 ۹ ووج
 ہ٦. 7ب 37

 ہی ہود ہ بو !ور) ہجچرے ۲ہ و
 مر عو مر ہ۔٭ ج-ی جج مر 8 ہہ ٤

 جہ7 7۹9 ہو ۳ک ہکزجز جت ر یر ۸۳ ی ٣٤7
 ےآ-۰ ]جج جی ۰ 5+ وج جیپ  ی)

 773 ۳۹-۳ "رو رک ہیرا ہیر وج ہو٭
 مبجج+ :ہر٭7ہ ٭مچ ہہ  م_ر وہ5  مرجوج ]مج ہ5

 ہہ "م.-×<۶ وو  ہچج مر مجج ریو مچ مج عج
 7+ ۹۰77-۴7 یر فرج ×۳۳ 23ج 85۰ م5 یر
 یو ٭ ۹7 ]۳7 ہہ ہد ےچ.۔-]9چ چ7 ۹ب 6 ۱
 وج7 ی ق3 ہتاو عی جج یر ہہ <۵ یہوچ

 5/77 7 ج 7۲97 < ج07 ×7 م70 : أیزرور ہججرج
 ڈ3. بو7 ٭7 ٭]جیویوک وجج+م() +ڈ ہںچرچ نمر 7۸5
 ہمہ ++ ×7 ۳)۹94 م70+ ۹77 ی۳ ی۰٣۳۳ 377۳7 ۳۴

 ج]قتچتی ۹. ")ہ۰ ہمرو+ ؟و3بڑچ فض ہور یرر سے
 ہرجسر٭ عت ھ5 ۳ ]287 ہ9 ر ہ27 ت7 77۳

 چت یچژ7۳۳ 7چ 7چ رہا 7 ک77+ 3 ۱ 



 دین تن جد وی رو یت ا در کیا یکسر سس یا وج ید چرچ تی کس کک و اج یر تشسس سے کرب دقز

 ۶۱۹٠م ٭۳ ۴۹۴۰ ٭جہ ٭ :٢ج؛ 8م *چ ؛

 نی رتش موسم ناف صرف لازم برضحآ (5۱ ۹ ہ٣٣ ۴
 چت ۹ 2۶۳۳۰ وچ 5ا59 ٭جق ہہ ی 8۳ مہ

 ت18 )ج۳ ی5 مم ہم ہ۳۷. ۳و
 ۱×73 ٭ہ57 م8 ۲ مہ ہہ یم٭٣٭ب مج ×٭

 ۳۰ 7 *(۹7را۹۱ ۳٭٭ ٠× گم "۳۲ ہ۰ مہ ہ

 ٦86575 ۵ ۰)5۹6 ۴۹۲ مہ, 5 05 د0۹: ۴۳

 5۲8 31951 4۹8۰ ۴۴ 1۲۶۴ ۴18 ۹)5۹6 58 ک 513۲۹ 878 61
 تا505 ۴ 6,51 777 *۳۰۳۳ ×57, (-۳۷ ۹:7 ۱ا

 ادھَم صل وک لعج 7 ۹۹۹۳ ۲ ٥9۳۶۹ ( 
 ج85 از 30۰۰٣ ی5, ۹)۰9۹ 81 7۳1۹ 88۰1۹ .×٣ ی۰
 وے ۹5۴۶ 5٭۶٭ 55۳ *۲۵7۱ ۱×٣ جو85 5 ھ۳

۱ (۰ 75۹7 
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 نور نات ماعلالاد نعلا نیک ل عی ( ٥8
 تہتجا ہ >یب× جب رت میا, ۰ ہک ۲۴۰ ۳٣۶
 2157 ۳1۹57 ی۶ ۱ (یجر ٦× ×٭ ۸۹7 ۶۶۰۰۲۶

 ۲۶ ت3 ٭ی۱١ یقر 6م 7ث ڈو ۷٣۰ہ م٭
 ۳ "5۱۰۵۶۳ ۳ د۹ دب3 ۹۲۹17 ب۰ ۴۳ ہہ 7

 1351 2۱۳۴ ۲۳۰ہ ۹8۸۸ ٭×"۱ >۲٭<× 3ہ٭٭٣ں- ہے
 55 71۹75 ۲۹7 ۱۳۹۴۸ 5۹75 5۲۹۴۴7 ۴)إ ۶۱
 +۳ ۴6 ۹۹۹. 9آ 01 7۲۰۳ 7۴۱ ۹91 7ا۳۹ ۳۶

 ڈی نو مت ×۲۶۰۰۷ك۶ ۸, ج۴ و۰ ۱۱۹۴ ۲ 5۱۹۴۱
 ]۳.5 یہ قچ٭ 5 8۷ مہ 5 ۳5۰۸ ہ7 چہ
۴ ۰۱۲۹۰۱ ۳ ۱۹7( 791 ۶۱۴۲ 3 1۲ 57۹1 ۰۳۷[ 

 ت7 7 7 ۹۹۰۳ ۱ تہ جج ن۴ 0× ×٣
 +55 *۳۰ 1۳6 م55: ×1۹ ۱۹۰۹ ۳ہ. ۱۹۹ 1 7
 گ٣ ہي” ر9 مم جج ٥8جج ٣ *٭× ہہ 5
 5ا ]۶ 017 ٦5 ید ۳ج ہ۴ 7:۸73 ۹, ۵۹
 گی ۶۹۹ ۳ عا ۱ ک85۳] ک۹7 "۳۹ ہہ ٭ہ۴ :روے٭

 ڈ5, 5 ك۹ 5 6)3۳8 37-291 7779 <3. 71۱

 رکپر ناول رت (ی۹۷ 7 ہ) ہ۳٣ :٭۰٭.٭7٭.

 5۳۳۳۶ ٭× ۹ ۴ ۹) ۱ یا 5 ۴ ۳ ہہ ا۳۳۵۰ 8 ٭
 م5 مے. می بب ٭ہر ج ہی ٭چ٭۴ ے۳

 م5۳ 77۹13 م77 >5 ۹۳۹۰1۲۳1۳۰۳1 7371 ٥
 35 ء1٥ ک ۹۹۲7۶ ٠ک 57۲ ہہ. ک۹1 ۹۹ 75 ٥:۰

 9۳۱ ۳.۲. گو م٭٭ 8۶۰ مج ہہ گو 0(3 8ہ ٭

 17۴ ۳ ۳۹) 77 5 ۵۹178۹ ۱7 ۴. ہ۳ .5
 حح ہ م۳ ہ35 (٭٭٭ہ می ۹6 ح۲ وج <ہ
 ۲۹۹ ۲٣٣ ۶۲۹۳ یہ. 7 588781 < (۰7

 ئ8
 جب یوجحصعصاتسع:بس مج برجیوع سو تب ۔۔یجسبس وو ۔ےیس سج چ وو مس سی سسیہہپسیوموویچچ

 ے ےڑ
 ۱ ٢٢ ڈر هيلا ٣٢۳٣۲صفكفرخرلا

 ه 7 1 ے ےن ضا

 یم حت حت جدہ

 مہدی کر دیر ٹی اہ یک
 غج ا ےگ ےک ےہ چپ ےک ا اپ

 اتنا كافلا ندرکل لعجو اھ ادا
 ات رے ٠ ادارت شاور تن وف وخ یا کا 7
 ا تعاون غم ہاکی ایزکسو پ 1 قلات دا نا رول نال یا اج او اح ا

 1 بت مھقلح او دھن ا] نہا ںیم مھ نما ا:
 >1 4تبعامن حل ءاشول اولاد وا نو لے ور حھت دام ا
 ا 0000907 و
 ن1 ان اکا لب کیس یف لیک نئامٹک ا
 >1 مكان تم دخل اکا تک لعاب ان

 ×إ ەنئدکْمْمْمِهِِإا لَماَكِإَرو نام ان7
 ؟ 'ًي ٦س ۔جھ جب “۴ہ ۃ٠ مس

 و ھم ےن رھے رک
 گی و 7 مہ ھی راہ ےک ھ۸ وا پ وتاب ناپ ٹاپ یتا واچ

 مر یجب 5 >۲ ج6 ٭8 بج یجب ہڑچر ہو جی××

 قہ ہم7 ×× ٭.ر٭۳۰ ؟/۹۶ج ٭قج یمصر وج
 تب ٭ ہبہ ھمْزرج چب[ج وج جج  بعبمج مروج
 ہی ویو مووعح عو+ چو یج  ج٭ ۸ہی 51:88 یجووچ
 ہ۔۔جو+ہ مچ مچ 7أ <یج یجج بہ٭٭۲ یووجج ہڑچد ہوجج
 ٭ (786ر٭ >۳ مور را ٭  بجہرک ہووْےہو ہروجچورو مچ
 جگ( ٭) نےر ہز٭ ہزو٭٭ ۳۹ہ+ ×× ہممچ ہیہچ٭ بو چچ
 "9×ر 3/۹ ×۰ 7 ب۳. ر مدر 58 7۶ قرو وت ہج
 پر ۳5٦ رچ+ م7 یڑب ہیروجج 7ہ چہ (ہوقح مج
 "ہجر 5 7 یر ہو ع۳7 ہ77 7 7 ٭٭7۴97 5
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 ٭19۳85۹ 94 5 717, 5۹ 37۶5 8ئ۴ ۹ ٣۳۹۹11۹

 211 <۴ ×13) ۹۹5۹ ۱۳۰۳1 ۶۳۴ ٣+ ۱۹۴۳۶۲, کانا ٦
 ےہوودا[ 1+ 5(۶ <م٭ 5)7 ۹۰۳ ک۹ ۳۳) ي۳۳

 ے٦ ۹۳1۲9۹ ٭7محک ٣> م3۹3 "م۴ ۲۹ ۸5۱۰۰۹۰ 5

 ٭ما5 ت۳9 چ ]۲۳۰ ہ۹۱

 ٭>۹ا3ا >*ا0۹ ٭ : ڈا 88کہ. عج ۲
 -۔حجج۔ عث 3یع ہہ ٭٭٭ ہم . ہہر ٭ ٭ ہہ
 77 ۱8, 5۱ص )٦۳> مادی م۵ م۰ 5ا5 ی٭٭ ہک
 ٭٠ ۹٦۱ کانا 37151۰۲47 ۰7 7۴۴۱۳۰۳۴ 375۴ 5۲5ہ, 751187
 ہی۳5 5۴۳9۸ می >٭× ؛ا5ہڈإ م٭یر ٘ی٭ ٭ یے ہ

 تجاچ8 ہ۷۹ ×۴5 ۹77 ×۹ 7< 89 4۱۶۶
 7.51 ۹۳۹ م1 ۹۰ ۹ م۰ ہ8 8-7
 9 ۹5 (م۴ 5۴۴ 25 ۹٦ ہہ, ب6۹ :۹), :٠:٥۰۳2 ٭
 ہمر++3) ہ0ا کرو یہ( ۳-۰ ۹-۳5 ۳۹ 3 5

 ي٭ )118 << .٭۷۸6 ۴۹ ۹5 (:۹۱۹ 8۴ ۹0
 ۹]م 3-159 ٥۹۳ 5576 ۹۹) (۹۹ ٭۳ ۱ص 8۹5۸

 ہہ ۳6 (ھج5)
 1)۹ 717 ٭۱3 کی ٭ 9۲۹ ن۳۶ ۱8۶۰ ۸ ہ ۹

 اک ۴57 5۳ مج <1 ہ3 أہ ک5 ہ8 م۲
 قبرص ۷4×1 مت ہ53 یی ۸5 ہم <6 ہ۳. مچ نج
 ۹۳ 5۳ ٦1 ما, 61 8 ۹ ٣۰ )ر1 7 8

 مت ۱

 پل05۹ ۳۳۳۶ ۹۰ذ ۳۷١ج٣ ت5ا ۰٦ر ۰<
 یک ہہ آ۳۶ ۷اک ہر ٭ جا 7 کر1
 ۳ک 3۹ ۱75 کاتا ۶۱5۳ و ۹1 ہہ ٭مج٭٭ ٭ ٭ت ء(و٭

 مںمسأوو۷و 8بی ۸و۱ مک ۴8۲ 5538) دا5
 ۳۴۹  جت 14713۳5 5۳7 ١۲ ۴5۷۰ ي ٭م٭؛ و <؟۱



 0ؾ نل

7 ۹7 ۹1۹7۹ 

 955 -"۹ بج ۷)۹ ج7۹۹ ۹1۹۹:۰ یمِلنَمَو

 نیختلرب نع ٣| ی5 ہر ہ داڈ ہجچاج <<" ۳۰:٠
 بج ہ ہو ہ۳ ہجصح 8۹۳9 گ, ٥8" 55 6۳ یج

 ی۰ ۹٣۳۴ 777 757۹ 51۹ ٣۳۹۳536 15۱۲ ۳6 1٥1635 5۳×
 3ا۳ 8ج ہ۱۳ 6۸8 جم, چ۴ 3۹718 ۴ 9۹۵

 ×× ہ ]یو چق 5ا ڈک, 9۰۸۳۴ 5۳5 >۳ ۹۱۴۳۱
 3ہ <٭جور 7 ۲٠۰٢ م٣۴ ۱ (يو3)ر قط۶ 1)۳ "ہ۴

 د5۰ ×۰ ہط٭ [(1۰۰ ہک ×۲ ۳۳5 ۰۲۹۳ 7
 51۰578 19آ ۹15۶۱ ۲5 3715 ک۷ 177-۰۳7 ۹۱۹۹1 ۰-۷۳۳٣

 5ج >۹ نج جج ۱96 ہہ يىدط (87073) ٭]ج |۳۱
 ے51 9)1۱55 ۴1۲ مم, ۹۹۳۲ ۳۹ ۴م ہم وک ۴ ۴

 ٢ (يوگر ۹ ہ ×۰۳ ۹ہ مجإ٭ ٤۱
 8 م٣ |٠ عج أو( ہہ ۰٥ً٭ و۶85 ۹ ۶
 ٦> ۳۳ ×8۱ ہم٭. ہک "×× وو. 8۳ج مج
 ۹۳١ ۹۳۳ 5 >6 ×ط, آ۴ ک ۰۳۰۷ ١۳۳۴۱ ہ۳ ۳

 ك9 آ٭ ب(7)8ہما7۳)

 معلااعشس نئ -ک 5090۳58 جو9 ہ٣5 جہ ہي
 یجر ۰. ی٭ہ٭ چ٭ ٭ ۷٥۱ ٣ ی ہ١۱ ۹ک
 55۴ 57۳8 ی ۹81۰۹ م٣ ٦× ۲۴ ۳٣۳ ہہ ل3 ہک

 ×55 8 ×ج: بم جج نہ۱ مم ہہ ہم ٭٭
51511۹ 3۰ 6۱ 

 ت5ا١ 81 ہ٭)و ی3 م ۹۲۳ ۹1853 5 ہ5۳ ٭

 ۹۰۰٦ ۹٣۳٣٣ ٦۱۷۹۳۳۳ 77 ہہ ب۶ 1۹۰۳۲ +7۹۰۹ ×3
 دہر. چ٭ ا٭ت۱ ۶۳۱ <5 5 ۳6 :ٴ۰۲۳ مچ
 2ا7 ۹۲۲۳ ۹۳ <5 ۴-۹ یب۰ مات م77۹ جب ٭ 6
 ۹ا1۹ 8إ 55 ٣۳ ×3۴ ہو1 ب1 ت۶۳ 8 ۱

 ×57 لَا 3 عننی ۵5 م١

 ×× ×× 3ہ َكييَتِلَ َكأ ڑزللماَت و مج
 51۶۳1 6 9۶۳1۹ 7۳874 5۰7 3۹5 71175 386 ۱) رک ذ ی۹ ۴۹

 ۹۴۹۳۶ ج017 ۱ ۳۲ ۹ 6۲. ۷8۶7 97۴۴۴ ۶۲۴ ٥۴1۹178
 ۳8۳۲۳79۹ ۴۳ ۳5۳۰۳ ٭ 1157 ۴3۹۱7۶۳ 8313) 36, پ
 ک7 8٢٣۰ 5۳1 م۶۰٥ ہر ۰تاخ بت ۴۳ ۹۹77۱ جو

 5 5۷۴ ۹۹7 ب۳۴٤ ہ7737۰ چ٤ ۳م ب۰ یک

 7۴ 5۰ (8) ۹5 081 ۴86 - نل نَمْجاَر
 َقِنِلان قتِم (ئ۳۶۶۰ ۳۹7) ۴۴ ۱۳۴ ۰ ×۷۰ ہ ج78
 ۔.ج نوع ۹۹۹ 9٢ 7۳ہ >5 ٦ 8ی ٭٭۹ 8
 ۹۶۹۰۷۴۱8 ہد ٣< ۶۴ہ ×× ٣۶8 "اکو )5

 +3 مے. 6 کتا 3۹, 7 3۶۳۳۱ 3۰]۱ ٣۲۱۰۹۳۷۳
 ۴ (1۹8 ک٭: ۶11۲۴۹ (۹1۹۷ 5 5۴ ۱۹۹8۳ “51۴۳۹ 7۳9۹۳۳۰۶

 ۳156 ۴1۹4 ۳٦× م3۱3۷ ہ۳۴ ۸0187 ×۴۱ ۴۴۴ج ۳)ا

 3 ۳. کا ×1 جہ۴ 01 ۲۴۱ ء۴۳ ۳۴

 7×× 6۳7ج ۱-۴ 17×۹7 3۴۱  ْنماَلَسْاِنَمْاَقْسَو
 بہ وطرۃو ےہ وہ

 دن نیم (حّود]٭ ٭؟ ہ۲ ہبہ *ج ت۹ ار

 ےدوپ وم ۰ ےس اے ٹھوس 8ق رر ورس
 رس

 ۱ ہح ےہ وک 4

 1 نیو دل وھتاظیس ہل ضیغن نیخرلارتذ نعمت نمو آ٢
 >1 ؟انونھم م۶آ نوبصیو لبیرلا نعمان واتصیل منا سے1. ےہ مرض و و 9ک حس رپ چرس سرص ہوس وو وس ییشسسع اک

 نقش لا َدْمب كَتبَبَو یب تیکل لاق اک اج یدح ےک ا 3و ےس ویوس ےوہ سی رک ےہ ہل ے
 ہ٦ با ںرکاا نکا دلا او نیلا نی ا

 4 ناک نمو ی علا یدھڈوا ہلا میش تا ا۵ نیترتمم

 ہإ تساحاف نورین مع اناو عون سد ینا كی دا اج
 | رکنا دن ید اور وع كیا کیلا ید یاب
 3 انسا نملڈسو 9وک فوسو تكيوَِلَد كل ا٤
 >]ل ةَمٰلإ نْٰحَبلا نژد نوادنعِحا انت نی كِيفنِم |
 1 یو ںیعرف لااکفلاپ یوم ہلا دعلوا9 ند دو

 ٦ وا نوزاکآ دال نغھنئ یو نیکی
 ٦ ةاياولاَفَو ہ نمِوَتَہولمل پآ دلا نَمآ 7

 ات ےس ےن
 س ےہ ےہ ےہ اہ یہ ۔ہ ہک .. و

 رت ر۸ ھا ۸ 2 ھل رک . پڈ.رق ٹپ رم رخپ رگ رک شپ چپ شی ٹپ رھپ رھشپ ھی شب مٹی رغپ یھ

 مور ہ وج ؛وو ورج٭ درجہ مج مج٭ ہڑروہ مم
 بہ چ٭ یس ××ی٭ 75ج ]مج ہمت بیورو ےت عج ہہو
 ٭ مور ××یر]ور٭ وو٭ ۱۹۶۷۳۷ ۹۳ 7۳ ٭ 57 ۳ 7
 ٭٦ مق یو ۳۷ 8جہ۴٭ ۲ (د×ے ےو ج5 ج۷ یہ ہجدجزو ھرہچ
 ۳۳. ۹+ ہج ٭٭ہ7 ہہ 77. چ7 7 ۱< مروج ×7 ×ج
 ںہیں وج پجور جع 37 3آ یر یدب)ر یب چپ
 جج جہ6 ہہ ہموبآ۳5ڈ٭ بجیےج٭ و ےہ ہڈقزج چو ھم ٭

 جج ۲7۲ 7٣٠٠ یہر ہ۸٣ 6 ٭٭ سہی ؟ہاہ+ ×  ہپچ
 بپ بے وو -٭ج ہبجووج 5ی یڑچ ٭ی/ص۳, ہوجچ ہرجوچچج ۶
 مدز بج ہ59 ×7 ہ7۳ 7ک جہت یہ 75 ہی۳۳ ۴
 مج ھ۳۷ می یدر بج ہ7 وج پرس ٭ی ہ برج,
 ہیچ 5/۴ ی7 اج مہ ہت یہ ۳ج قہ ہو ہارہ ۳
 ]و جعی-٭ر یدر بی ٭ 5۷۷۷۸ ۷ م ہل در ۸۳ جج جچ
 ا7 ۳۳7۳ 77+ ]ج5 5یوم ۰۸۸ ۱۹ ۱۳۷۳ 7۱ا
 یور)ر اتا )7 ۵ ہوس د7 ا قہ  ٭٭ یچ+
 5ج 7 78:075 ج۹7 (6(ع) ۳۹ ۳ک ا ہہ چرچ

 75 برج تدرعر وج +٭أ|7269٭ یور+ہیو ج٭7 7 ُیدر ب5 وج
 ہ7 ۰-7 جو مچیےہج ہ .یرو رووچںڑو مچ یچٰہ
 ۔حج×جہ+ بج+٭ مم ×89 ۷ ہبوجوهچ ویر یور
 بیر 7 بہ ×٭۰٘ 9۳۲ م۳ بجو ۷۶-۳ر۹4) نو وج چوک
 7۷7 5777 27/5۹7۰ ۳۷ 727۳۱ (ی>۰)ر ہ۰ _ہو”٭ یہ مرچ
 .۷٣7+ 57 ج٭ 47آ 7ج7 بو ج50 یج بج یجوجچ
 ×7 777 ”۸9 ڈ8. )7 577 7755 77 / (مدر ہر37 7
 ےویہو چک مج ۔ےووچ مو ردج۔<و_و ]آج ہ چو
 تاک جہ ل07 5 گی7 77۳+: ہ7 ہو7 ہ77 8ہ
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 ۹۳۰18 ہ٣۰ جس ججز ۹ثك ت9٘۹ ھ ک3
 ہ8[ ۹۹۰۰ ہکآ ۹5۳ أ۰ ۹۹۳۳۷ ۴1۹ ۲8۶٥ ۵۷۳۲۳ ۱ ٢۲5"

 ۷ ٭؛ ۹5 ۶ م٣ م٦ "ہ٭3و1۹5 یو 63۲8 ۳۳۴ ہ
 5151۳1 ان٣۳ 7 ج5 ٭۳۰۶۱ ٠ ہ':+٭۲٣۰ کت
 +اڑ۹۰۰۰]۹ 5۶۳۳ >۹ >5 مہ ۹. "۳۳۹ ۴
 ی۳ 90551 ۳-۱ م۳٣۳ "۷۹× ۳)۱58 ]55چک (38)۔ہ
 ج۳ ہمہ. >۹ ×× (.ما۱)5۶ جہ ۹۴ م٦ ۴
 یەدوجج<٭ تحا١ 5ص1 ×5, 5(9 (35)ر *۰۳۹۹۰۲۳۰۴ 7
 كم تا یک ۹۹ 7-15۲ ۳87۱۲۳۴ ۹۶۴ ((7٭7
 57۴ 5] ×95 ۱ ۹۳]) 71۹۲۴۹)۴×۱ ۰ ۹۰۳. ٭۴۹  ہ

 ہم ۳٭۰۲۰۸ 1٥ ۰)۱۰3 1۳ ہد ×5)× .ح٭ ہہ و
 چہ ۰۰۴ہ جہسج ٭ج۱ مم 9-8
7 ۹ ۴۳۱ 5(۴ 4+ ۹۳ 2(۳ ۴ ۳۹۹|[ 
 حج مک ہج9 ۳۳۱ ہ۳ *۲۳8د ۱۹77 ۹3۲75.۱۵۳۴۳2

 ٠۶ ۹15۹۶9 آج7 ا 71۱

 ٤ک کہ9۲. "ا : ٭م٭ پل 5 "ہے ءء۴
 ٹ۷1,16 79 مل مک(. ےم)

 و. ےک 345. 0171167۴7 ۹۲1۲1۹5 ۹۹۴ 3۱۳] ا.-(۹۲۳5]
 (م-۔دز 775 ۹1۳5ا ۰ 3۶۳ ٠5-):1(

 لہ7 0۱۳۸40۴۳, ۳۳ مات 5 ۱۹۹۳۲ 57ا ۴۴ (8۷۳) ہک
 ہ5 ٭رک تی” <(۳۰۰ہ *۳65 م7۱ 5۲ ہ), ۹۲۰۷۲۳ جب۱ 5
 مت ہہتت ه6۸6۹۳. ×× 8 ہہ مت ہق۱ (98

 تے ۶ )8١

 :٤. ۹۱83۹ ۰"ت77  31٥(33)-ی۹ ک ×5 ××7

 ۴ چ7... 871167۴5 57511069 ۹۹۴۱ ۰ (۴ ۱
 وت 016147۴ ہت۹٣٦ :؛۱٭ 7. ×۲۰ ×۳6 7 ۰ ٥٥۳

 ]۰۴ 6 ×ہ) ×۳ و131 515۹۶۱ (5567] >3. ۲6[ دج-ہہز

 3۴ ۹۹8 ), 5۹ ک۹۳۹4۰ (311 18185 8۴

 ۹5۰ 16:331 9۱۹۹ ك5 ,٥ 59 چ3 ب٦ ۹ >) ہ08 ۴۹
 ]قوم وک تہدو٭ مو 1۸ (ع22ھرچج ےد<)

 ہی. حج م[ء)ہ: ہ۱ ۴ 8۴ ٠3) 38و89 ۱
 ۳۳ر ہ07 ۹۹ ۹8۹1 1۹9195515 3آ 571۰ ڑ8
 ٭×٭۱ ۹۹۷ ٹاک ۹۶۶۱ ر۶1 ۳۰۲۳۰۳۶ 53۳۳٣٣ ہ5 ہہ :)ہ×
 (55) ۳۱۳] 18۶5 ٦۲" ۴ *۲۳۶٭۶] اڈا۱ ہ3۰ ہہ ×۳۴. مج
 3ا (۴۴ اہ ۶5, 59۰ (م۹۰ 6.5۳5 >715۳۶۹ا ۹٠۳ ۶۳۰۴ کا
 ہجر بو ص6-۱ +ق5۱ ۳۰۵۲76 ۲۶۹) 5 ک53 , 5
 3793 >987+ ہ۳٥. ۹۰۳۹ ٥۱۶۷۷7 ۳. ۰٭۳۰١۱۳۴۲۷ ۶ (+٭)

 د۳7. ۳۹ 5۲5 ۳ (جج2) بج ما ر مہ٭5 ب٭
 أ۲ ۳۳۰) ]8کو 7 57۲5 ۶۲۴۰۶ 15۴6 5۳۲ یل ۳

 د3 جما ج مع یر ,۹-۱ ۱ہم. ۷۳ 58, ہ۹
 -61 ۴1۲۴71۹ ۳۹]5۰ 5۲+ 32۴۴ 6 +۱۹۶۲۶. ×۰۳ ہہج

۹8338۴ )۱ 

58+ 15۹7 77 
 ٹیداجالَت ۔(وجب ہہ منو ہ5 و د) ؛8ہ جر
 حرص ہ08 ۳۳ 5191۰ 55۹۶۱ 58 ٭٭ ہ۰۰ ج مج

 دڑج) یچدب - ہدرچچ ۱

 “۳۴۳۴ مڈدجسەیلا
 ہی پک مم ےک ںی ا ہی اپ پی پا دی رپ دی رپ دی دی دی دب ںی دہ 27

 ہآ نںوعز ین نون ما ا با دلا تعا
 ہإ رھنالاون مد رْممُكلم عل سلا وقف لاک ہی ا
 إ1 ھ3ونلاانم نیراحانامآ ؟نیروباافآیرق نب یب ×
 1 _'پمد نئاروساد یم یتا لو ایام ںیم ان7
 1 عاطف ةموق فختسا د9 نیز قم کيا ةعمماجوا ا

 1 اف اک ما تنا وخس افا0 نادر فاموقا اک ھا
 1 برط م9و0نیضیالل لک وافلس موڈ ا0 نج 7
 ٦ رخ اتکھا ولا اند یی ہن کیف لکم نیا ا7

 1 ےئلو6 لیوا نا یل الم لت دعق٠
 وید نت والا ا انک ا
 اے نس ت یسلسکڈ
 ا نمو فار دم لاڈ تاب یتا ا
 1 6 نوعیطاد ہللااوفناد دی ںیم ینا صعنوکل [-

 ےھت را ۸ 7: ۸ رہ یش ری- ٹک خا رک کرک یخ رش رپ وت رش وہ چھ شب وچ برپا تپ

 مور بجو ]۷۷ بڑ یرچہچ قی ویو ہیرو مچ رک
 تہ زہ برج تب  جیصح ہدہروور یدرر موج یچ

 ۔-تور ۳ یہ 77. چک ہہ ہہ ا ہور ری رک ا
 +۰7 ب5 077 ہہو رہ 7 ۳ور ت7 مور ائ و ۶
 م+ ہت  ہج سو و وج مجج ہم 3)زج ںج جور جج مہ جہ
 5 (عہز یے يج چرٹوںچ ء/وہصںب ]جر ٭٭ جہ ببوب ہہ
 ۰5 ٭ یرج جج یم یس یروہ جہ ٰقجپ : (یور پیچءچ یہ یڑچ
 ۔۔877ببآ۰ یہ رہ 777 ال قہ قزو ھھوہ مجج+ ھر ر۸كچ
 ہو77 777 ۴)۰ 3) ت7 ر (مءر بت جج ہہ و5
 ]مل 5۷7 ڈ۳ یہ ۴ عجب ہری ۳ رک ]۳ج یجب ر55
 ]و985 ر )ہ77 >×تہجر (ےّ٘ر بج ٭ج ہ۷۸ یرججوہج ھچ 7ہو
 ے۔قرح مج ہ ڑ36 ہوج ق7 چرر یور ووہ+> مووی جج

 7ج 7 ہ7 ت7. یہ در 7چ دہ طط ۳7۲ 27۳.7 نر و
 مر بج جہ8 یر۶ تردور بو ج قم ۶ یوہ پەجج

 ٭ہ+ يم توبہ یوومزج ھچ ٴیب ہہو 7جو. ٴچےںوچج
 ڈ|]تج 57 ٭م یہ 7<(09 جدہ ر یدر ػ ہجب یج عج
 ہ۳. 5 3چ ترا ہیچ اچ یہ تہہ اچ تارڑ اج
 تب  ٭؟' ممر ہہ ڑچ جو ہمرویہو مج مووج 7
 م۳7 0757 (۸4)ک ی۹. ہو یچ جہ7 میر (مرز جو

 1۴77 مووی ہم5 ر "م۶٣ یو بوجہ چ عچ ججر
 یو. ردہرو م٭)آ جج ر یڑک یچ و< ٭۳ ۲ میجر ڈیزہ ہہ
 ہیرو جہ 5وج ج نہر قّ یو عجم جر میممزر

 29.7۳ بج یب ہمہ چ ہہ ہ٭ مج پس ٭یہہ+ جوچ آپ
 7ج مہ ہ۳ یار جت یو ہرورچ ۴ نیو عج یج

 ہا م۹7 7 ز



 2 23 91 یک ےےنا گا2 ۰۲۲۲۲

 دو فام اپ ا پر یو عدالت تو کت لت کت دم کر دم بیا یل ید عل او پل نان ول کپ وبا قر اج اہ داد ای و پر کک ورک ایج ےک چک ۳ تک و جاہ اس دی ا ا یل بوم دی ید اد ہا اج ٹکا وک یک 2 قت جت ری

 ھدخا

 یتوجک 57 یر ْٛ.و۰١۲ 9جج م۳5, 5۸1 5۱ 858 (۳۴

 ۳۱ 1۹ ×۳۳ 7ئ8 یو. ڑ۶ (جربفجہ کب( 5 5 ٣
 م۲5۳۹ 5۲۳۴9 >٭۹ می ٭۱۴ہ؛ 035۰ 6۲۰8 ۴۹

 5931 5۶7 خوج) ٭مج ی3 6۰۲3ہ ٭( ۲55 5۲ئ۱ (51۲۹ یک

 551185 ۶551۹ 9 ۴۳ ۱ ب۳5 ۹37 کتا ء۳٦ ۳ج 5۹+ ھر

 1ک (38) 3277 7۰ 3 )٦۱۰73: ۴۳۳۵ ۳١×

 25× ہ 7)5 4717 ۴۶۹۲١۹ 19۶]۹7۰ >197۰آ ۰ا7 ۱
 55157 517۳ :٤8 یو ۴ 97۹ "8۹ 55, 8 78

 55 5۹ ک۹۲ 1175 ٣۳ ٣۳6 ×5 ہ8, 5۴1 55 ۹۴ 7
 مہ. ۷۰ تگ ٤ 8 ۴۲۳۰ 1۳ : ۱۹ 5 ٠

 ۳۳٣ (۱۹ ۴۱ ہ1 *۴۳۳ مہ م٭ ×۳۳, م۹۰۸ ۴
 دو اک ۱ ٭٭ 5 (یی) ہہ. جی ۹۱م. 6 7
 *×آک ۹۳5۸ بص+٭ ےہ م55 1۱3871 ڈ١ ء۴۴ ۹۳۳۴
 ۳۹۹ ٹ5 بہ۳ ۴ 1, 8۰ کہ ہ٦ ک۳ چک. یب٭
 ۳۰۳ ٭ج ۴ہ و5 ٭ے٭ مقاحم کی ١1 8۲ ہ

 دا5 5٥55۱1 م۴ ٦ ٥× رہْک وہ ات "جج 70×
 37۳ا ک5 چ5 ۹۹ 8 ہ۲ 9۳ 18 ۹۱ 8۴۳۰ ک1
 ٭7۰37] (حئر سو 1۱1475۶ ۶۱۹9۶3) 188 ۱۲۹ 46| د7)3 ۳۳

 ۳۰۲٣٦۱ ہت٭٭. <۳ تو  ہوەت+ ٭”٭یہ جج 5
 591579 53715 18 ۴آ 7 1۱

 ٔجت "مت یو -رو-ج ٣۲۳۴ موہ ہ6٥ یجإ|

 3۶۳۹ 578 ج5 ہ۱ ہ۱ كی ہہ ۹۰۰۰۴ 8ہ ]وج ہو
 ۹9 ,3۳۹١( 7۶ (یا۱ر ا74 دا ب۳٣۰ ٭م۷۳< ۱) ۱2۰ ٥۴×

 )3 75 <۳ ۳۳ >5 ۱۳٣۳٣۳ بج ۴۹7۹ >ز-×5 ہہ 7]
 (ہئم]و ۳ 5)5 5۲۹۴۳۴ 23534 ۶۸ 55ہ ۹۲ ۰
 57٦ چیر -٭ ٥۲٭٣ہ٭٭ ۶۷۰) 55۱ م55 جت 5
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 روقلتخ نیم صردلاقرخک یم اما اجل ءامک ولد - یا

 38-٭ ہ >۵. ہد ×× 88ہ ہ” >×٭ ھوہ
 تہہ 8ج ۳۹8۶۱۴ رک 8۹ ×۰ 818۳ ہ۴ 6

 ہ513) ت۰۳ ۰۳۴۱ ۴18 ۱۹۲۱5 ,۴ ۹6 ۹۹3 519۰۴١

 ک5ا ہک! 5۳ ہ۳ ج7ہ٭٭ یہ :×۸) 37۱۷۲۶ ۹۹36
 م٭ موہ جہ ۱۰۷٠ہ ن39 ممل٭ ٭٭ وہ ق

 35۳53 م٣ ۱ ہ٣۳. ہ7 ۰۳۳ ۴ہ ۳ ×3
 5ا ۳:8۱۰۹ 3چ م8 یب ٭ مہ می ,۶٥8 ۲ج و
 ۰*۹ م7 2585 ۱ ہ۳۹. ×۳۳ 875 مب٭٭.×۹ ٭ج ٭م<

 ٭8 |

 ةَماَلِل زنا لاَو (یہ< 8ہ٭ جج ٭٭ ہہر ہج٭٭

 1۹۳ ۰۳ ۴۹۸ یا5 3۰6 ۱) ی٭ لآوم٭ و7 ۳ ۳۱
 یجڑج >رو+۳۰۷۰ 3وج(3 د× ٴہ٭.] یت ہہ ۹۶ 5×

 جار ٭.٭٭7 ۰۵۳۲ ۶۳ و3۰ بر ۹ ٭مت7ہ کک ک
 ۶)٦۹ ۲۹٦793 ہہ, 51155۰۴ ۱1877 ۴۳۴ 7ت۹ ×۳. 8
 مک *5۹۱ کا ۳۷۹ قي مہ ۹۹۰۹+ ۳۰۳۳۲ 7
 9۹ 9ا5 51 ہا008 م[57 :× ۱ ڑ6 ہ۳1 76۹۳۰۴ ×۱.
 153 ۳۳۳ ی7, 7۹7 77 (2)-ی۴ <7 ۳۲۳۰۰ ہر

 2. 8١ ۵× ر3 ہ۵ ×ہ .۶۱ہ۳ ہہ ج

 یتیرجر ج8 5 یک 6۴ 5۲۳۴ ۹۹۱ صك۷۳"۹ “ مو ]جج ۲ج

 ۲*۹ ٥٣۶):٠٥ >۹۹5 ۱ ٭ ١٥8514 "۹8۲۲۲ محى ۱

 مو3'ہ. ٣3۳ر 1927 کک 8, 5۷۰۲۳ ×ج 8و۱۹ ×۳ ٭م(تےع۳۴

 ا ی×رم م 3۱۰ یطآ 2 ہمو6-5 88ج ۳ر
 ی3 ۱ (88) ۳۹۳ ۳ >7< ءء7 5۲۰۰۳۰۲

 ےمچج٭ ۳ج ۶ہ ۱ ۔--مم×تہ ))۹-٠× 785 ,١۹۳

 مو ۶ فختساک ی۷ ۹'3 9۹۲۶ ۳۶ *۲ئ۱ (ی٥) و.
 5و ۳27 7585 519 لہ 7 ۹ج ةفمخا مھنم بلط

 هتعواطم یف (358) ٥6۳ 7۳8۲7۲۴ 515 ٥1 ۴[ ةفیفخ مھدجو

 مہمالحا--.یں ۷(8 :08))
 اُس امت -یج فسا ٣ج اتچک ۱ ۱87×۱۰۸ ہ7 ہ۴۱
 5 ۹۲۳9 ٣۴× ۳۴ کہہ. 51 ۳ ہمہ
 ×۱ ٣۲۴ ٥۴۳ج 5٥5۳ روم یر ہ5 یو *185 5[
 ۳۴5٦ 71811751 ف514 ۳۹1 ی-٭٭ 50 ٣ ہیک[ اک

 ۳۳ ۱۷1 ۶۱۹۰۶۰ 77۱۰۱ ۹ ۶۱٣۷۴( ت(ت۰7ہ۶۳ ا٭83 ١×
 ۹۹.۱ ی8ی ٭ ۴ہ 581 ب٦ مہک "مج. جج
 تششواویم سس سہ

 ن4 دیش شسس - ی5

 ح٭ دق ہہ ہد ہو مد 0(6 ,7

 ۹۷۸۷-٠> 5 ۹81080, نم دبعی دحا یفریخ ال شیرق رشعم ای
 هللا نود 5۳ (ے ۳37۰۳۴ , 5ا05 73 ×5 ۹۹۲۳۳

 5,53 1807 م۱۹۰ 7775 3:7191 ,۹17۹ 13۶۹1]۵1( 13۹۱ ٦۶۶
 (ہدیرمو ٘ك<۳ م6 : 1۹6 ۱6 ۳۲۳۳73 ۹۱۸ ہہ, 56 "۹
 د1۶ 13۰٣ )13 ٥ ۹۴ ۶18 7۹۳٣۴ ۱ ۶۲۰ ی3 "۱-7

 4۹ ۱9727157 2111271۹ 7)1۹3 .۔(چہ وے قا)

 اڑک× ھکدجسد 3< 2۴۱۲9۴ ۲۳۳١“ ۴ -- توڑنا

 ممج بصح ولا بد نم تْدُدَمَت -([5۳۴۱ 8۲59۱ قع ہت
 یم ٥٥ہ ٭*ڑ5ا ۳۹۰ 5831 553179 5آ ٭8م6م) ۱ 7
 ٦۳)ک ۶1. 1715 7175 ۳۹171 (ھ 6+53۹ م۴ 52) مہ

 ے۹٣ ۴ ۲5ک 515157 777۹۰ 75 375۱١۱ کت 1, 367

 ے5 5ج ىئمر۔فو5 ۹ہ مج ٠٥٥ 3ثا ۹۳۳ ۹۲

 یاوررکن ؟ڑ5ا ۳5۱ یو, 591 تد5 ۳ 5۳5۸۳۳ 7

 55 کا۴۹۱ ۹۳ ٣۷ م1۹5۳ 1 ٭٭۵۷۹۴ 8۴۱۹-75
 جج ہ۹۳ اع كيا یل دول ثقَسيذلا نا
 (نودعیم بم 5۷75 ک۹ 22آ 75۶۳۳ ۹7۶7۲۳] 755 :155 ۳7۱

 _-یوی-چ[9)3)

 قر بہا یت ہہ ۳۰8 ۱۹5 -:٭٭ ۳8
 2515 ۴۲5 ۶1۹1۹ ). 3۰۰۳ (78) 8۸۱۹) 1۱۹) ۴۹۴ 3ز 7۴ ۱

 ٹا ۹۹ یک ہے 38۳1 0۳۸ ]ہ77 5 (حاتر۔ہ۹ 751 5.

 ق5 ۹٣٣٥٥ 5ج ٭٭ م۹۱ ٴ٭ *۹۳ہ۳ ۹٢۶۷

 ۳.5 ۹۰×۹ 95 ۱ ۳۶۳ ہمەوج٭ 9)۰ جو جہ
 'قب٭35] ۹5۱ ۴۳]] 1)۲۹9۶ ۴۹5 ۹۴ ۹۲۳۴۳,۰ ×۲۹ 7

 5181 5578] ۹۹٦ 5735 155 ۴م, 3115 55۹ 7 ۹٥۶

 ۳ 1 ,۳٣ ۱ ۳ 76 ۷۶:6 1۷ ۲7۳7۲۴ ۱ ٦15



 ھ9۵9

 ۳۹۹ م۰۳۶۹ 5۲۳۳۱ ہ۳ "۴ چآ 5ا۹ ۸۱۰۹۰۰ ٭
 ۷۳ 57ا 79141 757 1 29169 37۲۴ ٦۱]آ 7۲٦7 ک

 7ح 31۹94 [15[۹31 ۹7۴۶۰۱ 1

 دي نت لا ضلالت - ( 8
 ہ٣٣ہ بج م٦ 8۷۹ ۹ (.خ م9 ہ8ز ۹

 95 7 5 ۴۲8۶۱ ۱۱۹۹ ۹۴۴ 218 59181 ]١۳
 جہبج مج 8-8۷: (وج٭ ٭ج ۳یہ۱ یے 55 (ٹئ)

 م1955 ۹7۰ چ۳ ۴ ,8" ۵58 ۴1۹۹ ۹۹8 ۴۴ ٠١۹۱۶۳۳
 ٹب] (]۹9 ۹بم ۰۲ 88۱ 86 ہہ مکہ جچ

 ۹18 71+217157 ۴1 (..۔-(۶)۹۴1-م1۱۹76)

1۹97 1727 7 

 وج< ×:چ× ہت ×۱ ×۱ ×۳5 5: ہوا
 تیتفالئنم ںی ئزخَب - ( ہم۱۸۹٭٭ ٭٭ >۹ ٤8
 م1۶۰ ک۴٠ 5۳۴۲۴ ×۶ 7۲۴5 ۲٢۳ ۱ز ک 77۳5 *[)٭۴ ×رج ۳۴

 ہمہ ×× ہ ؟و٭رک ۳. ۴ ۹۳۳ ۴۹ ٭ج ک٭٭ ]5۳ ۲٦
 ۰85 ہ ٭3٭5. و مج ہ٭ م۶۹ ۶۹ می ححڈچک (

۹ ۴:57 2۳ 5۱۲۳ ۰۴۴۹5۳ ۳× 19۰ 11 58 80-۳95 
 0لقر مو 7 مہ٭ ٭-) (ق۱)۔فو 8ج (چ ۴۲ ہ

 ج991 1< ۶ ۹۹ٛ 3 +۲. ۱5۱۹8 ۱5۹۳۹ ٣۴ ٠۳٣
 ٭ي 7 5 ۷ ۱ ۳*۹ 5۳× 5۳7 5٢

 ۰57 ٣ك ٭) ۲۴۹ * ۶7 ہ ہ ۴۳7.آ 5. 5۶
 ےتجج پک 1> ۱9 ۶11*971 7 57 ۹7 ۹

 )9 ٭ہ تب 5. ہے. م۳ ]عج 8چیکإ, جج” ٥
 ۳18 ]7۹ 75۳۹ ۹75 >ر٭۹ ۴85۲6 ۱۳۰۲۶ ے 5ا35

 51315 ۶۲۲۹ 511 ۶۱۹5۹۶ ۴۹۲۹ 11, 115 (719 ]1۲5۹ 5( ٢۴۲

 ۹اک 1 ۰۱۴۴۸ ٣٣" ہ8:88۸۱۷۷٭ ۹ ۹۰۹ ٥ث ء۴
 ٭, 55 د۹٥ م8 ×58 مک ۱ ک5 81 ۹7۲۹ 5 ۲
 ۴. 719, ہ5۴ 757 877 15 ٦ ۹ج۳ 6 7471۹ "۳۹8, 5
 ١8 چ5 ۴۳ *۶, 5۳۹ ۳۴ 8. ۳ ہ۹۱ ۵۹۳۳ ۴86
 ۴ 35 ۳ ۲۶ ت۶ "5 ہ3 ۳۰۱۹۴ 7
 ہد]7۳ ۹۹۳. ہک کا۹۳ ۳۴7۶8 ۶۴۳۲ ۴۱+ 77
 ]ہر ٭٭ وو مہ مہ ھے ہک ہاتب ہ٭ 8 ہ مہ

35۷۱ 

 ۹5 ۹۶8 ۳۰ میچ. ٣۰ ٭٦5 ×۹ ہ۲ ٭
 1۲5۶])55 13۴۴۱ 5۳۳] 7۹۱۰۰ 55 1۹5 ۴9 7 ۶۲۲۳۴ ۹٤
 ۱ ہ۳. ۴7۸, 351 51۴ ۰۳۶ ہ٣ 65 ۹۳ ۰ ٭

 ]1۴1۹ 3757 ۹7۹1871 ۴18 7۳۳۳| 7, ۳۲ ۴× ٣(۴
 و ہ51 ۳۲۲8 ۹۲۳۰۰۲ ۳۶۱ یہ ٣ ق8 مہ 8 .-.ه6
 ۳7 ۴۳۴ )57 5 ۱1۱۳۲5 مم ٭5. ۹۳۴۰ ۹۲ ٭

 یا355 585 ٢٢٣ج ہد 5ج۳ 78 ٥۳۷۹ ٣۰۳
 ۳۰۳ 18۳: ۱۰۰۱۰۱ 575۴ د5 مہ ہ67, ہم۹ ہہ

 2ا5 5۳۳5 7-۹1 ۱۹3۶5 5۳۳۴8 :ی4 ےہ 2۲ ۹۹
 5 ٘ب(؟تا35 5۲۹۱ ۰۲۹۲۳ ۹۹| 5۹, ٥57۸1 ک۲۳ 5۳۰۲۹۹ 81
 ۹۷آ ۹۴ ۱۱۹۰۹۰۹ 51۲7۹ دیر اچ مال 7ص3 ...3٣۹ ۸چ,
 دات 6٥1۶ ×5 ہ۹۰ 6۶ 3چ ۱ ۹ ۳۰۳۰ 3ي ٭ ٭*أم٭]بو

 ۴۳۴ فرخزلا

 رکی کک ںی ےس زڑژ ا

 2 رو قروش ہلاک ٤ اک

 جے
 د] می نآادعاشالا نورظن لھ والا وت باذع

 ۶ و ا "

 2 میلا کپ اس شو ھی ید اں والا ةںے ٣۶س

 ہو اوکما یر تنونزح ا
یک ۱

 یاسر >2 ثا نر 
2 

 21 اوم ندا یلا دتا ك کان ہیک و وس سش

 ای ےس 5 لا :
 <1 6نیدلخ مو +باذع قۂمرخملا ں1 ٰ
 جب وو یا ےہ یر ھ7 یر ید ریل اج

 1 اتیع ںی ثا اد 2اک لائک نل
 تل نحلد کے ہوا 8

 : تیس اکا ٠و ربا ںیم ولا

 مم وہ يںجچ م مے مم ووڈ

 جج ق7 +7۳ مر یڑڑآ <7 جہ جر (یےر بج ۹ 7۶77

 !..ے مج وچ ڈ حصہ ×8 م5  د٭٭ ”٭-×
 ڈ0 9"چوٌ-جج 7جج بج جکہکر قدر رو ھچ

 سبب توج بم” ٭جج ہہ ڈنر طحٛ+٭ج یی ہ٭ مج

 7۳٭ ب٦7 5777 8:779 2۷۳7 ×7 ر عمو) جچ+۰7 م7 رہ ہہو ×رچ
 ٭٭ <۹ 7)۰۷]) 7۳ إ (ئ) کہ ووو ]ں۱ود”ہ مروج ہ٭

 بج ہو ہج بج یرہوب ج56 ۹۷ 1۱ خمدز یہ ٭

 ت۷ج 7577 چہ 727 یھ ہمہ ج7 732ج 875 مور

 اچ 7 ت۳ 7وہ ہی7 یر چنم ہی7079 9/971 د۳۶ ر یر یرجوڈ٭

 7۳ ہ7۰ 7 جہ چہ 08 ۹ ہ۳ یب یوراعہ 3ےہ 7

 × ج77 بو >۳ ×۳۳. چو 7/ ہتر|کوج أیورو ڑجوجرج چج٭ر محر

 یت رہ ×77 35789 ّر+٭ہ جی ہ]  ہزآ ہمرسژک وو پچ

 ڈر مر ہو یر ہہر ےہ ج عو مج پے ہجچ

 کم77 بج٭ مر یمر ر5و٭و بورقاوب ج17 7

 53775 ٭)٭٭) یےر ٴیرج٭ قیٹچچ چ٭ نوو چو عج ج یچ<

 7 ۳ 7۹ چ۶ ہر |۱ ہر 77 جج چ3 7,

 7چ ہو 6ج +جہ+ر مندر وب یىی  عوجچ چے

 7-۸۰ ک7 7ج ر3 مہج ھو 7؟+ ر و عججچ موج ہجر

 57۳ ۳۶۰۳۳۱ خیر اک ہود وج جب اوور ج: ۸چ
 موج ہجبعج ٭ہج جہچر ہمدر ٴہبرچ ج مج 'وےچ

 جج ۳۳٣۳ ۶ 5137 7ہ یھ ڑ٭.7 ج78 7ر



 یر
 ا 27 7: 7:77: 7717 چ

 ن] 7۰ 7۳۳ 5 ×۰ 7> × ۰3 ۳.۳ ۳٣×
 ج۳ ٣۳٣ ہوے ہ١۲ 5چک 5, ہ۲۶ مالک ٭

 حج <ق)!| ہ۳۰ ٭-۱ ہت[ بت کت ہہ, 5۳۳۰۳ +۴

 ۳۹ 7۹ ۹ "0۹ کر ۲۳۹۷۰51۹ تا40.
 3 می ۱ ھتجد قأڑو ۳-۳ ہ96, ×۸, ۳۳, ۰ ٭
 ویک ہہ ہ۰ >۳ ×67 ۹۳۳ ]۰۳۳ ۹

 ۳:91۳ ×5 (۹۳۷ ۴1 ب۹ ۳ ۱

۹۳ 11 7۴ 

 کیلا لاتا تال ناک نا -ح8 :ب. ہي
 م۳آ 39ہ طب! 5۹ ہ۷5 429357 5۹ ۹۹ ۱)۴55۰ ۹

 ۹۰. ی٭ ۴ ہ7 559 ۴ 5 (م۳ *۳1 >۲36 ۱۹۹۴ ان۳۴[
 وج: ج ٹ9[ ہہ ہ۱ا5 م۴ ×ی۳] ۹ 7٭51)۳]115 (۴

 ۳)738 ہ7 ۳۹8-7۲۱۰: 9۰ 877۳9 0 58۱٤5
 2515 ت1 5154 71911 231۴] 25119 791 7115 ۹۳۹۳0 1

 ۱×9 ۳6 ×7 ۸)۱۲۹ 8" ۰۲۰۱۳۲ 8۳ ۲۹۸۴ ت5٥
 3غ 01 ہ8 5 ہ۲ ہہ .3۹3:-3۲۹ ۶۹ ۲۹53۹ >7
 ۳۲6۶ یر1 106 تا ۳7۹۹9) 751 577 ۹ 5)793 6

 یرج و 1۹) >×یر د٥٢ 8 57 "۲۲۹ ۶۹۳۲ ۱ ۴۴۳۷, 1
 و537 م٭8 ۶۳۴ ۲۳ *ج×ک] ٭رآڈ 55, ۱ 51 ×ز ۹

1 7> 

 نوٹمزپ لوک لوم نت ٰلَِمد - ہک ۹78.۴
 ےہ سس ہد ہج دفع دق ج طب ہد
 ےو+ج ۔دوو+-٭670 ۸8×٠ و8۹۳ ×۳ 9
 3ج یاظ) ۰ 5۲۳ ۹۳ج 5۷۳۱ ۲۰۴۶ 7057 ۹ ۹
 5,5۶7 5۴ 5۹ ۹9, ×۳۹ 1۹۹۳ ۹ ٭۳۴ ۴ 71 ۱ ۹۹۳۰ 5۳۹۹ ۴2]

 5 51 775(وہ +8 ۴ ۶119۴ ۹۹۲۳۹۰
 ح6 ۴ تہہ ووزڑچک ۳۳ (ی:۰) ہي ہ6 م٭
 ك م۰ 886 ہ8 ]مج ٠۹× 9٭ت. ہى ملحم
 یو ی۴ 5۹۳ ٭ر×1 ةََملا ××. 3٭إو فرطعم 37۳۴۱۹ ۳7)۹
 جم میک ژ6 أ6 ۳۹ ×۷۱ ۳۳۰۴۳5۰ رار ہە٭٭06 ب٣

 جب ہہو ہ١ یلزَممإ ہم مم۱ ب٭ ہکڑوچ
 ۱ ×٦×

 رام ںئو ۔ہ]أ| ۳۳۳۷۱ ہ٦7 ٭× ہب 838۳۰ 3۴ <٭
 ۷1969 971 71. ۹ 5191 ۹۳1 "۹ ہ1 2۳۰ ]۱ ۳
7۱ 6۴۰ ۳۳ ۱ 55 51۹ 578 513 5۱۶ 56 3۳15 
 8 ۹۔یہ یل 171 ]11ی1 ۹۹1 71 (۴۰۰۳], (۴
 ےب 5ج ہ5 ..ہ-٭ 76م ٭٭٭ ج6 م۱ جب یا بچ
 <9 1 ۹776 ٣ہ ہ8ا وہ. .۹۱۶] *7, ۹)۰7۰۲ +۳۳
  ۰۴ 3یس ہ۰ ۳۹<٭1 “ہت×7]ت۳ >۴ ٭ح٭ 75
 +5 ےن ٭ ۹ , ۹< ت٣۳... مہ 5۷8 ۱75۲+ ہا

 حی ممی عو م3 ۱۱۹۷۴۲۳5 ی 905 ط١ 6۳30۳۰93٤
 مکیلع مالسلا جج جیپ مال ٣ یب 5ہ چ م9 ) ۱

 -]ػكم. ۱۲ ۹0))

 ج1 ۹۰۰ ××)

 ئاک8

 ۳ ناخلا

 3 پک پک ےب ہں اپ اپ

 : ںی خر 2۰

 چ9 ۱
 تہ مے مر یر نیم 2 2

 : ا د "08*.ت
 ٠ انھیاد سلو برا كم: لیلا نت

 4 یتا كا0 نون ا2ا كر ڈکنوَو
 7 ات 2
لح نش مم لاس نیل وا3 نوملعی .

 ۹ اَت ا یل لیا مکع

 6 نک وم قت ایں نقی پ ا
 ہن ںیم ووضولس ہی ستم ھ253 ۃمَضصاَح _

ک یک چپ 202ی و ترس 2
 ا یک ے

 ۹ 3 ذولَِميتَ لم ھے 7 تسملل ١

 ہل اچ جے

 مر 277ہ 5 ی7۳77 0۳۳ 777 ۱۹ نیز ہو7
 9و. ج۶ 9 ہ5 ہو ہ۰۹ یرب٭ کہ۳۰۲7 قو 7وج
 جج مہر جچ, میرج ہچرچہ مج مج بجو بی 5ک برب
 ہرج یو ج جوہر یدر یرو ٭ ٭۴7 ٭ج یب ہجح ٤ئ395 <٭

 پچہجج ء۰7 ہج٭ےتو رو1 5۰ر ٰیمر چمچ

 وہ٭+ ہسوی) ہ یی ہہ موحم رہ مرچ رہو آج ک
 ہ3۴. 7777 ی۳7۳۴ 077 7| یصر ۸۸۴ 2۰۷۳۲ 7

 یوم 755ج عزت 707+ ۱ر 7/7 تا۳۳۴ 747ر یس ڈوہیجو7
 8ط57 ٤۲797 چآ 9 ہ بکر ت7 رجقا ج۹ ر٭ج ہو ر قروچ
 ۳۴ کج 77 097 یو ٭ یو نچ رب ی7 ر771 7ر
 مسر 585 3) ہو ××٭ ٭ج مم ہو 79ہ ہ۰۹
 ٭چ 7. 5ص ×زو 7ہ )جزو جج ہ 7۰ چوچ ر یدر ×7 ہ5
 تر. 7ڑ ا0۳7 ج7 ری یر اج دت ہو3۰. یج٭ ججرت

 تڑ) 7۳. 77ج ۱ ۳777 ت7 سز ر7 ہ۳۶ خر چ7
 یچ ترجو ہہ ی بجو بو ْج|ہ۷) ی ۳ب )× ہجر وو چبد٭
 مج ۱ خیدر وچ ,۳۳۰5 یرجہو یی وہ مخویچ 5+ یچ

 ڈ۳ 77۳ ۱ م7 اج ر۳ 7

 ج) ہرج ول +
 ہ3 7)7 775)۶۲۱۷ ءذ

 مر عو مر ہہژ جو رچوہو مر ڈ5 یس 1۸۸ جو75
 بج نیہ ہو ورجی  أ۔وچو بر +۳ رو ر یر ی ورچچ ہم یرچ

 عرصہ 23ڑچ5]ر

 ہت چجب وچووچچچکوچسمک سوم ِہعچ ےہ



 اکا بوم ا ہد وف اکا کک وج ہک اد یہ ایبک یکم وا تح ےجدا ری ہا ےس حا تھ فط ال ا ا واک حا دو ا دب و تا اون زںررجا نا شا اش ا دبے ہد جبر ار

 517:٭۹ ۹1ا8 (۱)۹۱۹۲۷۲ ٭:08:۱ 86 ی ۹13۳5 م۲۸۳ 68
 م۶ ۱)۰۱۶8 ۱۴۰۸ ۳۶۲۰ ٥۸87۹

 نارفلا دی لزیا یّنلا ناضمیرھش ۔ک۹۰ َدلبِلاْهنلِرااَنِ
 ردْسلا ۹۹ 0ا5٦ ٭ّ- ا8 6 >5 ۹۹۲۱ ٢ ۲٣ ٥ب ء7۴

 ×بےچچمی 10۶ 5:۲8۱9 م٣ ب٣ "ٌيہئج
 ۰ 3119۳۳ ×7-۲۷,ع ہ<۹۹] ]7عی ۹8 ٣۳×

 ٭یى ی۰ یو ۳5۳۰۰ 5571 ۹ یب× 8(. ر585 م۳۳٣6 8
 ناچ ۴ا 5۲7۲5۱ ک53 71۲۷۹ (م۱۹۰ (۴۴ "885311765 285 ٣٣_38

 3918 ۴۹) 517٦ ۴۹ا 375۱ 9۹۹. رن ؿك قلات

 ءِ ی ٭[1۳ ہر٭ ۳۴ك۷ ا. ۴۰۳۴1
 ہچ عی مک 5ت۱ 5. 2۹۳ 5ا۹۶ (38ر ۳۹۳, ۹ ۴۹

 م77 5۷۹57 511 ۹. ےہ دت ٭ح٭ ۴ئ.
 نوچرک (؟٭ی۶ ۴۰۲۴۱ 3 5۶۱ 5, ۱۱ )0+ ×حج وو ہم
 و٭ 5۹ ک05 5۹ ۱ ۷۹۹, ک 155 ۹۴1 ۴1۹۱ 57787۴ 77۴, ۴
 ٹ ×۱ ۲٢ ہب٭٭ ی جج 8 8۰۰ ٣(8 مم ۹۹
 ہ <٭ ٭< و5 ھے کے6 ؟ہک٭ ۴۹۸۳ی ہم5 ٭رک8چ
 2931۳5 9۹ ۴۶۶۱ ی 3118 >۶ مبج(5۰۲۳۴۴ م۴٣ ۴

 ۳۶ا 5۱ (۵۰۴)., ۴۴۳ ٭ )8178 5۳۴٣۴۲ 31 75ز "۳۶ ہ
 تا715 5۳۱ ی۰۹۰۹ ۴۰۳۰ .١۹× ٭5ا٭ <5 تہہ ۰۹
 5ک ۱ ہہکو٭, یک ۹31۵۷ ی9۲۹8 ۹ م5 ٣ ی٭ ہہ ہہ

 مجم×5 5۲۰۶۴ 7 7۶]۴]) ہ 55)و ۱)۶۲۴ ۴7) 557, ک 313
 >1 ۴579 ۱۹۰۳۷) 517 ۴۴ ۱۰۴ ۴۱ ×ج _((7وق))

 مگٹمإ| پ۳ یەورمچحی ]جے وورجچ ]ہہ ۹۴۹, 5۰ ہہ 5

 ے-.حی٭ ۱5 ہ515۳۴. ۴۳۳5 ػ۰ 5 ×۰ قو مو می
 5557 517 ۶1:0 3187 ۹۹ 8۹ہ ×حجچ.م ۱ [)

 کتا 55:53۱ (5۳۰۸۰]), ک9۶ >11151 ۳۱۹۹1۹ |3۷۹ ۹۹۹5٠
۴)) 5 .3۳5 711 377۹ 1 51۹7۴ 51797) ۹۹۰ ۲5 

 30 ع۹ ت۱٥ .0ہہ-ووک )5 جچڑود ب٢

 مە٭ہ5٭ ٴيح-٭۸7 5:7 ۹۹ >8 ۴۹۲ یب.

 دہ. .ھ× ٦۹" ×5۶ ]۱۳7۰ہ ۶۹5۷۳) ۰ ۹
 5۹ ۴38 ۱2۹۹ ۹۹4) >۲۳٭۳)۹. >7 ۹۱۴1۹ ۳ 1١

 5 م۴ ۳٣۲٣۲٣۰ ٥۴۲۴ ج5 35۹ .707)215+ ۴۱ ۶۱٣

 تنا
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 75ا1 ۴۹۶ ٣ 77 5: 77771۹ 77۳ ہ75 (7۸۸)
 79, ۸۷57۳ ا5757 3113 721 ۴٤5 ۴ ,5 ۲۵* ٥6۳۱۷۷۴

 ل1 5 0۲۳ ۱۳۳ 5 ۲۱ 7 ۹۹۲7" 5۳ ٣
 8. 5ا٭ ڈپآک٭ ۱1135 ۹۹۹۱ ۳۴ ]جب ہ٭. ٭۲

 لپ 51 7 ۶ 1 5چ ۳ ت7 | چے چ))

 تا۹ ہ۳7. ۴۳7۲۰۴ ×۳× < +ا-م ۳۳). ۹

 ١:٥ ج٭ ضْبََت یسچ چیود) :م مہ×٭ ہہ”
 <۲58۱ ۵۹ 55 515 55751 ۳ ۳ ۹۳۹۳۸, 5۲۲ یر

 ۹ 0۸7+ 219۲ ۱185 ۳ا8 یج٭ یہ ج٣۳ ۳× ×۳۹7۳٭
| ۹1 6< 

 ةَکَرِيْش وَ ۔ہ٥ہ٭: ہو8۳ حی یوح "جج

 88۰۳۳ ڈ5 ٣۳ 3١ ۹٢ مج ٣ج جم پ۹ ٴ(٭
 ' می٭17۹" 8575 ۳۱۹۹ ۹5 مح, ی 2ا1۹۳۰ 1ک ۶ *۳ ×۳

 بہہ -۳۶7۹< م٭ ۹5 5۱77 ٭٭٭ لیلا ہلاک

 رکا 5۷۳۳ ٭۲٭ ١۴ جہ٭ ہہ م٭٭ *)٭ ہیچ
 2118 ٦٣ 57٤۱ 587 ۴۲ ہم ی۲۰۷۵ ]قی ٭٭ 8

 ۳--7۳۷. "5۹۲۳۱ ]×۱ << 5۳ مأأ578٭ (3۵) 94

 ۹۹. ٣۳7۳ ]٭ مج م۳ *۳۰ 5۴ 1 ۳۴۶
 دہاج مک 5۲ 15 مہ ٭ >۹۶ ]٥7ہ (]٭ 88ر
 59۹8 ۱۳۶ ۱ 7 ۳۳۳۴ ۲۴ مەجہ٭٭ :زو<٭
 5اور ۶۹. ۹۳۰۴ 85و87 (<ی۰رم و >٭8)م۳٭۰5 ۹۹۹۳۳ ٭

 519۳9. 947 55 51919. 7۷۹ 1.1 78 5183 13 ٣۹۶
 ۹58 (5۴1717 ۶۲۳۴ ء[۹۰٭ 18٭+ ہا 378 07ج *م 4چ

 ٠18 7۹3 7× ےم(3چو3)

 م75 ٭"ہےچيہ٭م ٥8 عیب ہ۶ ۴ ف٭ق ه

 7٣ج تاج >××ج م356 ۳7۴5 5۴۲۳۷ یک ٭[۹3۳ہ۴
 1۱٦8 ۴۹۱ ×7۳ ۱ ۳:۶7 ہّتسہ جاہ ہہ بص جہ ہ۔الےچ
 یر ہاخ 1۱٥8 یب١ مت مت مہ٭ ہاذ ہو مچچ
 ماہ57 ٣۹۰۹ ٭۹٭ 8. ا5 ہ-ہجچ ےب ج]٭ 8

 ۳۰۱179 ۴7ا × ۔ (پو23)

 ہ05 ہ۷ ممە|٭ہ٭ م3۸6۲ م٭ 8۶ ٭ہہ و
 ا15 6۹9 7118.۹۳۴ .۳٣× ہ۳۹. ×۲ ۹ ×7ہ٭ہ٭ ۴



 ذ35 10 م3آ یارجا
 کس کک اک ا کزت حت ×77. -ص<ہ اوعحیمطصدھج٘ھ--ےدہدتسج یگج چمک مصٹط وظم-ہ<5 دیآ یسک یسوتت مک رگ رک تب توا دو قت
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 ۹۱۶7 ×۷۳. تچ7 7 ۳+۳ 7۹۱ 7
 ا5 دم۹ تاج م۹۰ ہ8۱ د۳ ناک یک ہہ یتا 7
 ۷۳۳ ۲ م7۳ ٭(078] ۰ 5ا55 ۱ص۷۹5

 ×۳ "ق۹ یدرر وع مج ۴(1 ہد ۱ او57 3ا8 ے ہہ ہ
 ۔و۹(چ8 ۳5۳ ک ٭ ہا ۹5۰ ہ۳۶ ×55 ہ۷ آ۴ 8۷۳۷

 ×۱ ٴم6ہہ55 (85 رہ 7 ٭ے-ہم۔<8 ۳م 6 ۱0۱۹۳١
 ےک 7۶ ۱۴١ ج۰ ہ۳۹ ۹۹۹ ۴۳ا ک۹۰ ۰ 6
 ]5 نوح 8 ۵5۱ 5۳۳ وے ہ م٭٭ ٭۹٭ہ جي

 ١570۹ 55 ۱ک اتا ۶۱ )411( ٦ ۹ ٣<
 پ3و 3۶ یڈ ھہ ۹۹۳ ×۹۱ ۹8۲۶ ۴۹۰ ۱55 ۹۴۳۰ ۹6
 ۳۳٣ جج ۹۹۱ ثیي و اک او58 ۹۹۹۳ 6
 دو ج _۱(ییقر دو جدو 4 ۳۱ 'ہھہ٭5۹۹ اج
 3ہم ٣ح ٭ج٭٘ ۱ ٭.م ںقہوی ا(ّکرو ہاج5

 ہ7 ۹۲۹۲۴۱ 2۱۹۰۰۳ 27 "64175 1۴۰۶

 ×ج)< 1 ۴۲۳۷۶ 1471 77۱ 3۹۹ 7117 1۲۶۹, 7
 ہ85 (ػج80) ٭ہ8 یہ ےہ مج ٥١٤ ۶5 ٣۶

 ۳۶۹ ۱ ]۲54] ۱53.۹ ر۹ چ۹ ہ1۳ 7-9۹۴ 5179

 مو[8218۱50 ۹565, 5 ۳۳ ہم1 ۹٦ ۶۷۰ ۳٣٣ ٭
 یک مودود ۹ ےیر ہ۳ ۳م قمی٭ ۳, (خز ۶۴

 58 5 (م) ×5. یز جہ۶ 58. (ھ
 حور ک3 9۰۹. ہ)ز 576 ۹ہ. (۹) ہ۳۰ چڑ, (۳)
 ۹ئ و مز ۹۸۰ 3۶8: چ9, (ہنہ) ۳۰ ہم بج

 ہچ ہہ ہ9 ی٭٭ -:م×ج 56 ۹ ۹۱ 65 ٣۳×
 31187۶۴ ۴ 5۳۴. 6)۰ ۰< ۲۳۹۳ ,۹۸× ٠

 ۶۲۳] 7۴۴. 71۹ 5ا90 ×× ×۳۹ معقو+ج37)

 ے۹۴ ۹۰۰۱۱۲3 ۱۹ مقە٭7 ک5 (31) ۴
 05 5۳ ۸ ڑ3 ×× مج (ی٭) :ج ×۲ ۶
 ب86 ىج بہ9 5ہ ٭ہیہ ٭٭ "ہی یو +۲۲۹۹ (ک
 2۳۷| ۴ 21٥56 ۰۳۰۳ ہ5۹ ×75 ۹۱۰۹ ۱ (38) ٦٢٠٢ (چ:۰ ہڑیج

 7۰۰ ہچک 6۲۸۳) ۹۹۰ (5ك)ر 68 35×3 ٢۶۶۱

 ؛و].٭ ۲۳۲۰ منت٭[6 یەڈی چک ٭ ۲۷۰ ۰ (۴
 یجتر]7 3 3۹۳٣٣ یز ٭*××٭ و5 ٭ ۱ ٤

 5۴7۳1 5138ا 4 1)51۹ 376 513, 53 26 -۴۳۳ ٭
 و۳ ۲۲7 ١ ہلا اج ۵)7 7)0 9)75 ] ۴7

 یم, “”ہ٭ہ پچ مبجج۔ ہ1۹ ۰×۳. ۱ ٢٣۳
 م53 رج ہ۳۹ ح >۳ 7ب۱ ج×٭ ہ5چاک 7
 ہے×٭ ×37 تا جب یھاط م۳۰ مج ج ۶۸, ۴۹
 3ا5 ۴۹ 5۱۳ م۳۷۹ د!آت ۳۶۱ ۰۰ ۲۳۳ '×۳×٭
 5ہ ہ٭ می ي9 مح ير مہ. یک ٭م۳٣۳۴۳ج۷ ج
 ×× ×۲۷ 3155 5۶۱۳۰۰ شا یت ۳۴ ۴

 ہك, ۵1۶۹ ۳۰٣٭ )+۳5 5ج م٭ ۷۰ 337 م)7)

 ٭یک×ع۱ 3آ ]۹ ی٭۳5 ہ۳۰: ×6۲ جج 8۹۷
 ے۱ 7977 ھ۳ ہو ۱ 7 47۳ 7 .1۳٣

 کنو تن و رو و ڑوتوٹوتوکو مع

 ۲ ے اپ ٤ص 1 ہک كرنا :

 >] نا ابھٹربایو ضرذلاو ترمك/ تر تربزعلا میم او
 >1 زوکیايا ترد کر تییبو یڈوھل ہلال (نٹیقوش لت :
 اکا نام ترا کے صل

 : جس ےہ سس 8ہ رگ ے اح صور رم ہے ےہ 7 ٠

 آل ى۶ رےوسر 8ری نور اف ے ۔ےےٛہ ےس اک
 ھ) >ھءاَجںید یرکرلارھا یا نون مانا با لعلااتع ا7
 >4 ایا6 یونی ئاعم اول اکد ءانعاوک وت پانا :

 4 ةعظلا شظب ما اند دبا ع نا ایلق با نعلااوغاک ٠
 ہ1 5 نوع موت ولا نو 0 ن٠ یتا یریقلا اج
. 

: 
:- 

 21 یاد شک ان ا قمع عا نو ض ئی
 1 واجد او یل ناروا نور ناوترد قر تدع ا

 1 الا ندا تیا 9 نور وم وم نا دراعد ا
 ہن ہ یف وا اوم شی اوم نم فر ا

 رچ2رل اف مدت ورز و نوع نج ٴ
 ڈ ےن شپ ٌھ 7 تب یھ گ ھہگ ٹپ ٹپ مس رت رک یہ یش رد عش

 6مر بوج مج مہ ووُآدج۔_ ہ٭ڈببج سبوہجوا (ںر ہب٭وحرو
 ۔وبچیڑج ہج مج عوچجبٗووو٭+ر 8 ٭!؟ ہک. ٭۹٭ر یر ۶
 ہمہ ہہ نیچ ہی ہہ , 5 "أو چبوج <
 بوودہ 08+ و. ہر چکر یر 5ط و3)5ٗ مج

 جسردر ہجر 5 )و ہ۳ می+ ہ 3ير بہ ۱ 58
 ہوو+ج×ز یجج ہمرودج بق وج وہ جہ رمی یر
 یوآحچد یہ دہ ہا)ہ٭ ہر7تاج یہ قو ج7 جور نور
 تہ قی قرب ا وج یی اے بق وج نشقھکنکا

 ×3 نر ×ہ ]]ج٭ہ٭ 8ج میر ہر دو رووج ہر مدز

 نی وہ چہ ]جر نیدر ہو جو علک ہ× ٴر٭
 7۴ج وجہ چو+ - ٭9+۳ عج نمز بج٭ رو یروب یک
 ۔خےہبہ ٭ج ںج ]حر م ہمب یربے_ جہ جو ع5 نر
 7ہ ہجر ات: جج٭ ہز٭۱ 7و5) ھ7 ۹/7 ہ7
 و ےجب چو وور یدر مج وی ]بہ پی موڈ
 ہج٭ جس و ہ۔حوو ویب ٭ڈوجچجر یہر ہیرو تک 8
 یواوچہچج -چوویج زرہ ٭یڑچ بج ہیچ ]1۱ج 7
 )ج×٭ جج >۰ وج نر ہت مچ ہ و
 مہ ہہ جج مچ پب<٭ جر ہ۶ موجو جب تاک
 57+ در ہ٭ ہک ہ٭چ/چ 7جچ 97 7 .71
 5 میروہ جو م۔حچ دب ج7۷ قدرتی سہ۴ ر حمز ہمرجور ٭
 ت7۳ ۱37/۳۹ چ7 7 ۰ یاد 7 7 ۶77۹77 ۹

 ہ۳۶ ٭)ہ٭7۳]ہ ×۹۳ جر نںر ہور ۸٥ وچ
 ۳7ت0 چ۳  ج۳. یو ہورجوو مرچ ہو عو لہر یح)ز ی7
 مہ ہ7 ٭7<ہ7كک]7 <٣] ہ77 767 ج یو ّء۔زورش) ٣٣77-۳ (:د)
 جو چک جج مور ىہور-دج 5ج قو مج عو وچر چو
 ہر17 :ہ3ت٭] و7 7۳ ر ٰیدزر یھ× ×۴ 577 ]7۳ ۱|
 ہم۰" ہو 7ج6 ہہ ر ہےر یر جج 577+ م۳ تہ <

 27۹. یدن) تی ہر75 6 دو7 ہ1



 ۲ء۷

 ا59 ۴5 51 ۳7۳. (د) ۹۲۳ 65 87 د۷۹ 5 ۹۶
 و ٭ج مے >5 ٭٭, ی) 5۲۲١۶ ۹8۳ا ۰۴ ۹ ١۹١٢۱

 355 5۳ ٭م٭ ٭مج٭ 3ہ ٭پ ۶ہ ٭۳ <5
 257155 ۳۹۲۹ہ ۵۹۰ )۹ ۰ ۴17۹ 6۹75 ٥31771 ,٥۴۴۹۸ ۲۳٣

 و5. (( 5۴5 5۹۱ ۶5 5۲۲۳۳۳۴۳ .۹۹۹٭ ۷٥
 ۔٭٭۱ ۳7۳۰ ہ۳ 33 ×۰ 677 77ا

 ۔ووو55 رک 5 ہ۴۱ ۰۱۰۰۳ ۱197 ×5۳۹۳۳۶ او "نج
 وثآءک5 05 یے 9۱ 6 2075 ۹۰آ 75 *زک ×۳ ۹۴
 د.۔. ہ88 مم جج کا ×× م٭۱ 1۳6 ی5: 7

 بج. 5رہ و ۳۰ 7۱55 3۱۹۰۳( 1۱ ٠۳۷
 سیہ ہ87 ٣ ",ہ ۹۲۳۳ 8۴۶۷٣ يا ۳۲۹۱ ۰۳۶ ٭۴5٭ ××
 -محم ٣× ی< جج و۶۱ ۰۹13 ص۱۳۴ ہ7 م۴ ك۹
 3ج 95 5 1۱۲۷۷۰ 5۳ ۲۴ ہ, كا 76
 3ج ]ہ۱ ۳۳ 3ہ م۸۳۳۴ 87 7
 قع ۹ 83۳ج "85۸ ۳۳× ہہ ک ق ۵۹۳۲۰۴ 5۴۲
 7۴۳ ۱ ۵۲۴۴ 5711875 ,٢ ۵5 ۴139 5734 ٥۰۶ کاتا 7717
 ںیررس٭ 3× ج۴ ۵7۹۱۶۰۳۴۰۴۲۳ 31 ٣۰٣ہ ۹ 7

 8+ !۔۔ہ ۱ 6 +۸۳ ۰۷ا۳۸ ہآ<
 یخ سزا

 5۱حی ط× " ٭۱ ہ5 ہہ ×3۳ ۱١١- باٌدمااِِمِک اَت
 تر کا یو - مو٭ م×٭٭٭ "جج "م٭ ><
 ۲۳۳ 7)۰٥5 ۳7 ہ5 ٠٠٦ 7جک٭ ا٭۴ 6 75۴
 د57 8۹۶ ("ہ۰ ہ٭ ٭ی ؛ يہ-۹۰۲ ۹۹. و
 ہم جج کج * (یجر 3ت۳ ہے ہہ 8 8
 ی۳. ٭٭) چت ۹ +575۸ ۳8 ۹؟ ء۶

 ہ93 756۳ 13, 9١ ہم۹ *ز۱۹1۹ ×۰3 ۱ ٣+
 موہ 57] ×7 ی۶ ۹۰)٭6 ی۹٠٠۰ ۹۴ ڈو

 فیر اظ نازل زم ننپام اتا دج
 ۔ےجہ ی٭ ۱5 9۹5 ُةَنَعاْزَهْاَمِلازُداَملاَدتَرَوَلَو
 951 ۴۲ ی5 م, باذع فشک ۔-ی و 0 1۴6 91۹۹ 19

 5 چہ م٭ ی۹۹97 ہ۱۷ 8 ا۳ ہا5٥ 1۹6 ا٭چ
 ۹ ہ٥ ہ٢ ۶15 ہ۱ ٭ت٭ یچیرجج 869 ٣۹

 ۹9178 باذعلا مھنع انفشک انا 88۲1 5۲۹۲8۱۷۹۲ 5 8

 ۔۔ب!-ے ۱۹ ھ۳۳ ۹۱۳۲87 713۱۹ ۹)3۹۳ ۰۹۰ ۴7

 ۹۱ 5 باذنع فشک 6 رک ٭٭۱ ٭۳۳۲۴ ۱۶۲۹3۹9۹ ك٭ ےہ

 بہرہ 81۸+ مہ ×× ۱۰× ٭ ×۹ بادملااَذْمَِک
 ٭ ج٭ ھم وج ہم ۱ ہ<:۲پ ٭۹۶۰ ہو۶5
 یزگا ةَمْكِلا لت ۔ہو م×٭ 8۹۳۳ ء۱
 ۹7715 7 ۷.6 )7 ۲۳۹ ج۴٣ *4)۴۶ ۱۴۰ ۱
 ی2714 3 5۱۰۳۶۹ ک74 ٠:۹ *۲۳۴۷۵ 185 ۱ 1چ ب٥٣ ۶)

 ا 7۲:۴۳۳ 519 <7 +5 16 ۶1۱ ۲۹ 7۳۲۵* ٠۲:۹
 5 ۱, (51757 ٥۳* ×۷ 5۲۶57 ۹۰۳۰7۳. ی٭

 ہ9ا3 ۹5 >۴ >6 2۱ ی3۶۳5 5۲۲۳۶۹ ۶۴ ۴( ٢(
 ۲۳ کا5, 5۲ "5ا ک 37۳۶ د٥٥ ۳ ۱۲ ۳ ہ77

 جج٭ ج۱۳١ ک51 ]53(  ۹۴×, ۹ا 8+
 ٦۱٦ ٦ 2۶۰ زہ: تہہ م٭ 1۴ ہہ

 ہ85. یف اخذ رات یاکیَب - جا ×۴ ہ۳۰٭٭
5 ۹۳:۰۴5 ۱ 7 51۴51 ,51۹ 1۹ 0196) ۵ ,2۴9:7 

 888. یتا ک٭ 8, 5۱1 م۹۳۳۶ ۶۹۴۹۳ ×5
 ےہ  -٭۴ ٭جج ہی۱ ٣ و9۸۳ ۳٣٣ ی۹ 68۹

 مو 7۹ 32۳۷۷ ٭]آت ۱

 ]ہ۳٣ 7۳۶۳. ۵57۲۳۳۳۶7 ۵٭٭٭۰ 5۳۲ ۹5۰ 7 .۹٣۹7
 7 ت٭٭ م۰ ہ۵۱ ۴6 ×۲5 ا3ہہبے_]جوحسو 32

 3۶۴ ی٭۰ ۹۹۶۷, 5۱5 55,۱ 515۲75 ۱۹,۰ (7ع8)۔یڑ

 ء۶ 8ہ -  َنيلَِْلا َنماَتااَمَلرمَل نِمِديَِعْوْكدکكَلاَم
 _۔ہ ۹ب 1 ہ71 ۴ 73 7۹ ۴6 5 ۹۴7 ٦(۶

 ۹۱۵۹۰ 91 م1 ۴9 8155 ۹5 ۶۲۱۰۱۲ 81 755 7۹, ٦٦(
 5 ,١ 9۱ ۹۹۳۰۳ ص۱ ہ١, ۹18 8۱۴ :٠ ا 5
 ج۱ ۳ جب مم ۴ی قم جوہی ۱ ہ۶۹ 8

 ۹5۳. ك۹ 575 ہ7۱۷۳7۳٭ یک ۹1. یو ۸)۱
 و۹3۱ 5۴۰۹ا ٣۳۹۹ ٭815)].۵ (3 1ری !مہہ می م٭<
 7 ۳× ہ+. پچج. للہ ۹-6586 کرو5 (75)
 5۳ ۳7 ۳۹۳۳۳: +7۳۳ ہہ, كم ہ×جاواک کی۳۶۶ ت۰۹ 3ہ
 (حتمرسمو1 ۲۶ ۳۳5:۲۶ ×7× "ون۴ 7۶۴ ۶۹۱۰۳ 771

 ۔وو ۰ ۲ 9 ۱ ۳۷۴, 51۶ا 5۳ ک۹۰ ۴ 734 ٣٣۰
 مج ۱۳۱ 59 ٭۴٣٣ 5ج ہم٣ پک وک (٭

 و570 55 ۱1۱ ۰۳۴ (8471175 5۲۳, 51 مت ۹۹۳۴ ٣
 ہ۶ جا گا 1 ۴ 5 ۳ ۹ 16+

 تہہ ہت نص ××. ×× ×× ۰ اما اکی بیئا
 ین ناخپ ]0۰۰7 ہ>097۳2 7 ١ وت. ھ:7۳)2ک ۶۲۴:

 ]ک55 (8۹0)-4۹ م۴ 5ہ م6. 5۷۴۴ ۴۴۳۹ 4٤
 ہما۴۶5 5۰) 5ا55 ۳5 ۷۹ ۱۶۹۹۱ ۴ ]6( ٣

 7 ۲۴۱۱ ]ہ٣ا5 (38) ہ۸ ×7, 318 3 ۱۰۰۷ . انک اکر

 ندی ئایلو پہلا ۹5 188 7۱ ۴1۹, 6
 5۹ 5۳۳ ٥51۶ (ا۴٠٦ ۹۹۴ ۶557577 ۴7 ۱۹۳5:۱۴۳6 (5]
 ۹3۶۳ ۴۳۴ ۳۲۳۶ 5۲5۴ ج775 5۳ ۴۳۶ ۲ ۱۹۲۰۳۰ 5

 ںنیسسمادإ یرکلا ةحطبلا -9۹۷۳ 1188 ۴۹۴ ۱ ۹۹۴۹۹ ۰
 ل۲ ۹۹۲٣ ؟۳با٥ ٭ ۴5ہ ٭ "ج۱

 8ج ہ٭ ۹. یک 8۹۹ *ر٭جا4 77۳۲ 5۳ "۲۳8۱
 8۵ ۳۰۸۱ :37 ۴ 136 ۸۵ ۹۹۳۳. ۶۲۰6 ۹7۰ ۱57 ہ

 تا5۱٥ ا۹٣5, ٥67۷۷۰۸ 58 ۹183, 64, 5ا7٦, ۶۹4 ٭ ػ٣ .٠
 عم+جا32) ۸۱۰۰۴ ۹۹ ×57 157 ۱ 8۳۳ ×۲۹ ء57

 نوح --58 ۹۴ ۳ ا٭۵5 95.5۲۱۰ یكاوهَم تا بِ
 را 8 ۳ ی١ ۳ب٥ ک حج٭

 م×٭٭ ء8۰8۱ مہ ٭٭۲ ما ْنسَيَتَْص ٣ ٭
۴ 585 

 15177 ۹17۳777 ٥97165 ۶۳ +77 +م"٭0 9۹8)
 ہ5۳ ۹۱۲971 (۳۴-یز 5۲۹۲۲۳ جی (8) (۳۳ ی٭٭ 758ب 52

 م56, مر ۳۹۱ 5۰ "58 جہ 7۹×5 6٥٥ مچ



۸ 
 ےس اوم اس ا ا ہک توا یھ ا ئسکا ا ئاسڈ لام ا واش ال ھا

 8۹ قا یہ0 .ہاج6 ہک ہی۱ (ہ۳۰۹, ×۴ ورک.
 ہ5ز ہ6 ہت (. ہے. ہا ت ہم٣ ہ *93٭ مچا

 7767 59 ۱ 5 و3.ہ.۹ [۱٥0 مج ۹101] ہو
 5 5۰ ۴۲۳۲۰۶۹ ہہ >۳ 86 گو ۳ ہ۱۷٭۸ ڈ۔ی٭
 53۶۳) 27۳۳ 7 مج ۱۳۳۶۰۷۱ :]م ہت ۳<, ×× ::5٭
 5۳ ۰٥۹8۴ ۴7ہ ×× مج وت بان مم×وپآ 07

 آہ ے_ یم -٭1! ۹۷۸))

 ۳5 ۱۳5۷۸۰ 357 ی5 ھ7۳٣۹. >7 >5 ۴۹
 ٭ہ. 1۳ ك7( ۶7٥ :صگ5٘< ما×× ہ 8ت6 ۲ جہ

 ےہ ۶)5 ۳۱۹۰ 35]3۶] ۹۲۴۶ ١×

 تن این نیبحصس ند - ( مو حد وج
 21355 ۹۹۳ 1)5 ×] ۹. 9۲7 975 57715 ۶۴۰۳ آ < 5+

 ٭۳٦۶ ا۹ ×۰)۹۰. 55 ا) مجر ×۶ ۳۹ ۱ 5 ۹۴۳٦ 2٥58

 ک3 5۷۰ ۳۹۴ ۴5۹ ۲8 7۹6 ×7 إ ب ×۲۶ تب ۳۰ ×۶
 ڑ6 29 ۳۴۴ ہ75 ہ۳8 جم ر مہ. موت. ×۰. ۳۲

 [ک2]-5 5717 71۹ ۶۱
 اش

 اهل ٍتاَو -(3جی ٣ج ) 4)۱ ٢×۱۳ 7٣ 5۱۶1 ١ ۲۳٣>
 حج ج8ر ۱3 >5 ۶۹ 6655 ۶5 ۹۳۹5

 مل6. م۱8 ۰۰75 9۷۲۳۳ ۳۳۸ 55١ ۳, ۱۳۳۰ م1
 ۱88 ۹ اص ٦- ۲۱ ہ5 5 5۳۲ نہ ۴۳۴۴ ٣۴

 ہ7۸ ۶7 5075 *5 >7 ×۲× -ہ ۰۰7 ۳77 "٭ ۹
 ۹۹۹ ز35 ۶1۳ ۲۶۰۳۳۴ 53678 1791 ۴71 7ت ]٭ بو3 ج> ہ
 ہ59 ٠۹ ہ۷ ٭-ہج ۱.5 ج٣ می ۱ ہہ ہ8 ×]جج

 5۶.1 7 ۳۹ ک٤3 51۹) 31 03 ۹ )۔۔یوہےج37)

1137+ 55۹7 8 

 تیغ اہتؤاو --( 5۷۳ ی٭ تپ ٭5٭ ہم٭إ
 55511853 ۹ ۴۹۳۴ ) ٭زکآ ۰۱۳۴۰۳ ٭) ×× ہہ ی٭ ۶و

 ۸ <۹ 2.7 ۱ 7 7 377 )3 ۳۳۰٣
 ٭قات2 ۲٣۴ 35۳ ٠۹ ۰۲۵5 ×۴ 71۱ 77آ ۰۱۰۸ تہ

 ک5 1574154 (81۹1 5:7۴ ۱

 ٭× ہ ت3. جج : لورا كم تب

 (5۴5۶1۹ 5۲۳9 5 ۲۳6۳ 6 ۹۹)۰) ٣۹ ۳۴۰۹8 ) ت٣۳ یڈ

 ہہ 50آ 1۹۹۳۰ م٣ بج ٭یض ہہ ہ۶ عمیرصت 38

 ٣" ۴۳۰ ک3۹ 51۲۳ ۲×۳٣> ٦)5 7۰۳۳۶۹ ۹۱508 ہہ 6
 0 ۹۴۳ ۳ط ۳م. ۱ یت ٭ یە٭مہ٭ ج١۶۸ ۹6
 ٭کا٭ ہہ ٠۳ ×۹× ٭0۰ ۳77 جر ٢۴۳ ٭ 3

 ۳ ۴۱ ۳۹۰۶ 58 ۱۰۹۰۳ شا ووآ تاریک با

 555818 5ہ ۳۳۰۳۹ ۱ 37۳م ہ٥ ی۴ً
 ٭8۰ ۹< ویب ۔۔ یسصجؿ>ور حج 5ہ ہ٭

 قاطررصج ۳ ی٭ 2:57 ۳85 (31) ۹۳۳۳. ۹ "٣۹۹

 08 ج۳. ہہ و0 09 "6 م٦ م7۸٣ ۹۲۴ 8
 85بر ۲۳۳۰ ہ ۹3 .م×٭ ٭6 إ یو >۵ 185 ۲۲۰۳) 0

 ہت5۲67 ۰×۳ ۹۔(٭۹ ۹۳۳, 1۹۹) ہ ۹۲۳۳۷ ما× 1 ٭ یہ۹۹ 5۳

 1٠٠ ۴9 ٣] ۔۔(عي04-٭39) :٭٭٭. ") یہ)۔

 ِِِ۔ڑک جیت رہ
 ں۸ ہ٥ ڈجحةيلا

 : . ہَنیت اڑان كا نیو :
 1 نو ڈ تمام ام ضا وو کا کس تادف ا

 1 عج لعنزکما یت و6 ند لا نال ناک 7

 >1 ہ نسرٹٹم نضامو لدالا تستومالا ینا ںولوعیل ٠

 2ت ء٤
 ١ نیر جم وا6 مت مادما قلم نر ییلا ٥۵ امو 1
 ٦ نییلاستیباو ضالاو توم كا ٥0 دا6 ام 1-
 ٦ا لصفلا وی نإ٥ نوللمیالمهرٹکا ولد یحلاپ ۹>
 وان لو نل وم قال مووی نما متاقنَم ا 21

 ہ] هرمِلاززِملاوه د2ا مت نما وم ا
 ٠ا نئ ولا اف قو تروض عا ہ٠

 ےج جا ےک ١
 ھ پ رہ 5 رپ ا

 مور جج جو ئی وجوہ. )ہک یڑور م۳۰٣ ]ور محر یورڑچ

 <-و× ]ع5 بج٭ ہں یوج ہو دچ ک۹ ے۔ےرچورج اڈہ ]ہہو یہ ر مجر

 ڈو پو جج چو بجر٭ ہ< ہزو( یجب یڑوہب چچجچرمو

 ہبچ5ر مممر ہ٭ژہرب ]ءُ چہںوکجک جچ بروجج جج ٭ہ/ ہل چيوجچ

 ۔ہ5٭ر ممرر موتوج ہہ جہ )وچموجے]و)ںیو جر ٭)صچکڑچور

 مم ۶ م٭ وو 7ہو آہ و جو موچ جہ چوج

 مدزر بج ورج یربوویچ یبہ ھم رح چہ+ ]ح۰ 5

 -ویچ دچو ر ںور "جیو وج ہمہ ۳ے (مدےر تبوج ]یروج صر.

 تہجہ7و ۹7 وند < یج ہجبوج 79ی ج۳ ۱ ور

 ہت ہ۶ ٭یوق جو ہو ہ,جوو وہ رہو 5ہو یر

 ممد) هجچ ن٭٭٭ ح٦ پوو +ج٭چج ٭ یربجج٭ 7۳تو 5

 ۔ہوج موج بج میر ہوہ چ بوعتر مد ب ویٹ

 ۔ححر٭ چروج ہ یدڑدےہ ۳۳آ ٭×)۸۳ قو-٭3<٭ 7
 *٭85, (مد)ر ہر بو جورہوپ قبوو د2 جور, لو روڈ
 ہپسرسچ : ٛقو ٦ر یمر وہ م۔عوہوو 7ڑ پہرجسو جہ

 ۳۳۰۳/۳ >5 یر ماہ مج ٭چ مرج ڈیچ ٹہرچ ہ1 ٭

 ب٭٭ ہ7 ×70 5۴5 ۳ر یدز یج٭ برورچ و 8 مہ

 ۔ےچژ ہرج جور 7چ ر )و 15 وجہہ آ(<) جورجو ر یدر ]ںےچ

 چہ ٭ یەر :رق)جو جج یہ: یےر 56 ہو مک مج
 چ7 ورم ر یدر جہ عت ج5ر یدر یج بج بجہ جج مڑ

 7۸× ]ہ7 7۳7۷۰۳. (3ح) بے تہ جج قع زوہ چزتس ہ7۸

 تچز ۹۹ ر7٣٥ 9ر



 ص۴۹

 ےہ ہی >مہ< ووج]٭ .تب]م؟ مآب ہم5 ہت جج. 65
 5 ۱88 8۹, ۹۷۹ ×7٭9۱ ×30 88۷۷۰ ×9, 5 ۴
 “یر ۶ 1۹ 7چ 7 ۲۹۹ ۱۰ ہہ 7ہی (70)-ک؟
 قوجم مع مج ٭مح'٭ ہے ؟ ہاکج 1
 277738 >:77٭٭ ٠٢× ٭٭ مج. 18+ 8۸۱۰۳ ۴
 ×۳۷ 7 ۳× ہ۹۴ مج ×م٭ ہ8 ف7 ۱۳۴
 ےہ م٭ ۹. مم ہ5 ۳۳ہ ۹وم ہہ 7
 ۹4777 ۹۱۰۳ 5 7 ی۰ 51 776 ۴7۴5 3آ ۱
 787371 ۴۳۶ ۹ 5۶ 8۹۰ ي مج یى٭٭ ا35 5
 ہ7 ۴6۱۰۴ "۲ 2 ×7 3851 ۲۶ 8] 874(۶

 م١6 5 ×57 ۹ 385 ۲ ہ۶٢ ج۶۰ ۴
 ہہ یک ×56 "ہم ہ۹6 ٭]قیي<٭ ۶5۹ ٢ ٠< ٭[89۹, کاٹ ۴ ١

 و۹ تہی ۱۶ 385) 7۴ 1 ۹ ٣
 25ز ۴۳ ۹۹۰ 5۲۰۴ ۶۳ ہ >م۶٥٢ وک ×۳ 58 ×۲ ۹
 م8 3۱ ۹۳5. 5٭٭ 58 ب5ت یز ۴ ۹۶'8۱ 85
+7 1 ۰ ۳۹ ۱5 ۱۱۹۰ 717 ۳7 01 7 77 ۳-9 
 7791 6 9۰ ہم ]1۹۱۰۴۳۳۴ 5۲۳۶ 5۶5 ا8 ۶

 9335 5۱7ی >5 ۹ >۴ ۹۹9۱۴5 ۹۹۲۴۲۹۰۰
 عمےج30) ک م۶ 57۳۱ ۲۳ ہہ چو ۳۰۳ 3۶۰۸ ۹
 مقع9 ۳6 ٠ +5۶ < ”ہگپی83 <۹ ٥ ۱ص

 ۳۸ م۲۰۰ 3ہ٭ 87۰7 'چمھب ٭-.٭٭'٭ 3وچ٭
 -۔٭ ہو وس جواد ل5 ۱ 7 ×55 80 7
 ۲۲۳ "67۰4 ی٭ ۶7٠۰ ۱)۰۲۵۸ ۱۳ ۱ ×55 (۹۵) ۴٭
 ملسا دق هئاف اعبتاوبستال ہ۱٦5 چ۳ ٢* 5۶۷1 ۴٣ :٭×)۹ 5
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 نوکیا مرا عو قحلاب لافلَمام ۔(8
 ص۳ ہ ۹ [98) ط× ت٣8 ٭×ج میاو ا56 ہ۳۰ ٣۳×

 ٭ہ ہ٣ 0ز ا یک ہہ ہ"ہ۷ج << (مو×جچ
 "م۱۹3٣ ہ یدود1۶ ۱. ٭ات ۰ ہہ 5 7
 ۳ ۱ 3۶7۴: 158 1877 5115 55171 ۹۲۴۹ ج7 6
 ہج]ج >5 "ہ٢ ٣۱ ۴۰۹, ہ ×× ۳۹ 7

 محو مج وو7ڑچ ٣< م58 586 ۹۳ <٤
 وک٭۹ "5ج می وج5 ٢ا مہ ٭م× ۱ 5: صص5٤8

 نور ×٭٣جح ہ "ء٢۰۰٥ ۴۹ ١۱ ۸۳۷۳۱ ٠۲۰۹۹7۰۹
 ج۳. 78 ہ ×۲ ٦۲ وہ ٭تجو ٭٭ 5
 ج5 5 :۷۱۶ر۹۹ تہ ٭ھ۰٭ ہکا ی۳۴ ۶۹۷۶۰۴ ۴۸) د٤
 و5 ۶5 ۶۱5۰8۹ ×7 6 15۶ہ (891۱۰۳۳۹] 7۹ 6 ۴۹ ۶

 ۹۰۳ ی٭ >9. 5۶) ×5 +۶۱ ک2ا ۹15153 ۱51۲۹۳۸ ء8) ا
 ہ1 717+ 10.۳۰7 11۹ 5371۶1۹ 7۶۳ ] 4

 ہجر مر, ٭٭٭ ٭تت لإم 7۸06 ۰۸۱ ۴۲. ًى
 ق1 0 ک27 71871 2۴۱۳۰۱ و1 ۳۳1۹1 1۹۳۰[ ۹ ١

 ۹7717 ۳7۳ ۶۹۰۳۳ 7+٣ "۳ ۹۳ ہ۳ 
 ۳7× ہ57) (۴۴ ۶۳ 57۳ 64 ۳)5157 5577 ۹۹] ۶

 ج بق ٭ ۹إ 8۱

 روثزلا ترجشٌنٍِإ ۔-۹٦چ ۰ >۴ جہ ج٣٣ 8
 ج3 ۳ ۹۸۲ ٭٭ ت95 ۱ ۵۹۳ 3:3۷۲ 8۸56 ت8٤ ہ

 م۹5۲۳ 5ج عت ]مہ ۳: ]مہ مپ +۳٣٣

 د52 3 ہ۴

 ۔۔جنح ہ۴۳ ہ .9۹٥)٭ بہہ. مہ 8یو ٭ق ج۱ ۔-
 عم ج3.

 بج مے ی 5۲۹۳۳ 3۶۴ ۲۹ ,1٠۳ ۹۲ ۲٠۹ ۳ت 1
 ۹ہ 4)4 ع۳٤ ۳٣۹ "4100۳1 775 : 8۹: ت٣ ی5, ۶
 وو ٣ ہو۳۰ غ۳ ہ5 جج *. ٣ح 55 ہ
75 ,7716۱۹۴۰۳ 0۴8۱۳۳ 0۰۳ ۴ ۹1۳۴1 ۳[ 

 ۹۹ ق7 ٣۳۱ >× ۱ م5. ہہ 3۰۴ ۴ ٤۹
 ٠٥8۹ ہ*۱۷۷۴ 2]) ك5 ہہ 57۹۳ 6 ٭[۳7)1۹3 (5 ( ۰۶
 3۹1 ٣ م5 جج مج: چہڈچ ی3 مہ 8بہ ء٤
 ہ35 10۰۱ ا ۶آ ۹7۹۰٣ 1۹77۶ *7۳٭۱ 7۴ 1۶5

 ۱ ٭٭ مس مل یس نر -*۷۴٭ 87ہ ہ٭]چ٭ ہ
 75۳953 5:8 <ےی ا ہہ ہ٣ ہ 848 تہ م(وے]٭

۳۶۶ 9 ۹91 7۶ 9( ۶۱1۹ ۱۱۰1۹[ ۹۹× ۹۴۹ ۳۹٣۹٣ 1 
1 ۳۴| 15۴ 11 1۱ 

 بدن یو نقت ۔یج ۹ .٭٭
 م٣۹ 8۷۰77 3ہم مہ٭٭ ہ8 ید آے م٭٭
 جو ہورج موو ہ3  ي 0۱ ثم, ۷ ء75

 (9.٭2) (88۷۷۳۷۷۱ ×8۱٭۹ 5 ۹۳۶ 8۹ہ مو.
 5۶۱ ک5 79 م۴5۲5 ے7 جہ 8۶ 3۳. ج۴
 م5 ۳۲۳۰٣ ۴۹۰ ۴۲ ×م٭۱ك۷۲۹ 5)5۹۰۶ ہ, 8۳۳۰۴ ( ۴

 7 --.٭-.7ت ہ+ ۱ مع (مأمنمدرمو
 ت1۳ یا ۱14 ھر کا تو ۹< ۹۳۴ ۱۴7

 2537 7۹ ٦7۹133 ۹15 "ہ۹6 +6۱

 کمال ان تیا نشو تاز - ہ٭٭
 7۳۰۰۳۷) ,۶۳8٣ ×۳ د8 ہزوسہ73 7 ) ی۰۰۳٠ ۱, 7
 <۹ 7 ہ۹٥ ۸۰۰۰ ٭ہہ<8۱ رلملَم ۴
 ۳ ]ہٹ رو۹ ١ ۶۱۹5۱۱ ک ۳۱۲۲۳۰۷ 37 "۳۰۲ 5۶۶ 3۹۶5 )-

 یسچلر
 قفرسَرْت ناسا اوتات-(ںم٭ >8 جج ہم ٭

 ڑ۳ ا مر یک <۳ 04 جم6 60 
 م۰۳ *۲۳ ب5 م١ ج67۴ ہ۹۴ ۱۰۳۳۳۲۳ ×٠× ے9
 ۹ ۲ ۱۱۹۱ ۴۹] 7ج۱ ۳19 7 ۹ 7 7
 5یتہ ہ 9۹۰ ۹781۱ مہ. جچيچم ٭ہ٭ مج

 ۷.۳ ر1۳۹ ۴۱۹ 1 ۶۱۹۳۹۳ 57۳5 ۲۳۴ 7۰۲۳۳۹)* ۴7۳ ٣>
 اتا (۴۶۳۴ ۴۲۹ (5۴۷ 7 :--(3(3چ0۹۶-م1۹۲۹)
 جڑ ہو 1 4 <7س
 چ١ ۰۵۹۲۹ ۹۸۹1 ۱ مت وک ما رخ مهَا - - ۳٣۴ ٥581(

 3 تن. ۹۱ ۴ >۳ ؟) ۱۳7۰ 7۳۰7۰ 7 7۴۲
 ںحع-ف٭)۲ ۹۹٤١ ×چز چآ٭ ۱ ۹چ تو 66۲ بج 5
 تچ8 ۳. ×۳ ---مہ 8۹:5 ۹71 7۹7 78 |۱ <3 ی >۲
 57278۰۹ 8۴ ۲۲۶٦ ٭٭٭٦ ھ. ك۹ م1٦ ۰
 <6 ے٭ مم 98 م7. 7 :م, ۹۰ ک51 ۳6 73
 -85:71 5۰٥۹۹۳۱ ۰1 ۹37 *٭ 3٣ ء٣٣۴۰
 )٠۷۸ مک ہ8. ×۳, ے3 ۹ ہاا)۰ ا٭۴ ٣۳۲ ھ۴

 536۱ عبت ×۲ 885۹ ةۂعبابت رچ5 5 یے

 7۳۰۳+ 'ت<٭٭ت.٭5' ۹۹۱ 55 ۱۹۲۰۲۳ ۴۶ 85 (ء۴



 تسشنشدعحسشسس ۷ ٦٦ییٹبکبمسییچ
 ہے کیہ کے وچ اکا اک لام سض٣ ڈٹ کس خس لاش عطا دامت 3ایج کاج تا وبا ھو ھا اد کھ رطس رعب تارا

 یو ×>××۰ 7× دص. مدح ×۱×. ہہ -چ
 571۳75 ۶۹5 551۲5۶9 3۷۹ ۹۲٣۲۳۳۶ 116718 ۹۲۹ ٥٥ ٣0

 ۳× ٭.ت<ے ہہ حج ۹٥ہ۷٭٭٭ ٭٭۰۷ یصيلاْيَتَۂْهٰلْرُئاَدٰم
 یم مت ہمت وج پ۱ ١ مج ہہی را
 ی5۳۳۳ ك۴ ٠٢٦ 5۱۲۳۹۶ ,55 ۳٢ 77*9-۱۳۴٣ 5۲۲۳چ لرن
 3۶1 53۱۶۹۹] ٣)8٠٣ ةئایض ۲۹۹| ةبدام 881 8 : (۴۶7

 55 55۲ 5۱ 7851۹۹1 ۹۱۹۳۹4 187 ۶۰ ٠۸۳۶
 1۲957 557:5 ۶۴۹ 55۲7 ۵اک 5 5 ۹۴× ۹۳۶۳۰۳ ٦۹۸۶

 ہہ, 59 ز۳1 51 155 1۴ 187 +51۳ ۶11 ۹٥113
 دہ۵)۱ >[[ ۰ ہ +30۲19 8 553۰۶ 71 ۳۳۲ ٣۱٣

 )۷۹۶۳۶۴۳(۔_٢ ۲۹
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 ننماراقم ری غقلا نام - ک۹ 91 ۹

 م1۳77 ۰: 37 (۳< ۹۹۰ ۹(۱ ۵۶۳ ۶7۳۶ ۵٥۳
 ۹۷۷ : 2۲۹۳ 55. 8کا 6 )۹۹ ۳۳۶۰] ,٥

 >۳ ۷: ج5 نیز 3:5 ]۴ مز 3ہ" ۷۲۳۳, (ہز ۲6۹.6
 8.798 ی) 6 ٭٣ (ےر ی۶ ہ۰۶ ۹90۹65 ۹۹۰7
 و58 یر ید چو یی کک۰ ۴۹۰۱۴۳ ۹۱۲۶۳ 5۲۳۷۴۱ ک۴ ک
 یت مج می( جم ۱۲٥ م6 ہم 5۱ 5

 ۳۳ ۶5۴۳۰ ۴ 5 م٭ <-٭ ہہ 85 ۹۳٣۰
۹۱ 91818 37811۹ 

 قراکساںیدنم یہ پ۴٣ ٦ ہ ہم ۰۰ ۱
 ھڑ  ھ٭ڑپ ےس ےس ر

 یبمیوع مزجیرو  جحیرزت -یڑ ۹۰ ی٭ ۲ ۹۹ ٣
 ہ5۹۱۱۶۳ ×5۳ ۹۹۴ "۹۰۹ ۲۹ ڑ5 5۲55۱ ۹ک ۴۶
 ت75 ی۷۹ٛ ۰۲×30 ہ5 ہہ ٭جا٭ 5 عے×٭ ۹ئ *9)
 ۳5۶۹ 1۹۹۲۳۹ >۷ ٭۳٭۱ ا۳ >*حچ ۳٭۲ ۴۱8

 6 ۹۰ 7-7۶۹۹ 17 ٦× ۹:۴۹ 8181117751 ۹18-۹841۴۹ ٥۱9۹۹*
 ٭حچ ب۱ 9ج جن 858ہ 85ی تہ 8 مے
 7۶97 ۹79۹77 ۲ ڑ۳ ۹۰×3 "۹1 ×۹۷ ١×

 ۱۸ 5۴ ہ۹: 55 ۱۹5 5۲۰۷ 7 ۹۹۳ ۹۹5 ۶7 ٣۹77

 ہ٭: لالا كو لا رتن ترتیب ا8ب ہ۹۹ چ5
 *ج ۳1 م5 عز ۸ ۱۴۴۴ ۴۳۲۹ 58۳5 ×۹۰ ٠۱×

 ہد ۴ ہہ مقا و صد١ 53۳8 5 ۳+ ۹۳۳ <ہ
 )۳۷ ۹75 ۱۳۳۴, ××. ×۴۶ ہ۰٣ مر٭, ٭۱ (۹8 7
 8| ۹۴۰57۰ ۲۹ ۹۰۳۶۰ "م٣٣٣ ق١ "8۸ ۴
 جے۹۱ ۹5ہ ہم ی۹ ہ۰١ ہ۲۳ ما ہق م٭9ف 6

 ٥5۹۳۴ ,7 51۹ ٥7 کات) 5.۲۴۹ ۹۳۳۳۴7 5774 378 ۴ ۴1۱

 یو۱ ء۱۱۹۶ >م!ٴلز

 د0

 مہ ةيألا
 2 ما ہا

 "9 مڈپهيلا

 ۲ زنا ماتم قا 3 دتا ملا یا نا
 او اتح ےب ا باک نال یا ط نوک

 تہ ہہ ےک می دید 6 موم عو
 چ یک ںی 6نینبا ةكکاک اف نو ےل عر روف ٦

 شکم یہ ہہ ةنوملالِ توملاا ہم |
 ات و

 ۵ َنورموَن بینراف !ںورٹتوفلعل كِيأيِ

 تک
 ہوُیِحّيلا نل خئاوا ےس

 تول ین زکریا ھا بیل نیَزکأ دعح ا<
 0اد ند تربامورکقح قو ا نینوو ا تیذل صبا لاو اس

 َ را مور اہتلا لیلا بالا ن2 قلشيا |
 تک

 تاک 2ا کلر نان ه7 ےل تار ےس

 ذهیيیاو ادعب تی رش یھ

1 7 

 ےہ
02 

 چ7

 7777 یخ یم ایہ دیک دہ
 - طا رش شپ وی شپ رش .

 ہجرہ : 2 *ے ںی ۱ ہہ 1 ۱

 ٭ٍ
 ۔

 تک ۱

 ےہ

- 

 دات

 ےس

 ہک

 ۔ ۴

- 

 __دئاپا _ وا4 دے تان ۔ہالک_ وک رک رپ رک رس دفاع اقن _ ہلاب وف ےک ..راف۔ اک ۔دق . ہک .۔رلق_ _ واک _ اک _ مان ۔فاقا۔ ہظلفن س٭

 شپ رش رپ ھا شر رش شپ رپ ھر ۸ ہہ رپ شپ مت رھپ شب یھ رک زم ات تم ا و ا یب ا دیت ا اپ دی اپ یک یھتب یی یک تپ دی اپ دی دی دب

 مد) 7 و٭+ 5 9 ہ >۸ ٭چچ ؛ (عم) ی >-٭
 مرہوور 2× می 77ر رر میپ یروڈكجچ 59۰7 و7
 *٭+-۔یدر 219186 ۸۹0۵77 ر (عدز) 97 ۶9077 تہ

 757ہ < ںیم یبہ تزجح-ی ہ٭×٭۷9 جہ ]7 / یر یو ا7 ڈ۹ یج
 ہہ ی۳ج ]ل7 یی ہ۳ ر (مےر یز زہ دم۳ جہ
 81ت م۳. صبح ۱)۹ ۱ (۴ّیر یرج7 م٭) ج7 7)7۹ ۳
 ,۰ہ۹7 جت مقا یھ  ہ_ 7 ۶77 ی۴ 7۴7
 ۹ہ ع۳ 7 "۹7| یو ہر ہہ ہر37٣ چپ 7 یت
 ڈ۰ ×7۱ (م) ہہ ہر۰ تروہرو موجچ++ ٭ جج چپ

 55,7۳ 9 77۹ ۳۷۱ (عدر تی ہ۳ ا ہہ ہ۹
373۸۹ 1 

 ہی

 ۔٭ 8 ۶7577
 ہر7 ۹۶ ۹77۳ ۹

 ]ہیر ور ہ تو ]۷۰ ہجچچ6 ہہ وچ
 مر عقل مر چج3, ٣ جچچ ٭ ید جی و
 ی۹ مر 5و ت۳9 ہ چبوج٭ کتج٭٭ ج٭) 7۰
 ٭ن۴۱ یر ہ٭ ہکرک٭٭ ×72. یچ  اروزوجچ چزاوجو عو 7ڈ
 ےچج ٭٭ہ7 ٥× ک۴۸ و 7ھ(ی5)7أہ چر7 مر
 75۳099۶791007. تو7 یر وچ رہ وہ یر 8

 بج ]نک 97ہ 377۳7 "چہ 5۰۰ہ عن نیر
 ب8677 ٭چرچ+ ہ۰۰. ۳ ٭ہ۶ ٭ہ٭۔-7 مح جو "85
 تت۰ بتی ,5و/5 6 ثزج ہ7۹ ۶۹۳ ق۲ رہ جڈورچ
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 >م 515 ۲۳ َك33ک ا یج 3ا یک ہہ اتم رن
 دطلماقا نیر ن لللَر_م 06*۹9 ہہ ۱87 1

 ق ہک 7 )×۳. 0٦ ہا ھ5 ۹۰۰ ٭
 ۹۷ ۷۱×۲ ہ۲۳کت ×× 5)593, 79 6 ء۹)۱۷۹۹۰ ۴×7۰
 ہ77 5)8 7۹ ۴ا ۴۱۰۴۴ 8
 27۳ ۱۹۳۳, ٭م١<٭-٭ ٭-جج ٭ہ "۹۰۳۲ ٣٣٭ ٭٭٦ ی8ؿ

 5۱ ۹۴ 1۹۷۳۲١۱۴

 نیتی سال بالاد تومما قا 55 0
 جب. ہ43 >3 م٭۱ ٭رک ہہ چ7 *ہج ۹
 ۳5۱ 5 81915 ۰۳ ٠.5777 ۳۳ ۶۱۲۹۰ ×۳۰ :۴۹۶ ۔(اہ٭

 ۹115۱ ۲*۹ تا79۹7 977 ی5 ہہ ک۹ 55۰۹۶
 ۶۳۴ مکہ می << ہ۰۰ ۹ ہک تب٥٥ و9۰۳ 8

 9۷۴۷۵) ٭ہمے اڑ3ان١ 5۰ "۲۰ ٭×ہی ۹۳۸۳۰
 ۷۳۷۵۹, ٭کمت ی۹ 37 85 ۴۹۱ ×55. 7+

 0 ۴۳۰۴۷۹) 7ق٭۱ ۵۳۶ ۹۹۴1 *5۶ 6 ٣76 ۹۳٣٣۰٣٣
 ٭ج٭ ہہ یى>× ۳۳۴ ع٭| ٠ تدا٭٭ 5818 ۲ ۴۹

 81 77 7۲۹, 7)173 *۳۴ 51۳۴ 7۰ 5۰۱۴13), 1 1٤9
 ےہ ۱ 4 ۹7 8۳۹۳ ال ٭ 8۲ ہہ ه۴ 65
 )3۴ ۱ ی5 ۹۳۴ م۴ ٦ ئ۶ ۶۶ ۲۶ ۴۹۹ ۴ت ۶۲۰۱ )7
 ٭5 59 50 959, ۹1 ۰۷۸ ط۸ ہ۹ ۹۳ 9۵
 جہ ہمےووع ب0۱ م9. دی و۹۰ ۹ <۴
 )+ ح3۹ م5 ٣٣۲ہ 5 ٭ ۹۹۳۴ 5×۷ 7

 5۱58 ×8۱ رک ۹۳۳ +۴7 ۹7۴۲۰ ۶۹ 5۴۱ ۳۰۲ ٠۹
 80۳6 7)۰7۹۹ ۳7 ۴ 7 8181 ×7 9۱۲۳۴۴ ,۶٦

 می "و۲۹9 ٦١ ۴ ٥۲۹۷

 را فا نل یو - (27۳ 8758 ۹ ۰۱۰۶37 5
 30۹ کم ) ءء۳ م٣ مو 8۴۶ 5۳۱ ۲۳ ہ. < ۷۶
 ۹۔3 3 ڈا د۰۶ ق1 ہہ مت یم ی٭ قصچج

 ۴ 7 چ3 ۳.۴ یو م۹ مەووج٭ مج
 ہ۹ >09)5 >م٭ ہ۴ ۹ک جہور٭ م٭) 67 ۱۳7 ._(چ7۹))

 8605 ۳۹۹ ١٥5۹ ہقر لک ×ك یں مج مہ م ما یہ
 ۳9]1۳) [۹۳۱,5 77 وج١ م۳۳ ۸۷۸۹ 7۱

 رٹ مار ن ۰ ×8 ہم8 مم پچ مج و٭
 'ہ+' 9 جج نم ي۱ ہم5 ۹۹ہ '٭۰

 ۲7:5 ۱۹۹۱ ۰(۶ 8۹۹ ۴۳۹۲83, 51۲۴۹ ×5 28۳[ ی٭ ہہ
 771 551 7د 5۸) 57 ۸ ۳۳۶۳ م7۳5 8۹ ("۴

 ۹. ۴ 7)551 7 .(ی۰ےھ)

 هلضَتن ِماَقعتبتَو رفاارگَیدلاذلَا 785
 جج ہ3٭ 5۶۳ م7 ۴ *۱۷۳۰: 887 ۶

 ۵نہ م ڈمهةيلآ

 اظ تا ے7
 1 اھل نیم ادارت پاتی رانا ا.

 یم عبا ۔-۔ّّ 7

07 

 تا ۰.

 در گپ بم

 ا ا نر

×2 
 ٭

 1 انا ص لم نم ںی کانام یز یا ای ا.
 ۔إ ارم تر نار یر نہا ٦
 1 تعا نیا ویل اد بولا یر ا یاد آ٦

 زہ نین َهنَرہيي نت ٠|
 مر تہ ہر٭ 9/5/]758) ء۲۰4)ہ کوہ ر حر ہل بہی ہبہ
 وج5 ۹ <۹ ٭ی ھم یی ہھ قم جت 5,
 یی یر آقا رےہ ۷7۳ 77ر یر ج+ مہ وچ
 ٹبج چربح بیییح يی ەج جج ڑچوہ۔ وج جر یہ
 ہ7 و ۳7۳777 ×7ر مر 57۳۳7 >۳ ۹۳۳۴ 77۳ /
 ات 2 زا ہا 7 ۳ہ یہ تا ۹ ۲
 ق۶ ۶87 777 ٭ت۳۳۰ و ۳0ی۴ 57و79 71 7۶7
 ج٭ ×× +پ٭ ہر مرر یڑ ×ب؛٭ ×۷ ہو ]و7 یر

 ۔چ۔۳۳۳٣ 585ر نحجر 838 ٹبچرچک ھ5 -جےجچ یر
 ن۳7 ہ7 چی ر1 ×۳۰ فرج جہ۳ یر٭
 ےہ 7977 ٣ہ یبہ 7 م777 گرو ہہ ی۰ ۴۲ ۹ فرج
 عہک چج٭ م6 / یم) یجب ہروورقز٭ ہ5 7ہ٭+ ہر۳٥7 ×۷
 7۳ج ۲۲3۳۹975 7۰۲-٠۰ ہ۳٣ چہ67 قر ۴ نہج ر چو ہبجج
 5)779 7.7-۳ >7 75۳۰۰ہ۱3) جہ"ہ)>7 ر یىر 57۳7۴ 7
 57 بج -یر,++ہ۰ دم۰ مج وج۱ ٭چچج ٔم 7وہ ٭.یثہو

 57 37۳٭ 7 ×7۳ 77 چہ 7۷ج -۔ت×7٣ 7ت7 ج۱ر
 مے) ہ ×تجبج "وچ ھم چو "ہر ۶ ہہ جج جی ہ
 ہبہک”؛ت جج ہا 7 7ہ ۰ ۹۹7۹/۳ ا ۴377 ء77

 ہو7۶ یو 77ج تا7۹5 ۹ نور ہہر وہ چو چے٭یی

 5 275ج 9 7ج7 77 ۳ت 777 یبہ ت7۹ ا
 ہیر چپجرپ مج (وووچڈڑچ ئيوچ یوچ [ہوڑ89ہ ؛ یمر چپ

 71/6۳17 'تہ7٭٭ ×ص٭٭٭ >-. ھ7۷7 بیر ز ہیرو 3 7ک
 م37 ہہ نیہ روس وچ ہچجوچ جج ]ہہ !یت×ےہ ×7 یار
 5777 67 77 ت7 جی 7 7)۶ 77۳۹ 777 7

 "ص770
 0٦لا نو نواز زا الو اکا نک یا

 ٠ لم ورک ن نیلا دان لفَع ِباَدَعمولد ا.
 ١> تفلا یا ہلاک رحم ینا ہوا ول از جو نؤبادع ا

 اتم نون لائن نمازکتلوارئای دیو

 پبو+ہ98] ٭(90+ !



9 ٤۲ 

 0 5۸:۰۸ من ۱ 3ہ ×۶ ۶۹55 ك٦ ×۲ چک
 ۳۸۸۶ (3۸ 5 ہ٭٭) ۹۹۱۱8۳۳ "×0۹: ×٭
 ٭ج٭ ِلاءحآ ××”  *٭ ہہ ہ ٭۔ مک
 5 5779 ۱7۰۷ ۱ ماآ ×۳ )7۹3) ہ ۱)+۷۹۳] ۰

1۱ :2 519۹ 

 9۲۰ پ37 ×۰7 ۹ ی٭ ھ
 '۔ساہ.۳ص (م ۰)۳۹۰ 7 ۹۰۸۱۴۳ 53 ۴۱:۶٣ ۱٣۱۰۳

 3۲ ×1, 5۳۹۳ ٣۶ ۱ ×× ۹۹۱'9 ٠۳ >×چ3٭٭۰ 38 ۶5
 ہہ 5۲۳۰۳ 5۹75 ×15 ۳۲۳۴ 73 5۱ 1385۹1

 ۹.۳۳ مج ٭. 9ا83 یک ×۹۴ "ہ٣٣ ٭بر ٭تہ5ر1۳۶ 6۱
 ہو1۳ 6 کہ ۸) ]۷ ۹7۳۱۰۴۲۴ 5۱۲۳۹ 9۹٭< ۳۴
 ٭ میڈ ہک یک یر ۱۳ 5۲۰ >۳ پ۳ ۲۹8

 ۶)21۳۳ 751 ۳۲-5۱ 7۳ م7۹3 مر 7۹
۴۹۹7۱ 5۶18 

 بت مت ]م٣ , ٭ ۳ ٭٭) م٭ 7۳۰ ۹۰۲ 1
 20785 ۶5 "5< ہک ہ۱٤ 1۹ ہ٣٣ ١م۹) یك٭ ہہ
 8555 ۹8۹۶۹ 118: ک5 ۹71۳5۹ (م1۹ >۴ ہ3۱ ۹۲۳ 317۴۹

 جہ ماہ۹ ملتواخ ۹۳۳۶ 67 ۹ 8۱5۰ ٠15۳۲۶
 ۶۳ ہ5, 5۱۶۰۶ ۲۹۱ ۵۲۷۲۳87۱۰۲۹ یک ۶۳۳۱ 368 71

 ۔محو٭, ی۳ 55 ۱۹۱ 97 ۳۱۴۳۳۳: ہ۹ ×۳۶ 7٦
 ]×۶7 مم. ۶ہ 9۹9 اً٭ ہّط٭×٭۰ ٭×٭٭ ٢ ×٭٭٭
 7 ۹۴۹ ٥51578 ,.۱۱۰٣٣۶ ۹775 ب٭ ٭۰۳٣۹ ۹۲۰ ۹

5۲585۱ 

 1۳۳ر .٣۰۰.۳ ۹۹۰. ۱5151۴ (785)۔ی۹ ٤۴ِ
 7254 ۳۱۱ ۹ ٥٥٥ج م٣٭٭ ق7ہ ٭ و۹ 9 ۹

 ]٦۹ 55178۱ رب یی بر قا ۶۲ 57 م۳ ڑی و جت رپ رس رس رس سا

 ۹۹7 8۳1 ٣٦ ۔یھر۔جغی 9ج5 ٹ5. ہ وچ 6
 77.5 (:)-٭ >۰ ٛہ٭< یڈر ةايک 1۳ ہ٭۱ ہہ ٭)
 237 م۹۲۹ ۳5 م۹82, 9۶ >۳۳۷۳۹ ۳ہ 5

 ]یہ7 ]ہ٭ع ۹ہ و172 ہ :۲7-.(8+ ۹۲۳ ۱۹۴۲۹۹, یتا
 5 ,٥ 5۶۹15 ھ۰۰۳ ما سات ۹٣۳۱ م۲۲2 ۹۲۶۴ 5.

 .-۔(۹۹۶-ما۹۳) 7٦ ۹۹

 ست سج چ7
 د8

 3۱2٥051" 5 ٭۲۳۱ ک٭٭ااک ی٭ ٭ہ ڈػيت ۶ا۹

 1-1۴7 ۳٣ ۶۶۱ ۹5۴۲ ۹۹۵ >٭چ8٭٭٭ مے جی
 بہ 3×۰ ج6 5 مج >جی٭ ہم٭٭ ہ9 ٭٭ ۶5,
 5 ہم٣: ء۶1٥1 ئی مج جہت. ۰ک ۱ ۲۳۷۳+ 85
 5۳۳ 5۳1 ہا ھم ٭ج× ہت ہہم پیہم یجب

 ط× (3) 7515 ۳5 ۹1 ۰74 ۱

 ِللماقا نان زار وتما نیرکل لک (3۱ ۱
 ج۳ ۹5,551 ۳ 5۲۳٣۳ 7۲ ۳. ۱۳۱ 575ت ہ1 719]
 )مہ [٭۰ 3۹۲۷ )٣)] یت مە٭7٭ "7۸ ہ6 7۹
 ڑچ٭ ہک ہہ 55 ت٭ ٹی 55 ہ٭. یار 5

 کانت 37 مال ۱ ۳.5 ہ5 یو 96۰۰ 5۳ ×۶ ۶٢
 ۔حج٭ م3 ۱۰۷۰ ۹5۷7 155 55۱ گ5 ھ۹57 7

 بہ5 ۲۹ ۹۹3۰۱ ۹۴ ب۴ "م7 9تا ۹۹ 7٤7
 ہہ "7ہی۹ (3 1 ۱۹ ۰۴۳ جا ہ٢ ید 2۰۳ 6

 85۶5 ۱۰ ۳۹۱۹۲۲۳۳٣ ۶7۳ 5۸۳7 37۹ 333ہ "٣
 5)۹158 ×۲۳ 88۱۷ ٭8 ہ[۷)۳۳ چپ! مج :*۲ 3۴
 5 ت۹ ۴۹ 5۳ 3 7 ۹5ج 8ك "ہ۴۱۶۷۰5 ۴5
 ۴13۹ 77۲ ۴۳ ہ ۹۳. 55۹5 "جج ی٭ ہ۴۳ ج٭چ
 91315 ۹۴۹1 ٥۶۱۰۲ *٭٭<ک]۴ (7۰) ہ ٭٭ ہہ ]م۹ می
 9 ۰1 971 >۳ ۴5+ ۶1۳ 3517198 8۹7 ۶ ۰۱۱۹۴٭
 ۹9۶. 517۴5 ۳ 9 51 ٣٢٣٣× ی5 ۹۹۱۴ ۹۹۴۳۳ 7
 مہم یجب م8ىم5۱ ٭٭ ہ ہم٣ قع ج مہ ۱ یو
 974 (818) ک ۱۹53 ۳۹۰۹5 15 51۹18 ×9 771۹۶ ۴۲۴ 7
 <۹ ۱۵۹۹ ٭۹96۲5 91557 79 ۰)۹۴3 7 ۱ ک5 47175
 بو3 ہ0 5(۱ ۹9× یے, :--٭۸) 7

 ك8 ۰۲۷ ۱5 تد٭ ہە×ہ >5۴ 2۴ 53,3۳
 عز >5 ۹5۲5 57ہ ۶۲٣ ہ, 5۲۰7 ۹ 7 ٢5

 ا86, 5> ۹۱۴ 36 وک یب. ٗمہ ۹771 >.م<
 ×77 275715 (7: 50 7۷۷۹ ہم” ۳ج 87
 7۹ ۶۱ 5ہ 681۱۰۷۳ چک س1۹۴ "م7۳7 ۶255 ۹
 ×75 7۱۶۹ ۲515۱ کا9 >8۹۶5 مہ 18۹۹7 چا: ۹

 م35 ہ۹۹ ہ٣ ز5۲ ی٭٭ ہ۸ ۹۹ ولا8٭ جج



 ٭ڑ81 5۲۶ - 7 ۴

7111۹ 27737 

 را مم عز عجےت (ی۹9 918 ۹۳۴۴۲۳ ۴
 و 9۳8 53 ۶8 "٭۳۹۴۱) ذ٣ ٣۳ہ )۳8
 ڑ٭ ۴۳ ۹۳٣۲۶۰ << ہم ہ87, ۰5 71۳۶ ی۹: ا؟چ
 ۔81 ا۹۴ 8۰۳-6۷0 *(ّرع۱ ھ۶7 ۹۹۳ :دز٭ 7۶
 جہ۹ ر53 یم ہ وتنچ ا بہ. مج ۹+7
 وا9 م۱ وچ بصحعم ۹:۰ 88]) *ہ چہ ٠۹۳ چ٭
 7 ہ۰ *9377 <۱ ۰7۴ ۲ ف۳ 5
 03-8۰ وہ بج ۹۳مصج ہ4ا ۹۹ ٭7٭ م۹۱ 8۱ص

 ہ۰ مہ8۰۳٤ یب جم گتعج 5۴ ۹۲8٢86
 چ۔1-.-77 ۹ ۴ "م۹ ×57 و×۳۷۸۶ 10:168

 ۸1۱ 19) -7 ۰1۱۹۷ 1۹۰۳1۹۹) ۳۱1۷7 ٭ چاک و۶ا
7 + ۶۳۹۸۰ ۳۳۳ ۴7 ۰۳۳ ۳۴ ۴71 1 5< 
 ی٭ ۵٥۳ یک ہہ( 5۳8۹1 150 ہہ ۹۹۱ <۹ مہ 5
 ۹137 ۶-3 ک8۰ ہہ 86۰۸9 ۹۳۴۰۰۲ ۶۱۴۹۸۴۰ ۶ 7
 دہ بے ہہ ماہ7 ۳م بو عو (جیر ک8۲: ۴
 جس م۱ ر۹8 2۳۰۱۰۰۲٣۳۴۹7 ۹۰ی و۸ ک۹ 1۹۰۳م 708
 ٭ج 155 85 ما 2 ۹5۰۹۱ ۱۹۱ ٣ 1۹۹5 ۹۱۴۹۹ ۱ ک۵٣ ء۱۲
 ٭×ج ہہ 65۷۶ ۳٣۴۶ ×8۳ ٭۰7 ۹٣۰۱۹7۹ ۹۲8۱ ۳٣۶ ك٭

 980 ×19)3 ڑ×-7 ۹۰۹۱ 7١ ۴۰۴۲ ء۳ 1۱

 ہہ ہ۹۹ .م ء٥1 ہہ ہ٭ ×۴ض واچو ٭
 +351۴ : تہ 89 دو-دج 7 ۹۹۹۳ 887 1٤9۹۳5۸۳۹5

 ہ -۳ ہ۴۴ 2075 ی5 وج ۴(1 م۱۹۳۶ ک ہ
 52آ 257+ < ۴)3 >7) ہہ و7 55 ۴٥۹ ۱۰۳٦ ٭زآ
75 ۱۴۰ ۹ ۴۲۳۴۹ 71813۶131۹ 13۹ ,31 117 ۰۱8۹81 2377۶ 

 وجے. << ہمص9۳۹م 8۸| ۴۳۲ "9۱ ۶۹۲۲۹
 ہ۳ 1۰68 ۴۳ 8۳. 7-8 < ۹۶۳۴۰۳ ماہ5
 ۱ د۰: وو پ8۰ ۴۸۳ ۹۴۸۰ ۳۹

 ٭م٭5 5۳۱ ۲ 1, 51 8٢۴1۹۰ ٭[1871) 75 5191 ۱١ ۹٢ ٦31
71 7۹ ۹1 ۶۱۲451 75-55716 ۹ ۶۴-715( ۶۳۹!* 1۹1 57۹15 

 ×0 م۰ ہ۳۷ ۰۳۴ >8) ہر م۴ ۱۴۳۳ ×۳ ۹۱۰۴ ٤1
 جہجچ وئ 7ہ ہہ ہی ہ۲9 55 ۹۰۲۸۰۰ )۲ ×۲ 573 1۱

 )8٦۴7913 ۹51۲٦ < ہ٭|9٭۰. 7۰9341 71 ۳۲ ١٣8>
 وج 95۱ ٭م ۲۳۷۳۰۴ ×٣٠۸ہ۰۹ ٭ہ7. ۳

 ر۰7 << ہم۹ 25۰ ٣× ٭ؿق 5راا ۴۴۹ ۹٤
 ۹۰۰۴۳ مج ہہ. ج۹ مج يو+ءو ٭۹ہ.۹ 1 ۱

 مو”, ۱ 355۰۳۶ ۰۹ ۶۳۳۰۷۴۹ ۹ :ز(7)72 ک٭٭ 64 ۱٥۶۰

 ×۳. 11 ۰1 ۹۲۳,5۳ ے39 "م٣ جو۴: ,۹171ا4ر
 یا 5+ 8 ۹ 86(. جج 8 -٭۱ ۹ 6
 ۰871 1 د75 ۱۳ 61+... ۴۱ 7۹ ٭ تا
 و ]عنہ یک حجم ٭ 2ء۳ مج ہج ٭| ۹۳8۹ 7

 >. م8 )٦٢۳3 ٭ ؟([()] ٭ؿ ء۲3۴۹ "۹۲5 ۹۹ 6 ۹٢

 چ۳ ٭.٭ 97م جہ مح یق ہمئ |۳ ی5
 جو5 ٭ی٭ جج << ہ٭ پی ج4۱ 6*۹ ہاتآا

 ۹۹ہ ہر ۹5 ۶۲۲۹ ۲۱۰٢۹ 2778۳۶ ی۲۶۶۹ ۹ ت٥ہیکر٭

 ٤|ژە

 ۵ہ ةیئابا ۵ء۱ ۸ در لا

 ا ما ۂ تو اما فلا وین لعن عجَت
 ۶2امن طا نی عا وت نا ھم نوەک عید ن لا
 ٭ َتَتلا لو ہطاو ںی وا منت نیلا نا
2-4-7 
 .) ایما نزئاممھا سے نا ایسا اعضجا ننلا بسح

 .| وڈ نومک ام اسم اممو ظایغ اوس نیلا و آ
 ايک یز و یار ضراناو توا دا قَح
 .| هَلاَمَلَضادةوَه هللا نم تیزرک ا ںومطیال مو تبش

 فالو اومب لعل ہیلو ہہم لعل
 اما لا یا مول اف نووک لالا نا یعب نی ےپاھج
 ۱ كو لام وزہ دلا اون مدايم و تنا |

 | تپلنیباتکلا مہا  لشا او نوبل مھ نار نو آ
 ۂتْنَس ْنِااَسِإبا اڑا اولاد نا الا ھم" کح نام

 ہنی اما ل سکا رکا نکل یف بیر ملا مْوَي

 من یو۔و ہر خ ہہ ا٭7 یچج مچ یس زعم فو ی]
 تہ / تو, ٣۳۳۰۸ بہ برجج٭+ مہ یجب 7+
 یورو وو ہ-_2× می. ٦۱ یدر)ر ہدہچرڑ 2۷۳ ۶ 7
 بر نہ ہ7۹ 77۱ )۳777 یبہ ۹۰یہ ۳ج / ٣۳7 ہک
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 جعقح اک ہ پہ و8 م5۱ <۳ مہ 8 م۱ ہک
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 ١ ۳۲۳۷ 5۷۳۴581۳ 5۳۰ ×3۹ ج6 مچ ہچج٭+ ٭٭<٭

 تل و۹۱ ک٭ و5 7151 ۲۹۱ 5۲۲۳۰ 1)8 ک۳۰ 7
 ٣۲۱ "591 7)3 ۴ ۹۹ ہر و۸۳ 9, ,۳٣× >73 ٭

 ے1 مم جہ ہے م۹ ٭ڑ٭ 3م 15 ٭ی ٥8۰
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 7 رش می ةعاشلاموغت ہوتو ضرالاو توکل كم ادد
 مل یش تکييا بتا تو ص حب |
 مکتِلع یلعیا نوا لو 'نولمعت کش ام نور میلا
 اوکما نیزئآ صا نولمعتودنم ام ہینتسا دان یل اپ

 بنائی نوا رک 0۶ یی
 تمنا یی اداو 0اا
 ةعاملا میر نام وند اھدو بیرول عا سلا یحوللا

 1 ءیكالِق وم نویں اوناک قم ھی قاعماوامع
 | زکل بوراکلاوکیوامد انھرک یو: ال ضیبت مکر کمسن ا
 آ1 رکوع دا ورھدڈدا تیاعت ناک اپ کل اںیرھت ند |
 نانا پر ضا برد اکا رن اول ا ۔4 _ ےس جہ ۔۔_ہحت ےہ ۔_ ۔ و ا نیت وا ایا لاک تالا 7
 1 ۵ مس اَزیِلاوهد ضئالاو تداکلا نزابرٹلاملو ٠
 ےک خم ھر من ھ ہہ رھ نرخ ہہ جہ بچ وہ رہ ھپ رے رہ رہ را 2
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 ےل فاتعٹلا

 : تنا تا :
 ٦ ہںوومَيلا شؤلاولاوے۔-۔-_ئڑا
 : ارْنزَعْلا ولا ند پلا لسان 7
 ا لجار لایا اب یدبامو ضرالاو پو مالحام ا
 ادا نو صو مارنا مواد زاری سق ان
 ٦ ضا نباَح ا دام ذرا طا نو نی نوغناَق ا
 ٦ اتم لم نی پٹ نوا تودَقلا ناف ولا ا7
 ۔| انٹی نئملضا نم نقد ص کن نار لو نوش ا:
 1 نفرت وت ل ارعل ب عت ال نمو لدا نو نم اہ

 آ تاباکلا ھم لشاداَومے نر مھت توازن 7
 ٦۵ نِيِضرْحِيا وم اج لاکل قلات نیز قاقع ا

 ا َنوکيمتالَ هر کفا نا نکہ اکا نل قَما ا
 ا کیف نو می حاتم لا ندی ا

 | ہلا روتا رم لو يَبَد لاتی

 7 ۴۔ا
 پچ ہبجقک یو! ہے

 ہہ ڈو ص )۷ ] 71753 7۳7 و۳۔-

 مر چو مر ی783۹ وج6 7777 ہ7 ۶۴ ہہ
 وججقر مر جںجو) جود ہ یٰسرسوو !.رجقآ ٭)7ج

 وچ ہہ یجب 5۶ ٭وو٭و جر  ٭7۶ م۱
 0۳77 ہ جہ "ہ77 ت۳ جج ]جت ہمہ ج۷ 7ج
 بما مر ہجچ, ید ّہھچچ 3ہ ۷7ہ و ڑ ۳16
 مہ ممج 7ج۶ موہو پس نور 43ہ )۶ ٭8 7۲۰
 ]قنقو 7ہک7 7 )ہ۳ ۶۴ مرہ ب7 کچ 7 یہ اک

 بج 2ج چو جمود مج جج ہبموو مج تو چو -
 ×7 ہجع 777 جور مر مہ ٭7ک ]جیب ؟ہ[91٭ك یہ جو7
 ےب ہہ ےب يودوح 17569 یروچ یرچ دہ ۵ ۷ ی۳ ھ7
 ہ۔تج ٭×٭7 جج ہم ہو ہک یبہج بیج جت. گم يئوو ر میر
 حا !ہح×۳ وج ہماند م۳ ہی۸۳ اکڑ ی۳1۹7
 یچ یہ یہ چو ور یر ج٭ہ+ یر۳ ہو و دہ
 ہیر وی ری جج 0وو۔ج٭ ڈ|ق و ہیر ہروحج "چو وچ
 "7۳۳77 ۴5. ص ہعص جر جور خر یرور ۴ج 7. ھم ۳ یرچ
 7ح ٭7۰ ٭ج٭ 7 ہ7 2م تہ ۹7ر یہ ہم7 77
 77۹ قجج ووجی-ج و جج ہ5( م۱ یو ی "۳ہ چ

 ۲77 مہ 7ہک ہجچرچ ٭ ج7 ۱ 7ہ7/8 9 ک7۳
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 جب جم ء۹ بہ 8 >۹7٭ ۳۹۲87۱5۶۳ ۹)۱53 7ک
 ےک ریت یت

 6دا لب ےک نس نییرالید 508 >۱٭۷۳ ۱ 7 ٣۳۰
 ٭٭گ٭ت77 ؟ 8891, ۲5:۶1۹ 9۶۹۳ 7718۰ ۳۴۳۴) م1 5

 بان یقح 3۹ ٣۲×٣ باب ہ٣, ھ۹۰ ۲ دّ٭٭٭ ۸1× ١

 ٭ ی٭٭ 15 ز51 71 ۴۹55۱۵ 7575 57 6 331 ٥٦
 وٹکورت می. ہ٭ ہک م6۱۳۳ یے 3 ۱

 دلا عو حت یا كيا ا خدا بر
 ٹئڈڑینئؤلزان ؛ےیئايلَمَلَْل نآَرََِْل

 لیلا نر یا كیا ے٣۴ ہک ۴ ٣ہ. ٭
 اج 8۹ ۳ ۲۵ 5۴۳۰ ہم۳×.٭ "۸۲۳۳۰ ۹۲۴۳ ۳,5

 ۹۳1 ]7۲ 77 ٦٦٦ ۹۹۰ ۴315 ۶۱۹ ۱۶۳5-77791 7713 ٥
 ۹۶۹ +(7)52۷3 7۰۴ مڑ: ۱91۹ ۶۶-۳5۴6 7۳۰۴۴۲ ۴

 م۱ 8 ٣۴۰٣5 ہو3 5۳ ٴ۹۰۹ 978 ۹۴۳۴۳۶ ۹٤
 ۹855۱ ۹۹۳ ۹9۶1 ۲۰۹ 735 *۰۳۰۲]) ر27 ۱ص

 -عج ](ہر 4۵ ۲۳ ہہ یتا (م۴ ۱۹۳۳ ۹9ہ7) < ۹۳۳
 361. 5۱ 51۳ 118۶ ۸6718 ×۰ ہ05 6 ۹۱۳۴۱ ۰۸۳

 7 ۲۳3 ۶۱ 5۳ مہ ۹97 >۹ 7< ہہ
 چيز ۔ی5 ۳۳۱ ۹9۶ 5۴۳۴ 55۴5 ۹۹۰۴ا 7۱ ×۳ 5
 ےہ چج۳۲۰۲۱۳۰۰۴۹ ص۳۶ 3۹ی ۹۹ ص١٦ ک۹۳ ۴ ۱ 7ج ۳)3 7

 جچ٭ 33 ہہ. ”ہ٥ہ٣”ہہے ۶۹۱۲۳ یہ”
 ج8. 7555 (32) ۲۹۹ ۴۳۰ ١53 7۳ 7> ۹۱۸۱ ہیجات
 5 377۳7۶ 2۳۷ ۶)8۲۳ ۷۳۴, ۰۷۹۷ ہ7. ۹۳77 7
 جج جج (ج۱۰۰۳ >5 ج ×5 ۵ ۲۵8 6۱ف

 ڈ٭٭ َدْٹَلَََب ]مج أ١ ی >٭٭ 88 ]ەوچ< یىمرجہ

 ہ71 ۳۹) .۹۲۰۹ ٭ "۴ ف۴ 7 ۳
 مج ۶ص بج 58 ]۱۱۹8۳۰۷۳۷۱ ×× *٭5)ک5ھاک (7۳۷) -ی4۴ ۴

 ۹1 ۳۲ ۱۹۲۰۶۰۰ 77575715 (71:)-ک7 7۹7 ۴۴۳۴ _* ۲٤
 6 ہ15 9151 9+ 3 ۳۳ م۶ ۱۱۰۹۹ الا ۶

 یارمع مہ 88 ہ5ا۰ ]6۶۱ ز۳۶ 5 ×× ۱۲۷٣

8 
 ہہم ہموسعووھجص77ہت-تجتیھصجپ قو ا ا ا ہم ا عم ست تاک تو عوف یو سم کس اک ام نم یف اچ رش وم ضصدج اج و سچمسپ بحس ام یر کس

 م۳ ٭ 7× ٠۲۰۹6 ہی ٭ک |

 ال کتتضوارو ہما ہئامح رک ٣۹ ٣> ج 8,۳
 ا7 م٣ ۴۰۳۳: 77 ۴ ۹۲۶۳ یب ٭٭ :رک ق3 ا۴ 5۱ 7, ٢

 غم مہ ہہ مات 8116 ۳ی ۱ فی ٭٭٭ :ارکا ٣م ی6 ۱صف
 *3جراآات 2٣۳ 01:773 5۱۹۳۱ ہ۹. ۶ص8 مچ سبچ ٭

 ہوحص ۴٭۹ 65۳5 بم م۹٣ 5 ہہ, .5 ک۳۳
 ےب ]32 >۱ ۱.۹ ۱۳۹۳۳۳۰ ۲٦5.۹× مج ٣ ہت ٭ ۱
 وج5 ب۹۳ م٭٭ 1١ م۶ 3ہپ٭ ٭٭۱ <۲٭۱۰۲۲۰۰۱ 7۴ ۹ 7

 ہ551111+ ۹۱۲ ۱189۹ ۴۴۱ ک۹ 6)5 ۹۰۰۲۳ 5 ٣7۳ چ٭ 7
 عر جی 5 ۱ 3+ ۴×٥ ۲73)] د ۹۹ ۰۶۳۲ ہم]

81 
 5١× جہ ۶۲ئ ۲۰٣ج۱ ۹جی] : ہ۳. ں۰ ۶۳۳۰
 ت۹ ۹ >1۳77 ۳۹)) ات ]ج۰ 7٢ ہہ ۴۴ ۹ و۳۴ ,۴

 ک3 می٭3 ۳٭)۱ ا3چ٭ ]۹6 5۱۹۰۴ ہک ٭ ہہ ۱٦۶۳ *(5كؤہ ہ<
 ج35 << .٭٭۱)3 ہکوموإ٭ ٭مہ ٭٭3. >۰ ػ3 ٭٭
 5657 6 ۱۹ 7857ہ مات ۱5۳5 >5 مہ ۴5

 7جآ ۳۳۶7ہ( جج >. ۹| 7)4۹3 ۴)5۶3 1۱۱۴۳51 777
 ٭ ی3 553 جا۳و-<[۳۹ ]۴۰۷۳( 731۲7۹ ×1٦ 5۳۴:۳7۶ ١۸۲۳۳۳۶۲

 م35 ٭ ٣۹۰ )۱۹۳۳۳۷ ۱۴۰۹۱ .٢۴ ٭ بچے م۳۳. ۳۴ ۹

 م5 ك۱ م۴ ی5 (38) ۱5۲۳۶ 2۶۹ ۱15۹ ۴
 ہ8۱ "ج۳٭٥۰٭ج ۱ ۹۳ 8)8 156 ٭٭+. كابا مث كما مث كما لص
 كانداف كاندا مث ہ۹, 5ا5 >۹ >٭٭ م۹, ۴52۶۳ 7
 ۹. ۳5295 ٦٦515 775, 5۴5:۰۳ ۶7 >۷. ٭۳:ء ۴(۶

۱ 5115۹ 

 کک نیک وع ک ۱۹74 >9 ۴۴ ۱ ×٭٭
 م6, 2157 ۲۴(۹ ۱1۴ 6 د۶۳. محقع ۶۹۵ 5| "6858 7 ۱

 ک3 ٭۲۲۴ 7517۶5 ۹۳76 5115 551 1۱ ۹( 9۴ ۹٦5۴
۹ ۹۲۳۶ 7911 ,5۹ .777۳5 ([۱۹ ۱۰7[1۳ ۴17 ۱9777 51 251 

 ی8: 90آ 8511 ۹۳٥ا ۲٢٢ 553۱8775 ۹۸) (3:3) ق3

 ٠ ہہ, ک۰ ××إ٭ کج >××٭٭ ی ٣× ۱ ہ٭ , ثالؤان
 نیاماک نیلوح یضدالوا نعضرت 5 937678 86

 آج ا 07 ا ۴ ی۹ ۹۹۷۴ ۹۲281۹ ۹ ۲۴ ۴۶
 ٣5۴ :۴ ۲86 1۰۳۰۱ ۲۳۱ ۳5۵5, 57۳5 8٠١ج 5ب
 8۳۰ ۳ ۴۳ ۳۶۳ ؟مہک:مم۰۹ ہجر ج5 ۱×. ۹۹۳۲ ا۱
 ک0 یا ۹ 5077 ۱40 7:7٭۳۱ مە٭ہ٭ ۸85
 5۳ 5, 7775 77 ۱۹) (3:)۔یج ث۳۳ 8 7
 کک قا× یب ٠ 75 پ5۶ کک ہ۲ ذ۳8 یج وہ مک

 >8 ۹ ×1939 51۲۳۷ 513) 6 ۱ 5 7 ۹۳ 7181۹۹9 ,٥۴۰۰۳۷
 ۹.٥ >103و >5 ۱٠ >56 چپ 785 507۱87 ۲) (ی٥ر ہ5
 2+ م۰ ۴ 8١)م٭ ×۳ م۴, م5ہ ۹۹۴ ۴7۳ہ ید ٭<
 3۴۳ 5 ج7۱ ۴٣ مہ 85ج مہ ۹ج ٭چ
 05×78 8:5 ۲۳۱۷) 58 ٴوآ>ع٭٭ مرجع ۴ی ×۲۳ ۳

 251513 ۴۹ ( +۔(ج3۹3)ر

 کی م۹۲۰ جم ۲۰۰ بج ہہ,۶۱۸۴۰ہ
 ح5 ي ۳ 99۱ 5۱*8۹ ی۳ >۹ >7 ۴, ف



 گپ 7 یم
 کا ںیود ایا باک ہوم ہا اورا ات اب ناج یہ وج حا وع ون کر ور ای بر کا

 جے5 251 ۴۹۱ ہ۳: تل 87 ۳.] ۱او× 55 ×8

 ۔×ہ 58 تچ٭ ہس ۰٣٣۱+ 7 ةََسےَلَْلََْئَم
 د5 ہ×٭۰ ×7٭۱ ×جچ<٭ ٭۰ ٹ× ُةْسَِاَِلَسَلَمَلْنَر

 53۹ م6 ٭مقیہ بم جج ےہ و۳ ہہ ۳ ۲ .۳٣۳۲۳۷۰
 ۳۴۳د ہر۶ ج7 بہ. نے م۱ و ۴۳۴ ۹ ۱ 75

 نہ ہس ْینْئِيْنرْعَر ٭ہ ٭٠٭ج٭ : ہا
 ×ز ٴبػ مات 9ھ 1, أ۲ ۳۳ 2۴۱ ۴۲۹۰۹۳ ۱۰۹۰ ۲
 75١ م۹۲۳۶ ٣٦٣× ××< ہو م5 یک ق۳ ۳ ج٭
 ہ۱, 3۳ ۴۲۴۴۵ ج۶۰۴ 57 ی۹۰۹۰ ۳۳5.7۳91 6 75+. 5
 ج۱76 : ۲۱۶١ >۹ 7ز ۳۹× (ہ8)ر۔ک٭ 1۹۹ 0<
 بک مج. | وچجق)أ]ہ 3ج ۲ہی ب٭٭ 1۴ و۲۴۱ ۹
 ج۵[ ." ہہ ف١و ۴۳ ہہ یر ٭۱ ۹۹۶ ۶۹ ۷۴
 58ہ. ۳ ۹ ٭ہح مج ۹ت٢ ب١ 8 5
 95ح 515 91۳5 ہ۳ ہو م۱ م٣ ۳ 3ج9 9 ۰:

 5چہرہ  ہہ مت مت ہ٭پ*وہاتسمک ۷810 ×9۹ ۹(۹ 87٤
 73۲8 ۱ ۹۹۷۰ 7۶ (۴۶ ٠ ۴۹۳۱ ۳۴ ۲۱۹۹ 77۶ ۴٭۳۲ 3۰×

 ۰.5۹ ل۳ ×۹ 27۶۰۹ ہ3۳ ا۹۲ 71۱ 3678 ٥٥۰۹۱1۴
 یج "مقرر 8 ہمت قت ۹۹ و9۶ ۹ 57۰ "5

 قججحج 1۴ ہمہاچ : 16 ۹۳۲۶ 9۹۳ ۹۹ ۳۳۰ ۹۲۹8۱
 15. ج٣ ٣ پ07 ۳۲۳۰۳ ہ3 مہ 5

 م8۳1 ۹5۲۹۹ ۳7737 7ہ 6۶ 51۹ ۳7 ۶1۹۹۴۴ 37 ۶۱1۹ ٦
 35 ۱ <3 "۳ تیج .5٭)3 می ہ۹۹ ٥ہ ی۶
 ۳۴۳7۴۳7 "زر ٣۳٣۳ ٭ ۹۳۱ ۵۳۱. 8
 ۲۳۳٣ ہ۹ مہ, ا× ۱5۹ )3× ۹۹۳۳ ہ۹ د۹ ؟٣7ج ت3

 51 ۹11ك۰+ 7۹1 ۱ ۹۹۲۳ 5۲ ١131

 ج<٭ ٣۰٣ (ییرمہ1ک میە-ہج٭ *ہہوچا٭ (1۰) 6ر
 38 ۱:۳۶۰۱ ۲۹× ماو 55:  ۱7 ۹(۰ 5, ۴*5 چک 5۳۱۰۱

 575 >٭ ٭ ہ٭ں ×۳ ×55 33۳ أہ)ہہ ہ دوا اک ٭
 جوجو وھچیڑچ وج می +5۹ م5 ۳ ۵۳۰ 01٤۹

 1۹1373 ہ۲ ہ۳۳ ؟ہ٭ مم, ۵۲۳ ۹55 ۹۰
 دچاپ ہ۲۳ ٭٭ ٭بسو٭٭. ج858د مم ہ 8

 م۲81۴ ٣۹ 95٥ ۹٭۰ ۱۹. ہ۱ 5 355 ۹۸۳ أ۲, 847
 تا11 55۴۱ 5 >۶ ۳5 "أ۳ ×7۳ +6 1۹, 5۴ 7
 ؟([[)۹۳۹] م۳۳84 777 77ء1۹۷ م1۹ ۹۸۳75 ۹ ب٭٭ )۳)۴

 ا515 1565 >۹ ضرالا یف هللا ریسا (6:9 ہ۹ ۱ ۱885 ٥ _٣۹۹
 دو +7 ع۸ مقدر و۹۹8. 525۳ ہ ول ۴
 ہ۴۷۷۱ ×ت8. ہ ×47 8:۳۰-8۴ و3۱ ×جآ ء5

 ٭× 1)8 15۹185 ۴۱

(۹8۳+ 4 7 

 مات نتوامہواواع ابسحایھع لخت نیلا كیلدا
 ہہ 29 ۱ ۹۹7 ۹37۰1۴ 55۱۷۰776 ٥۶31 5 ۴۰٦ ٣۳۳۳۲5

 5۳ 775 5۹۳۹۹ ماک طا ۹237 211757 ۱ 7۶ ۹۹۸)
 یىرہ ي٣ 8ةاک ییہ ّ٭ہ۲۰٭ 7 ۳۳۳۰۲ ۸۴1 5 1۱

 33۳۰۳ 3 0راکو ۹ مل یو-۹۶ ہ۷ ہ3 و

 تم کو کم باس یک ا ری دم ا ود عی قی تی تیا

 حر ٣

 ھ-۔۵ ۳٣ مےض

 فن ۔ف فآ :
 3ت

 - َ ےہ ود ےس یے ہو ۱
 > دوا لم یسحارھٹتع لبقتنِيلا كیلدا ۰

3 

 ُ اس نعتوا م7 ۱

 -] ینئالا ود اوات دلا یدصلاوونبلا پان

 رخ یس نا تک ا ان وف
 کئ شا تو ند تعا

 )ولا دق وال ایر جود یو انی حاوام ا
 | کلا لات نب شر وم ور
 | رؤف رت ایر ترئواجلھنا

 ۱ _ن َنوروَکْنَتْتْتَُ اَن ولا باَدَع َنْوَرَجَت "

 | نیرذَثلا تلخ َدَدَد تالا ہو قر ئل ا[:
 عت آ ٹا نال ا لا وبا اح نم دی ب ا

 5 اک انت ِ اول م ظر -۔ 27 اد مکنلع 2

 24 ےس سے

 ۔1 9نقیضلا نم تن نان ںوئا بات تو ملا نم ا7

 مور ہ بج مرج٭ جوہر جود "جو یہ مبجکٛوج
 0 ما ر ہو رر 7جج م7 ٣7 ی7۳۳7 7
 ہ یرجہہ٭ مچ چک ر یدر جج ہ و7۰ پرو ۷بچی چ 6

 جج یو و میرج ج6 مج و مد ھہ ہر5 وجود

 ٭ ک۳۷ ک7 ۳ک 7ج م7۲۳۳ ۳ حج ہ۴7 ۳ہ 7۶7+
 جج مہ ٭مو جج و جک و مە+ج ول وہ وج
 حج ہہ چرچ ہ97 کر ہ٭ ہم ٭<,٘ یب ہم 5817
 جو چ جر مر ہہ ۳ ہ ٭ 8ہ ہ جہ می یہ

 ہ۳ 7۳۳7 ۰ ۳۳77 577۶+ 27759 7/8۹8) ۳۹77 7 1
 جور ہو جج ٭خوور ییر وو ٹپ ہررجج سیچپآ
 ج7 ۸ہ ۹ 7٣۴ 7۳× ہ7 ک۳7 چ7 رک 7چ
 مر چکی ہر ہ5 بہ چور ٭ب ٦۱ خحمر ماہ |یژإہویچ

 ]ہ7 مہک قت چی سا تہ ۴ ی7 7۳۹ ہ577777 3177۳۴
 جہ ہراویو ڈو کیمرہ مقڈ یج یو77 ہیرو مج و×
 ۳ یبہ بےوبج بور ہو )7 مج صػت : م٣
 ہہو ۹)جی برج ےججصرو ہو ید ہکرجو 7ج
 ]مےور مرر بہ ہبہ ہرک و ہر درو+ جہ یز ۴ہ

 وج آہ 75٭4) 5 تو " ہزو بو ]ٛوجہر7
 تج جت ہر ہ × یی میرج ہہ ہہ ووہ پچچ وڈ)5
 >9 بوی ہور و۱ ہ7 ہروسأو بہ یج وووومو وہ

 ]۰ م7 میجر ںڑور ٭٭ہ, ویل 7ج ہت ہو و ترک
 ہبہ مج چمہج ج٭ وو جج عی روٌق 5

 ہر۳7۴ ۲۷" 970گ :5777 77۹ 77.757 ۳ ز



 راثا قئانک ->۰-

 اینڈ لاک عت بط فا ۹9۹. ۳۲۳۳
 ٭+ ھ۳۱٥ اج 9۹ ٭٭ و۹7. ۴ ۹۱۰۳ 5۴5 96
 "7۳7۷ ۶۱۹۹۰ "|ہّ×ب٭-جہ٭٭ ٭ہ ہ٠ح۹۹۲۳ 5۱۳ج "ہا

 5۲۳5۱ ک۹۳ ۶۱556 5 1 ۷٤( ۹ 753۱ 21۶۰7 ۴۹( ٥5۴
 ہہ م75۳9 م×٭ ٭ب٭ ۰.۹ +8 ٭چ58 6

 897 5 ۳۳۳ ہو٭۱ ٥1× ۹۰۴ ۸۷۲ ۹5 )ا
 5۳7۳ "957 ٥٠۶۳ ۴ "ہ۱ مت ۴ ۳۳۳٣۱

 مر اطج]-٭٭. م!ب- م٣. 0ے -ج-ہ. 77 ٥۶۳۴-5۷

 ی5 ء٥٥ ب و۱ و٭١٭ "٭ر ى۵۶ ۱ 1
 7 ب8... ہنےجح< ۰86_۹ 35۳ ہم٣٭

 5ک ۳3516 ۶۱۳۹۳۶۴ ۶1)> (٭۴٢۲٠ 11۹8۹۰ ۱

 77 73-1 ہھ1۹8-9 ہج٭ 4۳ 8۱۶1۹ ۴۳۴۱ ۰
۴۳ ۹۹۴۹ ۶ 5-1897 79 1 ۲57[ 
 510۳ ×۲۲3۹۸۹ ڈ9 8۱ 5 7815 (385)

 جو ہ 5113۰۹ ۳78 ہم۹ 55 م۳5 ۳)7 اج
 پہ5۱۳۳ ۰۰۲ د3 >7۳۳) ہ٠ ۱ 7×. (>5) 7٭
 وجے (ج:)- 57۳ ت۹۹ ۳۶۶ ××. ی ۶٣۳٣۰ ہ۹۴
 مم۶ ہج جج ہمب× ۱ دجج.7٭ 06۸ "بہ٭7ہ )775
 (×ئی) م۰. ہ رک ہا ۴ج عج |٣ 9۳ج ۹م ہک
 5۳ ۳٣ 56۴ 51574 5 ,٣5 <٭×٭. >8 ٭ک ۴ح

(8355۷5) 

۹3۹5 ۱ 

 تشسوہش ںس
 ادا ےب او

 ہد

[6 522 3 977 ۰۵۰ ۳× ۵× ××. ٥.۴ 

 × ی”ہرم7 ۴ہ ۹چ ××٠ م٭ 2:۳5 ۴۶5۱۰۶۱ 77٭
 ٤ 8131 7381 5۹ ۴ا

 ؛ مھیف یلاعت هللا لاق نیذلا نم هنع هللا یضر نامثع ناک

 ںی سو سس تا
 یی دعاواک 7 ترا ینتا ہور !پٰلصآ

 ۔ اثالث اھلاق مھنع هللا یضر نامثع باحصاو نامثع هللاو لاق

 <۹. 775 77 چىاو) ہ "م٣٣۳ ؟۔ے-٭ 8٘ 6
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 ہومج 8۶۹ >٭محمو ]مج و۷ مج ہ۹۱ ۳58 ۹۹ 80×[ ی3 ہن
 15 5۹۴1 5۲۳۹ ہ7٭ 3ہ ٭مج ۱صك۹)( >557< <۰
 ۔جچجب (+ جج مم مم, می 5ہ مج ہہ ہ٭و ڑہ

 ٭٭ (1۹]7 >1 6:52935116 59 ۱|

 51 ۳ "۰ 5 (۹۳۰۰ د۱۰ ي۱ (یھ) و٭
 ا81 م0 ۴۰۹۴ 0۰. ہک "ہ۳ 5۲۳۹۳ 85

 ہو ]۹ مج ثت١ یقر 8م دم ہ3 و۳89
 ۳۰7۰.7 ہوم مہ مہ کاما تو ج: چ٭ ۹۳:
 5۳7+ م۶ ج۳ و۳۰۰ ۵ ۹۳۰۲ :راذا 5 جز ٭ق ۱
 تاج و۰۹ 8 مج ہ× ۱ و۰۹٣ ی٭۶۹ م۰ ۹۲۹ ہہ

 ۹۳7۰ م۳۰ ۱۹۹۳ يج مج یھ یو۶4 ۳ <۳ ہہ, او ۱"
 وبا (؟۹ی محب ہم٭۱۱ك٭ ۹۰۷ ٭ر15۴ 3آ ۹۰۴۲۶۶ ۴۷۲۳۳
 ہ5. 0۱۴ ۱771 ۰۴۲۳ ۲۳۶ ج3 ۰۰ (۳۴۴ ۴

 یجتا ۱۳ “7

 یک
 ب

 ا پت
 کک جج ٢ ےک

 >إ یم لک لاتا ماد تل غل ا وانا ننیزئاو 7
 ۱ہ ریلاب شو مت دم ۂ"یلع کک کنول وف ان >]-_ موہ روج٭ ٣ ص دوعم ےس یہ اہ ہ٭ے ا

 >1 اوُنَما دلا تأَو لطایلاار عناد نیلا اب كي
 ہہ کما سال دا ٹثوشی تک یت نم قصااو کتا ٦
 4 خفوتنخنا دا یح پاور لا برما ورک نیلاعکیفلاداو ٢ج
 >1 نرم مشت یحءادد ابد دعباکمافاو قاتول اد کشف 7

 "٦آ سا لوک لو تك افراد ٠
 41ج وہ پھ یے یٹ رن ےہ ےہ یہ کے

 - غل نوا لی اول نیلاد ںی
 ٦ ہن کرلو نواب ہار نئ ٢

 ٦ تیڈو مکرصن ہااورھت نااوعما لا ھناَي

 1 ہوا عا لصا و مھل اسنئاو رس نئیلاو یلمادقا
 ٦ى ہول عاطبحاد هللا لون ماوه رک ےب كذ

 إ4 ےہ ےس ے ےہ ےہ ےہ وو 25ہے وه ۔ یو ےہ ےہ ا
 ۱ سیئلاةماء ناک فو اورظنیف ضرالا قاورٹییر فا ا:
 ۔١ تند ناباکمان رتی عع ہما شی نم ا
 ہوا لو نیو او71 نیز دلا اپ ا
 مر تچ نو وہ وچدج جو جج ج-ررہج ٭قي یچب و

 ر75 تہ ا7ی قا و وج. یہ ہہ 5 جج
 یہ مر یت ی ٣۹۳۷" مم ٭ ہ1 ٭(۳۳۷. 59) 17۸51777 ا777۹ جج
 وج: و. 79۳72 یر ہیر ا7 ہر77 چ7 مچ زی 7
 تر۳ ۳۳ ر ی2ج 7 اچ چپ ۳ ا ۶ 7ج 7 77 7

 جج مر بیج جہ یروہوچب ٭یبو وہ >7 :تچ ۷
 ۹ 57۳۶7 ۹۶آ 7 ک۹ ۳۰۷ یر ب۲۰۰ وج7 7ج
 تہ ۔روجہ ۷ج ۔ج مم بور بیر جج +٦ ہک ہو

 ٭٭ج ٭٭ ہر 5۳۶ چی 7۰۰ ج٭| ہمربچز ٴجچ ھ5۳
 مہ ہآہچ ۲ج عج وو ب٭ "وج ؛ وجو وجج٭ ر أو ڑ٭
 +3 یربجہ ٭7چ ]مچ ْ٭7/7تحرم آى وجے ر 3چ 5/5 مروجہ
 ۔مچژج جت ٦× و3 مج ہر7 <۲ ہچچو ۰ ہ5۲
 ج7 وک )3ج یررہو ےہ 8:۶ چووج٭ رر یر ۸8 بو ٭
 ہہ! جچو+٭ یجب ہرآ+٭و آو ہ5 ٭جوقو7+6 ہیر ۳5 5
 ہ۳۳ 57۳ 77۳7 ۹ہ ۳۲ ۶۹ 5 71۱ یز
 ہر7۰۰ ۱۱77۴ ہی7 7چ ج77 ة7 5777۴
 حی چی یجج ہم وسإو ہ۴ جور 1٭ چوحججر یر چو
 ]ہ1 ۳7 ×7 ہ۳ 7ک یہ۳ 5 ۔۳٭ ج۲ 777 "یک
 ۱+77۹ (نر) یاتز ب7 ہم. ہو ک 75 ب0. 37۹7 37 ا7۳۳
 مج ٠۱ بم ٭ج٭ یبہ جہ ٭ جج 757”آ٭5ر نمر یرور

 ہ3 ٭ 3۸ بج 7 11۷5 ہہ یہ7 بق اج 7۳
 5 ح٭  <چج ۔ہہجج جج ٭ج وجہ یج ٭إووہ
 قنوت و۳۳ 2 ) نرزر یل یج 7 جا چ 59۶7 /27ت7) جچ

 یب چ۶ ی7 /3733) 2 7۱

۳ ٣ 



 یار

 جج×٭ ٭ہ ج٭.  یورر ہمہ م5. وچ ٭ 15
 ہاص٭ ۶۳۷۰ ۱۰۰8 ۴۲۷۰۰ : چوآ < مم۶ ۴۰۸۱ ×5
 ×۷ 7 ۳۳٣۷۳ ٣ وص۶۰۷ ۶۹۳ چے ٭۹؛ ۲۴ ٢٢ کت
 5٣٣ ٦٦ ی٣ "46۹775۱ 1۹5 ناک مج م٤۳ ۹۰۳۲ ٴًج
 موج” 'ہمہ-ج۹ہ ٭بہ٭٭و او ہ7۰ ۹۴۳ 55 ہ
 قح ٭٭ ا ۱ ک6 ھ٥٥. ٣٣× میىج یم ی٭
 ےروجہ -”3 ۱57۷ <7 جو “1۰۷۹۸۰۶ ۴۳'' ۲ 77

573:575 1554 71175 7 ۱ 

 ×۰۲ ی٭ ہی ٣ ہ7ا ۹۹۳۳۲۳۷ جاہ
 و۱ >1518) ہ م8۹۳۶ ٣ہک ٴ(175 ۱۰۰۰ 8
 ۹ 27151 1)5113 ۶۶ ×۱۰۳۳۳آ یا97 17 ۴ (۴
 یجات٭ تو <۹ ]م6 ہ05 ءہج٭ مہ ۶ء۱۹۱ ئ3
 75 (30) ۹ ×۱۱ ۱۲۳۳۷۳۶. قر ۳۴۳ ۳۱ 1<
 مج ہہ 9۳5۳۳۳ ۳۷۳۵ 557 ۴۶ا ×35, ۴۰ ۳۲
 جج کی جود ون۱ ۹۳۳ مھچج ہما ی۵ ۹< 0۵86

 وج۸ ا5آ. حع مج ہہ مہء<٭۱ و۳5۳
 ن۱7 ۳۰۹۳۷7 جج ۳۰۳ ٭۰ ۳۵ج ۲۹۳58 ۸۳ ہہ ہہ”
 ی5 ا 0 ۳۳۴۴۹ "ہ۳ یک ت× تہی (3اتر۔-<
 م57 1۰7۳ہ )3قاد مم3 ع×٭ 38ہ ہ 09۹ ہ۹6
 ۱ 5 ۲۹) ۰۴۰ ۴58 *٭ ے۰ یچ3ا ((5۲) ×7, یک ہج

 5۸1 1 ھ, ک۹ 7995 ۴۳ 5۳7+ 3٠85181 < ٭15
 ہہ 2٤۳۰۲۳ 7971 5۳۶۱ 7۳: ۹۹۰ 7۹97] ا۷۹77 517 |

 بد. ۳۲۳۳۳ہ1 7۶ ۰۷ ,۰۴۲۴ 57۳5 ۲۰۲۴۰۶ 7 )۶۵ ٠۷۷۴
 ×1۷ 555 ۲۹ ٣۸ تٹسج م مم×6 ٥۷ 7 ء7۱

 56 ت۰۳ ۹ ۳۳ ۳۳۲۳۷۷ ہیرا ۳7ہ. ات اڑ
 ]و ہ۰٣ أ7 ہ۹۸ مج م۹۹, و۰۴۰ ہم۱ ا:
 ٣ہ می ہما ۸ی ہ۱ ۱-7 ۳ ۹۳٣ ھجچ
 ب۱ ٭٭٭١ م٭٭٭+ *٭٭۰ ں!جب٭ وع ٭ی ہ۹۱ 6

280" 
 ٠ ۹519 ۹۳۲۰۹ 5 ۲۳۳ ت5۰ ک55 2۷ ×۲۳ < 57
 ہ٭ت٭ یمررم 35 ۱3ہ ہ37, 3× ۴ ر۸۶۴ ع57
 یڈ تک 0-۳۲ ۱ ۳۳ ثا٥ ۳ ×٣× ہ85 ۲٠× ۰< 3ہو٭

۴۹1 

 و۹1۹ م۴ چ۶ ٢۹× ٭ ١۱٢٢ ٭×٭٭ :
 قی مے تج -ؿ ي ڈہ مم پ8. ۳ہ
 ]۹۱۹۲۳7 ک7 ۳۹ ۶۱۹۹۹ ک۹۰ 5:8716 ۰1۶۳ 78
 ۶۰۹ ۱ ی5 ہ۰ ےہ 7. یج <۱ وا۰ ۰.۳۳۲ 76

 0۹ ر573 مج ہ۹۶ آ۰۲ ۷۸٥۵ ڑ٭چ 5 5٣
 ٭ ہہ ×٭ ٣ص ی3 37 ۹ر٭2 ۹۷۱

 275 ۳۲۴۶ :٣ ۲۴۶۱۱۹٦ ۵۹۱۳۸ ی٭7 -) ۹1 8 ہہ
 7ئ7۳7 جج ۳ 6۸ 71٭7 ہما ء۹٦۲۹ ۷۹۲۰۰۳۴ 1۰۳7 ٠۰

 آہ. ]۳ہ 78۱6 5آ ۳۶ا ۵ ۱۲۹ ۲۴۲۷۳ 875
 ۹7۰۲۲۹ (۰۹ ٣5٣7 ہ۹۱ ی۹ ج:٢ ۹15 ب٭×5 ہ, 55آ ۹<

 ۳ ٭[9۰5 م۱ 557 ۹7115 81۲75 ۱ ک57 51۹77 .(617 1
 و5 ر7۳ ٹپ ۹ 8 م : ہوے می ہ٭ ۹

 33 مہ 3× ]ج۱ 5 ؛ ×× 8 یعیز <۹ ۴۹۳۰ فہ
 2۳۰ 357 ۳. ک۹۰ ء5585 یص×۳ وت 1755 7)۴9۹

 ٤ ا ۴

 یچ "۹ ۳۹۲۶ +۱۹ ہ85 5۲۴9 *م أع٭ >۹
 ہ31 کا ہ۹۰ ہی0ا (31) ۹۳57 : ۰۳٣ ی5

۶7 ۴۰۳829 7 ۹777 ۹77۹ 5115555 51۹3۹ 75118۴5 
 ی٠ ۹ 51۳5, ٥ ٥۹۳ 846 698 59١ >1٭٦ 3264 ا3۲ (5ا1)

 35 مت ہا ما و أ5 ۱۱ ,٥٠۰۳ 931 ]۳۶۹۰۰۴ ۹۴۳۳ ہمہ
 ہٹ 8۹۶ 8ہ فب٭۹ ہثتحججب رک 8۰ ی۹ج
 ۱ ک1 ۳-۶] ]۳۱۶ 7۹ ۱7۲۹ ۴۹۴۰۹۹ ۲715۱7 ۹۴) ک5 ہ

 721 5۳۶۴ 7 ۹07 ۳۹۹۳ ٭۶۶۳۹٥ ۴ مػمب ٤
 555 25۶۱7۶۱ ۹5۳۳۳۴۶ ۹۲۳۲۳) ۴ہ یک 37 81 6
 >873 ۴515۱۵۹ 513۰5 51181 >3)5) 6 م۴۳ ۹۴ ہ

 ہ8. ۳۰7 ]۶7 ۳77۳5 221 ۴۲۶۴ 77۳۰۳ ×5
 <۱ 3ہ ۱۲۹ ہہ ۹ ق5 3۸ ۴
 جنر 5۳۳, ہ۰ عہ2, دہ ہہ[ >5۹4) 78
 تک 1 49, ۳۲۳ ), 5. 37 ((ٌہ) ۹ (77

 271097 ٦5۹6 55۱ 77 31 ۹۲۷۹۳ (عاو) ,۹۹٣
 ۹ 2 و77۳ 2:97 ۳× ئ5 ۱ 5. ج٭1 مج ٭ و۰۴۴
 ہ۱ ۹۳۶ 85۱۰۶۲۹ ٭٭٭ .٣٣× م۰۹ ہ ٭ترب مہ

 ۳. 5 781 ہ7 چ٭ م71 ۵ ٣۳۴۰۹ ہ7۹ 7 ۶۴
 جے ۱ ٭٭37 ×۰3 م۵ <*مڈو×ج ب٭٭( 3چک 8 65
 .!ج.., ی "ا5 (۹36 ۹۹7۱ مہ, ۹۰ 77١ج5 (708)
 یر م۳۴ “۹۳۰ م۳۸7 ب٭۰ 3۱۳۱7٥ ٠۹۰۳٣۲ یر م۴
7۳ 5۶۳۴۲۲۶ 31 57۳5 .۹5 ۶۱ ۱ 6۱۹۲۹۲8 7۹ ۹۹۰۳ 
 ×5 ۴ 8۳۴۱۳۴۴۱ یگ ہہ, 731 7۳۲۳۶۶ 5۲۳ ۲ جل
 ١ 9ک 7۱۰۷ و< 327۶ 7ڑ37 7 >5 م۶۱
 ۳ ٛژوچک (ػ7ا1٥) ٭ 85۹۳ ہ۹۰ ۹٭ت >7 2
 75۲۳ ۶۳ >۳ ]8 ]۹ص ہہ وج1 5ہ+

 7ج ۱(1

 -8) آ۴۲ 5775 ۹۳ (31:) ١۹ ٤٤ ۹۲ ےہ 89
 ٦63 5 6 م۲٣ "ہی (00)-ہہ 7 5آ ۶7
 6)8 5۳۳۷ ہت ہہہا۰ 57 ۳۰۹ ٭ : ہے75 (۹5)

 1 5۹5 ن۳ ۴۹ ب ٭٭ (3٭۰ کاج ××
 8× ۱۵۹۹ ٭21٥۹ 5۳ 751 :7۰ ۹۳ ۹۳7۳۶ ۴۳۰٣

 سام هم نطظیپ منع ںی لتع (٣اہییآ کک ین او
 مر فظآنآ

 جج مہ ہ< ہ50 ٣× ہے ہ٭وچ ۵۳ یەررز ہم5
 56 ك5 ہم 5۳8۳ 31۰۹ ١151 ۹۳۹۹) و۶٥ء۹ ۴۶
 حع مم ہہ 9 ۱ ی مہ ۳ ۳۳۷۰۰۹ ٭ک

 7۳۳۳۶۰ 97557 ۳۰ 3.0١ ٭.. ى (18ت ٭
 ۳۳. 5ج ١5.8 7٭ می ۱ ۳۹6 6
 )3××٦ 94 ۹۱ ۴ی ھ5 ۳۳٣۲۳٣ 5۳ ٭ر؟
 ۹۹3۹ 751 ۰77۶-35 5775 ۶3 ۹۹3۰ 515۱ 7ا 7+
7۴۶ ۱ 3 517۳5 ۱۳۰۴۲۲۶۴ ۹۹۹771 (1819 ۹5 
 8ک ٣ ی۹۰۰۹ 87۳1 7151۹, ۹ م۹7۶ ۶)۳ ۳۹۰. جج
 ]53۱ 5۲5 ۹ ہ59 ۱۷۸ ۹۱ م۵۱ ×۷ ج×
 یڈ. ہ۹۴ ہہ و۹۱۳ ۰۴ 886 ۱ 5+

 ٣۰ ٦.۸75 5تا3 ؟۹ے٭ ہ۰7 ۱ ×۰۳ ٤ 7۳۰٣۰۹



 ہیلع

 نج ھچجج ہ۱"۳ھ۷,۰ ۲۷ ك)7۹ ۹۹) ۴ 5 5)۱۶ 5 3۳۹۷٦
 15ہ 5۹۳۹۹1 3ء55٥1 ۶۱5۰8) 33۱۴ م۹ ۰۹) انچ٭ 7+
 878 535 ٭م, ۹ ۴۰ 5ا ۴۶ا 551 53 1۱.۲٢۰ ہچجپ
 ۳ ہج مج و ہہ!” نج ھم 3. ك٢ ہ

 ۳۹77۳ ۴ ز17 ۹۰۳ 5ہ 8١۱ ۰۹۷۴ ك5 )3
 ۹۳7 ٭ج - ق وج موہ ۳مق مج:  ق٭۳م٭
 ہم ۹ا, ۰۱ ۳+ ٣٣ 5٢۶ ئ٠ ۰٣ ,83۱۹١ <(۰ ٭

 دا1ت ۴1۳ ۶1۰1۳۳۱ ک۹۰ 515 7< ۹۱۳1797176 ۱٦76
 25 ۴۹۱۱781 55 ۴)۶ لا ۶۹ " ۰۳5777 ٤5
 تو رو م۳۳۵ ۶ ۹۳۳.39 5۳۲۲۹ >ہ. ۴ 37× ہہ 6

 55 <3 کالا ء87: 57۳7۹ >5 ۱ 78 ۴۶ .۳> ۳٣×
 519 079 ۴۹)× (712) 7۸۶۱ 91۹5 (× ٤

 ٥57۲593 ۳۶ا ہ5ا9۲5۹ 51۹۱ 511۴ 5۱۴۹۳ (ء۶
 87 ۴۴ ۰ ۱ ۴ ( ,5 8۳ 57 5 55 ,۳5٥۹

 57۰ 5 ۱7۴5 ۲ ہہ ۳۳۴ 6" ۱ 5+ ۰۹۳۴ 58 ,١
 ۶۹1891 مج ی٭۰ 5۲۳ ٠۹۲ ی٦ ۴۳۲8۹ 515 ۲1 58۴5 ۱ 5 ۲
 ۳۴۸7 55۱۷ ب× ۳۳.۹ 5ا۹ ۶95 25, 5۹ ۱ ہ ج۵

 ۳ ۳ ۴۳ ۱-- (ھہ3۸), ج155, 5۲۹ ×7)

 +85 ہے59 ہ۹٣ 6+ 6(8 37 ۳۲۰۶
 ٢٣ ٣٢ ٭م ٭؛ 28۰۲ ٭ہ عج ؛و].٭ ۳ہ.

 م56۱ ہد ہ۳7 74 1۹۴3 3 ۹۰ ۳۳۴۲۳٣۷۳۳
 1۹5:۸ ہت وک می. ۳-×٭ یلایکلارماَو
 ائ 5۳۶۹ ×٠× ہج٭ ۴۶ہ مج ×۹۶ " 7
۳× (51۰۳[2[7۴' 35[۳۹) ۱۶۲ ۶1 575 1۹۹15 11351۲۹ ×7 
 ٤ ۳۳٣“ ق٭ ۳۰۳ 57 ۹۹۰۰۱۹۱۱8۶ و818 ۶۳ ۱۷۳
 6” م۴ 385 ۹۹۱۴۳81 ۲٢۴ :7 7 5۷۹ 375ه ہم8 ہ٭

 ج۳ ۹8۳۲ "7خ 3اک ۱ م8 ٭ ۱ا7 ہ٥٥
 >7٭5۲۰۶ ۳۰۳۱۹۹) بج ہ8 ۹۴ ۴ ہہ 79۳ 5
 ×05 ۳ ی+ماآ جو رو ی ہى ۱ ]ج7۰ 8)
 (3ا5) ۱۶۳۶. .۳٣× 77۲ 777 75۶ ٠۰5715۳8 (>)2)۔ی٭ 8.
 گپ ہ م۹۱۵ 5۰۳۰ أ۰ چک *5 3مآ .:555 ۹۷۹ٛ
 ٣* 56 1+١٦ دا۶ ۶18۳0 ۲۴۱ ۱۴ 51 5 ك5: :ٰولصلا ةرلصلا

 مکنامیا تکلم امیف هللا ارقتا 8۹ب ٢8 00٣ جر ۸)8٤۹
 1775 81۳ ۶۱۳۴ 31۹ ۱ 5۳۳۶۹ ۰8)-۳ ۴۳۲۳۴ ۹7۰۲۲۹ داج٭

 ہو م٭ ےس (دراو ×۸۳)

 چ7. 1.1۳ )7)251 ۹)7 ۰۲ 707-278 7
 من ×۱ ۹ ۲۳5 ١٦۹۰۰٣۰ 3۹ ۱٠۶ ۱× ك8
 577 ۶7 ۰۰5 ۲۳٣ ھ8... ٭8 ×7. 6

 ٹ9 81۰۱ 977 ۳۳۳۳ ہی ۱ك 88۳ ١×" ٠۱۹77
 5۹۹۱ ج5 ۴۸ 58۳ ٣۳٣ہ۷٣٭ وک م٥ م۰ م35 <
 .228۳ وو وک ۹۴ یی ۰ ۱ ى۹ ۳۲ مح ×۳۳
 وچ ]×× ×5 ۶۳1۱ ج557 ۹1ت( 6-8-۹8 ۱7۳.۴ رے

 ۳۳۳. ٣٣ 5۰× .٣م ۹< ۴۲۳۳۳ ٥۵۴۹5۷۳۶: ×۴ جج

 میاج ٥ ٭٭ 3۷۰ ).(.٠ ۱ كا۹ )7آ یب۳6 ]

 ٭.ّٰ٭ ہہ ہت ۹8 حج تی٣. 7۳۰۳ ۳8,3 ہک
 م××٭. بہ جج حج مج ١ -۔ ی6۰)ر 75

 ۴× ×۶ < ×۷۷۱۷۰ ۱۰۳۶ ۰97 ]0٭٭ ڈ٠ ۱

 ۴55 ۹۹ یب٭ ہہ 519۲۹9 ۳0۳9ی )۳ ۴۰ئ ٭چ
 ےہبصاخ ہم5 ×۲ ۹5535175 7155 714 577 >5 ۱ ب57

 5۳7 ۹ رک تو٭٭ م7 ہیر -- یجتجج38,ب ×
 ےوا ٭إئ)

 چکا 7 ۴٭٣ ی5 ہمہ, 55ہرآ م۲ ہ ہم ؟ہ<٭ ]موم 'یەو]
 ر81۳ ہ88 15۱۳۲۹۷۴ ×۳ ہ كے اتا ۹. ×۱

 ۹3 ۳)۹۰8 وع ٭ ہ۹ 8۳۰8 مم عیب جم ٭(8ئ
 ×۱ 555۱ ہ۰ ف65 یے ھہج ہم٭ ہہ ہہ

 ت۳[ 192 ۱۷5 یب۹ 5 د۳۶ 3۹ ۴91 ×7۱ 7۰7۹ ۴
 75ا7۳ ہجج ہ3 د١ و۰۴۹ ۴۳ مج م۱ ہ٭ وو ٭رک

 8.۹۰73 ۷×۹ ۶ أہ9-٣ ۹77۹ 3۰۳ ۴۴ ۶۲ہ ١۱۳:8

 57 ۴ ہہ ٭-٭ (چچ ۹.۱ ]ي8۱ مہ یہ
 577ت ی۰ .-۲۴۹)ا ۶"ہچ25 ((٭ -ک ہہ ب١ ۱۳ہ 7<
 305775 ۶5 57 ۹۳۶1 ۶۲۳ ۶۹۰ ۳۶8 8۰ ٭8. یب ہم
 وک ہک 9۰ مل8 88۷۸ 5۱58 جج م, .٭6 مج <ہ
 2۳۰ ی٭ ٢× دص٭ 5۴57 کو 8۳۰:گك؛ 3ہوا٭و٭ ے.ر 8
 5۳7 ۹5 ۹۰۸7 ۹۰17 5 ۹ ق5 (38) <
 ڈاک *5 ما ٭ ]اہ ہہ ]7۰۵ ۶537 "۳

 ے۰۳ 7۹۳۰۹۲۳۶ "۳ ۴٢٢ +۴۰ ٣٣۳ہ ؛ 057 3۳ ١
 ٦ ۶15:5 مج٭ ۳٭۱ بت ہال *8ہ۰ ہ ہروسوجچ >:مہ

 1۳ 5 ہ, 5۱ ۹۳۹۴ہ ۴7ا :خ×ا ×۱ 3 ۱

 و. 2.۳۳ مقا ہ5 ہہ 26 ۱۹۹1861۰9۹ 5۰۹. 8

 ٦۳۲۹ لہ ۹7۰۱ 76۶ ت٦ ۴ جب.
 ا ۷۶7127 7 6 71۳ 7۲ ]7۰1 7 ۴ "۴ 5
 5:2۹:۳۱ ۴۱ ہ۰۰ 3. ؟ہہ.٭ مچ ۔!ییوجچ 7أ

 ہ5 ۹۹۰ >۳ 5۳۳7 ہہ" ٠۳٣ ۶۲۳۰۴ ی۹۰۳۲ 510 (
 ۹11578۳ 315 7 ۰7 ۱57 73× ۶٢۳۰۳۳۴ ]٥519 ٥1۲5۱۰۳۹1

 ہا۲۰۱۴75. د٭ ۹۷ ماتم >7 چ× 56 ۳۹۲ :۳ ہہ
 ے۳ ۳ و۳۳۳ >۳۷۳ یو ×5 30 رو۹ ۹ج

 ۱۹۱۶۳۲7۶ 875 08" 54× ۶۰۳۱۴۹۰۲۳ ٠٢7 05٦7

 “۹9 3۳ 159 7۷۲7۶ ٠۰ ۶۰۹۴ 5۷76 ج3 ٣
 .ز٭ م۹ 2تو8 را5 >۳. 0۱5 'مہس)' ×۰. جو 1جج
 55 5۹ 5 77+۳0 ۰۳ ۳٣۳۲ ب۳۳ ×۲7۶)۱ 77. ہہ× 3:
 ×7. ۴۳۳ 8٠۸۷۱ ٭۳۰<۰ ۵٣۷ ۱۱۷] ہ۳8 ۹۴۳ ہ۳ ۰
 ٭95٭ ی۹ ید می ہ۹ ۱)۲ 55۱ 5۲۲۳۷۹ تور٭ 8۲۴۳,

 م۳۹ ہک ہ6 8۰۲ 86۳7ہ !ڈق ج١ بی. ٭
 ]777 م۴ نیہ ہ٢ ×۰ چ5 *۰ ٣٠ ۹۸ فی۲۸
 مہ ا ۹۹ 1-58 ہہ یک ۲ ]2چ 9+ ی۰ 1
 ا۹۰۲5 ۳۴9۳5 ۹۳۷197 ٦× اج ۴۳۴ 51 ک5 7779 7۰

 ڑ٭ ۱ - - ا8ج یتا (8۳۳ >٣٭] ہہ ×7 ۲۶ ۴۴ ۴۰٣۳۳٣٣۲

 مت 9۱ ٭٭۳ہ مم مج ٭.  خچ م۲٣ ہ"٭ ء8ی
 ]۳7 ی1- 777'1 3۱۲۴ ات ۱۵۹۲ ۱۹, دوج ٭زو)

 دہج5 >7 .1, 5۲۰ ۲۹7 ۳۹۷۹۳ ۴۲۳۶ ۶۱۰۳ 7

 ہاڈم نو٭ مج ٭٭ یک 1 مج: ی] 9ج مم 7×
 قا ۶7 8 5ہ صو 5+73۹ - 5 5 ۴ ہہ - 3



۰۹,۰۷ 
 نیت ا ا ا تا 2 77 رت وج تت۳ تا 72 نی77 تت7 ق2 ہن کت 7تت 22ہ 2 77

 د جو دل ×× 3۷ ۶۳۷۳۷. >۳ >××۹ ہ× ×-٭
۱ 5 38 

 مالاغل نیل لی ناول ریل 338 8
 ٭.7× ہہ. ۶٢-٣ ج۳۱ ٭ ۳۸۳ ٭ی ی۰ ۳۰۲۳۲۳۷۵ ۳۲٣۳

 1375 3۷. 5۲18 5۲۹۳۱ 5۲۲۳۶ >٭۹ہ×ہ-: 8۹۰ ۳5 ۳ :
 ]۹ 5 ۳7۳ہ >]م×٭×٭ ہ 6...جو ۳م ]مج ۳)۳ ہ
 پ75 ۴15۳ 797۳ ۴۳۴ 7975 551 ۰۲۴ 1۱ ۹۴ 8۰3۳
 7)۶ 51 ۳ 7 ہ, 5)۳۳۴ ۰ ۶۲۰ ×۳ 3 7۶5

 م۶٦8 55 ہ1: 5۹۹. 53 اج 67۹ ۴۹۳96 ہ۴
 7۲۹ 5۳ >۰ 2۳ ۶۱7 1۱ ۹۹۰ ۹۷۰۳ >×٭ 5۲۳۶ ××

 5۳۹5 ۱ 7 ۴۲ ٥۱۴

 رھا ملن مند یک ×8۳۶ ہ7 ج۱ت ہ٭ ٭۰
 ٣۴ ×ی ۰۱ (یج) +18 5۲۴ جج ٭م٭۲8ہ5. ((8)ر 8 8
 لقےلآ ١.۳۴ ۲۹ ۱ 5۳. 7 و۳۰ .۵ ماہ۷۳ - ۹

 5577 ۳۳1 ۲8۸۳۳۱ 5۳76۱ ۹7 ی5 ہہ 5 ٭
 "م۴۴ مہ, ×8۳ ۱ جہد ×۳۳ ٭7۰ہ 958 ۱
 7۳۰ د53 مہ. 6۲۳۴ ے۳ یب۹ 8۰۲۳۹ (۴)
 ںیہج آ× ٭۴۱٠ ۰ 8۷۹ ہ۹ ٣ ہہ ہ۳ ۹۴۹
 ۶7 ]۹7۳7۳ 57 2:5 215 ۳2 +5٣ جج ٭ (۱
 _۔ یر××3)) ×27 >7 ۶5 م٣ ۴۹5۳۴ ٣۴۴ ک2 , ۶
 'تب--..٭٭+ ٭تہ.یي عو ک8 ۸54: ۴ 7+

 کو39 :۰ 6 ۲۹۰۰۹“ 7۲۳ 571 7 ۹۳7 .٣

 اتٰمِلََسدَم ُیِزلا لتا ہہ د85 ×٭ ء۰8

 19 ک >×5 أ41817۱

 ها بلا مری < یہ ہت ہ۰۰ ۱ ۸۹۹
 ہہ مہم ٭بےەے ۵ئ۳۱ ٭×ہ 6 (۹ ۹۹۰ :۹٠

 1۶16-۶۳ 1 ۹ ۹ ۹۴ 6 71۲۳7 ۲۹۲۰۳ 9 7 ٭
 م7 ۹×۹ ۶8۰ ٭ت٭ ہک 6 8۴6 5۹1 ۰ ,8٠۹

 حر ۹۹۳ مک یو 5۳9 >58 ۰55 18۶۱ ۹۹۶۱ ۹ 7
 ہ98 ۱۳۰. ۳ ا5 ی0 7۹ 71۹ ۱۲۱۷۹۸۲۹۰ ۶ <7
 چہ عی مم تب ہ موج دو جو .٠ وی
 <7 ۳٣ >۳ ہ۰ یو. || اہم 55 712

 ہبووت1 613۲۶ ۴ ۳۰ ۱ ٥

 ۔٭٭+ 558558-9 (عظ) ۹ : ہہ (8318) ۰۰۰۱: ہک
 جا بم 5۴ ہت ٭یر بک. تو۹ ۴۸۲50۸, (]

 جو ٭ ہہ ہم×۳٭ ×3 ہ چی ۴۰ ہ۹ ماہ۵
 ]5 ہم۳۹۲۳۴۹ ۹ ۹--9۶7 ۴۳۳ ک۹۰ 5۳۹ 8+ 75

 چر -۔ یص٭38) م٣ م٣ مہ ہہ | دہر
 پہ ٦< مے. 3ہم ]۴۱5۱ ۲ 1۲۳۰ 5۱۹ ۰ 5

 جج و م١. ×8۹. ٭٥ 8٠م ۱ ٢+

 اھلاَکما نی زْيَلَب ۹٦ ×>٭٭ ٭٣ ٭ہ٭ ٭٭
 جم ہہ رکا یک 3۶ہ مہ ۹۲۳۳ یب, ء۴
 ہم۳ ء۹۹ ٣۳×۹ ۶۲۲۴ ۱۴۲۲7 ہ5ا۷۹ا ۱۹۳۴ 8 (۱

 ھ09۹

 جمبجا58 ٣٦۴۳۰۶ 37۲ 5۶ ۶)٥۳5 داچچ ×:٭0٭ ۲۳ ج۳ ۱
 “چہ ]5 ہد٭٭' - یب م۳ م٣ م× >×5ر۹)٭ جت ]

:۰ 7 ۹۰۴ 2۴۱ 70971 ۹۳14 

 5 <۳۷) (8) - ددب >٭ ۱4 3ہ ھت× (یای) ۔-
 دہ 2۹9 >3 :5) (ج٤) - دم, 8385 ۲۳۳ (عای) - ہہر

 جج ۹۲7قاک 3۳ ٭٭5٭ (81۱۶ز - >۔مم, 3وٴ و٦۹
 375313 (ج3)- ہمم 7٦( ب۳٥۰ ), ×>77٭ ۸7 7 7
 و٭ )3٥( - ہ٘بممم - (كم52 55, 051 ]95 ۳ ۴7

 58۳ ۱۶۳ ۹8ہ د۱۹, :5 ×ہ, مح مز ک ھ۹۴ 51 75 ےک
 2٦ 755 8۹ 71519), دد,دجعد 8 ۳۷ نج ۳۳55 ۱ ۹۹۱۹5۷

 بج ۲۸۰ 5751ا 577 بس ۴۱ ۱۴۰۳ ۹۳۱ ی۹ اتم
 بج ہمق ب۱ یہ تجص 8+ ہہ "وإ]جو 008
 ۔ح.ک× >8 ی8۱۰۲ را ی۹ 3٣ ]۱۳ہ ۸۴
 ہ| ك۹ 5۳6 3+3 × ۱۱۴۳ ×7 ہہ ۳۰ ۳۷۳۳ 5
 ۹۳ ۶۳۲۹ اک۳9) 7۲ ۳1 7۳۰ 18 ۱ ی4 1۹ 8
 ٦٢۳٢ ۰۰۰۹۳] ١< 8۰|۶ ٭مج٭ م٭خہ ہہ. ٭ہّک ٹ٥

1 ۹۹5 ۰۱ ۹۳7115 1۹9(0 

 ک3ل ک۹9 799) 7319] 7771 61, 75۹۳۰۹1۹1 ۴۳ ۴
 مو 9۰۳ م٭ بم م55 ۱)355 ہ۹ ۸ ٭3 ۴
 تا ۹۳۹۹1 ۴, 5۳۹ ۹٢٠٢ 5٣۹۳ * 8۰ ٭م٭٣٭ ۱
 ۹5۳ا ۴71 ٥191575 9۹۹۹۹: 64178 75۱ ۰ م711 ۴
 ]تحاد 8) ٰہقج وہ ٭۹ 2× 5۷ ۲ ۱۳۲۳١ ٭۴۰۳۳ ۶
 ی757۴. 7| ×۶۴ ۲۹۷ ۹ 1۹۶1935 م۳ جا
 ٣> ۰٣× ۹۳۱۷۴ ٦+ جات ٭ ۲۳ ہہ ا 689

 ]۹۳+ ۶۱۲۳ ۰8۰ ۳ ۳)۳۰۹ 5۲۳۶ 5۲۳۸۹ ۹8۰ ٦<
 ٦۳ <٭(9 4 1, 9۹ یک اچ ےج 3 ۶1 ۰81۴ 7 7۴
 ج۲ ۹۳٣ ۴ "۳۰۱ ہ۰۱ جن ۲5 ہ۱ ۴٣ "م٭
 پک × ہ٭ ء۰ ٭۹م٭ مہ< 5۰ ٭ یا 785

 ٭ج] <1 م۳ ۴)۹۳۹ ۱ (۴ ۶8+۳5 ۴۳٣

 ہج٭٭ ۶٭ ہەب٭ .٭5 وس : مَا
 ۹ 5 کاج 9۱ ۹۳۲7 ہہ 3۹ل ۶۱۳۹ ]٤
 ج۳۰ 5۹. جج یبمات ٭(ےت۱ مم, ھ٣
 ۳۷0) 5179 71۳58۶ ۵ ہ۱ م1۹9۹. چ۹. ۳7۳ <

 ح۱٣۸۷۳ 15 ×۳ 13آ ت7" 07 ۴ ٠
 ج1 ہ۳, ]ہی تے <۰ ۱٠۱۹۵ ٛک٭۳۱ جہ ۹*۶, 6
 7۴1۳-٣ ۳۶71۹ یہ 7-2 یک ٠۹7 ۹۹۰۳ ء٣
 ہک ۹۳ ہ۴ ف۹۰ ی۹ ہم۷ 5 م۹ ہا ک۱ <<
 7< ٣۳9 پ۶ ۸+ ×71 ہ ۴۹7۹ ۴۳82 :
 3 یا 7. 7191 ۱1۹ 13-2. ۹-۹-۹ 07
 جت 5۲ 529 55۱ ۰۳۳ ہق٭٭ 13) ہ ۳۶۰۲ ہت
 ۸۳۲ ,۹١۳ *ا58 *ڑج×.×۰6 5713 ۲۶ 55, 7 77 ۴

 جم 5۲۳۲۳۹۴۲ ر۳٣ ۹۳۰57۹۹ ۴ ۱ ۳ 94
 ١> 655 55 ۶۱۰ ۱5۰ ۹۰۳۰۰۳۶ 37× ×93 م7 ہ٭٭ ہک

 ×۱ م۰۹ م55 ت98 كہ ی۹ ۹۳ 7٤
 تب ٣۲۰۳۷ ۹ ۴۰٣۳٣] ۶3۱ 5 5× ہہ ثم و
 ۹۰۳۹۳۳ ۹۲ 5۳ 6 ۱۷؛ ات مک تہ 5  ۴ ۹۳۹۷



 خام و) ھم شش ھاعمک قع الم ےک قل السسمالس ہل اسم ا

 روز عیم نا ۔د مج. بج ج< وچ
 ج۱ ۹ج ٭ ہ51 ۱ ک٭۲ یل ۹۵ ۷۷۷ 57085۱ ۹

 جے ج ۴ 6۱ مج( ہى مج0ہ٭9 >۷ ۹

 ےہ. قلم طا لال یس ہ”ج٭ ہ٭
 م۳۲۳۹ 1571 ۹۶۹ ٭۱<۰7۳ ۴1۹9۹, ۹۹۲۳ ۴۴ ۲٣× ٦۹×

 21۱ ہ5 ہ۳ >5 ×۳۱ ّڑ+جر ہہ مت ہو
1۱ 36 

[۹8 7 77 

 و575 ۰۴۸5 5, 55 ۹ ۹۴۳ م٦ بد >۰ 3۹ا۳5 5
 ×5۱ ۳7۶5 جہ ہم8 ۱1 55 ۲۱۷۳78 ×۰۳ 1۹۹۲۳ 6 بچ
 کہ و۳۱ ہی ×58 ۳٣۳۶ ۳۸۳ 5ا ۹۶ ٭٭۱ 5 : ۹

 57۴ م5آ 3071 >۳39 ء۹۸ 57ا 537 ک۹۹ 71 1 ٥۳7۶ 8٠۳
 ج۸۲۶ “۷۴, ]کج ہ۴ دہ ۹۹ <۴ ہ یہ91 5
 ؟(9+ک۹ ہ ۹ج۳ مج ح۱ ج۳5 ×7 ۹۳۶ ہ ماک٭ ٭6
 تہجد ےب صد. - ۱۳۳ہ 15 ۴۱

 ٭٭٭.  نیتیمسفاللںءاھيََو ۴ 86 79
 مر× ۵ ۹۹۰۰۳۹۱ 85 ۹۴ ۱۹۰ 1۹۰13۲5 ۹51 775 , 8

 ×8[ 38۳٦۰9" ::3۱ 15 تان یا ہہ ہو ک73
 د16 اب ۰۱۹۰ ۹ ×6 ۱1 ٠۱۶ ۶5۰ 3۳75۱ ک۹۳ ۳)۱۴۶ ۴
 ہما "م٣ ۹۲٥٥٣ ہق۱ ٭6 ین۱ ۹۹۹۳۳ ہہ 8
 ]ق٣ 0۳7 ]م5 7۰۴ ۳۹ ۴۹۱ 1 ۱ (۶

 دہ )3و ٥ ۹٦ ہ۳۳ 157۴۱ ۴۹, ۱8 97 *ز۹۹۳ ۱

 طارشا نہ ہ۴٣ ٣۳۳۳۳ ۱ ۰۷۳۴۱ ×5٢ہج[۹۱571 (35) -.5
 73 مہ :۷ج٭م یجاَ ٭كم ٥( ٣

 ۴. ]] 76 مم0 7 دا 7 ۱ ۰7۹ ۹
 سمیر

 8186 مہ 0۴۳۳ م۱۹ كا دا ۹۳۴) ۲۹۱ *7

 مح 35ہ ۴۲۱ ×۰ ہہ طا مو ]ہو ۰-۲ ۰۰۱

 ء1 ۴. بج ثجەوئ٭ ٭ ۷١٥۱ ٣"

 ۳ ۳. >5< 7. ڈو ]9۱ ہ۳ ا٣أ
 ۱3۳ کہ ۳× یر ہ ۴ ہے ہہ 6۴ "ہ5

 یمرمإج می ہح - ۳۶ 1۹۹۹۹۳1 م07
 575 : 3751 21 1۳۹ ۱ ۰۳۳ا (۹۳ ۹1۴۱ 3 7
 ۰ ۱۱۹]٭] 81۴۶ 1۳۹۱ “ت۶1 ۶۰۸1 ۴۳ 77۹ ک۹۹ 7)۶13 377
 ہي ۱٠5 : 4۳ ۹, ۳۳۱ 6ہ 18۱ج !ںوے مز ٭٭۱ ۳۹ ہر
 <۱ کہ "45۲7ّ اچ, ک۳ 2٠ ۶۱۹ ۹۹۰ ٣ا 6

 ا5۳۹ .- ((۴۹9)., 3787)

 3ج 56 ھ3758 (38) ۴۳۷ : 55اک (01) 6 8٤۴7

 ہک 7 ہ7ا 7ی 7 ۹)9 بہ۰ 77 ہک
 5 >7 ۳ج۲ ٭×یک 3۹۹, 5۴۴ ٣ ٭ج ڈٹ: ۹ص ۱)

 7۳5۴ 57۴1 ٣ ۴7ا ×۹۷ (3۳۹, 9۰۳۳ م٣ ج86 ٭۳ )
 ف2۱۰ ۰۷۹۹ ٭۴ ب۳[ ۳5 مو ڈے ہر ٭ ہ۳ 85

 ہ۶۳ ۹ 6۸ہ ۳۳ مج. نج مج ٴبو وچ
 ٥ 3۹١ ۶۲71۳ جج >۹ ہ۳۹, ,7 9 0:18 ٣8۳7٣۴

 ء۹٦۶٥ ٭-رآا٭ :مە× ہما 5 ۹×۱ : .) ۰۰ ٭رہخ ۶۹

 وت تپ یارو زا قر یک
 مر یو نوعتتیاو ہ7 او اس 2

 وما یز کر وت کک 0 ا0 یا ا
 او اک سا نا مز نا اھ نوا یو یت فاش ا

 2ھ ہم مضصعاب اھت . سس

 کج __ رٹ _ ےک _ ےف فل _ قت... فال لپ 8 اگ

 ۷ام ا خا ۱م اگ گ۷

 یھ قصص آے ےع لسعیشرھٹاوڈن مس َنیرَشِاَوَدَلِطَحَْي 7

 قلم تک مون نو مو تر کلا نم نما 5
 خا فن

 گك

 ای ا یک یک دب دی

 92ُهرامَمأ مظفر ویک نک 30 یاد

 ابا فا ینا نما خا یحاایا ٦
 و هوا علا عبط نب نا تا الا لاقاام

 0 ےہ سک اک
 مُهلا ؟ یدمِْمهداَراو ده ا نلاو2ه اوم وھا(با

 ڈنر ےک آنا لا ریو مج ھے ےهھ>پ
 اک نل سا

 و ۶ال مم یک یک تب یہ دی اپ

٠ 
 مک رت __ ائ ۔_ اج... فااع __گح اھ اظ ۔ ۔۔۔ھاو ا داتا

 مر ×× ۰-2۷۳ بحر اج د6 دس ہ9
 ]7)3 ہ7 57+ 75۷/87 تب۶١ 5۱ 577 ٣ م7
 ت7 ہ77۳۲-57 ×ت ٭رہج یجب ری×ج چچج ہ۱ ہ۳ جا
 و777 ۳۰ 577777 / (ح.ز) مہ ہ7۶ ہہر چار ا7

 ہ۳۷ چو جی مت 78 ٢٦٦ ٰیور ٘٭ 7ک پہ :ہ٭+٭.ک۰كأ۶
 ]7ج وج برع 77۷5 وجوہ مج|] ہم ۵ پچ ٭٭ ٭ج مج
 تد7 ہہ ۴ رن 77 جہ× ی7٭ ہہ میز نو ےیقزو جج
 "3 نیر وہ79۳۳ ی تو773 9۹77۳ ہ77 ہہ ۹

 ںرہ 5چو(٭ہ۸۶ ہک ۳ج ۶۱757 7 5۷۳ جہ. 7 ×7۳ ۳
 ہ7 2۳77 77 7ج 7۳ج ہہ یہ 7۳۷70 چ
 جج ×× / "ی۷ ت۳7 ہہ جج ہ7 بہ ہی۳۲

 !ہ۲77۷۳ ٦ب ہو ہ٥٭77٭و٭7 7۶۴ یر۹ م۳۰. ۳۳۹۲ 5577
 ے۔آآچ+رو نج٭ یو نو ۶ج مہک ہہ تب عت 5
 ہ8: 7 777 7 ج76 5757 ۳ ہ1۶ ندز یہ1۹ ۳

 ؟۔حج تآعمو زم ]] )۳ بج +7 ج۵ ۳۰77 *"ج
 ٭)5چج قو ڈ٭ مزہ وج یرجویج وی یڑسچج ۸3 زئ
 7ی. پہٹہٹ۶ یو9 ہجچچج ہچہ مج 97جج ی یو
 55٣٣77 موج ےوقجو ج7 مچ میدر وج ×2٭ ہ7
 ہ۳ 77۹۹8773 779 نم جج یج  ہجچرچج ہرْہ٭٭ یرجوو
 7 "جج ۱ نر و وہ یک وج ڈژوچ ھم موج

 ]79 ر۳7 7۴ ب٦ ”اچ٭ ۱ 7ج7 7۳۹7 ۳7۴ 7
 ییہ ۴ر 77: چک77 یہ ا7 ا ۳۳ یز یہ

 مج ٭ج ۶



 یل 2)7 7 "۹

 ۱)۹88 :3۳۹9 ۹۲۳۳۳۴ 7۰۳۳ 5۴ ۰) 87 ۲۴77137 ,٢۹
 "۳]٭ ۰ 5۹۱ 7:6 یو انس ×0 21۲۹71 5۴۹ 8

 ۷۴ ۴۱ : ص5 ء18 ۷ہ. پ8 ۳۳. 65
 ترک . ۹7, 9م ٭ ۹۳ ۲ ۱, ۳٤۲

 یح 93و کک٥ یب. مبوەوہیو ٭٭۳۲ 5۳۷۰ ( ۲۷
 وو ہ5 یب. ید٭ ء۲۶۳۰ ۲ئ, بج م۶]٭ ۳٢× اھ

 ۳٦951 یہ5 بات ۴۹ ×55 ۹۳۳ ب١

[17۴ ۰ 5 
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 ۶8 م۳۹ ۳, ٥۲۹۹ 73 ۳ ہمت ب۹٣5 57 ۱
 357527, >25زج وح-7۸.٣۳ ۳۰۹۱ 5۲۳, ہ۰۹
 ۲78 ی۲ ۳۰۹ ٭٦ ۵۹۰۲۰ ی×.7١۹٢ ی٭ ۳ 75+5

 8۳ ہ!ج ۹ک ٭ ہ٥ ۰ج ج ہ8 ۴(۱( ۰۱ ×۳ 5
 ۳ ۰7۱۱ جے۹ ۹۳ ۸۹. ×۳7 37 3787 گ5
 و یم ۱۳۳۶-۷۱۱۰ ۳ 5656 ۱۹۲۳۳ : و 1۹۳ 6

 و5 5۰۹ ٭78-  َكياليدْعتمَالِإ كا كا کم کی

 بو *7 ۸۷× ۳۳ ×٭)ہ< ××ہ< ×>٭٭ هللا اًماومکحِ

 ٗولَءِۓیلَزلا ہ٥ ج ٭×ہ: زلوَرن ئَوَیْعَم لوث
 جج

 ہہ ٭ 8٥ ۴۹۱ ×5۰ ُةَننْنَوُللزآر زکام َك اِزکفَر
 ا

 ۹۹۹1 ۹۹۲ ×7۴ وْْفْتَتْملَت ک۹5 55۳۲7 686 ۹۶ ٠۹٣

 ہ57 ہ<ہ×٭ ۳۰. ۳۳۱ ۱(۹ ۹۲۳] ۴7<7* ۲۰۳۰٥
 مم( 19۹ ٭ک سوج دب ×7, ۴۴۴ 3۰ 7 ۴

 ٭ ٠ص۹ ٥× ہ7۹ رمْتُمَأَو ×۹. ۳۰۴
 ۲۴۱ <7 ۹75۴ ۴۹ ××. (3۷۰) ہ۳٣ج 7۵9

 ی3 ۹۰9 3975 73171 185 7, 1۹6 ۶۴۷۹۷۹۹۹۴ ۹۴ ٢۹"
 ۹ 2971 7۳8 ۹2۹۳۰۳ 355578 و5 ۳ ۱1 1۹5 ۱

 ×8۶ ۱۸5 3558 5 0۳1۹۰7١ : ۱9۹ ک۹ ۳۴۹ 7٦
 د77 ۲۱۴8۰ اوہ ہے پچ >-٭ ٣ر ٭ ٥

 ۳.5 م٭۱ ٭٭ أ۹۹ 5۲ ۳۹×5 ۶8:28 ی8 ہ۶, بنذ
 59 ٦٣۴ ٥۳۷۷" ×۰7ہ٭ <7 ٭٭) .یى : م۳ لا 7۳7۲
 ]حت5 ػم)ر۔مہم سج ٭ج ق۲ می *٭٭8 ہر8

 ٭٭58 چ'..3 ہم5 69۹ ۹31۸5 ۹5 ۲۸۶ ۳١۱.7
 ۳ مہ ہڈ 268 چ٭ 1۳۶۵ ہا ۹۷ 18۶ ۰۱۰ ٠۹5۰ ۹54 ی٭
 75 ۶۱475 67۳ 55 : 1۹۳6 ہ5 (35)ر۔یگ۶" 07
 * و976 ہ5 ک۳ *۱5 ۵۱ :38۱۰۲۳۳) 5۲۰۰ ۲8

8:575 51۴۹ )1 ) 81۱ 

 37۹ : 75 ۸ 7)5۳۴ (1٥3)ر۔ی۰۴؟ 84715 5 :
 ]ہہ (ہ83) ۱۹۰ : ہم۸ ۸) ۶۹۰۳۳ ۶:5 5 تچ۴

 *ج مو یب یہ۴ 5۹. م2۲۱ ۱)۴ ۰)3 ۴ ۰×
 جج. ہ۳۳ 89 ۳ك ۰-8 مک, :ر٭٭ 5۴۱

 ۳× ''ہ-225 تچ1 ۰1۵:5 ۹۱ ۹:7۳۴۱ ۵7 ۰۰) ۹
 ل5 ہ7 ہ٭ !ر٭ م۹ 183)5۷1) 7 ۱۴۳6, ۹۱

 مےدییح ۵ ۲ رخ

220-۲ 
 ا نوا لوٹی وڈ مکی لعتم لی او تنا 7
 .| اترا ہم ار وم توا روس کوم ولاونما 17
۲07 

 ترک وا لا اپ لا نووی نل
 نه ۃَموَلاربَع نکلا تصوف لا وعادو ٠
 9 اما والا اد یق ناک یو نارشپس ان
 “6-۳ ھی پی۷۳
 ٠ نانا نا یا مالا قا پلک عا نازل ندی ان
 ۷ل وس نیا ئدلاول بام یھب نفاذ ا7
 ہا علا ادرک ناک ا تا9 او ا7

 ا ممتا دا ٹیک ار ای اول بی ٦
 1 اومیئا یاب كا مغز رداو موھ و نونرضپ إلا 7

 1 بِ ماتم لعاب خا6 ہناوضراوہ ٹو لا طخساام
 مری مضا هللا محی نا نآ ضرفمهبواد یل بَيَلا ٦

 مت یے پک رم مر و جہ

 ند)ر جہ وو ہچرچ 5(5 م٭+ قوردر مقتر ووعصروم و
 ب۔وحجرج مج جہ 7 ہبجم وہک1٭ جج ۔<رھڑجوچو جو ر ہجچج

 ہر777 ۳)8 - وو جےمیہک جچجر یمر ور ول کب

 ٭6 ى٭77 37 789 57 ٣ مر ۶ ہی زو ]×× مرہ :۰4)
 ×۳8 عی یچک یر ج٭٭ یبجچہپ موہ چل جہ 7 ۳۳٢

 قز ۷۳۴ ۱۳۶ یہ۴ ]تیرہ ۳9 )777 ہک 7
 ہہ یر7 ۳)7 ہ7۳۳7۱ جیو: قہ یرصوو٭ ڈبہ ر خرر
 7777 777 ۹ 587 7۳7 7۲ ہ7۴ )ر ۹ 0 6
 ٭.| ۶ ہہ ہجچچ جت بج بنوج و جج یہ٭ 7<
 ےچ]ہ  ہووپچپچچ یی رر یجز چکر ۳ت "جو 79۹۶ ۳
 ۰)7۸3 ٭پ٭ 77 "جو+ یجب  ہیروہ٭ ٭٭ 78ج موأ5ر یمر
 بہ7 2۳ج ہیچ بات رک بجو بج 7 یوم 27ج ہ
 +777 "ہو5  یقر یرور ( ہمووم٭ د-٭-ج٭ کرو ہو ٭ج
 0 ہر٭ ج×٭ یر وچ  یعر مہمچچ نور مرچ ٭< ٭رچ

 >++ ٭ ہمت لججر|ک ھی مہ ہہو چہ
 "7ج - چچی مج یجب یر و 5ور ٭۳۲ جج ر حیدر ہڑآ
 کا7 7, )7 777۳۹ 7۳. 7)7 7 ۲۹ہے ہہ چچ
 حج: ٭ہب٭٭ مج مج ٭ر<)ہج ہیرو ہجو مو ]ج۲ جج ر ہچج

 یربجچ ہ۲۰ ہ7 ا37 ۳ار (خ(1ور موہ ۳۷
 ×۹7 <۳ ×۳ رہی و تر ۰ مو

 ڈر وچ مجج أ٣ یر وہ یھ ھم ہیرو ہم۴ 75ی7

 7۳۳۳ ۳۲-7.1 ہ7 ۹7۳7۴ 7آ تہ یہ رہ 77
 ۔ب- "یر ×٭ 5ر5 یوم کج و! جو مہر نیر ٭٭٭
 ×57 ھ۳۰ 7 کر7 7۸۴ ٭۰تآک مہ مہ ہہچچگ ہ7 7

 57 +7۳ ٭ 8 ۰7+



 بںوقو ×5 چپ ٦

 2٦ ھ۷ ہ57 9۹۳۰ ص۰ >8 م6 یو )757 ۳ ہہ
 تا

 ۹71 35 83۱۹7 *٭۰ذ 18 91ہ ؛ ماحرا ×81 محر یچ
 38۹01 ۱ ۹۴ ۹٦ ۹)31۹ ل۳ إ >]:73۹ ×۹۷ ہ ٣۰۹))٢٥۹ ا58
 م8۹ 815ت آ7 55, 5 ۹۴۰5۴تک محر ×1 ۸)8۲] ٭
 ٭ ہ۹ ہہ وج کی۱ ب2٥۹ ٠ت م5 ۳)۰۷۸

 ۹۹9185 ۹۶5۳ا ۴۹ا 8778 6, ماحرالا یوذ ٭ ماحرا ٭م
 م× ٥۷۳۰ ۶۹۹19۱767 ")7.3 مم ۹۳

 ٭ پ15 5٥۷۷۸ ۳٣۱ 5٥۳ 77 5۴ ھ779۱ (35) ٭

 ہے ۱ہ 75.3) م٭ ی٠ ()۹]٭ہ-۶۰ 2رآ)× 1۴۳۰ ہہ ×۴

 515151 ۹۳۹۰, ہہ 015 )7آ 157 7 ١ ,۹3٠۷
 وا (رصاز 1۹ ۴٦ ب×٥ ” 1۳ ۹۹58 ۱57 8ہ ٤

 515 51581 5 15. ۴۹۹ ۱ ۲۲۴ 5۳1 (۹۴۲ ہ۲: 7 ٭

 )7)6 7۳۳٣ م8۷. ۳۴۲ ۵ ۳۴۲ آ۲ >۳ :ر۹٭ و 7
 گہ ۳ ہ۱ ت۶ 2۱5 7ا5 چھ7 55ا (81۷)
 557 97 7 ۴۳۰ ہم ا ہ۳ م۳۳۳ ی٭
 ت57 ہ۷ >4 ۱ ہمہ بج 2۱5۲۳۳ ہ58, 5۹ 5۲۳1 (۴
 ہ۶۳ ×۲۲ 537چک 7٘٦ یو۰٤ ۹۳۲۶6 ہ۹. 7۹۳۳۴۳5 ۷:7
 7۰,۲۹ ٭ ٭۹٥)٭ 5ہ 5ہ م8 3۳ م۱۹1 ۹۹۳۸۳۴ ہج۱-
 چی5. ہ5 63) ے6 ۹۳. ۱۴ "۱ا7 ]55ی5 (>0)
 ۹.۲5۹ : صہ )ا۶ ہا۲3٭ ۹ ۳۰٣۹-3 !مق٭٭ م۳۲ مج ہ

 8 5۹۹557 >۲ 7577 7< ۴ ۱ ۹)3 )7۳ 9٥
 5۱ ٭ہ<٭. ہ ۹ 8۹+ ہت ٭ٴ٭ جم "جہ
 ح٭٭٭ ۲×۹ ب۲" 3م ٢۴ ١" جو چک عچ ہ

 ہ7۶ 79]۹77 7., 5۹۹4 55 77۲۹ 3177 7۹7
:1۰ ۰۳) ۱78(۹ 05 

 همحر تعطق اذا یذلا لصاولا نکلو یفاکم اب لصاولا سیل

 ایلصو ۹. ہ ٭رک ۳۳ ۳۷ >7۹٭)7) 75, ( 
 25578 >۳ >٭چ 5ہ مج , ٭٭ ہم >پ38, 6
 تہ وج سج وک جب "مہم >٭45ر۹ 54را5 31۲۹۱ ۔-

(۴ 330+3 

 ہونا نیلا كیا ج:39 ۲7 >٭
 ×۰ 5۳۹۳ ۱× 5ہ مت, ہ۲۳۳۶ ہت ہو ہاخحچع
 ۳۹۱۷۹۹, 5۳7۳ 3ّ مج ج١ ۹۰۳۱ جود مہ
 5.۰ (ج5)ر 5ٛ ہ۳۰ 8 جس "۹۳۳۰ ۴۲ "۲۹× ۹
 2۹۹۱ ۷۴۹, "۱85181 ۹)418 ہک ہ۳ م٣ 7ج 75
 م8 51 ۹۲ ۳5 75۲7۹ >۹ 5۳۹ >۳ اچ 7

 ]7--۶۴۹ ۱ )7 ی57۹1 15) (۹۳ ۰۹ ×7۳ ۱-- )٣۳۶-3(

 املاَققَاپ نل قا ڈ3 51 ۲٥477 ۴٣۰۱ ۳۴ 5 ٭
 7 ۳] 517۳م لْخ ہم ۹. تا 8۳۱ ۱۱۹51 ٣ :ر٭

 ۲5۱ ۵5 3۸۰۲ ۴57 ب٭٭ 2ہ ہ 13۸ ۴ ۱471 ہہ
 <۲ ۳۳ ی٠ ٥5۱ 7+ ٣۳× 5۴ ۳٣ یت ۴

 71817: [7975)۹03 1:5 ۰ ؛: )۲۳8 ١(۱

 ھو نل طا بج دہ ۱ج ×٭ ےک
 9۲ ×7۱ (۹5) لیرست یک ×۲۶ ]5۱ , ٭ ۹ 5 ۳

060 

 8ج ٦ مج درج 5 (م۶۸۳ ۶۳۷۹۹ ۳7٣۳۳٣ ہ۴ی 8
 ہ۰5 ۱ ف٣ ۴ 5۲ ۱۶4771 9)]۱7 ×٭٭ ١

 ٹیوٹ موکیلفم - بلقتم یڑچ ×ا9٭ چک "٥ج ہ٣8 ج7
 ک3۹ یرشم ×۳9 ٣7 ٣٦ ۱۰781۰۰ 5 ×.٭٭7ہ٭ 8].
 ۴ ۹1 ٭۳۲7۱ د:5ّ٭ 7۹9.9 ہ5 |۹۴ 3 ۱
 ب]., ت٥ ٦75 5۶۴ ۹۴۷۰1 "5۹1 ۰ ۱ (دم) ہہ رچ7

 >× م۲ ×× ٥ ×۳۹ +۳ ×× ہ٭٭ یعر ہ ×× ٢
 ٭8 )8 ۲ م5۱ ٦۴55 م۴ م۴ ۹5 ×۳ ۴
 5۴ ۳ یك۹۲ م۲۴ "۳ رت 85۹۱ 5۳۳۰ 3ج

 بلقتم ٣× چا3( ۹5۰ 8۳ یرشم ×7 چو ر۳ ].ج گی١

 ک۱۹ 77۳5 8۳۷ ×× ہ, 57۴ 7 ×۲٢ ۳)٣
| 81۹55317 

 دعمروس - لم ی3 ۰۷۳۳ ہ۲ جود ہ مج ی5

 ٭إ[951815 مکحم ×٢؟ خوسنم 391 ٭ 859 8۶3 0۹ ۱
 ۹9۰ 7ت5 >۷ “ئ۷ ×>ہ م۸3 51۹۰۳۴۴ ک5 ہہ

 7.8 ہ5ا5 ۹٦ ۶ 7:215 ۶1 )٠ک 7 ۶۲۲۴۱۳۰۳۰۰۳ (3ق52)

 ۱۶۴ ؛ ۳۴ 7تا7 < ٭ ہ38۲1۶ 18:1:83) 5۷ ×۳, (0٭]
 >.< *-٠ ہہ ۰٣ ۹۹۴۶۴ ۱۳*۱۹ ۳۰۸8-5۹٠ ء۲5

 4 ا5ا 5134171۱15 57315 ۳ ما ×۳ جہ *٭ہ ھ٣
 71۹ 2 9 75 ۱ ۰777 77۲۴ ی7

 تچ٭ ۳۴۱-- (ت3)

 روک اَت ۹713 375 7713) ک5 (٣۹ ہکلھب ام هبراق ٣۹
 51 1:۰ 1۹۹ ٣۳ ۱-- (چ7۹3)

 رک تر لا نان ٹن عز یوت ناس نت
 چج٭× )٥ی( ٣۲۴ 5۹۰5 ۱ 3  ×۲٣یلرت 5 7 9059407

 ×31 ×۱ ہ (ئيعر م× مج چہ *٘ می * ۱ ٣
 557 7۰ ہما ب مج د۹ ۹ 889, ۱ ۰۹ ٥۴3

 +ق-.-۹×۳) ۳ م۱ 5۲۹ 5376 (یەب) ٭ڈت قصص
 ۹2189۳۴-۳۰ ۴ی. ۱ 5 ۲۹ 7۰ 86 ××

 ت٣٣ یک. ۹۳ ہ55 ×۹۰ ۴۷۰۷۰) ×۱ ××
 1۹-(۵5۲۴ [۹۹۳6 ہ3 ہ٭ہ), 6۹ ۵۹۹۱18 8 5ہ
 مہ چک ۰ ۱56 ۰5۸7 ٭۰13) 5۴5 1۲۹, ۱۳۴ ۰68
 ؟آ9 7 <۳ ۳)۶193 ۳۳ ات ہ۱ ہ ۳)۳ ۸×۱ اچ ۱
 )×5 8 ہ75 م۴ ہ5 ۶8 ہ5ر٭ ]۴۱ 5 ۱ ۳ ہہ
 5ہ ہ3 ٭ ا58 ۳۱ ٦ ۹5: کب. پتہ م8۱
 797۲۷7۳۳ 7۳ 7. م5 م٭٭۱ ×7۳ ک5ا ا7 ۳
 خ9 :ہلتآ) ۳ ہم۳. ۶۳۳ "۴0 م۱٤ ا ۵
 ۔5]ی۳( 3٭ ۳۶. ۳6 ء۶۳۰۳ ی۶ >8 ٭۴صج ٭م ۴

 ےہ م۹ 8ا۱ ۹۵7 ۴۳۴ ك7, ١٣ ۴۹۳۶ ۴7۳ ہ
 8۹۲5 ۱ 853859 5187 7715, 557 ک۹۰ )757 ۹۹ ٤>
 ہ یے ۱۳ ۱۰5۷۸. جو۹ 3۶ وج لںرَت

 ٭٭آ 8]یم '۹۔۔ا5ی ۵ ×۲۳ ہ۴1٣۳۳۳۳٣ ۴۲۰7 ۱۶۰ گ7

 5۷715۶1 ج۳۳۳ 5 کا ہ۹, ۸5۹۹ ۳1۹1۳۳۲ *)ک 715 7۹9
 081۱9 9۲۱ ۱۳۷۳۳٣۳1 ۶ ۶77 ب5 ۶ا۹۲ د جج ۶۰ت ×



 ےڑہآ1 جج می مچجە واک -ح٭ ہ تب می ہ5ا١ یر
 ءالما یے ٣۹٣۳۲ ٢ ہ۱ [2۳٣ یڈ٭. ہہ ۱75۳ 288 ہ5
 ۔۔ م۔مہوُہمکأصیمج ء٭ ء9 5 ٭ ۰۸ا۶ م6 18۳95,
 یوو+5 ما ی۳ 3۰ 0٣ ۴ج ۹7 ۴۳. ۹ ۰ 87

81۱ 

 اکہ آہ رضي عا نآ شک توان زئا بما
 ناغضا ×6 نغض کچ ۹۹۹۱ ک53 ۶٢× ٥۲۴۳" ٣۴٣ ٭ ٥88٥۴۱

 ۰۱ ۴۹۳۴۳۰ ×۰ :۹) مج٭٭ ب٭٭ ہ5. ہیک
 یر - کج ہرن ۷ک ۳٣ م٭٭. ۳۴ ۹۳۵ ۹۳ا ٭ ۹۳
 یر. م35 ۱ ۷۲۶۷۳] 5۲۳7۲۲۶ 50۹ ۳۹٣۳۴ ۹5] ٭×:9۳٭ 5, 5اا
 ج۴ 2177۹ ۳-٣ 5۲۷5 ؟۲۰ 5۳ 736 ۹ 6
 ید 9۳” )۱.51۹ 5۰۴] 5۲۲۳9 ۹85۳5 ٥1۹۴۳۴ ہت ٭
 8ج۳ ×م.٭ مہ ٣× می ہ۰ 2۹ہ مت ٭ (٭٭<

 دیا ×۰۱ 8*7 5 ۰۹8۳.8 ۴۰۳۳۰ 5٢
 ٣۹۰۲-5 ہ۳ ٣۶ ہ. ٭۱ ۱ك م۳۷ چا
 +ج۳5٭ 721 ۶۲۳۳ ت۰1۷۹ ۹۹۳۰7 9(۳) ر316 ۹۹71 5۱۲۴۹۱,

 یک د7 چہ10 13٣۳٣۳۲ ۹۳۱١ ہ77 21۳۴ 7 71۱

013 71۹19۳ 

 رکا یت سک کنز تھ ا٭۱ 8
 ح۳ 7ج ج۹ و1۳۹ 19۳ ۴۳ 19 ک۹۴ 91۲۴۹ 8۴
 ںےرہ۔جہسمج5 ×۸ ۴ ۰5, ×بٰا ۳۵ ہو 6"

 3۰۲۶ 77 ۶۱۳۰ ۱ ۹۱۲۳ رل 9 1175 ×٠٠
 ×8 ]یہ<  بص ×97 67ہ ہہ"ا2) ۰7 ۳۴ ۴
 ہ۷ ڑ8 ۳۹ ت7 و7۴ )1۲۰1 5155 6ق
 ]د7 ]۹ ۰× : ()6 ٭3يحآ ٭ 9۶۳۷۱۳۳۳۳۰۰ 8۴5
 م7 و×3 +۱۳ ہ۷7 بہ۹ ×۱1 و1 ۶۶۳ ۳986
 ہے ب5 88 ہہافد وجہ مے دہر٭ ۹" ٭ہرج ۹
 ڈ۹ ٦ ک7۰ 27911 1 6 1۶۶ ۱۹۹3۴۳۴ 7
 5۳۳ مر ۳ مہک ۱۰۳١ ۹5 ۰۳۳ یب 5۳8۷۶ ۴۳۴

 ۰ل ڈ۳ ہ۳۰ ۳۹۰۳ 58 و31 ۴ ٢
 3۲۹ہ ۱-- (3۹:۹1 8)۴15)

 ج٭حم ٢< 5ا ہجر ١] × ہ ٭رئ م٣ ۳ 6
 ہا٭۳۴ 5, ۹۹1۹ 5۲۰۰۴ 5 م5231 < ہ!ط-درک :9۹] 15] 51
 در "۱ ہ۹٣, ۳۹۳۷۰ >55 5ا5 ٢] ہ٢٢ ک:۳گآ 151
 ہ5 5 ×۲۳, 5۳۹ ۴۶ 55 .٦۳× ہح٭ ء۳۶۳۱ جج *(1ئب۱ کآڈ ٍجج
 35 ٣] :.٭. ہ راج "٭؟ ۳۴ ۹۳۰ "۰ ۴
 1)5 57 75 ے۴ "3 ۹۶ ٢۳ م٣ ء1۱ ۹9 5

 8 91 1)۰17۳ 77 ۹17 |11 7 ۹1 2157۳ ۳16 ۴۴× 11۹ ۹٦
 مح ما ر5۳۱ ۹۷۲۹۹ ۶۱ ×× ہہ ت١۳ 0آ را
 د7 و۳ا (32)-ػ ہا ×21 ۱۰۳۰۲۳ -517۰۳ 6۴1
 ے۳ ۶ 5)2 1۳ ۹, 375215 (78) ۹۹۰۹7۰ ۹۹۴ (۶
 ا ای۳) ۱ ۹ 7 7 ۰٣7 ۱ب9 7۹۷۴۶ 5آ ۱

 2 ۹۰ 7× ۹۱۴۰۰ ×7. ×..7٭۱-- (۳۹۳۳ +2)3)

 کم دامن بح ۰۳٣٣ ہ٠ 7< ۴

 ً*_2... ےرےے_____٭_عے٭ے_.ٌْثےیٌےےٌےٌٌہت تل -. ۱ ےل
 مےںدیھ ھ۱ ۲كى

 پاپ اپ دیک دپ دپ پ دپ پ دی دی پ پاپ پ پ پ اپ پ پ پ پ اپ دي پ پگ

 3 نل یفرِعتا و۸ یھت اف فال منو ا
 ہیرو یر تک اور 7
 ہی اورفن نیّدَلِا تإطوراباََمَ ٥ سيِطلا رکن ا٥
 1 سب نو لو لا اکا ت ووڈ ا لم نعاوانصم ا7
 ۰1 20۶ یم واک لوڑا نل یدیلامھل نیب ا
 2: ًاواطم لو لوسیلاارمیطاودلباارعیإااوتما نل باپ ٢
 2] کوا لسی ادب صدا وک نیلا نا ظلامعا ا:

 ا وع توا 9ص ا ناول مو اوم
 >1 ہڑکلاع اولی نادرکعم دا وک ںولع لو: او ہللا ا

 >۱ ول ویاوفحتواو یو ناوڑھلو بولان ڈا منا
 31 اوج وٹس اھوڈن کین و لاوماوکل ےیداو و کروجآ ا٥

 ا: لیپ قاوعو مل ںوم کرو وم ناک ات ضار ید
 ا2] شک میا ماف لت سو لیپ شرکت ڈا
 1 ایل وت یاواوم ناد ارففلاوتناو یملادظئاد

 ممزر بب سچ ںی مہ ہی7 ۷ ۲875 ۳ی ۱
 وہ ۰5 نزہج٭ یر مہ یز +7۳ )7۳-7 وہی ی٭ ۶7
 وج ہو ہو ہرسججیج ۳۰-77 )9+ ہر۹ 7۶7
 ]مکہ جج رجم ر مر ر ہرزج ہججسمرج ہمووججوج ٴر() جج٭
 یى ٹی ہہ عم چُج یو ہ٭ موڈ. وار یچ٭
 یج32)ڑجوجج یجب جیصہ ۲ را۳ ہمرور ۳۹ ٔوبووو 5
 ج8قر ممدر "و كو ]ج+ وبج٭ جچ +٭٭ مج ںپووہ+

 رک وز٭ یج مو چد وو رچ ج095 7 ٤
 مصر ہجچوچوج ےب ور ہو9 برج ٭ لک ٭1ب ۲3ی 7 ی٭
 75 رو ]یو وہ یر ہد5وچوجر ییہر ےہ ۷ ۱ ہی
 جڑ ہفچج+ ہم وعوصو یر جج +1 مج بج ڈو جب
 ھچہو عیور زر مممر وو نور عی و یر  ٭یبنعو ہج مچ
 ج۳ جڑچیج ون ےہ مبجو ببوجو ]مو ]5 ٭چ
 یب  پریجوجج وج جج در میر ہجوم ہو 37۹+ 27
 ح بج عج ہرورج جرم دہ ہک وورچ جج بق ر _ہورک٭

 جو دوہ٭ وے ر 55 جپ+و یو جب چہ جوجچجہ ز ز
 مور 9 اوہ یب بجو یر ٭۶ یروو ا[ہ3) ج0 یچ
 جب بجوچج مچ ججچرج ہموأووج ہہو ہْہوہ+ مػڈ+
 یچہ ک5 یرہبہو ھےہہوجہ جرتععجہ 0 ممدر 55 ہبہ جج

 ۔ےصجج ج جرجحو پنج ےہوہبہہوہ ریو جج یو ٥
 >تہ یجہ 73ہ یبوحوو ورو ٭؟)ہو جو ٭ےنزو موج ر (ددز

 یہ ہرورچ یب ہلور چو یجرچو ہحآ ٭ہر+ موج
 دج۳-۳ ہ.×. بہی یر جو مج می جہ مور 7
 ۔ے مو و 5ئ5 یہو ہاتج وپوبج جے رچ5
 ہے بج مرجر وجہ ر ×۶ ہمجوج ٭ ۶۳ص 0ہ 5
 1585 مربع ڑرووہ بر ]م۰ ہ56 چو ی۳۳۳۰ 7

 ء1 ٣7۱1



۲۲ 

 عہ٭6 ۳< ×٭ک : مج 839 ہ وےچ ج6 ٭بج×٭| ۹۹۰ 8٣۱]
 ت۳ ۹٢ ۳۹| درج 9.۲ موق م655 8ت ۷۱ 06
 >5۹۶+ مہ ج7 7:1 5۹۹ 2 م۳۹ ۹ب۹ 6 <٭
 ۹5 951 56 کب٭٭ ٭7۰ ۹.( 1۹72 631 31۹ ۹٦٦ ۹۰۲51۹77 کاتآ
 >+ج. أ۰. مم ×۷ ۹۱۷۲۴ ۳۷ ۹۸۰۲۳ ۵1۰۰۰۲ ۴5
 57 ت۳۴ ]۶۰آ ۵ ۲۴۴ ۲۳۴ 8۴ ۳۹ ٣٢× 8و٭۰ ۹۱۹ ۰
 جم ہ ہ57 ہا ×۰ ہم۱ ٭ج٭٭ : ؟۶ 7

 ٢ ۰۴۱ا ۶+ 7518 ۳× 7 1

 راه اتا عش دا لیس نخاد ثصؤ انک نیا نا

 کب ×× ۳۳۴ ۷7 یت 0۳۱ 914 ۹۴ 7+
 ب۳ ۳۹ یب مر ی9 75 ۳۶۹۲7۹ ۶1۱۹۹ 7 ۹۴ ×٭

 و٭.ء ۲۳-2 ۹)۶۹۵ مک ۹۹ ٭٭1 ۳8۳۷۰۱ ۴۶.٣

 ٭بغج <<. ٭ ہا تچک ۴۹۱ 5:۲8۱1 5)8 51۹۹ 1۹۳۴۱۰۹
 ہم, 9۹۲ 5٣ 51159۹ ۴15۲۹ ۹۰۹ا 18۶, 81۴۹ 969۹ ٣

 ×15 ا5ت, ٥۳8۶۱ ۴۴ ۴× ۰۶ ٣۲ ٣ہ س٢ جا
 جیلت٭ ہہ ہج جج. جج ہم ٭..٢ مم5, ہ ٤
 ٣-1 8۱و۱۹ 05785 ۶۹۸9 59518 8711 ۶۲۳۹ ١

 ۶7 7 ۹۳۰۰۰ ب٭۳ م۳۹. ×7٭ ۹۹۶۶۶۹ ٣۷

 ٭ہ< ۲۳. ہہ ٭×× جچ٭ <ہ ہہ مہ ہ۷۱
 ۹8۳ کا 8, ۶17 ا٭53 5۲۴17 ۰ 1۱

 رانا یل َميؤاذمكئ اَب .٣ ٣٭ ٭٭٭ ۶7و پچ رع
 52 77 ۴ ۹۱ <۳ ۴۱۴۲۰۶( ۴۲۲۴۱ ۳۳ ۹٣8

 کما لات نار آ۱٣ ۰ ×87 68+ ٭×
 لک, 5۲۹ ہ7۹٣5 (٭ ج١ ۹ تہ >8 می ہا ۲
 ۳5۱۹ ۳۳۰۹ مات مے ج٣ مہ ہ۷5 ۳۳۴۰ <۴ ٛ٭ ہے
 مم9 ؟ج یم ٭86 55 ہ۷ ہت ×8 م8 8۱

 +5۶۹۹۸ ی7 5۳ ۰7۳ *٭ م۰ ×8۸ 83۹
 ۹۷ ۴۶۹۱ ×ی۱٤ ہ5٣, 357 ۹۳۶ 5۱ ۳۴۷۰ ٥۱۹ ۲٢

 ا٭6 رات م٭) یک ہہ چہ۳۶ ہ۴ م۳٣ د9۰ 88 7۹
 ۳5۵ 5, 0۳ فصک و7۷7. ۰9۳1۶۹۱ 7۹۷) ٠٢٢ ی٤
 ڈم ۳ 6 ۹۳87۱ ی۹ ۴5۹ ۰۲۱ 5۱ ی 51۹۳51 85

 اٹھالت 5 ھ6 ہہ تی مہ مدح٭٭ < ہجج مج
 ۹5 7۳75٤ ۹ ” ×58 م۶( <۱ ۸۳۹۹۴۱۰۳۲5 ی۵

 "بت 8۳۴۸ ہ۱١ ٭۹. اڑُمَتَجنَم ۹۶ 8۷7۰9 ٭٭ ٭ہک

 ۴۶ 1 2 7)۴ 1)71۲9 ۳74) ۹ ۳877 ٦
1۱ 7 (۳۴ 815 3۶19518 

 کلا ا کنندہ ۹ 1۹ 5 ۰) ہکا۳٣ <٣
 ٦× ۴۲۹۹ ۳ 2٥۰۶۶ ۱ کک 8 ۴۹1 ۴ ہ1, ۳ ۴

 مج م1 می. ٭ہم 89 ء06]43 ۰ ۶؟۲۳۱ ٣مو

٣×۹ 79 171۱ 

 ایا ام د7 7۳۳۹ 7۳۳۲ "7*7 7٠۳
 ۔.غق) جج ۱*۶ جہ مہ 8:یہ ٥ذ ہہ, ۹9۹۹

 ہ۴۲. ۷(5 بی۰٠ جمے سج۹ ہن >۹٭ ۱:۱۹ :إ

-۰ - ۲ ۹. 
 مدانخ

 مج تر وہنو ۹۶ 8 801 )۴۹7۹> .7 ٣
 5۹ ۸۹ د۳۰ 2۹71 ۱ ۳۰۰۹۰, ہت ۹۹ >8 ط1۳ *رک ہ۳.
 ڈ8 ..] ٭"۹ہ5 5م ۹ ۹۸5 ۱ 5۳ ۱1471۱1-- (۳

(389* 

 طا لْيَم نَع اذدَصواَورَک نئَِلا ّنز ہہ ٭ہ٭٭٭
 و8 ہد 835 ۹-ہم ہ وفےچب۔279 ×۰۶ 1647

 278۱ 5۹7 35۳ ۹۲ یىییز :٦< بج ہ8 م۲

 ]م۳ ٭چ ١× ٭کیيم یو٭:؛ ہہو ٭ى "8ہ قم ٭٭(
 م912۱ 1531۹ ۶۱۳۷۷۷۳۶ 815۹ 153 ٭.م٭۱۶۳٭ ۳۰ (۳۴٭

 ہاتا 11۶5 ۹)۹3188 ۳۹۹)۶۲۲۱۹ 1 ۹ ۱

 ثلاغ یر  یچچج “بب ا۹۳۳۰ جج گی٣3۳ ۳۳ ج٭
 مم. 21 8۹ ۶۱۲8۹ 810:1۳ >۲ 7 ۲۳۹ ۹ ۹۹۰ ٠۱

 جج ٭٭ | +2 م)٭ ٭و-1۳ ۷۲۶۱ 518 ۹ ۰ 76۱ ٣۳۳

 ہی *یي مہ پ۳۹ ہ ۳۲۳۶ 5۹ ک۰٣ ٭ہ,
 ٦> 775 215۶۲۹7۶7 - ۲۲۳۹ 7۲۴7 ۹۴۲ ۹ 7177 ۲71 .٣1

 رگلاس اولَمَالَو 535۳ *۲۳ ی جج طبح یو *8۹۳ک لاطبا
 ت۹ ۹5۱۷۹ ۳۴۴۳ 5۳576 "71۶۳ ۱ (۶۶] 311351 ۴۹آ ک۹ ء7

 ۳۹9 51۰ ۶۴۴۳۱ ۶37, 51 2۰55 515۳5 طبح ×5 چرچ جج
787 ۴1۹۹ ۹2۱۴۹۹ 57۶ 8۴1۹ 51۲۶17 55۱۴۶ |۳۹ 
 ٦ ۶1۱8755 9ا۶ 5 +5 ۲ 7ج 7۳۴ 7۰۱ 7 7

 59 ت1۲۷۶۹ 7۴ 1. 51 ۹)21۴ >۹ 779 1

 : 16 55 ج۲۹ ۵ 6791 77۹ آ۴6 ۹۸۰۴ہ ۴ہ "ہ۱

 ×× ۰-۹٥۰ م٭8٭ 37 دہ یب5 ہہ تب٣ مہ ٭۹٭۴

 ٣۰× ٣ہ ٦< م۱ ×۰ ۱ػ( ہرن یاب ۲ ز3۹ ۴۲۹ 31 ( 7
 7۹" ۹ 1۹977 ۴۰ (۳ ۱۰۳۱57۰1 25ر ٭۹-×۲ م7 8)۴67 ×ک
 5 ہ51 1655 ہ5 5۳۳۳ 5 5 5 851 59۰ ہ۳
 "8۷۲۳۹۱ 91۹ ۹۹۹۹۳ 7)7۳۳ ت۴7 ۹۴5 ۶۹1۹ ۶1۱ (317۳ 7+

 ××: نادان بل هللاارذنيِلاَلِراَةنَِو
 ٭×٭٭٭<٭. شا لالا ۔ وج ہ ×۹× 8۰17

 <9 3بہہ٣۳ م۱ ڈ ٭٭ ٭چپب ٭ثى ٥۶۶۹ |ّ'ع وا
 ف556 >۴<. >حە ۹۴ ت۹۱ ۶۲۲۳ ۹۹1 37:

 یاکلاو نما کیف دصاولطیت ال ۹ ہوی٭٭ ۳ ٭
 ے۹1 3ہ جج ۹۳ ہی۲. ×7: *م٭ ۹۱٥۶8 ۴۳ج ٠١×

 5 58 ت۶ ہ). 5.5. 878 مہ ہ۰ :((۱؟٭۴
 .٥> 1135 ٭8ک ٣ئ٢ 8۶ 8:۳ ×۹5 ت7۹ ۹۹۲ 55 8ہک
 ہ۳, 5۱ 5۳ کڈ٭ ۹۳۳۶ ۳)5773 ۱5 ہہ, ہ5
 7ص۳ ہا7 1۳71 51 ۴ ۲۱۲۷ 37۲۹ 577

 3ج ؛ ةعمسلاو ءایرلاب م8 8۹ ۹9: نار ۳
 7ک ۳. قبر, پ١۳ ہ ۶۳۰ جج 5اڈ ۳۹۳3ا ہ۵٥ 5

 2. 9۱۹7۲19 >۹ 155 ۴ ہ۳۱ 2ہ ہ7۰: مات جآآ
71 7۲۹ 751 51۴ ۹۰۲51۹۹15 ۱ 817771۹) 6 1575 ۶15 7 ۹3۰ 

 ہ58 6۳٦-۹۲ 175۶ 5 أاجےہ ی9575 7۳ ۴ | ٣5۵۴
 م۳ م۲۳۳ 87 ۹۲× )۳7 ۰٦ )9۶ ,55 ١۶ ۴٣۶>



9 +٦ ۳ 
 ات اں ا ےہ وع رر یک ود ا اک کی دہ خجوکک جو پا دب بحسوپسھجچ

 اٹ ٹج, ٭۱ ہ ۳٣+ ]جج ٭؛ ۱5ہ ۱۳ م38
 55451 257179 ×۳7 ٥٥۳ ۴ <۶ ۱۱۹۹۳۶ ٭37۰۴ کے
 ہ۷5 5 5۹۳ ۲57۳ ما م×٭ مہ عا
 5۳ ہ٣5. م۰۴ م۱ ج٭۴ ۳ 1۹۳۰ ۲ ۹7۴ ۶+
 5۹ ۳,51 ۳× ۴۶۳٣ ٭5ک << ۱ ہ18 ۴ ہ٣
 جس ہو تی >۳ بان ٦ ہم |19 دو ٭مآ

 ۳5 ۱۹ج 578ا 5۲٣54 ۴ہ آ وج مق6 ۱ ۴
 ی7817 ی۰۱۳۹ ۹۴ ۰

 لَعْب نمرلتِف دا لی قزوغول نیم لم ۳ک ہ3۳
 م٣۷۲ ںمےسجس! 3چ ۹۳؟ 5 ۰۲۹ 7< ٹب٭٭ ۴6
 کگ”ج]إ ہی ]9 می بج یچک پ۶۷ ] 7۱ ک۰ ۹۶) ٭۳ ۲67

 اک ہے رس رک میرے ےس عرس
 یس نع لیامئاو لم نمو جج ہرآلک جج حد

 ٦,6] ×۱3 م٦ ٭مات مچ >1 ۰ ی۰ یو ×٭8ہ ہ٤6
 ج9 ہ8۱ م۹۰9, کی من مہ ٭۲ہ]۹ ٭ہ٭ ہچج ٭9ک <<

 ی۲ +۳۴ 5و م7۹ ×۹ ۸157 55 ۱ ک۶۹>۳5٭ ک3 83 4۹

 -۔چ ٭ق ×٣۱] ×× ہرکنلاروخارئئلادماد ۹8 چ5
 ت17 ک٤3 (1]575 5)۳1۹5 ۱ کا17 ۶۲۹ 77 51 ۴ ۰٣

 سس ہہ مہ ٭٭ رثاکئاکویموایک نر
 کل تاویل ہک ۳ 1۹ ۰٣ ۳ ×7. ٭
 57۴ 01 ی۶ ہہ ہک 66 صتصح-۳ 775 5۶ ا

 2۲5155 9۳۳۳ ٭۲۴, 7۴ ہما ۰: ہ۹۳. 5۳۷76
 21۱۹8 ہم1 >۹ "۲۹۳ ۹۰۲۸) ء197۳( م6 ٭٭,

 و ہ3 اوج یو ع .ج-×+ ۹۸ و ۱8 2+
 ہک مم۳ ی× 6۷۹ق) ۶۰۳ مو جہ 0 6۱۳ 8

 م٭٭ ا0 ہم۳ ×۳× 8۷۹۹ ہہ ۳۰ مج ہہ
 ]۳ <9 7 7 ۱ ۰ )77 ۰3) 7ہ ٠ ٣

 جت ۹ : ۴ 33٦1 ۹۰ ٠۷× ۳۷۲۳ ۲5 ۲۹٣۹
 31 ۰155+ ۹ یر ]ہت (8۲۹۷۳) ×۳۲ ۱ ۹۹ ۶
 مصسج !۴ ہ<ہد-., کو1۹ (3۶) ۱۹۴ ۱۹۷۹7 (م۹۲۳۳۰۶9 ۳ ك5

 575 ہ۳٣ م۲. ہہ کو ہرو٭ ٭9ہ٭ ۰×
 7ہک1 ۱ (38), 55 م۴ جا ۳۹۰ ۹5۳۲۳۳۶ 3۹5 ۲

 7. 5۳2۶5 51 ۹۳ ×× ×37ہ٭ ۹۹۰۸۳ 8 ٥
 ۹ ٠۰ (]ہزژڑو< (ج٥:) 58×1 3ہ بج 6×۹ ۴۲)
 یار یو 3 ہک "8۴۹ ۹45 ٢ ۳۳ ۹۹۰ اکا 518 ۱۲۴ >ی) ۴

 7کآ 7۳۴۲36 .٢۳ (۵م۰۲۶ ٭ا]× ے5 ۶۹۴۹ ,) ۶٤

 دن71 آج ×ہ٭ ہ۳ مرحوم فاچ ہہ 97 ]مہ
 5:51 م٦۲ ۶ |-- (٥ذ5۹53), ۲۹5, 311579))

 .٦9 957 <۴ 04۳ <٭ او <70+
 85۳۱ ×یق۱٤ (مص١۳ 5۲۹1 ٭۳7۶7) ۶13۳۱ م7 ۳۹٭ <ہ٭ ہم5
 ٭ج ف0, ہہ دو ٴڈ.ا۶۶ ہ ثو ٭م×۰٭ ے88 ۱.

 م+٭3 7.۳۷33 3-07

 ۶5)۱۱۶ا 38۰۳ 18 ۱۱

 نیت ےس حب وج چیچیوموچوجیجکو٘ح طو بج ےہ یبہ

 ڈچڈاما6 یتا
 ےک مج یم یک اج جاہ اے نا وت رم وج رح یم کیم 9س یا ولی یز سچ جیو کم ا عر یی رس یک یت مح ہد جرم دیوی برگ ےس یس

 ۲ ٭×<×٭ ہہ, ٛ٭غ ٭6 ٭جی (۹:>ہ]٭ ہ حجۃ ۱

 ک91 5۶۳۰( 311516 ۹3۱8۳۶۹ 5۴۶ >5 ف۲۶1 :ک5٭5] 7

 7٦۹٦ 9313 ب۹ 3۰۸.۶ < 7)۴ ]٭؟ ×۱ج8٭7 ٭*3٭۳۰] جت)
 تہہ م3۷۹ ۱ ۹ ۶۵ 2۱۰۳ [2۶ ۲1۹.۳١۲۹

 روم کلیات :.۸۳۹ ۱۱8۴ ×۲ 3 و 7
 ہ557۲۳5 ۴م ,٥5۳۲۳ ×حج-.× ۵ ٭۱٘ 5چ ٭م 8 (م

 ہ65 ۹.۶555 ۹۹۷۰ ب35۹ 5۹۳755 ۰۹ 77 م۹۹ ×٣
 7۲5۱۹۰۹۲ ک3 557 ۶۱1۹37 3۹7۳57 5178 ۰۲۹ ۹۹ ۴
 و۹4 11 << ۱۹ )177۰ 57 ۹17156 ۲۲۹۳ 5)۹۰3ر 27۴

 5 ×. 5۱ ۹ 7۳ مات مت ٭ج : لکْيَلَر دو ۴
 دا ہ57۳۹ بو“ ہی ٥ہ ٭مچ گتج ((ج]ج٭ 5

 3-۴19 57 5۴ ۶1۰ ۹۹۰ ٥377173 3۶۱۴۹۹ 8آ ۶۳۱ 5

 ہ۳9 وم دکيشن ×× جج ہ× ہہ ×ج٭ ۹ ]یر
 ےہ ]۹ 5711571 ۹1۹ ۶۲۹ ۹77 ۴۹7 82 ۹۹ ۴۳4۰ یٗ

 *۳۷۷ (5758] 761۳77 تان ۴)۹ ۰ ۹ ۱۰۰۳ 3 7
 ہ551158 ۴۳ ۶۹1۳۹ ف۹۰ 7۰۷۳ 57۳7۰۳۳ ک٭ ۶1157 "5

 ١× <9 ×ج.-.٭٭٭ ی٭ ]0ر5 م۱٣ ]۹۱ 986۱ ی٭

 737 ×× * ۰ قسِیْنِيَغيِاَم ا بدچچے ہہ
 15 ہ51 ۴< ۱۹۲۹ 8 م۹ ۸۶۴۹۰۹۰ 7۹
 ک۹ ۶115186 1۱۰۴16 516 ×۳5 51157157 ۹1715۹ ۹۹۹ کے ہہ

 زیر ] >۳ جج عج مح وع یف

 2779 5 ۱-.- (يو3) *ہ٭آ مد مے -××ب دہ 5ہ

 ۔]. ا بچ... رواں - فحی ×88 ءانحا
 یہ 3چک ۱۹۹۰ ۹۹ ؟ا7۳ ۲۳۴ ۹ ک٭۰ م× مچ كم 3 6

 “۵۱۴ 11831۱ ک3 55575 ×۳۴ 7۹15۹ ×۳۶ ك3 7۴75 5 ,٠

 ہ۴ (51۲۳9 6 ۳-0 6128 (کا7۹] 1۰۴ ب۹ یو یک
 ۳۳۹ ۰۴۳ ہ5۹ ۲۴ ہ۳ 7 ۹۴۳ ,۹٠٣۳٣۹ 5۱ ۲۳٢

 5×5 ۳۰۹  997 5۴۹ 8۴| ×۲ مز ۱۶۲۹۹1 ک٭

 ورک کیل <م ہ3 ہہ ءیص × 35و <-ە<
 زند -. ۳۳۹۸ 58۷۷ 5:5۱8 5۲5۶ [2٣۴۳ ك2 6

 111 5۳۰7۴) ہما۹۳۳۰۶ د۴ ۷×۱ ×٭ 23577 ب٭ ٥7

 نی ٭۳ ۲۲۹۴ ۔يجہ, 8٭٭چ؛ ہہ ٭* 8
 چک ]1 ا ]97-7 -.- ]1 7 "م۹ 03 ۳۳5۳:
 51 51551 ۹٦۹ ۳۳ ٭م![۵۴. ہی مچ٭رڈ٭آی: ٭٭٭ |۴۹
 ے٣ م٭ ۹17 ۱ ۴ یف 5۷۲ ۲٦ م۱ 91575 ۹ ۱۹1
 ق5 ۹۲٢۹۹ 8ہ 5۲۰۳5 ف٭٭ 5ا۹, <۴. >ہ 9۲۳۴ ی٭

 ۹۳8[ >۵ 511515 ا٭۴, 30٥ ۹:۶ 9۹٦۲آ ک70 815۶ 513 ۱ ۰۲٣5۹
 ۹9۷۲ 6٥۹ ہہ 5۲15 51751 57778 >٭٭ ےہ 6۱
 جج بجے ج58 ٭؛ ٭ہ٭ی 2 ہت ہ "ہ۴ جہ ہ٭

 ٭3 ۱ 515 ف5. 5 ۹ 1825۳6> ۹۰۷۱ 87۹ ۴۴٣۱
 ےج× مک ٭] ۱

 زٹناعضا ود - ناغضا ×8 نفض یچ ٭8۹م | ۹ 4

 ۹ ٭ ہ۲۶۳٥٥ 8۱۱ ۹۶۹ ٥۰٦" 5ت۳ 8۴۷۷۱ 8+
 ےہ.]9ب >۳. م!تسم وہ می ہج -!وکہ٭ ٭ ۲ 48



 ٭9آ 5۲۶-۴۴

 3۳۳۳۱ 3)5, ۹)3113 >۹ ٣۳۰ رہا ٭.٭ .
 ۳)1553 7)۹۹3, 75ی۹ (75) 58 37۳۰۲ 77

 مبج1۴ ۲۹ ۳ ۱5۱ ہ۹۰۸۶۸٭۱ ٣6 ۰۹۰۹ ۲۳ ۹۳۴ ۳)٠۰۴۹
 جج. ہ۹7 جہ چہ كے ۳ 9و۱ 6 ٣

 ۳115551 ا9ا[ 61 2111٥ 3111 ۶ ۳ ۱ ۲۳52 +[8 951۹1 کب ٭ ×(اک
 >+ع چہ حج 3 مہ, ۹ 85 8 ۱587 ۳ ۹۰8 ی۰

 ٭و٭5آ 85 یے ہ۴۹ 5۳۱ ۴5۳۹۰۱ 15۶7۲ ۴۹۳ ٥
 1۹۰٣:۰ ٦۲۴ 7775 67۹ (311) ک ٣۹۳۹ ×8 جج
 27۰۱۱ 6 ]مج یہ)ز ءٴء۸ 88 ى۳ ×8

 ۳19۲۴۹ 7۶ 71۶1۶13 9۶1 ۹ ۴7 55۰ ۴7 "۴۱۳۰کی
 55(5) ۳۹۹١ 5515  ص۰ ۲۰۱۹71 ہ٢٣ 57 39301 9۴,
 9 +8۳ ی5 ۹ک وا ۹3 ت۱ صد ۴۲ 6 ہ
 اپ (70ر یو و 5ر ك١۹ ۲۹۰05 ۹19۹۳ ۳5 5۱

 ڑ)ع ہ8 حج ب٥٥۹ ي8۱ +ی و۱ 8یو >ج ق
 ۹19۹7۳۴ ہ۳ می ۱ ہ5 >8 ہہ ٭٢ 5ہ 6۹

 <5 ۱ 55 یص '“دہبج-7 ۹٭ 0 جج م ہ۱
 5 33 : 7۱۶ )3]5]7 ۲7۰۹+ ۹.۶۴۹ 77 7 ١71

 1۹5 ۹77 ۱ح ×7 ۶۰۴ 57۸ 25878 ۱8 5(8
 ( 783 ۰۹7۸ ۱ : ۳٣ 89 ٣٣۰.53۱

 8۱8۲۹5 ۹113 ۹۰۲۰۹ :] : ہم۷ ۲۹: ۹۹
 ×۲ م٭ یو 147715 51 857 : 1۳۴ 5۲۷۸1 5515555 775
 .]-.810۴' م3 ۳ 7 ×۲۹ ٣۴ ۱ ۳ 3735 (ہ8)

 و<٭ات وو ام 3*ہت٭ ت۳۰. کو مچ نا مج
 ×۶۹ ۲۹۱85۴ ۱ک 73157 33155 ۹7۲55۹14 ۴۹۱ ۴

 م09
 5599ا : 5۴57 ۲۹۸ 5١ہ ہج×٭ 7۸×3 ×و٭٭
 <7 کت ۹۲۹۹ 1۳ ۱۰۰۳۰۹۰۴ ہی3 3۹07 “د7۲ 71

( ۹5 0110 

3۴7 53۳ 58,۰ 3 ۹7 ۱ 39۹ ۵۹- (61) 3۰815 
 154 2۳۰۰ ۹۱۹۰۰) ہ33 ك5 ۹ ب ۷۳ ہ5 ہہ 5
 ھم8 ×51 ہ ٠۶۳ 58 57 ب××۰<٭. ۱55 5ہک ٭
 ۳۹ا۹ 8٥۰ 5ہ ی٭: ی8۹۲۳. مچ مو مج مت مچ

 7719)1×17 ۹ 3ح مہ مت مت وج ۳٥
 ہی5 ۵۲۳۳ ۰۲7 ٦۱۲۹ !٥ 5۹ 18595 575۱ ك)

 )یىی ۴ تھج ی5 ۲۳۱۱ *7۰5۰۳۰۰ >۹. ہ8 جج ۱
 جو0 ہک 590 ۳ ۳ب5. 9۱ ۴۳۴ہ 5۱۲۹6 ٭ی یک
 ۹٦8 م۴ >۹, 5185۷ 8 ×× ۶۳۶ مج ی5 ۱ بج ہہ 5
 6] 1۹15۶ >م٭ 28۳۶ ج07۴ ۶۱۹6 *ہہ55 (۹5) ۴
 >5115 مج ٭بو ع5٭ 451 59۹۸ کا5ا +۹ <5

 51۹77 7۹ ٭٭۱ ۱57 55ذ ہ٭ ٭ج 8۱
 ب3۸ 5 م۷ چ ییہ 2ج مج مب۲ح5 ۱ ۴۱
 ٭ی مال ۹۳۳ >۴ ۹۱۳۷۸ ×۱ ۹۳ 55 ۱۱۰۰۳۶ یڈ چہ

 ن۳۳ 75 9717 73719 27 ۱-- (۶)73۹۳ (۴۰٭۴)

7 ' 5 : 

 ا ںیئہڑلا شئااولاو ۔۔۔-۔-شئڑاآ
 ٠1| دید ند مدعا ہالدا ترغیب ادیصایضت ثلاتیضضان
 وا او دم کمتر
 >۱ عدم لزآ ینلاوف ازیزَع ارمت دلا دری
 آ دو مج ویو ماما عمان مہا ود اد ناتیملا پواڈ
 ا: لئی حا میلو ہلدا نامور الا تودَكا
 |>] نژیلدرفنالاا ںیم نی یخ تدج تو او ناتاکلا
 1 ادوک وا دس تكٰإذ نامو مابین مهتعرلید اہک

 |21 و“ وینا زاد مولی نظوڈاپ نا ظلا تیل
 ا آ لزس تلسی مھج مل قعاد معلوم فلا بضغ
 >۱ نا اریزع هللا ناموسرالاو تیا دوج لی
 ا21 6 ہلئاب اون نام ا دا ش آکر ا

 |>.آ چ ليا هرب وھیرش ددرڈوڈو ۃورزِيَتَد ہلوَسر

 ا پا اپ اپ پ ه٭يچ پ چة تس ہو ا یا ا ا ییا

 ۴۸ ٹ ٴء ٹ٥ ۸
 جج

 ×8س اس كس 'ٴس اہ

 چے ےہچ

 رہ ۸ہ ۸ ۸وہ خم یخ اپ وار وا وڈ وان

 ا رٹ

 ہ91 جج
 7ہو ٭+3 59ک ہد

 دو ہود ہ آو جور ہ٭چرک ٣ ز

 مر چو پڑ ٭ورو چپ یجج یچچر ھر ہو جہ 757ہ ٭×
 ۔ےہ نر دججم چرچ +7 ق5 ہ50 ما 7

 ”۔ج مہ یجم وج ۷ جت نو مروج ×۰ جو ہل ہ۳ 6
 ہے کچچ 8 جج ر (یر یچب پمدرجج و+٭ ٭مںو+ ٭5٭ كہ ر
 مر 5 +6 پچ٭ ب۱7 2۸ ٭ق7 ہہ 5۳۳ ۴
 ٭ ہچجم ط مج وچ ج٣٭ ہ چو 7 "0 )ب
 ۔نججپ ہر ہہچج ×5, کہ۲7۷۱ یر 7×۶ ی٭ہ۲ ہ۷۴ 7
 ×ح 35 جی7 جج ہ ہجر 8جو جوکہ ہہ
 جج ہہ تب7 ۹) ھ۳7 ر ہ7 ق7 777 ج۹7 7
 یچب ہے ۸5 یرو ۳۰ یجج میچ +ر ہطترڈ ہی5 ج۳
 جت ۳ ۱ میر یجب د× 75 موج و5 وج وہ ہ٭٠ 7
 ٠۰+ ی٭٭ بقزوق وجہ !< بق)ور5م) و3-ہو9ج ہ7 ہک ٭
 ے۔جرج -ے-چ جج چہ مرج+ "یر یو چو م!, 9ہر
 جی 7 ھ27۳ ہیچ <3 ی7ج ہت موہ ر یھ٭

 تچ7 ۶7 7777 ھا( / ۱97۲۶ 97377۶ 337
 چپ مر میح×٭97 ہ پچ ہ:ہ+ ٭ہ0و٭ ہچعو5؛ چرچ
 ہہ ×1 وہ7 ۱| حكم ےہ بج ھہجب جچ7ۃ ججچ
 جز 7۳7 ۱۵ 2 ھو خر ۳ 6
 - ]6ج ہ ہ87 ہ7 7۰7 چہ چہ یجب قرحص ×۹7 9 7

 ڈی چہ +307 7چ ۶ی ا7 ہل 7 2ر



 رر

 ہ۔اتہاج ہچ ر۳۳ ت77 ہت -.× ۱ دوچچ ید وک

 ۹۹1۲۹ ۴۹۰ ٢ ب۳۰ ٣٣۹۳٣٣۰ ٭؛ ہج٭ ہو” جو ٭]مو

 7٦ 5۱۵۷ عہە×٭ ب١ م5۰7 ہد قع پي

 ہا ہہ د٭۳ ہم مد عقأ× :×٭ وڈ )وچ
 مە8ر- ہ٭ و2 53ہم 88ت صہ۳7ج *٭ ××

 ٦۳ا5۶ ۱۲۹۴ 5۹۳٣ہ ۳۰ ۳ہ مہ ہہ وا۶ ٭ جج

 ۹ 1۹۷۷, ,٥1٥۹۴۳ ہ 5ا م7 دج٭. جج م عوحج

 ک۹٦ ہہ *7آ اتا )7۳ ۹۳۴ ۳۳۰. >7٭. ۰۴7۶۳۱ ی۳

 7۷ ×7 ۹ 1۹ 7۹65 7+5 ۳ *77 د۰٦ جل. ہہ ہ۶

 ہ٭. 58۱ ک ۴۳5 1 ×87 ×٠× ۹8 یو جر چچ

 5 - ٭ 3۹+ مج. مبج بت ۔يج-١٣

 ہرتج٭1 ۷ ×5 ×۴۳ 88۰ ]ہ ۲م ١ وو3٭ نور۔ہ

 ٦۹ ٦۹۷ ۳۰ا 57 ۹۳ 5۱۰۸۳۲ ۳ 8۳ ہجچ

 547.۹ ٣8۳١ ۹ جج ۴۳۳ ۱ ××. (ن8) >5

 5۰ م۔ا ء٭؛ ہ۱ ×یگع ۱8 ڈ٭ ]ور عمرہ

 ۹٠۰۳ 7 ١٥۴5 775 ۳۰۳۶۲5 158 ٦× ی۰ 27+

 ٦ج ×<۹ہ 7ہ مج )×× : ی۶ وج و5 موج

 182 ۱ ۹3۰۲۶ ۹۳۳ ×7۶ ×× :×707,× (۰۰) ×٣× ہو

 (35) 55۴ : ک٦5 15 ہم۹ ۲۶۶۳ ۱7٣۰ 5×۰ خگ8ّ)

 ۹۳۸ : 7 م٣ ۸5 ۷ئ877 ×3. جتہ٭ 3× ہ ہ

 ۰۱8۳۷۲۶۶ 5ا1۹ (٭۶ 7۳۸۳۰ (جرر ہہ رک ہہہ٭ یجوو ۱

 5 187۰9 7۲۳7 7714 ۲٣۰۶ ×75 ۵ 7> (ج5) ×۷۴

 5 93515 >۱ +۴۴5 ف۶ ۰۲۹۰8 ۱ ×۱ ×× >ج٭ :-.٭-77٭

 ١۰۳٣۱ م7۱ ا3۴ ۹ 5۳5۶۱ ۲۳۲۳ ۱×۳ و .٭×۳٭

 ۲۹ 5ا 5۳۹5۹ ۳۲۸۳ ,١ 1۹5۰ گا۶ د7٭ مج ]۱×٭۲]۷ :٘'"'ںچج

 ٭ح ×۱۹ م ۴" ×5۴ 5۳۹۶۱ ہہ51ج جچہچی

 2۲۳٣٣ آ97 ۳71 767 ۱٠۶۰۴۹7۴۶ ×57 ب ٣> و٭ج٭ک

 575 ۶5 *ا572آ ۷۳7۴ 7۳0 ×× ۶۱ ہ۹ جج
 ت77

 خان ان كي نو مالا ےل كا ی۱ ت۳٣ مال ہچ
 589۹ ۳ 57 ۲۶ 7: ی3 ×۰ ی5 ج۲ مہ ]جم ٭ 8ی

 72 >۹ <8 26575 ۰۰ :×۰×۳ 8ج۳

 ٤۱٥0 ۹ 5۰ٛ (وجر ۱۰۳۳ 5ہ ہ 5587۹ مرچ

 ۳ م۶۱۱ ہی( <۳ ھ۳ ٠6 ۴ ۰ ۶5۹۳۹۰۹۰ ہ۷۴

 ۹۲ ۶۹۴5۱۵۲۳۶۲ ٣۹۹۳ م13۳۳ "0۷۲۰ "۷۳ بن چچ

 نایصع (ما۶۲5) ×۲ ٠٢٥٥٥٢۳٣ ۴۳ ٭مہ ٭٭ ةہ٭٭ تت7

 ؟9۳7٥9 53657 8۰3+ ۳۳۳ ]6و٭ 7 دو. جج وج

 ۹ص7۳57 اج ×۶7 11 8۳ ہ7 ۳۳ 7ہ بجو ہو وہ ٭

 51757۳ ٭۴۹٣۳۲۳ 95۰ بنذ 5۹1 ت٦ ×۳ چرچ :رج جج

 ٦۳۴۱ مدقتام 55 دو۶ ٭زکک3آ 7آت ہ۹۷ مخاتام ×5 ×چجہ٭

 ۱+ *۷۹ت ا 5۳۷۳ ×ہہ٭. - (37۹) ۱ ۰×× 885. یر

 7 ۴۹۹ 8٭ت ہمہ یج م0٣ [(یی۹ ]مج جج حج مچ٭

 ۰× ۱٢٢۳ ×7 ۱5۶۳۸ 065۶+ :7٭ یم جت

 ہ5ا (32)- یو ۳ ×5۳ ۳۳۳۷٣ ×.٭ی 7۲ ی۷ چو
 >475 ١5۶۰۳۳ ٥٥۹۳ ٥ 57ہ ہم۱ ]8., جم ہ

 2575 ہج ۱ م5 ۱5× ٭٭۰ ۔ی ےہ. یے

 چچ٭)

 ےٹس ہٹ سس
 ہد

 ٭ا5ا۹۳ 5۹37۶7 83 ٭ )۰ہو ×7۹ یدچ ء3.

 ٦ ز1۰. ۴۱ ہہ ×8. ×3۱ ید ہدجب وہعج

 2157175 715۹7 ۴۹۲۳۳۶ *۳۳ ب×× 2 | ہہ >۰779۰ ×۳

 م٤ نا د۳۳ د8۳ *88۰ ×× ور مر ہوس
 50 ۳۳۳'6 ؛۳۶۳ أ7۳٦٥] ۱ ۳۳×. م٣ 57ہ  -ہ.

 ۹79۳ 3751 (30)-' ل1 ۳٣۳'13۳ ۳ ف8. ×۹۰ ۳.7

 1 ٭×٭" ×9 ]ی۱ ۵ >×ت×٭ م٭ و٠ ۰ّذ 6م

 35755۱ 5۳ 557 ۹۹ ہ67. 7۱ ہ×××ہ-٭× ××. ی>

 2۴۲ 1۹575 9۷۹7ا ہ۳ ×ہ7> ٭×× (جب) ×٭ ×× ٭ج ٭

 ٠ تا 77815 7)۱۷7: 885۰/88 ۱ہ : ×ج *)ہ٭ 7 ۸"

 6 5285 م7, یتا ۶۳٣ ۹۰۱ ہ53 ہ××٭ >.۳ہ۰ >8

 5۹۳۲ ۲۹ 5 ٭ی ۸۳۳۳ یب: ہ۶۱ 8۵۷ دبجحح جہ
6٦ ۶۴۴۱ 

 ۹7٤ا >۹ ۳۴۳٣ ہ ]مر ژ٭و جد : ی نمو

 3حر ٭ اتا  ۳٣ *٭ ہہ ہیچ ہ جو جچ

 ۳۸۳۰ 5 ٠٣۳ ٴہ ہہ ہ نھ 5. جت × س×٭

 ا59 5 9 ]) ہ۳۹ ہ5۱ ۹۳٣۳۳۴ 37۴ ہ7۸۳) ب5۰ ہ77

 5 ٦× ۶۴۳ ۴ہ ٭ 8ہ وج جج یر چتچپ

 ٦55 ہم 5۰881 ۳۴ہ ہ روچچ یرر۔ہ

 2 51۳ ۶ ا191, 7۳ ۹ -7٦777 ہ۷٣ م77۰ج 3.

 تک ٭-× ٭٭٭ ×8 8یہ حج. جہ ہبہ ٭ہہ٭ہ

 -.۳۰۶۰٭ ۹۳۸ج 5ہ ہ37 ہ5 ہ3 3× ××. 7<
 ٦٦ ہ٭. 5 ۹ئ۳ (ق٭ج 8ہ مد٭: ۰٣× چہ

6.7 2۱-۰۴۰۶۰۰۴ 8۹۳7 5۳ 577(951 25(۱۰۲۴5 

 ۹ ۱1885 5٥ہ ۱ ۰۰۳۳. ہک ×۰× 8. ہأ-×٭ہ.٭ ٭۴٣

 ی8 تہ-×۳۵ 68 ۶۲۱۱۶۴ 5۴ 5۳۰۳۱ ×7 ٔ٭م٭ 6

 775 ۴ 6۱۲۳۶ ۳۶ "۷۳۳ نج ہہ8ق<٭ (ج)۔ی٭ ۷

 55 ۹ 245۳۳۳۳۶ ۶ “۲7۱۰۳۴۴ ۳٣٣ "۲۳٣ہ ۳۲ <٭

 7 7۳۹ ۴۴ 7۴۳ ب٦٦ 5۶1 ×× ٢× × ر جت×٭ب 8 ہ

 ×75 ۳۳۲۳۴ ۴۳۳ ٠> 97۳۳ وج ہد ×× :ء٭

 مات 1۳5 31۹8۹ ۰۰95 ۹5۱۹۰۳5 ہرجچ٭ 885ہ ھ

 ۹ ٭٭8.جک یر تند ڈوےچحج عم.” و1 ۔م۱

 کی۹ (78) 1577 مہ٭ ٭9ہ٭٭ ثم. وے

 ٦٦٥٦7 ۹ك)اہ ہ٦ 8ہو "وہ ي جی عی

 ]٠٣× 5۲۳۶ 5۱ ۴ 2848 ٦۱4775751 ۴۳م جج ج نوو
 ٣+ 7٣ب ۴۱ 85۹ 375٦ 8]أ] ی5 ڑ3٭ج ہہ ٣ص

 5)0۳۰ 777چک ٠7-)378( ۱7۱۰۳ 7۰*7۱ ۹ د7 5 ہہ جہد

 5ا27 >4 ہہ ہج وج. ہق مح :ج جج ٭

 56987 55۹75 ۱5. *× ! 7۳ مر ×× :ج٭ جہ
 ۹۳۱ ل5 75 71 183۳ک >8 .۰× ٣۹ ,2 838 .۲۰٣×

 ۱935۳ )٣۴*)7 73۰۳> جج یا۷ ×× .۳٣۳۳٣

 55۱۷85 5 ج3 م6 ہت ٦× جہ. ٣٣٣٣٣۳ ×۱۳ث٣ ہ۹

 جب < ۱ ٭۶ ۱ ّمػک ]جر ہج جوجچ٭و

 ہ515۷۳۳۶ ٭ب٭ م٭ جدہ ۲۱۳ ]چ5 قص)

 ۹| ا1۹۶ ت07 وج ۳. ۰ ×87 ×0 8۶ یح) ×)× *رچ

 ڈاک 2۷ 75 7) ۹۱۳77 ج×٭×× 2-77. ×۰ 7+

 ٥٣۳٣ ۳515۱56۳5 ۳٣۰ م58۷۳ 35ہ 5 جج مہ

 ےس ےہ ےہ



9 ٔ٦ 

 ہتآ ۳۲ [1؟۹5م۹ چت و ۳۰۴۱۱ ۴۳ | یو٭زو مج ہ٭ہرو×ہ مہ ہ١۹ مات :××۸) ٠۰۱
 ×9۹ 1:۹) 535 (د2) ٥ ۹1۹ ۸۳۶-2 37۴۲۶ 1۹5ر ۶۳۹۹ ۱77

 ہ۹ ہ۳۰ ہ77 یصوی ۶۲۳۰۰ : ہ:و٭۳۶ 5
 ۹46 ٣۹۹45 ١ 51۹+۹ >مص(۴٣ 7 ہم. ک١. ۴165375 (۴- ۴
 ہ٤ ی۹ "۴ ۹۰۳1 ۴۴۱ ۹۰۰۶۳1۴ 37ی۴ (3۳)- ٭

 >0 گا3 ہ۰. مرجوو مہ و مت بت ]آو یٌچ
 +ج وچ ویو کر << ج8 ہے. کر م٥

 مز (]۲۳۰۳5]40 قت ٭ 5۳] )3 ھ0, ۳۹-۶ اك1 7۹۳ت 8577
 77111 (32)-ک53 7 ۰۴٣ ۴۹] ×7 ۱۰۴۲۲۶ 5طط ××. .٣-2

 آی 7ک 7.٣۴ ۹3 ۹ ۱ -- (چو3))

 ریشب ×[[51 ۲۹۲ 71517851 ۹۹۰ ریذن ×۹ ۹۹ 7۱
 ڈ٣[ و ہہ ۱یک (6ر 3-تیہى٭. ہو:۲573)ط 3۳۳+
 )۶ ×× ۳۳۰ ت١ م۳۶۲ ۰۴۰۹۳۳ 16

 37۳۴ >5 7۹+ ۱ ۹*٣ و۳75 تو.5۹ :0]) ك5 ۳۴
 7 ہہ ہک ا داوا× ہہ ق١ وہ9 د۱: ۹۹۰۳ و“ ۱
 ے۹ ۹9 ۲06 106 ۹۹ ڈئيج٭ م۱ ×58, ۱ 7

 ٭٦٦] 8۴۱ 1۹:111 -- ةورزَِت - اورقوت ک۹۹ ۃوحیک

 ًڑرْزت ×88 ریزمت وچ مج 3چت ۱ ی5 ۳۴ 5۳۲ ۱
 ۳:96 ی م15۲ ریزعت ۶۲ 58 ,٥ 99۰19183۲ ۹ ۴۳۳ د٢ ت-ج

 5 711757 ۴1 7 ۱- -2۳۷٣( ما )٣۳۴

 ںورزوک ×56 ریترت ٣٦ئ 8٢٢ اڑچک ١ د8 ۳۴ ۱ ۳٣۴>
 وحیت ×57 حیبس ۳ یا۴ ا3چ5 ۱۹3 87۱*۹۳۴ ۴ ۱
 ۷× 5ت ۹۳7۰ ہہ ۰۳٣ ٭ہ ۰۱ يچ
 .٦5× و۹ا ×۳ جج ٭ مہ ہ۵۲۳۴ 75۳۳ ۱
 5 ۱۱ 77 ۹٣۶ ک3 .۳)) >٭ 69
 ۳ 1۳7 ۱ ۳۴ د5. :۳۹۳۲ ۴*۲ ۴۶ ك٥ ہت ۳۴
 ۹ہک ب ک6 و۰۳ ٭ ہہ ہ٭ ×8! م3 ک1۹ ہراک ٣× ۳. و
 ٥ 5ہ :۴7إ ۹<, مر مج مج ود ٭ عت وم٭و ۷
 ٦ 7 و5۳ یب٭٭ ٭۳۰ ٭ی 1 ہہ و۶۳۳ ×5۳ ] 85
 ۳5-2 5۳۲ہ ت۰ م٭ ب٭٭ 8159 ۰۹ی۱ ۹۹] ۳۹۱ 1۳ بت

 جہمج عر ى٦ م ہہ ٭یےجب- <٥ ہا5ڈچک ٭٭3) 5
 اج, ٭۱ ۳۰ہ 8۴6 988:٠ ۹۹۰5۱۹۹۴۴ ۹ .٠

.۴۰ ۱۹ 1: ۴۹ 3۹ (۴۹ ۲755۶ 1۴ 5۴۳ ۷ 
 ٭.: نیک ہحاص) - ٭ .دح قہ میچ ہہ ٭ج و
 61ج 5)5 ]7۳ ۲5۱۰۴۰۴, ك7 ۳۳5. 2۰۳۰) 5ع
 ۲۲۰۰ ۰۲۶۰۰۸ م7 ہ ثرو ×6 ۲۶۹۱ م1۲5. 51 3۲ 8
 ٭ ٭)۳ک "م٦ ۲۰ ۳م. 5۹+ ہہ چچ 5 ٭٭٭ ج5
 ۳ ۱۰۱١٣۳۰۰ 5ز. ۹٭٭۰1 ۴۹ 5۳) ہ53 ب۴ 5۴ 02 6

۱ 8 

 ١]  ۳۹ 3۹م۴ 1۹۳۰۳ م(ج۹ جبر ٣۳۴ 7۶۴ 79+
  2۹ف۳8۹ ۹۱۶71 ۳۹ د۹ ٭ر. "ج٭ ×۰مو8)

 ٭ ۱53 581۱09 ×راتو تو 7 23۹] ×گ ٭] 2186 5<
 ٹ3 ۰۱ مہم م9. ہی م| و”. ہ ۰ مو پ*چجع

 ک۹۰ 1975117 ۴ا 57۱ 55 ۹۹ ×۴ ہہ ہم ہرا 471535
  ۴ک٦ ۹۹. 71 ۹۴۹ ۴ ۴۹ ۱ ۲ت ۹ 59×7

 ٢× ہ ]م8 م٦ ٭ ي ۱۱۰۴7 ہ و5خ یک بجو
  ۳:۱<ز->ا۹ )8 9۲۹ 5118 .6

 ِدناطاح یج2)و ٥۲ج ء7۳
 ات ا2730 ا7: 2201۳

 ک1 28 55 ہہ. کک (7ج) ہکت ٭زک ×اصج 'ط7۳--.۲۰-37'
 ]>1 >۹ 18۲۰۳ ی٭٭ 5۹ 5۳۴ج ۰۱ہ )۹۰ 7 3 ۷۳۷٣۳۳

 ہیرو :۱ت31 8718182 1)5 )۹۳ ×75 3ک ۱ ۰۳۹۹. ۹
 7ہ چک ھ٣۳ ۹7۲9 1۴771 71۶1 ۶8 ۶۱۴7۴۳۴ ۴7۳ ۰:
 یے دہ(! :.1۹ 7ق ۳٣53 )ے7٥ ۱۳۰۴ 7
 ب۴ 33۳ ۴۱ ۹۳۹۹ ھ8۳۳ <5 <۴ ×۴ ۱ کج 7

 ۹ ۲۴۱۹۰۴ 3811551 ۹۴۴ ۶)573 ۱182 8 )۴۹۰( ۶۳٣۱
 م1۹۷۳ ۳۲۱۶۱۲]5)۹۵)٭ ×7۳. ۹۹۴۶ ۴837 ۱1٥۶ ٭ہ< 5+
 ۶116 77 ۹ >6 16۴۹ ۱)۴ 5 خت٭7) 6 7552. ۰۰ <
 ےب 83 ۹۲۴۱۰۰۴ 9۶۹ ۴۳ ۹076 ۳*۶ 1311 ہ ج3 ۶
 ےس و وج1 11) ×۲۳ ۱ (۵۳۴ ×× 2) ی۶ 1:۹.
 بی ورسرج] چج چے ]75 ۶1۲3۴ *1۱۹ ۶15۳ ۱۳۲۲۳۶ >77٣۱٭

 اے ہم تہ ہم ۹8 9۹۹ صہ5 (د1:)-م6 ۸آ ۱
 یک 7197 <۴ 51315 ال3 ھ2۴۳ ۹ 5. 7۶

 'بج٭) ٭ >65ا29 یوەوک عواخ ٥ م۹۱۱ ك5 ۶ ۴۲+٤

 ۳۲3۳ 51۴ 9۲۹۴۱ ٤ٛ ئصتر ہ 75535 یھ جم .٭×
 7.۴ (ہ8)- م ٭۴ +5, ٢۴× َكِرََِب ۷۳۴۶۶ ۱1ر *ر٭

 ٭01

 انَِاَرَمَتُہلاَرَتَیََذ کالا 8٤9۳۲ 87۰ ج3 "۱
 ہار و19۹ .۴ ۳۳) 17۳۴ 7۰1۴ 776 6 7715757 ٦

 کت۶. ک27 21۳ 9۳7 ۶۰۲7۰| 51 70 1)۱ 9۹ 7
81 

 ح7 <ہ 7 ہا یک ۳ 95۰9 مات ]7ہ
 مور جت ہ6 (۷]ہ یو ت<٭ ۹:۳ ۴۴۱8۶۷۴۰۳
 >آ ]۳۹ >1573) 5۲5 ۳۶۴ : 371 27755۱۰۳ "۳
 يا ۹۳۳ہ ۰۳۲۱ ۹9۶1 ۹۱۴۳۴ 5۳۲ م0 ٭ےہ٭ ج6
 ۳۳ 6۳٦ 1۴۶ ک35 ۰192196 57۶] ٭۹۳.×٭ 1)3
 5۱ی۳ ۹9 ۹378 +595 ےہ 5۹ موج
 25 719۳۳57۴ ۹۹۴1 ۴9۱ 775.۱ ۹5۳۴۹ "۳۳۳ ہ×چ ۳<
 7۳۶۶ (75) 5۳۳۳79 ۴۹۴8 *٭35. 55 ب9۳ >< 74
 ۳۱ ما. 7۷ (6م 3۳7۴ ۹.۳۳۲577۶ ٭×۱ 5< 8۴۴. "م۶

 ک7۹ ۲758 08۴ 5 1۱

 ہ کت ہ7۳ 27875 (3ئ) < قو جہ

 ]3۹1 5711-19۹ ۹۳۳۰۷۰ :1۰۰ر۲۶)9+ ۰۱۳ ہ×.٭
 7.۱۰۶ ۳۳۳۳ :7713) 18۴۳ 7715 ک۹۰ ۱۱۳ 1 ۴

 7521۹ (72) ۱١۶۱ ک3 71118 157 77۶7۰۲۴۴5]۹ 57)7۶1 ٥814

 ۹ ژرک۹ ہ6 ی٭ ۹۲۴9 ت15 >۳7۳ ہ۵ >۰ د۳۳ :60) ]

 ہے ۱2۳۷۳ ترعق20۴ (8)۔-.” ۳٣× ۴ 57 5۰۳ ٭۹ 3٢
 9| ۳9۴ --۔ دھاش ءرشبم 6 ریذن

 دعاش ×(حجو ×٣ >ز96) ۱۹ 28۳ 513 ۹1781 ۴7

 تم حتيتقق ںیم یش نان انا کیک َ
 ×3. ا35۷ ٭٭ 18 :۳۰۲۴۱ ۰۹۹, ۶ر7 1۹) قرو جج
 7+ بہ م ۶8 ہ23 ۶۹۳۰۲۳ 5۲٢۹ م۴ ")۴



نھججسجہمٹبموجچ مووی 220ہ
چم ا سہو تک2 کاکگک

تنھجمھ-ھسد مو ووےھھووی
کنجحوصسجوومھیجویسہ لگن تھھک 2۳ ہججج٭-ع گا گھتھککد

 گھکھتھ

 مہر

 519587 ہہ چہ
 ۵ٹ ۶۷ طح

 ائ ایک نیک پے ہہ ۔۴

 نوع ابیا مما ثزوھبا بب نیز ےہ

 رد ند اسکی تاک او تاک دق ا
 5 قیس اظ ا جس يا 2

 ہ1 تا نام ماما اوم ایم بار ا
 2ٍ نواب قل ون سیا ا .

 اھ ا
 ناف لو فا ا

 اس ا0 ا ناکام نی ا

 [ 2دعاتاداکم لانا نا رس
 ا نکل لال کا وت اتر

 تسلیم نو ہلوا لاد مکا ناک کت ۷ توا لم نوا لانے اا6 ا

 ہ۹5 ہجج درج جج پ
55 5۱۹۳ 

 سہ

 ۹:۶ >0798-٭3 پآ
 28آ ٠۱۷ ۳۳ ۵۹۳ 75590 ۳۴ ١

 >>× حق ج0 >جچ* ھپ
 ا ا کلک ۹۶۹۳5

ددد ہجح جو ددےوجو جو
 ےل ے لاکت کک اکو 

4 ۱۳۱۶ جج ×× موڈ.
 پک ےک ۱۳۸۳ 99.

 ہو د٭ ہود ںچج
 -3 0 ە٥ے ےھڑی 2 ےل ےہ 27 وْوسىحج وہ : تلح ہ× ہص ہجح :ت×

 ۹۳۳۹ ۰۳٣ >٭٭ "دہ ےہ لک ال یف نآ نو
ديا نووی لانا نیا یش نار 5

 2 

 فم۸ در یر مآ ہہ ے۸ رہ رم و

۷۷ 37 77۳۷ ×9۳ ز57. و ری
 لا ×× ۰× ۰

 5717۳7 آر 11۳8 75 < ج×چ ×× 8س× جج وھچچ

5 د٭) ۱ یچدچ َلَّمَكْنِمُهلا لام 80
35۹87 

 7175 ۳۰۶ہ ہ< ہ--ج دپ ےہ و

 ۹اک 2إ ٭٭ ۰۰۳ ٥۰× ٦۳٦ یک جسچو جیپ

 ہ۹۱ ×۰٣" ہ٭ جیو 4377۳7 '<_اچر5 جچب ہ

 “51۹۱ ۳ ۱ 57۰۱ دچ جج. ہر

ل ٠۳ -۳]۳ ہجح جج بج وج وو یہج
 یی 15

 7)7 وہ. اورہ یچ
 ۳۰۳۲۴ 5 ل5 ہر
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 ڑ6 5ا85 ہ۳۱ ٣< ٭٭ہ ۲)3 ۹8۹ ۴ ۴۲۴۳۱
 73 م5 ۱55, ۱۳۴ 5 ×۹ 5 ۹۳۹ .١5 ۲۳٢

 مح ۷.7 ہ۷ ہ۳۳ 5۳ ہا-.ج ۷ جہ
 ٭۲۷ ۱۷ 31 5۲۳۶ ×× 1356 جج "۹۱- ))8]٠۷(

 نوا طو فییهَنَد دی جج بد ہ١ ید.×٭

 ڈ7 رک مع ج٭ ہہ ٠3۱ ا٭6 ز۹ ۹۹۱۲ ×5 ہ
 تت٦ 45]ہ 55۸ 855۱ ۹۷۳ ہ5 8۹ ۲۳۷۹۷۳۷ 5. ۹
 ہ7 185 ۱۱ ہ8۹. ٭0۹7 ت۶۹ یب۴ (۹59ھ)] ۰ 85)

۱ 5 59× 

 امی دلا اما نت اهل ا ذر شی قر بچ ہہ٭
 9۳۳ 577۰ ×۴ ۹7ہ د۳۶ 8۳67, 7ا 969
 5۹ ۸۸×۳ ۴۱ ۹۶5 ۱۹5۳۴. )۳٣× >2:۹87 ×5۱ ۹۶ *٭
 ب٭ "ثم بہ ٭٭3 ۹7 8ہ. ٢6 (؟ہم٭3 "(٥٣:ہص٥٣ث

 057۱۱۹۹5 5۳1 ۴*7 مج مو *” ٔم< ۹۹ ج5
 ی۶ ہرے

 ہت سہ اش مے یر وم یہ ہہ ھدایت دیش جا وج ےس ےس

 ٭ ہے ؛ ۷7۹77 2۳7+۳۴ 8 7۲۴ 7 ۹31۹-8191
 م95 م6 [۹۰۴ ک15 ۳ ۱-- (3]3۲۷8))

 ای ایف مار ین ہد 3۴ ٦ >٣۴7٭ ٭٭
 5۹5۹۱8۳50۹71 ہ٠8 5ر۹ ۶5  ہ7. ١۲37 ٭۱

 میر بہ مہ٭7٭ ہیڈ 5۴۷۰ تن 3ج۳ |۳ ٭
 5۰7کو۹ (30) 8٦7 ۶۴ ۳۹  ۳) ی٭ ج۳ 7-۴4

 5۹ 5۹۹5۴ ۴۹ ۱ك۹۶١ ۹۹۹5 27۳۴| 3671 783 7
 ۰5 ہد "و ۴ 3م ×× ۱:85 4<

 ۳ ک٭: 21 5)1513 7547 7 ۱ ۴۹ ۹۴ ٦۹7 ٦
 جج 55 5۱ 6785+ ٣7 ٭٥۰ہ ہ5 ۹۹ ]كي

 5۳۲ 8< 5۱55۹ -- ٥5٣55 ۹٢۹۹۹ ۳۴۲۰۷۹٣۱ہ5 9 ٣٢×

((58:) 

 مت ٭٭, ۴5 56 هے ٭:٭ جی۹ ٭٭,؛
 م. بم (ا)ت۰ یم ہک یا١ وو م۰. ہ

 ٭×٭ ۳۹3 ×ی ی ۹۹ موم 8و ہک رہ ک 8گ

 57 7۴ 5۷ ۱۳۳گ ×3 ۳ ۲58 << ال <7 ٦×
 577 ۶۶۹ 178 ٣۴۱< ۰٠ہ۴٣ )۹88 5۴

 712: ۹۳۹719 97۶11۶1 1۹71۹18) 87۴ *×ہ5 7٤7
 515ر ٥ ۹< - ی۳٭ ٢۹۴۰ م7 3۳۷ ہ3 +۳۳

 ر455 ۴۹۱ 5۲7۲8۱ ۰۲۳۱9۹ 57 77 7۴78 ٣۴۹8 ۳٣×
1 3131۹1 6714 ۹۹۹3(۹ ۶13 51575 

 اھددْلِب ةرِِفکَعَم ۔ج. جج. چ ×× ہجچ
 تا. ۹1 ]۱7۰۰۲۶۹ ۹۹۰ ٭ >۲۴۰7 ۱۸ ×۱

 بس رر
 بود +55 مچ ]م5 ۳۲. ہ وچ ٠> ہہ کی



18 5 7۴ 

 کم نیب ک۹ ۹۳ ۲ ×ج ×ي٭ جج و٠ :و"وعج

 ٦ (۹۹۸۷۰ ٭٢٤ ٭٭5٭ >اچہت ٭.٭ ٭ہ٭٭چم ٭م

 ۹۶۳۹97۲۳ “15۳ 7٠۳'7۹۳ :7×× ہ7) *ہ7< ۱ ×17 ×۳×

 ۳۰۴ 707 ا ۰ ×× جی٭ ہہ ٭]چ)ر
 مسا

 57 ت۰ ہ7 ×××5 ہہ ××۱ هلِیَتِتنَ < ہ٭ ہہ -.×

 ھ ہ 0ا5 ی5355 31۹۰ ۰۶۹ ۳۲ ۲ج۳: 0.8 و و وو

 55 ی5۳۳۲ ٥۵8٠٠ 5۲۶۰۳ ہ7 5۹ ہ٣ ہ5۴ ر ہج٢ مج

 ی5 5۱ 6 ۹ 7۰۲ج )ہي "کہ ہم یو بوی

 ٦٦97189 ۹3۲۳3 ۳ ۶۲۳۴, ۱۹۰۰۳۲ ۳۳۰۸7 7× بج ج۹

 583۲۷۹ 5۲5731۹ 3:871 ۶۰ ۲ )1۳۶۲۳۹ ×7۳ک ی۶ 7۳) ×7× 377

 “گ۱ 5۳۴) 57 ٠٣١٢ ۹٣۳۰ ۹٭ وہ5 ہدودقج چہ

 1۹۹ ۹۳5 8۳۳ وک 7ہ ۳ہ. مہ. ےبج٭< جج

 ۷757 ۱۸ ۹۳5 ۱ ہ٭۰ م٭) وڈ ہہ ہہج وو

 ۶(5 ب۳۳۶ "87ہ ھہ چپ 5و جچ جو ۔ يہ

 ×۱ ۳۶۰۴7 57 د٥ "٠1ہ ۳۳۰ ×3۰

 5۵711 ۵5 ہم, ۲7۵ ہ5 م۳۹۸۸ یو ہ بج ںم٭ ]جج

 3: ۱۹۴ 21 ہ7 “ہے.۳ (ج٣77۳۰) >۳ ج۷

 ے٭  ٭*٭*چقچعي "٭٣ ب8۹۹ مج -ةج  جیىوچ یہ

 ۳2171۷7۰ یہ 5 ۲ 8 ۴۳ ہہ ۲۳۱ 7 ۱

 سم ےل حت یاس
 ہ7۴ ٭۴) مجوی ہم. ہم مج و: مت مم 'چ

 مقى ۱۹ 5 ہ۳۳ 5۹5 ممی: ×۱ ہ۹. ۲۴٢ جج ہج

 5ج ہت ك۲ ۳7٣ہ ۳۰٣٣٣٣٣ 9. 5ج چچچ

 7۱۷۳۰۴ 5-۳7 5, 5۹ ك5ا ۳۳7ا ۲٦ < 7.7 ×77 :ہ٭۱

 599ا ۰۳۳7 ×۱ ٢۳۰ ہہ ہمج٭٭ ہمہ ۹

 51577۳۳ 55آ ٭ی١ ی5ا ہ5 77 ۱7 74 88ر 87"

 ۰7۳119 ۴ )>۰ 7۳ ۱ 711) و×7۲۳۱۰۱۰۹ ×۴
۱ ۲× ۹۳۳۲۳5 571۹7۶5 4 

 35ا١۹ مو ہ۹6 ہج ٭ہج وی ہڈج5ہچ

 1ا : × عج و۹) 5۳ ۳۳۰7٣۳7 ٣ ہ٭٭ ج۶۳۳. ۳ک :جج7آ
 ۶7۹ 2١ ۲۱65) ہ۶۳۹٥ ہکآ ×5 , 175 ہ5, 5, ۹7۰) <

 ۳1۰-۴94 ہرے ی۹ 777 ۴1۹۰۰ ۰۰۸۰ 7

 0617134 ۹8۴ 57۳۴۱۷15 35۴] )7 ()) >)3ہ7”٭

 ۹ 88۳۴۹ ۳۲*)5۹ ٠× 3۴۲٣ ٥٢۲۲٣ ۶ ۱ ۲۷٢7 ہ, 7757 جج

 ٦6× د3۰ :ر٭ 8۰۰ ×۴, 5۴۴ ×× >٭ تو3

 چک51 " ۹ ہ۶ 5 ۱ہ دب 5ٌج رے ہی ]×۱ چ
۱ 37 51153 7118 517 

 اکیس تند لا لی "٣ب ×چ٭ ٭٭×

 تاک ۳۰۳۳۰ 5۳5ہ ٭<× ٭٭ مج حغع ہہ ور

 53208۱1۹۴, 5171۹ 537۳5۹ ٣٣× 5۳۳ 5۹77۳ ,٠" جہ

 ۳۳۳ ۴ 85۶ ۴7۳ ۱۲۳۳۶ دات ی۹۰۳۳ ا7ج ×۳۴

 2۱ت 357 ۴15 51۳۲ ۹۳۹ ۹۲۰1۴ :>۹7؛ ٭.٭۱

 م۴ خفا ۵۵ ہ۷۶

 : دات یز ا اپ ےہ ںی نیو

 ھاربوبنولھنام ا ای لا نی ح

 +0 9 یا مارضا دس لا نیک و گصداو رغک یم
 تی 87
 تعوفاھسیسلا یی و کک تہ
 نیرضعم نہ یہ ہہ یو ت یت

 تا نل ممتا مات مت وا
 ای یا ا
 قفس سم ےب عل

 (مم) 35 ۳۴×7۷ ×۷7 >۰ ہو×٭٭ ہجج ہج: ہجوعو و

 ۳77 چ۳ 577ج موج ہرجوج وج میروووچجچج ج8 چود

 ) ہر ٭ے٭ ٭ 7لچ جج و 5۳ ہ36 مر ہروچ ہجر ٭2

 مل یو  ٭۸۷ 77ہ دنجچچچ مری وج یجچ یچج

 ب77. مأوورھج چیہج مروہ ہج٭ر وج وہ

 چپیہم+ ركجوج جج ہ وج وو و ج وج. وجچ

 ہہ 37۷ ٢× ) ا)]_ یرہہج 57 چہ ×جہورج بوی ب رچجچ

 7797 57017 7777 ہیرو ہہ وچ جہ نج رک

 ہچ جگ ہو چی زد 8چ ہ جج عج وچ 7ح ہوبچرج

 ک5۷ آج تل تو چہ 27+ ٭ ر٦ ر ۰ تر دہہہ جیک

 ات بج بحر. ہوجہ٭ مر ٭ٔوہ مج پرج جوہوووچ

 ٭۸ 5175۱ میر جصر سو جو جج جہد مج

 كم ج7 ۱ ا۷7۰ ل77 فرج ×× ہ 57ہ وج *ڑچ مرچ

 ۲78 ٭می٭ بج بجو چو ٭جہ "وّوچ بچی چچ

 57۳۱ ج>٭ ہا 7ہ بج ہ7ہ-ج چو ہ چوجچر چچچ

 ٭7٭ج حج قر مز ہچنچ جج وچ +ح وچ

 ہا ؛ دہوچ ہہ یہ ہہو ںرج قہ وو جہ

 ۴7۷ 577۳۷۳۳ :٣٘٤ بج ںجب مہ جم وج ر ہہو

 ڈی ںج ]مچ ح بو 855 جچجہ جو مس ٭ج جر

 بچہ 158 577ہ ہجوجووہج وج7 وو جو مہر مچہج

 اٹک ٭7٭7+ 7)7 ہ یر ہص٭ مج ٭جںچ چہ )تی یج ج

 7٦ ۱۳۷۶ ات: ج7 77 ر ×7 27۴47۳7 جج جہ۳ر



 +٭ 3 ہہ 25 (33)-ی ۹۹ م۴۰۱۰ 5
 1۱9 1151 +۹ ٭٭ .-_۔_ (چ7چ3)

 ہ۹۰ ۹۲+ ۴۴۲ “<٭×۳٣١' ۹۹٥۸ 9۱۹۲ ؛ ك٤
 ل۳۰ 1 ۶1 ۰7۰۱87۳ -57271 27۷۶ 1۳ 7آ 5۹77
 ہ8 ا ع۳ ۰۳۳ 37۹53 ۴۹:81 ۱۰۹۲ ۹5
 ۳ہ ۹ >۰ ۹3 1 کا  ک۹۰۱ ۴۹۱۹ 7 5
 931۱1۹6 ٭5 کہ ہ ۹٣۰ ۳۳ ہ۹ 8) ۹۹۲۳ ۴

 ]۲4 “2× ۳771ا ' ۰۴ ر2۹ 7 ۱-- (چ7و3))
 ے١ ھے

 نم سر ضلع -۔3٭ موقہ ٭
 ×۱ ہ5 ]6 ب۸7 (380) ]5ٛہچ٭ (3: -ہ” ا۹۹ ء۹

 ٭ و ۹ ۳ا8۶ ۱ ی7 ۴۳ 57 ,۴۰۴۱ ۹8۰۱۱ ٠715
 ۔تہ× ہ۱ (×3) ×3 وذ ا٭۶7 ۱-۔ (ئوچا

 اول موم کی یو م۹]٭ہ ]مہ
 2۳۰ ب۹۰ 4٥۹٦ ۴53 8۳ ہ۴ 3571 ۶× 51۲۶۳ ۱۰۹۹1
 جج کہ 8ہم ٭٭ بو ي ہب عد ٥۳۴۹ ا85, ۴
 ٭پہ)ح- م"۱ 5۳ہ ١٠ ٭7آ×× ب۴ 7۲ ا۶7۵ 5۶ ہ

 ۔یج 5. 8> ہہ 88. ٭ہ ٣× ٭اجخ
 مع۔مو×٭ 1< ہر٭ ى۹۲ 58 ک۰ ۹۳۳۲ 7 ۳٣۴ ٠

 ہت ۲۴۳ مج٭ ںی ۰5×۳ ۲)1 ج:ےی : َكِيْنْذْنِلعَج
 ںیرب ایک کک۹, 59 5130791 ۲ ۴۹5۹ ۹۲۱ [۰ ٠۹۹5

 5۴ ۳۰۰ ۶7۳ ٣٣۲ ۱ ہم ہمت 7۶۳ ٛ 8
 یہ 55857. ×5٭ ۳۳۰۳ ت۱ م۰٣. ا5آ 5۱٣ا 88۲ ٭
 مر ×× ۹. وج 5۶۱۰۶۰۰۰5 7× >7)۹)1۹ ی۰
 3< 89۴ 71*51 ۹۲757 ۱ ۹۰۳۰۱۹77 ۹۹1۳5۶ 7۳٣ ک7 ہل, ۹
 ٭8 ہم۳, >:×:و) ×× ]م5 +چ 61۹1 ۰۲۴۳ ۰)۹ <٭
 ح8 ۷۳۳ "ص5 ۱577 ر115 1921, 51 5۲۹۹ 17

 ۳ج "ْیق55 1۳۱ >۹ ۳۴۱ نہ ٭ 858 مہ ی٭
 ۹. 5 5۰ ×5. ٠× ہم٣ یب8! 8
 ۹55 ۱۴ ۴۳۹۹۱ ک53. 51۳ ۹۲۶ ۰۳۶ ۹1 ۰5ر 65
 6 757 7۳ ٣٣× ۷71 ہ۴ب 375177 (۹۹) 15۹ 7۱

 78۸ ٣> 5۲۷7 ×01 ۳۱ ×)٭]۶ 3ک ج٦ ۱۴ ۱- (چآچ3ا)

 علا نیو ییا ہلوسر لسیرا ئٛنلاوف ہ۹۲ ۳۳75
 35+. چپ -٭ ہہ پ۰٥ 8۳۰. 17
 ۳3-۹ 7557 << 7۷۸۰ہ >٭٭ ×۸7 "٭۰۹۹) <
 )ح×٭ 3قوام یم ہ۹ ت5 3۳ہ "۳۰ ۴۳۳۶
 ہ77 ]1 ۴۱ ک7۹ ۳75 ۹ 7977 775181 (78)-ک۹
 ہ۳7 ۵ 75775 7۰ ھ۳ ۴٤۱ 55 ك5 7 ٭
 ہ77 9و ہک ہ(ج ۴. ھ7۳ ×)+۷7)3)۱۹ واک

 (ہیب 55 ۲ ۹۹۰ 7 +1 ۳> 97× ٠57۹7۶
 ممو 7بج رواج ۹585, 0971 ۳۳:۴ ۲۴۳ ۹۹۲۳۷]

 و ۶۱۵۳۴۹ ۴7۱ ۴۶ ۹> ۹۹.8۳۳۳۶ .×٣×
 دو ہ.]٭ 8 - ی× و٣٣٢ می 5۶۰ <5 ہہ

 (اکنئا

 ونپٹٹٹٹٗٹ ضى۹ٗ رم نا سا ےن فو یوم یہ حج وج یکن اس اقمک٣ کم یھت اتم

 اڑایم 1 - لیرت ×و ہ۳۵ ہ۰ 8ج ۱)7 5۳۳
 ہ0 ی17۱۰ ۹ 77۴7 ہ۳7. مج مہ ہ 3۳5 ڈک
 کا 7۱2۶۱۹ 917۲۶ 777 9۶۳۴ مع تو۹ ۳ ۳ <ا7ھ

 ۴ یک چ1 م۳۹۳۳ 7 ٥ ۲۳× ۳۰ ٣۳×
 ج۱ ا6 آ۳۵ ہ3 ہہ ہ٭+ چ8 ×۳ چ  ہ 3)
25 71 ۹۲۹۹۴ ۱ ۱ 15 985 7۲۹7 ۷۴۹۹ 

 ٦۱× 51۹ ۶5۲۷ ر5 ۴۱ ۴ ٣

 اولْهَآَراَمِب یَا اَکَو یتا زار ےہ
 و۳۳۰ ۹۳ )۴071 ۳۹7۷1۴13, ۴۱۶ 81۹۸۳1 71715۱۷۳۴۹.

 "ہ43] ہ مہ. ۳م.×٢٣ ك5 م٣ "ہہ٭٭ 58۱
 بج ب7 ۲-51۴91 ۹5 7715۱7757۹17 (3۹7۲۴ 5 7385
 وج ہ۲ <٭ ا: ۲۰7 ۴۳ ہک 5۳5۹۱ ہ۹۹ ھ۴
 ۱)8۴۱ ٦1 ,16۳715 ۴ 2٤۳۳۱ 5۲۳۶ تاذ جج. ٭ ۹۴۲ہ ء۳

 ۴)۴ ۱ 5۷5 ہک کا۳77 ۴۶۰ ۰ ]1( ٣۴
 ٭6.۹., 55 ف57 551۹۹۱ 5170۳ ہق) ×۴6 ۴ ۱

 )878 ×5 جب ×2 ہ۲۶ ی٭٭۱ 7 5 ۲۴ ہہ, ۰
 یا :ء۹۰ ی٭۰ ١و ۰۲۶۹ ہتہ:م٭ ۱51۴ ۳ي م۳ ۱
 ۳۶, 75۴۲۳7 7× "×۸ *۳۴۳ہ٭ ٭ب٭ بوچچ
 ییرمج ب5 نہ تا3 +5595 ۳٢× یم ء۰۳ ۱)3
 ی٭٭ رکی ی8۶37 جج ٢٥9 4 * ۳36 ۷۲٣ ف٭ ۴
 ت۳ ۶۳ 39 ۱۳ مہ فہ( ]۳5 (7ک۵5) - ؟
 7۰ 9 1۱ ۰ا جا ز۹ ۹۲۳۴ 1۹8۰ا
 ۳ م, ہک۱۷۱۲۳۴ ]۶۹5 3۹) 757) 7۴ ۱ ک1 *|1۹:91775 ۲۳۶۳]

 دل نا یدص تل ہ05 ۹1 7 ۱ -- (3ج:078))

 ییحلاب ایوولاہلوسر ہللا یدصدحل - قدص ×8 بذک یچ

 9۰۹ک ۳۰۳۲۰۳ 7۹55 5۱۲۴ ۳۹۱ ۹۱5۲۹۶ ۶ ۶)٣
 قدص یب ۳۹۲ 5۳091 78, 5۲۴ بذک 891 ۱8۰ 8
 0 ۰76 ۵23٥ ۹517 ۴۹1 557 ۱۱۰۰۷۴ گہ ٭ ×۳۲ ×7 (۳۴

 م٭٭ .١0۰ ]5۲؛ ہہ م٣ ٭۱- اماوكََسْألاَم
 للاردماع لہ <9 5۳ 3+ ۱۱۹۸. ٭٭ ہ8

 ی >8 قدص ×[[51۹ 5 لومفم 8[ 9۳ 57157757 771 7۳
 لوعفم ٭7٭ هلوسر ۹۹٥ 1315 لوعفم ٭8 ایؤر 5۲0159 ۹۹۹ ی5

 ہہ ے٭وچک ک× ]ت۳ ۹۲۹ ۰۲ >1 ۸8۳855 ۱! -.۔
 5چج 85 ۳۶۶  ۳ ۳۰۸۷۳۷۷؟۰ 7 ۹06 51۹77 ۹٦21

 1828, ڑچچ یب قع *ج و ]جج ٭مي یو ۹۳ ہ ]يا

 <7 د۱( 06 ۹ :۲8۱ 7۳ ۶۱1۹37 ۹1177 ۶۱۹77۹ ۹۳۰7

 7. ٭٭ × ×ہ<٭- مارثا دْیَلاَّلْخَدَل ہا ےب ×۳
 7 27۴۰ 7۶۱ 5۲۰۳ ۹۹1 7۹۹۰77 137155 مہ 1۴
 و مے ی۱8۹۶ ۶۲۳۷۱۷۷) ×27 218۴ 777 ۶
 55 ٠ *)× ۵ تبرصرج".-  >٭5۹۳۳7 بج×٭  ٭٭٭. . .6
 جہ ٭ی ك۹م ۹٠٥ (77ہچ<ک (38)ر۔ص 9۳۹ ۹۲۹ ۱

 8۷۱ ۹۲ ۹1۴ 5۲۹۰۴۴ 1۹78 ٭٭>] ۶8۶ 38 ,
 >۶. ×۳ر م۳۰ ج. مج١ مج عت ہم (یم)
 283 77 75 (۹511)۔-ی۹ ۴۳۴ ۹۳۹۹8:7۴ ۱ ۹۶۳۴۹ >٭
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 طا لورت تم 79 ۴۲۲ ۳۷۹) (جا5) -ک” ۳ اٹاڑ٭

 موو ہ۹۹ >۷: ٭4۲۴) ٭ *۶۹)و ×۳7 کو ٣×

 ۳۰ ۴ ×7ہ<۰ 3٭--: "ٗد-٭ وس ۔ نیلا
 نیلااَي - لْوَتلااََب 7 ۹٣ ×۱ ہ٠ 8۰3۳
 7۴1_۰ *7۰ 7 7۳۳ >57۳۰ ۰.5۷۲۳ م٭۱ ]تہہ ڈ8

 تا ۔ یی ۔ یل -ص× ہد ×× ۲ ..<ہ
 ڈک ۳ “ےہ تڈوچ٭ ۳۱ ت۱ ۳ 33۹ 5ا1 1۳ نہ1
 مح ۲۳۷۴ 3۶1۳ ل ہہ .<۷۴۹8۴7 ×87. 5و8 )
 یاور ٭۹ و × کجصجرسٛوجہم٭ ۴۴۳ ۹۹ ۴ک
 م۳ ا٥ 585 “کحرس×ہ .ي--٭ج۰ج' ۴۴۳ ہہ

 5وقت ٭ج۱ :.مود ہہ( ٭ہل٭ ۲8۳٣ ٭٭ مح ١"
 ؟91ک 555 ۹۶٥5ا ب < ۹۳۰ہ 5ا8 8 ۴
 ““۔وچرک ۳ ما" ت٭ ما ک٣٠ 3]0738) ۴ 1۹۳۴۳, 51

 سبوہح ہ۴۹ ۴۰۳ 6 ء3۱
 ےس بیس سو

 اسم زلاَر ۹۹۳ ٥٢٢٣ 55 م٣ ٭:۱) ہ۴ ١

 8ہ بج >٭[('ج+٭٭ ڈ8.( << ]879۳-7۲۳۰ ٭٭×ز٭۳)
 7.31۳7 >۷ م٭ ٭×یی< : ۰6 5۳۹ 7۰۴۳۳۹ 6
 ×٭ >××137 یب ]1۶ ۲7 ۱ (5م۰۷۰۳). 751 گاو >۹ ہ >)

 ات پا

 >×ا٣۹ج ہمت. -۹۹۹آ بنچ ٭ہ م۳9۰۴ ك۳(
 -ک و 51 5)99۶ 57چ15 (75) ك5 ۳۶ 5۳ ۳۴+

 -۹93 لو ہ 1۳۳ج ج۱۴ ۶38۹ ٭چج٭ 7 ۱
 وص بما 7٭ 55587 ×5. >6 (5 9۲۰ ۳ڈ ء۴(
 تیس ہ۳۱ م٥. ٭۹۹< 8۹۴ ۹" ت٣۴ 1۹ 8
 2ے رک ے6 م۲ "1 ۳۳ ۰5] ٥> ک٣ یبدایک
 ہ)--٭٭آ7 28 ۱۸۹ 51 118758871 5۲17 ] ۹ 5۱۹ ۰۱۲۳۰۶ +87
 ٹج۱ ڈ9 5۹ م۳9 ۹“-“۷۹) ٭ ۳۷۱۴ 8[]۹91< )
 ہبو ۱۳۳ ک ٭و7] ۴۳ ۷۵ ۹۳۰ : تہہ 778۹ (7۹8)ک7
 دج ہو 9ج م× 2)5 ہاو ۴ 1۱86 ۹
 ڈح مال ۶۹۳۷ :۹۰1۰۳۰]15 1 13۳۳۳۴ ػ۴ ۱1۳۴8 ××
 ٹ۳ ۰۰۹ 5 ۳۳۰ ۲۰ ۱۰۸5 7۳۲۹ 5۲۲. ٭:۹)
 7-81 ۴717]۴ ]از ہا 27111۶7 ۱1۱ ۹۳۹ 2۸۴ 1۱
 ک و۳۹ >]۹171]5 ء67۰۴ >۹ے٭۰ ہ۲ ۶۹-۹ تچ۹ ]ا ہ5 51 5
 مو کو مہم م٣۳۷۳ ث۷۳ ٭۶ ٭8 ء۳۴
 ى١ 5 6+3. ٭ج بم ٣ *٭ح؟ 7۴۹ ۱(۶
 3718771 17-۹7 ۹۳۳5۰ ک5 ۹۹۳ ۹۲715۱718۹18 ,(۴
 ہج-[[+ *]ووہک << ہ۰۹ ایا ۲۶۳۴ 5۹ 8۳
 ہما75,-۲۷۸٣ 5ا27 6.91۳17۳۶5 ×۴7 7)3 ۱۹ د۶٥ <<

 ۹۰ ۹۳۳۳۱ کا۳7 >۱. وکز]57۷+ )7۳
 5۴)۹ 3۳۱ ۱۴۴۴ 77577 م1  ۹۰ ×۴0 ؟]
 م۴۱۰۷۰۰۸۳]., ۹ 71177 کت ہہ کا١٦۲ 155 ۹ ×۶, 9۶]

 فضت

 ۲۹ تزجحلا ڑمخ ٦ ۲٣۲ھ۵

 ٦ اہک یس "
 ٦ اظ نات ارض ولا ناف ںی ادا عز
 .| نمو ا کم دو ڈا آن ؤ دور 7
 4 یزگاتكاْنَتَساَت لان ءاَمَ مح عر ْخال ا
 ۱ کيا الل ذو َِتيتيإءاَررلا بہتی

 ٦ ہوُلحَِؤلا نکَالاولا و ے.....صكاا

 ا ول رو ولا یدی راوم یش تما نانی ا
 ۔۱ لا وما ندا اھتا پن عزع میم دلوا قنارلد انا ٠|
 .أ رٹجا لوقای ۂلاو تال و یڑلا بوم یواس آ
 ٦ قا ۸نورعٹنال نا ورکلاعا طض نا عبارت ضمب |[.
 -' تنلاَكََواوطا لو دڈج مهتاوصا نوضند نیز [.
 ٦ ق6 رتظ عرب او وع مهل یو مھب ولد ہلا نما ٦
 ٥ ٦. َنئاوعرا و ترا مارک نیم توان نیلا ا

 جا ا بل یحیی چے 5 ؤ9 جو9 یے 5

 مجر وس ہچرچ م5 یہ فر ×7. ]چو ہک
 م0۴. 8ہ 777 ح وس ہا 67ر ہہچچ جج  ٭
 ×7 ٭.×عج ۳ہ صل جچ ہ ہجوم ؟موور ہر
 7۷876 7٣۴ ھ777 5ج ر تو ای۳۳ ہہ ہے یر یچ٭

 737 ہہ جچ بج بج رو وج ! مج ہ گم
 ج[|ج یو  +ج ہ ہجموک پ یجب مجوو یم٭ ڑاورچ

 77... جج ہک ات چا7 قہ ۔- ا 77 ۳۶]۱9 7۳7
 آو و پو۱) 9 ٭جوہر ہہ 0ص[ وو ۰ چمج

 بج. ]۰ م5 ہور کل7۲۶ چ <۳. ۳۳۹7 77
 6(+8۴7ر

 7۶ ۶ 7چ
 7)7 7۹2 5777 ذس

 ہ۔ییب ]جج رہ ہ.جو ۳۷۷9ہ ہٰیورچو دآہج۔

 مر و5۰۰ یو چرچ ہ وو بج ,قیق)ڑ چںیب ںی

 ے٭جقع+ ہہ مور چو ےہچچ وچ ہب+ ہ٭< جہ ؛ خر
 757۰۴ ۱ ہما 7۹ج ۔لل وج جدا ہم۳ 7)۴ تچ 7٣
 ب7۰ ہم7 یب ۳ ۹ 7۳۳ نج انچ م7 و گرو ۷
 مہو٭! نج٭چ ء9 7۳۰7 7۲۱ بہ ہیر ہ7٭ م7 7ہ جت آہ وج٭
 ہ77 تج٭ ۱۷۳ ٠ مر تیز ہوے و787 ×× ھ]ج
 مل7 ہچ مز ہو 57۳۳ 7۴ 777177 ۳۲ ۶

 ×۱ )۳۷7 ۳۳-۲ 2۳٣۴] 57 ۹ ×۵۳. ر یر ×7 ت) ماہ
 ہ۔نرکج مج ٛ+۰7۳٭ تی ٭ی ۳۳, تز ہ7 77/۰ ہہر ر



 اچ. ہ۳۳ ۳7 7< ۴ ۱۳٣ 113۳5 ,)72( ٣٦۷7
 ١55 (ج:)ر ٭ 85۳ہ. بر 5ج5 ۹۹۸) (3۵۰) ۱ ۹۴۳۳ 6

 ۲۹ 977 ٭ 1 ٭م ٭گ.۱ ب۷5, ۳۵ .۔ںچق
 85 (ہ3)-ی٭ ×۳۷ ہ5 ٭×ط×۰۳ا3) 53:۳۰۴ >٭1 ہزآ٭

۱ 5 (۶5 ۲۹۳۱ ۴15518 21۳۳ 

 ۴ ۰. ۶۰۳ >۸ ×:×7×٭ : (یمر ٌةْلَْقا پ

 ہ8۹ ]۳ر ص۹۹ 7۶×۱ وج7 ۳۴۳۳ ل3۶ 5× 7
 ٠ا ×71 ۱۰۹۹۶ لْيُخالا نمكلتمد یہ *1987 ×) ۱ ۱ ۰۹ ۰×۳
 یو. 5 ہہ ۱5۳۳ مب 2 ہ8 ۱۳۷۲۱ ؟۹5۸ 75, 8
 وج پ۹5 ۹ 55۱۹۹۴۴ 5۲ ۹۲۰۳ ×۶۹ 1۹۳۶ جج 1۱

 یر ةَشاى یہ ٹ8 ہہ "ج۲۱ ٭٭٭ ملا ق فی
 د٥افواک ۴۹۱۱ ۹۴ یک ×۳ ہ8, ]78۶8 ۴۹75 ۳۹۳ 206
 *٭ 53874 ×م٭۱ مر × یر م ب6 ۱×۳۴ ۴
 >٭ ٭٭۱ (9) َةْلْوَللای ۹ ۹۴ ۱×۱۴ ۹۰ بلو ی.٭
 م٦ ٦< ۳5|| ٣ہی كلذ مج ہکج31 -زہہ٭٭ 8ج ۰ >8

 م١ 5 ×٭<ک ی3 ہہ ہەو٭ ہ 58ط ۲۳۳ ۴ ٢۳۳۲۳
 ۹ 719۳۳) ۰ت. مو 3ب۳ 6 جے م۱ 6
 ۰9 ۹7, ی9۳۴۳ 8۴ ا5 ٠> ٭٭۱ ۱ ۳۴
 0۳. م۰۳ >"٭ء۔.٭ م٣ ۴ج 9٢م 7۴۹۱58۲ 8٭ہ

 917 ۹۹11815 ۳۳ ۴۳۹7, ۳ ,٥ 5۳5 8۴۱ 8٢۴( ٣
 ۹۰7515 ہ3۰  1ت7 ۶ 38 "۹۲۱ 7×× ۷:قآ یھچر

 ۹۱۶۹ : 38 ×55 م۹۶ ی5 2 55 ہہ گانا ہ٭
 +۷۳ 7 9, ۹۹۶ 5۲۳۴ ت71 35 ۶۲۲۳۹۰ ب٭٭ ×۲۳ و
 ی۱ ہک ۴5۴ (35ی) ۹۹۹ : 5117 ۴۳۲۳۳ |53 6

 28 ۶ ۲< ھم, ی١ ب۳8 5175 7۸ 5۴ ۱ 7
 *ا755 5۳7۰! ہ× ۲۲٦۱ 571 ٭۹۳5 8۹۳۳۲ ب۰ ۳۳۴

 3۳121 ۴۴ ۱ (8]75۳۷5)) ۰۰۶ 7ا93 ۳۲ 38۳۹ 6 ٥53471
 ۹89۹9 >۲79 ۴۸۶۱ ۰٤ 0 ٥8۹7۹۹

 مٹ 5 تچ۳ |۴۳۰ "۹۳۰ہ ی٭٭< ×3)و ہم٣

 ۹۰۳٣ ۴۳۱۲۴ ۱573 ۳٦5 *۴۰ مت٭ ج7ت ۳۳ ۳۶ہ 
 ۳× ۵۴5 <8 8 ڈاک >۰ ۹۲۳۶ہ ۱ ۳ 55 51۳۳۹ ۴7
 ت٭ات  ہاوقاو 9 ہ8 58ہ ٌ(ہةہ مہم چ
 57۹ ۱۹۹ ۶3۹ ۶۹5 ۳ج ہکا۱۹ ٭)ہک 5۳ ۹۰ 8۶5

 5۹9۹ 7118 ۶:۹8 515۱59۹1 ہ58 ۹ ۲۳۹ ٤ 8]59( -.۱٠۰
 ۹311۹ ف1])) ۱

 ۰ج ۹۹۱ ×5 ہہ ۹! 5ہ >۳ >57۲۳ ۴6
 ٭ہلآ ا5ک ۳٣ ×55 ۱ ت71 ۴7۳ ×۳۶ 37 810 5
 7۷ ۶ہ ہ۷ ×5 ۶۲۳ ۴1876 ۱۳ ×ز×× 5)۱ ×۹۴"

 *××٭×٭ رثْلَاتنِيىی ۔٭ ٭ہ٭* ×8 ۸
 ۴۳. م٭٣٭٭ وہ - ٭مو ہہ ٍمكںرَٔح ہ٭
 ۹11468 ۶۱۹5۱ ×× ۱ "ہت. أقت ×ط, ۶ہ ۳۳۳ ى٭

 رک ۹۹99 9۴5 ×۱ ی٭ :83 ۱51: ×8۴ (18)
 ]در 38 ٣۹٣٣٣ ۰۱×۹9 ۰۲۰ م8 چہ جج
 8ا7 ۳۹۲۹ ۶۷۳۸۱ 5ْ ۱ئ 58 ۹8ت ۴۴

 تا8 ۴ 5ہ: ۹ 559 53۲۲ 6 یب5 ز8 !۳۱ جج

 “ےہ ےھت عو سی تر ےہ رسمومیصح مقام تنق اص اسم لام ساعت تجصحن
 د8

 دت سک مک تا الل شد ع رب جا دس دس سد مس سد دئاسس

 ۵۷۴1 12۴7۴ "۴م ا ۹۲۰ ۴ 8 ]۹۹۰ >۴ ہ5
 55 6 کاڈ ہ۶۴ ۳ 5۲5 ۹۲۴۱ یتا ک1 94 >۳
 87۱735 ×13) ۹ ۴۲۴۲ 3187 ٣8 ٭785 ضغباو هّلل بحا نم

 هنامیا لمکتسا دقن هَلل ٣ ۲ ہرا ہہ 1× ١)95۳
 ج٭ ہو ١ ہہوا ٭ی ہے ہ ٴہ ۳۷×5 ۰گ
 . مق۱ ۹ ت5 ہہ ۴۰ 9< ھم ٭5 ہہ
 ۳۳۹۲۳۹ 11۳757 ٠۳۴25 ؟چہہجے یجچ ہم ٛ٭۳ ج ہ
 ڈا (۴] >۳م٭ م1 م۲۳. د5 ج71 ۹۹ہ ۲۰۰۹۰ ۳ ی٭ ہ

 ۲ 3۱۶ 511۹ ۹ ۹7۳۶ ۳۳٣* ہ٭٭ ٣۳۳٣۴۷۲۳٭ ۴ ٥1۸
 ۹۰ <۹ ہ٠ وج ہ7. چی 378 ۴ یج
 5547 25 ۱۱۶۱۷۰۲۱8 ۶95۳۴۹-۶1۹ ۹7۶۲۳۴ ہما ۹ (ك۴

 ۶7۶[ کت ہے

 زیلاوخِدژَرْدْنِِتنَا .......  ۂلرگشل بب مہ
 ۳9 ۷۶۶۳۶ (۲۳۴)۹۰ ۴۳۴: ج5 ۴, 979 ت5 ہہ ہ۴
 2۰۳ م۹55 5115 5۲51 ۲۳۶۹ ۴۹ ٦٠٠7 7×73 (یہئ) ٭

 9-54 ۳۰97 ۹5۹: ک5۹ ۶11951 ا7, 761
 ٣۴۰ 9۹, 5۳1729 7۳۳. *>٭ 0ہ 8
 ۱ 55۱۲۳ 17۶۰۲۰ 7۳7 .۳٣× +9577 ٥ د5ا)ی
 4)3۱3 7۰۴ 5۲۲۳۳ ×8۱ یب٭٭۹٭, ۹۱۲۳۹۹ ×ز ٭ 0.

 ہوے پہ <1 37 ۱

 ٭٭×۰ م٣ اچڈاًَ ٭۹ ی3 "۴۰ بیع ہہ 5

 78۰751 7ج-7۳] 6: ۹۱۳۳١ ۳٣ ۱ تا٣۳٣ ۹۳۹
 +5 ؛ ۴۲5 ۴:3 ۶۲۰۹۱ ×۱ د٭7 ن۰۰ درک ۳ 5۳۶-۳

 و۹۰ ا33 ۰0 رک ۹۶۶ ۶577۳ ۱ ۳۴. 1 ۳۳۳۰٣٣۴7

 -۔٥م]٭ و <۱ دلاتا نی مو یقشا یب 8

 7٦ 55۹ 8۱1۳5 یب. ج٭ ہک ہاا5۹ ہہ ۳۳ ٭ ء٤
 ۹۳ 75 9ا۹٣ ×× 38ق: 5۱۰۷ہ “ہم” جج
 ۹8 115 ][7۶5 5۲۳ (۹۹۸۳) ×75, ۲ ۲۳۴ ی۹: 1۹۰۰ < ۴7
 2۹ ۳5٥۵كر۴ کی۹5987 )د5 ٭ ٭.٭۲ ۱۶
۶7 ۳ 5۳7 :۱1۹۳۳۳ 558 8۴8۷۳۱ ۳۳۱ ۴ 185۴ 
 تءاہ٭ مج جو ہق چت 3جا 58 ۳×۱ ب٭ مەجہ٭
 77555 (38) 887 : راھٹلاب ہھجو نسح لیللاب هترلص رثک نم
 ۹ ہ را5 ٭ ہ0 ۳۳ ٭ج, ۰۳۳۳ مہ ٭ہ٭ ہہ

 7۳ 571۳۳5 5۱777 ۴۴۳ 53 یەر) ۳۴ : یو

 ۳۷۶)۱۶۷۸ 1797۹8 5ا5 )5. ۱ ہ۴۳ ۶ 7۹ | ۰۲۴ ٠٥۳۳۷

 ام خا عت لان کلا ین کم تا ڈ
 6 .۳" ” .۳٣٣ ٥ ٥٥5۶ 5۹۲7 ۶15۹7 2۶٥۹

 ۹۱ <8. 5)5۲۶) 5 ۹۹۱ ٭×8ی< مہ 06 ۲٢"
 ہل ۹۰ ]۱ ٭ی ۹۴5 ۹۹۸ ٭8کیٌع ہ 397

 54 بات 56 ڈ9 ہی۱ ہ۱ 5 ہم کا9ا ب۹ ۴

 بج چ٭ ×۳0 ۹5 ۱۰۳ ۳ہ ۱ د٭٣ یى؟ ۹۳۲ بات جب ٭مہج
 ۲7 ۹۰ 5۱۹۹۶۴5 5۱ 3۱86 ۹555 )3۶۴۶ ٣۳۳۳(

 89آ 534 5٣ى ٣۰× ٥ یت ی8 ٭× ×ج م٭ہ پت )5۱

 ۹۹۹ ۱۹۱ 7×۳3 (>73)-یہ 3۰۰ ہ×٭ وک ممدرودرج

 8۰۱ ۳ ٦> :()ڑڑ]ق٭ یر و55 مت ۰۸ ۰ ]:(>۰ہ



۲۷ 

 ]6 >۳۹۹۴ گا1 5۶ )۳۳ ھہہ ہہ 37٢ ہ×حص (م١۲ ) (,ق ×7<٭

 جی ۴۴ ہ١. 5 ٭5 د55 "۹ ۹32۸ 7۱5ا ہ۹۰ ]جە
 ۹گ 11۱840 5۹۳ 1ا1 (ہ5ہرر 5 55۳۳ 1٥۹5۰۶5

 انچ 8 ۴۲۹۳ ٤ ادبا هيلع طخسب مل هنع هللا یضر نم

 کل5 ۱15 دات >2 5 ,٦۶ 515 دزآنت ی۹۰۲5 ۹6×۴۳ ٣7

 ۹1۱ ک5 131557 151509 3715 (38) ۹۹۹ : ۱۹۳-۴

 ٣۰٣ ٣۱123۳۹ مت ہا. ۲۰ ۹۱٢۱ ہ5۹٭,

 ی7 ۳۹۹ ع72 ک۱1 1 5. ۶۹ 51۳۹ ۰ 608
 م19 ٣ک ×ر5کج× ج61 ۶۳۴5 و۳ ۱۷ م۳٣ >م.

 یک 37191184 ک55 6۱ 9۹ 7518 ۴۹7( 7157115 ,٥1

 >55ا7 مہ >۹ ٭اوا8ا, ١9و ۱)۰۹۳ ×۱ ۹۰
 5ا۹١ جق ٥٥٥۰٢٢ ٭٭[ "٢ا۳٥ : م٣۳۰۳ *٣جو جج
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 ہم ڈجک ۰ ہ ٭۴۲۰ ۳. ۹۳ہ ×ظ ۱ 77۰ ہ
 5.۴۰ 22ج (72)۔-ی ۹ 15 ۶۱9 5۳۹۷۹۱ ۹۹۹۱ ۴ 7, 86٥
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 دو چک 7۳۷۴۴ ]۳۳۱ ۴۳7 ہہ, تو 5 ۳ ۔×× 55757
 إ 5 5۲۳۰۲۴

 ك9 1۹1971 (356) ۹89 ٦ 7 "م۴ 77 (۵۳ ٣8۴

 ٦5۲۰ ٣ہ. ما ×۳1 137 : ۹9۰۲ ۳۰۳۳۱ ١۴+ ہہ 158 8ج

 ۹31519 ۹۲۶ 7۳۳6 3۹ _(ىّ٭٭٣'۸)) ۱

 رر ےت“ھڑدڑچ ےہ ےہ
-- 

 یس دس جوس

 مہ]_ دب7 ۳۳۰۳7 571 [)2۰۲ >۳167 جت ۱ر

 ۹209۳1 ۳۰۳ ) ×3 یر ]۳7۳'777 

 5 52, چھ >۹ >ت ج ہہ ٢× ۱8 :]×ہ ×-٭

 ۳ ہجر اج. ۱۰۳۰۳۳۴ ۱ ہل 7ت5 (×8)-ہج جٰ؛وو ہج

 1ہ ]مخو×ج عو ۔ی زم ہہے٭ج ]مح مح مج جم(

 84٤1۱ 5ا۹۴, کا5 ہک. .٣> 6. 8چچآچ ہ عپجچ جج

 ک0 ک۳۴ ۱ ۳۳۳۳ 3۹ ہت ہ.ج (م) ہمج

 ۹3۹ ۹ہ ثح مظہ٭ 6-3 ہہہ.٭ مال٭ ےچ ]جز

 277 ڈاک ۱ک 1ت5 < ےوجب3) ج73 3۳ 0ہ نان پکا

 2۷۳5 ۳1۳۳۴ ۱7۳٣۶ 5ت. +3۹ 2×. ید ْہج 7ہ٭ ]×۷×

 5۹ 3ت7٭57٭ +٭٭, ۱ہ ج٭ ۱ جد ج ٭ج وم چجچ

 5ت5) 2951 ٭ -ج5 ات جیو جج ]×× جتٛ]-ہ]) ےب ×ز ج]و

 2چ 5 ۶1958 75۹771 775۱ 5 ہ3 ×3۰ ]۳× ]ل0

 5۳۴ < ۱۳۴-۳٣۴ : ي۱ ۳ ہہ... :یئتر یھ نج

 ×3 كا ھ71 5۵ ×. د *ات+ح ج3) *.٭ یر ہہ

 ٭ ٭×٭ بج ۹۳ ۳۳ :ہہوچ مچ کوئ ملژں  ہبجآ وج

 3ڑ ٣+ ھج بب ہرھچ ×چور د٭۴ 88ی مہ جج

 ۳۱ک9۷ 1۹ط ×7 9ق د ٛدد”٭ ہک ڈچ جو ج.<

 ٭٭+ 855 ہجد ثم جہ پ2 مح ہر ودوج

 ت٣ کج ز7 7 7۹8۳7 )۹. جج 7۳5 ۲*۰ ۱۹) ۹+

 5 <2, 5ا91 کچ 5 ٹ2 35× ۴ *1, در ہہ ن۵۹ ئ۴

 7٦ ھ, كا جہ7 ٭ 7۹ہ ۴۳7 ×× مے ٭]۰.8 89۱ مج

 ۴ 5155 17 ٠ چن ۹ا. ۰ چو < و 3)ہ

 ×٭ ہ٭+٭ 8ط ہم ]عب  ی مع ٭ 8وہ ۱

 ح-++ ڑ3 محو وج

 ناول جنا کرک نم کیانی نت یر
 - و. ہ۳ ۹ ۳3× ویر مو ہ5 ترج جج ہممچ

 ×5۱ ۴, ذ5 ۷۹ ۴۳ ]7ج ۹3ج ہم. ہ قو

 اہ ن٭ ہو, ہہ مد. ×گاگيح :× 8ہ ××.

 ۱ 55۹۱-1 کانت وزہہو م٣ 2ج تارجح ×م ۃرجح یچ

 15۹۹۱ ۹58 ء:57تاد دوت× ]× ہم ووجچ :ربح مم ےک

 3۱ اج ۳۳ ٭-- ۱ ۹ ۳3× ى”صیر۔ہ٭ جج " ھ8

 اڈہ ۱ اڈ×٭ -757۳٭ +> مج یج جو ہو جج جر
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 ۳۰.5: ۳۳×3 ۹ 5 ہم9 یک
 تہ ۹77۳۰7 ۹77) ۹٠آ ۳.3 ہہ 1۴۳۰-92۴۴ 8۶5
 بہو, سک و817 ]م5 87587 (٥3)-ی۴ ۴۴۳ 77 7+

 مم7 ۲:۳۶ : ۹ ]ہو (ہ۰)-ہ٭ م٭٭ 8 ٣
 771: 377757۹ )4317 78:۶1۹ کف ۹۰ 717 ۹1111۹8 1

 )۰۴ 7977۳۰ 7 ٤ ۶۳ 7) 1:٠ ۲٦5 ٣9
 3-5 : ۹۹۴ 518 ۹:1135 55 ۹ ٦۴۶ 6 7)377 5١۹6

 25۳۹ ۱٢٢۹۱ ٦١۹٣ ٦۹7۳۰ 17۶5 ۴۹ ۲ ب۹۰ : ٥۴( ٦٦۴۳5
 ۹15 5۲۳۹ ۲۳٣۳٣ بم[ ۳۹ 5۰5۹ ٭۴ ۲ 1608
 771 ہہ 9149 >7 (51۹ ۳ک 979719 7115 (2179 ۴57۲۹5,
۴ ۱ ۶18 ۹7۳ 7*۴ 7 55 ۹۷۰۹ (۳۰ ۲(۳ 7 ۳ 
 5۲ ٣۳۳ 67۳ ل5ا ٣۳٣۶۹ <۲ 85آ ۳۴7۳۲ ۹٭۰ ج
 7 ۹۹195 ۲ ہ 918۰۷ ہ5 ۹0783 ۶۲۰۹ م۳ چی
7 73۹1 .۳ ۳۰۰۴(۲ 1 9۰۷۴( ۳2 92 

 (ج0) ٹ٣ ٭۰ ”ہت۳۳۰۶ د٥ذ ٭٭8٭ یہ۸۱ ۰۳.۱1
 ث5 م ہ٦ ۰۳ہ م٦ 7۰ مہ ۹*۰ 11۱ ۲۸ ی٭
 ]۳۹ ) 77 1۶۹ 1۹۴۸۸7 ھ۴۲۳ ۴6 0۹
 ۹۰۳۷۳  7۹1 ۴۳۴ م5 (37)-ی۴ ۷۷۰ 3۶۳ 7
 جے ٣۱×۳ ۰۳ہ ]رڈوا< (ہ:) 88485 18ہ ۳ 7

 ثم یرر۔ھہ ٭ جج... ب0 ٴہ5جہ ہ۱ [۴6
 ۹2417 371 47ا (3ا81)-کف53 ٦٢ ک2 11591 519 5 ,٥٢ ک5 ء۹۶

 6۲۲۷۴۶ ۶۲۹8 5 ز57 ×۶] ۹۳۴۱ (۴۱۹۸۹ 5171 5۴ ٤
 57آ ۲ ٣۴ م۳ ۱ ك8 ہ5۶ )۳۰٣ 59 6ج 18 ہم۹ ڈ5
 ۴۴ ۹۲۳۰۳ ۹۰ ]7ل8لاک (30)- ہ۴۶ ۲۴۴۴ ", 51 ۴۶
 9۳ ۹37۹ ۳۸5 ب۹۰ ۹۹۳۷۲۴ 557ا ۴3176 35 ۰ ۳۴
 ۹755815 (38) ۳1ا <۵ ٢۶۳ 37 ہ3۳ (3قاةر-۔م٭ ہی
 ف××٭٭ ×87 ت٭٭ ۳7× ۱ ی۶ج و187 183 6 7

 3۰ ۶۳ 178 1)87۳ ۳۲۶ہ ۰ ۹۹۴۴۶۱ ۴۳ 5 ٢٢۹۹"
 یتأوک ۲87 : ١ 5 ۱ 9۷7 ہم۳ د٥ ء0ا٭٭

 7 ۳۹ 75 ۴۳7ہ ثا "۹)× 31 6۰۰ (3ا۰٥)۔7گ” ج۹
 ٥ او ء5505 ۴158ا 3 55 ی ۹ ۹8۲۳۴ 3 ۵
7 7 ۹۳۹۹۴۴ 15 ۲۳۳5 ۹15 6,۹۹۳96 7 701 

 7715 ۶18۹۴۴۳۲ ۴۳:6۱ ک7۹ 9۳۹ ]۳77 ۹۱۴7۶۹ 788 ( ٣
 ک. 5 ۱۰ (0+3)-۔م 6ر ]م8 ۳ ت۹ ۴۸۲,

 237۲ 33 ہ٭٭0٭ ہ9۱ ہ8٥ ٭ ۴ 08۱ 6
 ]۹7 77515 (7):)-ی۴ :۰ 7 77:۵7۳ 56 77 2+16 7١

 ے5 ۶ ۱ک ۳ ۳ ۴ ک۹۰ 57۳7 ۳ت۴ ۴7ا 7۳۴
 "ا75: ۹ ٭يم : ]مہ ہہ ٭چج 6 .۹٣

 1۶۹۴ 77 ۶87۹377 2387۹ ۴۱۲857, ٥1 ۹18 ۴115 1118 ×ظ
 ۹ ہ۳٥ ہ4۹ ۹١۱۴۹٭6 >۳ ۹۰5 ٣۶ ۹8 ءء۹ 7٤

 5۳۱ 55 مہ ٥ 5 97۰۴ م٣ تماثو 13۳ 5۸7۳۳۰
 1 5۲۲5 ۱۰۱۰ ۹۱۳۳:۱ ۷ 5۰ہ 58۱8 5
 ۹5 ۹878 ۹8:27 جا 55777 5۹۶۸۳ ۹۳آ <1

 جی قوعحجر57و)

 ٹ٣ ب٣ مە٭١ اب ٥۹7 ٭٭٭ ٭٭٭ 6مر (۶۹)

 عدل 2لا یخ نام عش لا رخ ینحادر صو اولو ا
 د1 عا یف یاقوتءاج نااونما نل یاب دت
 کما ا ا تا لو الم رب یز ملتا لعاز ہد ا ا قاری 7

 رکا کو فوڈ رکی د نامہالا کجا بح ہللا عل
 یک رول ا مم كي طب ایصحلاَو ہو شلاورھکلا 5

 نم نشاط ناریل ہا نر وطا نا ا

 ا ترا نو وڈ ا لا یت یح یم یلااوکیادف یرخکلا ٦
 تقلید ا
 ہدایت اورا وا نیا وصف قوخا نیہا ہک ا:
 نا یلع وف ںیدودرجِیلاونما نیزلاھٹای اںومعیرت ٢ب

 رخ کئ عا یلع وان نما ضالد ماارخ اون

 ح رسو ران و ےس ےس و ۔ کوے ےج ٣سو ھ ےس 8 ھو آ
 2 ۹نوَملْطلامُه َكيَلواَف بدی ن٥ نا 0لا ںعب قوسقلا

 ۔ ہک یہ 3

 مم ×۶ یرہ ہم س×۶ مج ٭یچ یو ]میچ بو مج ٭٭ہ مج
 ۔ج ہی ی7 ا7 ہ77 جر 7چ )77 ۲آ 71۱
 مہر ع+۷ ر ×5 مج ہجسد٭..٭) 77 کرو ہ۳ 80۳ مج, ہ٭×
 ت7 .٣ 9+ ہ97 ۱57 77)۶4 ہ ۳۷۳۴۰, ×7ہک 777۳7

 مجہبر مج -توعوو مات چ ْجع ٦ ج0 ہبجب ہج 5۳٣۳
 ]تپ اچ 7 7 ج6ر یر ہی77( 73 377۳7 7

 چت پی "عر 58 ۳ ہبجج ۷ ہیرو
 مہ ػم ہہ ہمبرج +م٭ ہجر 75ج تہچرچ ہ7

 ڑہ.+ جج ×7 ٭]٭ 7ہ یو  ×ہ ج7۰۸ مج 5جج ,
 جو چہ 7)۳ ہ۸۹×۳×۳ج تا ع۳ ×ز تہ 5۴+
 ووٹ 5 ب٭پ جبججچج09)/ یر یز ہجچورچم چ۔۲ ٭ "٣ج غ(
 جج ٭٭ جج یر م۶ کج جج وہ وج 5و چہ
 مج یہ مروہ ہ7 ۳۳٣ روس می 757ہر عج +57 7

 تر یھ 7ہ ڈبزج وج جج جہ جج ٢<" ہم7 1م٭
 ]ہو (وجچ ع< ]وج ب ہ9 ×7 ہزو) ہہوچچو 5ہی (؟
 7ڑ بحر ×۶ ۶۰ ہ۰ 5 کیو ہ۷7 ]مر ر7” 7
 وہ7 مج 7+ بج 5بہ "جہ ؿؤہجہ پچچ
 ت0 +3 7 *٭چہ +  ر (مز چ7 ہ7 روس ا2ز
 بی ہ٭ ہ-٭ہہ جٹ ہڈجج مو )مہ ٭یج یہ
 جتبج بج ]مے < ھ٣ 733789 9۱ مد۰) ۷
 بج مج بج موج تہو)ہ جہ جج مج مم تئجوججعو()
 ےہ ہہ تویجب جج ر×ج یجہ م۳ 2۳9 ا٭۷ ۲۷)بہ ٣ ۹ قہبج ت۳
 جج ر مہ. م تہ”وج٭ 7 ٭ م یی ہجر ِہہچ
 و ]5+ ھ7 مس_۳رح]٭۶ ٭قچ  یچب یسک بدوجج بج ہ
 میڈ ۱ مچ چہرہ چءبہ جی ںربڑ ۱ج جہ ب6 ہنر

 ہ7 یب ب۴ ہ۳ یوچ 7٦ 7 51۹7 7< ز
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  7۳٣×ج" ۳٥ 77ہ )۴۹7 ۳۶١ 5۲۲۴ ,۴× ۹۴۲۶۷ ٥۹۴91۷
 تر ٭ مہ ×٭3وک.مم  [6ج٠۶7ہ 7۴۱ ۳۴۳۴۱ 597 ×5

 ۰“اآآک 257 ×5  5771 17× 3× ڈ×٭ وج بج مو
 ٭ چ7 ۳۴ہ جہ ْ|چ< ۴۲۰۰۳۴ ٠۳۹۱۱۹ ]۶۹ 2571975

 ا۶. 5۷۳۹۳ ك5 ہہ, >۱۱رقآ ہ۰۷ ]مہ ہم چچ
 ہص ہہ٭ ٭ج 8جج ]ق8 ر ١۳ہ 868 ,3 )7187۹> ٥3۱ 7۳"

 1چ 9۹۴7 >5 ہ٣۰ ]أ۱ ہ]٭ ج] ج ٣۴]

 : ×۰رقت ہجوچ ×۳7 >5 ×× ۱۶۹ ×.ہ ۱×7 ی)
 مچ مجچچ ٠۱ 858 >5اڈ 5۴5 5۲5۹۴۶ ى<× 3٭م٭

 5ا "8۳۴۰ مج. ہو -٭م چو م *جيچچ 7<
 | ه۴ ٭ 5177۹ 3-113 ۴1۹۴189

 711 ك8 ہہ >517 ہہ 8وج جیچ ہی مچ

 919۹1 ۳۳× عد موہ مج ہدوچ عی جو7 ڈو

 1۹۴۳ 3971 79 77216 ×7: ۱ 7×× ۶3× مہیر۔ہج

 7×٦ وجہ ×37 ہأ ۹3۔٦ 8م جج ×چ<٭

 188) ۴۴ ۳۲ >۰ ہ۴٦ ث×٭ ۰ج ہص جج مت“ چر

 ڈا7۶ ۰۴ >۳. 27۱۰۹ ۹۰) خارز ہ ×7. جہ چ

 چڑ ا آ۶ 27۳7۰ ۰۳ج 77ج ۹ ×× ۰7۳

 اڈا1ا 3۱16 35 87۴ ×۹3 ٭ماح. یو: ی 8۳۳۲ ۴

 ی5۳۳6. ٦ 157 6ت 37 ئ۳ *7٭7) ××. ۱ >. ۸

 ٭ تا 7:٥۳5 ×7 "مہ ہ.٭)٭ ی ہ٭ و

 ہ75 ۳۵۹ >۴ ۱ کا575 ٥ 5۰۶۲٣ ٣75" 6× ×× (ج۷۱)۔_پ_<

 رر ہ 5ہ ث۳۰ 5.۹ 5۶ :(8۰كک۱ ××. ہ3۱ تب

 ۶۱۹ ڈالا ٦157 56 3 ٭ہ *ج× یب: ء٭5ج ہم و

 م( ۹۱۹۳ 8۲8۷ ×۲۶( +۳ 9۳55 مس جج ہر مز و

 583 جج ہہ "وج >:ح٭ نو 8جی یھ چہ

 35۳ ۰:1۶ ۹ ر586 ۱ ر77 ہجح٭ ۲ ٣× ہجر ہب 7رآت٭ ہہ٭٭

 ۳ 5491 می, ہ ٠ 5ت ۳ ہح ہ۳۴ ۳نہ۱ جترووب

 5157۳5 ۴۹۳ 7ص 7) ×۳× ۴۳۳۰۵ ہم! مجمچ پی

 ×5۱ ×7×. ٘ تاک ِدديِسحَما إ۰ (۳۳-( :.ہ٭ہ٭

 تدان4 ز٣۲ ۵۳۲٣۰ ۴۳۳۳۳۰۱ ۱۹5۱۳۳۴. 5۳۳ :۔رے٭

 789۳6 ٥۶۳" ۴5 5۶5 1۱9۰۶ ہہ٭) ہ8 م30 ہ جہ7
 7٦75 7137 37 ۲۲۳۳ (حق1)) ہہ ×۴۴ جج٭-

 هیف ربغی ملسو هيلع هللا یلص یبنلا عم مھنم لجر دھشل هللاو

 مکدحا لمع نم ریخ ہھجو

 - “؟آچچیج ٭٭ ہہ .)ر جج مج وچؿ 33ق ٭

 (تا+ر-ک× 2 5۹ ×3۳ د٭۳ ت× ×5 ۱5 ہد

 ڈک ٢٦-ہم ٦> ہا ید عج جج 8م

 ہ55۷۲۷۶۸۳۰ 7ک (ل7۰ر-۔٭ 5۷۳۲۰۳۶ ۲۳۶ ۴ہ] ×5 ٣٠٢ تو٥, ہزرکچ

 529 ہ۶٥ ٦۱ہ تا۷7۷ ۴۰۷8ی ×5 مم و, جچ روس یم

 5۱5 7555 (8)-ہ جت م٣ :ز3 عج جج عوو

 ۳۴ ٹا ٹ ۴٣ .]م صيمە ٭ج م*٭ 9ط ہنڈوھچو

 *ب۔٭ی)۹ ×7 ×ہ٣ہ)٭ ۱5| حج٭ 7. ب.2385۶-×۰۹7۸)

 5۷1۲8157 5۲ ہ57. م۹٣ 7)3 7ہ ہ٭]؛) یور۔ہچ

 ثا

 )۰ ۰18-۳7 ہ۳ ۳-۰ ۱ ہ٣ ہ.٭. *3

 ۰ 75٠ج5 (5٦7ر٢] جج مج ہ5۹ ہہ ۳۳۱۰ ہہ

 ۳۴58 37۳ ۱5 جج ہج وو بج قرب حج جو

 ے, اکاڈا ۹5 55 <زھ575 ×55 ۳7۳ ٹر ہیبرب ججہ× 5ص

 ۳۴۱ ہ٭× 38 ہے ہے جج ہي بہ وچچ

 حاترم 1 ۶۲۳۴ ۲۳5۲ ۲۳۴۲ ٔی25إ جج ]حج مہ و جہ

 159 >م ۹19١ 5۳۲۰ 5کزآ مو 3ہ٭ <ک۔چ۱

 ×٭7گڑجاک 78ر ۹× 7ہ )و یچر  موو عو یج

 5٦۳ 5۶۳ ہ, ×× *۰85+3-ہ *ج مد جج ج٭

 ۹٦۶۴ 6 57 یىیدر ×3 ہد :8م جج ٹن مدج

 ی5 ۶*9 ۰18ہ 8م۳۱ ہی۱ 8 بج ٭]م٭ 8 چ

 5ا1 7٦5 38× ہ ×٣× ٭ج ٭]ہ× وج ہد٭ ×× چ٭

 155 5۷۲۴۱5۲۴ ۳۹۳ ۶٣۳۷۶ ۶۹۰ ہم× اج ہجر "٭

 (ھ5) ۶۴ .۳ ×5 (ہ۶)۔--١ ١] ٣۴ ×× ×× ۳٣×
 ک57 ٭8۲2۷87۳5 ۹۶)] 77۳۰ ×37 ١

 کت 15 ٥۲٣ د٣7 53 ہہ م٣ وج ہ *۰۷۰3) :رع (۴

 بج م۱۳ ا۹۹”, >*-ہ×ہ٭٭ 8ج بہ. جو مچ ہپ

 ۳۶+۳ ۰ 0+ 5۴ ×۰۳ ۹۹۰ ×× دو 3) وو
۱ 35۴ 

 ہاا5× >۴ ۹۹ہ ہہ نڑوم : ثب جیہہ

 تاا<-61۹۰31175-۱۳ ۹۳ : ی7 ۳۳ ہ8۶ د۷8 27 ہہ م5

 ۴۳۰۳ ۹ :؟“۷۳۶, ×٭٭ ۳ج ۳ج٣ ی ہ٭33) ×..٭ ××

 575 ٭. ” ۴5 ٦> بردر وع ہج جج جج *ئجٹ

 2518 55 3۱ م٣۳. ی3 8۳ ب٣ جہ×مە ]گم اربن
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 ۹ ۱8 ۹۲5۸ ”", ۹5۰ 5۳۴۱ 5ا77 ۰آ 75
 ف۰٤3 51075 5۱۳ 7838 ۹۲87 ۱ ک57۶1 1۹1] 1۳7 ی3 21517 ۳۶

 5 6, ١۳85 (۹8) 55 5۶ (جارر ٤ ۶ ٣۴+

 ضرالا ہجو یلع یشسی دیھش ةحلط نا - ۹8,55۱ ۴9۹
۱ 

7 ۹) 7۳7 7۳۹۶ 9۶5۴ 5 ۹۶ 5(7 77× ۹۹۰ 
 25۰۲ "ہ۳۰ ۹ ۰۰۰۸۱ 5 د ج5 ×× ہم 56 مچ
 ×51 ۹٦٦ ۶۲۹۲۳۶ ۴7۳ ۶۲ ۳۳٦ ب۹۹١ ۹۹۹. 177
 یب ۴18۲ 385 ی۹۰ ۶۰۰۹] ۶۴۲۷ گا٥ 7)71۹ 7۹1 ۹130 6 7
 7جآ )515۹ ۱٦۰۹ 5۷1855 25 ۱1۱ ۳1۹۶. ×3۳ ی٭ج 5

 8 چ1. مات ہ0 555 ٠١ ۱۹۹5 ٠۰۹ ۰٣7
۸(۱ ۴53 ۱۳۹" ۱۹۹۳ 713۶ 71-1115 5۲69 1 

 9۹ 27۶ ء۴٠ :×7٭ ۲۴5 مم (۶ ×5 ہ -_×٭ 7
 چت د۰۱ ٣ ]7وک (38) ۹۹ : ×۰۰ )

۱ 5517 

 ہڈ٭٭ت <۸ ۳۰ : ہ05 َ!روی< (یمیر۔ے یجو؛ 20۴6
 نوا ۱ -- 2573۳ 5و۲۰ ٭٭٭ ۶ج ۱
 وج 37۴۹5 59 م۳۳ 5۳۳ 4 ےک و۹ یڈ٭ ۶5
 ۳ ۶:۲۸, 4 (۹۲۳۷۷۴۸ 18۶۳ "۱۱ ۹7۶۱ 777 ٭*٭57ی] ۱5 (>7۰) >7<

 7 ×۶ ۹7۲7 7 ۶۳۰۰۳۴۴ 71:13 ۹737 ۹7۰ 7٦



 اہ ہا و د دہ ایہا یں حرب وہ اس ور ہا جال ہاکی ید یبہ ور سی کیہ

 ۹۴۳۷٥ا. : دجج ہد ہبدقح ہدج ہ دصح موج وج
 ۔ممرج ي5 ۹۹۲ ۱ ۳۴۳5 ہ آو ۱ترج بر < اخکووک
 مح ہ6 ۲3 ہہ ٭< ہہم وک ٥69" ہو چ6
 ۳۳۳1 7 586 ۶۲13۱75 ہہ ہ77 ۷۳۲ جور < ح٣۳٣ 69

 ہبہ. ہد كا ہجے×ر٭ ۳۹۴ 9 م2 ۴٢ج ہا۳۴٢ تہ ٦ ٥۳۰
 عج ٭جےحجاخذ ہک ۱ہ اکو 656 [۹.م۰ :٭ رہن ۔ےعج ٭٭۔
 مو ہ۳ ہ۹ ٭. ۳5 ٣۳٣ م90 ب٭ "189 ۴۳9۳۳ 9تجآ

 ٭-٭× ×× رٹَکااَنْرِيْكالَد بے م886
 جج می ہ٠ 5 ×س8 رُرَكاَوَْتَتِلَم ۔۔ے ۔م "م٭٭

 کی91 ۰-۰۱5 کج مصر 5ہترآ ۴9] ۹1 ۹۰۹۰ ۶۲۹۳۴ ۴۳ ۹٤
 ۔مجو ٭۹< ك5 مہ ک۳۴ ۲۳08 ۳۲۳۴ (5۹ ۳۳] 1۱ 2۳۰۱ 5 ۳( 
 3ح مو جر کم م۱ ہہ ٣٣ ۵کرز مو جز0 0

 ۹18-5 55 ۴95 .[۱۳۶۱٥۷۳۳۳٣ 21755 ہکآ ک)] 315518
 ف۴۳ ے7۴ 71 و6 97 ۹7۹ >۳٣۳و) ۴۹[)5 5کا
 ج۱١ كتآ ٦ ۳۳۹ ٤ج جہ جہ ج۹۳ ×۹ 8 51۱

 دہ 2ک ہو بب جج ٭٭ ٭؛۱ ب٭ے ٭<ي ۳ 1)3
 ہ- إذَتفايزتاتو ک5 ہجر ہے ہ۱ ۳ 7آ
 یو يم, ہ۲۹ ہ٣۳۳۲۳۳۰۹ّ ہ۳۲ ہ۹ م7 ر مو. ہوز٭ ہچحہہ ۴
 حج و 5۱ 8ت۴ 9۲ ۹32 ٤ نیعا سانتللو بویع كيفو
 ےب 057 ۹7۹ 7 5 اک ۷7 ۱۹۴ ۹7۴۱1 ۳
 ہ۹۱ چک ۴ م5 ہ5 ۳ ہ٦٠ ہہ٭٭ ہ۴٠ ہہ ۴۳۴
 ہہ ۳ ]م, 5۰ م۲ :مارت ]مم ۹ مہ ۴۰۰۳ ہ59 ×

۱ 1595 

 وہ (85٭ 3۲و [۷۳ بس ےو٭ ۳۲ (۳ 11٥۲
 ]قے ہ| ہ6 5۱ 3ہ.ج۹9۔ت: ماًّج ہڑوہ قو ۴۹) 5

  ہا جورح+ج٭٭ ×۲ 7٠× 3ک ١ جک ۳ 85
 ۹۳۳3) (32) ۹۱۹۹ × ک53 ہک ہر6 7۱ ۹۹73 ٣ <٣>

 جہ. (۱۰) .٭ م5076 ہ۳۳ ت3. 9 )۳۳ ۹۳۰۷
 ہص٭ وج 5ن +5 × ×× 5۹۱۰۳۰ مج مج ×× ×۶

 چی عج ہ۱ ہ ہود ]مو ہت ۲۲ ۹ر5 ۴۹۱
 ]تک895 (58) ہ۱ 6۳۲ *۲۱۶ 11۳۷ ×۹1 ہر٭ ۳۳ ۷ 8

 56 >نح٭ می ہ٭ >ہ7۹۲۲ ب۲ ۹۹۴۲.۸ ٠
 <5 ٣ ی3 1 ٦ ۷8۶2 5۱ ک5: ۹۳۴ ۶9۳15۳۹

۱> ۹31 5:3۲۰ [۹1۳175 

 وہ ےہ وص ید) :وہ : باالازڑاکاَ: ہو ےہ پپ
 من مح ما 15 بو مج ٭ مو "ہ6 م37 5< ىراچس ہر
 م۰۲8. 1 5ا٭] ۱ ت0ج۰ ا3, 1555ا38) ۹۳۹۹۱ 38) 7
 ٣> +۱ آے عو بہ ٠3١ ٭کرزآا؟ ہی ہ٭ "مق

 موہ ٭ وقح پ1 وج 5] ا < ے ۳.۱ 5 ۱ ٭.]٣ءج
 (5) ۹ : ہہ ر7 مہ ]۳ء۷۳۱ کب )۶۷ ا271 ۰۲۹51 5ت
 ٦ قع أ۲ 5دہ٭ مہک 5۲۳ ہت "ہ۱۳ ٢6 ۹ی 27۴ ٭

 ]۳۶ 7۱۳ ۴719 ۶11 11 1 ۳: (.ع۰۹30))

 چا1 ج٦ ۱۹9 ٭راخڈج3: ۳۳ (م۳] 87۳۹ ک۳۲ ۳٦ ر5

 25 77, 1 ۹۰۳۷۶ .۳٣ 1۳۹۴ ۹5 1۷ )ر35 مت ہ8 ۶ 1
 5۳ ×٭تاج ہر یو ]ا۴5 م3۹ 2 >۲ )۳ ہ۲۴

 ک2 115 ۱)1 577 ۱۰۷ ۹7۳:۲۰ ۳۰×۹7 ٣ک ) ہب×ح

 شما

 نس دہ نگہ حد "م3۱
 ج9 57۲6:۱۱۹۹۱۳۱۲) 51571۳۰ ۹71۹6۹ *و-+7۴ ×۳ ۴۶

 ہ۳ 115-3115 8۹ ٭تم٭۱صک 87 ۹۹۰ ٥5۰6 ٠۰۳
 م6 ک۱٤ (ی٥) بح ٴجچ٣۳٣٢7 ڈر ہ تو م0, یڈ)
 عج ١۲۳" ؛ م ووع حر میےہج جیو 9

 5ج۷ 11 51۴۱

 وف( 5۱۳۹ : م۳ را۳ مج 6 ۳۴۳۳ م58 85۳ت
 جم ٣ ,۹۱۴ 5۳۳ ۳۱۲۴۱ ٢٦٦ ,)۹ 318 ۴٣۲۹ی ۲)" ٦×

 ةیرخس - رخسمت ۹ ءازھتسا 55 1 ۱ کان ۱۶ ہ۳۹ >7۳>چ ہت, 8
 75۰۴ 235718 6×٦0 318575 5۳۹۳۹1 175 ١ >--.. 8ئ 71

 ما ۳8] ۱ 7۳ 71107:76 ۴51۹ ۱۹7۳۲ 58 ۹۷۴۰۷۱۳۹ ٦
 جہبج مت ی٦ : ت۶۰۳۹ رات2۸ 8حج مج ۹۳۹ 869
 >۶ 5511571 591[ ةبرخس ٭ رخسمت ۹8 1 78

|3157 711 ۹۹9۴۶۴1 5 3۹۸ 

 ما ٭۳۴ < ہو 55ج ةیرخس 59۹| 2۶اود 8۹
 ۔ق٭ ہہ ب۳۳۴ ٭ڑزجچ٭ ہ ×3) 3)+ ٭ر٭٭تح >1 ]1
 ٭.٭ ۱ رع٭م چپ جو ٭ج ٭وپ٭ ث9 95۱ 3۹
 ۹5111 کی ٦× *زج٭. 675 ۹۰۹95, ۱۳۹ ۱۴۳۳۹
 ۱19۳۷۲۶۹ ۰۲۴ 5۹] ۲7 ۹۲۳۳۱ (53۲۰۳۷۳ ۶۲۳ >77۰۴۳ک٣ ہز۰.٭ ٭

 ۹9) 99۹ ۴۲۰ ۴ ×۴۳ ر۹3۹ ۱۹×۳٣ م۱۲۹
 می ×۳ ۹۳۳۲ <۳. 7۹*55 ۳ی ۹۰ کو
 8:3 رب ×٭٭٭ ٠× 13 ٠٭) >7 م۱ 7<
 ۹۱ ٭ہ"٭ ہہ ر1 ۲ چی ۶8م مہ 6
 مج 2:۰88 "۳۰ تو ہي ء۱ م۳۰۳ ٭ز×٭
 ۷ ک۹۰ 19) 19۲ 2۶1571 1 6 51 73157 4717 :۴۰9) ا۹
 م6 یيکع : ۳۹۲ م٣ .زچ 3ج یہ۰. م٣۳ ۶۹) د0 ٭
 جز1 3۹ فص ڑ7 ۱ ا۳ج یب1 3ج۹ )) ٭چ ہحج و
 ]و ×5× ہہ 3آ ہ٭ ۔زوحج٭ م٣٣۷٣ ٠۹٣۰ 68ج ٭

 ۱)۳۷۹ ۴۲۶۳۷۲ ٭٦1 *77 3-37. ۳۳×3 .۷۳۳ ۰۲۱۱ 28 5)٥
 یک ھب فط ہرآاکو بج ہجعرجا۹ہک ۰۳۹۰۱ :اڑ٭تج 5

 گمإ 6۴ ٣۱۹ ۴۳ ٢ ۳× ٢8۳۰۶ ۷55 ۳۹۹۱ ۶5ہ
 ت55 51۱ م٣۴۳, 51 5۹۱ 5 ہہ >3٭٭: ی3 رخ >

 تآووا9م51 11۳7۹ ۴۲۳۴ 5ا۹5 ۴۲59۹ 515۰ 2× ٭ ہر ١
 ۹5 کک3 و37 ۹ ۶7 5 ۲۶۳۳۴ 5۲۳۴ .۱۹3۳٣

 ۹۹8۶ ۱۹۰۹ 7 ۳۰۱۶۱۹25 (3ئ) ×۰۴ : ء۳۴ را (م 3<
 ۹ ×۷ ۶۱18۳ ۲ ۰۱۶ مج ہ۳٠ ۷ 5× ر5۴6 تاج ٭ ڈ<ق
 55 55 1)۲۳۶ ۳9 ۹11۳ ہہ (۳۱۹۳۵ ۱85 ۹9۹۰5 ۰ 7
 ج5 بو 75 7 ٦۱ہ (عت) ۹۳۹ : م٣ جج <۹
 ج:5 م۹5 5۲۳۷۳۴ 55 "٤ہ 54 1ا٭ چو ٭ي جے

 جو3
 جج ۶١ بج ہ5۹ 551 (38)۔- یے 601037
 ]ہی5 (38) 3۱۶۴ : تاک 5۳5۷۶۷ ]۰۱۰۰۳۳۳ ہ7ا

 ۹ہ ف<ےچ ۱۶5و ٥21ت 5٣٦.۶ ۶۲۲۳۶ :1۹ ۲> ۴۲۹۳ ١۰٥۰ ٭ م ××.
 ہ×× ۱ جو3 ×٭ہ : ه3 57 ہص٭× ٠۸ ہ و ٭ہ "×
 ہہ ب۳ راکو ٭[5ر<ک ہ1 ہہ ہ۷ ۸۳۹ی 5 8
 ]-٭ م51 ۲× 5۱ م۳۴, ۹ر7 5رجب یور٭<7ہ+
 5 (<٭ 5 ۲۳ ]ہی ہ چی6 ١۰ ۳۹۰ ]ک6 -۱



 رز3ا۳--ہیاق ۸۳۴
 ھج یسعرمم ہص جصاموجص: جہت یھ رم جے ےس إا یوم وک تا تک جت سس چی عت ہک 722077 جس فتح انس اکی اھم ہہی تاج پ تقھوصعجصاراا اپر اھت ھو امین نر رقرک رم

 ہ× ×۳۳ ×77 >۷ عرحا. بدحا 5716 ۳۴ 7٦
 وہ535۲ (7:0۰ر ٭×م جج ج٭ ہچ "9.8۵۲ *3ہ٭
 نینیلا وذ 715 ۶ا56 ۳۶ ۱ ×7 57۱۴ 3 ہ۳

 یەڈبر۔ج ۰۳٣۳۹ 353 : 0777.5 ۶۰× م5 107٤

 *(1۹) چو ٭ ٣" دیمح۔ شمعالا نامیلس ۔ رضخالا ناورم
 لیوطلا 33715 ۱۹۶۹ ۶۶۹) >۹ ۳ 31۰ ۴ا 8 7+
 5585 ۱۶۶۳۴ ٠ 61 ۰۹۷ ۹)۴55 25] ۶71 ۹۳۴۴ ب1۰٠ ۹۱1857 ۰۲۴

 ۲)8 ۳7 .(.عہےی))

 5۲۴ 1٦ ا۴, رج٭ : :أزوقو< (ج80) ٦] : و7] گ ي
 595 و۸۳۰ 5۰۴5 یڈ ہہ <۳ 9+ )و 1× ہ ء۹)

 75 31۴ ۱ ۹۹۳7۲۹5 ۹۱7۳۳ 3۰۲۳۶ 7۱۹7۴ ٠۱۰۶
 (511)< ۱ +۹ ۳ا57 ۱۲۹۰۳ ۳۰۳ ۹۳۰۳ >187317 13

 7-58 ہہ. ۰7×۲ 5۸)ج (مر)ر۔ہ ہ37, ×۷. ہہ
 یار ۳۷۳, 75 )7× (31:)-"۴ ۹۹۴۷۰ 4

 7)۹48 (3:)-م 7 ہ۹ پ۱

 17٭ 77

 و5 517506 3-۳-۰ ]۹۷ ×۳] × ۰)3115 ۷1×] ٥
 و<؟یو4 ۸ا5 ۹۹۲5 زو× 5 ہ۱ (م) نظ ٴ [,[

 قر سج جاب م۴ ہ۷۱۰ ہ5 ۳۴ ٭٭۲ ہ٭ ((تئ) 9
 ۹۹. م۳ ہو 0ا ۴ ید .م۹] 1)۹5۲ 906
 5۸7 ۲۳٢٢ ۴ ۱۰۷۹۳ 1۹77 نظ یو ۰۹ د۹۴ :۱۰,1 ۱ ی >]٭۴
 مٹا 2۱۹+: ۹5۲ م3, ١:۴٦ 5۲۳٣۳۰ مج ۹۰۲۰ ۹۱۴۱ |5

 ۳۹۰7۰1 ۹ ت۳ ۳ ۹۱۹۹] ۱)۹۲۰ (" 6۶5 85۴7 ٥٢۳
 25777 4113۹18. ۹۴۱ ۱۴ ۱ 5۳5۹3, (۳۴ 41۹۴ ۶۲۳۰, ا5ا ٥8٥۴٢

 63118 515, 5۲ 5۱ 7 ۴ ۹۹ 71۴ ۴۹1 )۹۰3 ٣٢۲۷۴
 ہو 55 ۲89 ۶1 77 ۱۰۲۲۶۳ ٠ ×ہ757۰۳ یو3 8878 6

 18:9:6 ۹7و4) 55۹ ۱ ۱۹۰۹ 3٠۴ ک۱۴ ۹۳۴۲۳۴ 81۸87۰1 6
 48, م٦ ہر76 د(٥ ×۲۳۰۷۰ہ) د۰۴ رات3 ×۲ ٠

 ۵۴ 9۹5۶ ۳۹۱۱۳ 5ا۹ ۵۶ 7 5 (5
 918 ۵5 ؟زک15 ۹۹۹۹ 8۶۴۹۹ ۴۹5 6, 8۴۹۹۹ ۴۳ 817
 ۹ 25۴ 277, ا737 8۳۹ 58 ہ37 ۳۳ و355 ××
 5 2۴ 7 ۱ 7757 1۹۰۲ دہ کا دات ۹ 8
 مہ 5ام ۳۲۷ ×۳3 ہ۹ 5۹٭؛ ۹۰۳۰8 ۹۷۳۱ یت (
 5153 1۲۶۳۰ ٭ ج5. (”3٭ 7×۹ ۱۴۳ 81۲۹۶۹ (35)۔-ی۹
 6٥147175 *٭515]75 (38) 8۴۴ ؛ نسحی وھوالا مکدحا نتویال

 للاب نظلا ہم ۳یہ ہّ٭٭ ہا و۰١ ×× 3<
 ہ1۹ ۰١ 555 ×۱ ۳۲ ىص 851517 5۲۳ج یدبع نظ دنع انا

 یہ 5۷۹۰, 577 5515 18۴۹ ٣۷٦ ہم8 رو7 م8, (۳۳
 5158 75 115۹1 38۱ ۹۹ ء7: 57777 ۶:8 31 3) 1۱ ٦۹۶۷

 ک 88۲۴ 71۹1 7157 7, 517157 2157 5)9 ١1۴ ("۲۳۹ 5۹: ٭×ج٭ ی٭٭

 ی9797 ۴1۳۴ 5۹1 575۱ ۹7۳۹ ٥1۳ ۹٭۳۷٭×٣ 15ر٭ 7۳
 5 5 ٭.۴5۰ آتا ہہ ہا م٢ ء۴
 07 3۴7 1)۶۲۴ 77 ۱ 7 ۲ 577771 (38)-۔7

 ۹۹17٥7" 75چجا5 )۹٦( ۴۴ : بذکا نظلا ناف نظلار مکایا
 ثیدحا 8ب 8۱3۱۲ 8۲۳ یم وج۱ مم, 03٥۲ ۷ مو

 1۹5۱۹۹۲۴ 7۹17 ٥٥۳۴ ۲۳ 11۹6۶1 ٦٦55 رات7

 ف۸ ھن رحعحس

 1 02 فآ
 >ل تھمجنایا تم ةلااوقناو ہ ا ےک

 7 لا قا عم داعی داود یم روپ .

 4 ےوو مسح ص7 ۲ ھس حس.

 تسشنوشسووم ۳
 الو اترتا املا وه نکل داو نین ھ2 27 وا ںہ اکما باغ ا تل ..

 اف ا نا ق ناملا یشن ا درس تی یک
 پلا نوٹ ملا ا نت تک ےج 2 7 ۲

 2 نوا ےس رکا یک ہلا ا نی .

 2 ده اودھ الامت ت7 7۶
 7 نو قل ےہ 7

 5 یس ین مهِضنا ٦

 اوہ مت :
 ۱ <7 +۳ ۶س عا ےس -

 ۱ 2 ام یار ومن ال لق
 نیا ق 5ثقی رکن 206 لصق رک ام ۱
 ۔[6 تلسا انا ۱ 5 6 نوا او یش وک 7

 مد ک7۰ ت۲ ہ٣ ہ”ج ہجج يق وجر چوو جچ
 17۱ نقز٭7چ ر یج+ مردگزج ۳ب حج جو3 7) ہجرو وہ ہت مج

 ]ج6 ہہ 57 ۲ مر یر وج)و مت 7 ہچ ت جہ۳ ×

 وہ وج چہ بج  .عجیر ید چج یب یبچ پررچ مر

 ہیچ جج ہ٭”٭ ہ٭×٭ 5۳7, ہریرچ توجہ جر-٭3. وج وچ / یمر
 ×۳ <7 ہتا77٭×ج یج جج ہ یس بق ہہرج 2 موج
 ب٭٭ م777 77ت ۱۱۸۰۰ نرہو 77ج مہم 2 ج6 ہت

 یس وجد >0 ۱ ۳+ ہچرچ٭ حج مج ٭5) وچ چ
 7۹۳۳ :7)77.۰ ر 7۴77 ہو ×۴5, ×۹7 ۷۹ہ وہ٢۰۷۳ یدمزر
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 ان5٦: (۴۳۴ 8۲۹8ہ 7 ۳" ۳138 ۴5۲۹ 21657 ٥
 جم ٭٭۹۱ ×7 ٭؛ ٣٢3ہ. ۳٣٣٣ ۹۳ "م. ۴۹ ٠ ٭

 ت91 ×۹۳ہ۳-تہ 5ہ 5< ۱ ٭٭۴٭ہی "۴۴ 7٤

 7718 5123) ی۶۹ 2715۹ 7۳8 ۹۹51 51, 51 ۳۰7۶ ۴
 مح 5 ۱۴86 5٦ ہ6 -3)و (۹۹ی 37 ۶إ 4 ۹3۹ 6

 51]5۲ ۴۹]. (۵۳۴ قو >۴ جت ×× "م5. 8۴ ج
 ۹۹۹۰ ٢٢ ٭٭. ۹۴۰۳۳ مح ٭ر ٥5.۹ ۹1 ۹9٭

 *98) 1 ہ18 8۷۲۴ ۹۳۳۲۳۷۱۹ 5۶] 513 ۹۰۹۱ ۹۹۴۱ 1 ۴
 5۴5 ۶5۳۰ أہم5ا3 8یہ >۶ نحو چو ۸1 6ہ
 نج ء۱۶۳۳[ "ہ۳۷ ؟مج ی۰ ۴۹۳۰ ؟۱٭م٣ہ"۰ ۴۲5ج ہ١
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 . ہہ  ہج جب ۵> ×۱۹ ہ× م۹۰۰
 7۰۲٣ 7 7, 5 بج ہک (>33)۔م٭۹ ہے چ٭ 8
۹۴ 5 7۶ 757۴ 5۲۲۳ :۶8:2 ۵۹5 88۱ 325 

 5175 3371 98) 6 5۳315 26۳۴ ۱ 7 ۴71 2-75 ۳۷۳٣۷)

 ات ایف نلد - دا٭ ۱ ۴ 3ھ >7, دو 7
 ہ13 15195 5191 ۹1 1۹) 71152 ۱۰۷ (۴1 7+ 7

 ۹ا ۲۳۱ ب٤۹ 5198 81۹) 387 67131 ٤ 37 ۹+ )۹۹ ۳9٣
 ہ٣۳ “75۰۲۳۰ ]۱ 5٭77۱ ہ۲ جب ہ8 اتا
 “عر]ہم جعح] میا مم .۶۳۰۱٢۷۷۰ 3ی ×11 ٣۴
 3ہ مہ ہ۰5 ۱۰۱ 5۲۰۰ 535۳۰۰ ۹) >ی
 دات ۶چ م۹ ) اج ما و٣۹1. .٣ مو ی٭
 ۳7 ۱ 57 ۳۴9 77ج ۴ یہ ۰۲۶۳ ۰)۱۳) 7 ۱

 عو, 18:67" املا ۹۱

 چ3 ہ٭ ٭ہ٭[نو ×0[ اچ ۱ 2۶ئ9 ۹5۹) (8ج ]
 ہ۴۳ هے ٹچ ٭یحہت بج "تہب ٭۹٭ "۹
 ]قع "95+ < "8۳۰ 55۱" ۳ ۴

 8۳ ۰ 55 ۶۲ ۳۲ "5۹, 37 "3۹ ۰۹۳ ۰۱۹195 7۲٦۴
 ×۱ 195+ 5×ج ہ 03ہ ۰۳ہ "٭ ۶۹١۰

 78۶1 ۶۱۳۶۱۱ 7)۰3ہ۹ ۳)۶ ہ8۹۰۴٣ ۴۴۹۳ 5۰۴ ۹
 3. ہ۹ 5۹ 71 ۹73 ۹ى5 ٭ 77×. ب۳۳٢ ٭چ5]
 57] ۱۰۳۴۲۲۰ 1+ ہ۴ 1۹ ۹ 777۶7۹ ۳۶7ت 77
 3م ٭٭7۱ 1ج ×83 جو5 ۹۹۳ ی۹ :کەر 7۹, 5۴
 ]8 2۲17 ہت 9 +1 2:۳۰۳ (23ک >1 77 ۱۹2 1۹ 7
 ۔ّ.× -٭ ہہ. ٭ماہ5۳ مج ۱ ہہ( ۶۳۰ 5<

 مم-ج1 1 ۹۵ ۹" ی5 کو: ۴5۴

 3.7 ات ۲ ٥۷1 ۹۱۳۶ ۲> ۲۹۰۲۳ ۱٠۰8 ×6 “۶ػہ۳ا۳' ۹
 7.۱ ۳ 785. ہ ×۳ ۴ ۴ ۰:۲7 ۰۱۳٣ ٥ ٦×

 7581 5۲۶۳۱۱۶۳۰۳ ×5× ہت وج ي ونڑترج م٭٭ 6
 کا ْبح-١ ۳>3× 7ہ منے نج وج ی ۲. 7

 م8 فل ۴6 رک 3ہأٌح٭٭ 5٦ ۳ی ح۳ ۳ ٣٦ ٥
 ا409 ۲۹ 5:9714 5ج5 ۱91 737۴ ۹739 ۴۹) 7
 وی.ے ال6 ۳ ۹ر5ک ×5 ب۷د 8۱ ٭۷۹. ۳ کت
 ب٭٭ ہہ بج رک پ5×ت <ے وو  ہ ٢ یی. 5۹
 ۔ےووآ× 5 1۱ك *195157 37۰. ٭ ۹۳۰۳۰, (۶٭8
 157)2۲ ۱ 7154ہ <۴ 6+ 8ج یہ >۹ م یی ٭ہج

 ج5 ےےسعوژمو ۔ مح وج. ہم ہ5 ۱

 514 ۹1 ۹1714 15۹ 5191 پ3۹ 18 1۱
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 جیوچ٭ +٣۳٣ ×۰ ۰٣ آئ. ۹۰۹ ۶۹۹ ۹۳ ١
 نج ڑچج بعش ۷5 ×× ۹٦۰ ۹۷۲۰۹ 51۳7ہ[ 3) ۶۱۱۹57 766

 5 9۲13۷ لئابت 9۹[ 5 ۱ طابسا ×۳ ۹۹) تہ.
۹15۱ 

 -٭۰)8, م۰۳۰, ۹۳۹4۸1 ہا١ا! ۹۳ہ ٥٥٣"
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 -ئ5 ]ی۱ ا3۳5۰: ب۳9 و5 7 ۹۴ ۰۹۹۲ ۳
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 ٭× ہ5ا3 ۹۹۳۰۱۰۲۰ ۹۹۳ ٢۴* ٢ ہو ۹ ٢ی
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 ت-٣۳ہ]]) ۹۹۱ ×ہ< ہہ ۹5ا9 ۱۹۹۴۳ کے٭۰ ۹۴5 6
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 ]نووجص !)×٭ ب؟بیاو کور
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 5 ہک +۸45٥ 6۳و پ٤ ج۱ ۹۲6 ہ ٭
 ٦77 ت۳٥ م٣۰٣ ما ہم مْو می ہ۱ م05
 ہ۰۹ ۶۳ 77 85 تہ ۹۳3 7۲9 ۹۹۳۰۶ ۳
 و ٭۰ ت۳7 ۳۴۲ 15۴۳7 ف۹۶8 ۴7 111 7۰7
 ٹما۳۳ ۶۲۳١ 5۲ د53 ۳ 57۴ ك5 ہ۱۳ ۹۹ 7
۴ ۶۱89۳۴ 80 ۲( 5۹ 5 0 ۲- 5 
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 ہ و173 ہہ عیرت *5 ٣۳٣ مت ہاذآت ٭٭۱ 9× ہک
 ےک ۲*۹ ۱8 5 حج. م٣ بج ۳إ 1ما 7
 ۳ ۱۰۷7۳۳۷7 ا7ج 9 571 55۴1 ۵5۸ ہئ53) 775 6
 ہ77 ن7ا 5-۱ م7 *۲۲۶ ۱۱ ۰۹۹۶ م×ہ ۱×۱ 7۲
 8م بب ہخچ و فہ. ہوھ ٭ ہ"ج ہإتع
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 تن 222كو
 ہوا نیقکلاولاوس۔.ہ_ ئل
 أ٦ ملن تم راج نوچ ںی ندیم لا نارکلاو “ی
 | ا2ا تاک وا تما ٹی یہانش نوردکلا لاقک
 اتوار ضرالا صقما ان ملح کیک دیت مت |7

 نوا قم ءاجامل یکاںاون لوک لب ہاقیفخ بک
 اھل ا الی ات تيکَيق وم راََکلا اوز دق |
 اندو ا6 یداورامفاتیعلاو اھت دم ضر الاو 03ف نی
 ا ہنشیرع قل یز و روم کرین ئنامف
 ليے لا ہمت نج ہار اف افر ش را رامنا ندانلژند
 4یادوح وا بول یز لین علط اھل تب لخناد
 .' تطصاق و وف مھلیف تب یورملا کک ای ۃںیب

 | بصاو ايوأ نا خو نوعرفوداعو بدو مند ولا |
 6 ںلّيعَد یقَحَم سرا بد نف وتت موق و کیلا

 ا نج قہ نل یقرم لالا خلا اتنا ا

 9چ ٭
 ہہ. ۳۶ 7 2<

 ا اس ئاراقےس قر ائصقاائ) ےگ
 مر چر٭ ر؛ +٭5ئ يرچ5ەںیچو ۹ : یر چہ یرڑوچ رح
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 ویر ج٭٭0ج یر اوج یرجوو ےیچچ وو مج
 ر7 ۳ ک۳۴ ی١ اک 77ج 7ج 75 7۹5 / (ےر ھچ<
 ہہ چہ۳۴ 7 ہ7 ڈک ہہ یروج یر رم رہ 3977 / 7
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 تو7 3ہ جا حر بت جہ ہبجو٭ ہ رو وج یک
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 ۹ ٭ج یج  یڈرور ۰ج ٭ہ ص۲ یورک م7 یوچجہ٭
 ×7 ۳ ×7 حیمر یجب ×بوہ٭۸ ٠ و ٭۳۰ ہہ 9٤ نج

 ٭ نرر صر زوہو٭٭ یو و7 أزوہ ہ۳ ۰× ج7۰۳7<
 ٭×ج7 م۱ ی۷+ ۳۴9۹77 7۳۳ ر (خدز) 6777 ء7
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 دہر وہ1۴ ۷۱ ٭7ج8< تہ ہبب٭ ×7 ھم
 ڈ7 مےر ہہ (چ ِ٭٭ برج د2 ہوج چآچ ڈہ× ۳ج7 7

 ہ۳ 7ج7 7/7 7777 27 یر ہر
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 ے۷ ۳۴۱ ۹7۰ ٭مچک٭ ٭ہہ ۱ ٭ ک۴ ٭<595 ۹ 8ار

 جچچو.: 5< +۱ یف ٭3۳ ی٭ ۲۶۹ ٢ تومرضح
 یہ1ےتکگا ڈو۹_ عوزر 85 55) 5 ۱۰۴۹۱ ۹۹۸ ہجج
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 چہ۳7 7-۴1 ]ٹ] ۶۴) 3157۰7 7۰ ۱

 دیت 55 >9 (یی)ز۔یچ اہ ۱ ×۳۳ ۴۱۵3 7
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 نام جس م۹ ج3 ×۳۴ ۹ 37۲۴ 7۳ ۰ 2۳۳ 7 ٣
 نہ 52۱۰76  (چ[ر <۶ 5 ی8 ۱۳۴۱ 8)
 ۳ ی٤: کا5 225 ۲۷۲۶ ۱5 ۱۹۰۹۷۳۳۰( ۹۳۹: ۹7711۹ 7 ۴7

 این7

 طول ناَُحِأَو _ ج٭ :ک (ک:)-ی۹ >۳۷۴ ۱۰۲۷۹ ۳188) ز۰
۱ 3 ۳۹۹ 

 کلا صا و ۔ ج و ہ وچ کیا م۲ ٭۱ ہ۱ ۴
 9 1۹۳ م۱۰7 ۳۰۱۲۲۳۳۴ (ہزاجز 51۲۳۶۹ دت ء۴
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 ک55 ۳9۷7 پک بہ7 ۱7ر٭5آ (۳
 ہ3 ے٭ ۹ ۲۳۳٣ "35 ۳ہ ٭لج 6 :۹ ٢×
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 ق8 ۱
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 ح8۳۷۲۳ ی5 ۹۴۳ 9۸۲۴ دیرر ۹۹1 55۱ (3) ۵٥
 ٹپچج 8چ ٭×یى ى ح ۹ ×8 ہک ڈاک ١
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 ِ نا تنا یتا اک اشک :
 : قی نک نت لت0 لا حمل ان
 ٌ یم رم نل یک نم ظ0 ق 7 5 لاتا :

 و ۃ6د ےک یو سک قا :
 : ام یت ہن ترایو اد بولا م دب کكِڈروضصلا قر
 : تے  ک مز :
 . ایا ا رت َ ےک ےہ

 ِ تفبدا آ2 ا0 ےے ۶
 ٦ لا9ا ںیم و ہر وو :
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 ڈ۳ ہ٣ 7۲7۳7 721 7|



 ہیس

 -د--ہ رت ہد 58 2۱۰ ا +7٠7
 3. 57 ۴۳ "۴ 5۴۳ >٭٭ جج ٭۹ 6 ۴۱× ٠>

 ٭ت << -و(ت1 68 م٭٭ہ۱ 8۳5 ۹۹۹۶1 6
 مے وع ٭ 3ا5 ۱46 ۲۹۹۸۱ ×۲۱8۳۷۳۴۳ ۹۹۰ 5۳ ۲ 7۴۳
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 مج 5])5 ۶۶ <٭ ۱٠۳ ۱۳ ۹۱7 ۴۰۴۷۷8۱ م٣ +--۳
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 <و8۱.8۹۰۲ کا8 م٣ ھ۳۷۷۳ ٭78۱ ] ٥1۴۱۹۴51۹۴۰

 ۳۳. >۰ >۳ ي١ ہد ور. کد یارک
 وجہہ. ۳ 8۷۴ ۳5 5ا۹3 ۵۲۹ 75۳ ۳ 1۱

 ہو+ ×جم-×٭ ×× جج. مج ہ.١ ٭ج٭ : قلَتْن
 نتفا - یتلت مو یو8 ہ9 ئ۹ مہ. ہ۵ ۰۹ ۴

 ہہ ہ۱ بنر یک اب ۳ 8۶۳ ۳
 روکا بچ م۴ م)٭[ت ۹۱6] ۱۹۹۴۲] 7)۹ نایقلتم ۹
 یی ہہ ہم٣ "۳۷۳۶ ی8. ۹8۸1۱ 857 ۳5۹ 98

 7ہ ۳× د١ ہ3 7 8۴۳5 ۴۳۱ یہا
 یف لاحتلا ہ۰ ٭ ب۰ ٭٭ 38ہ ×ج ہد٭٭ ٭ْج

 12۶5 ۴1۱۷۰181 ۹ 8+ ٭(١ج یب٭. ×6۴ ۱

 ںیم ×6 دعات یّیدرئچ) ہک جم  ہ 2و ہہ مڈ
 7× ×٭ لیک ہ٭ ت دعات جہ۹ 3.5 ٠۰* ۲٣۶ 3ہ
 دعاق تہ( 5:8 ۳۹7 ×7۹ ×7۱ ۶ دق ×6 ۳۶
 ”ڑچ می >۱ ٭٭ ٭٭ ٌلئک 7.۹۱ .٭ - ٠:۶8 ھ٭
 0آ. "7ج ٣7*۱۰ 577*7٦٦ ۴۶۰٣۳۳٣۲ ۰۰۳٣ ×.٣٣٣”7]٭
 ے0 5۱ 51 ۰-۰۳7 ۱۹۳۷ ۹۰۱ ۹۳۴ - " 75

 مرہ, ۳۷۰۲٣٣۰. 5, ۶۲۳۶.۱ 5<7 3 ۹۱۹۹۰1 1۹۳ مرج |
 ۹-۰۱۷۷۳۹]2۳] ۹۹1 ") 751۴۴ 2187156 ۲۹۳ ۹84277 ٣1

 ی۹ م15٣۴ 7 7 ۱1۴6 76)51۹ 5 (۴3۰۹ 5 .8
 ہ15 2۳6 ۰۱ج 361 5151 91 717 ۱

 3 م37 "۲۴۹۴ 3۹ ۴۲7۶۹ یەمر ۹۹۱ ًبچںک<
 2۰۲87 : ی7 ۶ ٥۹( ۴۰۳1 ۶۹<:91۹۴ ٦٦7 ۴۳۳۲٣۳٣۶

 2۶۲5 ۴ ب۹۹ ۷)1 )۲۹ 1۴۳۳۲79 7 ۱۹ ۴ ٥۱۹۷-3۰1

 ۹٠ : گ۷ کتا 5171( ۶۴15 5۹1 71۱۰۲۴ 7×7 6 7
 جب ہہ ٭ج ہی 8۴۵ ٭5٭ ۹ ۱ ۳7

 ےہ ہ۴7 (91۶۰٭ :. -(82۹--ه۹, ٭7تہ٭)

 ہ-ہوجج مہ ج8مہم ٭٭ "۰: لنا
 نمرود ۳۹, ×۹ ہ ۴۹5 58۹ ۴ ,8
 ہہ بج. "قی٭ک ٭ق ہ۱ << ۶۰۳۴ ٠53 یڈیچر ٭
 م555 ۲۳۳ : ی5 مج٭ ×10. 0 <۴ "م٭٭ ۱
 ہا. م۳ ۲٥۶۳" ۱)5۴۴ 677 ٭'چ ۹۱۰۶ "ج۴۱ ۰. 75
 ۵۱۵۴ یاو)ز ۴ : مج م×٭ )١5 ۳۳۳ 58, ء5٤87
 وو 9۴٥0 ۱776 +اق)) 3ہ 3آ 3چت *٭7 ۶5۲ ۴ :

 7۳ 7)79۹ ھ۳ ج7 9۹۴7 ۹ 57۱ 75.1 78
 جد .-د!27.ہ یور ہہ٭ "3)6. "۱1۹۱ 5۶5 (ا1)
 وج یەجج٭ ال5 ۳ ۳٣۳۰۱ ث٭ ڈو ۳ >۰



۲۹۱ 

 ۴75 ۹۹۲۲۳۰ 5 ٦٦٦ , 538۳۹ کے ۴ ۹۹۳۴ : 47,
 ]9 5۲+ ۰7 ۳9۸ , 6< ۱ 1۹18 ۹۹۶1 ۹۹۰۳ ۳م.
 <۹ ×87 مک مک ٠٠ 2 58۰ 5ا5 ھ, ۹5 5
 8و57 ہا ۳۶5 ہ۹ چیک ۳٣| مہ ہم. ہک
7 ۱ ۴5 ۱۹×۳ ۹۲ ]۹ ۳۸7۱ ۹5 5۳× 
 ×55 کج م۹۱ ۹۹۲۹۱ 36.۶.۶ ۹۱۳۹58 ۴۳ 7

4+ 9 

 ںیم وکیلارسم 6 ہد یںلاوم لات -- ۹(۴. 8

 >8 ۹۳۹591 ۳۹1 ۹1۱ 7 ہکآ ٭إ۳۹ ۶۱0۰۴۹۹۰۳۴۰۳
 یم جہ ٭يی: 07 8۳۴ع ی٭٭ 9۹ق: ٭

 ٥۴" م۹ ۳5۱ہ یڑ ہہ. یہا ۴ 2۰1
۶۴۳ 

  50 1 8سیل الا اایو ید ںیفلا کیا
 5۰۳1۱1 ۱۳۳۳) 7. 91 ۶ 55۱۹۱8 71۹4 د۰

7 1 ۴9۱۸۹۷۹ 

 پاڑآآ مج: اوم انب ۔-۔ وک ٭]7٭ ء۶ہ9
 ٭+ہ٭٭ پآڑآ < ُينَج د8 ٭٣ ٤۱× پاڑآ ھ۹ ۹۴ 5۱
 ہا آج ک۶ ۵0۳۴ ۶۲۴ 9۳ 5۷۷1۹ 3۴۶ د5 یہ

 تا

 تو 5۹71 37 77, ۶۱۰۹۱ 7٤ )08( 92188 ٥
 0× 7 ہ۳۳ >ز7۹1 ہ >×) ۸ ٭ہ, ہک پآڑآ ہ٭
 ہ٭×۳ 3ہ ہ٭٭ ۲ : پآڑآ دہ رت ہ ء۶ 7
 5 5۰۳۹ ۴5 ۲۳7 5 ۴ا 81۹ا 6 869
 3 : جم ٢× << ہ. پآآ ہ يََُع ہہ "وا ہ

 تہہ ٣9 عج 32۹ ×× 2ٛ ۹۱ ۰۵ ٤

 اذُھ یسلجم نم تبصا امم كرفغتسا ینا مھَللا ہدمحبو هللا ناحبس

 5×8 ۳۶۲ ۰۴. ہ ث85 ھ۰۳۱ یم 5چ ہ٣, ی٭
 5۴۲ "ہح٭ "ہ۳٠ ۹۰7 +5 ب۹ ۳۰ 5 91

 مت ہ57 ۴555ا ۹۹۱+۱

 ]ڑ3 (جم) 1×× : ہ ماق ۸> می 328 ×۳. یک
 ہہ ٢ ٭ 5ج5 5۲۹) ٭۱۹ یک ×5۶ حت >۹ 7٤

 <۶ ۴۲5 ]۹۱۲۰٣( ک٤

 كيلا بوتاو كرفغتسا تنا الا ہلا ال كدمحبو مھّللا كناحبس

 کب ےدسچچ۱١ چھ 8< یبد× ھ۰۳۱ ہم5۸5۱ ہت 3<
 یم ۶7ر "۶۱٣ہ م٢٢ ٣۳ئ ٥× ا۰5۹٦ ٣۲ ی۰ ٤1

 تل

 جج 5 ہم  (٭٭ : ِثَْْح مہ ]و مہ
 ماہ75 ۹۹ 31, 6٦ 59۳1 ٣٢٣ 58۳۲ "ہ۹
 5۳۶ ٣۳۲ ب٣٣ 64777۳5 5 ظلَح ى۹۹ ہ07 77

 7 86-807 ×۹ :7.٠١ جہ. ہا تا۸
 5۳ م5 (3۸) ۱. : ہہ ران ۶۳۳ :ہ>٭٭ (ھ۰۰۰۲۳7)

 7٦۳ 7٦۳5 ٦5 *۷۳. ہ٠ پاآآ ہ طیيَعح ۔۔يجو3) ۱
 بین نَتزامَم جج ]۴ ہ٭٭ہ٭٭ ×× : بی 853ہ)
 یے ہ۳ یڑ ہہ ھ 5۲65 5۲۳۰۳۹ ۳۰ ۲| 7

 دڈھد ہما چا

 مك٣م۲۰۰۲۰۱6 75 *۳7 ک۹۰ '۳۰] رک (۴3۲۳۸۰۲516 775 ۱
 ئے اہ

 ںیھٹند رجصچج جات ج۰ : م٣ 5۳۹ "۷۹۳۷۶ ۳۰۴ ص۹۰ (۴ت ۳
 ×ہ٭ م5 ظن تہب ×٠ م5. أم مہ ."ج
 1-15 887 51۹ ۴۷۸ ۱۱5 ۱ ×77 67۹ :۹) (3ج3) "ءء۴

 یے ک15 ہم 97+ ۴ یے ہ77 7 ۱ ×۰ ×7
 ۴1571۹ 6 ٦٦۳-31 (31۶) ٭×۴٭ 9اے ۲۴۳۴ .1۱

 7آ ۶۴۰ ۹۳ 311۹7:17 ١۱ ,1۱٦۷ [١× ۵۰ ٥8×

 ۰٤ لیوا رام رفت ۹ ,8
 مات ۸+۳ مح ۱۸ا0۱ 70 ۳۳۵۱۳۳ ۹۳ ۴۶
 جج نٹاچا ک٦۹ ٭ج ٭ق٭ ٭ 8یع یف 6
 38×9. جج 85۰۱ 8٭٭إہ 83۹ ۹ یەر ومص؟ج]
 د5 ہک وجوب ماہ7 0۹) ہ ٭مہ۳٣ ۳۳۷ ٭موج
 ]ا۶ ]۲۲۴۱۳۳۶ ت۹۳[ یڈ٭ ہ۴۳ 38۰۳ ۳۴
 3۹ ۰7۴7۴ 719791 7۳ ۱ ا7۳۹ ۲۳۳ ٣7 7۳٣۳۶۹* 75 ۹۲۳ج ۹<
 ا٭8 "۳۰ .., ف۹۳5 ؟و٭ ۴ ( (٭٭

 ۴ 1۳۷ 71۱۶۹۳۴6 ف5 ۰۴۳ج ۱۹ 671 7 2 ۹۰۳۰ ٦٦٦3
 551۴ ۰۳۰ 9٭ 3ک ]م۱ ۹ ٭ٴج حج وجہ 5 37
 ۹5٦ 7 ی۲ ٦۹۱ ک ۴ا5۰ م٣٣ م٦ ٢٢۶ ٭ ؛

 اوھبتنا اوتام اذاف ماین سانلا 5۳۹۹ , ہا ٭ ہ۴ ۶1۹ 86
 7 6۸8 ۱۷۷۴ 5157 7 7۹, 71۱ ۱512 ٠7۰۷۳۹

 نیوی دلا اہم لا و -- و >۵ ٭ک ہق
 مودعب ہ ۳۶۰۷۰ 9۴۳5 م5 6۳۳ ]۳۶۰ >۲۲۹ ۱۳۱
 ہر ۳ ما یت 911۶۹۹ 713) ہہ ×1 73 ۱6
 جہ ٭:(ک 67۴5 7 یب7 ۳ ہ ۹۶۰+
 ×۳۱ ۵٭ 5۷۲۰۴ 5۹۳۷۳ ۹9۱ ×5۲۴۱۰78 ٭ز ک۰5 ۹۱۰۹۱ 3۰۳ج ء۰
 ×0 ہہ اکا ۳۴٣۷3۱ مج ۴۳م 7
 جو9 لت م٭ "م۰۴ ]گی 8گ ۱ ب57 ۶
 موج ×32 7م٭ وج” <۰ ۰(۱ ۹ےڈ7 ۳٢۹۷ "ہہ

 ۱ 7 1 نم ٭٭) ۲۶۳ ۴۲ ۱م ٤
 ٦7 515 7۴۷) (7۹] 77۳٭ ۱٥۰۲۴ ُليِمَع ٦)337 ر)
7 ۴۰۰ 5۲571۹7۹ ۶۱۹ 2(4 ۱۹516 55:8۱5۰۲۹۶ ۹۱ 

 ج5: ای ئلااذخ -- 1< , ال 98 8 ٣۴۳٣
 مج 87 ×× ۱ ٭٭٭ ×53 ×٭× : ×۷ كرو ×8 جع٭

 سج ما" (8۷۷۷ ۱

 ںینعکت لٹ نژیوزآ - یتا ۴۳ ا۹٭٭ م١
 ہ۳. ما مج٭×ا5 ۳ ٭-]۷۳ ۴7[ ×۲۴ ۰۶ <؟[57ک: ٭۰ ۳×

 م6 <۳ مج ہ7۳ >۹  م٭۱ ۴۱ (۴ (۴
۱ (7۹(۳ 3۰۱۹ 1 ۹86 ۳ ۹( 

 تیار یت لاک - نی - چ٭ - مچ
 وج۴ ۹۳٣" ” ۴۲۹5۹۳5۹ ۹ فر یو ہ2 6ج
 9719 55. ۹۶ ٢٢٢ ٭٭ ۴۴۳۲۹۳3۹۱ ٣٣٣٣۱١ (ء
 85۱ ات ۳ج مج. ٭ مم ٭ہ)ہ٭٭ ٭ث ×5 ٭

 ہ53 ۳۳۳۲۹ ۳۹۶ 711۹ ۹۹357 ۴ ۹۳۹۹۴ ۴۰ ۹۰
 *7 6 ۶11۰5 8۳ ۰:57 ۴۴ ۱۲۶۲۳۲ ۹۳ نمو ۹
 یو ×51 (48۷۳۴۱ 55715۱7: 0 ۱۷۹۹ 1511۲5 ۱۹۳۳۳۰۷



 م۱۲

 2 +5 .8۷٣ 9ہ ٢> 88 ٭ :ق ٭×جی وج ی۹ مچ

۱ ۶7۹ 3۴ 

5175۹ 4 7 

 ان قلت وت ب۹. 8٣3 ہ۳۶ ۰۱ ۰5۳ 5
 ؟٦۳٦ | ۷8۹۹, 51451 71۹5 ا51 ٣۱ ۶15 7١ ۳ ٭
 ے۰۴ ۹۰۳) ×3 ۴ہ .×٣ ٠٠ ×۹ 7137۲ "_.7) و 7+

 17 778 ۰1۹8 71۳5 ٦ 3۶۹ )717( 37515 0185118٤5

 8199-27۹ 675178 ۴15+ ١۴8 ب9۶7 >۹ یک٭ وچ ٤7
 8۴۳ ۲۲ہ ے(ؾق۷۳7)۹-۴) ١

 یزِمأَتیدََو --مب 055 ۴٣۴ ی۱ "3۰۹ >۳ ۴
 ۳۹۹ 7٦ ۶۲۲۳۰ ۹۴7۳ ٦۰5 ۱۱۶۳۴۲ ۱۶51 2۶*۹۹ ۰۴]5۳ م٭
 ء۱۹۲۹ 1۱ 77 ٥ 5۲۳٦۳ 3۲7۹ (عت) ۹۱۹۰ : ی5 ٭8×ہت "۹

 ۲ 511 51556 85۴ 598) 7۳۳5, 5۱ ۹)39ا ۳ ۱

 ڈدایزوی2اوحاَبَرِپ ہہ ہو و عج
 7. ۹55ہ "57 *ر< ۱۴ہ ۵۱۲۳۳ م۳ "ہ۹
 ٭ج. ٭گ*5٭ ہہ ہ>٭٭ "گے. ۰۳م ٭٭ ٭

 ۲۹×٣ .(ئ۱))۹3

 ںی لتا اوم - اوم ×58 بیقت مے

 چک ۱ ٭ ٣٣" ٭٭ 6حج ٭م٭. 88۰ ٭ج ۱ ٭*ے چہ
 مس |۹٢۳۳ ×۴۱ ۰ ۹۰۳۴ )۹ہک 7 ۱

 ںی ک۹ 99 7 ۱ 7۳۰ "۴ کہ 7 ٣
 5۷۰۶ ٭)۳۰ ×5 ۲۳۰٣۴ ×۲۷ ۴ہ ۴۳5, ۰۱ 7۴
 جب چی ء۹ 88ہ كو١ ١۱ و. ۴ہرج 39

 م٭۹۳ م٭٭ من طج٭ ۱ ۳ج ۱8۰۲ 58۱ 8

 ہ٤۲: 8 اچ ۷۵ ۹۷۹۷۹۹۱ ؟[< 5101۹9۲ :وو.) م٭٭ ہن

۱ ۴۲ 

 5759 3 ۱۰ 2َف كل ناک مل ۔ہ*٭۹٭ ۴ 7۳
 ۹8۹ ؛ ۹۹۳۰ -م٭٭۰ ٭ی مس 3 "م۹۲۰ ٢٢×9 "م۷۰

 بو7 ۴ م۹ 59) ٣:۹۰۹۱ ]7 یج م×٭ ۹× *چپ 7۲

 ٭:7۲8۱۹ (۴۲۳۴ 41۹7)977 ۹۰ : ی٣۹۲۹ ۰ 3۲۴ 33 ٣۲
 37۹ "۳۳ ٭8گکی مچ ٛ ]مہ و5۶5 3< 887ر

 ۳7 ×۹ ہ5 ہہ ہے-7۳ )۴ہ 8۰6 ع٭ ہت و
 ے١ ٭ ۳۳ ے۶۳ * مج *ہی ٭ج ٣۰] ,ب٭

 7 <۱ م۷۳۳۰ .۹٭<.۲ جی 7رآک یو ج٭ 3 اچ< ہک
|۹1 ۶15 

 لْيهَم وُهَدَمَمكا قلاؤَا - عمس ءاقلا یو ,"٣۴ 6 ٣۴ وو <ے رد
 3187 ٦٦ ×۷ دیت ہ٭ ×۷ 8ھ ۱۶ہ۰, ہت ہہ وج ہ7
 ڈاک ٭م٭.جج. جعوآ مم جج مچ  یمر ہ ۴

 ہ-<ٔ× وں >۹ ہجبہووج ہج م جج یھب ٭٭٭ ہ
 ہ7۳ 5۶ ۲ ٠۰ .]۳ : 77 ہ۵5 "ہ٣۰ ہو
 ٠۳ 9ہ ۱۱ ہ۳ہ-۹٣۷٣ م۲ ]<ج : ۳۲۳۳ ۳

 د۹۳ ٠۳× ۵۴۶٢٣۲ ص۰٠ ک۳۳ ۲57۸ ٭ و9۰۰ (37]

 ہھدھچ

 ہ۱ تیرُثلا ۵٢ م۶ مح
 می ہیک ک -ج یخ دیگ با 0 .

 10م عا قو عمدہ شا مه نک نشا
 1 ومَوِممسلا لا اب لنا مِل یک اذا
 ٦ کی نانا صل تول اناَح سلو يه 7
 4 منیسو نولوقیان ىئردصاف او عل نام دو وایآ ٠

 ٦ لیئا نو ورق بق ںی کاوش لب تر
 إ کن نمراتنلاران مس پرو د7
 1 ہوورفلا ےن كا د یل علا نیم ول یو ان

 1 ما ولا یقعت وبا ہول تل او تیمضد یم نانا
 1 امو نئلوڈیاملعا نح ترا بانی رح كيا عاری

 ویئ' تھ ری"

 ا ۱ ہے حی 1

 یی اکر سا
×! 

 با

 ا

 ۔آ ںومؤلا ئل وسسس۔-ہپآ

 آ ۵ د3ا نژڑلا یا ہی اصل نو سوم کاکام

 (دےر ٴڑو) 5975 77 77576, 57 ۶7۹ ی ٭٭ 757 )7۴5 777 90
 وتٹج ر (مدر ہو58 ہہ ة۶ ص۷ جج د7۳ 857 ۳۴

 یک یہ راہ اچ یا 7ج7 یم 717۴ ر۹ج۹ ڈک
 ہور رہو جرہ ہ1وچہہ ورک [(8 1۱ (نو) یجج ق٭ہ٭٭۲ جہو٭
 ا7 ا ۶.1 7ج 3 سچ ا ۹3 2۳7ج۱ 7۹7 ہ77 7557 7۲
 ٔم+ جر یم أ5 ح٭<  پچجم×٭ ہ یسردج٭ :)ر+٭تآ
 ٭٭ جج ج77 78 ×7۳ ی۴ ہ7۰ ہد اچ >۲ ۱ر
 ممدز دم یو 5چ ہ۳6, ص7 7۰5 چہ موج یج٭
 ۔تکآ ہہ ہ٣ 3 ۲ک 9 7ج <7 چ 7۷7 ۶۹ی7 ۹7۹7

 بج یمر و37 چ بہ ثو ہ۰ م۳۰۲ جوج یج
 7×ہ۷٭ ۹٭×"4)/ یز وو چہ 7+ یہ یو.( /رجگوچو3آ ود
 مو ٭ عج جو ید)ر ہ7۶ رآو× 57۸ع مج ہ٭٭ ۸ک

 وجہ ۲ہ. ہر77 وج “و موہر یمر ج7 )07 م٭ ے5۶
 ہ7 ۳7 ی7ج کج 777ج 77۲77 977 ۱ (ع٥) "77ہ چت
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 ۲۹۳۹ ۱۹۴ 5۳۹ 31۴۶ ۱2ا57 ۱ ک27 >5 ۴۶۰۴1 ۴5۹ 5)7

 جز ٭ب ہ٭٭ (۴ ××٭۰ راتٹالاپ نْیِِشَتَْشاَر 3چ
 ۰7. >٭ م0 ۳۲۰ ی٭ 2.57 ۰ ٭۔ا ہہ ہ۴5
 5251 57٤2٭ 21137 ۰ ۳تا1۹ 3۴۶5 ۹۹۳۴ 1۹۹18۴6 7۱
 ۳511۹ ۹۹۱81۹۹ 7, 51۹ ۹3۰۱ (بت ۲۲ 1 ) ٥5۳۹ (ھ 7
 : م۳ 56۹۳8 5۰ 1۴, ۳5 ہ۹ "۲ مج "8: ہ5
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 ۔]ناوص ۹ج ی٭٭ و ۹× ۹51 ٣۲۳۱ ب۳ ۶۰۰۳۲

 ٭ک٭: م٣ 3٢۹ چک ۲۹7 ۴ .۲۰" .۴۰۹ ٠۱ ٢×
 م×2۰۳) 59۹1 55۱۹51 ۶۷3 ٭11 ۰۱۶۳ ۹81 ۴,

 م۳ 511 3۴ ۹8۲۳۲5۶ ۴1۹۳ ۹۴۰۰۱۰۰۰۳ 1۰7

 ٤ یڈ ہہ اڈا3ا 5۰۴ 5۳۹۴ہ 505۳۳ 5ج) 33۹
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 7+. ×۴۹. د۶ 8۰۴[ 8م۴( ۰۱ یَا
 رحم اد لاعل ی۴ ہ8 ہہ ہ٣۳ ×٭٭ ہ

 0:۹ ٭ ۲5۱۹ 3881 >4 آ۹ 7-۴ ۹37۳۹۰ 8۹ 7
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 ۹3۴ 3۹ ۴۲5۱۰۰۹۹. 5ا۹1 07. م3۹ ہ 87ہ ۱٢
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 ۶8۹ ۱۹۹] 5ا31 ۹۹۰۴1۲87 3101 ۱
 دھو سس و
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 ۔حمرو ٭ج× ہم ہہ ہى ×× ملت ٭:٭ب
 ج۲ یی)ز ۔-و 8 ۵ب مج نب 8ہ ٭۲ ×9, "۸) ٭
 قٰقطںہ 3ہو ہہ ۳۱ یز یہ ×۲۳ دم, ×۰۱ جہ
 جے مرہ :٣٭؛ ںييَش یر للٗیِرا زا ۴ ×۵ ٭رەچ
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 : ک5 ٹچ ہم ٭ ۳۳۶۰ ۹۹۹۱ ٴ
 ×3۸. ٭ح٘ج ٭  .ہہ٭ ×٭78۶5۱١

 7 5715 96 >7 ×۳ 1۴5 ۰۲۴۱ ک٦ ۴۴
 بج ہ موحجد ںصو و۳۵۷ .٭ 6
 ہم یی م [()ہ د5۴ ۲ 5, 55 ۱۹۹7۳ 5۲ ۲5 ۱ یاڑجا

 ے۳١ <٭ہ7ہ >*٭٭٠ ۳× ٭×یى 7 .۳|" ۹٤٤٥
 چ۳ 5۱۹7۲ ٭5۴ ۱

 تم ست لاتا ابال - دیا ×6 ۴۲ ×۲ 6 3۰۱ص

 چہ 277 221 ۹7۹7 (3ا0) ک 373108 71۱

 طا یکآزُ نت ۹. ٭ج٭٭ 8 ×9۰ ۰۱ ٭٭٭ ٭٭
 جج جو) ْے : 3مم٭آ ی5 مہ 4۹: ۴6 "۷۳۷ ت۲ج چت
 د۶۱ ۱۳۲۳۳۳۶ ٥ ٥777۳ ہ7 ]5۶81 (ھ5۶) ۴ :7۶
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 ہ١ مہ 315 ۱۱۰ہ ۱-- (جو3)

 ہا تٰرڈلا ھ٣  رکبطخامف لاق

 3ر اس ھو آ1

 1 لافانمیا یم نو یل باذعلا نانی ا.
 ۹۵22 ارم لاڈد ا یف نک طب عیعنف ا٣
 ۔إ اکو تن فو زیا نوتوم ںی دو ہل ا
 ١ تا وک نورین مہ قحلا میلا ھلعا فراڈ ٠

 .. اوھٹمن عل لق ا دون یوں ول اف نام الا دایلع
 -1 ودتوشلا ملحق ۂھژررمآ نعاتعت 0 نی یقاح اہ

 9٦ن ںی دس
 ۱ و6 قیا مو ا ود اوم لیک نم ود مو ا.
 ۔| اشرف ضرالاو 0 نوم یی ملاناو یاب اھٹین اما ا"
 _' لم نج یاقلخ یک یف ند نون ملا عف ا
: 

 ےس ٹْھےھےٛڑ کپ رکےت ےس جرم یحع

 نشتیب عا فان دجواف 7

 مر ڑجورڑرہ وہ : ہ واچع مج٭+م5 ہو7 جج )٭ر ۰۶
 (مدر 77 ٣75 ۶ ہہ ٭٭1 ہ٭ ۰۰ ) ×۰۲ یر می ار
 (تمد)ز ٭ ہرہج٭ ہو ہہ ص٦۶۳۹ 7ہم "58ر یمز ٭
 7)7۲۹ 77 ۹ 777 ہ797777 ۴ 778 71
 (ممز بب موہ و ٭ںمٔٔسٌٔ__ح 79, ہہ ہرجوج ]
 مو ۱ (مدر یجب م”×٭ وہم وج “قد مجہ و٭٭+ 7
 ۹355| (مدر وچ یوووچ ہ7" تج بو ہر5 م7۳۳
 ج٭٭ یس ۶7 7۳۷ چور مم ۔ر یجب 5۳ہ عی عر ی۲۳8۲
 ۷۰٣7] ہو5 برج جج ی7ج مچ اچ وچ 77۴ر
 مور یر وچ م !ج6 پ 7جب ۸59 بج ب وج ؛ مم چج
 حجچ ج ج *ہ٭٭؛ یز بج جج یربج ہ یو
 ہک ۳77 ک۹۹ 7۳۹ی 777 757۰ 7۳ ر

 ہ چہ تہقىتچچ  یرزز ںجم لہ عج ہ٭ ]8ج
 ہہ ہ7۳ ت۳7 مہ ۳7777۳ ۹0 جاہ / ید) ی٭ 7 7<
 ج و ر57 ج۹7 7776 ۶ تہب جج +٣ 778/86۱ (ھدر

 جچچ چک وت ۷۱ عمر بیع ہ7۲ بو ٭ڑو٭٭ل 7
 5۰۳۳۳۳۲ -جح "جج وج. *یرص٭ج د5 ٭ر٘٭+ ۹5 ی+ی وچ  ہج
 51 7 7۹.85۱ یر جی و یڑور ڑروآہک 7۳۳ ۴2۹7 7۲ ب٭٭< ء۳
 ھتچجہ8 أ٭ہ !ہںو٭ 7ر یدر ہو و7 )ہہ دہچوچ
 ۃڈجہجر 5۸ی7 ہو 26 ء۲۰۰۰4) 777-7 ر (م٭)ر ×۸ )7
 7 بو رک. می یجب ہو کبجچ رم
 ٭ہ×6) مر ۸ "پک ۹97۷7۳ ۱ 7۳ 7 7-7۴ 7
 85 ۴×  ٌمیدر 5 ھتّرج ٭6 رو ٭ مرچ 7 228 5
 ×۳ ہمر٭٭7 چہہ٭ہ ]جر یمر ہم بچرک5 7ج ہ85 چ۹

 5 فرج تر بج ہیر چہ ا 77 ک7



[۹۳ 77 

 ہہ ہ ×ص٭ وو مہم : الل ْشِلريِباُتلَخاِم
 نمی ک۹ 918 1 6 ×۳۳ ی٭۳٭ "033 ۲ ۴
 3 ۰۲ ×15 ۳۹5 ۱۹۷۷ ١۹77129 ۱107 2 6۰1 ۳۳۱ (ی+)

 مچےق مچ مع ۹7ی ؛:<٭إ ۰×٣] ہ۳, ہت ۴(۱
 ہ85 ہ۳۶. جب ہ <52۲۶ ۳)8۰8 م٥ م۴

 ۴ ۱ (352) ۲15] ۹۱7 17۹ ۹× ٠× ٦ ١
6 373(5 ۹۹۲۳ 775 510 5۱9۷۲ 651 ۴ 215 

 ٦ 9511۹1 6 377 ۱۹۹77 ۱ك

 دو ۳٥۰م 5۰67۲5 م٣ م٦ 5۹787 ۹۳۰ م یک
 ۹7۰ د7٦. >۳ >۳< ۱ ۹7۹. 57 ۶۳ ۹ 7۹٦
 ٭ہ ہم ہت. ہہ مہ ٭ے ٭86٭ ۱
 ۹5115۶7,7713598 ۹۸×۳ یبدص×٭ مہ ۱ ]ا1
 ر77 دب )187 یک اتا ۴3 ۱ ۹۹7 ۹4 7

 جر 8٥۰( ی5 ہ۳۰ ب۰ م٣7 َیُْف ٣ج ٭چ٭

 ہہمج: ٭×٭ ت۹ +ت )×75  ْسِلرِلا تلخحام
 نی - نیّملانی3َ مم مج ہی ك3م

 ہا آ ۰۹0 ۶۲۹71 77۱ ۹2 2173 ۲۹71۹ ۹۹ 5:1115 ۴, 75
 ۔یوو7ج+ ٢× 0۳۳۰ 5ڈ, ٣۲۴ ۹۰۸ 5ا 5۳۹ ۲۹

 ہ9 3 8۳1 75۱۹۰۰۹۰, 5158 517۹9 (ب٭٭
 ج6 مہقے یک ہ٣ ی۳ مج ہ۰ ہ8

 ۳۳۰۲۳ "ا۰ 87 >۳ اک ۹۰7 7۴۱5 74+
 9۰87 951 ۳٣۰ ۱ ۹۹ ٭چ۴ 7۹5ہم ۹۹۳ 6
 ے٣٣ 7< ۰۰۴ ۱۲۲۹ >۲۲۹ 3-۴۹ ۰5۱۹ 7۱

 55 م٣۳ مہ مں٭ ءة”۶ہ ٭جر ٣۹۴ )٭ ٭قی ٥
 ٥۳۲۹۰۰ ۴< ۹۹۰ مات یک رو ۴ ۳ ۳٣٣۹5۹

 مت و× 5۴ہ ہ۱ ہ۴ 375 3×× ۱1۹9 یدەبر ×٭

 یڑی) م٣ ۱)۱٭۳۰ ۱ ہ۳. ی۶ ۹۶ 7)5۰۶ ك5

 +6 ت7 ٭ ہہ ۰ ہ ×۱۹ ×15 ۴5 355 5۱۲۳ ٥٤ ۲٦۲
 م×٭ مْر٭ا ہ 5 868ص ۳ ۳۱ ۳۰۲۳ 5< 7 6
 <8 ۲۲۷۳ یک د۳ ۰1۹1591 1۹77 ۹۲۳۱ ک٭3۴15 5
 و5 15ہ ×× *؟ ]ہ< مج ج٭× < ی مات یی
 تک١75 قو ۹7 ۳ ہ۱۳۶۸۰٦٭۱ ہ5 ر57 *).5

 (78) 8812 هاوبف ۃرطفلا یلع دلویدولوع لک

 هناسجمی و١ هنارصنی وا هنادوھی تن

 2۳5ر ×37 25 ۹ 2:ا ۲۰77:۳ ۱ ۹31۰17 515 ۴۶7-7۳
 و :جخ ِ.٭ 18ب ۶ 538 ہ٭٭ ۹۱۹۰8۳۰ ۰۴
 مچ ہر تو جدو ہہ٭ہ٭۰ م35 ہ۴ 7)8۷1۳ ۹

 چ۳ :ما +1 07۰7۹ ۳۹ ۱ ٣۹× ب3 7)278 ۹۹۲ 5۲7:5
 2> *1۳ہ 7۴ ۴۳ 18:518 < ۶:٥ ٣٣٣×

 ید ہ دان ۳ ۵۰ 05۱ ک5۳ 55 (۶۹۰--۲؛ ى٭؟
 دت 78 مہ پہ ۳۰ 88185 ۳١ ٭. 657

 79| ۷۶71۳7 ۹۲7۳77۹9 ۵۹۴۱ ۳۴ 775 ۴۷۳ ۹, ۴۰ ۶۱٣3۰

 ر٭ روا ٹ۳ ۴ رکیطخامف لاق
 ے ہی یس پک

 ے٭٭_ اج 7
 ت ۲ یس ےہ +ہ جے یر یی ےہ : ۰

 بی پہ ےن ںی دی جی ویک یی یک یک عی شب

 4 یں0 یر نوک لیفارخ الاول ماواحح لو ا
 آن او لت نام نم یا یاس ا
 ۔1 عوام تلف ما ٣ںیم نوعاطم مھ لب ةیاوصاونا ا١
 1 شلار نا تلخ نیت یک لا نور اج
 1 نادیىاامت ق زند ماما ندا یافلا اج
 1 كا ٥تا ۃلاوذ ین ازم دلعا نا نص 7
 1 ہں م6 عقشآ پو لو ود انک ئل ا:

 6ني لا وک نواو مک نیل وم

 ہ1 هیزت لالا رد پری ووطس پو وظاو ا۲
 4 تقاولكن باتع نا سلا صل او ولا تخلاد ٦
 21 ہار ا لاز ت رو سوا کا تک کن زاد نودلاک ا
 ہہ لا نون یخ قم لا نال و وک موڈ ٢
 إ6 نئ ا یارک دا مد لا شد ا

 ےۓ ۃۃ ق ےۃ۔ غۓ ے قت
 ےہ کہ شپ رک کپ

 (مج) ہ۰۱ ×ا عی ۶۹۲۰ (۵۳ ۶۲۳۲ 1۹78 ۴ 8 8+
 ہم سیکس م6٦1 ) -)) ۱)75۴713 (ھد) ی× 1۴ ۶
 ہک 301 کا 3۹ج ما ہں کا ۳ تا. ۱5ا۹1 ۰
 5۶.۰٢] 7 ۴۶۱ (ھد) 5ا 1۳ بج ہما ی٭ 85

 85ہ ہ٢۳ جج: ہو1۳ ۰۳۳۱ (ںت) 6 86 ,٣5۹6
 ےج و ج8 8۹۱ ید ۹۳۱8 ۳۳۳8۸ ۸ 1۱ (2ے) ۹

 ہا3ا ۹۹ا۳ ۴۴۳, 6۷۷۷۲۱ ء۳ ۹۲۳۳۹ ۱ )٤٥(
 ج5 ۹۹۰۳ ۴۱5 ۳575 ۲۸ ٣۲۳ ہ ۶ م1۴ ۰ا ٭ ۱

 (مو) <8 ہ۰۹ ٦ ۱5 8891 ۴۲٣۴ ی۰٤۹۹ یت 877 ,٥ ۱8۰۹۱ ٥۹
 لہ٣ 5۳۳ ۳1۰۱ (ھد۱) 38×× 5۲۹۳٣ ہما 981۹65۳

 “جو ہ۷1. ۶۹918 ۱ (ھد) ہحو٭, یک 11857۲5۹4 ۵۶۲ 515, ۰٢
 ےہ)ج ق5 7و١ ۰۱۲۳۳ 18۶۱۰۱۲5 63آ ۴ 5٦٦۹ ۴15 5ا
 وہ5118 ۶۱ 517 ۱ (ا3) 7تی ×, 5159119 ۴۳۳ اڑا ۹1 515 1115

 ہ1۴. د:۷۳۶۳٥ 6۲81۹ (1 7

 حا و
 7ع 9ک ۱ 519315 ہد

 ہی بو۳: ٭ ہ9۰ .1۱ ۰۰] ۷×٣۲۹۳
 مز جج پ!؟ہہو, یز ی۰ 656 ۱5179, (ت) 8۴3 *ااگ,
 م) ٭ ٭مح---.۳8 5۹۱ "۱۹۳ 5ك, (ےھ) ى×١ >]چ5 8۳۶

 میز ی۹ 98۶ >37, (۹) ۹۹۱۰۴ *۱۴۰۳ہ؟ ,۹۹۰۲1۹ ٢×
 م) و ہہات 11888 5۳ ۰135 71۱ (ج) ء1۶ ۹۲۳۳۰ تہ

 ٭قق ۳۲ مم) یک ۹۲۴۳55۳۴۲ 7 ۳۶۳۳, مد)ز
 8717:۳3۳۳ جاتا ۹ ند) 5 ف۳ ۹۲88 ۴۲

 ت۱ ید) ہ۶. م٣٢٣٣ مو -٭ )۹ ۶۳۳ ۹
 می 86 ۱۵ 55 ۱؛ یو) ی٥: ]۱ 6×5 : ی؟. ہ3 ہاقآ آہ

 ہ59: 19( .7۰٣

٠ 

۵ 

 وجوہ - × ۳

 ر0 0 و ہک و یہ یش یھب رش



 غ۹

 -قحم ٣ <۱ ۰5 وک 01+ ۴۰۰ 3+ 5۶۰ ۴۹۳ ۱ (۹) ۹
 ۶ (۴۳ 2۱8۳.5 ۰:۷۴ ۳ ہہ 0۹۳55 70 ۴
 مج )ر۔-ج میت ×٥] ۳ ٣۳٣ کا5۱ کہ ءہر٭ ۶
 جہ م× 7 ک۹۳. 5 2۳۳۱ ۴۱ 5*۹ 5۱۴۶ <٭٭٭7
 و ۵۲۹۰ م8 ۶۲۶۱ ۲۳ ٠۱ د5٥ر٭ 5ہ مم۷, ۴

 ہ۳ .-((۹۲۹5۳۳۰)

 +. ۳۳۰ ۹7۹۳۸ م۰۳۰×۲۰۳ ٭۰ ۱ ٭م٭٭
 یہ۱۹ م7۳ ہ۳۳ ٭م13 ہہنووک (م) ہہ

 ٭ 7)274 (31)-ہ۳ ۶ ۴۴ 330( ۶1577 ۲74 ١<
 ۔ےںبوو ۔د ۳ح ۱۳۳۴ 7-3 ت75 ۴۰۳۹ ۰:۱5۳۱ ۴
 51 ک۶3 8577 5۲۳۴٣۳۳۷۴ ۹۳5'۳ 76 ثرو (۹۳۷ ہم <۴

 چ۹ جو (۹ م(عوبچہ88)

 راُلارملاو -- روجسم ×18 رجس ٣۳ ات ! کتا 7+
 ج جج 5۱ ۹ہ ٭< ٭؟8 ×85 ٭۱ ( 0ِ

 یجت187 ۱م ی۷۷۳۹ تہ ۴ ۲۳۲۴۱۹۲۳57 07] ٣۰
 یے: -.]ک٭ ×1۳ ہا ۰8ت ]۹۱ ×۳۱ ٠۹۳ ہ6
 ہ[۹5] ×75 ہہ ر۳] 777 ×7× >مو ہا *۹۰ ۴

۰:2 5 ۹ 

 ٹچیراھآااڈرز تا د7 ×× ۰.۹ ×۰ ۴
 ×٣ ی٭ا< ×م×٭ ۱٠۱" 8٦ ہ٭ <7 6 7۳7
 . جتس-٭+. ٭ہ,. بصصحص--ص-٭٭.۰ يا  ہ ہ<٭٭۔ی<

 و3۹پ ۹ (8قا۰) ہد٭ و۴۳ ہے بق ۸٠ج7)

 ہبہ <2 یومر۔ہم ٭چ٭ ٭٭5 <8 ٭88 ًء
 ہم ٭٭: 8 "×× : ہت ہدجح ک3 یگگارو ہے٭
 225 یڈ تو >۳ ہجر ۔۔یٹر ود ٭۳ یەیر
 28 روجسم - یب 9۹ 515153 ۹۱۴۲ ۶۱۹۳)۶8۰ 7)559 (257)

 تپ ۰ د7 ۳ ۱ --(عقم۹ م7)۸)
 یا

 وقاد ند لاَ اکے تر تا یا .. 91 ۹6
 بہ ×ر98 ۱ ہہ مت ء39۷۲ ٭ہ ۰۳۹ ۹١١ کا

 ہر چ۹ ۳۹۳5 78۱

 یو. .٭ ہ5 یر) 7 ۲ت ٭5 ۰. 5 7
 مٹج<ہ ہدم یھڑ5 3۷ ۹7 مج (۹۰ ۳۳ ۰ ]مچ 7۱

 ٹو "م۳۱ ۰۳ ×7 7| +3۵ 8 ]۱٣--یق٭ ۳۳۸))

 ہہ ۹۳7 37 ار. ۱۰۳ : ×× 3۵7۹ ڑ۰ 7
 و. ۳۹۲۶۰ ي١ ۳4. ٭ م۴٣ ہ۱٣ <-57557۳ ۲۴۳۱

 78× أ٣ ۱ 7ہ (7۶) 99۸ ۴ 2× ۲۰۳۳ ٣۳۹۳۶۹
 ہن م35- ۱۲۷۷۰۳ قو م٭ 8986 ۸ 7۶6

 مہ تان ملا مَقارل ےل بالع نا ہں ڈ0  ٭٭
 ہم! ۱ہ 5 ہہ عج ہی 85۴ ہ5 ۱۲۱ ۲8 5۹٭۹<
 ہج<+ و۹ ۳۹8۰۱ ٭٭٭ 5۲ ×۷ 5958 ھ۸ ى٭ ۲ 577

 ۳ <1 7 7ہ 27 7 ۲٢ .-(3چ7۹3)

 ارومراملاروت ین ۲۲5۷ 5۲8 57۲۳۴ روم ۲
 3۱ ۹۲ 3۱۹: ۴) ×6 ہہ (5۹۳5٭ ۴۰۹ ۳۰ 7

 ٭ائ[0اطآ ۱

 جاب رجآ دج٭-

 ۹۹ ٢٢× 51۳ 55۰[ ۹۹۳ ۳ج م|مرک ہ 8ہدا
| 9۹]9(]97) 

 937 ۶۳۰7 5578 کی ہہ ۹۹۳۰ <۳ مج ×8 ۹
 5 مج 8 ۲777 251181 ۹۴ 36۹8 ۶۴۷۶) ۱

 قر نو مممدرراام تہ 5 3ہ ہ ×۰×٭ 8
 71807891 1۹ 77 ]3)۹ 1 517٦ ہہ, 5 7<
۳7 557۹ 51۹۹1 507 1۹۲8۲۳۴ 5۹۹1 (۶ ۷۹ ۴ 6 
 ٦> 58۳۲۱ ۲۲ کا4 ٢-۳ ھم, 51 ہ٣ ۳
 "5۲515۱۶۳۲۹8 31۷۹۴ ۳7۳ 873 ك5 :-۴۹۵۳) ۰ 1

 مور م جب 15۱5 یرج ہ م۔ مت 18 مح م۴۳ ٢
 حق ی<٭ 5۹ ۶۴۰۰ ہےچؿ يج ]۔ع, ٭ "8 ٣8۲ر 5

 )۳ 6: ۹۹۶ 515 ۴5×۴1 8:118 5۹018 ب۹۹ 378
 19۹ 5۲۳ 7۷۶۴ ۳۹۹ ۱ ۰۰۷ 5۳7۶) ب۶۹ ت۳۰ ۲٣٣
 ؟۹3 ٭ 52۶۱ ٭3 ×58 ہہ ۰۹ ہ وہ ×۹8 می ہم

 5518 (:۷ ت۶[ 1۱ 2٣۸۴۳

 ایف ×8. جہ ج ]جج م٭ 8 مم” چپ "مہ
 ۰9۰۴ 7۹80۳۴ ۱۰۲۳۴۴ 71۰79 ۹71915 ۶1۴ ہ5۴ ۶۳۶)
 ٠5۱ ۴۶۱ ۸۸١ 257( (۹۴ ۶۲۶۰۱ ہ7۷۰1۸) ۶۲۱۹ ہما ۱5
 1*۹ پا ۰۲۹۰۹ ۱۹ 1 ۲۲۴ ۶۰۲۴۱ 6 ھ۲۶] ٣7۶۹ ۱ 7× ی5

 ہم, 118 2-۳7+ ۹ 7 ×۲ 5۲۳۶ ۴58 7۳۳1۰۰ 6
 5 5۳75۱ ٣۳۱ ۴۹۲۳۳ :*۲۳۰۰ ٭٭ ۹۸, 58 +9
 ۴ ی۹۹56 ۳۴ "۳۹۳۹ 877۹9 ۶۲۴۱ ٥ >×٭٭ 65

 55۱۷8 55۱ یک ×6 .٣× چپ مے ۰ ٢ 5ک
 ت1 ۹ 5۳7۴ 0۹7۳5 ٦ 5 ۶7۹۶ 7۳۹۰7 ء9٭
 ۹۹ ۱۰8 55 ۹۳۴ ۹۸, 517ا ۲۹ ۹9 ۹۹۴ 7٥۹۴1 ہ٣
 57 ا۳۱ << ب ۳۳7. 3۱۳7۹ ہا ہہ <۹ ٭. ہ

 5۰ 11987 ۳۳۹) 65 ۹8 ۹13) 1 ۳ 5۸۰۳۰ 
 ۲5۴ 57۴ "۲ 3۹۰۶ ک5 ۳477۹ یا ہ7 7۹8 >7 ۹

 3آ 5۹۴ ۴۹ ۱ ٥37۲۳۶ ۹۴۹ ی۶ ۲٠۶ ۱ ۴۳ ہ55
81 

 تا قا

 ِوْقلَر اج ہہ یو ہہ ہ8, << ۰٣۰۱ ٣×
 ]ہک 55۱ ۹۳۰۲۳۰ چک ۴۹ ۱۳3۸۳ ثا و۹۳۸ (

 7۱ ی5 ٭ا5 ۷۶۳ ت۶8 77 5٤ ۰۴ ۹15 ):51( ۳٦
 ۹۳7۴۱۰۱ 78۶ ۱ یک 75 کا. ۸۳۰ ۹ 67

 ہ!!ھ۴ 5۷1۲8۱۰۰۲ چ۹ یا1( و3)) پ۲۹ ۹67 ۴0 ۹٦4
 تی 8۹۳۳۴ >7 ہ٭ 7ت. 155 3ک ۳۰۲۴۱۲۰۸۹ 3۹
 5 6, 511۹ 557 ۶۳۰ ٣٢۳۳٦ ۹:۳۳۲۰ 7 آ۴ 777 <4

۱ ۶ ۱۶ 81۲7 ۴۲715۱۹87 571۰5 1555 

 روٹننایری روطس پو ۔ یر ۔۔ ×8 ہ٣ ۴
 ك8 5۳ ۹۳۳۶ ج5 745 7)۶۲55 ۱۰۷۴ ٭* 7۴”
 م91 55 ٠5۱۴۳۷۴ ۱۹۹ ۹۲۴ 1۶ ۹۲۶۳٭) (۹78۷۷۷ 517
 >5 مہ مہ ×3۹ *مق مہ ٭۲۳۴ (۹8۱۲۲۳؛ 7۱

 رو لایا --٭٣١٢ ٥ مہ ٭ىی ٭۔چجچ



 ینا 1 ءء7 ۳٣۰

١۹ 777 

 35+ ۱۴۰ ۹۹ ١> ۹بئ ما ہ۹٤ 9
 ٠۴× 3٦ :× ہوش مز ُهَيَرْنْمُمعَتاراَنما لاَ

 مھتَتیَذ ۔-د٭_ 31 7۴7 ۹3۰ 55 >3۳۰۴۰۰۹ 7۴ ۰7۳7
 0.1 5۳۹ ۲۳7 ا 91۳19 7۲۹ 195ہ می
 <۱ -ک٭ 5 ۲٣۳۴۳ یر۹ "بہ٥ *٭کیو۱۴ (7۸)
 ۳ح : کا 9۳1 ۹ 9۳۹ >9 1--9٭
 د۷ چوآ ۶ہ.ج-۰٭ ]مک٭چ٭ فكکا3ہ5 ہ۹۹, ۱۲۴۵ 5۴ ۴

 51+ ہ۳ ہ53 کہ8 ہد ٢ جےہی بجاا١٥ 6
 ٭ )٣5۸۱××.(

 ×35 58-3۹ یدی) ۹۴۳ : ۰5 2. 8۳ (315)

 ۔5٭٭- 7۳ق (5:)۔ہ48 3ا ۹۹: ٣۸+ ہہ ۹3 را×
1877 7-۲۴ 71314۲1۹ 6(" ,۱۶۳۶۴ 57 71۹ 28118۷1 1۳ 

 ۳۹+ ", 5ا51 (۴۱۹5 5۲۲۴۲۱ 3۵7۹ ۹۶۱ 55 ۳۴۶ 51 ,٥٢
 ک۹ ۳ ۵ہک ء۶۹۴۱ 58 5۴1 5۲ ۲۳۱م۱ل 7
 ۱ ۵5 07 977 ۴7 ۶ <!5 417۳۳19. و۳7۳ ۹۳۹ 7
 ۹ 5۲86 755 ۴) 5:۶ :۹87 ۱۱۶٭۱۰ 55 5۶۴ ٭٭
 تب ]۲۳۰ ٭ہ) ۰ 5۲۲۳٣7٥٣۰ 5۳5۶ ك5 91 ۴ 8

 مج  یج×ے٭77)

 +ج۹)2 ب۶ مووی 3چ م8 ۳۳۹ : ۹۹۹ 4۶5
 ی٭ د5 55 )1:۰۹۹1 ۹۳۳۹7۹ 7)۴۳۰ 7 5
 ج7: 3 چ< 5 ی٤: ۲۰۳ ہ۲۳ ۱۹ م٭ عہج ×*چەم
 ہ۳ ( ہ۰ ٭.٭×٭ -×ہ٭٭ فےا ہ ہہ٭٭ ۹8۱ ۰

 7.6676. 7309 ۱۳٣۳ ۶۲۶۰57 5۲۳۳ ١۳۶۱
 8 2۳۷۹ ۱ 8 ۹۳ ۱۴۹۳ ٣7-۳٣

 (9ا1ر۔ک23 44017 ہر8۹ (313) ۹۶۳۶ 51و18 5۹۱ (۴

 ما 1٦۹۳٣۱۴ ۱۳۰۹۱ 515 5۲۰۲۰۶ ای۶۳7 ٣٣۷۰ ٭× ۴ (1۱
 51 2۴) 5۹۲۹ ٦ ۶159713۲۳۶15, 51۰۳۴ کت ۰۹ 16۹۰ا 7
 ۳3 ٭ج×. ہم پ5 *.×٭٭ ٭8 0٠ ٭٭ 8۹4 ×ً×ع ۶
 جمے وک ہ۳ّ 5۳[ ۳۰۲۵۰۵ 4 ہ31 +3۱ کتا 585

۳8۱ 

 یف نیم نئ ام -۔ تلا < تالبا یچ 6
 د77 ]تار ۷۳۰ ۷ 0۳-2:5 ہ7

 قع 2۰۳۰۴ >۳ 9۴۳۰ ۴ ۳ ی5 +1 ۹۹۹۳
 ۹ 71 ہہ عی۳ ۳ اچ ج٦ ۴۳ >۱7۳٭ ۹۰ >۰
 5۲۹۱۹۹۲۰ 51118 557۶1 ا۹ ۳ ۳ 5۹۲۴ 7771 ۹ 1۱

 تو بام یرما لم -- 1۹. 97 71ت 7 ۴
 7 ۱۱۹۲ 5۹ ۱۷۰۲۳۶۹ ٥ا٦۱ (۹۷ 57 7۹ ۱۹۰۳ا ۱
 ۹. ک3 ۰ "م۳ "۴۴۲۳ ×۰۴ ۴

 ٢۱ ۴  ۰٭٭ ٠ہ ٢  ۳مے. 59
 ہ۶۰ ۵۰۳ ی2. م9۱ ۴ ٥1٥515 .۳۰٢٣ات ۹۳٥5۶ ٠۱

 ۹۶7 ج9[ 2:538 ۴۹ ٦ ۔(33+-:59])
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 ە٣ روظلا ۵۵ ۴ ہکیلخادخ لات

 ا
 دم 7

 ورک
ِ 

 : 2 ا3727 0007 :
 ٦ نئزلاو0 نمو اف روو دوم صم رس یخ ننکم ا

 تو ا وا
 5 می 22بو وس یرما یم ین 2س جس بنی 27 وس ا 7

 7 تاثر بسامب نژمئاپ ئل 7

 : مون لاک نون شام ۲  ةھكسب مھندادمآو ٌ

 : تو حر
 1 ںضمب یعرمےسب لا وہ ںوک کلو مھٹا ا
 : تہ سش الا نوا اسکی ا.

 آن نما ا ہرزلش بام ف مات ع الا
 ٠ كر توا و علل اوم ئإاوغ اک آ
 وی مراکش توا ولو اڈ ناجمال 1 واقب آ
 3620 اس نو2 ںود نال |
 مہ) یز ر3 ہل, 77 ک97 م۳۳ ۳۷۴ 7۲۶ خدز یخ تھ مج
 ےہ ہہ ہیرو ہرے. چہ و47 7 مک 2ح 3۷707 7۰7 71,
 مجبو چوک یرکسوچو مج رچ5 5م م)]8۰۳)؛ یدز)
 ہم7 موکجو ۰٘ص توحح ہ ہچ٣ ندر ۳ 87
 جج ۷ یرموو ٣۰7۳ ۷۳7 م77٣ ی٭ ۸ 7 7
 چہ وہووچج وچ ڈچجچج رر نیر 9ج ۲ ۳۷ ۶ ہم۳ ٭

 +۳ 5ہ ھ77۰۲ ہر37 یو عج 8 م5۱ یمر
 ہجوججہچ مچ مج مو ۷۷ ؛ 58 7۴ 7
 جج ×۳ کہ+و٭آآ”آ نٔر٭٭ چو ہہر مرر 2 ۰0۹4 ی۳

 جہ >27۳۷ 956 مہ ہ۴ یجب یز7 5775 1۹۳7۷779 7٦
 مج ×۱ ٭٣یرج ٭*مج مج میچ ہ۲ (3)/ یر 8

 یت 77۳7 ہ۹ جے5 یج+ ×۳۳ ×7 57۹7 73۳ / (حہ) ۷۳۰
 یر ا ڑ۶ 7ج 7۳۹. ۳ ہبہ 3۹/ مہ یب ۶7۷0
 جج ممر وھج ہہ چہ بج ٣٢" و7
 ج3۱ معر زہ بج بحجےجج ۳۳ جہ مچ /۹>3580+]7 ۱

 مد ہو ڑج ء بب 5و۷ ہود وچدوچ قحجڈ٭
 چ+ یدہر بی٤ ہر5 7ہ آن ہرے٭ مہ ید
 ]۳۲۳۹۳ 707 ×۷ چچچ و٭ "مج ر یر و 6
 قہ ہ۳. 558 موڈ 0696 وہ با” یدر ےو٭
 ےک نی نج رہ روڈ آو پ۳۳ 5

 577)3و7) جہ یجب ج۳7۰ 7٦ (دمز "ز۲ ۶۴ ج7۳ ×۳× ۶
 یہ٭ ۳۸ تب ہرج چ7 3) م۰۲5 ) (مرز ج7 (

 موم ج3 ؛۔×ب 706 ہمروہ17 ج٭ 37ت 7 ۱



 ہی ہ٣ - چی ۱

۴ 8۹۰ 517۹5 

 مأماورج 3۳آ "78 6ہ رج8 ۶۳م د۳۰ 5م ×ہ٭

 ہہ 5798 5۶5 ۱< ۲ ۱ ۳۷۰٣۹ ×× ب۳۳۰ "۲7۱

 55 5۷۴۰۲۳ ہ٣ ًت-٭ !قج مج یی. "و۱ 8

 515 ۹۹877 ۴۹۹ ٦1۱٥۷۳7 ۹۶ ۹77775 775 یم َكْنِعْعتلاَر

 ںیاگلا ۹۹, 55 5۲۳۰۴۱ ×7. ×۶5 ہم ج٭جہ مج٭
 تاک

 ۹53717 51 557 ٣-7> ۶۹ج ہ۳۰ ۹3۴7

 ۹418 5۲۴۳۱ ]٥۹1( 5یا8 1 1۲۸۹)۱8 ۹۳۳ :ز ی٭ دج

 5۶۳۴ تاج بت )۱۶۳ دبات+ ۷4۱۹5 :ج7٭ ۰ َكِرَردَمَحب ٌمْنَسَو

 مشق ناچج ۹ 5515 5۲۴ہ >8 جج م3
 ۳. ۲۰8 ت77 75۱ ہ٭ ہ٭ ۴۴ 8ج تع××٭ مم ج

 2۹.3.۰ ہہر ہ8 ×5ر بج رآ مج یو <6 جم

 3×۴۱ ٣1۹ (35) ۴۶۳۴ : ہہ ۹7آ ×۲ 5۰ ×ہ  :۱5)٭7

 ٭۷۸ 5, ہ٥ ۹ ۷ مہ, ۳۷٢-2 5۱۳۲۳۹7 ہک أء

 یٰلع وھو دمح لا ەلو كلملا ەل ەل كيرش ال ہدحو هللا الا ہلال

 ربکا هللاو هللا الا هٰلا الو ەلل دمح او هللا ناحبس ۔ ریدق ئش لک

 هللاب الا ۃوق الو لوحالو

 ی2391 75 ھم << ۳ ۳۰ ٭اا5 5۳ 5 7×× ×× +.۲
 <۷ ۔(3۹-چ37)

 785197. )٣۳۳۹* ۶ ۰17 < 7)7۳7 5۰7٠ہ ح>ر) :ج×

 53787 م٣. “۳8۳ ×۳× ٭٭۰ ۶۔۔یہ م٣ ہ٭ مہ ج۹. ھت

 ج٣5 پچ ڈی پہ. یؿ جہ ہي ڈچپے

 كدمحبو مھللا كناحبس -- ی5 ۲۳0۲۹ 7)7 ط٣٣ ۳.۱ ہ7

 57۸ 15۴5 (یھدھیر <٭× : وک ]×× ×5× ہ٭ ہہ ہدج ہ35

 ۹ 5191 ۶| چڑ وج )ہ۷ ۰۳ ۴ ٠۲۳۲ 33 ٭.×7

 5۲ مات 3۹۱۶۷۲۹ م٦ *۲۰۰ ٭ہ٣ مج و یو |٭,
 ا51۹ 7۴۶۴ا 58 11

 بود ہاو ھ5ا (ی۰ر ×۹5 یہ ہمم<× وعچ٭ یج0)

 1۳ : ہہ 7ج یب۳ ٣× 7ت, ۲۷ د٣. ج٭ےچ 7×

 ۳۳ ۳.۴ 7:1 ۴۳1*۳77 *7) ×ج. ×۰ ×ہچ٭×٭

 555 ك5 ۲58۳. "×٭ ہ۳ یہ ہہ: وچ جر
 91751]۹315 : 

 1 ٦

 كرفغتسا تنا الا هٰلا ال نا دھشا كدمحبو مھّللا كناحبس

 دكيیلا بوتار ([59683ج۹ ٣۳ م37) ا

 ہ|حف لییلا نی-99۹. 31 ۹61 8891 ۳۱ ۰

 ٥ ی۹ ۳۳ ف۹۰ :>783۹ .8ج ہر -.. یو چک

 رُجنارابداج ا5۲۹ 5ا5۳ 85 0ج ج۱ ید. جج
 ۳۷۲۳ 6 5۹759 ۹)57۹ ۶۲۵ 881 ×"ہ٭ (عوججۃو)

1< 5۴۹-5۹ 31+ 

2509 

 ہر ولا ۵۳۷  رکیطخ اض لا

 اہ ےہ ںی وا
 ا انکاف نام تنا ئل نج 7

 فلم ا قل مما یدراف نما فل ما “ناتریض ٦
 ا کور نو وا وال یب لاء بزم 7

 .4 تایلف یف ںومق تو لس مل ما پنورطیشلارف ما
 .ا 00نام لو تادل اپ نیک اش ھم
 تا ا تن ند رات آ
 ا ےس و و توا
 ۱ ۹نیرپام لا نم ہا راخ ہلا ملا نوں یک 7

 ٠ ا ہموار باس وا مکا نشا ادا

 2 ا 5 ۰ اک ۱

. 
 ۲ ی آ

 ٠ ہہ عج یل ھو ےیہوق) و طر وو بس :

 ٦ مو نوقعصب یف ینا مهم ولا وفلبیحوھرف
 ۔۔۹ إےںضص ط ەووصدووو'یى ے یک وو وے یووصو دو ا[

 ] تو (نورصتپ مھالو انس روش ںیئوھتٹع یش

٠ : 
 ٥س رم ھم ھی یع ےس 7! ۶ع ۳

 ٦ هموهكلارابداو ةحْنف لیلا نود۵موغن ناچ كر ٠

 مر ۶ وڑچ صو چپ جج چہ چچ ج چچ

 973 7 ۶ (ہدز ٦× تر ٭× ء یڑ> سرچ یورجہ نم مچ

 ۹و۳7 مج ۶ ٭٭٭ نو ہزت۹وو()ر مور 5 پو ٭رو7ٌڑ) عچ

 ہم۳ یا رہ یہ رک جج. قوی چوج ر مےر یروہ ۸ئ

 ۔ 3-۳ ج 7 جج ہ3 ۲ ۷ہ ۸5ج ج7۲۰ (مںور و

 ا577 ۲۲5/۲۵۳ ٭ پچہ٭ ×۶ ٭]ج 7 عج ہرو چپ جو جر

 مور ہ7۶ جج 7 ہ7۳ 7ہ 777۴ ہہ9رو جہ 7 زور

 .م5 ہن وج نر × بج مج وچ جے و

 7ج۲ "9 اکڑ و7 ۳۹ مج 7 ہر5 ی۳۶77 ں7 ہ-.ج 7۷

 یا( جج ر مز -ہ رہ ٭جہ7سہوہب ہج ہ7 ہم۳ ہہ

 ل57 قمر ۲ ٣۳۰۸ یرہ+٭ م7۳۳ */0 5 ہر ہہ یو

 ت۶ 5/777 ھ237۷ ھ۳۳۰ 7٣ ۶ یر ×7 ہہہہ٭ ٭ہہچ ہجسور ھچجہجچ

 اجرک ہ۳۴ ھے یو ی7 6+57 جج ۶ یدر ٦ہ يروہ جج چ چو

 طا۶ بحم٭ج وو ہہی *رچچ جج ےہ مچچ چپر یدز)ز پ

 2777۶ جہ 575777 77 قآح مج تم بچ يہ وج وج

 بہی ہور 0756] م1 ًھج !ی ر یور یرور ×ز ہجرڈ-چ مج

 ٭3+ ۶ت5 جی مت ہ<٭ ہ5 ء یر ہہ" وقوع مر یہر

 یہ۱ قا) م۴7 5777 جب ٴ]٭7ہ ھہ چمچ جہچ وج:

 ت77 715/7729739 ٭ج ٠۱ یەر) ہر چ7٭٭ک7٤ چہ یھ چہ ہر6

 5 جہ 8ج ہ٭ ہقورمچج یہ چو چر یرر پرو5

 757 77 7. ب٭٭ ۳۰۰ 7)7۴٭ ٭)ہ7۳ک<آأ ا تت ہہ

 ہو ہہ ×× آ5 بج ہ٭ جج ر یر یج عو وچ

 ہ۰ کک ی7 ہ7 ج7 7 تہ +577 ہجر 7۴



“۴ ۲ 
 اج ےس یہ یونس ےس رے ےہ وم ےہ رسی وج وچم درج سس چن ںی ےس ےیی حرج وس ود ہیوم بسی ےہ یس ےج یرویسیرک یہ دس ےہ ڈ- ہلکے سس سک یر ہے۔وہ ہر ہہی ہر شہ ںی ہر لچک

 تہ ىرت کار کا اف عار ہوم اے کجا جا اہ ایج اد اقج :دح ےن عج یل میت ھحم ا6 ہد ےب ےل تہ دب رت ہوم ہن ا ہک ا وار ار شش اہ اھ عد ۱ 0 نوک رپ فہ نیتی یک اے جا تو ھر ےگ تہ رتک نج یورو کک یس ے اہطفح 0ج بن
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 81 7×13 تق8١4 : 7کا 5 ٠۳٥ >7, 5! 575ج 1۹ (58)
 55 ہ۰۰ مہ ._۔ہیوقر ہ٤ دو8 -٭دہ- ٭ہ
 1۳5 ۹۰۹3 7 ک۹۰ 7771 (3۹38) 51677۳57 7۴ 7۱
 7ج۶ ۹:6۲۶۹ >۹ باک 717 7)۰۰۹ 7:7121 ۱۰۳۰۰۳۰۹ 7۴
 م×وّت می مہ ہ پ(خ+ حج اہ ۶۹8 5
 ہی ۹۷8 ہم٣ م۔؟ہجک 0ی ۴ ۲۱۲۳۳ یب ۹۹3۰,8)
 ڈ7 7۴ ہ٣ >۳ ۳۶۲۳٣ ٭تی ہہ "08۰ 3۳۱٥۳ ہ
 یرج ات ×15 ہی ۰۲۴ ۶۱۳۹۳۳ ۱7۶ ۰ 7× ب25 ۱۲۹ ۱ 7۴
 7۴ 3 ہے. یر :٘. : ہا ہی <ا۵فم ].

 7 1۹ 77 ہ۹۴ ۔(یعوجصج20) ۱

 ی5 ت5 جج وومج×< (3[83:)رم7 > 18۱ 501 ؟ ۴
3۶ ۹۱ ۹:۱۹۹ 77 57۲۹7۴۰ ×3 ۹ 7< 683(5 1۹3(۰ 2۲5 

5)8 

 ییا قا ح  -ج٭ہ٭٭ من "۲ × ى۹۹ ٥5۹۲7 موہ
 میم وچ ٠۵ "جں_جہا 5 جہ. ×× ٭965ہ+ ۹
 ہر<٭< ۱ك ۰ہ مت مت ]0"ہ٭ ١× “چت '
 |۹. 7938898 331 ۴7:5 ۱۰۴۰۹۱ ۹ ×75 )۱۴ )١: یہ

 ور مترجم ہواو+.٭ چہ ے_چوقر ۱ ٤
 جت کم ۶إ و ٣۹۰۴۹۹ ۴۶7 ۴۲7۲5۱ یم ۰ ۳ 7

 ہ۳ 0۹ 775۱۳۳۲75 *۶ن 2۵75 5 5651۱ ۹597 ۲٠٢٢
 د7 <5 <۱ جی۹ ٭٭ ہ٢٢ ۹۹۹ ٭۹۲654
 (کت535 (ہ8۳)۔ہ٭ ہل >ہر, 806 ہ >×۳ہ|"۶٣۲۳ 3:۷۱

 ۳٣٣۳ ۹985 ۹5۲۴۰۲۰ ٭۶؛ ×۳ ہب ۶۳۴ ٭ء]۹ ٭
 ۳۴۰ ۴۳۳۴۹ 55۰9۶۱ کاڈ 5۳۴ 6۳۴ و۹2

 ٹ5 ۹۳۸۷۰۱۱۴۹۰6 5۳۰ 76]۴ 537 5715 95 ۹۳۲ ۴۴ 7
 ]×× 77 ہہ م5۱کك۹۷۲۳ 7۳۶۲5۶ ۴۰۳ 8671۹ ف۹۴ ۱51۹۶۳۴۳
 ف5 6, 5۹۹۹ 3١ 7 ہ 3191 ۳۰۲۳۳۶ ۴۳٣ م5 رت 55
 مح نمو (ہ:))۔ی٭ ۷٠۱ج4 ڈال *۲۷۹ ۴۳۳۷ مل 7ہک<

۱ 85185 

 یارلَمََمََ -- یک ا3. ٭م٭۳
 ۵5٥ا 7۱×5 ۹۹ ۹۴ یے ہہ ہہق٭ ػج8) ہہ ہہ 8ج

 2 014715 ٥1۹ : ا513 ا5671 55585 7152:1119 ۱۹35 ۱
 18 ۶۱۹ ۳ 116 ف۹۰ 8۶۹۹1314 71۱

 ج۲۶۴ ٠۹۹۳ :3) ۱۶۲۸ 377 : ک -)55( 75181۴ ٥۶
 ی۹ 31 ۹۲۹۹1 3) ×۳ :رجےرو ۴و7۹ ۶:۹۳ ہم١ ۹۲

 نس ]م۹ ۷ ال ہہ, ۳-3 و (۹3۰) ×5. ہہ٭
 جہد مہ 650 آے 1۱۹. ۹۹ 5۹16757 5791 7۶۹

 203 تنوناعا
 یس ایج ہیوپ اج سا یک سد یب یم جا تر تھ و تردد تھی

 ہ٣ا ۵ا“ ےرکطخامف لاق

 1 0 وٹجئلا ناڈؤاا وللاوس۔۔۔- شب اج
 ہ1 نک یارو ید عا کب اص لام یڑ ھا اد ا
 ۔! و56 ی لا دیک یک یدالاوم نا یدولا ان

 1 ا5 یدا61 بیع لا یو3 داآ نایسوم باق ناف ا
 ٠ جر نو یزام لع یہا 9ار داوفلا بک ا
 1 ۵ یاملاة ام ںی دلا قدیر دل ا
 ۔4 ن طا مور صبلا ازم یغیام ہر دنیلا ینا اہ

 ٦ و ڈالا دلدل لا٥ ینا هللا ول ا:
 سج ھشج

 ىۓ :إ نوُمینَي نا طلس نامی هللا لنا اباَو ا

 نیر لو 0 ا ناک
 ٦ 6 لئالاوورٹالاوڈو6 ینمام لام ی

 غ ٤ 0 2ٴ
 گر 5

777181+7۴ 
 7٭٭ ۶)٣۹3 775 تد

 ہنی ہدوروج )۷ ۹)۷ 7 7
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 لخالا یئالای وَ یلیقش ا ےقيوذ -<رم و ہہ ٭ ١
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 ب5 6مآ ۰۱۱3۸7۰۹۹ ۱۰۱ ٢× 3۱۷۱ ۱×۰ ۹۴۶ ×ا 3<
 یەچہج< ع3 ٥۰× << ہہ ٭٭٭9ج ہ٭ ء۰۷۰۳ 7
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 جی 7+ یر مج ۴(۹ ,٤ 38 ۷۹۰ا 1۱۳۳٣ ٭۶إو ٭۲
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 د۳ ۹8 8۹۰۲ 56 ۱ بہ 7 555 ۳( 5:۳۳5 ,٥
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 5 ۹۱ 60, ۴7ا۳ 3۰۱ ۰۱ (1۳۹۴ ک5۹ ۲۴ )56( 5
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 ۴ و2 0 ہم۱ کج و۸7 مات ی5 >۰ 7۳
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 5۳۰ ک3۰ ۱)٣۳۷ 2۲۰۰9 ٭.٭ ٭٭٣۳ ٭م عی 8۹6
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 را اج دی اچ جسد را ارب سد وی ہک دجج سنے ہیر تباہ وید اس یس تناس جد کیک
 دق اپ ھو ھے ای ہیرف ہی اس یک ہلا رش ید گو : اتے فسخ اھ انا هی

 ]1ا 55۹ 77+

 8:ا9۹٭ ۳ ہ٭٭ ہ 8۹۳۴ : ٌنَعْلا نم نقل قاَقلا نار

 اَت ۳)۹8۹ نظ ×58 85ہ جہ وچج٭ و۱ یھ
 ١ ہ تا558 ج۱ ہہ×٭ ہ3 "۹. ۳۷۳ :ںدا

 فا ا1۳. د۳7 ۴۸۰۹ 838: ید) ک7۹ 11۹9۲ 81 ج٢

 ۹۳۳۳۶ 8۰۶3ہ ٭ ۱ 7۳٢“ ]دا نبووع می "وج

 جات 55۳۳۰ 5۱ د5 ۰ م ٭ 7ح 7أ وو يج ہن,

 ي۹ 537۹ ٭۳٢ ۱٭۹۹] 2رب --جک ۵5+ ہج٭٭ ہ۳ ہر

 5 1۹۰9 “۳ -ج 7 مج ہووبج ]م٭ ٭و۔ب ٭ 57ہ

 ےب مکا ]۹۹۰ ۳)۳۹۹. 5ا9 ء۱۳ یڈ جرچ

 اتر 5.۲۳ 5۳۳ (۴ >3۳٭۰ 7 ٭؟ج : ہہع >۷ :تظ.

 تاک د79 8-8۲8: دبع ہ٭چجج “ہ88مم۔”

 ]ا۹77 ۰۵-8:۰ ہبہ جتج جج. <چسو۔' ٭

 :ا7ت7ک ۱۹۰۰۳۰۵) ۴5۲ جہ "و د3 عء+٭چ٭ :٭٭٭۰٭ ×قوہ

 ك7 ۱ ك7 ۶٠۳٣ م۱7۸ ٥ رس ×× - ۳۰ 8۳۶ یو

 یک 19۹912 ۹۸۴ 7ا7 ۰ ]ہہ ہ۰ - بہ چ]ہ وچ

 ف75 ۱۲۲۳7 5775 ہ 18۹ج۳ 1ج ]م۱ 8ہی. "جج ہ۷

 7 618۳۳87 م۱٣۰۳ ۱:57 ۴۳ 7 ق۱

 رطحلا نعم وت نیشن ح ضب1 ہہ
 ۶۹۷ 1۰ ×۰ یھ ۱8۸ 3 جج مج ۹۳8 "مج

 17ج تن وی ۶۴۲۴۳ ۹۱۳۳ 7٠ہ ھج *۱۷ 8 *ڈو53۱

 تا8541 ۶1۹ *۱۹۹۳ ۳۳ 6 م7 ۱9۹3۳ یب جہ.

 ۴7۴۱ ۰1۹51۶۴ ا۹7, ۹۳ :ہب!و >٭ >:ت-.×)3 جج یج
 ۲۹۹ م7۳۱ ۰۳7۴۴ 8-۱ ۰۴× 5 ) ۳× ٣۳۰۰۶٣٣

 ک55 ۳ ۰۳۹ دڈ(+-<7 <٭ ۶۳۰ص ڈوکآک ہ5

 بج للتم  ھ٭ می "886 ٴ عت چب جج

 د67 ر۹19 ھ7 ۳۳) ۶ 1 | 7۳1 77۲۶ ۳)۶ (3)ج) - یو

 ٠٢ 37۴ ۳ا۹ د١ ثا١ >1 9۶ ۳۳] 9 ۰ ہ۳۰ ج8

 کج ہ8, 11۹ 5۳57۶1 5ا1 77۴ ی۲ 7٣.ج٭ 5٭ ٹچ

 2× ۳۹ ۹۸ ۳۰ ہ×۱۰ہ.ج٣۳ ۶۰ ۱

 ملال سارا لابن تیز ک۹ ۳9
 ل11 979719 [۹۳) *(۶۷۳۱) >۹ 7 2٣۷٣۳۳٣7۹7

 7۰ 51775 ا357 ك5 ۴)۹۹۸۹ ×۹۳ 1, 51 7 1۹١

 59, ج ۴ 0۲۳7 ۵8۳ ی۹ ۹۳۳۳7 65۳ م۳ م٭ جج

 ۶۱[91 یک ممل ×5۹ نر رآفج٭ د٣۳ ]|۱ "جر یىی

 ہ5 ×57 3+ ہو۹. ٭××٣٭ 88ج. ]بی ہ

 قملتە٭7 ہ۳۷ ۴86 د۹3 د7١ >٭۹م5 >:0ہ مج چو
88 

 مل نہ ہما ہد >ہر381 ہ ہ۲۹۰۰ج مچ مچ

 ج٭ ا۶ ۹۶۰ ہے یھہ)رز وع ٭ک ٭59و قاەب چیڑجوچ

 177۹۱731 ٥5۴ 75 ب۳٣ تانیس 7۹۱ *7785۱ .ْيتَت نا

 5۷۳۳ ٥ 5۷۰۹ ھ779: یز ہہج ٭مو۔ےج37] ۱.۱ ]جم

 نگر ۹ 5۰5 ہ۳۰ تا٢٦ ×۲ ۴۳۲۶۰ 6ت 5, ہم:٭× ٭

 71 نم الم تعا یکنال ترا ییا نو ان
 ےل نویس یز نا ایش رامآ نسل هللا ندات نا یھب

 >آ ندیم یاد کلا نکا غاپ ا
 ت1 قعلا نم ینا کلا نال نو نال

 ْنمِيِرلَعَآَوُه َكَِرَكِااعْلا نز ْمهْيلَبم كِلذشاَمّدلا

 >1 ناس ہلی٥ یلتفا یدعاَوفَ ہم نکلَص ا
 1 اولیَعاَمياژراسا نیا یز یل الا یامو توکل ا

 ٠پ ا الاول قال ا
 1 ان فتوما ںوطب قذحا رکنا دو ضر ںیرکا منا
 را تخ8 ینا نمی اء اوم کا

 سج ھ

 اجَنيعَلَءا ٥ یریووفذ بلاول عدی 9یا ڈالو ٦
 ڈی میچ

 زم لا6 قد یدلا یم رباو0ی دوم نشیب -ھچ ١
 < یس مالا ناسڈالل سی ناَو نیر ارزو ہرزاو 1 را یب ۶ی ہہ 6 ھی اب روق 7ة ص ا

 و موہن اس ا اپ اے چو یس
 و کنی یی 7 تہ کپ ص

 مار كج۳ مج بوجہ وچ جو مرجہ دو جب

 7 ٣5۳ اچ ٦ ا7 ے7 ۱ ۳ اہ ا 7
 بم ممر نو چچی ہجوبج چپ ج یوجچ مچجہوبچ

 +×۳ج17+ ×_ج ؟كچ جر مہر بج ی بچ جج مج ہو

 ہ5۱ م٭٭ ڈبہ 2وج ز6ر × ٭ہرج ر7 ٴی×+

 م75 ۳۰2۳ 5| خیدز ب×مج م ہوج جہ 7 یج  چج×

 ہری یز ]77 7 یہ تہ جج ۰۸ ج× 587 5۳ر

 (ممر 7۳77 8777 ٭۶۳ یب :ہکیچڑ ر کہہ ہب٭٭۰٣ :رزج زر ر×٭

 د۔او. ے|لو ہو مجج چی وج بج 558ج أہ جرم چپ

 799978 ۴7۳۴1 در) ۴۴۳۲۵۳ < چہ25 ہ۔- چچ چپ

 چو ج7 ۸57 جب٭٭٭)1 یرہج٭ ٭ج ہت]ج مج یچب

 +0کٹاووجج ب٭ نز٭ ٭ھ] یدر چ7 جج جج ہر ہ ہچتوج×-۳

 ب٭+ ژيحج !سج متہٍہ بجعب ]مچججم /جوج جہجہچو

 وج۴ ج٦ جج "ج۳۱8 موہ” >۳ ہ٭ چہ

 7۷ 1358 یوأج ×7 جج ج مل5 نج ںجب جبہ ہجو]آ

 ]۳۳7۳۰ ×7 59 727 ,)؛ حو٭ ہچرججج ہہ چہ ۲:

 ہ۱ ×۳ پی >×۳.) (مممر ۳ 7 نہج ر۷ ۳ ج۷

 ۶ك ہ۳٢ مہدر وچ وچ ہیچ ہ ہروھو چو ور (مےر یرچ

 ہ7۳ 9۶ 7۳۳۳ نج 7۳۴ ہر ھ7 ہ۷ ۶ (مدر ىز٭ 7۶ 7

 ٭77 ×) 7ہ ج7 7< مدور یھ  ڑبوکھہچ ۸یٛأکج ےہ پہ

 ہ۳1 ٴ ٭قىق5۶ ممے چیورج یچک جچ مہ مہ و

 ۳79 8777۹ ا ۲۴۳ ۳7۳ 7] (ہد) یڑ٭ ہچ> د5 ٴز٭  ہج
5 



 ۸ظ

.- 0 0 
 یت ی نکا تبعرفا - کا ×۴۳ ۹ ٭٭ "۴۹۷۷۱ ۷|

 اھ سم اھچسسمب

 یآ ۔ ×]م6 ۂیدک مج چی ۱ ہ5 ۳۲ ہر ۱59, ۲
 چپ ڈو ا36 ۹۹ مو. 7 وفا 5 (ة ہ85 .ث[ ی۷
 ]ت۰ 381 آ ۳۹ ۱ 5 ب۶۸ یبا ک8 ۹۹ ك5 ہہ 7
 ا ۳۹. ک5*۹ ×۳ ہ0 89۱8۷۶۲۹ ۹۹۳۶ ٢× ہ
 ۳1آ ٭۳۱ ٭٭ یر ہ۹ 8یہ ۹کر و قی پ8۱

 دمہ ]08 5ہ: می ہ5 ۶۱۴۹۲۳۲ ۹۱ 553, 5۲۹ ٣۴۴ 51٥۲۳۰۹
 یڈ ہے ہ لک جو ٭۳۷ اج رک ۴۹۰ 5۳5:۰5 51 ۶۹7۳

 ۳ 5۱۹۹) 5 17 )577 71ج [؟ج 7۴ 2, ٤
 ووحت 1×× "مہ م١ < ہا٭ لا5 8 7
 ج7. 3+5 ٭×٣۰۳. ةج۔ تج ٭8. تیا

 یوم ج7)3)

 یریوھٹ بیلاولوکدنجآ  ۔- ۲٣× و3 ۹۶۰۱ 8
 سس ص0 تہہ ہ۶ ہد ہچب دت ×× 7٠×

 5791 ۴6 " ہک ۶7۵۹ 577۹ 5۷8 ۱۹١ أن ہ۱۹, ٤
 9۳۸ "۳ وت ل م7 1۸۶| ۹۹۳۳ ج۱۰۳ ۳۹ ۲۶ 5۱5 ٤

 ۹ 7۳۳۹ 2 5 ۳۴1 ہ ٣۷٣ ٭٢ ھ 8 8.17
 ×15 5۹۱ أ؟م۰ ۴۹ ی3۹51 4/616 1:17 ۹۱۹1550, 77

 ٠515۰7۱ 5 ۴۲5 (۴۳ 5۲۳۶۸ 5۹ ۴ یو ×× ما ٤8
 ہ8 ×۳ ۳۲۳۳ م۱۰۱ ۴۳ 57۷۴ 3615 ۹۲۹ 71۱۶۳۴۱8 7
 ×۳۷ 76 ۹1 ۹۰۲۴ ۳5 ۳۳۰۴۳۶۲ ۳۴) 55, ۶۳۹ 5۹71۳۶ 5۹۴۹ ی5
 3۹ہ ہ, ۴)٢١۳ 9+ ۳ق ہ۱ ٭٭ ۳ ہ55 ۴18۹ یک: ٭ہک
 جم ہ اما ۱× ]0 م۳ ۳ 5۸۳۹۴ م۱۷ ء۳ 7۹۰
7 9۹17۳8 ۴ ۴1۴ 51۹ .578 ۹9 5 ۹1۹9 191 1۹391 ۹5 
 ت٣.<, ٥٥ ,7٢۳ ۳ ۲۳۹۳ *۳5 قم, یک ۳*۱ 5٠ہ ۴ ۹
 ک٤3 9715 ۰7 >7 × 8ت م7 ۹*۰ ۹٠۶ کتا ۹ ۳

 ۳۳۴ 5۲7۳۹ 3 ہت ی57٦5 ہ5 ۲۰۹ ×0
 لئ ئل بار یوم شش اتار ۔- ی٭ ا رے ہیمطےى ۱ج

 ]۰ 7< 7.737 (:)-- ۳5 8۳۳۵۰۰۱۹۷ ×× .لَر
 9 5۲8۱ ء افر ×۲۹ ۹۹ أ۹7۰) ۹ 3)۳۷5 رک ۱

 ا8 ۲ یار ہ۹ ۹۳۳9و, ×5۹ و۲۹۹ ۷۰۹
 ۹۹۹۹ : 50ہ٭٭. ی5 ہہ 8۰ (3) 5 ۰۲۹۳۶ ۴٤
 1 ۳8 ہ6 ہ1 5177 ۴۳۹۹ ک۹۹ 7۴
 م۴ 97 ۰*۶ أ8 ہ۹۱ 88 ی5 93)مج *٭ج٭ 8ج٭

 75 “7ک ٭ 11۹7۲5 ۱ ک۳۰ 9۳ ۰۴۰ ۹) ۹۰٦۹۰۹۱۱۹۹
 ہی <۱ ی رب ×۳ یک ہ7 تہ. ۹-7

۱ 2199 
 بم مہ *ص× عہ۰ یبرعجج ۹۳۴ ۹۳ .-ں09
 "8۷۷۳ ۲ یّر ۱۳ 1 ۲۰۳۴ ۲۳ ۱۰۹۱ ۴7) 77۰٤۱ ک5ا

 ات ۔ی٭ 3 ۰*۶ م١۱ بب ہثبقوا٭او ء۳۳
 ۹۴7 ۴۱*71 ب۰ (( ]7 (1۳8۱) 1۹۹۰۹) 75
 و٤ 5۳ 5۳۰4 ۳۳ ×۱ ہال "ہ۳.٭ ٭
 ۶ 287 ۶۳۴ ا۹٣۳۳ ۲۳٣۷۰۲۰۹> یو ٭.×××٭چ ۱ 7

 1۹ ب169 968 7۰ ۱

 مماع ہی ۱ہی گاکگ _ ..__

 مع ٭) ]جی 5 ۹15 ۴۹ 5 ۱ ۹5 56 33ب",
 2۹ ٭٭٭ 55ہ نا یب٭٭ ۶۹ جم 89ہ ۲۲8۹۳ ۹ 85

 5775ا عاوز جہ ٭۹۹۹؛ ۳۳۹۲۱ یو >57۰9 یے ۴
 7ج۳ ب۱ ۹8٣٣٤۳ 581۹1 ۲۳۳۷ 5ص5 ہ۲۶ ۱5 م٦ 0

 ًو٭ مے ×۳ ۹ جت 18) ”ڈج ۱ ۳+ ۹٥

 رات کا نوبت نام یز نانا ام لءاو
 نل م6 نینج یو 6٥م ۱ ی5 ۳۹ *۳۰۴ 3۹۱۲۳۰ 55
 937 ۹۳1۲5 "۲, 5۳۳ 5۴ ۹57 ×8۳ ٣۳۷۴ "3ج ا 3۲۹ 7)
 یک 55 ۱2 ۰۱۳۹۳۳۱. ×۷۰ ]ا25 8۴.( "6۹ ۸ج
 مج >٭٭ج ہ3 م٣۳ -.ہ -<  ید٭ بج ٭, ()ج6 ہ3 27

 777. ×۴ ٭۳ حج ت۳۱ 7.
 ہ۳. ] 6 ۳-1 77 ۴ ۹۶7 5۲715 5, 5375 1 (۴۳

 8غ٭ می "اتا 5۹ ۹.7۷ ۶5۳۴( ×5 : ۹۰ 5۳۳ 6
 ۳ ۹۰. ۳ 7×8 ہ٭أہ٭ 58 وآ ق۱
 وجہ 58 ء۱15۸ 7۲55۱۹۹7 ۹۳۲۲ 9ص.
 ٭+۔ج- ثروت ہل عج یا١۱١ ہہ ×× مک 7م
 ۔ہ ٭ ۷۰٣5 م٭ ہ٦ مب ج مم5 ٭۲ < جج

 185 55 ہ5۱ یھڑچ ہ۳۴ ب >. >.×٭ او ہ ۹۰ی۹ 6
 533۳۱ >118 5۶ 5ہ [۴ ۳ چی, ٭؛ ك۷ 8۴ ہا
 ۔مصو۱, ۲۲ہ ویو ۹۳۶۰ 3۶ی۰: *:9٭8۲ ہہ ۲ہک ۳

 یا9518 1۴5) ۹۴۹1 515 2

 یا نمبر اوہ وک شا اٹک ۴۹.
 0:889 ۶ا۹1 51۹) 6151۶۱۱۷۹۶, 986 8 ۳۴+
 بب میچ ٠۴۰ ×× ہو ہ- 5, جو (جیو.._-+ہ٭

 م۔ا 5 1 5۱ ۳۹)80۸۴۲9 ہ٭ ہک, × ہ) ۰۹
ْ 88۱ 

 ج٭٭ ۲5 ۹ 575 ۶۶۰ عئاورہ٭ ۴۰۳۱ ٹا 7

 688 ا۔2۶۳ ۱ ا 7 ۴ ۱ 77اچ (ج۰) 77

 کشا اتایکلن۔-.دلاوک ہ٥0 7۳۰ مہ یچ ×× 8۳۷ ٣>
 ۱×۳ 51۹, ی5 >۹ 3655 ۹۹) ۴ ١ ۶5:٣ ۱ ١۲۲۴(

 +۹۹۱3 تو 17.۹ ۹)۹ 7 ۔(ع۴]7-چ7)7)

 0۷ ۲ (311) ۹۰۳7۶ ٠77 3. <۳ یىعررز ہ٣
 3۱ ہہ. ا 317 27ی1 (2]7)-ی۹ ۳۹ ۳۳ ب٭ 7

 2٣ ۴۹ 5۴ ۹ مج ۹ل : و 18 "ج6
 ۳۲5 716, 55 ک۴۰۹۳٠ ۳ ۴۴ : 7۹ ۳۳۰ ×× یک 77 >۹.

 مث۹۳3)ج ۱ 5و1۰ ۴۲۵9 ۰1۳ ۶۱۹۹ 16۰۹۰۱ ۶ 1۱

 ۳ 7 ؛ بہہ ٭یہ٭۹٭ یجر۔ہ ی
 قد7 3۳ 5۴ہ, 7 0آ ۷ 25۹ ۴7 ۸ 5
 یک ۱۶ 5۲ج ۳7-37 ۳ج ہہ پک 'یچ٭ ہت م مج ۰
 مہ ×۳ : ہ۷ 5ا7۷ ×۳۵ 55 ۴8 ۱ ھچ ۴۴۶ : و ۳+
 جج ما ۶۳ ہ8 5۹ ×۱ ۴5۰ ٭۷ 8۹۳ "۹
 چھ ھم :١١ مم مِ وج ام ”و.ل٭٭ ۳۹۱ ۵۶
 515 517۳7 ے٦3 6۹7 ۰5 5176 ۴ ی << ۹۳۰ ۴
 وج5 ۹۴م ۶۲ ۶۰85+5۱ ہ۹ ٴ5 77نو 0و ۳۶
 و9 986 ×۱ ہ۲ 375٣۶ دت ہ۷۳ 8 ۰۷



1۹ 

 ۔۔۔ رزو |۲19 517۴1 5۷۹۲ (۹71۱ 2815 ۹11971553 ۹۳۹۹٢ کانت (, ۴
 "۹۹۸, )٣۰۹( ۱۲۴۶۹ ڈا ۹1 ۳۳۳ 35۹ 8۴۷( ۳٣

 ہہ تب <٭ :۶۲۰۰ “۷۲35 ۹7۷۰۷۱ ٣9ر ک3 ہہ بہ” ۳۹ وج

 ۹11۹ ٥۹ ۹۹۳۴۹۹ اا۳ م۴۳1 55 ۶1 ۹۹۰ ۹۹۴۶ "۲ج
 چو مورو +7316 14 1

 ےب جج ٭مو-٭ ٢× ×<۰ اهل لِل دکُثمَتَت نِاَد

 رک ڈئَم مل ہے مد ×5 ۱۶ ہمدو می ہمہ
 ٭] ۳7۳ ۳75 ۴ ہ۹, 97۸۴ آج 5۳۷ 3 ۹5۹ ہ ٦

1 ۴174 711۳7 75919 75۰ 771۹ ۹85) 55 

 یو (81111:-5 ۹۳۰۱ 5 ۹1 م۹ ۹1 ٣ ك3 ۹۳ 8
 3ج. ۹۳ وآ٭٭ 13۴7۰ 55۸ ۴۹ 3 3۲8۱۰۲۰ ٠۷۴

 ۳ج9 1)۳۹۹ 375 5۴ 3جج 5۱۳ ۹8 5۲۴ 6
 ۔٭ یو۹ 51 195 مہ بوم ٭ ہم ۹۲۳۴ :7 ٥۲ ۳ ا
 928 ۳ 5۲ ۹5٥ ہ۱ ہ۰ ہ٣ 6۳]) تم ہب ×8

۱) 7831۹۹ ۶۴) ۴۹5 55 +61۴15۳۴1۹1 5۹۹1۰ 

 ت31 81 ×. لسامَلِإ الل ضَلتنآر د3 ×3۲

 !میہ 5۳۰۲۰ 5۰۳ ہم مے 8 ٭ ج1 ]مح ۶۲ ہ۳
 بءم!حجو مم 8 مچ ۹إ بج ماجہ ہ8۱ جج ۳ج ہ

 ۹۰ ۳۲۸ ۱1ا7 تہ وے ۳ج۳ ۰ : ٦۱83۴۰۳5
 3ج ہ3 *۴ م٣ 7۳ 51 ۹17 ۹75 ۹17 ۶7۲

 ٦ 1*۶ 3۹ 8۲٢ ۹51۹ ہ, ٣خ رخ یک ج5 8 <٭
 يق×آ ہ8۶ ۳ 5 ۲5۱۳۰۳۲۹۱ کا را تا۹ ٭۴ ہ8۴ ۴

 ہ7 ۳ک ۰۱1۳ ۶1, 777 ۱۴۳۰۲ '7۳۳)۳۰ 338۴ 757 ۹5] ۱

 3> <  ×..>3)3 یىعر مو ×3٭۵ "ہ9 8ج ہ ۴
  5۳7۳7 *!5۰1٣۳۶ "۹۳54 ۴ ۱ک21 ,5 ۹۴ 38۲

 1996 9۳۲۲۲٣ ×7٭ خ٦ ٭ 7)3 ّقنرہ >۱)8 ۹
 7 ۴۲۴ کت ہمہ 9۲۳۷ ۹۳ ك5 ج56 2۳۷0۱۹۳۰۳ 77
 5 ۳18 ٥ہ, ۳۲۶۴ *ا197۳ *ج۳ ٭٭ *زھ3 ۰۱۹۹۳۴ ۴
 ۹01 ۳-۳ گ7 ۴7 5۱ 51۲76 ×30 یک وے 8

 یکل نیلا

 0 ہہ یو ۲رہ اہ سر رش رر رر ہر و
 0 ۔ول دے عئنمشم کدے ےس مے ہاته ےداالعاک - ےاقکت ا جرح ه1 ::8 1 2حتس ہنس عاد ےک ہا کج ےک کج ئل حس ےل دب کوا اسد 2۰ ئب ۔انا

 دم
 اھوصتاغشش بک

 - : --> مع ڈی ہہ ری ہچج جھک بود جد ریس ےس مچ تیمم
 شارع امت افق اف دا ا تہ رجب ست طا

 --× د. ×× نص. ہ×۷××٭ ×ظ: ×۰۴ و پ با

 5ار قل ئزَل تر 5۳ ہہ ٭٭ ؛ة٭ "۰:
 ےک 8۴ أٴ٭ 5۶ ۶ 5۹ 7۷ا (383) 8۹ 6 ۹9.

 3ٹاک ہک (32)-2895 ۱۳ ۱ 57571۹ (317) ۹۹۶۹ : ۴۹ 

 راھٹلا لوا یف تاعکر عیراب هموی لمع یفو 8۴م , 6
 ٭5 ٴّ <٭۲ ہہ "ہہ. ۳م وج (ی۰۳۲۷) ۱8 9ہ

 +1۷ ہ!ج ہمہ م ؾقوکج+چ,7)3])

 5و75 5ا5 ×۶ یە۷رز ٭۴۰ ْث٭ 5۳ چ4 وع ٤
:7۰ (73) ۱775575 77 951* 

 ۔ ہرخا كفکا راھٹلا لوا نم تاعکر عبرا یل عکرا مدا نیا

 ے۰, 515 1۴۳ :۰ ے ۱۹) 1۴, ۴۲۰۹ 7 ۹۹۲۰۷ 83۳ ۴5

 3۳۳5 7171 +ا5, 571۳ ۲۳. ٣× *م 6 ہم۰ >۹ ماہ5 جہ
1۱ 527 7۲۹9۶ 

 ے ہا راج مم رک 2
 )3 ہم۳ ہا. ٭چ٭< ہ٢ ٭٭٭3۔٭ یىیر٭

 لَکْیِيََِيف "ہ ہہ 8۱ ۔چ ھ ہہ 6
 ٠× ۳-[1)۹ ک2 ]575 ۰1۱3 ۴ :

 قرتصسحلا ہَلَو نوخَِمت نشجو نوَت هوا َمْْف

 نْورهظت مرا یا قا وکلا - (۹6-8)
 ۳آ < 5918+ (ہ1:ر-ی۹ >۶1۹)8 ۴۹۳۰۳۲ م۴۷ <٭ 8+)(

 ماج>1 ”۲۳ ک3ا م۳ *ہدچہ. 37ج وعود ۶۷ 3چک
 ٣ ی8 ہہ یک ہ۳۹ 6۳۲۹ ہمب ہ۳[ ۶۲۳۱۹۷۱۶ ک٭5
 ۹۳۳ تہ |۳ ٭٭٭۱ 5ا1 )مہ ہم اہچ و۱ ۰۹
 55 5 ہ١3 ۹۳ج ۶۳( 3ہ ۳ ×5, 16۴ ]
 ہ گہ یر >5)٭ 3۶۱۰۰ *1؟3آ ۴)۰
 ہ۰ 6۹ بہ ۹۸ہ ×ک و۳۱۰۹۳ ۶۳۳, ۰۳۳۰ ٭

 1 ے۹۹ 7)۹۳۴8 ×77 *]تج إ ..۶ ۴۷۳۳۳ ۰:

 یزغارنَو اَرزاَدَررَم الا یھب یا لا ناتالل شش نآَو



 ا گیم صف اھھتھعا اک ےطئوخس۔ عتج انکا ڈ  تقع ج اس ند سیم سج ےک ہئتمرت لجوم دوڑ سا پا

 یز موسی س نار --. ہا ۹ب 7 87٤ج د۰۶ ×۱۰ ×۱ ۶پ ھم وم سک

 مہ 51 ۹۳۲۹۲ 51۹5 ۴۳۲ ۴۹ا ×1. ۶۱۹۷۰۲۳7 5۳+
 ۹۹ ی٥ ۶۲۵51 51151 37851816 (719) ۹15۹ :؛ تاینلاب لامعالا انا
 ۹ م7 ٣ا ۳ 7 7 ۱ ۳۰ 5771۹ 5۶ 7 <

 ۲۳۳ ۶۱۴۴۷۴ 115 (۹7 ٭۱۳) ۱)۶

 ینا یر یا تآد -  ج٣۳۰ یے ۹ *٭چہ٭
 ہ6 ۱۹۶۶ ۴جج >7 مج ہم ب۰ ٭م٭6 3-۳۷

 75 ٭ |

 53م× ما ۶35ہ  3۲۴7 ۹۷۹ ک۴۱ ۹7 ۴۲۲5
 ۶ 79-۹75 ۳ ۹۹۴ 75 5۰۴۶ 5۷1۴ :1٥۷۳

۹۰ 1761 06:83751۹17) 1۹۴ 6۹1154(8. 6 ۶851 15۱55 53 
 ٦ک ٦> ب١ ف >۰۲۴۴ 7-58 ہہ ہ8: 0 ۴
 8م 601851۷۳5 ا5[5, 5۹71551515116 ۹۹۹7 7۳.۶ 681

 ]و گ8 1 ۳۴-7 [683۳81۹791 ۴۲۴1 ۶1۱ ک71 5)7173 ٥51719
0۶۴6۱) 851 ۳(1 +57۹ ۱۰۴۲ ۹11۹ 

 یک تمام تا - یب ×۳۹ ٣٢× ۹۴۴ ٭
 م۳۰ تب۰ یو :8۰۳۳ .) ہ-٭.۱ ٥577 ز۴ ۴ ۹۲
 د7 5 ہ2 ب979 ہ۸ جس. ٭ی 7 14 ۳
 م8 6۹۱۹۷۹۲ 171۶۶1 (1831۹۹] >1 ۱ ۹)۰۲3 ۶۳ (
 ٣٠٢ .۳88۰ ۹۹۹۳۳۲ ۴17۹ ,۲ 77 ٥۹7۹۷ ب۹۰۹ )7 6 ۲ 87

 ۴گ ۳ ۳156 ۳۲76 ۳۱ 9151 5:13 ۶۰۲۰ ۶۳ ٣٣

 ۹۴۱۳ ۴۱۹۹ رت م۹ ۹۹ 1505 13۷۳ ۲۶۱۳۷۲۳۰ 7+
 ٠:۱ 5ہ ٭ج مج یک ہر "تم چپ 6

 مات ۱۹ پ۹۰ ٭:ر-ر7تہ ب٭ 88۳۴۳۶۰ ۱۳7 1۴۳
1۱ 

 ا وین او - ءانغ ٣× ۹ 71 ک۹8 ءانغا

 ۹ک ×٭ب. ہ 9چک ۹.۱ ۸۳۹ 50۳۰[ یک ٭ ہ 5
 ۶. 7)۳ ۱۳۲۳ ۹ 7ت. ۴ ×۹ 1585 ۱۱۳ 3ھ)

 ٭ح+ 8 ما ۷5 ه۲ 5, 6۹م 6 ۱

 یزْکيلا ثروه لاَ - یرعش ی۹ ۴8 ۱8 ۴
 بم ۱۳ ك5 ۱۳ی۹ *ز51 +5۱ 55 1۹۳۸۳ 5 ۳
 اتچ٭ ۴5 ۱۶۹۱ ×6 ھے کل ۲۳۲۰۹ ×16 ٭ ۰۲۴۰۰۰۳۰ ۴
 ت55: آ۶ ٣۳× ۴, 127۰5 ۵ ۹۹8۴ 233), 115ج ٭

 ء۶۷۰۳ 7 ۱|

 یبا تا2 الامت كَكضا نا - رہ ٣ ٭
 ۹ر9۹۹ ×۲۰۳۷) وک. 61۱ 5۲۳ 10 ۰۱9۹؛ *زئ <5 یرو٭ ۹

 ا3517 11 ۶۱8565۱ 5۲۷۶ :٠ ڈہت ہت ج+ ماہر ہ5ج۶٢
 ٹ۰ ۳۶۱ 557۱۱۰۳۷۰۷ ۴۱5۳ ۱۰1 ٭ا57 ۹۹۳۴ ۱

 مج 1 ۳ہ ٭ت ج۱ موت ۶ج 9۳۴5
 5۹57۹5 ۹۱ ۱5٤ جج م(.5۶۳۷78)) >۴ ۶۳۳76 51 ۴

 "ڈ0 تا 151:94۶ (ئ۴۹
 اتکیکھہ و چٹ -.  72 03+7 ۸ِپپییپیتتت 2900 ۶9 یی 00-- 0000000۲ ۱

 ےنیئاومات ےج رام وس اتیک یتا وت نعت یاس وو و تروق اس کا برس رم عی۷ 25 لپ جنس یارو لے دک سات ے اج ارجن وج و فیر کا کپ کد وع اوس وک اکا یت دخ یز اھم مے اد ہے وار را ےہ ےہ ھکو مقا تعح اض اماھک راسھع ایرکاہرا ا ےل یی عت این دیس

 رکن زکام یز توَسدينَس او |
 1 تأامآوم نواں یباو كیضاوم ناوایاددلا یز

 دت نیند کلا ملا یخ او ایخآ اج

 1 یکظا او او موتإ لںیق نورین موکوا یبا فا دون ری
 ہلا خا ما شو یہا کئی طاد اج

 ٦ تم نیا٥لاَلارذَلا نیم لم ص یت نیر
 اما تارا نو نال ںی کيا ا
 رکنا نوکبم لو ںوکحسو ہند تیل

 __ اد0 وادب اوس
 ہّڈھمو -.۲
 | ہوثِحَرلا ملا ولا ے اپ اج

 ا2ا ران لا یو لتا تک
 عاد
 وت

 چپر یدر یدچ ,مب]کا٭و ں7 ڑوو ٭٭۷[ا83 ید)ز وچ
 ط52 ب777 ٭ 4و+ یور یچم 37ج نیب ہ وچ یءز یچ٭
 75 ×78 ڈی وع دج ہ جزقر یدر یججو 3< مج جیب
 -5 عجب جر یدر جج یہ. ہمتوو بوت یر یج 5ج
 7+ جج ہ جہ ]ہہ جور یدر یجب 9م و و آی

 گھ,۔ر مور 5ج بہو ہہ ]ہہو وج ھہ "نو ج+ یرر یج٭
 ۳۰۳۳0 بہہ چت ہ3 75ر (مد) یجب یر رک
 جہ ٭٭×٭])7<ت. "وہ 7ج7 ہ7۹ ×۳ر ر٦ ٠ ہی۳7٣۳ ر (ےد)ز 55
 رہ. ×۷۰. ج77۲ ]ر7۳ ب٣ ر یدر بعح٭رو یری٭
 جبع مج ہہ ج٭ ٭٥ہج موچور یءر بییجج ول ہم
 ہو۔۰7 بہ مہ ہہ "جج ۶ یدر بہو
 ۔یس<-تر() 77 7آ مجص یچےہ  ٭یور()ر یودر مودعج چی.

 کب م٭۱ (محر ہ]چبچ ق)ت بج جج ھعجہ جوجچج ۳ہ بر
 مدر ہہو ج بج 1+ م“م-جح7ہبو جج 7 مممر بہ  ”+ے]چو3
 مج. ×7 ممر)ر ہو وجہہ مر دہ و ہچچج

 یو جو وو٭ قرو یجہج جہ ز

 ج١ )۰ چ۰7۹×7
 ہجر آ٭ق ×72 77 ے
 ۔ایہ جس-رج ٭ ۳ ہو۹

 مر بج بہو ہج ۸85 وڈ مر و ۶ مج چل!
 +۷ وہ حب ہجوم مہ وج مس, یز ہسب )57۳تک ٭جر (د)ر ہو
 ۹7۳ 7ج جہ رہ ]ا7ج مغاآ-۔قزو دہ مور جہ۴

 7 ۷۳ہ 83ڑ7٭ <۱



۱۹۱ 

 >1 9 ک۹8 ۹۲315 ۶115 ۳ 7۳ی5 (77) ٦۴۳۱" ۴۹ہ ××

 ڈاک 1۳ >5 ×9۹. ۳97, 1١ 6 ۳ ہم۰ ۴ہ۱.۹۷)
 < 5,8 ۱۰۳۸ ج رح ]ہي ۹۳ی 3 ×× یھ)
 ۱ م۹. ۹ (5ا:) ×× ×× ۲۰ ]یہ ع ہم7
 76588] 51518 ۴5 5ا5 71۹ ے2٭ا5 ××٭ وک ہ وج مج٭

 مح م٦ م٭553) ع< قد ۱ ہم بم ×۱6 چچ ("
 نج -۔م جب بج : ہ٭ يہ ہ55 ۲:۷۶۱ ".و]<
 وہج ۶+ یار ٠< : ہ٭ 7+ ٭٭ "ہہ ييج ڈو

 <2 1 ہک 1۳۷۱ ہی 9 ٣ ۲ ۱۱ ہ×٭ 8+

 8 +1 187, 9115 5۳۴ ۹۰۰۰۲ 785 584 "ہ٣
 مک ۱1 ۹۵۶۱۳۷۰۳[ ۹ج۳ ۴۲۳ 5 یہ٭ ہ0۶۳۴ 7
 ٣21۹> 182 1۱ 16 ی5 ہ7 د:3٭ +۰۹۴۰ ٭5ہہ ]مچ

 3× ہ6 5۰ 8۰۹ م9 )۳ ×۱ ہہ وو مبج٭ عج

 55 ۹۹. یہ۳ ہم. ۳۴ہ ر۱۹۹ ۴85۱

 6ا :۱7-چ۹

 53۲ ٭و؛ ہہ ُدَمِياَلا دن سا جج جب ]مج جب وم
 بر ۳۳+1 9758 ۳٭) 3ہو (ت ١۱ ۰۳ را١ ى5

 578 و×٭3 ٭٭ ُدھدَلاََِْإ 1× ڈج ٭]]إ ت۱ وچ

 بر ۹3513 :ہ٭]و ب5 :۸)۹ ::ب 88 دہ مل جہ

 ۲175 7۱ ۰)۳۳۰۳, م7۶7 ۹۰۰ہ ,۷۳۴۳٣۳

 ۰× ۷۳٣۳ جج ٣١ ۳۰۳۰۰۹, ج٣٣ (5))-۔.] ×95 ۱ ٭

 08 6 ۳۳ : 5۷۳۴ 5۷۰۳۳ ہمج×٭٭ :٭٭ ×۰۸ 7
 73۲5۹95۲6 ما 7ک ۱۹۰۵ +۰۳ ٠أ ک3 ہجمترو 83ہو

 ۹< <۱ ۹۴۶۲ *۱مڑ5ڑوک (38)- م5 ہ۲۹ 87۳ 7

 6[*19ک 55 ۴۳ 5 ۲٥67٥6 م۳. ی 5 جی ٭ مم ۱

 ییا ك٭ ہہ 551ت 5739 یب ۳۲۹۰ ۳ مبجمد]و ۲۴۷ ۹

 5 ۳ ]۹۳۷۷ ٭٘چچ چے و! فو (ك۷ج بب *ہت 85
 ہم۹ (مب٭٭٭ ٭.ج٭ ×٣ ٭۹]۰ 5۹6-6 جج 11 ۴

۱ 7 71۰۶1 8785۹ 

 ۳۴ ا۹8۰ ہ۹9 ت٣ : 53 ۷ہ :!إوڑوڈ

 مءرصم ٭٤ الاڈ ھ۳ ٭٭ م7 ۹۳۰۴ 8 ہک

 7۴×٠۱ 7575 5 55١ 135 ۳ ۹5۰ک :ہ7 مہ" ۳۰

 ۳ج ۱ 5 ہہ” د×× مجسم جہ ثا قر وم
 ہح وہ١۰ ہم ×٭)٭ 874 ہ۱ ٴہب٭ 87

 ٹماااا۸ کا5 5(۹ 1۰۴ .64١٣7" 1۴ ۹8۱۹۲۰۹ ہ۲

 5۲75 3 5. 31 5 ہ۳ 3۹۳ ٣۳× یئز)

 258317175 ٣71۹ 3 ۳×× یب۹ ۴۹ ۳ ہہ 8
 ووو عو 9۰ا5 15۳۳۳ ۹۹ ھ۷۲۳) ۹۳۳۳۴ 5٥۰ر× ۶71۱
 3×2. 573 یەیوز ہ ٭٭ہ م۵۰ ی  م'ہج٭ >۰ :و٭

 قنیدوآ7و5 جاہ 9ا۹۳۹۲7۱:'559۹ ۴ ت ت5۹ 085

 تل ]تر ۳۷1 ۰51۹ |

 ۹011 ×8--1۰۹ 53 ہہ ہ۱8 (5ی) ۱۳ج 5۳:۱ جت

 رت

 9۱ہ۳۳ ٢ک ہک >۳٭ جر جج و9 ک جر ۱1
 ل57 مہ, 569 155 ۹۳7۳9۹ )۶۹ 86۳۳۰۱ ۴۴ی

 ]0۶۹ 1۸۴ ہت ہ۳۹ *5د ۱

 یڑمِاَدیَتَِلاَی -  هکفتزم یر 5ج ہک دوجر١ ی۷
 ۔یجات ×۰ ۹٭ت بج 5 18۱ 7< رک (5ج) 76
 دبآاخ دب9 5۱ ۹۳7 ۹ م۳۳1 “۱۳7۰ 181۰5 (ھ)

 7۳٣۳ 51٦1 ہ< 2۳ ۱

 یخعاَماَمشعَت - ےجج_ یو می 5 چججوہےہج
 نے0 (636 ۶۹5۱۰۲۹ 2۶6 ت۹9 ۹3 59 ۹۰5۶ ۱۹۹۷۳ ہ۴
 "0۷ 575۱۹ ۰۲۴5 ٦> (تج) < .ہوقترع (ہجج) 76

 ق5 ۱ 1)۳ ۹۴۴ ۶٦

 یت كي قا نا ۔- رم ےہ یک 8۰۴ہ 8-8"
 م۱ بود 3۹ 5۲۳۳ (عتر ۹۶۳ :۰ ۹۹۲7 د8محرج ××

 ]۹0-۱ ۳ ۹ ہہ ہہ ۰رک3) ۹۳5 ك۹۰ 7)7۹13 ۹ ٦×

 یر مو ۱3)٭ ۹۳ دووجح مد د×م ۶3ص. ۳
 7.٦۹ (78) ٭ 9ا1 ۳۳۳۴ >5٢رت× ۳۷ ٣> ۳۰۹-1۹٣

 نآ ٭ ك۰ ک3 ٥ہ ۱×9 ۰ ۲۲۲۷ ت)) 07
 53۳5ا 16 مج ہہ ×۳1 *رے 0.6۴ تن 5۴
 515۴۶ کا 9۳ ۱ 577ج۰ 5۶7] 5۷۴15 5۳۰۶۴ ء۴

 مجمع 7× ٣+ ۹۹۷۳ 6 ۹۳1۳5 3ہک 37+أك۰۱)

 لئالارڈنلا لدَيَاَدخ -ادٰم ×× وا ہہ (ہ۴۰)
 ٹثبوج<-۳.۹ 5 ۴۲ ×۱ ٭؟٭ے 35 ہ۲ قت ٥6

 ک۶3 ۹” ٭ ×۱ [۳م7' ہہ رجب ہرے ۳ب تچچ
 7313۳ ہ9۱ 385 ×× * ہی جب < کو درج]]
 *35 8:۴۷ 8ہ >۴ ٣م ص٭ 75+ )٭

 ے1۳ ۲۲8ہ 7۱ :5٠

 ةَتتاَِلا نژد نال ںی دَشَزللا وم زبآ۔  ٭ , 8
 ج۳۱ 9) 6 ۳۳۳ ۳ ٢٦.۱" 5)7 *73)ک مات ۳۴
 مو ۶3 ٦٢ ۹۹۲۳ م۳۰٥ ۳۷۳۱ ٭]ہی۱١ >۳ ٥8۳و.
 م٭ ام [(؟یج مورد ڑ۵ کح تج< رودب جس” ر-.8)

 ١ - >7×٭ بہ۹ (؟77ج3] 1۹0۷95

 نوک الو نولحضتو ںوھیعت تييا |ںمئںیحأ
 ییا ادٰم 38 ۴۹۳ 8۳۷۲۳ ٭ہ×٭۱٭۳۴ ك8 مم ھ7۴
 ٭. فبجاخ ہ۲۱ کاتآ ہ5۳۲۳۷۶ >۳ ک۰٠ م۱٣٣ یب ہ٭ چ
 ہتالتا 4415 م8. 979 5 07۳۲ 7 ۹۰ 5 ۹

 ا59 ۴13 7 ٣

 َنْددِملسَرِكْنَاَو -۔ دومسا یہ ہلاک وراکچ چک ہچڑئخےہ5ک <
 0۳9۱ ۹5 ٭٭ئ ۴ ہو ٭] ۳۱۱ کوہ ک8۴ ۹۰۳۹۰۴ جہ

 *٭15 ۱
 وھوئج ص ۱ یو عج

 اد وترارسجسن - یل. *ر٠×3آ ہہ٭٭٭ 75
 ۔0ن].٭ ۳۳۱۰۹ ت١]أر. -رو+ ب۱ ب7 557۳.۰ ۱3) ک ہے
 ہت 55 551۳۰6 3 6۹۸. 6 ذا >5۳۲۰ ٣> >6 یی

 م٣: مو < ۱× ۹ا05 577۳ ۱

 >5( (5)01۹13 ۹75 27 ۱۹ (ید) ہ۰ 15 ×5



 تما

 بیک ہور ×9+3۹ :× ر 2۰ ك5 1)3 59۳9 ۳۴ ۹8۴ ہ7
 آم ۹+35۱ دب5 ہہ ]۳۳۳ہ 5)5:3|۹ 68 ک۳0 5)۶۱۹ ١
 کچ ٭٭ ۳ي رح "۳ ج۲ يہ ۱و9۶] ہ3٣ ٭ ۲83 ۱
 0× *×ک مد ۲تت د۷۳ 31 ۳۶ 1۹8۴ 31 ۹۳۹ 7
 ہ۲۴ ۵۱ ۰6۱ 5+ ب۳. ۰ ٭ قر -درجاث ۷ہ

 1 ۹ ٥٦٥۹۴۰ ,۹1۲۳۴۱۰۹۹۳67 8+ 1۳۳۴١1 ۹:975 5ت
 مح ×۲ >703٭ مر عو  ہ >11۳.9 >9 یج
 ؟..٭ ٭يی 9۳۱ >۱. <٭ت تك ×) و1۳ بت

0۴۷۶ ۱ 

 ڑ1)3 د× ك3 ہہ ک×٭٭ 536 357 .۹۳۰ ۹۱۳۳۰ ۹ 9۰١
 ج وہ "ہ۱ 96 ۹۹ 6ئ6 8٭٭ تق ہہ ۹۶۰

۴" 591۹[ ۱ 0۳۹۰۳۰۰۱۶ 8 .۹۳) ۶7۱۹ 319۳16 
 مہ ۲ ہہ ×ز تئ 1۱ ص۴۴ م۱ 1۳۴۷ ۹۹۴ 31ا3 ۹۳
 بم مے م۹٣٠ ۹١ا3 ہ۱۰ ۳ ۹12 ۱۳۳۷ 31۱
 ٦آ ×15 ۹< ہ3۵ ہّج 7۳۰ م۳. 6۲ج ہر ۹۱۲۴ ]1۱

 ۱ 65]11 5 61 53 ۹ر۳ (5۶۴ ]7 55 ٠115۳ ٥3۳
 ہمہ یک 6 ٠۳۹ دت ۱ا56 5۳۰+ 0۳۵ 5 ۱ کادڑا 5
 ے6سیوچو +۱ 5۴+۲8 (۹) ۲۳9 ہہ (مط ۷1۷۰۷ 1(۳ 5

 ہٹ ہی ہ([(٭(۱ << 8۹613133 7٦ا ۹۳۳۴۳۲ ۴ی ۱ ٥1
 ک507۲68 575181 ۶11187 785 ۳:75۴ (۴۴ ۹۹5 918 117
 ہو5 ۰۲9 1۱۱8۳ تا9, کانا 5۶:۱۶۴ ۶)5110 365716 217۴ 5
 مے ٭ عو 882 ۶19۹ 35 تہ ۲۱ 68 ۴

 ک2 ۹90-11 79 1

 بو3 ہوجم٭ ھ5 ہ ۴۱۶۰۷۳0 “3۳۰-76۰۳
 5ج ک2 ۹] تو6 :]۴۱ ۱۶۳19 ۳ ۱571151 5
 ۴ 71:۹8۶ کب٭٭ کک 41۴-۰۳۳ 5۱ ۴۹۴۹ .6۱
 ہ5 ۹5 کا5 37 5۳6 52۹ 515۶ ۱9۴۲۶ 5ا1 18۳ <

 (۔َورق]1 ٰہە”جت< و را5 ہے ع ھم ۹۹8
 127۳ ہ٣۳ ہ مہ 1٢۳۳۲ مج 5۰6 ۹8

 ے7۳ 3)۴ :۴۹] 75)۹ ۱

 وو یاواوة اوٹ یادو نو -- روک 9
 ت56 21 ۳۹ 8:512) ۱1۱۹5 ۹۹15۹) 91575 (۶۴] 7571197 رم 6 رمتسا 5
 ٦31 ٭ ۴2۳۳۰ 5تت 7۹ ۹۹۰٣6 ۲۲۱ 2)۱۰۶ ۹7 55۳ ٭

 ہح٭ یەچر کجص ك۹ ۳۸ ۴۲۰1۴ ۱۲۰۰۳۶ ۹۳۴ کا ہہ کاتا
 ے۔ٰنےنتووڈ ےب ہاخاکتا, ۲۱۹۳۳۱ ۹۱۳۱۴ م۳ 55 61۱

 روا مج بج ٠٣6 -ج ہ ٭یو 5 ۱ ۹75 ۹8) ہ ۱ے
 یدر بے ہ٭2373 ۳ی ۱۳۳۴, کتا 7ج ×ج ہہ5ر

 ب121 ۲ 75۲ ۳9۷۷۴ ا5071 ۳)7 ۶1۲221 *11, 597 5.9
 ۳ج 5,36 ۳۳۳9۳۴ ۰11311 ۱

 تَکتْمََا مم -  رارقتسا یب ×۷۴ ہک ا3ج ہد ۱ ۴ ی5
 یہ د5ر٭ م5 جو5 7 ۹۸۳٢" ۰۱8۴ ٭ک6 55۱۲رو
 ات دو ہہ 59 ۰۴۹ ۴۲ ۰۹8 55,51 ۰۱۹۹۳ اتے ی5

 .٦ ۳ص١ >] >75ر3+1 1۹۴ 1 9 115616 19601۰1 8٥01
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 ۹× تتہطح 8م ۱ ۰٭۰٭ ×ا9٭ ت× م٭ جج-٭٭
 553۱ 5۹ 58 ہک 53۱ 5و 5ہک۱ ك8

 ۹ّقفرا٭+ ۹۱ 18۴ ۶۳۴۰۳ ہ, ۹ ا7165 5×. ب۳۳ *رک[1ی×
 ہ با ٭9 “۱۳۰۰۶۴ 7٦ "أ5 کی٭٭ 2دو ۹تو3 ۱۹۳۹ <*5٭زی

 بجو ]۲72 ہ۱)۲۶۱ مکر5۱۹ (5:) ۳۳۰-3 یی ۹۹ہ :

 ٤ >۳ ۲۴ ۱ ۶۹15 ×۳8 ۶۹7۳۰: یب. ہ٥ ء۹۹٥1 (۹1,
 9۹۹ 679 3ےک ۹۹ ز5 ی٭ا3< 5 أ؟۴۱ ۴ ۴
 نو ی۳ یب وسز٭ ھ'1۱] ۳7 و 5۹۰2 18 1 ۴6
 ۔]او٭) ]۹۹ہ 5۱۳۴۳ ۰ ک۳۳ >7 8۳2۸ ۳7 5< مک

 ء3 >۱ ۳کہ, ۰.8۳ چ۳ ۱ ۹۴۴۱ ۴۴۴۳۳ ۹۰۳۳ ۷٢٢۴
 د5 ۳ ۹.۴ 9یہ ٭ ی۶دزو ۹۰ج ورک ہت پدوچ
 ]ا٭1 581 ۱8۳۰۳ ۴7۶۱۶۱ 7۹5 ۶۳ 9

 ہ۹7 1۲۷۴ ۹۳۹ 7)۹ ۱

 م۴ (۴۱۰ 847117۲5 اا5, ٦57 ك5 7565 521۹ ٥۹٦۹۶۱
 ۹۱ اچ ×۹۳ یەجیس- +-یع ۹۷۹77 د٭۰ :(٭و۲ ×ز (.-
 ٣-337 7-٭۳) ہ >-م ۳ہک میا  یەو]یبد .توفبچجخق3ہو

 م۴ 71۰5 3۹ _٣۳

37۹ ۹77 21 77 )511( ۹۹71 +۹ ۶ 

 : ۱)٣۹۳٣ 7775 (3:)۔-۹ ۳1۴ ×۹7. م٣ ۴
 م1۰۷۳ ٦177 5ہ ۰۲۰۴۰ ۰٣۹*17۰ ٠۶۳ ×7× ء1۳۶۰ ۱
 د51 يا ۳۳۰ ے32حو (:9وج ۳١1٭. بج ۳آ (۸ہ۷۸)۔

 سلا
 ہہ 5۹71 24 ۰۳ (۹81۰) ۹ 7٤

 )ڑمچو<٭ (ہ1۱-)--۰۰ ×× ۲ہ ۹۹۰ ٭ہ؟ وقت ٭٭ 8ص ہ١
 7۴ ك۹77) ۳۹۶1 7 ک۹۰ *785 (>2) ۴۹۳۴۹ ۰ ک7
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 ٭٭--37 (3ير7))ہ 85 7۹ ى5 ز5× 3چک ۴۲57 ۱ ۲
 بہ۹ ت39 ہ۰: 7 2 ×۳× یمر ۹۹۹۰۰

 2۳۴ ہک (ھ0)-ہ۹ ۱۳۷ 875۱55۹ ۴۳ ١1۳۹ہ ×٭
 ک۹۰ ک۴۹ :اا۲]5ج۹ ۶1۲5 ٤ 376 )3۹۴8( ۹75815 ٥۱۹۱ 5٦

۱ 6 71۴ ,516 19۴7 

 17 6 ۹)514 6677 ۹۹71۹ 76 یہ قد
 ک۴ : )۴۷٣( ٣5 ۹ ۹۴۰ ٭" غع ٭٭ ٌیق

 ما1ا524ا ۴۳۴۶۵۱ ۱۶۲۳ ,×٢ کتا ا57, 95۰۳ ہ3۳۳۰ 8۴
 م51 5(٭. ہک 6۳۳ چج ۹۹۶۳۰)

 ۰۳! ۳۱۰۷۳۴ 5716 ۶۳ ؟۹٭[9< ×۹۳ ٠۳۹" ٭م
 7۳۰۲۶ 1۹) 757 ۱۶۳۳۴1575 5131 ۵2۳۴1 ٤۴ 71 ٥1۴۴ کاتا 77
 و3 [٭پ 5١ ہ٭۔٭ ہ۰۱ مج ید جآاوہ3٭

 185377517 57 51 >7۹5 ۶۳ .۹۰٢9 ×7 "ہ۹
 ج9 ہے مقوحج7)3)

 ۳ 1۹98۹ 671۹ ۹81 >۰۳ تچ٦ ء) ہ جہ8 :
 31+ ٣ 5)3 ی3 ہہ, ۹۳۳ ہ ہے *۳۴ 88۰7و ٭



 چ۲ 1۴ - 8 تاب

17١9 747 77٤ 

 ءداکلا لاَىلعطيُم یہ ×7۳ ا۳۲ 73٦ ہ5۰, ۱۰۰۳۳. ۴
 و ہہ 5۹۳۳98 ۶1 5اا 5۳۰ ۲۰۶۳۳۰۳ ٣٢٢ چک

 ۳۳ ۱ ۷7۲۳ ۳۷۳ 1 ۴۰ ۱۳۳ 7< ۱۶۲ ۱۹٣
 3[ 8 ک5۲ ہہ ۶۲۶ 4ا5( 3۹ 5۴۹۱۰۳۴ (۴ 57

 ہے ۲75۹4 ۳۴ ۱

 رشئاَوںنیع -- ک58 ×۲۳ ۹ باک ۰۴ ا ۱

 ن٣۳ ی2: 58 5 (ک00)- *0۳۳۰9 ۴۳۳ یب8 کا ا٭

 ی۷۳۷۳ بہ 155۹ ۰< ۰۲۴۳ ہ٤۱۷٦ ۹۹۰4 ٣۳*۹1 51۶1 ۱۰۳ب

 ۳ 5781۳ 51۲5 6, 581 < (ہ7۳7)-ہ چا ۳۰۳ ٭ج٭ ۹ :
 ×5 ۰1۴ ٠ ۰٥۱۳ ۵۳7۳5 +۱۴ ع٢ ۹۹6 ۶۲ 58, 5۳۹

 ےہ 1+ 3۹ ۹۹۰۴ م۹ مل۹ "۴۱

 ۲۹ 377 77 (ھہ2) َ>187 یدرر تم 11۴ مم۹, <
 محرم 8 ۱٭۶۲69 اچ مہ ثا ۹۲-۳۹۰ م۱۹۲۹ ۰۲۶ ۹1

 1757٭| إ5 ۱ ۳٣۹ 8 مے٭ہ یی م۳5٭] ۹۹۶ ٭أ] ۳ج ۳ 6

 ۳م | ×9[ 5۳5 | ۴۶ ۲۹۰۹ ]۳8۲> ۴< ×5 ×۳× ٣۳۳>
 ہ77 ہم<٭ ۳٣× 8ی ××٣ مہ ک٭ ۳ ۹8

 ق3. ر9 ۴۳ >۷ 51 ۱51211 ۹77 ۱

 ریّ د۴ا یاملا یار -- کا پر مج -٭ج ۸
 3. ہ۴۳ م8 ۹9 ۶۱1۹ یب۹ ۶3-۳۹ ۳۴۴ 5۴ ۹۴

 ہم. ×۱۳ و4 ۱۸8 ہ ۰۹+۴۴۶۲ 5۹71۹557۶1 ۴7186,
 51 3137155 ]5 "۹۱۱۳۳۳ >۲57۳۳۹ جب۰۹ (م 8۲۳۳ (۱

 رر واولا اد -۔ رپاولا ١8× حول یب ۹0۹۱ ۹۹ ۶5
 يچ| رسد ×ج5 راسد یے 835 ۱ ۷۹۲ ا17, 75, ۹1 6

 ںی 7ک ۹۲ 55 ۱8۳۴۳۲ ۱

 رک کش نم لوفر ہل نا قلات دیلو - رکذ ۹ 8٤9
 (ی) ×× >۱ ۹١ چتر 3:۳1 ٭ ۳۳۱ 5۲۸۴ 651۱ ۹۹۹۳ 7
 ۴ 88۷۳۳1 7ص ۲٣۴* ۱ کا۴ ۶۳۹۰۳۱ ۴1۹۳+ ٭٭٭ 24
 ٭ >7 ٠۹ ۴۳7 ۱ 37ت ۷ ۳۰آ ء۴ ف115 ۹۹۴۱ 1۱
 ہہ. 58 ہ ×ج ہو. طے ا55 ٦۱ ۷ 5۳۰۳۳۴ ٭٭
 ںیہ مج )ءم٭ مم اہ م٣ مج مج و858 6
 ماہ۸ ٣ ٭ج مم ×]مج× 2۹ي بو یت یت ۲۹۶+
 جر < ۱۱ ت۳۰ وج : 5 96 ۰15 پآ:٭ 1
 3۳۷ 7. آ٭ ہا ۳ م۳5۴6 ×۴۰ ۲ج ی٭٭

 5مو ۶۳۹ ۹ ۱

 چیت ۲۴7 <۴ 5 ا )٭ ہ۳۳[ ا( و٤
 جج مج ]کہ میع ۱ ٭ی جب ڑی ہ27, ۹۳٣ ٭×۷)٭
 ہي ی5 چ۱ ہا ہہ ہمراڈ 33× 54 ی٠ ۳۳۴۱ <٭

 ج۶٣٣ ۹۹۹۹6 1۱ ٥51۹1 ۶٦

 ا٭5۳ :.٭٭ ۳۱۹۸ ۱7۰ ٭٭ ۰ ء7
 >8 ٭٭: 538 ٣ 0165] ۹1۲515 انرسی ی5 7۲۲۹ رکذلل مے
 مج 59 ۱۶۲ ×× ہہ 35 م۱ ہ اتم :۹ م7۰ 3

 وا5

 ہ٤ رمغلا ۵٣ وکِطخامَ یا

 | ابقَةَمِلاَب تم محرم ةقات اجالا نییش ءاج دل
 ۰ ھس رم یے وس

 ا تر ناک فا قا نم نو قا صبا
 ا تاک ام بادم نیراکلا لو انا لا نعش ا
 درس زان جاو انںف  ئب آ

 ا وامبوا مما باوا اص ناک بواغم یا رام دق
 تی فا زا یا وار شرازا یوا یت
 ناک ا یں درا ولا باد لعنت

2 0 
 | ان نی ال نا تیا

 مت ا ا ۶ ۱
 انرَمَی هَتلَو رتن نِإذَعَناَه تِيْذيَِقُْت
 ہردنا دت تل کش نم وم کل نا لا

 ور ہمت للَعُنِلاَذَقإطَهِيَتا دہلَواَتِماَرََمَاَةَلاَقَت

 مر ہہ ٭٭ ٭ج بج ۹ب۳ ہ یب ×۳۰ ]۳ ٴ۹٭8) عو ز
 مر ہار ۱۹:۷ 57 ی۳ 7ی٭۴6ز4) ۳ تر7 ہل ای7 7

 خ٢ خر جیب ٭۳٣ ہہ٭ج جج و٭ ۴9ب 11
 ]۳.3 ہہ چہ یر 77 ۶7+ 7۳۴ (۹) 77 7٦

 ےہ٭ہ 5 ہی ]چہ مجج ہو یہ 75ج ہبدوجج جج ر یر یرور
 )3رہ 7ج ا7 7ر بہ2 77۳+ ۶ یڑوطز ۳/9 7۱
 مر ٴبص+ ۰ ججچ ۳ت٭×)+٭ 97۹: ۳77۱ 7)5 77۹
 ۔۔'ییج ہبہو٭ (۳۳ وو بات یہ ۹۹۹85 × ی ہچب 38-۶۱ 7
 تربج تہ ج وج ڈجوڑچجر نمر بیج مم و رو .7+
 ہمہ ()٭ ر <حج مموڈپ بوم, پڑج ۸5/9۷ ڈر مز ٴ٭
 ہ5۳ :و× 7ص ہ۳ وا بو و1۹ 7٥ہ ر خح) یھ
 کج مج 6 ؟عووب جور ہہودجو ۷ رک ہر5 ۹ یج
 ہوس مو ]و٭ ر ندر ڈہ وہ ہر15۷ مورد رج یجب مج ٭ ہ
 سو 5 جر ر یمر وہ رى بو م29 ٭7 / ہڑط 7ک
 ہںج وک ھ۷۷۷ 767 )7۳ل ی7977 1 ۴7787| نءےر 7ہ
 یبہ یہ 75ج۴_۰+؛[ص٣"ج یج٭ 7۶ہ جو "رہ )7.7 ٣ج ۰۶۰
 مور مج ]سرو بہ بو ٭ ہ ٭م<ب] ؛ مر 5ہ
 یجہجوج ٭جج موج 5٤۶ قمری چہ  ہمہو٭٭ مج 56
 ۴.85۲ یر رک  --ےتوپ ہور جہ مو بیج ۱و مج
 یو آہ أو” ۱3 ہ ×۵ر  یحر ہر یرروو یم
 بیج مج 7ج چو ہ٭ وکڑون جە 8جج ؛ یم) ٭پ
 ہ۔ج+ ت۳ ]3 مر ک77 7۹ ۳ی ع٭7 9۹ / خدر
 ۔ جو مج ]رو 25 چو "ہی ہ ٭ت<58) محبر 8
 ببج+بجج مجہج ج٭ر :۹٭ ]مج ۲أ ۱ ہٹوو م٣ 27
 بج چ۶  مدر جج ججہ٭٭ ٭٭ہ 7+4 ہ8 87۳7
 ج5: حمر بچ ]85 ×  رججج 6ج بم ہو5 یچج و

 ہہ تو ٣ ۳+ ہا ا7 7 2 ۱ک 71۹777737۳۳۱ ۰۳7 7۱



 لکل سے وس ہوخد اے چود ےن . ۰۶
 ہک[ ص5 75 6۹] 375۱۲۰۶۲۹ ۴)2115 ]1۱77۰ 4 515,

 یت ہ ٭” ۱۳۲۳ ک5 ج۹۱ ٢75 8 ۶۱۴۹ ۱ك۹۲ 5۶۹) 5 7
 مہ ب3 ٢۳* ع٭ 8۰۲۹) 7ہ ٭.۵8٥ ہ× ۶755 ۱

 87×1, کتا ک51 جے ہ م3 ×۲۳ ۱ 7 )3 ۵57۲ ٥۷7۹

 ی5 ٣9 ۹۳ ٭ہ۰ ٣ مم٭. م٭٭ ٭8٥ فا.
 حا ۹۱۹۴۹ و ۶۹۱137 ۱ کتا 2:5777 ۱۹5۹۹۳۳۴ ×7 ۱

 ما٦ م× پ۰۳ ا2۹1 ۲7۳5 ۹ ۴۴۹ "1۴
 7۱۹ ۹ ۱۱5۷5 )۰7۲۰۱ ۹۳ ٦× +7 و512 5۳ 7۳ ۹
 85578) ۹ہ مہ 55۱-۰۰۳1 ۳ ۲۶1 51۶ 51 7

۱> 1۴۴ ۹71 ,۱51۹1557 3915۱ 

 بو ١٣۹× 59] : مئُسب ×5 5 567 ۴
 ہ۱ 2۰۲۳ 5۴7۴ ٭7٠ھ7 ×۶۰ 537775 5> ۱۹۹۲۳ ۹

 ٭× ۰۶1 ۱ ]۳ت۳ رٹ للْحزل 7۰ ۱ ۹۹۷۳مْمِر ک
 تج-7 ×9 ×۵ ××٠ >>7 ×۷ 7٭ت

31۴ 78 

 ءاقص نع ۃودوار لو - ۃدوارم ×۹ ۲۹ 25۲ 1199۷

 76 جبر >اتج حد]× ۱ ×× :. :٘××٭٭٭ ×۰۰ ٢>
 53 85۱ ا 8:8 ۶۹۳۳ 5٢۳۶ 9٣۳۳۱

 بی صمہ+ و مج مە ھ۹ +7۳۹۱ ل6۱ 5۳۳۹ 8
 مہ. ۶86 2678 5 ]رک (کہلاتر-ہو ۹< ۰۰ 7۱6
 کجوچ) 6  ٭ج ہ۱ ۳ج ٭ہ8 ۳۹6٢ تما ۱۹۹۱ 6۶9
 8ج 55ج "ہى ٭چج| جج یچمر ۹۹5۹۷۹

 مم۷31۶۹ 31169] <3 ت7۰۶٦ مہ ۹۹۲۴ : )۴۴ ۴۶ ٥1۰(
 )2٦> ک51 05۲۳۹ ؟٭جی مہ ٦" ۹۱۱ ہ1 5 5۲۳٣۷

1۱ ۹۰۸ 85۳73 858 

 غم چ5 مہ 8۴073۲ ×658 5۲۶۰ 0۳۶۲ 57
 ۔تے !ح وو میےجم]م ٣ ا5 ۹۲ ۰۹۳۳ 7

 ]آج3۳6 '(057 3 8۲۲۹۱۶۱۹۲۰ م۳۳۳۶ ۹۹۴۴ ۹۹
 ٭٭٭٭۱ ی3۰۹5 ہ۲۳ ۶ ]مج *6۰۰ ۔” م6 6۳

 بو ۶615 ہ ي۳۹ 1۳1 5۲۳۰۲۳۴ ٭إ۴ :٭638 ۳۹۱ 1۰
 تتگنئگ

 ہر جب وک (کكلادر۔و٭ ۱-51۲7 5۳] 5۲۴5۰۹۱ ۹ 7
 6. 571 ۹۳ہ ×8 7 ۹۰۲ 575 515.۲۳۳٣۳

 ٭ج ×۱ ص۳۱8-۱۴, ر۹۴ :7۳ک۱۷۶7] 7۰7۳۴ ' 5
 ہ5 1 جہءجبہووع ہ مجوی جمویج ہی. 58 2۲۹5 ۳

 38۱ 5۳۹ ۹01018) ماہ *جہ ۔مچحج ٭م 0
5:315۱ ۹۰۹1 5:6۹۹ |7۲۲77 5۲918۱۹1 

 ڑ5 *مہاٹ ٭ ہ۰ 88 8( [٥۶۰8 ٭ہ 6 ٥۹
 ٭تآہ٭ ۱ م ٭چو مع ہہ ۱٣۹ ہک می٭ ٢
 711 ۳۳۶ ۶ 17 ۹۴ ۹7۹77 ۴۰ 7 ٤۹۰۳

 ۳۰۴۱ درہ 5ہ ۴۱ "۳ م"٭٭6 ۹۳ ٤8 '.؟5

 11686 ٤
 رذند عا دَع ناک فی ےب یب ×۵۰۶) ہ ۲

 نا ربا ھ۳۹ ررکلماضلا

 :ٰ 2-2 ٹاک ےہ 7
 ٠٠ ترا ناک مر لا بالا نیئا ما:
 ا نجد ضہمفسق1ا
 ۔' مرٹمت لاسف ہول صا دان کم پر ا:
 4 ةحیمم هے ران عاتع ناک فی ا
 ۔ا ازل نما نر ی دعلو مرے نلاوتموک اد امک پک :
 1 ۸ شر وی رپ تب یک کش نر 7

 ِ ےک وو ےک در او یک :

 است
 ھاق ےہ

 ْ رم ۓدروئلا عد ھمیئاعرگ ا
 کس ام ۴ 8 1:

 کا نو ںوعرف 7 یم
 ھا ات

۱ : 

 ےہ سے وت 5

 مم دم :×م 5 دت د5 >۰ 907ہ: چو٭
 من بچ جہ ہ77 م5 مدر یوج ڈمرت)ج-ر یروب رک
 ۔روہچہ ںےروورچ !۔اعغ+ر ممر جب بجو ٭ہق)بو چو بج
 جڑ سرہ وچ جم ہ۳7 ۸ جر (و٭ یوج و م7 ید ر
 وج یرجو_-ج ٭)5ج ٭+م مے یرجہ تو برج صر رژپ/(/(
 ۔ےہ بج وجہ ٠:ہژجوہ چپ ۹5) یج)ز ہ۰۶ ۲ ۶
 +٭ج ۔.رججر قم يرجچ ود یجب جب چقج ر (ممر بیر ٥و بج
 ننرج 7ج ہچ ٭:9 ہ ٭نو,ر) ؛ میدر ہی  یرچہو اک
 یجڑوج 8جج مج عورت ہج یس. یو تو ىیزج یچ
 ۔۔۔۔ے+ 588ج ؟ہ5ت موج ح٭؛ یدر ٭ئ۶ میجحجج
 بج جہ ہجب "ہو ڑ٭ج”جر جم و_ مہ ئ3ر()و ڈ۲ ۰
 ممدر جج وو ٦ب. +5 5جو م۔جإاوہر (ہور

 ۔ ہ×7٭ د۰ ھجو میقیجججو بج ۲۸79) صو وک پچ
 7ہو یی وہ ہی 3وج در بت ہو کہ ت07 3تو7
 ]حا مےر ہہو مج بہ ججیچو٭+ر و جی
 جہ ہے ۹ 2 یہ وج 7۶۱ (یمد_) جت
 717۳۳ ۱۹77 9 96 ۔ی ناأ إ ہ۶۰ تا
 ۔تورم) ٭--..٭ )ب7 ت7۴ (ہدز یزور جیو یر مج
 ےہ مجرججوجج ہ!.غ جوڑجر یہ ہاوج یو رچ م۰ جیو
 مہجہ+ بوجہ نچج جج چوکأو ٭/ٰج ہ ٭ور(  ممرر
 ۔ومج+ ہی 5| وع ×رخ بود زم ر ییدر بعم٭
 جہ :7 ہہ نس .ت) جوچرج مور یمر برج ٹروکرجج
 یتچبوجہ بے ہ جج بو" ر عم مج 793ط ہہ ۰۶
 مر بوجہ مہ ججڈہ ]ییسروزوہ ہووہ وج 2ہر یدر
 ۔ج جج ہہ 2+ہ[ہ+ : ہج٭ور ]ور یی ج پ5
 ہنوکیسرو وورج.رق)و درج یرببو ؟رجوجہ م”چیچ+ر یدەزر
 تیرہ ]بو وجوہ ۶ ہہ ہتجم نو ج موہ

 ہے بج وو ی۳چ٭ ۶ یم) ٦× ہ۶ ٤86 ھ
 یہ ۰77+ 7



 89۸۰۰۰-31580 وے ا سم اف

 ے3 ا5 ۳ 555 5۹8 ہم ى۹, ۶۹۷۰ "8۹ ۲ 75
 ]ما ى85 5× 8۶۳ ۷ "ہ۳۱ بک ×× وت <<

 +۹( 8٤9

 رکن نم لم تالا نال برسی نتلَو -  ۹ ا8 ک5
 نج ×3۹ م8 مچ ٠] ی۳. ۶۳۳ <5. ء1۱

 جج. ۳۳ وج ۱)5 *۳ "ہ۷8 ماہ۰٣ ×55
 ۶۷8۱۹۴۳ ہ٦ 7آ ح٭٭ 5551 ۵ ۱۱۹۳, ۶ 5۱۰۸ ٣

 ج۳ 55 11۱۶۲۶ تا۹ 151۳7۲ 77758715 (35)- 5۶
 ۹۰7۳ ٦۰" ۴۲ ٭یع ہہ ت۳۳ چا۹

 بج ) ہر بد. ×۶ ٭0 'ہ٭ہ٭ >۳ ٭ 7
 ٭م5٭ 7+ ہہ )٣ م۱ ب7١۰ 591 5۰۰۱ ۳۴ج 7

311151۱ 

 میت ×۶۹ 9٭5آ ؛ ریز 58 روز ک؟ 1
 ۹5:1 :٭ 5+8 ۹ہ ررہز ۹۹1 55۱5۹۹ ۳
 ور مو 5 "3< ۰۸×۳) ۰۲۳۶ 7774 77 ۱ ٰزآ ا٭۰
 ٔڈورج ہو5 ی7۰رر ×۰۴ ۱۹ 175۳۱ ی7 رم ٢۳× ےتچک ا
 م١5 ہ م3٭٭ ]۲9 رمآ ہ رما 751 * اکو ۲۹۹۴ ۹ 7
 ٭>چ7. ٭ا ۱ عایشا ×5 ۂعیش ی5 555+ ۱ ک5 9۱۹۲ 718) :

 ہ۹ 7۳1 5۳ ۱79 ۵.۶۸۷۳ َُشَم ی ۳۴۲ ۶ ,٣۴×
 5م ب۹۰: قنص و ۹ >ہ) ۱ 3۰ ی5 ہہ ی۴

 ٭چچ | ف۶ مم ۹۴۹ 1۱ 28 ۴۹۹۰ 11 ٥

۲7×7 47 7 
 ردقپ ەْيَلَخح یمن اَت إ --  ردق ۶۱۴۷ ۰۹ ۱۸۸8۴ ٣×

 71 7ٹل 8 ۶۷8 777۴ ۰88۰۱ ۱2 +۳
 و کم ح۰ ہک ٭۱ ہ٣۳, 5۴ 5۴ ۴
 ج منآ: عی سو 8۰۰ ×تب3 ہت ب ہ 8,
 ٣-۳] ۰)723 ۱ 6 ۹۶3۳ا 3آ ۴)

 _5 <۰ "۰۲۸۱۳۳ ۹5 8۳۱( ,8۲۹5 ۱٢:٠ ٠٢۳ ٦*۶
7۱ 1۹176 ۶2۰ 5 2۶77۲۰۹< ۹ ۹۲۴ 5۰۹ 71 

 جج یہ ےہ ء5 7:5 مج جج پہ ٭
 ۹7۹ 3۴8 ۰1 ۳× ٥۴:2

 ×37 *۹55 'مہ×' ×× ہ۸ 3+ 8
 جم )ڑًوجم ج۱ ہوم ٭| -ہ٭78+ مہ م٣

 ت5 ۹5157 ۹۰۴۳ 1۹53 ۹۹15 ۶۱

 ج۰ ×0. ج6. ہ ٥50765 تب۳. م5 ۲5
 تر. 77ا (ع)۶) ۹۹۹۸۲ ٭ج٭۰, م۹7۰ ٭۲۰۶ا |٭۹ ٠چ
 ی میری ×۱ پبّووو ےک [چج وج م5 ۹۲۳ر ۴۶
 ٭3 7۱۰۴ ۳ ۳۰ ۴۳ ٭۶ 5:۸۰۱ ى5 ہہ 0ہ
 5۳79 ::ہر٭ ق3 یمقو ہ٭ہبح-3 5 ۵۱۹۹۹۰ 7

 ٭جح مج 5 <9, >۳. 2۰۳۴۶ ۶83۰۱ ۹۹ 7٤
5 177۶ 71 ۹۳۳۴۶ ۹۰۳۴ ۱ 5775 7۹1 ۴۲۳ ۳۹:۹5 

 و ہ5 7)۹176 79 ]۰105 8 ۱ ۱

 یم7ہ ××. و٭ات بصاتر ہ۹ہ۷۳۱ ہ 8 ٣۴
 ۹۹ج ٭ج ہہ ۴۲۳ ۱۴ ۶٢× ج5 ۲۴ہ ۴۹۳۲

 ۷۳ ہرکیلخافلا

 ترا ۶ ور ٴ -

 ا یڑع تی و مک ٤
 ٦ ٥ولَخ یکن ترک یا 7ت ٌ
 : اکانَحَا ُنَكَلَو اولاد جد اوالاکرما اک اک 5

 0 ا یر ےہ 5 ٌ
 َ و دیا نوع ئی : یورک کن ع و ٠

 21 ری یم ےڑج ہےیہ “ص5 رک ےہ _وچگ ےھڑ و 7-52 3 بج

 5 قرھنو نج ینا٥ل نِ ترطتسمرپ ین ةراعبم لک ۴

 قریش كام عی تص یش
 رن ثم رح

 تن ےک
 ْ نیغلاولاو۔۔۔-ئپ ا: ہوُٹَكلا ٦

 ہنی لادن ا قخ اک غ7
 : تو لو لون نار ہیرا سلا ا

 9وج لا قو اپنا مواد
 ےک ا2۵ جال اوریا
 ٦ بحلاَو ریا شا اد ُلْخَتلاَو دیا اھ ترواکالل

 .|ہوزسان ہال 2 26کر
 مءےر ٣ یب 7پو ۳79ی جج٭ یو٭ :ہوو-.۹ عوحج ر یدر ج+<
 موجب "ہر + ہت ٭ ٭ج یچب موج مروی 8ج ہ
 چور یور ]۸م مو بوق_جر ب7 ہ< مور یر "ھ٤
 ہ۳7 ۷ رچ7 ۵ "۳ ×۳ +777 ۳۳۲ ×۳ ء ×7 7۳

 ے۔آتچرج مر یجر ہھج جیرج جج 8۸م ×8
 (مر ہہ٣٭ ]مچ ہہ" مج وہ مو یو مج یر

 م۳7 7٣77 "7ہ 7 7 م7 تہ( م٣ "87
 تآچ م۶ یر ہو3 ]۱ وچ میڈ د٭۷. وننووٌّ.۳۸ 5و6

 ح۴۱: یدزر مت ہ عي ٭٭٭ 757 +چ  یمر ہوکہ
 جن ٭ ۸۹95 ۱ یءےر مو وہ +۷۳ 7 -ی تو

>1 

 ون ×7
 ہ۶ +۳۴۶ ہ57 ۹×

 ]ںی ]77 ۹ تب 7 چی 7۳ ۴
 مر جر ہوچ مر وجوب ہو مروجہ یر د8 قے
 7 یر یرب٭ ۶۸+ "0ر عر ج7 ہ جج چ7ہ]٭ک >5 قمر
 یج٭ 7۹۰7 ہ7۳ 7 م77۷ ہجر یر 95 وجصو ج7
 ۔حیح یو٭ وچ ہ مج چمر7ہورہ یر ہک ہو 1)3. ج
 چچ چک۲۹ ۱ مر ہجر٭٭٭ ×ر× ؟ہ٭٭ ٭چرجوجہ ھج یچب یڑجج مہ
 7۷ 1] یمر 8 و۸3 چءد+ ڈوہج+ ×۳۳۳)37 ج7۱ نیرز

 کب 7۳ ۳ ی۰ ٠/77177 ٣ج چ٭ ر یندر وہ ۴
 ممرک7797 ۹ج۲ ۹ 7 ج٣ ۱ مدر) تو٥ ہ7۹ ت7 ہ7

 جکڑ چ گا از 7۔7 چ۹ 7 7



 ۹ 917 ٢ہ ە 7

١٦ 

 س۰ ج۰ 7775 ٦> ۶ ۹ ۰۰8 ۰ نشا امو
 3571 5 5۶۱ ہہ ج5ت ٭ 8ق ٭ یى٭۹ ی5 ج

8۱ ۴5 3۹515 

 95ا۲ ۴۹۴ ی5 ہہ ۰۳۹ 5< ب5 ۶۳ ہہ
 ۹5آ ٭×.م٭۱ ۳۲. 3ہ ×5 ر15 ۳ ی+4)۹ رک جو
 ٭يچ ہہ ی٭ م٦. ۴۳ ہہ" ۳۳3 ۳۹ صد یبہ.
 15 5۰۴۶ہ "ےب. ہ مججہ۱ جی ےب ؟86 م٣ مچ

 411151 ۹۱۳9) ×7 ب۹۰ 538 ۴134 ×۰ ۱

 5۱۰ >×ت) ر557 ٭۱۴ ۳۹۶۳ 27ہ مم ہ ء۲۷ ۴+
 ہ۶۳ 57 5۴ )٠۰۹۶ ×5۱ نا شلارلع ۹۳۶۱ ۹5۹ 1
 اکا ہ۴ ٭٭1 8۲۰۱ م۲۹5۰ >٭.۹5۰ ۹۲۹۰۷۱ بہ, ی5

 -×و.-٭ گيا ہ۵۳ 3تو ب٭ق ٭۰۲۴ ۱
 751171 (۴۹۸۳ م۲7۳۳ ۴۲۷۰۰ ۱۹۲) 915۰ ۴5۲57 ک٭؟ ک5
 2۲ 8)0 ۳۳ د۰ مہ0۲5 ۱ ۰۶۲۴ 5)5 ۶۱۴۹۰۴۱ 5۲89+

 *۹۰٦إ8)٦ نج ٣× ٭ ہم. ع٣ ہ۳٢ ٭قصة ٣٣٤
 وہ5۰ ید تا۴ ۲۳۴ ۶۳ ۴75,37 317-7۳۱۹ 7

۹۹۹۱ ۴93 

 ۹767۶ ۹75 1)577: *۳۳۶۹ 7 ا 9 یر ۹
 ۶۱ ہ۲٥ 5 ی٭< ۶ی" ۰ .۳۳) 3)۹ 5۱ ا۳۷۳۰ ع٣ ٭×
 ےڈچ٭ ٭5٭ یچ ۹< م٭٭ ۱ 1۹٭ ج3۳ ] گئ, ٭
 ۳ ہ۹۱ << 58 38۷ 8۱۰۲۳ (ٴم۱1 5۶3۱5۹8 ۴ :

 ۹9۷ "و855 (31۶) ت۳۳ ۱ ,٥3۷۹1 511 5۱۹۱ا 77۴ ٰ
 ٹ5 ۳۳ ۴۲۳۰۴۶۱ ۰:۰۶ ث× ×۷۳ >×.٭ 778)٭ ب-<
 ۶189۶ 3و15۱ك.۹۶۲۰ 575 ۰۹۲۲۳۰ ہ5, (م۲۳۰۳۴ 155 م5 :۳۴] >7.

 55 ۹۳۰۳ م۹۲ ٥ 5۲۲۷7 یت ک٭< اون ۳۳ ۹۰× ٥
 ہ۱۵ 7۳56 ۴ج 25 ]5۹ ۸ ۴۹۳ ۲۴۰۳ ۳۳۰٣

۱ 6 3۹ ۹×18 

 نیئادمعناضااقلح ۱۳ ×8 ہ۳۹ 6
 جج 21۹1 ۱۹۰11۹ م٦ ]۲۹ کا5 91۱ (۴7 ۴۳)
 85۴ 5۷۹۶ ۹ 7124 ۶۳۹5 5 ۶۲۴ ۱ 1۹76 (۶1۹7۶ *)٭ یے
 5۳7۸۳ 5۲۰1 ۹۹۰ 7۳1۹ ×57. ۴۹۱ ۰۲۰ 3ق٭ ٭م<۱ ۳۰ 7

 ۹ <5 6,3۳5 57 ۷ ۳۳ر <۴ م۴ ۴۳)

 بج. ۶۳ 5١٠ "٠ جٹ تت 55ت ۹۹۲ 8ئ :؛

 نیحیذَا شإلاو نیلا تدلخابو
 ۳۴ٌ ھ۱7۳۴ 7۶ ×۰7 73 ×۶: ××: ءء۳
 نقا٭ ی۳ ۶۲۳۹ ٠۱ م۲۳۳ یک ۶۳۳۴ 3۶ا7۱ ۳57

 یک ۳ 5ہ 0 ۶٣ ۲۴ ا 71۱ ٠ ۹۹۸ ۹١۹

 ۹751 ۶۳ 5۳۰0 517 ۴۹ ۶٢ ١۳۹٣ ۹۳۹۰٣

 کف 8× ۹۲۳۰۳۳5٭ ۹۰۰۹1 ۳۰۰۱۳۶۲۰ ۳٭]) 3038۷ ۴| ۶۰785

 ۹5 51۹9 یے ہہ ×6 ا۹۳۷. ا ۹ ا. ۳
 بم یہ ما ےک ہہ ۶ہ. . ۰٘8 ٭ 8رک< ہچجج
 ]5)۹ ات 9. ۹۹79 ۹791 7118 ۹۳۷۴ ۴
 >۷ ٥ج 656 ۳0 دہ م35۲۳ ۶۳) ٥ ٭٣ج 6
 ۳۱۶۱۹ تاج ۴۱ ×۱ (۳]۴۳., (م۲ ۳۳ 5۱ 6 ۳۳۳) (

 ۹١۳۲۳۶۴ ء۳۹ ( 5۹۸7

 ددیحراداا

 ہ۹. 591 ۴۲۰۳۰۰ ۱ ×0ا7, ۱5-5۳۷ ہ 5 1۱۴ ٥۰۰۹۸.
 ۹1پ ۹ ۵۹۹ (311) ۹۹۹1 : 77)ک181۹ (2۳:) 7۴۴۳ : دھ٭

 تہ رہ ×5 (3۹0۰313) ۴م۳۴۰) 7۶ ۱۹۲۳ ۹۲٢۴
 ) 581. ۱1 558 ۰ 1۱ ۹7ا "۳3 ۴ئ ۹۱۲۹۰ 7

 ی۰2۳٠ 2۲۲۶1 م۳۳۴ :۶5ز7 ))7۸× '3977( ۱ ] 

7 18+ 

 جم ہا ہد ٭. ملاَُب ۱ 1۰ ×" جو ]جج
 ہبم۴ ×۱ ہزک8۲ دی چی ہاو+ ×۰ 9جج ہہ
 3۳-77 ×۳ ٠۷× ۹۴ہ 785۱ ت5 ×87 ۔چ

 ×حج×٭ ۶7۸ ؛)و ہ× رُندم ان تيَئ 0 6
 ۹735 51 315715۱ ك7 ۶11۲ 7۰۴ 6 '5۷۳7)[] 7۹17 ۴8 7

 ات ٭×٭ َنزاَرکَمَلَم ۲۱۹ ٣× ٭چ× ××
78 1۹۹۹۰6 9۶۱ 7۹(7) 351۳5 231 ۹۶9(5 ۹ 
 8116+ < ۹)1 ہہ٭ مہ. ۹ >۰۷۱۴

 ]۸ م۴ ۹۳۴ 7۹۴ ت۳۰ ۴۱ ہہ. 9۳ ۳۳۳ 4 ٣۹۶>

 ح.٭٭ 4 تب. ٭ ×× رقیب (×٭ <<
 8 ناو٭ ]۹۱ ۰8۱۶۰8 ہ5 ۹ ۹۳۴) ب9۰ ۹315 ری

 25۱2۲77 ۹۳ 1)5 ہ٦ ×۳۰ (۹7< ×7۷ 7 ٣۴.۳
 +0 یتا ۹۶۴۴ ×۳۳ ۶6۰) >ک ۱ ×:ہ)×۱ ووش) یک

 ۰۷9 1۳ 4۱۹۷53 5۸5۶ ۱ ۵5ا 1۹5718 ۹۰۹7۹۲۳۴ *×) ٭
 ٭۳۴] ۱۱۹8 ٠59 7٭ت ہ د۳۷ ۱۹8 ۹۹ 55 ہ3, ۳۳)
 تہ ۹9۱ دہجاک ہ٭٭ >×۸م5 3رچ م۹۰ م۹۹ ہو ػج)
 *نە٭۱ .5۱ 7٣٢ ق٭ چٹ مج ٭8چہ ہي ج١ یھترڑو

 +8. 5)8 ب۰ +75 13۹ 39 ۴] ×7۱

 *غآ 59 31۰ ٣.۰ ہ3)<. ٠- ×37 ۳ک ہک ۴6
 5× وو ع١ پوگک ما × 5. ہم ۱50 1

 283 ۹9۹118۴5 7 )۹۹ 8۳۹۹ 57 1۵۹570۳۰ ۱ ۴۰٥8
 ہم 1۹ (60) م685۹ 516۹ ۷۳ 778 751 858 708٤

 م۶195 ۴15۹ ۱۱۹۱ 5۹ (۹۴۶) ۱۴۳۶ ۳۳515 (7۳۶۰) 7 ؛

 جت '؟ہ۱ا059 ۳۷۳ (وججع_]ق8ف)ر ٹ٣ ۹ہ یے ×
 855197 51877 ۱ ۶ 581 ۴۳ 77 3977 [2٥277

 ہ- >ہ٭ 37۱۳ہ. -"8 :×××ت ج٭ یَا قآَب ہ8
 59147515 555 ۱58۶5 5171 7556 ۹۳۹ 2ذ ۰ بنکن ال انہر
 دمح ا كلف كمعن نم ئشب 5ہ. (ت 05۲77 ۶۴۰۷ ۱ ]

 5۶۳۴ (م۳ 7۰۴۷۳ ۳۹7 ۴۹۹ ۰۱۱۷۰۷۰۰۳۰ 5۳73 ٭8
 د۳[ ۱ ك5 5787 8٠۲٥ 5۶1 75 ہہ, ×25 ×۹۳ ۴۶۰۴۱۷۳٣

 “)ج53۹ ۹۶۸۲ ×57 756 ا25 ۱ 5 ۱۹۳ )7ن5
 ۹۰(ج[) 7+9 ۴۲۴ 3۶۳۲ 97۱3 ۴18:۶۳۴  ٭×77ہ× 7.

71۱ ۳۳۱۳۲۳ 

 يجوگا ک ۴9۳5 5۱۸۹ مہلت 8۰ جچت م۱ ٭
 ٭87 381۴1 ۲ ہ, 3717 ۲۹۳ ×۰۱

 ٭یاتاک< ؟ک' ۰۳ عا ہن موج 5۹ی۴ ی ہہ 6
 ۴7آ 515 5۲۹۹۶۴ ی3 0 ۳.٣۴ ہ۹ 88 ۱



7 ۷ 

 -ںنس؛ ہم مد ×ح 7 -٭× >_٭ -×
 ے8 ٥۳* ۲۳ ہ, ۹۴۴۰ ہ 193 آج ۳۴ ٣5ں ر× ٭

 جبہ٭ وہنآ ٭]۱ ۰8۹ ×۲ ہ 1 ب۰: ۱۳۳ 3۰۳٣۶
 ۳05 ۹۱۳۳۳ ۹17 ۱۶۹ا ۰۰1۹5 77 ۱

 ۳۹15 7 ۹۶1۱۳۴۹۷۹۰۱, 939۸۹ 58 511۷۶" 7 ۰ 9۲۳۳ ٣13
 58۳3۱ 3” م۴ ٭<٭ ي ج۲ج۰۱۱ ۴۴۳ (۴
 +3767 3۳۰ ی3 ۷۹ ۹:7 ۱ ک5 >17۰۳۰ *0-٭ 7+

 مكہ ×08 ہ۹ 3ہ ۴۲7 *۹1 ۱۹۰۷۷۹ 3۳۰۹ ٢۴ ب۹۳
 ۱۴ ہہ ۳۸٢ ۴۳ 655 ۶8۰۶۰ ۹۹۸9۹ م۱٣ <8 ہ۱ ٭

 ١۱  ۹7۴5ھجج ۴۹۲ م٣ ہ۱۸ 5:8۳۶

 ناتجِلا لاونتَلا" یک ہ-٭ اج - × ]77 -۰٭
 جبر ہ٭ ٭.ج ہبعمع۱ ہك<٭ ہچچ5 ہ۳۱ ٭ااب۰ ۲۱ ۶۴

 ۰75. 7۲ 55۴1 ۳7 ×.۹۸) ۳ج 5 ۹ ۹۳۰5 ٤8
 *٭*68 |

 طقتقلا نزول وفا و ہ۹. ۳ >۳ ٣

 *٭ئ× 7] | طس ی۹ ۲۳۳ ۹۹ 6 ۱|

 َناَزْیِلااوَرِيغاَلَ 3مر ہ 3۹5۹1 ۔ہچ٭
 عم مع -٭ یع کی 3ن ہک هردج ہ9

 ٭٭٭ ۱ ۱۴۲۳827, 481 71۱ ( ٠۰

 را اہ َو ضا پہ دج ھآج مانا
 (ک]۳)

 3×]1١ ۳۳ : 13 ہ۱ ۲۳, ٥5 مانا ۳٣ مانا
 +5: 1۹ ۹ 7۰۳ 81۹۸۳۳1 3۰۹16۱۹۴۰۳. ۱1۲۴۶ 71)ا 1:5
 د۳ ٣۰× ك5 م155 ۷37۳7 668-1۹ ہ۹ا ۱ ك5
 0 اھ کلا اب ۰ ٦ ۰۱۳ ۳۳۳٣۳٣ >۲: ×.؛ *×..۱
 ڈیز اجر دھر ھ۴٥ ۰۹۰۳ ۱۹۱ 3 , ۶ 85

 ٭151 ]۱۹۴ ۹ ۶۱۹5۲1۹ ۴۳۰۱م 71۱

 را ٹا لخللَق ۔ مامکا ×8 مک یہ ۳۹ ۱ یب ۹ مچ
 ۹871۹9, 1 ۳ب 3517 ۴۹۰7 1۱ ۶٥۹

 يَسَْلاوُد بَحَلاَو ۔ بح یو ا۷۴ 1)۶ ۳۴ 5ا5, 38, ۹ 5
 ×5 5717 | فصع ما م7۳ 5, 1 ا57۲5 5۹5۴ ۴
 مہ ہ<م3۷۰ ب37٣ ۰۳۰۳۳۰ ۱)۶ )ا ۴ ×5 ۱ ۹٭ ۹۴۹ ۹
 م+7٭8۶ج ہ7 م7۰ رب ہ٢۰ م٭ ٥ہرد ٭
 ی٣ج 5ر7 ×۳ ء۱۹٭۴۹-*1 ۹1۲1۱۰۳۳۷۳۹ ۹ ۷
 ں3۳ ۱ ]ہت م آ ٭٭ 5ہ ہود رگ ی ۳۰ ہا؟
 ]]) ×7 ہہ ہر۱ ۷ آ5, 315 2711۴ ۰:5 7 787
 مہ یک یہ یا5 ]۲٣٢ج ×1 6۰۳۶( ٭7× 1 ۲4) < ۳۹
 ج8۱ ×5 ۳۴۱ ۹۹۰ 1۳٣٣ یب ٭م۰5٭ ۷۷۴ ۳
 ۷۷ 5۳۲ ۲۳7۹ 7 ×5 ۳٣ ید [٭چ *855 - ۴
 ہ551۳۳۴ ا۱۷۶٥ 3171 ۶11۹۰5 ۳78۱کك۴ 7۹ ۶737: 5736 ۵
 ٣7۳ ۶ 55 ہ۹۱ << ہم یک 08۳1 5۳۳۳9 ۳
 865 "۷1۹۸۳ 55, ۲۳۶ 5گ ہک۰۱ ۶۰۱۴ ۴۹ ی٭٭ ٠۳۳۳۴۳: ء۷۱

۱ ۹۲۹1185 ۴118 ۹51 

 دق 2518-7

 ۹۹ 78 ۹ل نرم م۹ ۳۹۰,)۹۱ ٭ ۳۰۲۹ 7
 ۱۱۳) ک۹۹ 5۲۴71۳ 818۸۳۷۱۹ ۲5 3۶5 511555۶۱ ]1ت 7
 -×.٭ ی۶ 8یو ۶ ۱۴۲, چ٭ہ ہ (8؟5] 1٤86 68] ہ4 ۴ہ

 ×75 ی3 ۱۹۱ ۳۳۷۶۳ 81] ٭٭ یب١ تا +5: را, مک
 اھ 8< ۱

 نمی شلاو سمت 511 557571 64 ۹07 81۳۲ ۲۳۶]۲٥

 977971 ۹۳۳۰۲ 7۹۹ ×آ ۳57 ۱ ک3 ۳8 77
 یہ77١۹ ٥ ×× 1۹۲۷5۲7 ۳٣۳۴ ١٠٣ ۲۳. ۴٭) ٭٭

 ۱×77 ء۵۷۰۱. ۹۹-7۰۳2۶7 7٢1ا ۳+1111) ہ5 1آ 7 1 -
 ج7۹ ج۳73 >۹8[1 ۹3۱7511 "نت "6۱ نابسح ۵٥9 ٣×

 م4 ×× ٣ا | ی5 ۹۳۹۴۲ 1375 ۱ مات (7م5 8۲۴۹ ,٥ یاتا باسح
 ۳ ۹5۹1۱۰۷۳۳۶۹ ت0۰ ف5 ہہ )۳× ہ د]ہ×. و553 یھی

 "7ج۹ 8وم ہ وک بما ۹<]م۴ 8عدد ٭ ۶۹۰۳۴)
 ہب.قاقا 855۰۱7۴ 7 1۱۹ 2۶۳18 ۱15٤5 ۶۴ ٥

 ۔عجحجو٭٭+ ۹5 می ۱ ٛ٭ ۱٥۶ ۹۹۸ہ *۳. 8
 ۹3۹59 ک1۹ 5 6 ۹88 6495 55 | نابسح ×70[ باسح یو

 35۹۲۹ 81۹1 55 ۹۲۹ ک3 51۹ ۲, 31 ۵.۱۳۳ ۴ ٥5۹
 ۹۳۴1 51151 1575 ۱۲5۱۱۹, ۴۹7۴ 97 2ء۳ 56 ٢

 ۹ر13] 715315۱ ۹۶۹ 2776 ک7۴ 977 ٭ "ہ۷7 ہ٢, ۷ 7
 وٹٹج5 5958 ۶34 یصح بج ۳۳۳ ٭ یہ مچ :.وج <۹

8>" 

 نقاب -- ۹۱۱0881 5۳۲ *:×77 مم ی٭٭
 +08۵5 جج ربغ ۴7۷ 9۱۷۴۰ >:6۳6 ۱۰۷۰
 15 59585 77 )٥0٥۳ ۴۲۹ ۱ ۳۲۳| جج 7-۴ ۰۴ <
 ہ14 1۹۱ 51 ک٭1۳ ا59۴ یا 6. 511 915۶] 2157+
 جج. 5--۳۹۳ ہ چہ می م (۹۳]ہ جج ہ 0و
 ۹)0 9 77 ۴۹۲57. 571 ۳۹1۹7 7” ۳ ۴ ۳٢۲ج ۹۹

 8 ۹۳ م125 ۰۲۳۹۸ مج 1صك٭ 3 6 7 ٭م ]5۱ ٤
 +869 ۹ ۳7۶1۴ 77 7۳ ۴۳1 75 *7ک

 ٭۔٭٭ _. (مم )۱

 تالا ۃشَدایعفر امکسلاَو - عفر < عضو ج8١ 8۰8 ×6 ۱
 عفر ۶۹ 5۲۴۴ >معَچت ۴۹1 ی۹: عضو 5 1 3۲۴ ٥۹×

 ڈ۹ 1۳۱۲۴ چک ۴۹194 ۴9 ۹۹) ۹۲8۱ ۹۰۳۶ 2۸51 ٭
 ک6۰ جم ہہو ج ہی ہل 63۹. ۹۳۴۳۶۳ 1
 ]۹)918 پ۶7 تاج ۵ م۷٥۷ ۹]۱۰) 71۷5 1۹۰۹)ک ۲*۹ 3۱3

 ٹبا٭۰ ۹۵5 3۶35 ٭۹٭7٣. ٢۳۴۳۰ ہ 8۹7 ےتٴو٭
 ۳۲5۱1 957 ۲۳7۳ ۳۳۲۳ >٭.<٭ مج. م١٣ م۳ ۴
 23 ۰ ۴ ۴9۳ ۹97 ہ8. ۳۴۳۳۴ 8۶۹۳۶ 1۱
 581 ۳9 ۳81 5ا5 ہہ ک۹۹ د٭۴ 5۲۷. ۳

 33+ ہ۳۱ ٭×ہیر ۹ مم ۶م 1٘٢ ×85 شََْلَو

 رات ام ۔٭٭ ہ۳ ۳۳۱ ہ 33 ۱۰3۸ 7
 2۲78۱86 ۹۲۳۳۲۴ 4779 ۴۱۹۳ 3ت۶ ۱۹٭۰] ۷)8 ی5
 8355 ہ۹ 3۳ ۰۲۳۴ ۴9) ۹۹] 376۱۱۹۰ 75 ۹٥۶ 7٠آ د5
 مہ 3۳۳۴ 3۱۴۳ أ۹٭۰ “۹3 ٥.۸۰ ہم۳ ۹۴۳ 88۳۷۳ 8٭
 717 7 8۹۳۳. یا97 7 5 ۰77 ۹ )858 9
 مج یی: ہ۳۹ 8۹ ٹچ 3ج ٭۱۱ ۹۹ہ جج



 7-7 دج ×9۴ ۹7۱ 15۰۰ ۳ :×٣× )5( ٣۳۳۳

 ۹1 ۹9۲۲ ۱ 718 ۰۰۶۱ ٥7× ہ۷۴ تحاچ 2۹ج ۴ ۴
 3×× 6 ا٭8 کہ: در م<٭ جج ]8 م5٣ ۱ ناحیر ×۵

 چم جج 8ج ٭ وجہ ٭مہه ۹ج 53۱ ۹۹۱| ٭٭
 هللا ناحیر بلطال تجرخ ۳ 16 51158 88+ ٣۳۳۴

 جی ۱ ج٭ 3 ۲۳ یز <5 ناحیر وچ ی 5)553
| ۴5۲55 

 نیا میر وا نام ح الا ×58 ۳ ۱ ۹ ۹۱
 5 3ہ < ۲۳٢٣٣ ٭ی ۹8-4-6 ۱08۱731 ۹۹:۱ ٦

 یم ]8 ]171 187۳۹ 75]۶[]۹.] ۰۹۳۳۴ 1)۰۴۹ 1 71۱

 ۹1139 ت7۹ 8

 راگتلاق لإَصاَصنِم َناَمَتاَلقلَح ھ۹۹۳ ناسنا ٣۳8
 ٢ج ہ1 ×ج ہ× ہّجرر۔ہ ×× ×× ۱ ِللََم دج <
 ۱ م0 ٭< و0۱ راخحفک یک ہ۳۲ یا9570 ۱ ۳۳۹ ×7۴

 ہا ×77 7جج آ97 ء۳۰ ×۶ 7۱

 وج ہ۲٣ ۳۰۷۱۰۲۹۸ ٭ر5تع ٣٭ 2۰۴۳ 50۳۹, (۴ ۳ راکزنریاک نیا قَكَم ۔ ناج یھ ۰۹۴9 8۱8۱ ویک
 ×8 ۱ ۳۷) 81٥

 یل دویترفلابر 7 ۰ ٥3۳
 872 ۶18137 5۱3۱17 6 4177181 قرشم 78
 ی3 برغخم 1۹۷۹ ۹۲155 ا ا5ج 8۹۹1 53۱۹ 77750 5

 نک 900108 ٥ ڑ5 ۹۲9165115 نیقرشم  نیبرغم 91 7*٤
 کنئگ

 یرحبایوم ۔ جرم نیب ۹18087 ۹ 38 ہ جج جہ
 ہہ” نیرسب ۹ق ۵۵ ٥ ھ۳۷۱ وت ہا۹۰ا 39لا: ۲۰۲۰۱ 75
 351 ر193 ت0 ک۳۴ ۳۴۳1 ا ۴۲80۱ ۴۳۳ ( 7
 نس 19 ک۹ 3۴ 55ہ ۱5, 5۱5 13۶ ۹8۹۰ ۹5 ۵9

 م7 5۱8 ہ ]۷8۵ 4 ھ۳۴۷۱ ۳۰۳۳ (١67 8۴۴ 5٣
 د١ا 5, ۰۷۰۷۳ ہ۳ ج *ك8 36۹ ۹۱۴ ۳۳) < ت3

 ۹آ٭ ۱ ٭8+ ۱: 8۵۰18 یص (۶6 ۱ ۸" ۹۳۰7۳۹ 8١"
 م٭×ہ ی5589 ٭ م171 ۰۲۴ ء۹۳۹٣ 5۱85 1 87
 ۹ہ ا ۰۳۳۴ 3ہ ×جچ٭ہ ٭٭-" 8۲8 8 5 7

 یہ کھ ہا 7 7 ۰4 نیرحیلاررم

 نئی ویب بب جج ×8۰ *×-٭
 66 52 دس دنوج ہل ہ5 دن ٭××

 ۱ 55 889 5۲77 ۳۴* ٦۹

 نا لاو وو مم یر  ۔ولول ٣ ٣ ا۴
 ناجرم و ک9۰ ۶ ×× 73 ×7 ۶×) >٥97 ۷٣

 -.۱كہ8 ہراڈ ہ 55 >مک ہا٭ ہم ٭ ۶6 ۱۶ج 5 ء5
 ہ ۱)۱٥7 ۳۱ ×× ہ۷۳ ہج ج9 ۰۲8 ہ۳۴ 3

 2دو ھ۶۰۹۰ ۶1۴5 ت۱ج (8۴8ہ8 3۵715 ۴9۱ ۹۶ 35715۱۹۹ 7۹71۹ ک5
 ہہ. ہنات ا٭6 د٭7 ×5 تء او 5۱۴۰۴6 91۱۶1۴8 (۶]

 ڈاک اس

 تبوجصس-”د”حمس۱ہعصسمموھمممسعججوصوجہہءس٭سممچججہڑووجچجیہججچجعجوجوجھچچ

 ٹ٣ ۱ رکیاخاض لاق

 2 نر افق اک لام صاَصج 27
 1 و نقرشملا ترا ک نب سکت امر انا وو ٠
 7: ین سر ےب نو کب

 ہرا مر الا یاب .
 کی و ےہ یے نائن ودلآ یا انا لرز مدرس ا

 اکر لا ار يلا ٹا ار اولاد ٴ

 دہ نٰمحولا

 ید دی دپ دی دیا

 وہ

 یل او کرو ییا پ ناد اددلع نم اپ نبیل ا ٭”ً ۷۷۷ ۷٣ 7
 >ہآ تالا قم ا ا و ا آور ارْلِو

 2 اترتی ویر لگ الو اج
 || صیھ ٹج9 نبولئاشر ولا یاب و 0نا کی نکل رفنس

 ا تپ اک ن ما ن رت ضا نفا ات
 ا وت اک کس رو دون شپ ےہ ٰ
 2 کئ یا درا ند اتا ار "

۴ 

 و ۸6 ہوم نم او یک
 <س ےہ سے ڈے ہےےخٹب کے ےس -ےہ---__ :

 >4 ہ نیک اتر ولا !نامگ ام نلاق اور 5
 نرخ شر زہ وڈ رش ۸ڈ ڈنر شر رخ ۸ڈ ھے ۸ رخ ے۸ رخ شپ رث رخ رش رٹ رخ

 مور 55 وے ر2 ]جدو مور ہو رو وس لوجب ہچج
 مےر وجہ 877ہ ×7 ٭نج ہ9 مح ندر کوہ ہر
 تے ہمرجہ 7ہ بج جج مج مج ہبروچ پآوؤرجرو مجیب ۶ مور

 85 جج 68×57 ہ۵ ب557 787ر نحز ہت.
 تس ہمہ ہ7 ۶7۳ر ھ۳ ,٭ج بج+ہہج بو)ہجرو وہ۰7۶7
 مجر ٥85 ہ۷۸ وج ہں ب5 م5۱ ممر 868
 7وہ 8ہ بج چور × یرور ہن ٭ہ5.-7۲۲ یر ر یگ

 مبو 3ہ ہیرو جو ہڑوجصیرجو ہہ مہ ٹببہی
 ۔مچ٭ ۶ مدر چو ٭وج مج 3ة چ ۹٭ ہت << 1۱ ممە)
 ٭مقو٭ ہر۹7 تت7 ہ7۳ 77۳7ہ )7 "مز بو
 قہ ٭7+۰۶  ممر موہ 18رو )5 ء7 ہری ار فوج
 میچ ور معمر بب  ہھوجہ ةہ+ ہوچج+٭ وو+٭
 یج مج وہم ٹقجج مج ۶ نیدر پو ٭ مج
 ہ7ط)ہور ممر وجوج ×7 577 ہ ]ہہ رو ڈ.]٣و 87
 چہ م>)ز بمبع ہترہور تكهو ہو کو ؟)ہجج<7٭ جہ مج
 ۔یررہہ بقجج ج١ ۶ نمحجر جت < پچو7]] 7 فروک
 ]0۳ ھ97 717ہ 45ج چر7 ہرمز اج چہ ۱۹7+ ۱ (دمز تی

 چور ممرر ي 8+ ہج٣"٭ ر ہر۳ آج ہیر 07 ج7
 جچ ٭٭؛ (مدز دم ٭ ہکر٭٭٭ ید ٭ ہمہ ۲۳٣7 ۶57۳7 ء۳
 مر ٭7ہ ٭٭)جرو م7  مہدصر چ7 ۹ 1۹7 7 ۹
 90767 ۱ج ہت چ7 ہ7 7 ای77۴ 7 ج77 ۹ ت77
 جر چ وجوہ ]قکر٭ ہ٭٭ ٭ ہاتجم ج7 زوچ ۳ (ہور
 قو (ہل٭٭ تک ہیرب+یہ ]5 ؟!۳ٛ جج کو زہ ]مج بجو )چ
 چہ 7+ 7 (ہےر 7 ۳ ہ77 2 <-.۳57+ ہ :روجو
 تبج ہرجوآ ھجہ ہ8ہجج م70 ر9۳۳ ×۲۲ (ہہ)ز تو
 تو ہجوجہو )جول مج مہ مروج )٭+ جر

 ممور جتقہ وج جو چہ یہج سورج ج٭م 2عی جر٭جو
 جچ ۹۱ (م ۱ر جج حی ٭٭ تح حرب یو ووجلز7 جج

۹771۳7 



۳1۹ 

 رہا 11ی ×55 ت57 ب ۴ 755۱7 ۹۹ ک3 (,65
 ×8۷ م97 77۵9 ۳۸۰۶ 77۳۲-7١۴ < ہ85 6

 2 ۸۳ 0۲1 54 ۹۳۳:۰ 685۹ ۴ , ۲ ۴.۲۹ 5۲۹۳۰۱۹ 81٥5
 5ہ بمح٭8)و >۳ ہ ×۲5, ہ83) ج۵7 >×ہ<٭ 73 6
 +1 ۹19 ۳۲۸۹۱5۳۶7۴ 56 ٢٢۴ ٭ا5 11141 ۹۹۹۴۴ ۶
 چچی ۔نق< ی۹ 5۲۴۰ ٠ ہ ہ٥ ۲۹۱ ۶۰۰۳آ ۹7 5

 چتو ہ٭ج ٠ مج ہ١ را لبارذ ۔--ہا؟ 8ہ
 337۹ ۹8۳ہ ج_-؟أ۱-]۱۹)۱۱]۱ ۳ک. ۱ ك٭ ۰۶۶۰۹۱ 3ئ ٭ع8

 ہ5 ]7 < مو× <5 ۸۰ ). ۳ ٭ ٤۶5-۰۰۲۰۶
 م9۲5 375815 (713) 9 :

 ٹی 22 ۹ 8۶۲۴ ,5۴۴( ۴۲۹1۱۱ ]۷ ۹ '82:۹۰ 6٣۶

 ف7ا 77۶1 36718 +۳۳۴ >57 ۱)-87 ۱

 نام وم م تلہ االاد تدمنلا ین نمک 8
 ۳۰ ۹ ؟ز7)93 ×× ×36 511۹ 557'91 3۳۰۳۷ 7۴؟7
 م5 :۲۹۸۰۸ ××  ٭ج١ّ 888 1)8۹۸ ٭۶٢۶٠ 87
 +8. 799۳1 ع٣. ۶ا1۴ ۳7, 757 6 1۳ 775

 و: ۲ا۳۳ 8977: ۱ہ +۳0 ٭. 55" 6) ٠
 5۶ ہ× ۳۰٣۳۲ ٥ 5۵ و۷۰۳ ۱ میَْلٌَف ×۴ لنسی
 35رو فرظط ٭٭ ی٭ ہہ ۹1 5۳5 ۴5 5۲۳۶ ک53 ۰۱ ٭
 21561 ٥6۸۳۳۰3 5۲۹75 ۹۴۱ ک5 >7 یگ ٭ ہہ >۹ 6
 ما5چ چہ ہ 8ہ( ہ۹ کال ۴۲۲۴ ۹۲۴۲۶ ۳۱۹ے

 ۴ج م٘× می ب۱ ۹5۹۶) 1۹۹۳ ٭ ٣
 )۹)7 ۵ 9۱۲۴۶ 215717 ۳۰۴۰۰[ 714-۳۹ ۴۱۹۰۵ 7۶٤5

 وے عچک ہ ء5 ۹ ٣۱" می ۱ ب۹9۱ 5٘ ۱57۳۰ <
 ×× ہک و5۰ 55 م 9ح ۶۲ یی. رک ٭میو

 "ا٦٦ >5 رُک ک۹ ٣> یو خ < ۹۱ ×۱ ۹

 >0 ٭ ۳٣ ہ١ا5 5۲۰۰۴۶ ی٭إ5 ۹۳۷ہ ×۲۳ ٭ ۳ج۲إ ۰۱
 ]حج ۹۳ ۳. ۳< مو 51, ما "۱۔۱۳۴ 7۱
 ما ہ9 م۹, م۹ :ٰی٭ ہہ ۳ چی و ۱
 مم 1۰۳۴:۰ ۹۰۴ یت ج وج م۹ م۴ 7185 ۹ ۴

 ۹ 2۱5 ۴01 ۴۴ 6 1 ۴ ۱6 ٠1۳۸ ٠۱۹۳۸۳۰
 ء۰۹۱۰ +3 تا م۹ "8| م٭ ہ۹۱ ہم 8ہی
 >حچح ہ ٭۰٭ ۲3۴۸ ۳ک ہ٭ ×٦ ۹٥۹ 85۱۳۵۳۷ ہ۶۷[ <
 9.1.35 می م۱ ہجوص و, ہ5۳ دت ۹۳۰۴ 65 7

 ی5 ۹۳۸ ۰ ۳ ۱

 یل یاس -نالقن ×۴ لئ یہ چ۱ ۹
 ق8 5 ہ ×۴ 5755, ۹۹۹) 5۲۴ 5۲۴ ۹۹۱ 55۱ ۶۹
 ××٭ ہ7۸ ے۳۰ ٠97 ×75 ۱ ک۰۴ 7)515 ٭71۹ (7۷) 7۰۶
 نیلقثلا مکیف كرات ینا 5٣۴8 , 518 ۰8ت 6۹868 ہ۴٣
 9۹ ھج "8۱ ہہ ۱ م۳٣٣ ]یں ٭ء٭٭ ۶۶) 5
 ۹ ۱ 6۴۴ 8471٦5( ٥۴۴ یترتعو هللا باتک ۹| ۹۹۰ (۴۴ (7
 697۲۳5 یتنسو هللا باتک ج۲ ں چ۹ 85۲ ات ۹۴ ۱

 355 71۹۰۲ ک۴ ۱ ,٥۴7۳ یترعع ۹۴۴۹ ہی15 (73)۔-ک 35 ۹ ٭
 حج 3ہ. بج. -م+تواڈ ع۳۳ ک6۱ 5
 >51 م۰ بج جی۱ 817.۸ ٣ ی5 ہہ, ۳5
 ہرمج ہم ٭+<٭ اٹ ہ0 و9۰۳ ہم ٥٭ ٭

 9ت2 درا تاک ہکساک ےل

 ۶)2۹۳۶ 767716 ۹۴1۰: ا51 2٣۴ م75 مو م۹۲ 1 7٤×
 ہ0۳ ہ5 25۷5ہ ۳ ۶5۳۷۱ می *۳ 3۹5 د۰ ہ۹ ہہ٭
 مت ہک 5۶۱ 55۱ی ۳۱۸۳5 "۳۱ ×۳ مان] 3۹ج ۹۹۸۱ 5

 نان

 رانا قر ثا نل الا آو .یراوج ٭۴8 ةیراج
 ۹5 ۹5401۱ ی۹ ی٭ ٣۴۴ ھ۴٢, ۹۱ 5۲5۱ ی۹۳۰۲ 5۹8 08
 ٤۱ تانشنم ×۶ اش تی چک ۱ ی۹ ۳ ہم 5ھ, ان
 6, ۳ ک۹۳ ھ۷57 ء۳٥ ۳ تک81 ۹ ۰5۰۳۴ >7 و
 جچ ۱ .٣× ھ)٭ (۰۰ے(8۰ك یو مت ہ۹ ء۱۹ 4۹

۱ ۴ ۹۰۴۱ 3577 ۳18 

 ر الو لیلا کرت فش نیا ایس مہ - یو
 آہ یب مج, چ5 5 785 6:57۹ 57. 591 75 8:۸۳ | ی٭

7 [9۶۳ ۲.۱۱51 1( ۳۳× ۱۳۹۳ 6 1۹ 235 
 ۹۳۳1۲۹ 51187 ٠8۶7٦ ت.٭ ۴۹ ×۱ ی ہلی٢ ۶3) ۹
 مہ 5۲۴ 0۳۷۳-۵ >3 ٭ ب۸8 ج١۱ مج ہن وج

 7 15 5۳9۹۶7 17۶۳ 7 )۰> 58 ٣۳۳۹5۷۰۴
 :5۰ ۱۹۶۲ ۴۳۲5۲5 7< ۹51104 56718 ١۹

 ۂَمْجَم الا لام
 كرذڈجحم ہ۷۱ ۶8۳۳ ٣۳ ہجر 5:71 8

 و2۰ ×۳7 كر >۳۷۴ ٣× ج1 :تب۔عی5 (>23)-ج
 <۱ ك1 >157 1۴۹1 جج *م۹ (33)-ی٭۹ ی6
 ۹۳۲ >۳7۳ ۱ ۳۳۲۴۴)2۳ *و5۲ (۹))۳۱۹ 5۲۳۴ ہدبع ی۹ (۹۱۹]5 كر

77۳۸ ۹81 

 ہ56 ہ77 ہ7 ہ9 ۹ ك5 ہے۰ 6 7٤
 ۳۳٣۱ ۹ ز9۹ "۱ اچ ۴ ۱۹ج 8۳۱۴ ۴۳ ۳۴

 ک5ا 511155155 ۱

 "پ۳۰ .].657۴ ۰ یہ ہ ۶۰۲ ہہ ۹۳ ۴ ۵9
 ٭8 99+ "۳۰۹8۱ ص۹۹۶ ×٣ر [3٥ہ103) 951+ "5

 5۱۷۲۰ ۴۰۲ ٴ5۰۴) ٭ ۶۴۶ 8, 8۴۱۷۲۶ ۴۹۰ ب۹۳۳[
 ٭ ۴۱

 بہم م538۰ َكرَُم وج کچ وو ٭أ”.]ب ہہ و”
 8 857 ٣۳ یم ہ3 (٭٭3 وت ×  مہ ۰

 5۱ ک5 ۶198 ۴ ا15 557579 1 ھ۹ ۹ ۴
 6×۳ 55, 1 511۹ 5۱9۴۴ >۷ کج ۱ یک ۹7۴ یک
 م8 ۳ 5۰۹۰6 قمی×5] ۴۳ 56۰. 5۹) ٭, ء۵۹

 5183. :5۳۴۱۱] م٠ ×× 8۱ص ٠ ے۔(۲۷۰۰۰۹, چتو3
((8 ۰ 91 

 ما٭>۶ ۶۱۲۳۶ (۹۲ج 5۲7۴ (ع٥٣٤ ی* >۰۰۳۴ ۰۲41 5 ۰
 قاب ولمادْنعاَمَو دی نعم -- ۹1۹ , ہک 16
 ںہ ہہ ..ہ چ1. 7× ۲۹۷ ) ۱۶7۶) ۱۹ )1)۶. 7
 02۳۴ 5 1۳۹۱۰۳۴۱۹۰ 5ا77 ۴۲× ×۱ ا۹. ۹ 7۶

 ١۹ ۱ 517م 71۳۹ ہ٭ ۴ ۱۳0۹ "۳۳٭ ×۲ ,5 :٣۴ ٥

 6191511 3117 ٦7

 رازالو ناز ےہ. ہ٭ م٭. ہ8ا5
 511716 1 "۳51۹ 0717 یی ۳۴ ۷ تچ۶ 7۲ ۹٦



 دمآ
 یب یار یہ چلا تا ھوا ادا نل یا اہ کا وی ا تو ام دس ا تا ات ا ا تے تا

 مس وج ترس د. دب ھ57 ×۷. ۱۳8 9
 سج 35۱۰۷۷۲] ×۷۳. ب٣ ٭۱ م1 3۰7 ہ٠, ۴ 8٥5٦۶

 ج5 یو۹۰ 8۳-۳ تچا *۴۰ م5 ۰۹ ۳7 ٦۱
 مرے مج صر 85 8 30 8۶۰۹۲ 88 13٣

 >جحہ مچ ہیر ب5 95 نالخ ہ۹ ؟۹9۹ ۳ 6
 ج٣۳ ۹× 3۷ ۴ہ. ×۰ ۹۹4۰ 1۳۰۳ 5۲81 3181 5۲918۱ ک5
 ہر 25ہ 5 ہ1, ۹۹۷۳۳۳۱ ١ 7)193 215 ٢5۷ج ۴۳ 8
 ڈ3 ×۲۰ ہ >م× ۹7 ۱۱8۹ 5۱۳ت ۹۹۹۴ا 785
 ؟٭ ×۳۳ ×ٌود٭ ہ٭ ہقآ ۶كك۰۱ ۰۷ 15۰۴ 551 ن٭
 می ]ہے۱ ہ۰ ۳۴۲ 5۰ ے18 ٭ .۳٣× ہم٣ ۴
 0ح منہ ہ5۳۵۱ ۴۱۹۲۰ ۰1۴۰۳۰ ٣۳۰ ٣۱۳٣-.6ہہفو
 بج ڈر ١× ص ۳ہ ×۳ ہ۸ ۰۱۴۳۰۲
 8۳۳-27 ۸۶۲ ۷۳۳ ٴو× 5۳ 7۲۷۳, 5۳ بج, ×۲۰ *(۳)3
 حج بج ۱: م۱٣ ١ ۹893. *)٭؛ ہاکج. ۳۹۹۹ 81
 ہی۳. ۹٭۹٭ہ ×× ہاتجح ] ۹۲۵۱۷۵ 55 ۴316 ۱ 85
 چہ ہب×٭٭ ×۳ج ہ ××[ ۳5۱۱8۸ ١ ۳۹ ۴۱۹6 کٗ<۳ا
 5ج ق۱ ۹۹.۲ ۹۳۴۳ ہ٭ ۸)19۹ >8 ٢ت٣ ۴5۹۱۹ 83۹
 3×. جو نج -[إ. م و ہ8۹ >183۹ 1۹ ۳۴۴ ۹ 78

 ےہط 1 رک م]] ۶۳۳ ۱

 زین لت اَنت نتَفاوفاَلع نی  --٭٭
+۳ 77 ۹ ۶۴7 ۰۴7(1 ۹6 ۹×۱ ۰ 91۹2(7 ٦ 

  ۱۹۲ ×7 ۹859ظارش ٭٭ ۱8.831 :حہے٭ ساسن
  8۳1 ۹۱ہ۳ ۱-۰۱ ۳ 51۳79 21۳85 ا۶7 ٭ ئ7

  3۳ ۴۴۲۹ ۴7۳ * 1, 81۴-66 ۴۹ک5 ۱× ۰.5

  ۹46۹ 5۰۹ "88 ۱ 6٭٭+۳ ۰73۳7 وت

  ۱ ۳ ۴×:<ہ یہ١ م٭م ہ927 وچ 7-7۶7
  ۳۶7 ۰۹۳۶۔م7 8 ]8ہ د3 ہ-٭٭٭ ک3

 ۳۴۲۳۶ 3 5 ۲۷۱٣۰٢٣ہ ْج٭ جک م5 ہہ. ے< 8ہ ٭ہ

 ,۹۱۳۰٦ ۴۲36 516ٴ  11۴ا3۱٥۰۳۴۱ہأ ۳٣۲۲٣تہ  ۳ 15وت
 بہ ہ5قص٭ *+ٌ. 5ہ ہا؟ج ”* چ-پػئج ٭< تو

 ہمجہہج 3ہ مج م ۔یيہ+8)

 ینڑزينَتالَي -فو رانا مچ 3چ ۱۹ ۳ 8 6
 و٭+٭ مج 2ب ہ۱١ گو دچے "۳۸ ۴ ۵۴8
 چی 8ہ ہ ×۹۹ ٣۳6 تح جج پئا٭ 15 ۹۹۳5 ۹

)۹1 

 مکدف 37

 سج جدو ۷-3 م۹۴ ۰۶
 -م٭+٭ جم ہ فہ ہ٣۳ ۱ص۵ہ 855 حی ٠ وج

 بب ہہ -.م٢ ٢ <ے ہیرے ہہ8رجہ ,٣٣
1۱ ۴ 791۶ 2187 6-۳۲9۷ 

 -ہج-٭): ن27 ٹیلقث 7 ج7 أ۹ 9۳۲ ہ4
 5 م۶ ۲۰۱ ۷۳۳۲ >۰. ۳۴ ٭ ×۲۴ جاہ ك5
 ۔چ 8 یی ناش ٭ ×۱ ٭٭۹ 88۰ مم ۹
 حیب| می ۲۳۳۶ ۱٣ 3ہ ہ ۱۱١ 8+ ہ۹8 8۳۶ <
 نرس ×5 غارن م٭ ڈچہ ۱ ہ۹ ۲ ہار ۱
 ۳×88 غارف 8۰8 × جے لنش 8 ۳781۱ غارف ٭

 مج ن5 جہ عو ]آےیجر ہک م۱۰ ۹۴۲ ۹ر5 ۹۱۳۱ ٤
 یھر ہ٭ ہی م٭ مہ مج مہ ک۱۱ 8ہ٭ 5
 8ہ ×۳ ۹٥٭ ہر1۳۱ ٣٢۹5 م۳ >7. ی٭ ۲۳۳ 8
 قة عد ..۱ ہج وک يج تب. ہت ق۱ 1؟6 ہ۴
 7 5 ۹7 ہہ "×-* ہ ۰۹۵۱۴ یب٭ ۴ ۹۳۰۲م 5۶

 جہ 55-51 91 ۹۹ ۴ ]۳۶ *7ا7 ۴۳۲ 5< .۳۳ ××٥
۴171۱ 

 ۔ج ہا کلم ۱ج رک ہک ہر۳9 ×۳۱ ۴
 ہ92 2315 ٭77) ک9 7 ۳75۱ (۴1۹ ۶1۲79 37 ھ1۳
 مچ ۲ ۹۹۱ 5 ۰: ×08 ی3 م۲۶۰ 57 ۹۳۹۰۴ ۶ ۴5 :
 ]کی یب5 درود ۰۱۰٣۰ ۴۰۹۱ م۹ م۴ ٭رآ

 ب۱7 7 ۳۳۳ ۹۱۴ *5 یب5 ٥51 ٠:٥55 557 ۴9۱ ٠٤۶۳۱
 یچڑچاآ (۴۳۴ ۴۳۴ ۱

 55۲۲۰ 5۳ 3۰ 7آ 7528 ہہ ×۳۳ ہ ۹7
 دہر ا0 ۱ہ ہ17 ۳۲۲۴ 9۲۳۹ اہ ۹-۳ (۰۳۱ ۴ ۹٤
 اج ]5۲۳ ۵1 رک ۴۹7 ۹171۰۶ >۴ یب ۴
 ×۲. ۲۰۱ ۸)5۲۲۴ ۹۹۱ ۹ہ. ہہ ۳۹۳ 5۹
 ۹۹7۹ ۹ ۲۹۳۶ ٭83٣ مو ا۴ 7۹ ۴۳۴ 0 7۴8

 جج جج یج6ٌٌ آب. ہ۰٥ ٣٥ یجمات ٭.ک : ۹٤۹
 2ج۷ < 3۳ 7٣× ۶۶۱ ۰۴۰۰ ے1 5۶ح ۰'1 ٭۸))

 رک نزاکت رتفع تما نا الو نوا رقم
 طلْباَلِ نر سور 5 ںیتالاو تم ناک یار عش

 ک3 ہ٭ ۹۹ < ×7 نیلقن ×× ج٦ ×۳× >٭
 788 م, 8:7 7 یب ×05 ۴15 57۹ : ۹ 7ك
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 ںی و سا ند نع لخیالپموم 8 84 ۴
 تے ےس
 یج ہو وج. ٭ّقح٭. ٭۴ ٭.٭٭ ہ. 7
 ڈ۳ ی7 ۶ 591 5۲۹ 71 ھ7, ٥55۴ ۳ ء۰۰۰۶
 ی م۹) ہکآ :7۶۷۲۲۴۶۹ 7۶18۳ 97۶۹ ۹۰ 75 (۶
 ۹١ 9ہ رک 90۲ ۹77۴ ۹3۲۹7:5۱ :۹۹۰۹ 2۳5) کا 77۹ 5, ہم۴

 ۔ت ۰۲۳۴ ء۴۹ ۴7۳۹ : ×77 37۹ 77 ۵
 7*3 م× : بہ5 ۳۰۳ 8 ؤۓ"
 )7ج 72571773۹ ۶] 7, ہ7:771 ک27 5 17
 و. ۹۰5 5 ۲ ۳۰۰. 5٥۵ر "ہ۳۳. ی٭ا5 ۹۷۳۲ 1+
 ۹73۳. ہ٭٭٭ مح ٭3ھم۱ م۰۴ ہ5 ٥ہ ۷۹

 تہ ٭ہدچ ۵ن ہہ ۱۶۰۷73 نژرْخْل تی 9۹ا۳۲ ٤
 83پ 3: یم 3یہ 8تنچ ×۹ >۹٭۴ یک ٭ ہ

 ۴ 831571 ۹۱۰.3۹۶۹۴ ۶ 9-8۴۳۰ 7× ۳٣
 م5 ۳۰۴ ٭5 ی٭ ۹۳ ۱۳۴۱ 3771۹ ۹*5 5۲۳۹ (۴۹]
 مچ مج ۶۰ ×5 ۱ 5ا۹1 5۳۳ چ١ 6ا59 8ک

۸78۴۱ 5 
 3ج ۳٣۳۴ ۹۶۳ : کكاتإ ۹)577 ۹۳۹1 ۳1*71 ک ۴۰۹1۹ ۰۹

 0 6 ۲۴ ۲1۹ ف۹۹ ۹۳۴58:71 ۹)۹۳۹۱ ۴۹
 5٠۳ ٦۱ 5۲۳ جج ہ73 ہا ہ۹۱ ج5 << 5۰۳۳۲

 مج ۱3۹ +37 1۴ یو3 ۴۸6 ٴًج ۱8۱)۴ 78
 ےل تک

 رادْفلا دیو اولاپ تن حد مغلیہ نومرجلا فر موو تان ۴ ء39 وئاد

 اک وس وت یر وو جھک
 ۳ ۲۳×٭ ×۴ د53 ہہ 9٣۰۳ یو ع85 ہ

 376 5۱ ٣۲۰ ہ٥ ٭3. +۳۰ م١5 8۸8 ۱ 77
 ٭.77آ (۴۰۰۲51۹1 311177 ۶۱۴۰۱۹ 5 1۱

 یصاون ×5 ةیصان یىچ ۹8۹46 ۱۹۹۴۲۹۴۶۲۹ چ٦ ۱ (۴۰۱۹) 4
 وہ ی٭ ہ٣ ی5 ھم, 559 (مس]۹1 816 ک4۰ ۹71۹6 ۰۹۳ 1 ۹٤
 وو برج ہم ی5 ی۹: ۳6 ×× ۴۲۴ 5۳ 87

 و٦3 ہ5 مہ م۹۰٣۳ ۰۲۹۴ ۹ (۹۲۹ (89: 86|

 کتا ہجوم ۹458۳. م۸ ×1۳ ×۳۹ 777
 53۱ یہ 8۰8 5۲۳۳ <۴ ۹۳۳۸۰ 7۴5
 ت7 ۰۱( ۹ ۹۷۹۰ ۰1 ۴] 71۲۱ 97۲۴ ۴)719 ۹ 91ج

 8 ٦] ۵.55 ۹7۳ )< ف۹۹ ۳ یک 6۸7۹4 5 ٥
 ٭ج+55ک 1۹77۰ ۹۹5 ۱

 دوجے )ج7 ۴۲۳۳ 57, ک۹۹ تم ام
 تم یس ہا عد

 بج388 ٭ ٢ج >6 ہ :ہےعو٭ مج 5 ۵85
 ]ہ5 7 ہ۰ م۹۴ ٭ ۰۳ "ہ۳ ٤ :٣"

 آج ۳۳۴ ”ہ و, ؟0۲۰ ۳8 ٭ ئ۵ ۹ ۹ .۹۹۹557 ۹٠٢
 و6 |م٣1 [8۳) م04۶8 ×5 ۴۱

 ۵۳۳ ءروخانلات

 : 0ا ییا او ہی دان نک لنا مو 1:

 اد قام یئکیف :
 ٤۶

 او کا نی ام ا تپ
 تے سو
 - ےہ و اول 2.7-7
 ٦ لک نامور اک ا اپ ین :
 ٦ ںیرخ ین ای باد ولا یا ےس ٌ
 ٠ اکر والا یا انا نیتعبااتچد قراتس نماخباطب ا
 انا ام نا ا یی ا ا ا تر ڈر ند :
 ۲ئ وت 2 روا

 - اهٹُد نوید ہنبوک اکیر والا یا6 عناالا

 ا6 شفام نص نا پام سر ایام نج ٰ
 :آ ؤشٔاَقت ٥ نمک ےل ےک ڈ 7 تم سس : َك نب

 ہہی چچجچوچچد ھے +811
 ممر)ر وج یرہوچ تا میرسہ٭ بوج+ہ+ مزہ چہ

 ڑ7 7-9 2۶ مدر 97ہ وج *ہہج
 ا2777 م771 قت ہے ہ٭ یہ ۳ 77 جے ۱۹ 7 ۳۳ 7 ھ7
 جچر یدر بدی ہر ک7۲ ة8ت ]7 ہر7 ہہ :ڈہک یر "رہ ھ7
 دانش 7)8 "م٣ ۶ یدەر ا وا عر ۹۹۹377
 نت 7۹75۱ یە) ہ۹ ٣ 8 +(+89ك2320)
 2ئ۳۰7 ]5  (مے)ر 8یو اج سن +7
 مرہ مرہ جج ٭7)٭ہز٭ ھ7۷ ۶ یدہر م٭ ر7 یزو 77
 ٣+ م۰۲ جووچ وج 2٭ رو ھ7 وت 7.8 27۹ / یمد)
 یو7 ہل ڑ۲ تل ہر۲7 ۶77۹7۹7 مہ گہ یہ۳7 ؟۹چ
 قجج ٭مہ+ ۶ ی٭۔ر تعچج تر5 ج گو ساحر در قدر
 ]قو ہر77 257 ہی7۳۳7 )7۴آ چہ ہہ ہ7۹
 پ٭)چو ٭ج+۶ (یمر اتا ا اج ا اچ ہی مدر
 و7 ہکزہ7 ت0 یر ۳17 ہ67 677 ہمہ وج وو و

 )ے7 ۳۹+ ۶ ممدز ت٭٭ )۳ ھیر٭ 7
 مدز یکم ہي ئ2تچج ہہ "7ہ
 ہر7 چچج یەر 7۲ تج برج ۰87
 37 ےہ جو ×ر جج سوچ ٭ و ہ۳ ہو

 مر جب ی ٭٭ 8ہ مروج ؟بوججکزو گہ
 77آ بج ۰۶ (مدیر د)٭ وجہ جوجیوج ع۱
 مج 7 ٭ ۳ حج وحوجج وو جب35 | (یدر ×5 ٭ ہن

 ت7 ہک 77۳ہ ۶77۳ ہہ مہ بج٭7 ٣٭)٭)٭ 7
 (حر 77 ٭ رو. ۳× و757٭ر مجر جیو ہو ہ٭
 وجہ رٛججہ7 مج ھج جج بجو جج: (ہو)
 جس 87ہ ت7 و-]٭ ہک 7 ج ۰7۳3 ۶ (د)ز ججو٭
 یبہ 39ج مو درو-چہک)+ يرج م+ بوم رک
 جج مصر یڈ ج ۳×7 77۰ 7 737ہ 77۳۴۱ (ئ۰۰) ۳5۰۹
 مم وہ 9د ہم ہ٭ہجہ ہر۱+.آ٭ مأجہ مج بجو وج ہو)م7
 ہ۶ میمر ]لہ۳ جب >۱ نر جم” م٭٭ 5٭
 ہی۳7 *زوو٣ٛک ک7 مک برج ہجوو۔ج ٹبچرجرج ٭جچأق! ۶ ٰیعر

 ت۷ج ]ہ۴ 7-277 77 ھ۹۳۷۱

 3و٭×٭٭



۱ 

 ا

 تہسشنر

 ہےہج۳ تب ۹۹۲ مے]٭ ۱ .٣< دہخا5ت +۷۳۰۷۷ رو و]
 ٦٦٦٦> 5ا1۹ 5۲۳۴۶ ك5 ر6 ×3× <*7۳۲۱۳۰× ۹۷۳۳ 3176

 0١"

 نا -یانب د۳۴ وچ 777۰۱۰ 8۳۰۳۳ ۱ ۰۰۹۴, 37
 ۹ ۹۶1۹۳۶ 55 ۱۱۹۹ ۹۲۹۰313) ۶۹ ک53 06 ۹ ,٥٠

 م. ؛٭ ٭٭ئ|ما ڈ5 ٭ہ بج ]جہ گی و۱ ہ٭8ہیئ 3ہوا 65
 55179 مہک ك2 ۹۳۰۲۷۹ 27۰۹ :و) 27۹۱۱۴۳۳۴ 11 ٥1۹91۹

 ک ۹۹۲۹۹ 6 ( 1

 تھا لک نم 216 ۹9۳1۳ ,5 15 ۴۱ 307 ٦
 وہ۱ ؟" ۹68۳ "م۳۷٣٣ 3ہ77ت ۱۰7 ہ۰ ةَهلَ ۹

 5۱ نر - کی ۹ یی مر ھ7 ہ۶ ر5 7 ۰۱ 7+

 - وک ہ۳۳ ۱۷۹٭1 ۷۹۹ 3۳۶ 6 "۳۲۳۱۹۹ چہ ۱ --

)31519(( 

 نا الو مہم سض ِا نقوی -ثفط مج ی8ج چپ
 رک 5۱ک95 ک۴ ۳۴۰ 517۳۶5 3۰۶۱۰۲۳ 5)113 5)5 553, 51۴

 ٹثماط ۹۹۲ 55۱ 13) 3185 >۹ 57۳٣۹۴ ثمط *>1 ۱
 ک1 کرت 5۳۹12 ۶۲۱ 5× ۹۹۳۹ 19۹۷ 5715۱۰98۳59 ۴۲۷۰١"

 یہر ہم٭ 3ق مو×٭ ؟؛ہر 185 ہا٣٣ج+ ٭ۃّح-.<؟ ۴
 ×× ت١۹ ۱۶۴ ۹)) .18٦۴ 507 ۹19 510۲+ 7٭)۳۴؟ (۴
 ان. ٣۲ قا ۱ یدز)ز ٢ ہم ۱۳۷ ۱۱۳ ۱۶۰ 87+

 2۰۹ 78 5۹ ۴ 5, 5ا۲ ۹۴۱ (۴۶۴ 11 ۱

 نیلا آيا َرج نم رکا ٭ .ہ]3.7ت۳۳ ٤
 ۹۹۹۹ ٣٣" ۳٭٭ <5 ک٣۰ ٭أم٭ ہہہ ۹۹×× ۸ 5×3

 ز۴1 ۹ک ۶۶, یارب ۳۲ م۴ 8111 5۱۱۳ا +1
 7۳آ ۶۱۶۳۴ 7, ۴1۲85 ۹11۹ 15575 *۳۳۴ 516۴ ٦٣۲6(

 اتا ز۳ 5۰۱ ۱9 31 188 375 ٥191

 ئاَمْمْم ۔] >چ٭ ۳۳ ہہ 7 8× 07166 8> ٣5
 مامھدا ۲ ٭6 ۱ 5۳اے یک 507173 ۰۹ ۴۲۶۲۳۳۴ 9۲۳٣۹ ٢5۳>

 227 ۴۹ <۱ ۳۷٣٣۴ اکہ: می ی3 ۳۰۷ ٭ہچ٭

 ٭٭ 35 ×0, 5 نااَتارو -- ۳٣۰ ہج ۳۰

8 

 دہ نو ×77 ج7۴

 دم قصص ۸۵ × ی1 7)9
 ےہ ۴ ۳ اج ۹۶1 38۱1 ب٭ 7۳ ہ۳] ×ہ۳<٭
 ہہ یک وک 076 ۹۶ وک 77 9۶۹ ۳۲ 1۱

 یکجا هن وَ نیم ۹ ۳ وچ 6 ۴ 7۳٣٣
 4 5ت 276 575۱۷ مت 5۳1 )۴ ہہ ک 768
 ۹88) ×۴۹ >111۹91 پ87۴. ۱۴۱ ×7× ١٣٥۸۳۳ ھ5

8 

 دہ٭یتج << م۱۳۳۰ تو×]ہ+ب ً×٭تاو دب 6۷9
 3ہ ہہ جج م×ہ5۱ 1۹6 ۹5. ہ٣۳ جہ
 و1 ۹۰۴۰۲ ×۰ ي۱ م٣. یيج ۔٭.چ. ×× 8ہ
 7]7۳--ہ۳۰) ہ٭. 8۸ ۴م جج ہ ]یو5 پ)

 یر قم تاح مل و کی۹۹۹ ناگج

×73(۹ ۶۲ 7۰۶: 

 یر

 تموو 9

 ت۹. ۹300 1 77۹ 07۹7797۳ ۴7 ک۹۰ 681-1 ۶۳۳
 8 907 ۳۰۰ ۰ >۳ 7۴ و٣۸۰. "م۱٣ یڈرچا
 ب۰ 575 ۹۱ 3 ۳۳ "۹۴ ہ8 ۔-
 ۔, ھ۳ و* 7۳ ۹ ہ۹ ×۳۳ ۴×٣٣ بیج

 5ا 1550 ۹۹ا دت <3 ×× ٠5۹ 2717.5 <1 ١٥۳۹۳۳

 ×٭ ٣> ناَمَتَِت ہ۱ 3 ۱5۲ *5۱ ۸۴۳۳۰, ۴
 ×5 5 5 ۹۳۱۲۹ ہہ د٭۴ ٣۴ 5۰۳ ۴ ج75

 5ا5 ٦8 5 977 اتا5ا4 جج ۰۳۳۷ در٭) ا 3
 تابع تل

 و ]6 ۶3۹۹ ۶74 >۷۹58 ۹۴۳), 1971 5۲3۰۴۱ 8
 ۱۳ یز ا 1 2۳۷ 1

 نج یرراقم تاح مل و -- ۹871 903138۲77 ٣ بر ماقم

 بج 7 ھ7 ۹×× ×۳۳ ط07 ہد ×۵
 ۹۳۷۷ا 55718۱۰2 2:1853 5۹ ٣۰ 3٥ 3. ہبہ 7جج ٭

 8ت ۱٥۶۰" ٥)۳ >5ج ی5 ×× م۲ مہ”

 و ×7 55 5۳۴ 7 ۶8۰ ہہ ۹۹۰ ٣
 1575 ٦" ,۹۶۹151557 ۱ 31۹ ۴۲٢ *رآ7 >0741 ۹۱۹7۰) 7 3۱۴۳۰.

 م71 ۱ ۴ ۹۴۳٣۹

 نو3 23۷ ۳ م۴ 586)073 بر ماقم وچ ی۱ 9+
 م77 ہ, 51۴ 5۰۳ا ہہرج م٭ ٭م۴ یجع م)كح۱ ہ



 81 575 7 اھ

765 ۹7۴ 

 ناس ٹا ں یف تپ ٹل کہ 1 018 ۴۴ ۴6 ر۷
 ک٦8 ّنَأَسِح ہد د٥ جے ٭ (ہ 3 >ے .٭

۱ ۳۷۳۱ ۹5۹۳۳۳۱ ۹× 8(۹ 

 نا يوتعدفخ فرغز عن بتم - پرفت ی۹
 >5 :.٭. م2 ۳ ۱- (مد7آ) ی× ۹۱ ۱)۴۹5۳, 18۴۱ 6 ۹۳۲۴۳
 تسشش رتنرساششیتسش سیم

 م۴ )5۱ نِمبَع ۳٣ .ق) < 5ت ١

 رات: لال یو نشا _- 81 7-۰ 7

 5 511 9۰۴ ۹۴۹۳۳ ہ۳۳. ٥ت ہ35 11
 ج7۷ ٭م]٭٭٭ 8۳ہ ۹.۹۱ ×ت٤1 : ۹۱8۷7 *۰۹۰ 8

  ۹۹۳ 7ک [۹77۴ ۱١۱۹ 11575 7۰۷ ۰۹٭ 7۲76 ۱١1 077
۹ 115787 1 

 ٭جغآ 6518714 ۹۳۴ ۴۴ 1۳۴ 45۷۸77 55 ٣
 ےچچ ہ×ّی٭ یبر ۔یو حكم ڈے : يىجج3]
 ےہ ہہ ٭"٭. 5ہ ہی 8۸ ۹۹۹1 ۴ت۹ ھ <٭

 ۳1 37-۰7 7 18۳۹۰ 1۳× 6419۰77 7 ٣۹۳
 ے۔ہ٭ ہ5 ]ہی 677ہ (جر فا م۳ ۴۱۳

 77 ۳۴97 ۴:۰۹ 73, 91 ۹۲ہ تچ٭ 1 ۰<

 جچ٭ ٠9 ۔۔ یکتشت ام 80۲۶۹۹ 8 ۰

 7 7 717 -- یبونڈ 18 ۶1۴55 9178 ۱
 <5 8إ -۔ یھتشت ام 6 ۰

 3ہ 08 -- یہر ةمحر ۲19 ۶۴۳کا 8٭ت ۳آ

|8 

 ہ2۶ ہ۵) ۔- 9 ۹۶۳ہ 87 (ئ 57آ1٭٭٭٭ 7۰7

 3٭ 0٭٭ - ینضرما بیبطلا 617م 9۹۲۴ ٥۹((
[ 6]4]9۶> 

 ×8 3 -۔ ہ۵ ۶7۸ 577 >508) 75 ۲٢ ہباک

 تم 3ء۳۰۹ ء۱۴۸۰ "۹۰۶

 ٭٭3 ۳ہ -۔ اھیف یل ةجاحال یے (مئ 8۲187 (۴۱

 ھ1 ۹و8 - يء([05)٭ 2و50 ٭٭ ۴۶ ۹+ ۹۴۰۷ ۱٢

 ٭705۹ 9۴1۲۹ ۹7 |

 ج٭ ۷۳+ -- ۹۲۱۰8 171 55 61, 155 ۴۰71 ۱7 4
 جم 6 أ۱ 88 78 ,۱۱۴۴۴ ۳8 ۴8 ۰*۵ ۰٢5

 ]مہ "م7 ۶۲۴۳ 8ی مے مہ ہ۵۱ مم ء55 5
 ہو32 ۶13 ۴۱ رک (73)۔ػ ۹۳ ۹7.

 ادبا ةقاف هبصت مل ةلیل لک ةعقاولا ۃروس ًأرق نم

 چ وج ء5 ٣(۱ ا 651851 ۰1۵ 7ہ, ہہ ۷۰۰۵9

 نا

 ہاةقايل ۵۳۵ رماض لام

 ا را ہاوس رتن
 تا 7 2 حا ً
 : 2 جج 26 “0007 :
 ا ہرا لیلا یذ ے21 یا .
 : ۱ تا ا :

 1 ہوتمیلا نیخلا ولا ے شپ :
 ا منا ةب روا اول نشیل ن٥ َعقا ولا تحقدا :

 د رک ےہ ا ۔ ےن ٌ
 7 تہ صو ب ا 7

 7 ےہ درک ا 3
 ائ ےہ ہوا نام ہرا
 : 27 ہیلع نی یف -و سنت بسر :

 اح ٹواخ َ ںپ ۲

 مید) ہیچ ہر 8و یو جہ+ ہوکجرو مج گہ

 777۳ہ ۳۹)بہ "چہ ۶ مد) ںوو ہبجع مڑےچج٭. 5ت <ہ
 ہ7: مدر تو ٭< ہم 8د ہکرج 57 رووےییرو مزج
 مج ممبروج <7 ج× ۶ یمر موہ ؛٭٭ ×5 ۶۹

 7۰×3 مرر بدو ہر۳ ت57 ہی۷777 ء77 ٦
 ہہ وج 8)٭رو مجوجہ : ید فرجہ٭ بور1۳ 797 جوہر
 مدز و ہہل٭ ةہ5+ ہ٭+ ٣۷۷7كو ٭ "چہ
 77 77)7۳۹3 ۳77۰۶ یدمر گرج 78ہ < ])٭ کہ۷ یر ہو
 -۔۔×ک ]5ج مر ہو ہک تاک ہم۲ )77۰7 ء7
 ہبج برہم مو جیب ۶ یدر ہہو دچ٭ م7 یچ

 جج 7 تڑج٭+ ج77 مج مچ بج +٭؛ یدہر جم

 مںر جب ہوہج بوجج د”بجوعچ ہی 5ج قع ہ

 یی یل

 یس سس
 ×97[ 1۹۴ ز 5)517 جد

 مر وک مور 7 ہ5 مر ئ |+یرج+ موج .ہب>٭

 مر ہ۶ا اچ ٭ج مج جج جب ہم٭ر یر وہ و
 عج جہ 7937) مر یجب 15۰71 ہکحج جج×٭ ×۳ ۲۳۳ ضر
 ]7 ہ۴ ٭جتر ×وہ یت وو لہ۰ مر یہ مروج +77
 7ج ٭چ ٭٭یہ ) یر ٭و ۸۷ 77ہ" ٭ی ۰)577۹ 5777 / (مو)ز بج٭
 جج وہ7537 جد ×7 ×7ر ممرر ہججہ3آ1 ہم ہجر
 مدر ہزرور*ک 7ر( یدر ۹۳۳۲ 89775 می۰ٹ) ۹

 ی7 ۷ب7 7 عع٣٭ مر یجب جج ٣ ٣٤ وج فہ 7
 مج مّےر جآ ٭7 5۷۷ہر یدز) یو ہک ھ7 5ی

 ہیچ 2۷۹ 7



 7×× 8۹ ہم5 وج ۹ ۱-۔ جو ۸'1

 ؟1ہ3آ ہ *(]۹گآ -٭٭۱ ۶ ۰)۶. "7۳۶
 1:319 *3٦۹ا۹ ۹۰۱ ہ۹6 جمتہج0ر٤ق ۲۷۹ ۰۳۳ ۹۰
 ×8 و۶۰ ۳۳۱ م٤0. ۴۰ ٭) 8ی ہ
 ن31 نسورف ہ٥ ٭ یہ5 مج × :رککف[۲۳ ٣۶× (٭۰ ×5 ی>؟
 ہ۴ ×تر٭ *ج×٭۳)3 ٭× تجا٭ 55۱۰۳۷۷۶۰۹ و٣۰۳ 7
 153 6 ۷۹۹ 3] 55 5۷۰15 لم ×۳۶ 5)715 ۴۹1 7715 ۱ ۹

 ۹5. ہ59 و۳ ی5 یب ٭ *رک3ا[1۶ ۳۴ مہ
 ی۰. یجڑت 45 ٣۲۳۹ 71 ر٣٦ [۹< ٦۶

 ک٭۴ 15681 >۴):1 9875 یے ہہ: ۰1آ 6 ہو)1 ۹۵ ۳٭
 8۴۷۳۱ ٭تاک۱ ۹ ٥ 53568۰۰ يص٭ 8ا8 ۱
 (یج) م5 0۳۰ یر ہہی ۹و می 3مڑو5 (ہ:2 - یک رک
 ہم ۱ ×3. رکگ ْ<۰۹ ہک (38) تا وج می موہ
 مچ -< 0× *م٭3 عد ۳ 3, 5 6۹5 یەبر

 دكو٭ ہ5 ف238 ]مم3 ۱ ہ59 ×5 >۹۲۰۰۵ 58
 تِثے ٭9وتہ۔ .٣× یہ۶ ٥8۰ یھت 57 ہ23 یہ

 >ہ ہ۱8 ۹٭۲ دہ7ہےب ۱٭٭ دب ٭3(أ نیجاترھ) ]ا ہ۴

 ××٠ >7 َلرْفلا نِمُل نر َِْلَتالا نل ۱8 7 ۳

 ٭٭ج 67۶ (33) ۹75 75۴ ۹۲۰ )۶۹1۶( ۱7751815 231 ٠3۶۰۹۶
 ر3 نت ٭٭ (۔.ر مروقا ہجورک مے ٭ی_ک_ ہ۹ ٥۹
 ۲51۲۳ ۲٣۴۴ ۴× 7ہ ۲۴: ہم ڑ5 یہ ٭مج *۳۴۰ ۶۰آ 75

 2٦٦ 36۱ ۹ ٭٭٭ 8 ٭٭۹٦ هللا اپ

 َنْْشا 188 58, 5۷۴ ٭:ہ7ہ735 (۹۵) ۳۴

 الا نیرخآلا نم ةلثو نیلوالا نم ةلث ہللا لزنا دقام رمعاب عمسا

 ۔ ةلث یتماو ةلث لا مدا نم ناو

 م۶ ے 657, 5118 187 م٣1 .- ۵( 3 5۳۹:٣٠
 یيج ٭ج ۹ ی٭۰ ۰۹3۲۳ ۹۳۲۳٥ ٣7× ٭ 86 ۲۹ ٭۴۹ ۱۹۳ ۹
 ۲۳۰ (5ا:۱ر بج وج می ی7 گم ٭ بج جی ۶۹ ٤؟ 7175

 ن۲5 ۹۰) ٭5 ۶ ۱

 ٤5  ×× ×4۹ی٭ ١۴۳ )38( 53117۶1 ۹7۹ 7.7

 لَا نِسَدَلف ٠٠۳١ ) )38ھ2779 51۹ 77 ۱ 777 ۶۲471 7۳۳6

 رفالا نِیُلِِْلِقِو ٭-۸ :٭ ۱۴. "۰ ٭٭٭
  ۱ےمے× 01۹5 ۹ 1۹71 <1: ت-5۳۳۰۶٣ 5۶۹77 :۰٭

  18۰ ۱٭٭ نل هر ِبلَتل س۹۰۶8

  1 )3۸۹ییہ وہ م3( (ھ)) ۹۹۲۶۴ ۱ ۹۳ ۹۳۲ 718 "1, ہکا

 ٣5 چے و.۳5) م۹ >3 ۶۹ 1٭۳۹۹7 ٴب۳
  ۴5و ۴ت)11 ۱۰ ہ۴٣ ۴ ۱ ۹1۹) ۰۳۷۴۲۶ ۱۲۸۹ ہ5۱۲۳۶

 ثم وو۔)] -۔ یوبےج9)3) | بج م۳۶۷ 53ٛ ھب
 ٭۳9۳9 ۸ یم عرس ]۷ ۹.0 8۶۱۱۳۰6 ت۶

 د۰۹ 3م أ؟م٦ و 8۳ك5م چ۱ م۳, +577۳

  ۹07 074 ۹۱۹۹۳ 7َنرفالا نم يِکَو 7

  9١5 ۴۳ ۹ ۹۲0۸ 7نل َهَلُثَو ××

3۹1 ۹۹۹ 77۱ 

 ر8 تو وح-ےتچعچ ہ-کآ

 ]و۹ ]1۱ ج3۹ یک "651۳7 انک ۹۹ ۶۹ ۹۰۲۳۲ 7
 ہ [۴51۱ ۱۲۳9 یو 2۹8۹ (۰۳'م ا 7۱

 ۃىقاولا توا[ -- 38 ۴38 ۴ : 691891 ء7

 برس .۲۳۱۰۲۰۳٣ ک5 13755 م۰۲٣ 7۳۳۴ < ۷
 ۱ ٣

 ةَب واک ام عتَوِل نشا - ة6 ةبتاع ہی 1٦× ی۳ ×:اہ)
 ۹ہی2 6م[, (3177۳5۹ ۹۱۰۹1 5971 33 ١

 مات ةَمبا >7 53 ۰۳٣ (ئ3ا5۱)۔۔” ۱۳ 8 7
 یجرو ق ہہ م۳۷۲ ۹۳1 ٭ہ<؟ بم 5ق7)8 "ج5 ٭
 وج 3۳ ٭ج بہ ب٭8ء ×× ٣3م ہ مو ×15 ہ وچ 3ہ

 ٤ : 50۹5 2ہ)] مج ۹۱|. ی٭ قم, م7 5
 وجد <5... ہم٭ ےک ۱۹۱۹و می 2۴ ٭85 5

 ٣ ۶٣٣ 3٭  8ہہ 3م ہ۳ 3ك 5۰-۹ 3۲م. 5× ۵.۹۲
  ۱١)))۸×.۰'٣×..بج( --٠۲۹ ۱۹:۳7 77 7 ۱  22 ۹> 971۹کب ٭٭

 ×۰9 ×۰۹ ×37 ۳۰ أ3 1۹۵ج -ہثہ:7 اًجَلَدتنُ
 اك5 ج37 ۱۳۳ ۲۱ م3۰ 5ہ >5 ×35 ۸ ۴ ۴3۹۰
 ٭قی ج5 ۱ ۹ ۶۲ 510۳۷ ٥۱۶۰۳ ۹۱۰5 ۱ 1۹1 ۹۳۲ (ھ3:)۔
 ی٭ 59۴ 83۲۴ *۳۴۶۱ 382 ک4۰ 511۴5 5775ا 1 7

۱ 7۹5 15۱۰۱۹1 5 

 چ3 ۳۹ 1۳9 ۷۳۶ج یہ35 5۴ ۱۹۱ ٭0۳77 (5)۔
 و 079٣۷ تب۶ ٭۳] 3:185 ک۹۰ 9111 ۶۰۲۱ 51۳۴۶۹ 57

 ۲ 0815:8153 7۹8 8 ا

 ن3 ۳ ×۹ ۱۱3۳ ۳۹۱۰۷۱ "۰۳۰۱۱۹۰1۴7 7 ۳۲
 3ہ. ہ 'ہآہمتترو ل۸ 1۴۱۳۱ ×7 3), جر 77

1 1 9۶ 1۲۶ 2۹۶ (۶۰7 5۲۷۹ ۱ 5۴( 2۳× 

 نینِلالْیِْبلَ -× یہ یر 8 ۲٥٭|
 7۳)-| یاو) 8٥ ۹۹۲ ۴۶ ہ۲, ۹۹۴۹۴ 7۱75755 (03) 77

 مو ×۹ ٭.م۰ :( "۵۱ ۳۴ ۹۴, <۶ 83 7
 8.۱78 ۳٣ +1 ت7 5۳5۶ >5 م۹۲ 5۳۲ ۳ :
 1 ۹ ٹاو ۹)3 8 3۳7۴ ۱۱8 ۱۶۴ ۱۱513 ۹۹3) *ہک
 7۳۰۳ ۶٭ ۴۱۹7۳ ۴۳ م۴ ۴, ۹131 81۰7 ۱ ۴"
 مج ی6 5۲٥0۶ ۹7ا۴3 513 ۴۹7۶1 ۴ ۹1۳۲8۹5 ۹1۴۹ 6۱

 5188 ۹۳ : نیقباس 591 5915375۴ ٥ *ا7۰اچ ۹۰۰۳
 ہ8۷ :7٭۱33۳۳۹۳ (جم57) - ك۹ ×۳ ×۸۷ ۳ ٠٦۳۶

 ٠ آے 3یو مم۶ ؟ج وچ ٭5 ۳ ٭*اب8ر
 ج۹3۶ ۰۱۱۳۳۴ 377 6 75۳57۳ (317) 5۴۱۳ :× تہہ.٭ --٣٭

 مور جج ۱

 ید اتا اتم م7 <5 3. جا8)] ۳۳ : ی۴ ےج  ٭
 چ٭<٭ ×8+٭ ٭ (۹۹5۱ ۹۶۶ ٭٭ م٢ ۹۳۷ ہ3۱ ٭۹

 77 ۳.1 ٭۹۳۳× ۶. !اقحح ۰5۹۲۳۵ 5٥3
 137۰ ۹۴۲ ط۱ م۳٣. “۹۳۲۵۳ ٥۰1981 جہ۹ ۴

 5ا85 (036۱

 َننرغللا نج ید الا نوا ال ۹۹ <۹ ۱



۳۲ 

 : ب۳7٭ >۳]13. ۱۷ حج ہ۰ بج7٭ <*۱73) ۲۳۹ .۷] ہ٤.
 عت ہ۲۹۴6 یت جو جو ۳٣۷٣۱ 1و۹) ۴۹× (33) 7 :

 591 ۹2 ک2 9-5۹ ۳5 2۱ ٥٢8۵

 و5 ہہو ے3 ہ×. ؟تتاِيِضرتْت ہ٭٭٭<

 جت ور-8۳ ۱۱۹۳۷۳ م5۱ ٹی ی٤ ہ6ا1 2-5
 مرور-5) ×8 ۱-- (م۰٣-.٭٢٣ ))۹٣

 وج ۱۷ر ہا ھ۰ ]×15 تب 6 ۳۰
 تہ -ء×-٭٦ ہ۷ ہہ, اس آ۸ رکی >٭ جے.

 5ہ تز ۱ ].]م٣۳ ۳۷ہ بہ 9ّہک٭ ٹتجچ ٭ہ
 ج7 "م٣۳ ×9 ج5 .ک<ی ٭وبف۱١ ہے ہ٭>

 جہ ۱٣ ہ3 'تبصرکقاے۳.٭ >۳ ٣× 8ہ -- 5
 ۔55۱ ۳۳۴ 5*5 و” تے عرسقتچع ہنڑلچ ب٥ ہک

 ہ۷ ۰۹۰ ںیتر ےینئوئارتعزتنل

 ی٭ ٭ر8,۶ 1 ٤2.1۰

 یلاعت هللا یلع اھمرکاو اھریخا متنا ةمأ نیعیس نومتت متنا

 _- م1 >۹ ات *۹۳۶ یک ۱ ک۳۱ ۸۳۳۲۳ ی٭<
 دہر 5۹۶11 ۰۴ >11) ×]-7۱. ۹ ٭ ۱

 ۹1۹ 21 ×۳۰ یر - ہ٭ ھا مک (۸ر
 ۹3۱۴ : ہم1 ×3۳ یب٭ 5۷۳٦۷  ۔-.- حت ہک )۲ 6۶
 ٣ ۹ت ۶ 9191 ۹۴۴ ۶ ۰7 ۹۹۷1 ب5 7137 ۱۰۳۴ ×۳ز
 یی) ٭3*۹3سچ لھا فصن اونوکت نا وجرال ینآ ہدیپ یسفن یذلاو
 ۃنجلا -- |1 71515 65 5۹5 215, 1۹57818 ۶7, 517 ۷

 ۳18 ہہ ۴۲۳ --:  ٣۳۰ (ھ۱۷۷۹)+.٭۷×۳٭13))

 3۰۴ ہت ی1 ۹۰۳۰ +51 ۹۹۱۴۳ ]۳۲ ۴ 7
 یڑ جت جہ۹ ۰ × أی یو. ا٭ت۶ حاو0 مج -م٭,٭ جہ

3۴1 

 چیر × أّدوہ٭م۴ ۳7۳7 ۹-2 پ7. ب٭ <.تػ۶٣٭
 3۳۳5 37۴ م۳۰ بج مچ. ۔ے بج ۹ ۴< و٭.<

 يودج”< وت ۹3۳۰ .٭ یع١ ہت م٣ يه: 8. گا
 ہم. بہا ہم5 (30ئ) عی 79۳ ×۱ 3۴ 1۹۳]

۹1۴۱ 5۲98 ۹95)۴1 

 دہ ]5 37 ۴۸۳ (3ا5) ٠۷۴۰× ۱۹5۷ ۴۳ ”, ةَصْرُشْوَت--ک×
 ےہ ۹39375 ۱

 تو

 ہے 7۹ چ1 ۷۵) 111 :۹۶1 5۲9۳۴ 7 578۳5 28 ٣
 7151۹17 ۴۹۲ ٭ جہ7 5×6 (3ا31) ب۳٥ ۹6۴5 ۴۸۹ ۹۹۳۴۱ *ک
 ۹ج ہم, 5۹1 ۹ ۳5۳ 1)5 ن02 ×٣× *ز×۹٭) ٭
 ۹ ۷ 5 718161 پ97 7۳۳79 71ق 7۹ ۹۳۴7 ۹۱۰ ۱
 م6 >۷ 6۸۳540۳۶۹ ۳ ۳۰۳۳۷۶ >۰٭71 ٭۹٭٭ ۱
 ۳6 “۳۹۹ 5۷۳ ۶۷9 ج7۶ ۴۴۰۱ ٣٭۹٭× ۂلغ یو 8٭) 5
 رٹ 3آ ہ ہ3<8) 3ہو ہت رو۱ 5, 9۹۹ 96۶ >۰ جی
 جج ہ٠ ۹۹۹ ٹا ع۳ ہم ×8: م۸۹۳ ٭5
 چے 3 7-۲) ہ۰9 ۹ ۱ ۹ 9113۲1 ۱7۳۹7 51۳۳ 1
 ]×۹ 55۱9۹ ۹۳۳۳ ۴13۹ ی5 ہہ رک 13( 2--569 ۱۳۰۳ *ا7۹ے35
 ٭۲ (7۳]۹۰٭7٭ ۱ ۲85 کا۳۹ مہ٭ ۲۰۰. ت٭ رس8

1۱ 1 1۹۳ 761 ۹> ××[ 

 تر <٭×٭ 41۰۶ 113۴ 3ا۵ ی5 مہ رک, <5 ۹۴
 ی5 8 ۹-0 ۹۳ ×<ی ۱ ک1 ۹۹ ج۰٢۳.
 29) 758) 5۹3) >۰۳۶ وہ ی٭٭ ۳۰ 1۱۹ ۳۶ 7۹آ
 موج ہم ہم۹ پ۶7 ۳7۲ ۹۳۷۰۷ ۱

 8م ۵۸ ٭٭ہ داو٭, جو31. ۱9 ۱۱۷۹۷۹, :۱5) 7

 یو 1)7 ك5 1)1173 ۶٥3م ۹۹118718 (

 ہو تاجو 2۷ہ ٭ہ 6۶ یار 185 ٭8 >٭مپچ
 ے3 <9 ۹۳۳ ہہ یک< 7 8 58 557۱1۳3 7٦

 ٭٭ل٭ ہہ جہ و5 مس تہ مہ ََنَمَْْنَت
 25718 ۹۱8 ۹6 ۶۸ ہہ 54 ] ب0ر۶۲۳۴ 7۰1

 ہہ ج۹٣ پ7۲ ہ3. درلہ× تج٭ ہ× 2 -- يص٭)
 ہ۱ 5 ٠٠ ہہ یج وج ہوج ہج. ہہ ک39 ۴ یک
 ت9 ت۹ و. ۱93۰۰ ص۹۹ *۰1۴۴)۱۹۹3 ۱۹ 5۲۳۷۶ *٭]

 م۳۳۰۴ ۱ 51۲۳۹ ٭8٥1] ع0٢[ 7:71 7 71۱

 یيق >۰× 9 -چ[2۳۴ 55071 ۹۹9۹ (یدیز- ی ہک |۴
 ٭]ق.۲6۱۲۴ ×× : 1۹۹3۰۹ ہکآ .7۳۷٣۶ << ہ۳۴ ہ7
 ہم ۴ ة١ پ٭ڑھچج ٭٭٣ ٥۰× 58ہ ٭
 ۰ےرہ-..٭7-78۳9 ×۳۹ ۳۶۱۷۷  ج×٭ "ر3
 5۹ ۳)113 ۹)573 ٣ ۹۴۹ : ةمالا ہذف نم یضم نم

 1۹. 1319۹ <5 یب 51-2 ز17 3) (711:9۹۱

 و796 ج3 23 ۳۸۳ (ج57) ۳ ۱ 9۳۸۰۴ ۴5
 5 5۳۲ 310۹ مہ ی5 ےج-ہ.٭ ۳م تٹ٭ ک3۰ ٭

 ہو)۰ رج | (ع٭)۴ے]م7)8)

 7<." ۰)8 و3۲ <×تہ٭ ×× ہہ و
 ٰیاو) ۔ی٭ ہمەجہ5جہ٭ .1۰4 1 3 ۱87 ١۶



 جت د٭8 ےب بے ىپرر ۹

 )9 ت۹7 ۶

 نال --٭ج_ ٠ ۹۳ہ ×۹ ۳٠ہ وج
 515۹ ٥٦٦ ۹۹۲7۶ م۳ 57آ ٣۹۲ ۳۹ 71۱ ۴۹۲۳۰ ×75 ك5

 ۳17۹۰۹ >۳ ۶5۳ ×5 ک۹۰ 5 5۸۳۹۳۹ ء7
 ۹۱ )7)8 ت1۴ ۳ ہم ۹۹۰۶۹ 51۹3131 31551

 0×٭ .--(35535)

 یم نج سیا یراباو پآڈاب - باوکا ٭ہ بوک یو
 384611 ۱5۹ 8۲5۹ 7718 ۶۳۴ا | قیرابأا چ5 قیربا کو8 851۱
 ی8 5۴۲ چھ1 | ساک ی3 5۳۴ ٭ڑج1 ۴)۹ (۹۳5] ۱ نسیعم ۔یو ۴

 ی٭ ہہ, ی٭ ۵۸۸ 851۱ ۷۰٢۴( 8۹1 ۹٦5

 نوغکصیْل -- یاڑا عدص ح۴٣ ا٭۱ ۷7

 ٭غآ ہ8 ا٢5 ۶۰ ۴۳ ×۲۹77٭) ٭ ٥٠۰۷۰۰ ۲۳۹٢۳۳۱ "ہ۱
 ۴715۶5 751 ف3 0-27 9آ 08 ۶۴ 7۱

 َنْیْمزياَلَو - فزن ی5 ۳ ٣۹۲ چ5 >1 ۰۱8 :۴] 1۱
 ک ×۲۶ 5۳۲ 3116 815 ۱

 نوہتاممراطو عت -۹۹۷۹ ۴07۹۰ 8 <7

 ٭ ہدوکس صد ہدد ھ۰ ×× ہہ دا ہہ
 م13 2ا55 77 575 777 ک۳۶ 7۹ ۱-۔(3۷58))

 نیلا بتا ییلا با ہ88 ۹۹ 8
 ہہ٭٭۰ ۶'ہجوہوحت5' "٭٭ ۶۰۰۰۳۷ ”م۱٣۳ ۶۸)
 ۳۳-777۰۹۰۰۰. ہہ ےےییح ہہ ×.-ےج ہا 6ج ہہ
 5558 ۳۰۳, مات م۸ 1۹) ہ .۹)69 ۶089۳۴ ا5 یہ. ہت

 5۹5 ہ57: ۳7۹, 1۴۴6 ٭۲۶۱ ۶119531۴ 5۲۴ ۶۲ ۴38 5٠۰۱
 × 'ے ۳۰-7 یک یج 0 1۹ ۱ ۹ ۰ ۴
 ٭ی 5۳5و۲7۶ 5ت 8× ۱۲ ×٭7., 15۰ ۹۰۴۹ مع

 *[[33 ×77 ی٭مات 5۳۴ ×۱ى ۱ --ی۲53)

 دّٗوضغر دیں 85۹ ۹۹۴۳۳5 ,۳۰٣ 7 ٭

 0حےچکد ود م××× ۰× بس. ہد, ہ جس
 ڈ3--.٭× 83ي ٭٭ ۱ ٭٭٭ ہ٭٭ 6۴5۳ہ ٭ہ ھم

 ۔تجچمج ؟م می ۷|۹ ہو میہماتج ےجچ٭
 515۲51۱ یل ک5 ۹0۹ 1)۲587 ج۴ روتَغ فو ۷۹ 8۹ ٭01 ٢
 جم ی٤ ْ”؟ مہ قع وج ہ۰۱ 7 ]۳
 578 ۹885 75 55 ۷ تسششسششممسىپپ
 ٭-..< ہچ>73+ ×× لگ ہہ ×××٭٭۰ یت -518 رَُیْمن ُت
 وج 43۷ ۱)529 ۳)23) 27۳۴, ۱۳۷ 9۷۰۷۹۸ ۹ ×۱ ×۰ ×۰۵

 3ا <5 5ا ٥٦۹ 71۱ بْیکتَترآ بت ی۹ ۹۴۲ 8
۱ 231185 

 ات -- دچچ ۱ , ہا ب .٣× ×7×٭ ہت) ×× م×
 ٠٤۶7۹ ۰۴۰ ×۹۱ َ٘دَمَممْأ رت ظشب - ۴8 ۴
 ۱۲۹۹ا ك٤ , ہ5 ۳۰۳۴ 5۳۳ 6۲5 ۴۶۵۹ ۳۴ 7 ۱۴

 دودا|

 ھ۷٣۳ رک اخ اض لا ھی ولا

 ۰ص.
 : اف نکلا نم تہ سور .

 1 ٠ت 7

 ۰ ہہ ےہ ےہ رب غوااعَجف 02 م٥إ یونان انت ےوفوم شرف

 اک اج ھصائاخ :
 0 ۰ حت .
 ا تا و علا تا یع نو نانا فو نیو رکم كذ ا.

 : بت 3 و
 نت 00 نا ا کال
 ة2 یاس ھ22 رر رز کر

 مر ہ7 ۳ ہ×٭ ×× ۶ ۳7-3 م۔) ء۰۳ چ7

 ور دروچو ۰۳ ۹۳57 رہ ۸ یدر ٭ ۰۳7 مہ ۶

 "5یہ7 ]7ہ ج یجب 7)775 ۹ 7ج7 ۲۱ مّمر ہ٭٭ یر۳ :7چ 7×7.

 جو5 ہو یرر یجب جز+< ۱)۶۲۹ ۱ ۸56ر یجر 7

 ]77 7۳۰ (حەمر ہجرو٭ و5 م7۸7 ×07 قمر ہ9 ٭

 جج جی ہہ یکو55 ہر ییر یو یورو ب75 << 7

 ×جر٭ہ ۳۹۸ "07ج  یور چو |3 ۱6× 578 7577 / خیوز و7

 ت7ج رر ۳. ق7 ۳ 579777 خد>) و وم 87

 7ج جج محدر وج ب۶ و7 جور (ہدم)ز یجب 5)7 ج ا5 مد

 ب٭٭ 2۹7/8 ۶75۳, (یدر ہد ج7. (ہصز) ×70 ۹ ۴

 بج 85چو مج یەر ہہ بچی یی ۔ر×/ میر ہہ

 3 ج2۰ 77۳77۳۰۰ 8 ۳77 مر بیر وج یرہ٭٭
 ہم ػموچچ_3 یدہر م8 ٭ہ٭ مہر ہج ]مچچ
 مجرم جر رہ مدر ہہو یج٭× و وجق أو ہص مج یمر
 وج ی7 وک ۳ پر یرر |نبعرئ یر٭چ "٭ ٭7

 75577 77۰ قدر ٴ-۹۲ ×× یوچج )٭ ۲ یج  قوچ ۸

 مد) بج٭ ق7 77 یعر )55 ٦ یج٭ 57/77/79 5|

 مءےر )و 38077 ج۰7 5)4 787 یار یرور 7707 ھ7
 ہ۳۰ چ٭ نج ک / یدر یرو ہ× ز۶ ہہ. ۳۷۳۷ !عج چ ہ

 ×57 7. جر ۹< یپ+ہ ۸ دعوی عچ۴ر یر یچب
 ]7۲۳7 ۰۲7۳۰ ر قدر ٭٭ ۶ ۹ < وہ۹ یرز
 7ج یس جب یس 5۷۶ 7ہ 78۶ ٭٭+ / (عر) جی زچ ي

)۴01 1 ,7 



 ك۰۱۷

 مو<٭×+ ۰× مم مہ ی۹ ۶۲۱ 5۱ ہ81 (35) 8
 ۴٥3۹ع زوجع ةَنُلا لخدیال -5 ۱۹م 5اا (۶۴ ۹ا 8 7

 931 ک٭٭۱ 5 3آ ۹5۹ 515 1۶۱ ۴ ۹63711715 ۴۴ ٥۳۴
 0 7۳۴۱۶۰۷۰۸ تہقاک (ج۱٦) ہ۴ ×چ] ۳۳۳ ۴۰ 1[
 تا ہ۳ ہج 3 1۳1 ۶۳ 5,۹5771 7۹ ۳)551 ۹11۹, 5۹ ٭]
 ہ۰ :٠× م٭ و3 ×۴5 ۲۰ ہہ ۱ >۹ ٥۱ آہ

 ے75 ۶۲3 ۴ ))9]3۷5(--۱ ۱۱۳۲۰٣

 اراکی -- یا رکب ی8 1۱+56 ۳۲ ج203) 18۹۴1]3 ]۱۰۲۳٣ ی5
 یم ٭وپ 137م ہد ٭ ٭6 ٭م8 585 ہ, ٭ہیرک

71۱ 7 51۹18 51۹1 ۶۹ 5-7571 

 ارع -۔ یتا ةبورع ۔-۔ کرو ۱96۹ ۱۹۹۹ 39)۹۹) )8)٥]۱1۱۹ ٭ 2177
 تعا

 اڑ -۔ یتا برت .- یب 7 ) "ا٭۲ ×۳٣] | '٭۳7٣.۶ *٭
  ٭ج)| >٭ بج 7+7 ٭یک ۱ ۴۳۲" (م۱۲ (315[۹48671 5115: 1,

 دہر 371 (519۷) 157 ))3۳۴519(---۱ 3٦۹

 نیلا وت ڈلطَد نززال نئ ۳٣ "ہ۷ ہ×؛ نیلا
 نیرخا ۔یو یچ3)و ٭<؟ ١۴5 +۲6۱۷۴ نیلرا 99۹1 ۹۴

 ۴ 7 ۲۳۰ (ل72) ہ٦٠ "ہما (3۹:)۔ی۹ <زک *٭۴ ٣۴
 یے. نیرخآ و9 9۹3۰۹ ۱5 ترویاک (38) ہ۳ موج 6
 م۳۰۴ 88۷۷ا ××. 56 ۵5 5۳: >7 ۹۵5 85 ہ
 ٠۔728۳ )ڈ9 7 ہر11 3 2-4 85
 یس بہن ٭ب ٭ جہ بج یہ تھ. یرسقاو ×× ہ٭ بات

 جج ۴ ۴۱ ۳۰ا۹ کتا ات ہ۸ ۳آ ۹
 35 مہ 58 رک 8آ ج٭ ۴ <۳. ۰7۳5-2٭ 7۹۳

 ٠۰ ١ ہ۳ ×× سج ×۱ ہوججا ءلُب ۱۰۹ ۳۷
 یيچ٭ ج٣ 9جب ھ ۹۹9٣۹+ ٭8٭ "۳ ٢۲"

 ہ35. جب ]09 ػم۳٭۰ہ۸8 6۳ (6) 1۱

 ہل ہہ) ڈی ی۔ ووڑزآوو

 3۳۲۴ 9ت ٣۴ ہ7 ۳۴ 7 "ا ۴5۳۰۳ ×1 68
 یہ ]٭م 35۲ ىج جج )یم م 6۳ ہم

 ک۳9 4۳۴ 7۳۴ ]۱:۹7۴6 7۲۲۶ ت7ہر٭ >۹ :۰)
 ۔تہىہو وہ ۱ 355 و٭× ۱ |۰55 ۳
 3۴۱۳۵ *15221 ۰۴ ا5ب ۴۲۳۰ می [ 6 ٭ی٣٭ ۴

 ؟تیک (م۲] 3181 4153 71١

 یو حرم رتن - شرف 16 شارغ ۔یو 08۹61۱ 5۴۲ [71]۹5 ےسوٹم ھ2 ےگ ے
 ۳۱۷۰۰۷9۴۳ ۹8771 ۹۹۴۴۴ ۹۴۳ 5759 7 >ہجک ۱

 ج302 کک ۹8۶۷ ×10 9, ۶۱۴۲۴٣۹ 225 ۲۰۹ | ۰ت)752 <٤
 38۶6 ٭ ہزچ <۱ م36 م86 ٭خی ك۹ ۹8۳۱ 5
 ۷۳۷۱۳۲۳۷۰۸۵۱ ۶9) (88۷۷۳] 5951 م۶۳. ۹)۹13 1۹5۰٦1 70۶ *7٭
 301 55۱878 ۹٣۴ شارتلل دلرلا ہن 31 ۳ہ 68۸۲
 ۱2۳۷6 16-571۳ ہ25 ت--(ی8٣۳)) ہ۹۳ ہ7۵ دنَرَت

 کیہ ۹ب 7 7 7117۳-ہ] 851۱

 تا نوا تام - ۱۹ ۴۴ ٭٭ ٦" نم ٭٭ وہا

 5۳53 ۲9٤.۱ 0۳۹۸۷۳ 113۳۳1۳١ +۲۹۳۷ 577 شضارن یج ۰
 ہی1 7)719 ک9 چ7 7× *ر ۹ک 7ل ۱ کا791 )ار
 55ئ1 318 3۳1۹۲7۶ ٣٤6 ڈ۹ ۳ 6)۹13 ہا ہہ”
 ۹۲۳۴۶ .715۱۷٣۷۳ ۳۴ ہ5 م1, 55 ا1۳9 ۲۳٣٣۲۳)۹13 وچ
 ۹۳۴ د۲5 7ا2 م6 ۱ )13]٣× 325 مہ ۱۹۳۳ ٥۱11۲۶ ۰) ك5
 جہ ہ۳ ٭ںجچآد٭ ط۷ 5ڈ )ا )م۲ ×8۱
 ط×8 ہ٭ 73 ٭ ۱۹. ہ۰٣٣ مک ۹۳۷8 ی5 ہہ
 ×2 ط0 نی ح3 ۹1 <۰ 7 : ×۳ ہ۳۰ *)
 حق ہ 2×1 ٭ک ہہ ہ۱ بد ٭۳۰ یر 5
 ید 3:۲۴۰ 587۷۶۰ 57تو >۳ ٭7.ج5 (75) ۴ :

 ہ۹ 13) ۳۶۳ (٭. ء..×938) ہ ×۳۳ ا8, ے حج 8
 ہ5۰ ا. ہہج٭) ٘٭ م٭ ہم۱ہ٣٭٭ ۹9۲۰۳۷۱ ۳
 (3ج) ×۴ : ک٣5 ترکراک (>75) 1۲۴9۴۳۶ ۳۶۳ ۱۳۶۰۷ بج

 .17٠ 9۳۷9 ۶115۹71 1621۱۲8 18:571 ۴۴6 ی (



09۸ 

7۷۳۴ 5۹7 77 
 ح5 9 ہى  -ما٭ دس ×۳۶. ۲۰۸ :×٭ ۹<. ۴
 ۹9 ہ-۷3 ۹ ۹5۱۰۱۳) ہت ک۹ ۴
 ۔.٭ ۳۳7 ۳)] ہ7. 71 ک۳2 ء۴۹۳۳ 6 677 ہ٭
 1)۶ ۰)1۹۳3 ۱ ۰٠۰۹۰۱ )۳77۴ ۳)5۳۰۶ ۹۸۲۳۰ '5>او٭
 )77 >7 می ۱ 3| ×08 ہر٭ توککد1 ہ چککو
 ۲۹ 6۹ ۴7, 51۳۴ 511 969 ۴ج 8۹:۴۱۹ 7

 ڑ5 ہہ یی ]۰۳ ×۲ اج ۹۳۳ ۲۳۴ ۹٣٭. ××.
 ہ3 م۰. ی9061 ر2 ٭م. وت 3( د۹۹ ×و×٭ ]و
 9۳1 ۹9175۳ ۹1 تہہ ۰۳۴ )۶)۳ ۴آ 6 3۰۹
 3۴۲۱۱۷۳ ۳۱۹۰19 ۱۹87 ۳۷۰۰ ۹٣۳۴ ٦ ب۴ ×77 ك۶ 7

 ×1 کر2۴51۹ 7)۹۹۹۰ ۳ 5۹ ۰ہ ہ)زا2 ۴ ۱۹۳۳ ۰۱1٥
 می ۹۴ 5 ۱1۱1۹6 ہوا5 ہ۲۳: بج ۶۰۹۳۴۴]
 ۴۲5 ۱۰۱8 ک۹۰ ×11 ۹ ۱۹ 197۳۷ ]7 ۶ 7 72

1۱ 13 ۹۹۳ 5۲859118 

 جج ٭ ٭.٣۲۳۲۴ ٭٭ .٣ ٭؟ک ہ وو ۹(۹ ٠9۴ ٭
 ]۹-۷6۰ ۳٣× یب بب ہل ہ٣۳ ۴۳ م5١ ۱۹ے ے
 م1 ۹ 21 16 7۳۹ >۹ ۹۳71 51785 ۶ ۴ ۱۴ <
 ۶کہا ہک جات و351 >]٭ ہ<ترحدہ جد ۱ ۲71 ××
 ]1۳7 ہت 8۳۲۶1۶1 5۷5۳۴ ۴7 و٭٭ ہ7 ہرووا+9 >۴
 ۔ےچیک 0ہ ہو5 ۱۳۳۳۷. ہ۴ ۹۰ (>7 ہ۹۴ ×ہ ۳چ
 ۳× ۹ ۳)۹۰1۷ ××آجہ بہ ہا 7 رکا ×9٭×٭ 5 8

11 

 توا 9د ہہہ-٭تک< ہک ہ۳۹ 2۲۰7 ۶ ۶۰ ا۹
 ٭٭ 2:51 مہ. 9۴۳۰ٗ 7)۱٦13 ۳)9785 ×اتج ۳
 ۳ت10 +۱ ٣۳۳ ۰۳۶-۶۱ :۳۰ 88]- 3ز ۳31۹ہ 
 وج ہ٤غ ×۰× ×5 تو. ہکخ ہہ ۳۳ :مقجبر

 ج۳ا, ت۹8 5۳8] 51۹۹1162 14۶71 307 ۶۹۱

 ون ×× رفع ٛجا٥ ۱و3) بد ۰31
 ک5 3۰۴ ۴۳۱۳6یعقتر ہے86 دیر دب. ہکجڑص ہصج 3آ
 ۰۱ ۳۹۹. ٢۳ ٭ى ہک ہت ہہ ّوعب ٭ 37

 ۵۸8۳ ۳٣ 57۴. ×5۱ ك۶ 9۱ 7)۶۹۹ ۷5۳۳٣*
 5۲9 چ8 ٣ ٭۲۴ یب. ج ×۳ ٭ج جات *9۰۳۲ ۱۳۷۲

 و6 2 ۱۱ ۹5 0۴ وتتصص٭۹ ۳۳ (7] ××
 ۳55 ٣6 تہ ×× ہہ عج د3)و ہ(و-:9+ ۲۳۰ج وج

 او ج8 ۳۴۱ ۸5 د۹۷ ٠۳۹۷ 75۰۰ رٹنار نیمتامریررفآ
 نْسلا نا ملع “۹۳۹۷۴. .۳۹١ یہ ہا ۹ 7

  ۳۲ ۴۶9۹ ٠۰× ہدہ٭×× جاک بتی ہم ہہہ و[صت ڈ0 ۷۰
 ۹۳ و۲۶ ۹۲179 ۴۴٥۱۹۶۹ 5ا ۶۳ ۹۳۴ ۴ (إ 6
 5215 9 98 1 1 ۶119۹5۹ ۳ ۱ 1 1 6۲۳۹ یک ۷۳ے ہ چے

 ×1 ٭اڈ ۹ کک ہچج رک و 0 ۱۳۳ ۹۲۳۷7۲ 5153۹ ہ2
 3< 3إ م8 < ة)ط9ہہآ آگ ]م6 مح ٭و٭ے-راک ۱۳ ۶

 3۰۶ ۱ 3 ید ۹۹. ۳۴, ٠ ۴۳۳ ۳۰٣۳۴ 5ت×٭٭٭ ×۶ط
 ا5ک ہ5 ڈ٭. ۹8 ۳ہ و5 وچ. ہاتو بما ۴
 ۳1۹۹5 ۶9۰5 8ق ۴۳۰۲۰ ہم ۹۹5 9٣۲۹ ز ی×٭ ہہ ہہ٭3]
 ڈ3. ب٭ پے ہ٥ ا٭8 5۲ ۱۱۱ ٭]أہ-ور6٭ 3.6 بج

 ہد

 مہ ةشاولا ۵۳م مکطخ اض لا

 0 -تنسڈ ۔۔ ۶ڈۃ ے۱. ۓ وج لم ےت ےہ قت

 | ۃَنوطبامتِم ولا قت نشرجش نو نص

 تر کرن تم ےہ ےس
 | عش نا ار ات تا
 ا نا لعاب ایوب نشا و تول رر کد عن
 مکمل ںیلوا9نوٰ لالا میوہ کردہ لاعما لین ا

 | اح ةنِإَمَا ء امت * نوغرزلا ناک وغرت

 َنِمْوُمْتلَزا رت رت ند رم لا ءا لاتی رقآ 7

 | ہد ئایلعج نس نوا نشا جا
 إ_الب 0 ویطعلا كیر مایہ اپ ولا
 ۱ ہشؤع نوملعنوا مسل هتا و دووجنلا مت رمی میا

 ھر تب ک ا -چو 3 7 ے٭ ہک جہ رہ ہک جے مک ےہ ےہ
 8ت ' : ۹9یپست7- س۰

 (ممد) یڑجوب برج ہ٭ب ڈیہ چب جج با یدز بچو
 37 جاو تب ب7 چ7. یدر) بدر یرو چدرو ہر مج ئے

 5 مے ہو چو ۶۷۰ہ تجتج -ںر×۱/ (ےّز مور یو
 ہتنت ]نی وو ہوروجر یر ×5 ×8 ٭مم م٭أیو>
 ےہ۔یحرعمج مج ممرجور بج ×ی وہ وو جو ۲۶ ی۔ر بو و
 مہ مہب یجوچہو 3ہی ہم یر یرجوب یرجچج ٭7
 ڈو ہ ہ58 ٭8 ٭چ  ہمر ٭7,٭ ہجوہ٭ عیر٭ہ 5چئییو
 ٭چجیچ پیج چہ جج ممرر ی ۳7 مہ یہ 7ہک
 ممہڑبوہہ مج ہججہج ہأججوب و یچ یہژ ہوچج یجہ جو مت
 ٭ ہمرجو جج ٦ر مم٭ر یہ جج ےہ بب ٭2 ج].جڈوآ
 ہ7 ہ77 ا٭۹٣ چہ 77 م77 ھمدز) ہکہ ی7 ہہ 3)ج >٭ ھچ

 یی >-مژوپ میچ مچ ج:۰ مںمر یو بچ چہچ چب
 وہ جءیچج ۹۶ مر ٭ "ی پہرج وںوچجتآ جی 7ہی
 ہو بج او چہ ]۲ (یرو1 77۳7758۱ خمیر ]5< ۶ 71×۳ ہی

 ٭چرو ج۳۳۰ ہج یہ: مور وہ ہعبجور "عتےج ہہ چن] ۃچ+

 ممٔر مروہ ہہ ء5 ہبہ چو يچ جم  یچ یجوچ 85۶ ہمجزر

 یہ لب مج عج 0ج 5ہ ×۲۳ ٭٭ +۶ میمر 5

 محی ]۳۰ جج ج۶ نر یر ہ ٭یچ چل جی یي
 2 مہ مہ ہچ ج۶ یدر یو 7ج یچپ وے و ٭چچ ,>
 رہ ×2 مقج  یذدر ہہ ھچ جج جیوج درزور5ج یج
 جر 3ج بم عی یمر ےہ ٭٣ہ پوجو مہ
 ہچڈوجج)ڑو ٭جج ٭:7ہى۲ یىرجٌ مج ر یےر بجو 5

 ۔دریبہورچو ەیروہوج م۷ چوع یر ([ وچ یڑب وچ
 ط_ ذ77 ق3] ۶7۳ ز



 ۳۲۹و

 515. 75 7 ×۲ 7× +۳ ×۸, ٣۳۶ وک >ہ؟ج ×6 ہ٭
 حج 7چ. اہ ٭یئ "۱ 3۹ ٴ۱۰۰۹ مم۶ >٭.
 د2ا یو یہ 7۳75 35۱ ۱٢۱ ۰86 32ە 8 ۴
 ی”ممكی مِن ۱5۱۳۳6 ٛبماآ 385۶ ×۳۸ عج ۱1۹1 ہی ۹۴
 5۳۴ >5 58 ہ53۱۳ ۳: ہئئآ ق٤ ۹۱۹ ۱۱۹۱۹ ۴۹۳ ۶
 31۱۴۳5 8) "مل ٭٭ مہ ر۹۰۳ ×09 چ۹! ۳۰. 8 517
 ت٭ ی5 ×٭ ہ ×۴۳۸)۳ ٣ ” ہ5ا ۰7× ؛ ۰ ک2 ےہ
 ہم3 7)۱ تھ ہ۰ ×۴۰ 515 55۷87 ۹۳۳۰۰۴ 85

 ی3 2۲571۹5 ۱

 وفم3 ہہ ۶۲٥.۰ ]۳ >۳ ۹ ی٭٭< ہہ ای چ۱ ٭٭
 جہا مج ہ۳۳ ہ٭۷۳] ۶۱855۰ ۴, 79716 8(7 ×۴
 ی3 5)۲ ۲ئ۳۹ 8033۷8 م۹ ٭ک8۱ ۰۳۸۹ 75

 نانا ویک ات اکا

 نما حاتم ودَدالْلَعَجَم -  نیرقم ٭م 6 ءارتا میچ

 یی ءارتا ٭"٥صہ ءارت یی ٣۲۶ ۹۹۹ 5۲8۱۷١7 65١
 یرت ×٭ہہ ہ٢  ×٭٭۸) ۱ ک۲۷ ج7۷۹ (488] 53:585
 ت۹ ×۸۹ ۷ 11۶۸1۹ 341۶۶17 35 57 ۱1۳57 ]

 بے ہہ ی6 در <0 ×7۹ ۳7 ۱

 وْبظَعلاَكِبَر مسا تقَِق یو ہ٭×۱3) ۹ ۰ت 78
 یو ہہ ×5 ہ۴ 9۳7 ۹۰7 ×۳ ہد ہقاقب٦ 1۹۹۳  ٭

 ۹ یب۹ 785 ۴۹۳۹۱ 8۹1۹۹۹ ]۶۱۹3۵ 117 ۶57۳۰17 ٣5
 ۲۰1۲ ۳77 ١

 ہیر ہہ 71715 ۱7۶77 ۴)۹۳۰ ×۳۳ 6 ۹۹ 7+
 ×0× مو ٭۔ وے ہہ وڑئا5او۳ک ء3ا أ؟ػ٣۲

 ۹5۱ 7۳ +۲ ہی جاو 6ا6 ×۹ >۹
 7 +۴ عڑرچ ×۴۰ >۴ (۶۹۳۴) ۳ 1

 رْمْلاِد3ق رب لت - مسق یو وہ 9ج ال ہ5
 رے” ی٭ات ××٭٭ ×۰5 ۱ ہ٦ ۷۹۱ جج للار ال چک57
 جہ یباوالل ر۹86 | مات مال م۳ مہ ی۳ ×۴ ال >۰

 30آ 7۳ ۰۱9۳ 77 7177 7 ۱۹1۹. 7-7 113 ٥5
 : 3۹9۰ ی7915 ۴۱۰۱۹۱ ۴1 >1 751 ٥5٥515 757 | عقاوم ×15 عقوم یے

 1۹5۹7۹۱ ی3 ۹۲ ۶ ۹ ۱ .×7 ۹۲۲3۶۸ 5۳۰۳۹۰۱ ۹۲۳55 .٣۴
 ۱۴77 5۳5 1۹75 775 ×۴۹ ۴51 ×75: ۴۳ ]ا )6۹
 یم اد ۹۹ 5 ۳۱ ×۴۱ ک۹ 7577 یہ 8 ٭

 مج 5۱ ہہم ۷٥۹ ي مہ 5 68۹87 ۹: ۹۹۰ 7٤
۱ ۹7۹۹ 555 

 ئ8 ٰ ۳-7 7۹

 757 8۰۴ 5 ہ0 851۳۷۸1 <7, (۴۴ 21 ۰75 7۴
 تحم۳۰1 ہ 3)۳1۹3 1)3 ۴۰۱8-1١1 ہد3) ×ک ۱8ر بہ ہق
 717 ٣٣-۶۲ ہا 8۲۲۵ ۹٦ "ہ. ۴ ئ8 ٭۹, ۳۲ ۹۰۶

 21۹ 9ک ۶1ج 531 9 7۲ ۹۲۹ ۶1 ھ7, ۹ا۰ 5۴۱ (8۶ *7
 مج: جج ہم میچ ٭ى , مہ "وو, 5۳٣ ہ ٭٭ ۹9

 مچ ۰ہ مہ ة۱ ہہ جٹ ۹۰ر
 6)۳38 50517518۱ 78 8٥آ ۴۶ ۳۲۳۳۲۴۶ ۹۹5۴۱ 8 ۹٭

 *7ۃ نیلا یس -۔ںیسہ× 3: ہڈہ گہر
39 25 1, ٥1 31-۰۰ ۱ 

 ک51۶177 51177۳۴ ۹۹7۹9 ۱۶1 717715 81, 63۹, ۶
 کر ۵ ۹1+7 ۳0 "۷75 717 147 ۶۱74 ۹۴, 9٤

 7ج م۳7۰۰ ہتا×٭١۱ ×7 ۴ 8 ٣۰۸۱
 ہی ص6 ٭م ۴۳۴۶ ٭م٭ ہہاظ ہک ۳8 >۹ ٍ<
 ہی27۳5 < 5۳۴۳۴ *٭ہہ, ۰ ہد٭ ہم۳ ٭8۹ <
 ۳۳۰۹۰ ٣۶" ۹:۲۴۱ ی5714 ہک ۹۲۳۲۶ ۱۹315 ت ۹۱ ۲۴ ك5

 ہ55 5۳۳۲۶ 7۷۳-03 ۴۴۸ ہ5۳ 81٥ ۳۶٣ ۰٣۷۳
 ج٭ ×۱ ۹۹٭٭۱ ی۰٣٣٣ یب ٭ می ٥۲۰

 ۱ ۳ج ۰۴۲۰۳ ۹9۹ ء۸۹۳7 ۳ہ ٣ہ. >۳م×۱ ۴۹ی5
 -م×٭ یر ۸ ۰٢ یا٥9 355 (7۳ ہ, ہہ 85
 3۹۸۹ ۰۹۲۰ 3۱87 ہ (5۳5513) 78, 1۰ ہ3۹۲۳۹ را7 ی7
 8۳5 7 ۰5۱ ہ٣ا1 ]ہک ا۳٣7. یک ۹س٣ ہے

 7۷97 ۵ 8۰-21 ۹5۳ ۴۲۹۲5 ۱ ۹9۲۶7 ۴1۲۳8 ۶۱۹۳ ہ۶7

 ب٭ اپ ٭٭٭ ہ× نم ی٭ ×5 8 ہہ ہت

 57 7 19 مک ۶۱۱٠۷ ۰٣۶ ہ3 وچ ۱۱ 5 5
 *9 *18.رکلاکما لت نا لَع ×۹, ہمہ جج ہہ×۰××× ×<٭

 مج م× ٢× (مب ×× +۱ َنْوَكَلَمَمَفعْنْنر ۹٤
 ہمج٭۳۰ ی×ہ ہچا5 ۳6 ۴۳۴ ۰۹۱۹, 5۱ ہک ا5۱ 5۶ ۶1۱۹۷۹۹

 ج6 *٭ ×۱6 کی م٭ ۹ ۹۹۱ ۳۲ م٣۳ 665ہ ۵٥
 ج5 جی مح 8م, و۰ چی. ہہ ہہ
 ۹9۹۳75 5 ۹۴۳۹ ٭ ×۳ ؟[۹۰ 50575 ۹۲۸۳ ی٣ ۱
 م7۳۷7 ۷٭ ۶653 ٥ ۶۷۳۱۲۹۰ 5۳۲۹۸۹۰ *[۹۰5 ۳ج ہ7۱ ہج<٭

 ٭ ۱

 نرغب دیورفآ ۹۴۲ ۹۲۹۹ ۸۴ 1۴ ۱۳۴ 577 ٠
 ×61 ہ5 م۸955 6۹9 ۶۹1۹ ی۱ کیا٭ ۳7 ۹۶1 +۲۴ >۳
 ٭۴۹] ×75: ہک ا71 ہ۷ ۹3 3۰) چڈ٭, م ٣۴× م٥ (۰
 ی5 35 قی ہہ ہک 555 0۰ ت۰۹ م۳. مل(<٭

 ۸۶×۳ 5۲8۰ ٥8 57 یھب( 7 ہق ع٭٭ ہم
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 نج ۲۷۳ ء7 ۳۳۲

 7 57 08) ھا _ ٣کلا لاق

 رر نارفذنا نی ہیچ مر مج ] ک3 7<
 ۳-۰۱۷۔])ا ا58, ۹۹۹۴ ہ٢8 ہ٤1 1۴ 5۱۷۴ ۶17۰ كے ہہ
 ۹۰مجمرو×۴ ٭ززج ×۸ < 7ت۳ ۹  7۳۹۹۳۳۴ ی۰ 7]

|۴67 217117 77× 5۹۹1 3155 ۴176 561۹9157) ,6 55-7 
! 198 

 ںیم بو ۹ 619۴ ۳۳ ۱ ۹۳۰] 7۲۶ 772.
 "0۷۳۱٭٭۱ نرجللِلَنبَ ٠

 وم11۹91۴)2 یب۴ ۹7 ٣٣ +7۱ (ی۶) 117۹+ ۹+
 7 5 81۳5. 1358 ۲ 8ہ ۶۱۰۱۹ ك5 ہہ 5 765

 ]کب 6--773 3۰۳۹ ہ٭٭ اهل << ۳۴
 ۱×۳ ٣ےک 0۳ ۹15۱7۳57 ۳۹۴ ۹5 4, ۴
 5۹ ۹پ ہےوچچب رجم[ "م۳۰۷۰ ]و3 مت

 ہسث[ چوک ۶۲۹ ۹1۱ ۹٦51385 نررھطم ٤-۶:۲۴ ٣۳

 ]۰۲ ۔.- یی ۰ )+)0۶۳۳٣ ۹ 7۳ ۶1, 1191 ۶ا٣.”
 ہم فر × ۱ ی چا سم ×۶۲ 58 977۶ ۹۳۳۰۲ ( 5
 ٭جغ و سم قع ×۲ جورو جد ۹٣ <٣ ×۲۹, ہ۴۹ ٠ج
 چی 8. 8م يپ ہی ىی 89۹1۱ ۳۷
 یم ے-ووچچہ ۔ ےس جج م٭ک دو ]78۳۹۶6 ۴ -5 ۱
 (ےوگا) ٭٭3ہ٭ ہم ہ3 ہک موڈ یدقاو ج)

2901 

 چ3 73 ×5 ہ, و ۱ زیر یارفھنز ۹۳ ۵م
 م5. ×۰۶ م××م 8۳۷۰۰۱ سودہوم اَنيَل وہ مہ
 ا۶1 (5۱۹۴ 4881۲5: 315۱ (۴1۹711۲77 ۳ ٭ج٭ "م73 7۴آ
 مگ1۴ ۴1۹ ۲۴ ۹۹۰ سم ×۶1 جہ ×۳۷ ۴1۹ ۹77 ۳۳۷۴
 ۹۷ ۱ جج 4) ۷ ۹79۰۱[)673 ک ۳۳ 5 1۱
 5ے5 1 یە) ۹" : ہ٥  ہ5۹ مک ٭و 65
 ےہ ہ< 6۸5 557 ۱ ۹5 ۳۳۰ 5ا5, 51771 ۹۰۳۰۳ ۴ج

 جاو رس ائ ال مہ موم ھ چو ےس وو

 115715371 رارک ےةرَمَس ُی دیا قرقطُم ةَحَْمرَم کم نص
 رب (5۹ و۹4۱ ۳۶-1" 08))

 و. ×۴ یت ہہ <۷ 7١ت ون یو ۴
 2: 558 (م1۹1171۹ [۹۲۴۱۹۹ ۱

 ید) او37 ۱۷۳۰] 77 ک۹۸ ى5 ہ, نررہطم ۹۹۴
 ہمہ م81۶ ۰۶5 ×٭٭ >514) ۹ ۹1۹) 6
 جج یہ م٣۰۰۰ ۳۷۳ ٭تیچج ٠خ ۱۲۰۰ ۰ 5
 مچ چپ ۶65۱ وہ ہہ, >۳ 2۸۳ ج708 < 7

 ۹7 یصہعر ہ٤ اتاج مہ ۱ یيیيوق 3۳ج 7 )٥8
 ٭-٭ (جدہ) ہ< 5ٛ 378 ۱ ہ٣٭ب ۱ .- (چو3) ١

 ا۹ج یہ ٴی٭765 ٣< : م۰٣٣۹ ۹۴ ,6

 6۹5 ۳۴ و۰ نررھطم یب ۳آ ک۴ ئ۴. ×۲۳ “ج7۰ '
 < ورک .٭٭٭' ہ88 ۶۹۰۱ ۹ه. ہ۹۳ :7۳-۴'
 ۱ 55۱ ۴۰7 ك5 ۳۳1 ۶ 5 ۱ ۶۴۳8 ۹۳۷۳۰۷۰۳۷۰۴۴

 کٹی اہ نس ناپ ےہ بک ڈک ثم نک ےک ےک اھ اپ ےک اک اپ کی

 : نھی می نایئایمرک ا ا یف :
 ۔آ روف اے َغ شو

 ست ا
 ٦ نب ےہ تھم 4

 ام

 |:1 ہوْئَمَلا +2 ےہ ہ سچ ٍ

 : ند ارد ا وھو سرالاد پو نا یاد ہڈیرمس ٦
 ِ ا ہنی لکَوُهِو ےس و ےجو و وس تیس یک بالا تالا 7

 ٍ ات ید ھ30 0و ا .

 مور 8ہ یچر 6> وو مد × ہہ بج ھ۲

 77مچہ٭ میجر وو رچ ہہجچ یىیروہ وی وو مج یبچ ہہم
 جی جج یمر یڑب زہ ڈوجہججہرو بج مج قر ر ید
 تد ۶ک ہم یج وقو ہک حزودر مزہ موج ۶ یجر یچ
 یس ڑجورب ]تر ہیرجور ہمرووجہو پچچرو ہرزوج+چ موجو ۶ یمر
 ے۔ڈ۔ہوج ج!ج ججم د| ٭]وروی یی یمر یجج ہجروور یرزوچو ہو
 میمر وج وو یبہبہو رو |رج جج أ|چجژوج ورزج : زچچ
 یک جب و عر و5 یو جہوٹپےیعوجہ و جوورچ (ڑ٭
 5 ممر ہہ ۂ یہ یب بیج جو ج بج ہ5 یر
 7579و ٭ہ ۶ نیر و قی یچوڈکروجووج یچوب عت  یجر أچچ
 ات ا7 ہ۴ 7. تاج رو7 یک ہوکہ ہ9 27۳۱ / (مم)

 ےْجب و5 ھم ہرج سہو یچے+ ع یر )ر جج بج 85ج چ٭+

 ہجچچ چج یہ بوجہ ج قيیبوو :درورجر یدر وورچج وڑ8  قي
 ۔ح٘یجکچ ور ہ۳۷ بو یچ ہو عی یدر یچ+ یچ ہیمرروہ جج

 ٭٭9ب 15 عجب ر ٰیمر یج یہ 58:9 + ہوکر یءر یطر
 ٭6 : مر بیج ٭ فہ” عو !یہ ربوہجصکڑزو دہ ی۰ی

 وججور
 ہ77

 7 ٭ق۶ .7937 دن
 ؟یجب ]وج و بجو !۔نرک تہچرجو دب نر

 قمر 9٤ہ ہ< چی و و( کے ۳× چی ی5
 وہوچ جر 35 وع : جبر مر درجوجہ ٭ چبوبہوچ
 7ہم یوچر 55 رب وج ]وج ہ وچ منبر م5 ٭ثجع
 ]جج ]ہہ مر ہہج "پ .یڑچج ٭ہ 5ج7 بجبووہوب ہ

 ے۔!بجسررہہ یچب 35 د+چوچو مچ دیر
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 7. ۱. ×× 5 3۳د ×۱ ۰
 -..٭ (ہ5) _٭ ×٣ ×۲۹ ×:.٭77 |---(:7٭ر3ا)

 77 ۰۶)59 مچ ٣ ۰۱۹۳۳۰۲ ۳۶۲۶ 5۹3ہ 9
 5 51 ٥۴٣۳۲۳ ٭زج ۳٣× )578 57۰ 5, ۶5 چا ۰۰١

 ٭ 1

25 (51 ٣۰۷۶۰۷۴۳: ۲۴۶۳۴ ۶ ۵5 77 571 ۹7۹ 7٥" 
  ۲۹7 ۹۹۰ 5(7 ۹ ۲۴۴۲۳ 777ج٭ مج. 3۳۰۳۴ ۶۳آ

  5م٥٠۳ 8"  5۲7 5۱یو ۲ج یہ75 ۳۹ط
 )  2٦7 <-۲۳۴ ۶۳۴۰۳۴ہ8 7۱۳۰۴. +۶۳ ۶۳ ×گػ۹)۱۷۹8

 ٢۹۹(۹ ) ےەچ 95۱ ۹5۱ ۴۳ ٥8٥" مے

 .<<  ×6۳ 18۰٭ ٠۸ہ ۱۹۹۰ :55 55 ۱× ۱۴
  27جہ٭<-۴۰۳ ۱57 بد ۰ "چ×× ۱8۰ بحح

 << ج٭۱ ×۶. ٭<٭ ہہ :39757٭ ج0ز هم -5*
 یہ ٭×٭ ٭جہ۱ ٭ ٭٭م مبم٭5ہم یہ ہیڈ

 ))8]0٥۷5(۔ 89۲87

 یزاوْدُفُْهَنا نیلا ليا - نونھدم ×5 ناھدا مچ ةچک ١
 یج ہ81 ۸ ہم7 ٥7 ۱ 1 ]1٣ 21[٭.۴] :۴7۶ "77۴-27
 ق ہ ۶87۸ 5۱ ہے یک ×۳۶ ١81 ہک ×ء1۱۹۶6 2۰۳۴ 6

 ج٭حک ]ج5 ہہ مج. 5۱ 5۶ ٭م ى8٤
 م518: 515۳7 11۰ ۳51 ۹ 8۹9۹7۳۰۱۶۴) 5)۴ 5۲۲۹ *×ر٭٭

58 

وعح ا تعکباَدإكأولَد
 اٹ را نغو ۵-7027۳۵۳ تورَطت لیک نیت تن یتناو م

 ایک و ےس

 کت بج --س 2ک

 م8 مہ م6 پ۶ ۹8 تسااح

 ]۱ اھ اچ ۶ کا 2 ۱ 7 1 7
 ١۹۰ٛ >×٭] ۱ (ح3) م٭و٭> ×1× ٭ .5777 ,۶۱۱۵۷ ٠۳

  5ج385 ]5 ہوا٭9 7 3۰ 5۱۰۱۹۳۳ یب>٭
2571۰۹ 87 ۳۱۳۶۶ ٥ ××۱۹٦۲۷۹ ۹۳۹(۳ 7۹5 ۹7۲5۱۶ ۶1 

 کن

 ٹبثر ہ یر ہم م۳ ہ۹)چ 5 ۴۲۳۲۳. ٭
 تھی مو ۹ 9۹۹ ۱۹) 4, 5ا۲ ۶۴۹ 6۹ 5ا ۰۱۹8 681۱۱

 جٹ ٭ھكک ہوم

 ہہم

 ہ06 یت 318 11391 ۹۹۴۶۲۰۹ 7۲۰ 5111۶1167 51۲7157۲۴ 7۹

۳7۰ ۱07 ۳3 5۳ ۱۶۷ 78 ۹, ۰۹۰ 5(7 ۹۳ ۰۳٤ 
  97 ۴۳۴ہے ہہ ب7ی ہ< ٭۹ے,ہ٭ آ96

 55 57 )8۹ 1 51, ۹۷۰ 5 ,٥  581:57۳ ۴ڈ7 ی3
  0ہم ہ م9 9ج اج م١٭ ٭ ہ5 ا ٭

 + 5وم ۴۲ کک ہہ 55 ۳3۰ ٭ ۹۱8۳۳
 ٥57۷۶1 ۹15 ۴۳۴۳ 87٤۷ 7 8 ۱۹ 7 ۹1 ۱1۹6ح.

  5ہ ۴ ۳.5 ک ۹۰5 ۴-۱ (7۹9 1۱۶۲۹۶ ۱]۹ ك ×0
 ٥۹, 6 ہم 7۹ج 8۳ ہ83 ۰ہ ہ ٭)] م٣۳٣ ٭٭۳

  6٤81 ۴۳مان ۹۰۰ 57٥۹۷۴ ۶۲۱۳ ۹۶۱۰۴ 71۲7 .5۳۳۰

 نر ]ڈ٤ ہت

 >3 47۶8 مہہ72ہ و۳۲۰ ۶ػ 7۳م ۹)7۱5' ۹۹

 جچ ؛ ی ہہ تحج ۹ی عہ7 چی م٣۳٣ ٭"١ "3۱۱+۶ ك5
 یج 3و جم ٔ<اب دا5. >۹ ہ <۳ یەیز مچ ۹1

 ہج جم ہ۸۹) ١

 ہ۹5 ال یاب ۱ ۳)۹0۰ 7۹*۰۹ 7)7 ۳٣7۳۹
 ہ۹۳ ۳ کت 6, ۹۹ 3 ما ہہ. پڑ ٭٭٣

 ہم5 ۶۹5۱ ۰۹9757 ۹۹۹۴ ×٭ )12ر ٣٦71 (××٭ .ّل٭ 2951
 یوچ ٦۰ 7 ٦× 3۳۳۷۳۴۳۰ ۶۳۰3 ۱۹۹٭) ٦× ۴51 ۱ جت وتا 5
 ےمھجو) وڑج -چ ڈی وج موحہہم٭8 ک

9718718 ۹7571 

 جہ ہجر ]×٭ (عءرہمج 32۳۷ 58 ۹77 ۱۴۳ ٤"
 م, 58 "و ٣×۳۳ (51۹۰۲۴ ۶۹271 ۹)۹ ۴۹۰ (ج7۴
 ہم[ ٹ5 ۶۳۱ہ 5۳۲۳] ۹۴۳ *۱۶) ۴ م۱۲۹۳ ۳*۰
 ڈو ٭*<٭ ۳ہ. ٭ق٭م ج۹1۱ ٭٭رزإ 58 "م٣٣ مچ
 ؟5۱97 ٭ج< 8م *٭ؿ ٭ہ۱ یو 7 تب مہ
 يہ. ۹:۴ ۸ 7٢× ہم×٭ ۳)8 ٭۰8۰ 7

 مم ×۳ وے (۹۳ہ؛:+۰'۔7۸۷ <یےج, أ٭ئ جہ مت می 3
 یچ39)2 >9 ۹۳ 7۱

 مس أ5 2۳۹ 775 3.۳ 5۹۳ ہ۷۳ (ج٤٤) ۶۰ 838
 ٭-ہہ5۹ ٭]ق5 ۰: ہا ہ7 ی1687 ۰۶۰۴5 ۹۹ (۳
 ہو ہم۲ مورو ۹۲ہ8٦] ت۹ 6۹۹ 5۳) ک٭ ۳(5 ۴۹

 چک یس ٭ئ۹ 1٠ ا۹ا ك۹ ٥٥۴ 18718 م15 ر57 ٣|

 ۰۲۹۹ ٦3 8۱79۴]۱ا ٤

 بود ہہ و. "مص. ٠ 6۹۳ *(ہ7<ہ]35 (58)۔ ک۹
 یف ٭۱۴ *ی 3×× ×۱۶ یەرز ڈ5 و9 وی 35ج ۱
 ہہ یکات ۹۳۴) ی۹۷۳6 8۲ رہاطالا نارقلا سمیال ۳5

 ء۹ <1 م۹ ہہ جہ ہم۳ ]من ر ۔۔عیو+جرتو)

 ]جو مى ك5 ھم4 <8 ,٠۷۹ 5۶ ۳٣۳
 "3 ہمہ ہ عید وّئخج ہمہ ٭م "ج۱ < ٥4۹۸

 تہ... ج415 1۴ ہ75 7 6۹77۶7 6٠ذ 1
 7525 (38) 1۰ رہاطالا نارقلا سمبال ئ۰ 908)

 ۲۲9: : 3ہج 2۳ مە٭ہہ٭٭ 5ا9 ہ٣۳( ۴٘
 ی۰ 37× 57 اک ۹5۳۳ ی5 مہ, م۱85 ا۹۴ 7 ٣۲×

 چ. 87 ۰۱ یب ہد ٭ ٭ ہأم5۱ 4۴56

 د9 یہ ےک چ۱ ہ7 7)۳ ۳. ۶ ۹۹ 8

 ے5 ۳, ×۲۶, >۸ 278۱ ۰73 ۶۹15 ۵5 71۹ 1۱
 تا 7۰+ ۶۴7 1 ۲۳۴ ۴۹۶( 51 ,5 ١۴۳

 7ج >5 | ہہ ما ت م۲۹۳ 577۰ ب۹۰ 3086 6
 >8 71 ۳۶ ×۰۹ م۳۰ و< ما مات وو

 750 ۳۹۶ 37 ۰۴۱ ۴5 ۱ 7۴)۹]۶۱۱ 77 ٣۳×
 ٹو 7۳ 7)۱ 7 ۰۳۴۱ ۴۳1 (۹۲۳۴ 8۹6 78۱

 75121 ۶( ۶۲۹8 ۳۶ ۳۳۳" 7* ۴۱۰۲۰۴ ٣
 مج .ص ہو وک٭ م۴ ]) ۳ص 5 5

 ]71 ۶*7 5۳۴ (5۱۹۲ہ *۱۳ ۴5 (۱۳۳ 6.735

 . 9 ف7



 83 ۱ تسلسل تناش ۳۰۳۲

 58ا 5181۴۹ ک5 9 ٤

 لم یک یب وھد نطابلاو را طلاوریلاو لو اوھ
 ی5 *616 753 ×۸۰ ہ٭ 5768 ہم ب 77 <۳ چ

 مس ۸3 )۳٣۳* >7×٭ د۰٠ ج>. ہ ٭٭9٥ تن ہ87 و ںی مرا
 ٭۹] 7555 ۹۹۱ ×۱ ۳۶ 85۰ 9م ۶۲۳ ہہ: 7۳۶

 5757 ۹×5 <ہ ۲+85 "ق۰ ہ9۹ مہ م8 6
((53××73)--۱ 8:۷7 (۹۲۳ ۹77 

 )۲۳ )38 77 3۹۳٦ ٣ ج3۹ تت۹ 98×
(8× ۴> 6۰ ۹ ۶181 5:1815 ۹۳37 3[775) 71515 5۶) ۶ 

 ن×چ ہ٭ ٥۳ ریا لکم ۹01516 ۹18 ۶1۵ 7 ۱

 -۔ع--چ٭537)

 ک5 5۷۲85157۹ 57ہ ب۹۹ 172715, 91۲۹1۶. 7۴ ۲٦5
 تجک 7۹۴ )6۳۰۰۹ ۷734 کہ جج 3۴ ۹8۱ ۴۶

 ڈاکو مر م٦ ی9 قی ۔ ×78 ۹۳۳
 9 ۰۱۲۹۰۹ ۳۹۴ ہ5ا 2۵15 ۱۹۷ ۳۷۹۹. ۹7۲۹۹ 78۴ ۴8

 895۹ ۱ 5۱18 [۹> 73) 56 ,۹15۱۴۳۰ ۹۲3٥
 393 5۴ ٭7٭8 ٭۲58۱ جج ٭مقیہ ح ٭٣٭٭ ٭< ی5 ہ

 جا ۹۹۰۹ ×۳ 653 ۹4 58 ۹۹۰۳ ۹۱۳٦۱ ہم٭٭
 ھم الل ام یس ۹ ک۹ ۹8۹۴8 اتاچ٭ ۹8۱ ۹۸7

 5 ۳۱ (ی٭) × م۳۴۶ ۱۹۹7 5 ×7 : ہ۳, 8 5۶
 ماہ ۹۸ کہ ١۱ یر ٭ مہ: 88۳ ٭٭” ٭ 6
 >5 55+ 1۹8 ج676 5۳ تب جچ م۱ ۰۰ ٭ج
۷ > ۳( 3757۹ ۵۰5 ۱ 3× [ ۵۸۶--2" ۹774 ۹757 

 ۹۹۹ ک 95 3]21۹۰۳) 9-۳ ×× ۱۰۰۰ 7 0 ١٥7
 ۹1: 1:6 89 675 ۷۳۷۳ا +758 ۰ ۱] ۲ ۳۵ ٣۳۳

 ×8 ی٣۶ ہہ, ۲۳۴۳۵ ۹۸ ٹ۶ ]] یب٥: 5۹7۰۵9 ×7 837
61۱ 6 ۸ ۹1۱5 

 ٣٣۳٣٣  5گیر ۹۳۹ : دو )۹٦۹ 225
 ٭ ۴ ×٥× ٣۳۷۰7 5۹۱ ۳5۱ ٥۳ 158  ۳م۳ ي١ ی5

  ۹۳۰۱ ۹۰۴ ×۱(۳۶ 5۳۴ ۰ ۹5]ا ۳ ۳م ۳7۳
 ت ۱ ٭ چ5 ہ "۳ ۱×5 جہ ۶ ۳٣۶ء۳۷۴ 86]ہ 585
 -۔یس7ے٭ز'٭1۹8) .7۳× 5157

1 ۳۳۹ "5 75 ۹۸۷۳۹ ×5 ۳۳۴ 66 ۰۳٣۳ 
 ہا ۔ ی|؟ ×۰۲ م٢۰×۳۳ 9> 7  ۷۰۳۱جج

 5ا95 5۶۶7 ہہ می >٭ی 3ج ہ گی ٭۹

 ١م تآ۰27:۴۰۵ ۶۹۹ 2۶۲۹ 5۲۹ ۱ ۴۹۲۰ ثا۹ 15۳۰ ہ۲٭
  ۹۰۴ ۹۳٣19ڈ5 ت٥] ٭ ×۲7 ہ۳۴]٭ تی 7۴۱ 2۲۹۶۲۹
3*۴ ۳۴۲ 0۰ ۱ 

 ٦۳× ہ٭ ×× ۷ ۱ <۰ ٭٭ م٭ ٥ہ

 ڈی  *٭× ہمد×۳ 81855 ٭٭ ٢ ۲٢٣ ن٥5 ہم۱ ۴
 ×۳۰ 4 ۹90: ہ ہو 0555 56 ۳ ہ۵ ۹

 ۹۹۷۳۳۷۹ ۹٣ ×۳۳: 6 7)3 ۹*۶ ×٭ج ٣ بد ہ۹ ۱7۳۳۴۷
 )و5+ ہ8 ۰۷۰ ہا م× ۴۱ 8۰۳۳. *53 5۲۳ ×۴
 ہک 5۹١ 5۳۱ ہ5ا۲ ٣۷۲ یدڑچم مم۶ ۰۴ 1 ۴آ
 ۳۲8۲۳7۳ ڈچا57 1:۲۳۶ 3 بہ مج ب٭: وو 8

 ہر ۹)7 )7 77 ×× 8۹۹ 7 ۱

 َنزكفْلا ند ناک نما ہک ہ7٣ ہ۰. ج7
 ہم1 ×75 ہ, ۳5۹ +۹ )2۹×1 5 ۴1۶۹ 87-۳۴
 ۳٣7 55 ى3۹ 2755 >5 ٣:٥5 6 ×۱۳ ]8۳۴ ۱۳۸۹ ×٭
 ۹۱ << ھم, ۵1888 ہ ×۷۵ ۰5 >۹ ۰۱ متحد 83-مج جی

 کی <۹ 25777 2171 97۴۶ا 9۹۴۳) 5 ۱ ۰۲۴۳) ۹77۰

 ۷55 ٭×٣ ڈچ:+ مم يیع ہ ع7 *م ہی را
 'ن8٭0۰۴۳7 ی٭٭٭ ہک جے ج× یہ ا ہ۷ ۲۳ ۹

 ۳.۹ ۱7۹ ۱ 'ت- 1-37 17۳۳8 18۰9 9٦
 55, 5ا١ 7 6 ۰۳٣۳ ۱ ۴۳ ۶۲ 5۲۹۹۶ 5۸1۳۹ 7٣۹

 ٥  ×۹ ×۸۳ج۹۹۰ ی۹۰5۹ ہ77, ۹ ۴۳۳ 99'۳۷
 :۴1 3۲۹ ۱۶۴۳۳ ۹۴۹۲ >۰ا 5۶۲174 5۴ 8۴۱ ۶1۴ 356 ۹

 يا قیهلاَدْمَنِا ٥× --  ج3 ء۳۳ ہ ×۰ -
 ٦ڑ | ا5 (بئ >٣٭ ٭ >×ہ٭ ۲۹۹۰ ہہ

 وتظعلا كر مشاری تو8 8 ۳× م5. یور۔چ

 ۹3۹۱ ×5۲ ,٥٥ 9۲۰۷۸ ۶۰۹۰۹ 5٣ر ء۲۳۰۳. 0*۹ ۹۹

 ہ5۹ م۳۱ یے ۱3۰۶ ندی ہ قت >٭٭ ٭٭۹ ۶

 35۱ ۷۰ 154 ۹ ٭٠۲٭۰- ۹ج 0أ پچ مج چپ

 ×۷۹ ک2ا 119 ۶۱۳۶ ۹۳۹۳7۹9 ۹۹۳۳۰ 2 ۶۱

581 1۶1-7 

 ا 03۳ مو ی۳ ۲7 ۹5 دج٭ وو مک
 ت۹ ۲5, 018717 ر3۳ تاحیسم ۱۷)) 73)]) ×ز

 . × ۳۹۱ 5٥ 5:87 ۱7۰۳۱ ٣٤× د۹ ۱ ۲ ت7 ۱۳ 77
 بہ, ہج× گچھ ×8 ۹ہ مہ 1۹۷۹۹5۱ ٭ہ <۳ 35 ٭
 ۹۱۳015 3۹4937 ۹77 37۹ 77 71857 (311) 7۹: ٭ ہ

 515 (518) 5 ۹31 ۲٥۹7 ٭ز×؟ یب >۴ >7 +۲) م7۳۰ ۴
 57۹36 5٥8۹ ھم, 5*۹ 355 یت ہہ ک٭ 6 ,٣

 ہ۳۳ ہہ ہ٭۱بیہہقو ]مہ : ہج مو ہو ےب



 مسل ےس ے ںاہر میپ تارسم ہریرس سری رپ سردی جرح یس یررح رس سن ےیھسج چمچے ےہریپپپروپ مر ھجری مچ یوم ےو دب پیو پکجیجیچچ

 رٹنکاننازَِعموهِو "۳۴۹ 015 ہ57 7 ۹
 ک۱٣ ۱۹۷۴۳ ٭ا5 ٦< ہ۱ ك٭ '-۔۹'٭ 3۹۳٣ ہ عا ہ(۹٭)
 ×ج٭٭ ہ1.. 35۱86 ی5 ہا ر۸۴۱ 8 7
 ص5٣ آتا٭ ۳۱ ۹5۹ 5۴ و51 ء۳۴ ۴۳۲ ج95۱ 3۹۰ ۱
 ہج٭٭ ٭ ہ ×۸ (م٭ كا5 ي۱۴ >۹ 5

5 ۴ 71۱ 

 نکاح -- ک3 99۴915 5106)۹۳۹ ۳ ۶
 ق|ق, تا5 55 ث۰ )و مہ <8. پا۹

 ۴۰۳۴13 .7 5۳۲۳ ی٭ا35 ۳ ٠۳۷۳" ۴ ما 5۳
 9۲7 بم ×5 *۹۴۹۰۰ ی۹ 3۳۳ << 3۴8 71

 "م٭٭٭ *٭ نہار ۹ ۴ ۹3۳.
 ت2. ۹ 5۱ ۹۴ ۴۲ ہ3 ۷534 ×ہ ۶۲۶, ×۱ رکا
 ۔ہج۹۰۴۴۹-۳ ث9 ٭٭. ٭م٭ ػج م۳ ة8 ی”رسج ہت

 ۴)۹ ج۳۳ 6 آ۲ >5۳7 ۴ 7۴۳۶ (۹۲8:۶۳ |

 یوم من نا -- ۹, 18 ہ5581 388 38۱ ۳ 8

 مہ صراط ہ5 ج7۳۷ ۱۴۷ 5۳5, ۱۱۲۹۹۳ ۸ 77

 *٭ 2ہ دلا نم نت لورلام ۹۹ ۹7۱ ۹ ٦
 کب 15]۳5 5۲77+ ۶ہم 777 ت1 37 ۹۹ 7)۱۹۲۰ ۳ک

۱ ۹17 

 کل۹ 5 ہ ۳۲۳.۳ ٭ ×۹7 ہ1۹ دا 3۰۰ )

 ج٭ ۱ ء57۳5 ۰۲ ہہ ہہ 885 ہک الا ممْنَْممام
 ییا لون بت ۳۶ ۳۳٣۲ کت ,

 ۹خ 5۳۰ :3) )5 >5 55, 56 5۴ ۹85 ہ ×5۹ ۹
 آو -۹۹ ]۹۱ ۹۲1 5ہی۶ د۶٥ ۹۷۳ ۱۴۸ ۹ ۳۷ 86

71۱ 3 71187۲7 31۴1۳۲5 1۹×7 2۲58 

 ضا و بالا ثالث - ارب ۰ ۹۳۴

 ح< ۰:٥1۶۳ ۹۹۲ 59 ۹۳۳۱ ك5. ۱۲۳۳۳) ([٭0۸ک)])ترےےے
 حت نے جر جج و ہ مج ہ٭ہ۰٥ اج ٤۴ ۹+۷١

 -نخج ×ْ ۳5۱ ۹۹ ت97 ۹ پ1۹ 3۶5 ۴
 551516 5)7115 719۴1۹1۴۹ فٹارام ۴۳۶ ن1 7 ۹۳۹9 77 ی5
 مہ ہ۷۷ 35 ۴5 ۹۱۶۱ ۴7×, ہم۱ ۰۲ ×× ہ ۱۳۴۷ 7
 38 ٭٭۲ 39, 5718121 ۹۰۹۳۳۲ 5775 57۴۹ ۴6 7
 ۲۳۴ ۱۱۰۱ ١> ۰ج د٥ ۱187 *٠ہ چاک ۰۱۰۷۶۷ 8۴

 ٭پ 56 چ۲ ×.×؛ ۹ 6 ۱9۳۳ تک۹۲۳ ٠٢
 3855۱۹۰۴ ہ٣۳ ہت "18+ ۱۴۳۵ "۷۹۳ ٤

 ۱1۱ ۱55 ہ57 ٥5 ۱۴٢۳۱ 2ی 1٠۹۱۳۷۴ ی5
 ہ۷. م5رک ۲۶۳۳۱ ٢٢۶" ۴ ہ58 5٭٭ ۹ مج

 51573 11 ۹ ۹14 1۲۹۱ ۹۲۲۳۲ ۹۱۹۹۲8 51 ,۴۳۴ 375 ٢۱
 ج۳7 ٠۹۳٣۰ ںوہ< مچ 85۹۱ م۱۹۳۰ 5۳ ۴۰ 7

8093۳81 

31831۹ 4717 3 ۹۲۳ )33( ۹۹۹۱ ۴۸۹ : ۶۳ 

9" 

 ھے ںیںا ھ۹ ٣ء رکیطخابخ لا

 یکسا رش ریاقآ 2ح شا ِتالعا
 ليا مو ام ابو الا قر لت عا ںیرملا یلع
 ۔' امید اورٹن انار عموھد اف سیا مو اما ند
 .آ مح ليا یاد رالاو توماثلا كى دلائی نولمعت
 ٦“ وه لیا ںراھٹلا جیپ دراہشلا ق لیکر جب تد مالا
 >ا اٹیاوٹهناو لو ڈبابا وم 0رذ لا پا َنِْتلِي

 ا ایمن زکتماكما ناف یف نیل
 ٦ 2 لوسلاو ٹاپ ںونوون دوکلامو ایر جا مھل
 | یترک ئل پس ع کوا ضذئارف ا ” نایموم رش نارکت اتیمرذحا دکورفت ریو
 ٦ رەٹیَتُفَرَر لکی دلا نادرا لا ِتلقاا
 ا ربا ارم طا لت اَدقفنش الا کلاَ
 -] لئیرریف| بق نی یفنانکوڈنمیویدلیرالا
 1 اناناکو سہ نِاوقغنا نیلا نِد ةجردمطع| كيلوأ
 ۔آ ہرا نوامشامي او 'یتشکلا ہلا دم الو

 یر یس ییہ ہی ےب کچ یہ و یہ ںی ویب اچ ت3ج

 بےسےپسچ یس خم وچ رپ رتی رگ رظپ لپ لہ رخ ھپ را رخ ۸م ہن لہ رشہ ضش شہ

 بند ۸۳۸ ۸۰۸۰۸۴۸۰۱۸۳۸ ۸ ۸۱۸ت ۸ے

 مٹ رش شپ ضش رش یش رش ھش

 : ٭چ_س۔ۃچجے ےسوںپعسسچ
 ا مم م۸

 مر 85ج جج +9 ہ  چجوج ×۶ مقید. میٹ. ۔ ہہ ٭+
 ےہجح٭ تزو دبوک)ک ج37 ر 55 ۳ ×ہہ چک: 7× جج <
 ب7 مج ٣إ جب یجج وج ہرسصب مج ٭م × 6 ۲۷۳۷

 ہیأہ "ور 18 یروچس ->۳٭ بہہ ووب یہ5 بچا
 یو ×ب مو ہچرج یب ہہ ؛ (ءےر 7۲5111975 6 پب97:ہ وڑچچ

 تزو٭ ر ×7 ترجج 7بج د7 7ر مر 78 707 77۹7۳
 ہ5 جںوج یجج جو ج ہ88 وج ر37 ر58 ًج×٭٭٭ 7
 یو 7ج ہر ر یر یو بر ہوجچ ہو وچ ہا 7×
 ۔سبج ہہ یہ 58 مرہم” ٭ج ت3( جہ. 7 ہ7

 )یہ بر ہت ہرجرح رو ص7 ×۱ز (٭ ۳۰۶ موج ٭ ٭ہ مح

 ہ۳۳ ۳۳ 7ت٣ ×جبٴو-٭ ۱ مر ہوم 7ج 5 ھ یے
 +جج ٭ہ3 7وج ودج مو بی بد ]نت ہہو
 ہرہہوب ویو ہ۸5 رہ مج جچچ !ہکعوجح 7۶

 5ج ہہ وج مرجہوج بجو 5وج+ ہ8 ہروو جر(
 >9 ر یر 5 بج وو ہت جو بور< بہ35)؟ جج ۳ک
 تو9 وبیسرجب مجبج موہ رےہ جوہر وہ چ

 ہہر ءہح ]عجورج وہ وو ر یمر ہیرو وج ہچرچ+
 پ ںیہ چچی جیک ٭ مہ مج پچچچ ٣یک ٭٭ <ہ
 چ+ہہ.7 تووہ( ۶ ہہ ٭ مو ہ مب کہن و ری ر7
 م۳77۲ ٭< ھچ٭/۳ ×۱۰ یب 57/0 ہر ر یس یر یہ چر۳ اچ

 تو ود وو بی دو من آ6٤ دہ+ ٭ہ”٭ی) ہ6 وچ

 جت ت17 72777۳۳۳7 '671۶7 77۳777 ) یہ7 ہہ ۰ ہک ق -]تتحک

 7+ ڈک



۳۳۰ 

 >5 5۳05 ۴۹۲57۱ ۹5 6971 >۹-5۹7ہ۹]۲ ہ3 ۴۶
۹۴ ۴۹۲5 75 ۹۲۹ 51157 ۵۰۶۲۲۳۹۰ ۶۲۰ 751۹۲۹8 151 ,۳ 
 29155 ×۲۶۳۶۹ 1٥1۳۹۶1 ۴۹۲57 ۱ ک۳ 7151۹1۳-5۳۰۶ 7
 2۷9 7 ۲۶ 5۳۱ ۰)۳۴۳, 5۲۳۶۶ ۷٦× ک۴۱ 77 و. مت
 7۳ چک۰۳ 95 ×یە ہجچچ ٭٭ 8ع << ۰8 ٛو٭
 2۶615 ×۳۲ 5151۹۶11۴ ۹۹۰۰۱۶5۶ ۰۱۳۳٣۳۶" ۱۱۰۰ ٠5 ٭

 15۲57 ی5 (515118) ۹7۹۰۹1 ۳۱ ۱× 31۳]15> +2٣٥۰

 751517-ٹب87) ۲۳٢ ء51۹۸ ٭ 5۱۹۳۲ 17٤
 751 ۹۸۹: ع۹! - : >۹ ہ5 ہ5۹.
۶۳ ۴ > (731) 3715 ۱۱ ۱۹ 77 7 789 
 د5۴ 3آ مچ ث۶۶ ۱٠۷ "ق3 2-٭٭ ۴ ء۵۰۳۸ <٭
 ۹75ق15 (70)ر-ی۹ ۴۳۱ أ۲57۹ (۴۹ ۶۱۹۳ 15۱5 ۶۶۰ 7
 1۹9۳۰۴ ی5 ۴۳ 3×× ۱۵۰۳۰ ہ5 ۱×۳ 2577 ١:٤ ر5۰7

 ٦آ ۱ ۴ : 5 7 33۰۴ 6 ۴۹۹( ٦۹۰

 ا۳ 1 "۴۴ *۳۴۳۰٭۷۰۷ ٠× 51۳7۳۶۳ م× ام ×جآ
 5ا 581 87۰ ہک 358 چ۱ ہ ۴۳۳ ہہ"
 ہا۰ا. ٠۲: ٠٠۰۳ 2۶ا ×۴ 1۱.۹۰ ×5× 37۰7 ۱۱۳۱ >7
 ت۶1 5۹ا ک٭×ت 7۴5 ء۲۰ 91819) ۱۹۳۴ 113 (۰م7 أ۴
 ۹ 5. 5۹ ط1 1 5 97 )۰۹ >۳۰۲ ہ۹۹ ×ھ7کریراچ
 (51) ٥37۶ 75۸ ۹ ہ۹۴ ۰٠8٭۹7۴ ×7 ٭ ماٌڈا×آ ۰ ۱
 چا0 9ا11 ۹ ۹۳۶۷۸۹ :×۹۱۳۲3) ۱ ۳ ۹۹ 69

 519 5۲59]) (3۲۹) 255 ۰ 7۲ 3481 51۹۳۹1۹ ۱١۹1
 5۲5۶ 3۴۹ "۲۳۲5۶ ×۲ د۳٤ ۳× >۶ ج۰ ۱ م3 ۹7
 ۳56۹ 85۲9۹ 7۲۹ ش× ۶۰ تب٭٭ ہ۹۱ م۹ 6۲ 8۳۴ص
 7×۹۹ ہہ ٢> ج7۲ ٭م8 ۹ہ 077۹ ۹۳۳۳۳ ۱ 7۶
 ڈ7 5ا۳۶ ×ز باک ۲87 8 ہہ 791 و8۹ (۹

 ۳7۲ ٭ک<× مک ۶*ي۱ >۴ ڈڈیچاک 5۹۴
 "۰۴۹1۲۶۹ ۹7۰۳۴ ۹۲۴۴۲ 5۹۲۶) ۳۳۰ ٴب۹۹ ۹۰۰ 869

 ۳ ٥۳۱ 9۷ 75×۰۳ >5: دا منخ ای
 ۹۶ ثا۹ >5 536 ۹۴ ۹۹۳۳ ۶۹ +۲7 ۱ >3 گر٭٭ ہروس8]

 5۳۹ ۱٦5۱۹۲۹18 ۹ 41115]۹۴ ۹5۶ا ۰۹۳۳, 11976 151:6 75+
 0 م5 ۳٣ ہ۲۱ ٭٭٭: ہ"ہك۰۴۱٣۳ مج: 8۳7۰٢ )را5
 *7ہ571ج5 (3:رم٤ تاج 3 ہ5۷ 2078 ۴۳1۹۹ ۰:

۴۱× ۴۹1۹ [1۹۶ ۲ 

 5۳۸۱ بہبات 2۱۰5 :.]۲۹ مک 55 ہ8۰ ن٣ 5ہ "جج
 ۳۳. 98 فم6 0۸ ۲۳۳۳٣ .٭۳۲ ۱۷۳۰۱ ]!ہو5چ 5أ

 ۳ 182۳1 57۳ہ ۰ ۱575 *ز یک 0۰7 ہ٣ مک
 ۲٤٥٤" ٠ 5۹18 517۲ ۳۳ہ : ہو +5 ص! و ہی,
 ۶۴ : ت8ا 5)8 ۹۳7 ٦:1٦۰١ ٥٢٥٥۱٠۷۴۸ ہطو7ا3) ء۹ 7
 ٭ک 55١ مہ, ٥اط٢ ۴٣۳ چو ء۲۳۹۰ 97 ی5ی ۱ یا

 57 55 ہما ۰۴ 5۲ ت۳ ۹(۱ ہ :۱55 ۹۳۳ 65
 5۳ "ق٭٭, ۹۹۹۲۳ ی٭ ثب ء78٥٥ ۹٠٢ ٣٢* 8ب۹٭. یڑ

 ۳*۹ ۹۳۴ ۹ ۱۹ -(3751ق))

 555 ۶۰ 75 ۳۹۹ ٥تت "×1 "۳۴ <٭۴ *۳۳۰ا ۲۳
 51 ××٭ ہہ ٭اوا ۲۹ ٭٭ [٭چ ہم م٭ ٭م ٭چچ 5
 >۵51< )ھ5 1 ۹۲۰ : ١ج 8۴ ۹۹8۹٭51 6

 1۳1 767179 ۶۹ <۱ ۹۹۲ 85۰: ہٹ یتا

 َلَتِدِرِيملا لقب دن نم ×۰. ×۸۲ ×ہچ٭٭ ٭× :ہجسس-ہ
 5 ۴, 51 ٭ أ8 ۹ ۱ (ی+)ر ×۴۱ ×۴۱ ۴۹8۰۶ ٭×<؟

 3۳۲۳۴ 8)٭۴۳ 57: ۹۹5157 ۶۹۲۹ ۹ 1

 عر ۱۸۱ ×۹۶ ٭× ول× تب ہ0 *۲۳۷۰ رو ۱
 ی٭ <5 رذات ھ۳ ہ5 ۴5 ۶۰۷۳ 5۰: 55۰ ×۳۳ "5

 می مچ عج ہو ۱ ما و٭وچ ٭< ()ہ
 (53۱13) 6 1۹7131۹ ٣۱×" 8۹× ۹۶۰ ۴٣۱ ×× ی۱

 ٭×چک ۹+ >٭]٭١4- م٭×٭ ×۹ >٭ہ٭ 5
 ×7ہ٭ جو: چھ ٭ یت. ٭چ٭

 76۰+ ق تا. (ج مج ١ یمر ٭
 +٠۹5 ڑ؟ ۰×۰ ہ6 ت۸٘7 ۳۳۲۰۲۰۱ ۰۱ ج٭
 ۰< د٭۰ (ع5) ۱1 ×5۹۹5ہ۶ *٭ یب٭٭ ×۹۳ ۱

 5۳ 3۳۰ ۴۶۱ ×5 ہہ, د۹۳ >×ر3۰۰۳ ۰۳۳۲ ×۳
 77571 ۴ ۳۲٣۳۶ 7151۹۱۰۰۴ چ۶ ش۹ ١

 ٥ ٦9۳7٥٢۰ 5۲ ۱5:۹> ٦> ٭×ثی٭ و737 ۹
 ۔وک۳آج جی مج 9تق  گچ ؛ 3چھ جج
 ۴۲7-71575 2۴ ۰1-۶13[ 517] تج٭ *٭٭ ۷۳ ۴

 ٭٭٭  یشئاڈلاَدََو لم - ۶۴ ہ۹8
 يہ 55 55۶1 ۴۰۲۹ 5۰۹, ۳)5 ٥ ٦٠٭7.٭
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 رھثدیا ناب قرون یس تن لاو نیموملا یمن رم ہے ہیعع و77 ,جےحص ے١ ھ 8 ےس رو ے ۔وسو مے
 چے "ہ5 و. ہ3 ۴۵۸ وک رو ہ و۴
 ۱۱37 ۹ مہ, 57۳ جج 57۳۳۰ ٣۰ ٭ ٥۹٦۷۳ چتاوآ

281+ 

 'می٭ 8 مم۹ ۴۹ ۷۲۳ ۰8۱ ۳ ٤5"
 07 7 ر55۳ ۳۹۶ 7 ۰رہ ۰۳ ۱ 77 7۹ ۷) )
 یر مج ۸م ی٭ ۱آ ۹۹۹۹۰۹ ×تہ<۱ 8577 ا۹ ۱
 ۔ح> ہم ھہ ہم ےہ (ج80) ۳۹۹۸ ٣۳۳ہ× ی٭< 7
 3ج 5۱ 8۳1 م۲۲ تدارک م7٣ چہ ۵ ۶۱8 ۴"

 محو ہم ۳) 3 عی. ٭م ہ <۰ ا۹ ٭٭٭۱
 ٭۔ھ٭ ۱۴۲ 5ا۹ ×× ۹16۹ ٭]۰ ۰٤۶

 ج]٭ 85] ۱۶۸ ہ ود ہہ مج ۱ ۹
 1 51517 ۹۳7۳ آ۹ ب97 >۳ < تچ5 8

 ٭٭ فو. ڑچ و د۳ ۳۳۰۵۳۹۰ ۴ ہ5ا ۳5۱ 5)5۳۴ ٭
 18ج ×ہ٭ >٭ وھج ہ م٣ہ.+٭ +35 "5۳. تھ. 5
 مج٭6۱ 3 ء۰15۶ 55 1۱ ۵3۰۶۹ رت ۹4× ۹۶۱ 5 ۱ ۰ر۳

 وج إع ہ٭) ٭۱<پ<٭٭ و٭ .4-ح ۳ہ یر
 ١۳5 5. 257 پ91 518 975 ۶۱۹۹ 7آ 7 7
 4 ] <7, ۴1۹9 ٭۳ 35۳۳۰ ۵۹1۰ ۹۴136 1114۳7۰۴ ۱
 -م× سج م× وج م3 را6 جہ. ۱ ب٭٭ ]۹۳8 ]جج ۰
 د۲6 ہ5 مس. چ٭ 3ٰ بب ٥ ۹۳ ۹۹۱ -۔

 قہ ج))

 قتل قم لاتا نا من نانا ئل لی
 تم و ۳٣ ۹ ی۳۹ ×57 ۹۱۳۴6 (, ۴۶

 "] 557 77 ید: م >5) 1155 -۴۶) ۲5 5۹ت -ج ٭
 ارب

 بلق عوشخ _- ی٢ 8۲534 195 381, 2۶۳۳ا ۶ 9
 قت "م۱ ۔۔یہج جہت م٭٭ ہاخ ٭_٭ <5
 78 5۳۴ ک21 198۳ ۱99)] ا21۳۳) ۱6 1۹۳7۷ *11 9ز ۶1716 77

 جج 95۱1 ۹۰۲ ک 3۳۲۹5 (م ۹ ۶۰ 5۳ ۹۱ ۳٣
 م7 ۱-۔(ج8ج7-٭۲۰٭]۸))

 ہ7 ہہ ۳۳ ۱)5۶۷۹ ۰۰۳ 3 ۹۹۳ (ی:ر ء۶

 :کج ہججم ہ< بد مج ہ5 ہہ 184 ۱
 یمحج3.٭ 3ب ۳٣×" "ج١ : ۹۰ ےڈ٭ ٭*٭ ا3

 ےئ5ت]ج ٭ص) 5ہ ۔یکو م٭ "مج 78
 وج م۶ ہم مد ید 9.5 ہک ×× 3۹ ۱

 -یجم۱ ١)٠
 جج 331 .٣۴۰ (3:) 3۶۹۲۶ ھ47۲7 ۹6

7 ) 8618 ۶ ۹۳۹۹ ۳1۹ ۳ (5۳13 2۴-53 
 (ج ۳8 ۱ >8< پ6۶ 7 33۳ 5۰ <٥

 : می در دعا ہم

 | ٥لو ہل ةَفِيْضِف ات اضرت دلا ض یقٹ ینلااڈ نم ا
 >] هر یس تنموملاو نیتمپا یرنم دق وج ا
 >1 ایع نم یر تبع وہلاو یر معا نایو موندیا نب
 لوغب موت 0اظحعلازئلاوف كلد اهبف نیلخرھتالا

 1ل نو یشنانورظنا اونما نکل رتعفشلاو ںوعْوتشلا ٠)٢
 میر نئ کک روات سنا لی ا

 1 2ش الملک و لاوااقوکمم نکنل امین ددانب
 آل ودڈدارمآ ءاج یح یامالا کن وعورشانراورکصفو ا
 ہ٦ نیلوڈیدیرلتمدَحَال میلہ روف طا کرع اس

 ٦ لزئابوولدا رن نو عش نااونما نیک نیل ا
 ٦- لاطف لیق نم تولااوندا نازلاف اونلیالو یئا نم |
 1 ناول ۹ر ومِض ون تو اد تشح ںی عاح

 ج7 ہ یوجہ وڑچ !ڈییج+ یجب  یرج جج عج ۱ن
 ویر نحر مم۶ پ5 ٹو رہو يج ہ 1۶ہ
 +87 ۲ ۴۲ 77 ۰ 7.7۳ تہ×٭ ہ5رات چتو7
 حمچچر ]۲ یب ء ہبہ یبہ بو +١ ہوکہ ۲
 تو۳۷ ۳ ھر ےک 27 3797 7)773 7 / یزترنہ 771
 ممر ہہ مج چہق وہ وہ جو 7و 23) در3ور ک۳۰
 جج × ہہ ہب-7ہ7 ح٦ ۰ہ ہم. ۸9 رچ7 7 7

 مج مر جہ ہجر و ي : یبہوب 9+ خو )6
 ]۳ج۹ قربج جور حج )إ٭ ةحو !مج ب9۰ یہ وی "بو ٭<
 یہ7 د75. 1 ہو یس ڑ7 مروج ]۹ ر ہزو جر وہ وج ]جت یج<
 ہت +ص٭ ہ7۳ / مر ہ7 ک۳ ا7ی چے عی ری
 مجہجوچ -ر×٭ ڑعوب ۳ ۶ بس وج و وو مرووج چن مورچ
 5٭۹ 9ہبہج ٭وچجر جترج ٭ىقڈى >- م|مرچہ مچ
 یچب بت)ج بو ہئ٭ 9ج ٭ہے ×× جورج5 ۴
 مکر وج وج ہو مو رورج >-.ہ٭ ہبیرزوج "مو
 مےر مو ہج ہو وہ مچ ہو مع رچءووچر جور ے<٭
 >۲ یجب !أیرویجج جچ ییدڈٛم یر یجمسہو -ہج رو

 یوجر ہجر ہجوجس دو) ر چوت د] 5۳ج یک یر۰ چہ ر
 مەدر ]نج ول, ہ7 ي6ی ۸ج ہبورچمو دووج یک ےہ ج6

 ڈ۸ بہ )77 7۶ ہ7 ر77 ج0 ہ7 ۹۳75 ۶
 ڈ۳ ×۳× ہ7 ۳ :ہ. ومصُوو ہ۷ ۶.۳ ہ77 ۴.778 / ۳
 تہ ر3 ت7 جہ ٭ت٭ ٣۳7 بےی+
 حج نج پہوو ہججبسچج ہبححجوڑر یجہز یو ٣ص و

 ۔ججتجتج ے_, ہرج یب ہج ے9. مور
 ۔واجہتہ٭ ہی77 +7 5737+, ×7ج +8 7۳۰ ہک!

 لا



 ت2۹ ٠٣۶ لا۹ ےن... . رر ڑ٦

 (8ا1) ۹8۸, 977۲۷۹ 7۰ 285:95 5اک ۹58 ٭ا۹ 8 89۹

71۱ 3۳۴۳۰ 5751:1۹9۲ 8> 

 مات+-٭. ی5 6۳۹5 ×۹ جہ ×۰۶ ]۳۶
 ع5[ ٭ >5. ٭کہ ج حر 5 زو )مع ۳۰۰۳ 7 یىی  یھو وج

 ہہ 59+ 53 ب6 6۱

 5۹5 ۰۲۲۷۳ 3۹۳ ۹۰7۶ "د57 ۹۱7ک۰ی15 (۹5) ۹۰۴ :

 .7)٦ 55۹ پجحج -عب ج. 585ک ہہ ۱ ۔
 عو ج)٭)

1۹1 574 7 

 ہہرج و377. ۰۴ 8۴87+ 6 8۸۰۶ دو لأياَوتما بيلاد

 ادارتی مغ كو کک ۳ ٢۳۴ ۴۲ "ہ۴ ہب
 ہبےرج ود 5ج ہ ×۰ج .]م م۱ ہ58 ہہی 5ا5

 ۹ ۴571 ۹ 977۴ 327 ٭×77 (3131) ۹۴۴۹, ہ٢ ( 757
 گا ۲۹ تھ ۹۷۳ >۳ مہ ہ38 ۱

 ے٭ ۹,120 5۹۲۰۶۹ ۲۴۱۹۰ "مد ]ع15 (78)
 3۹ : ءادھش یتما اونمزؤم ۷۹۹ 5۲۳۶ ان۹ >5 ۳۳ ×7۱
 و ٥٥٥6۹ 8۳ ۸اک 5۲۶ر ۰ ہک”×۲ہ 0 ۴۹۱ --

 ع8 -97)

 +۳77 ٭ ×× <5 یر ٭٭ ہجہ٭ 8
 3985 8:5 ۱368 ۹6 ٤ دیھشو قیدص مکلک ۳

 ہ57 د ×۸۳ ۱ >5 ہأممںەطےو-د ڈے ۹۱۷۹۹ : ۹
 55 91۶۹۴5 ی 1 ۹۹۲8۲ 150 557۹ ۹۹۳۳۳ ۲۸۳ 7

 ۹8۴ ۶1 77 ء۳۱۹۰ کا 5۳ ۳ ۴

 اهل او ةںوفنِلٍقلا مھ كو رد ہلا او ما نانا

 6 51۹5۲6 ۶۲۳۰۳ 5۳٣ یب٭٭7 <5 تا۴ ا5752 7 7
 ہہ بصہر٭ پو م٭٭ ہ ہ۳ :٭ : .8 وکلہ×. ہب٭ت ات٭

 مرفآ× 7۸8+ ۷×٥٥ ٭۱ ×3 ۱۹۰۳ہ :

 نایدیِعلاو نیلا نژ ہی نلع ليا منا تّيلا,م لو اک

 زی والا
 و 1۴16 ۶1۹۳۹۰۲۰۴ ٠۸۱ ٥6 .۰۳ ٦> (+27+٭
 تواک ے6 ۱. ۳۳, ×۳)۱ ۹ ج۳ ۱ :٣۳7 ك۹ 176 ]
 ٹو تا ۱۰٣۱ تہ ٤۹ ۴5۸ 27۳ 851۱ ۴۸۳۰ جت

 مت م۹ ۰ ۳)۸ ٥ ×8۲ ت۳۶ ۴ 7 ۳۳۸ ۰(١
 م۰۳ 5۱ 25, ۴۹۲۱ ۱5۳ ]۰۳۴۷ ۱۰۳ ۱)۹8۳8 ۹۰٥۱۴۰7

 0 >٭ ول 5۸ج ہ-۳)5 ]م۸ 5۱۹۰۳۴ یک ہہ ہر
 ح7 مد ج مھ 1٣ ہہ م3٭ ہ ×۵۳ ہم ٠ت ۷

 ک۳9 ۴ا ۳ 1۱

 7۳9۶-1! ۹۸۳ 515. ۹۹۲۶] ۹۴۳ ٥ 6×۳٣ ٴ۹)
 ول ۹۰ ہ۰ 7ج5 ۱ ×ج×۲ ہ۳۳ و۳ ۹٠۶۰۰۷۰۷۳۲ ہ ہ7۳
 ×0 ہ١۲ 5ج ہ ×5۰ 5۱ ۳ 1۱ یج ہرا چہ یو
 >8 ۹5 ۶۱۹7ا 7٦ 75٠چ15 (55) ۹۴ ءادھش نونوکیال نونامللا
 ۳۹. 1 )۳. 8 ہ۳۰ ۳ج ۴ ×.7۰)3 و.+

 55۹۱۱۹5 65۹ ۴۳۳ (3[3ر ب۹1١ 3۰۳۶ :7۴۰ ٠۰۳1٣
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 ا نئااَم الا تار نکلا روز
 1 2 وا 2و وڈار اما نیل او وما ول ا

 1 دوفرواو مفرجا ھل مزار دیر ںوشاو نیلا ٠
 ٠٠ یا لا با کیا تا او لو او کیا ا7
 4 قوش اھت و رکنی وعامنو هر ووولو بولا ۃویحا ا
 ہ1 میری وک نب کلا بغا یخ لک لاو لالا ا

 5 ھر دہی قو ےن ےہ اکر د ہ۸۶ سو وو ہارے ب وو ۱ے ا
 7 رافمئڈی یش با لعل لا قد روپ رن فصم ةیراف

 1 ہروزگلا غاتمال الل ةووحلا امہ نارضرر ولا نب
 ٦ و راعا ضرعکاضرع وان نعم لا قبإس ا"
 ا لسف كی دوا اوتما نس توا 7
 1 3م نراسص ا2ا لضقلارذ ہلا اتم ا
 ٠ نا ھربنا ںم نی بق لا مکا فالو والا ا“
 -آ امی او نانا دام عا سات کلا ا ادا عش ا7
 1 نر ارو نوچ نیو ںیم لن بیاہ لا ا
 1 9ڈّيَِحلا او هللا او لون مو یھبلاپ ساقلا ا:

 مد ہہو 1!جق)و و7 و )و "۸ ٭٭]) ہچجوج٭ ۶۰۹
 ہ7+ہ یو یر وو یہچج یب ٭چو9آ1 یو یرڑہجہوچ جر 3970۴

 ۔چجج ج وج نح) ٭ و ہچج ہ رو عجبہ٭
 707 دہ جو ہںرورک ہیرہو٭ ہروھجج]و مج ہأہ٭ے)ج ہو ٭ب.ج

 6 9ہ[ ر یڑ٭ بہ و٭ ویو ہ قربک یھب ہ7
 "تت7 ٭ بج 57ہ ہب5)ب]3۹4) یرورک ہہو ہ۳ 6)
 ٭5۱ ممر ھ7 ھج 3و  ء:ہو٭ فڑوج ھی می
 ہ۔یجوعر روساوج ہیرو یجب ہ9 ہہ ہرچک 3ک ۳
 مچ ہم مج بج واڑو یو "م٭ جج مج عجم وچ
 ۹ ج5, بج ٭ 7 ہ۳ رہ ×7 چاہ یہ )ی7 ہجر

 ؟۲۹_ ی7*5 ک7 نیت 7 77 7 7 ہ9۹ نہج مہ
 بو٭٭ ہد 77 ہ:76572) ۶۱۲/۹5 جہ بہر وور٭ چرچ ج 7چ
 ۰57۱ مد) یو یا 755 ج9 یر )۶+۳ ۶7۶کہ م۲ 9 مج
 جی 7ج ×٭ جج ہ و5ج جج بچر یڑب جج مج
 77۴ 51785 6 ٹ5 77677۳7 تان 77 ۳)3 77 / یت

 ںی ۳۷٣ 8 0۳ ت ہتز 7 ہ7 / ہ٣ ۷ر77ج ہہر ۳
 ٭۸۳9)| یجر 94حج یچم ر7۳۹ ہہ ۳۳7 3 و7

 87ج ہہ ٭]: 3چ یہ جر چ ×7 ۳۹ ۳)755 7757٭
 755 ہا ہور ی٤ +٭ر یدزر یب ی7 ۳۹۲ ٭چ×) ]لی

 ہ77 ٢ز 73۸۹ ہ57 جت ٢ ج٭ ہ٭× 5 ہج 7جج ×٭
 7بج, أہ٭٭بر 3ة 5 ۲ ج۹ ر ہو مج ةچم ثیجوچ
 اچ ۳7 77 خیر یز جی مج یوب !ہ!و٭ج6 ع7 ۷(یو ہہ
 تبہ٭ وہ ہہ و۷٭ ۶٥٣ ہہ ہج ٭ہ ہت ہہ ےکہچرچ

1 77۴ 
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 جج مہ :حيحٔ>+٭:إ ہ مس( ڈ8 و ۴۶
 ×) ۱ ۱۲۴۳۳] ٥5۷17۳۱ ۹۹۴۴ 7۱۴6  ۲۳۶ج2٥ ۰۳ ۹ ٠٢

 قر مرہ ٣۹× مم×م٭٭| 7 7٠ :۱985, 11۹ ) ء۹
 یہچ قيوحج ٭مكم] بج ہہ نی ٭ے۱ ۹1م <<

 8۳0 ۰ ہ88۱ ۹ ۳ج "ج ٭ 6۳ہ ءاارک
 نب ہ و چے ک۶ 8۷۸۷كأ 5۰ ۴ر 8آ 1۱
 یبہ *۳ (:]ك ہہ ٛی٭ ہد ××5٭ ہ۹ ٭۹ )ز3 ۱ ى۶ *۱1۹)

 و وو 5ص٭×٭ ہ موہک٭ ۲8۱ ۳۶۱ ک5۶ ۱٣۳۲۴
 بج *۰ ۰٤ 3٥۹ ۱۶۳٢ ٦٦ب ۹۹7+6۹ ۹٠۸

 امان نوکر یھی وت ةراببرامکلا بغآ تیغ لکمک ۵0. و جیب رسا عج ووو+اےپ رد ۔ےہ ۶ اے سے ٹ٤ ےس

 ثیغ ×6 ۷٢ چا8 | رافک ×۵ پ9 [۹۶85 ۲۲۹ رو
 یم یو ہمم٭ ہہم 0ہ ڈ۲ جوجد ص5۱۷۲۳۷ ) 5۷۴۳۰ من
 3پیج ہ ×8 ۴۰۰ ۱ ٦× ت٣٣,  ےہ 1ت ج71 ۴۰ ٭

 ۱1 ۱ 3187 ات کچ 7 79۹ 7 ۹۹ ۶۲۰۷۴۲ 6 7> ۳۰۷۹٦
 ح<ج م۳. 8 ۹ک 1٦ ما٦ م٣ ؟٭۹ ۹۹ہ رانک
 جج ہوا8 ۹ ۱ ۱۴۲ ہہ ی۳ ۲۴۴۰۹۰)۳] 1۳۴۳ 5۱
 ۹۷۲۳ ۹۱× ہہ ×۳۳ ۳ب ہ۹ م۲۳۹۹ ھ7
 لتا 3 ]37۰۳79 77۱14711 کت. ۹. ۴ ٭

 ۳۳ ہ۳۳ 7 7۳۳۳ ۹ ۱۱ ۹۷7 835 ٣۳۷
 5 7371 5175 5156 77٣ ۹۱۰۷۰۳ ۹۳۳ ۴م مج ٭
 حج پ. چا” چک ہ ]نہ ۴۱٣ ہہ 6

 ت.م“-٭. 1 ×9 5 3۱1۱ 5۴ ۹۳۳ 86 ٤6 ۹٣
 ]×۰5 8۹۰ہ وہ ر ۳۳ و55 ۲۲۳۴ ×6 ۶" ۰٣۹۵"

۴ ۲۴۹[ ' 3171۳5 ۹1۱۱۰1 77 ۵:7۲6 517 7< ۳۴ 
 ٭٭ ۹9159۱

 1+3 ک2 97187 ۶13711۴۰1 ک7۹ ۹۴۱۹] .۹۰] 57۳5 ۴ ٥1
 2۳۳-۱ ات ۳۰ >7 ×۲۷ ۳7 717, 5۴ ۳۳ 5۳۴
 مج ۴۲۳۳۳۱ ×۹3 ۰۰۳۶ ١ ۰ 5 312۱196 ۹۳۹۳۳۲۳۰ ا5ا وج
 ہ6 و دب8 4.۰۹۹ د5, یھد ۳۹× 0(جو ۶8۰ ۱

 ۳4 ہ2۶ 2۰۳ ۹)5775 ۳۰7 7 ۱۱۱۳۷۴ ۳۳٢ب 81۹
 و۹5 م0۱ ۳۳ ۲۹۹ 1۴) ۲۳, 5۷۳ "ہ7 5۳) ٭

 سج -.٭< 83 یب ہم 8ء ۱ ۴6× ٢× ٣٢ ۹۳٣
 31 ۴ یی 01 7715 ۶ا5 91515 7751 ا2۰75

 53ہ 5 ج "ہ۴۹٣ ]م586 ہر ۳۲۳۶ ۹1 ٣۹
,8+ 

 ٰناَوْفَِر دلا نر ةوفتثَيش با دم َْيلالَو 6
 دج٭۴ ×× د۳١ .8م7 ×ہآم ہے7 وما 7۰و ۱
 جات ہ75 ]ک1 ۷۹۹. 9۲۳۹ ۴۳۳ ۴:215 ۹۹۳۴ ۱
 جت و ۳۰ :, ۹۳۰۹, 5۳5 5۳۲ 5ا5 ۶۱۹۳۳ ٭٭×٭

 مچ )آ < 8

 یوج٭5 97۴1 715 ۹۹۷۴ ۱۴۱ ۴7ا 313185۰ ٤ِٗهحَلااَمِو
 رززٹلا الا ألا -.  ۹. ی۹ 7 ۹ ۴۲ ۴
 ہوم و8۴ ۹:۹ 7ج ی۹ ۳۴۲۳۴ 2۰85 ۳ ۶
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 ہ٣۶۷۷۴۳ [< 5 مم, ہی2ا مہا5ا٭ ۹۳۸۶ ۹ 91 )7ا
 مّحم (۲٭۲۹8 5۲۳۳ 18 6)5 ٦× ٭: ک۴٠ ۹151۴۱ 77٦ ۶۲۲ ۹۶ ۰٦٦

 ۲7 ۴6 : 5۷٭ا آج ۹۹ ٦ 5۲۶۳۷۶ ے۶٣ ء۹4 ۶

 51515 ک5 9 51771 ۹ ۹8۹1۱۹۲۹5 8*6 (311) ۹:۹۴ :87
 یک ۳9۶, 51 01 ۱8۷۳. کے ۹ 1, 1۹1 ((+
 9ہ 1۹3 ہو ۹۹. جے م۳۲۰ ٭٭] ۱)8 ۔-

 جيوہعج٭۸))
 یت -۷ )5)3 71. 75717 71۳ 72ی1 (318)-ی1
 5 ۴1 77۶ 7 ۹۹۹ 5 ۶ >5 ٠٢ ٭تاک

 ۷7 7۳۷۷۳۱ ٠۰۳5۱× ۰۷۷۳ َنْیقْيَتْنلا مم ۴ ہہ ء٦

 5 ہہ ہے >5 ہم 0 ۳۳.۳ م٣ و۳۳ ۱
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 ۷55ہ]]--  ٭ ہ5۰ 8ص1۱ مہ راکٹ یعورو و۷
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 13آ ہ۰ م5۸3 ۹ و3۸۳ ۶۲۰۸۸۹۸۳ :7)
 بجو ۳(1 ۶ ۱۳۳۴۳۷١ ۶۱۹۰۳۲۰ "ك۳ ۱۳۹۳۳ 8٠۳۰

 کو <۹ 27771 5 36715 5 5139 ۲ ۶188 8)۴۰۳۹ 6 515
 ۶ ٭" *٭٭ عج ۹8و 8ي ۹۳ 55 ٥٥١٢

 ہل ۹۰۳7 ۴] ×5 ہ, ۴۰۱۳۸) ۴ ۱101078 ١×1۳
60 

 ٠۳ 38ہم نج مج مم ٭۔.ا ٭ 35 بپ ْ<٭
 و۳٦0 7 ۹-۷۴۳ ۹۲, 78 61 ۹8٤۳
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 5751۹91۳٦ 6 >77۳۰۴ 5۲۳6 د7۰ 377.57 57۳۰۹71 5۳۲ ء۴
 ء39 ك8 << ]۱1 میچ )65۲59۸ 8۱۹۹, 7
 7۸ 2کہ7 8)۱۱8۷ ۳7٦ ۴ ہ3۶ "ق1
 اج ء۶۱ 5١ ہ۱ ع۳, ۰۳۶۳۴ 5ر7 5 +7
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 ۹۴ ۹۳ ما, 9۷۹ 1۹۰۲ 97۶ 21 ۱۵ ۳11 55 87 ٣۶٣٣
 حج إ -آم1-٭185۲5] ۰۳٣-٦۹ )۹۷ >۳۹۶۳۳) ب۶۹۴ 7۰۳
 ہ۷۰ ) ہ۰۴ ۳ ×۲۳ ہ۱ (ماج (مان 9۳۴ ۰۹۳۳ 3

 157 ۴۴ 518۱ ك٥ 37۹ *!ا7, 77 ۴.٣۳۹ ےب...

 6۲0 ۰۹ 5۸: 0۹۱ ۴۱ اج یو ٭٭ باہ ۴ 7+
 ۶75 5۱۴ ۰۹ 57ا لا۰ ۶۹ ہہ ہ٢ :قا٭ 9۳ ۴
 جر < و ۹٭ ٭ ۹ت8, 78۶1 8۶8 ۹۶۹1۹ << ۶7
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2855-66۹5 ۹ ۴۶ ٣ ۴(۴ ]۳ 3 1۶ ٥۰۴ ۴۴ 
 ۷۴ - ۶1۹ ۹٣م٥۰ 705 تا, 5179 55 ۹۳ ۶1 او۲۰

 )٠۸۷88( -- ۶1 ۱س×۳ ۴7ہ ۰ ۹)7۳7 537575
١0 19۹8 1۹7۹7 ٦7+ 5۸1 73۹9 ۹ ۰۲۴۳۰ ۲ "٣۴۴ 

  ۲۳5 ۴۱:۲۳ ×۳7 ۴ہہ ۱ (جج) بچ, ۴ ۹۲۳۳۴
  5پیک ×۱۹ ہم ہ9 (۹م۰۳۱ رک 3 ود

 ٭ ٦75 ۱۷ ۱۳۷ 7۳۱ ۳٦ ×۰۳ 74د , ۰۲۳۴۴(و3) 7۱×
 ×۰ر "7.۰7. ی٣۴۱ ۹ ہچاک ۶۹ مج 3ہ- 353۸ہ 8ہ

  ۹[ .۹7۹[ 57۴۱ہما[

 نالرکشانالَو للان ےب رااا
 رت نام نش پیف. ھ1. 183۳5 ۹۱۹۱ 7+

 ہيم7۲۴۶ ت۹ ٭ ۹۶۳۰۳۳ 5۱, 5۱ >2 9۹۱ ,۰۹٤۹ ۴۱٣۰
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 6م۶-8718, 5۳, ۳ 2516 (۹۸۷۳
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 ان7٣ یک ہہ ۱ ×۹7 ٦× ا 1۹۶۲ ۹۹1 7>, ۴ 8

7۴ 1۴-7۳ 77 1 ۹ 51 .5 737 7۱ 
 ۳. 1۰5 9۲۰ "ہ۰5 ۱ ک ۱۹۹۳5 ۹۹۳ ہکا٥۷۳۳۰7 ک۰۷۲
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 9ص, )1 ٢ ٭٭۱ کہ3 م3 ہ (۰۳۰۳ ہم۳ ۲۲۳۰۲ ٭
 ۹5۶۹ ۹77 ×5 ب٭. ×8۰ ف٭٭ ٣۴۹۰۴۹ ہّ×٭ 6
 ×5 36515 ۹55 ۳ ھہ ی6915 ۱۳۹5 5 ہ5۷: 55
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 ۹<. ہ5 834 51۹ (ہ۶)ر ۴5۳ : جر ٭ک
 ٭519 55۹ م٣ م٣ ۹۹ی۹ ٣۳۱+ "۱۳۴ہ و۹۰ (۴۴ (۴
 ۹5۳۶5 ۳۳۲۰ ج3۳ ×7 ۱۳۳ ×۱ 355 5ا ك5 ۹. 8۶۲۳ 7+

  ۲۹ ۴م71۹ ۳۹۴ 7 ٠ ؟ڑک۳۹ ۰۱٣۳۲۶۶ ۳ ۳8 ۳۰
 7× ہ ۳ >۱ 77 ح5 جہ ہر 7 8> ١

 ۳٭ت ×× ۱ (8٠--٭۲۰۹۸)])
 ہ۹ ]7۳ ٭ < مفجحصر])٭ مج: 38۹6 ] 75 < 

 ا7 ٭×××٭×۰٢ ریلیف کفیل ۹
 تو ہی8 ۳ ۸۹ !1۱8۰۳۳٣ ی5 ہہ ۳78 (۴6
 ہا 5)۱. مہ" ٭٭؛ ہڈچچ مہ |ع۱<1 ۹چ ہچج
 ۳7 7-۳۴۳۴ ٣٦۷ 575 5 ھ1۹۰۴ ٭ *(۰۳*8] ×0×
 مہ یم :ر٭ م۰ "ہ55 ۶۳ ٭ہ ۳٣۰٣٭ہ ۴68۱۱

 ک ×۲۶ 3۶[51۰ 3:4111 ۴9۱ 318 ۴ ] 1

 7 ۱ /.- +0 ۱ 10-18000010 2 - ےل یکم لام ساس ہشسإل- تام اق ک مراسم مک ےہ واک کت شق تا تجطق اا  تاا

 ثنا

 ہہ 55 ی5 5۰۹ "۶ ۱ ک9۳۳۷۳ )۳ >7... ص7 7.
 ۹۶۷چک <۴ 171 ۶11 ۱ ۳295 ۶۱5۹7۶۹ 11 7+
 ۱3۹ 777 ۴۰ ت7 ۹۹314) ۶195 ۹7۳) 3071 37 ہہ

 15 1۳7 ۱ ۸۹ 7۳1 ۶7۶۳ ۳ ۰۱ 8> ٠۳×
 ہہ 5 515 7 ۴۶۱ ۱

 ینا و رانا ںیم اح كر نو میم لڑ شی
 ے۹, ہ1]5575 (5515 ۶۱۶۳۷۳۹ 6)۴ 7۳5۹ 17ج :۹

 28, 17 1۱ ٥ 7)8۹3 6 ۱۳۴۳۱" ٥٥۹:9

 5ہ :(5 ٭٭7 بم ٭كک و ہمہ 8ہ ٭چ <٭
 ۔جہ.جوچج[رو م٣ ي۶ ہق : يىو ٭ج مم < آ

7 88 5۴۹۹۱ ۹۴۲) ۴۲۴ ۳۰۲85 3۳۱ ۱۱ ۴31 515۹15۳1 
 ۳٣ ۹3۸] 7آ 7 ۶۲۳ 16۹۱ ہک7۴ یہ٭ ۴ ہ6 ۱
 5بقو٭ ی×٭ >7  ہہ دم۳ ہ جج ہ۳۴ "م۰ *چ

 ]۲6۹ *)187 >825 ۴ 719, ۲۲۳5 5ا۳۰ ۴۳ 7 ۱

 3۹۲۰۹ ۱1۹ 2۴5 ا5ج57 ۰  ہہ ×۹۳ ×٣۳ م۸۰۲ 3
 28055 051 +۹۱ 7 ۹) (جا۱٥)ر 5۹ <)۰۳۰٣۳۵ مج : 5
 ×8 *٭ٹط× ۳۷۳۸ ید ×6 ا×٭ 8۰۳۳ق ج5 ۱ ۹<
 ٢ ۹۹ ۳ 2 ١715 ہ3۳ >۹ ۴57 ۹۰۹۴۳ 7
 ے77 39 ۱7۹ ۳ ۹۳۴۸ : 85۳5۶ 777۶ ۶۱۱۹ 1

 نا 1۹9 مم ج٭ ۱ ۔۔یوےے ٠ ٭۸۷)

 5۲۶ ۶818 8 ۴۱ 555: ک5 ٠۴ ۹7۳۴۳ < ء76

 251۹ ۱781 ۰۷۹۲-51۴ ك5 ۹7۹8۹ ۹۳5 تارمس ۹36

 <5 5۲75۱۹۲۳ 8۷7 ٭٢ ہہ >8 ۳۳۰ ۹ ۰۱8۹ہ ڑ۹
 یک[ ٠ ۴67 257 ,۹۶7171557 ۱ 7۹ ۶8 1۲۶)]51 ۳۹۶١ ہ7

 م۳۴۱ ہ۹) 55۱ ف۰٥ ۵۷۹ 55 م1, 5701۳5۶ 1۹775 >8 ٣۳۷
 ۹ 1۹۹7 1۹۹19 ہ15 ہ۵ ضرع ×8 م٣ :) م٭٭ 9چ
 ۴ 71 55۱ 99 ۳۰۷. ۹۰۶۹5 5۰ 5۴۷۷) 3ص- نج

 ۹1۱8 ۳5]۹۹ 71۶ 1۹۰۱ ۴5۳ت (۹۰1۱

 با لنا ان نتقرد لنف فذ
 7 ۰7 ہ <5 "×ہکصع 8جب "ق ]یک
 ک۱ یک مات 8:۴۲ جی ٭حج٭ م چک ٭ہ ٭86

 كہ13571187 ۳)۳ ۴5 ۴۶ ی۰٤ ×۳× ۳۴5 ی٭ 8 ۱
 575 5 ٭ا5 5۶ ۹۹۴۳ ۳ہ ,

 ۳۹× 5135 ۳۲۲۶ ٭۳۳۴ 7۲۹۷ م1۹۹۱ ×۳ ہ۷, 11۴ +7
 جج ٭٭ا8 ]ہہ بہ ۱ ×۳× و۸7۰ ہہ ہم×٭ ہم
 م0. 55 185۹7۹ ۹۰۲ ب۶7 88776 ×7 ۰۲۹ ×1
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 تاک 5۹7 05 ۹ ۴ ا۹ ۲۳۹ ×)٭ ۰)1
 ۔.ی٭۱ ا ک٭+ ہ ہ۹۱ ١۰ آ8۶ .نچچ (380) ۹۰ :
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 _۔۔یہدہچئو ى۹

 ۹فآ 1ن۹ ٥ 9۳۹ تو۹ 7ج ا۳۷۲ ×۳)۱ج

 7ا٦ ہ -وز2تا1۶ "2ا١ ہ۳٥ ٭1۰:  اليَرالَياَدَل

 طا شاکلا قل ناملاو با نشا مارو تاب

 تانغیب ×۹ ہ۷8 ۹۹ ہہ ۹۳۳ ۱ ۴ ٣۳٣
 ۰۹۸4 ٭ہک ۶۲۹, ہم×ہ یا یو ٭ج٭٭۲9 3939

 ٭یى ۱ ید ٛ< ۲۳۳۲ ٥851 ک۹۹ 27717 7-3 ۵٥
 ےہ ۱۔۔یہ جہإقرو) ۹3 ۹5 ۹5۹ 11855 7
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 ڈ۹ >٭]٭ ۶۹88۳۰ ۲۳۳ "۵م 328۷
 ۳ 9۳*۰۹. ۱ د7۰ 57۰٣۰۱ ہ۶۱ ۴۳ ٭جچ<
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 ہم۳ ۶۰۹ 7× 3۰ م9 715 "۹۹ 9۹۱ ۹۹
 ٭<<×چ۱ 5 15 مم[: 8 م۸۷5۹ 187۰ ۶1۹۳۰۰۰۴
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 ۹۶ 53 ۳ 517۰۱18 3:177 ٥ 7710876 7-٭ ۹۴ )
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 نازل ۃضداحعفر راہکلاَ 5515 ۹۲۴ ی8 ۴۴
 38| ۹*۹ نازیم ۲۹7۹ 7۲98 عضو ۴ 458 1:1

 مچ مہ یەچیے ہ۳ ہک (یاورم5 دت 7
 ہے <ب٭×۰ ہم ج۰۹۱ 155 5 7825 ى١۰ 7۲۳۳۰ ۴
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 ای <٭ 35۲۶ *٭ مھ ۲٥5 م5۹ ۴۹۱ ۹۹ 1۱
 ی ل۹۵ ۹82 م۹۹ ۳ ا 591۱ (531556 ۶۲۲۴۹ ی۹۴۰ 5

 ۳۴ 55۲. ٣۳۲۹ 7۶ 57۱ ×۳۳ ۹7۹55 ۴۹آ 1. 7٤7۲
 ۳×7 8 ۳ ٠۷ ۱187 7 ×۱ --“ر9۹۳۰ ۱ ٠۰۳٥۰

 مجح×٭ ×5 ]جم ہک ہ۱۹ 8ت۱ ٭٭ ٭7٭ 66 8
 جو ×× وچ ٭ ]یی ٭٭ 097 0 ہہ ٹو 1٤

 مووج ۶ وےصو 8٭ 8۳ ۸و ×۹ ۳۹
 ہم ٭ ٭8)<  ۔۔(38۶-٭1٭٭۷۸))

 ہہ ھ182 م78 5 7× تاھ٭ م۶ ×<٭ ۱ (ک٭)
 ی3 ۴ ×۰۳ ۱ ۰)3 ۹51۹ 557 ک4۰ ی٭ 7157 ۹17

 ہے ںی ںیلا ۷۳۲ ٣ رکیطخ ایف لا

 ٦ بلا مم ان نا اکا[ ا
 ٦ وف دی صا اوم شساکلا دل ناللاو ا:
 در صنم لا راعیلت ںیاگل ماتم یش نا ا
 | اتارا ںئلو ن۶ یخ ہللا کابل دل ا
 اض و 20-7-7
 اترا فلا یف 0 نی فوڈ ا
 ہہ نیز بولڈ ناحلسد چا نحو میم ا یی ا7
 ہ1 اھابکام مع دبا ایا بفرو ةمرو ةئآر ہوعیکا ٦
 4بار حامد عر وا ناوضر ادا لع ا

 >1 نوغیف می سر کور ھرجامھٹماونما لاتا
 ہن خسرو مو اتا و دا فا اتما ناپ
 ا وکلرمید می ںوشنارون کپل عبد ہود ک ند نیا ا
 م07. وھٹ+ ۔

 ےج یگ ا
5 

 1 نرایٹیالا بلا لا امی الل مکر وفخ هللاو ا
 جےآ وصح 77 رح سلب ھ۰7 “1 2< ٭ف“ و ےہ اج

 ٦ نم دیا دي لصَنْلا َنآَو ہللا لت نوش لم ا7
 : |لطقلاوذ ہللا اب :

 مےر ہ جو7 عروج جہ۶ ہس.5م+٭< مچ ٭من×رج یج٭

 ر77 7ہ ۹7 7٣ج 7+ ۹ ×7۸, ۳۳ ×۳۳ 0<
 دو ٭جق٭ر پو پہ ج 0ج "جی چع ھ3 ۳ت ٭٣۲ 09
 7۰× یھ< ×7. ۱87۷ ت7 ر یڑر ب٭ 7 ھ( 7 ۳
 مہ و جج مو قبص٭ ہ< قرع عو می دیو "5ر ہچچرچ
 وچ ورج و۷9٠ مر ڈپریک دج٭ ہ ویرقرو ع7۳]765٭ چو
 مج75 ہبہ ہر جہ٭ ممٔ٭.ےو]ج حر جوج<۔ ہ جو پہںججت
 يا بب ٭٭ ٴأہہ٭ ٭یچ ٭بووجع وو وو  ببومج

 >مج٭ 3۱×۰ مور بب ہ5 ٴرج+٭ ہجح سج ٤
 ]۳ ت7۳ ی7ج 7۳ہ ہہ ی7ج ہو یہ ۴7 ۹

 ۔ہ.ج 777 :97 8 ہہ ہ37 بج وچ ٭٭
 حج ٭ 7 ٭۹٣٭ چود ھم ہک و 5۲5]٭ نقی ٭]ج ر

 8ہ ہرہ۳٭ قدر جاہ ۳9۸ 7ج ہو ہ77 ۹3 7۶
 ج7 یب ۰7 ہک اج ر79 7 7۹1۹ ت7۹ ات 7

 ج5ر یرجہو حور ہیر 7-آت ڑوہ+ بج یب +35 ی۳ ھ7

 ۔وسرو مور وج ہجر ڈتوہعیچ ×9ر محر وکو+و
 مو ہ۔حججی پو” جو یج قر و7۶7 دن 7و۰ چہ

 85 5ج جج وہ ہبہ ہوکہ 7< و ہو أ×و٭
 7.۳ مر, ٭ ۹۲ ہم7 >×۹٭ یج ممر٭تہبوحج کپ
 ۔چ٭٭ر چرچ مبرق)و, ہچبص  یدر ۳× 7851۷۷۸ئ)و)ز 2ہ ےب

 ۔ڑ2757 5۷ , 5 جہ چچی پہ و+ ٭و+ر ے٭ہورچ ٭

228051 



 بجو 7 ء4۹ ںی

 ٥ 5۲75٦ ۱۳۰۰ہ ے3 ب٭٭ ۹87 (8ئرم
 تچ8 ۹۹: 2۱ ک5 118 ۹1۹۹۱ ۴۶ ٭٤1 ہ, 5۹77ہ ۳<

 دو۰ ہ یک ۳۰ہ و٣:٭ ۰۳۳ م8, ۹8۱1 ۰۹ 85
 ۹مإ ٣:۹5 -۳۷ قم ]۱ ہ۹ وک (98ا٥ى:ر-ی۹ 5 ۲۷۲۶ ی

 81۸۹ ۴. 5۳۰ ۶۳ مج مج ۳ ۱٣٣۰ :۱]٭ 7
 ہجر ٭ج)-×٭.. ۳۳۱ ۹ ٭م|أی" ج8۳8 جب

 تاود ×55 ۹ك۹۰ ۳ى 9د ۰۹۹ ٭]أہے 9ا9 + 6
۶۱ 4۹-(:39) 371137 ۹7 

 و2۹۷ 5715714 ۶[ >079-]99۳۰1۴ 81 ۶۱۹-*[3۴ ی5

 7588 ۰٠۰١ ۱××× ۳۱ ×۰ ۳٣ ×5۰ ۸کا یل ایک
 اتم کپ ی۱۰71 ۳۳ ۳۳ ہ۲۳ *ج بج ۸۸

 )۹9۴ تج٭۹ |۹5۱ ۰۹۳۳۷۳ ۱۹۳۳كہ 8-375
 ح۳۳۴ +7۰۳۹۹ ۴7 7 (×لیر-ہ٤ ےڈچ٭ مج ء۹۹ چرک۳٭
 یومر ہ هو ٭.3)جی 2ح ۲۳۳, ۶۱ 7۲۱ ۸77 ڑ7

 یرىیر۔ی٭ د5 ۶)۹۹ و۱۶۳۰۹۱ :341181 7 ۹۳۰۳۳ ۹۰۹ 5

 2٦ ۱۹۱ 55۰ هو هر وَمعمتا نازل واک یادلمعد
 _ کب 971 جہ 5۸ ی.ح×8) ۹.۹۱ 38ہ. ۳۹۹ ۴
 577 51۳۴ ۸5 چک ٭ ۶۹۱ ×۱ ۹ ۴۳۹۵۱۰۹۱ ک۳۴ 85

 تا3 6)1 مے (:0] >۳19 ۹)7۹1 871۰۱ ۸ ٠811
 تفار ٭ تمحر ×خ 6 *5۷۳ ٠٦× ۴۶: 5 ۱۹۰۳ اےچو٭

 ۳ 3 م55 مت مو ۹7 و ةفار یہ ۲۱۴ 5۷ ٣۳
 753 ما 5 ی٢ مہ ٭۲5۰۷۴)ر *(قیم۱ مات مات ۹۶] ء 8606
 دا ۳۹ 5۹۴ 0 ہ۷9 73۹ ہر یک مم 6
 ڈ۴ 5۴۹ مت ک مج ہ۱۱ ك۴٢ ةنار 891 5۱ 8 ۴ 8
 217137۹ ۹۴۴ 5 ۴ 1| | ک۴٣ تمحر ۹81 5 | 8159 ةفار
 یو <مەی ہی ۹۹6 ۹9 یف۹۰۹ تمحر یچ مچ چر6
 ٭5۳ ۹9۱ ×۰ ج مبیاج 9۹۳7 ؟ی ۔ہہاڑک5 ہ۹: 5۱

 ہ5 یک ×۳۷ یک ٭٭× 1715 5۴8 تفار (۴ ۹۲۳۰ 1۰۱

 گذاک ]5 5ج یيورم[ >8 <۱ 4788۴9 ا6
 ۹۳۴ ٭۹ تفار ہ تمحر ے۹ ۹1 ہ۴ : ہ۳ ()ہل7یک
 حجورمو 0-5۹. مم ٭ات ۹۳ ۹-١ زی۱ مچ و

 ×نم ×۶: ×× ید و ات ج٭ مَا 8ج یہ
 77۰1 07۶-757۳. 5774 ہ5 ۹۳۰:۰ ۰ رک لعاب

 ٥ ك۳ ×ہ-٭ : ہ۹. ث8 ٭م×.٭ دہ ]و۳ ۱۰۳۷۰۲۳7)
 51۹۹ ی٭ ہ9 ییرم ×39 ہ۲۲ ۹۹۶ ھ6٤
 ۹87 35 )٠٥۰۳٣ إ۱٣قی۳ 8۰۳۳ .٣3۳م 55 1٠ مج ۴

 ےچ75 7۷ 9۰ا۱

 ×7۳ ٭٭۰ اَمْوَع دا يناَیشرو - ةینایفر 8
 نابفر - یو ۳(6 مچ | بہار ٭ نابهر - یو ۲۹ 8

 ۳ی ۹يی 0+5 یی)ز-۔ہ۔ *عم قا عہ۹ 1

 ×۳× ء5 ہج 8-وہ: وہرع۹ہ ×۰× 58ہ
 ۹11۹51۹ ٥5 2۱5107 [۹ہ۴ ن7 م۹ ۱۹8×8۱۷

 ٭ یر 6 6۲× ٭ >۹ م۳ا09٭ 07۵ 6٣۱ ۹۹۱ ك5
 ×۹7 ۴۹۷ 556 5۴۴ 57آ ۴۶ا 5۱ ۳ ۳۴
 29 یم ہ۳۳ 531 ۳۹۷۳۳ أم )ہہ ×۳ 97 ہ۰

"0 

 ہصقل) ۱۸۸۰ <ہ 48 ٠۳۴۳: ۱۱5 ۶9۱ ×5۱ (ع(3) ب-×٭ ۷۴
 7)5. ۴۳ 1:888 م۰7۴۹ 85 "ھ۰8 ۱١۴۰۸۳ .٭

 مح یجچ3٭ ہ بہ ہ۹ ۳ص یو ء را8
 ج.ہ٭ہ4 ٣ج قم چت٭| >.۱+11 م۳ و3ی بچ 8۳

75۲5 1 

 ک91 5۲38 ی0 ۳8197 ۹۹7۴ کا (, ۹۳۴۲
 .جح ٭ [۳ک یک٭۹۰ ۹ی۹۰؛ :ر5815۰۹ 1اب: ۹۲۴۴ج] ہ

 0×× 7۳ ۱ ۱۹۹۷ ×۰ ) 777.۰ زُنَؤاي شاقلا کی

 ے۳۰. ×0 ۳۳ 3۰ ۴-5 داد 5 ۱۱ ۹۹۰ ٤۹
 ات <۹ ۴۹۹ 3جو ۵۶ا 5۳۰۱ ک5 5۰۳6 دچہ٭ ۳۴ ×77 6

 7506 تا5۹ 5۹71۱ 7 ) 1۹ )۹۹۳۷۸ ۹7۰۹۳۰۴۰۹ .٥۳۳٣۶۱
 ۹ ر955 تااتذ) م77 >5 د۰۷ ۳۹ ی٭۰ ۲۲۶٦ ٭ر87۹ ٥97
 جہ 1. 5609 ا۹۳. ×3۹ ہ5 ("1٭۸۱ ۹۸ 3

 3إ <ر٭ ۴5۱1۹۰ 711 ۹۳۹۳] ٥ 55ا8, 5۹1 (۴۴ 8 7
 ٦ ۹۹۰ 5)708 ہ77 م٣ مج >۱۳۶ ۴5 ۱۱۰۲۳۰۳ 7

 یج ہم 5 و9 ٦ ٭ 81۱ ۴ ۴5 ٣×3
 ہ۴٣۳ص ۹۳٢ 5۸ ھ)٭  ہ ہ۹۹1۹۹ ما, 1 ×۲۶۹۹ ۲۰

1 8 8 814 

 ۹3۲۰۷ 57756 1۹77 ۹7۲ ی3 مہ, م۹ ؟۳ 3× ہ
 804 ۹ء۲971 ۹۹۳۷۲۷ ۹ 5۳ 2۳8. ۹۳۲8 1 ۴
 و3۰ 237۴ 3 ۰۳۰9 ء۲ ہ٭7 7> ۴۰85 ۹5۱۹7 85
 ۱765 ]ہ٣ 5 <٭ رک آو ۳۱۱ ۹۹۰۳۲ ۳٢٣ہ 75٭
 تآ[) -٭ ڈوٹ ۹۱ ٭ٰییے ہی 32× ہ۳۴ ہب جج <
 جج ہخو ہ۰۱ "۹ *رەےہ ہم۰ محو ٭ج٭ ۱

 یتا 5)0174 ۱ ۶۰ ۹۴۶ 1٥5۹91۹

 و مج 23٥ ۹ق ہہ ہ٢٣ 08 ہ ر655 ج6
 د3۳ م81 ہ9 653۳۸۶5 7۳۳ ٭ ۳۳ 5۱ ٠٣×

 315ہ موج سج مے-٭۹۹7+ دی۳ ی ۳٣.۹ 8:0 7ج :
 338ی ۹۳۹9۹ 1 جج م8 ٭ مہ 5.ڈج یو کک 5ا۱

77۱ ۳۳ ۶۴۶ ۹ ۶۱۶۹ 155181716 

 پیا لن وا صنت نما رکیو ۱-۰۰۳۳ ٣۴ د7
 وار ۹76 ی3 ”٭ ف5 ات ر۹ >۳ ×× مج٭

 7< ×ہہ : ۳۴۹۹ مہعنیل -ہہ۶ ۳[ یڈ٭ ہہ, ۹۰۵ ٤

 ہت مقا و ×۰. .. 5 >۰ ۹ي ہہ ۹ٛ
 مہ تاک 3 ی۹ 9۰99+ ٭ ۱77511 5ا
 گ8 یہ ٭م قہ ۳×7 ج۰۱ "۳۲ا۴ ٭ ا٭ا7 ۳7۶۹۱۰۰۳ 77
 مج ہ ١۴۸ 5 135ہ 5۱۰557 ۹ 188 7۶

 ۹ كہ, 615 5551 1155 7۱ ۳ ١>
 ۹8 ۳۴ ۴ م3 ۶5 31 ۹77۶7۴ 985 5۱ ک5 ۱۳5

۱۱ ۶ 8۲۴۳۱ 9۲ 65[ 

 رکگ ہ]ک ۰۲۹۹ ہجي٭ ہہ 8۹۲ ٤8+
 2۱٥۹ 3۳۰ د5۰ ت2۹ ی٭٭ ث۳٣ >۹ 858 8
 ںہ ہیرو 4۴ 271+18 71511571 1921 ۱71۴777 51177-7۴7
 ]۹ ۹۳ہ ۹۳۴ ء۰۳۰7 ۹5 ۲۶۰۱ ٭٭۱ *٭< ا
 دو ڑچڈا7) ۲۴۰ ]ہل وک یقو)-ی5 ی۹۹86 68



۷۴۱ 

 ی5ج 9و8 چپ جج ٭ج ہہ ۹327 ہ۸ہو 9 ٣٣×
 ۔ح]_ہ٭+ ڈ9 5 5۱ ۱۷9۷51۹ ۹۱۴۴ ۴۹5۹۹۰ ۰۴۴7

 -۴5 ۳یک. 5914 رک دن۷. وججوک ١

 ۹آہ× ۳7. ْ٭ -٭3)أح٭ >۹ ک٭ "8, ٢(

 ]نہرو *۵۱] جر ےہ م985, 51 ۰۹۱ ۴ 6 9)۶١۹
 دق هتآ ×35 189 57 ۶۲۱۰۱ ج575 ۳8۲۴۹ ت۴۹ 51
 چچ) ٭ج 8ہو ر ڑّچچ "ج3 مچ ہہ مے جت جج
 جن. ۶5 ۳5۱ ۵٥۷۲ ح۲۳ج ہیع]* ۶ك7)۷۹ ہ۰۳ ج وج

 ہقي۱١ مر +۳1 +08 ہدج٭٭ >٭رچ ػم3) ٭]َکی ۳۲۲85۱65
 وڑججمج زی جج می مبیہکہ :ي چو "م5۹۴ "٢ا
 1و3۱ توپ - ہآ +۹ ٭ىع ہہ 5٢ ہ٥ 7ج

 6جو تو ے3) ۴ج ۱52, 51 ]۹ ۴۳

 امور حا وعرامہ

 عج یہ ٭1 أ۹ چل ارعدعبا 16 تعنباذ٥ یی 8چک

 پ|ٛم بج ہد ہوڑڈوجج <ج.ک 4۳9۷۸۳ ×7٭ : ۹۴۹ 7<
 موج بو <م9-جھج ہم ھ۳۷۸۳ <6, ہہ ×۴

 چی ةلالض ةعدب لک چکے ۲5ر ۱ ]857* ۹۹٥55

 بہجوح جب ("×کكا5و ہر5 ۰ ۳۹ 5:۲۳ 856
 -۔م٘ع) جت 2اف ١ ×ط ہ3 1167۹ د15 ۳۷) ۴۶] :

 ةَشاْهر2 هر ڈار عتا نازل پاک یلحلسم
 یب قے ۳۴ 3)ً  ہم٣٭ 7 ١8 3۳٣

 7چ 75 ہ۳ 9 چے ہ < ×× را ٭ىی١٤ ک
 یج ہج جج ہہ ج ٭< وو ہصج ۳۹۷ وہ ہ٭ 1 5
 ۔١۔ہخو -چ١٭ہ 7:۳۳5 1۲۷۷۲۹۳ 1۹ ۹1۱ ٣ج٥ <8
 بہ مک ہ >7 >۲ 3چک م٭ ۳٣ ۴۴ 185۲ ۲۱ص ۴۳

 ٭٭ >۳ >٭.۷؟ہو۔ مقا. ×۱۰ ٭مق٥ 5۲۰۰۲ ۹
 )جو >۲ ةینابعر ×۳ر تو ×بخو ۳9 ہہ۳ر٭ "٭م387+
 یے ٭ہ٭ ص× ۳ :9۴۱3 ۹5۳ ۲٥ب ۹۹1۳ ةینایفر ×۹
 جہ ارعسا (مرژ 8285 ہا 3۷ یب3 5 6
 ج-یح ہہو ٭چ<ہش ك3 ے28 6۴ 131859 ۹۲۳۴ ۱
 کج ِچچججح ٭جم ەہجج 5 3٭8یی؟ م٣٣۳ ۴

 -مح1ح5؛ ۴۹5: ج3۹ 77۶5۰1 ک ۹۹۲۴ 51۳۹ ۹۴۹] 5۳915
 3 5۷ 53886 کک ۳7۳ ۳۴۹۳۴ ۶1۲8 ۴8۱ 6۹
 عادعبا م60 ہ00 ۳۴ ۳15 ۶۲3۹-3 ۱۰۱917+ ۳
 ۔ ہ×ہ٭٭ ٭٭ يہ ۹3۳۷( 577 +35۱ ۴۰۳۳, 1157+

 197556 ب7ت ۶8571

 صد ٭”ڈأوچک< 5... ہی یم ۔ک << ۵
 ۔یجوج و ٭٭٭+) .تج حر ع ۴ ۹۰۲ ۴۹ا

 ہ٢ .( 9655۴ ۹۳۲۶ ۹۳۰۳۷۴ ۳۶18) 3, ۹۳۰۹ 7
 ڈار جہ۳( 2165 58715۴۲ ک۱

 اہ× ×83 ۲۳ (7۹-۹او ٭ہ ٤ب : 1155 ۳۹۱ 5
 ہي تیئابمر ×59 >001۹ ۳آ ج۴ ہ3۳+۹۶۳ ۹۰7۴ << ۴
 ں۹ ۱ کہ ۰7 5۹ ٣۴۱1 (۵۴) م۳ ۰)5 ٭

 ٭م ّے جج 9--۳۷۹ ہص٭ م۰ 55۲ 5 ۳۴۹1۱ ٦۳78
 ےہ ج۷7۳ ۳. 73× ۱۴۰۹۰, کتا : ۰271ك٦۰ 6 [۹۳۳۱

 تیا 771۶-7۴

 3ج یو >۲۳۷ م۳٣-۲٣1۳ م5 کہ 8+ ٣×5 ۹۹۳ ٭ہ
 1:515 کا11 ۹221115 5 ۳۱۲۴۲۰۹ 5 ۴3) ۴

 ہہ 3 ۹ چت یہ وجے بہج٭٭ہ 8۰۴ ۴۳۰. ۹۴
 مور ۳۹ ,٠× ۹1671-ہا۹] ک٭٭ ہبئر٭٭ >تز× ۰77 1 ۴ ۱5٢

 ۴ 5 ٥۹٤۴ 21۳۳۶۳ ,1> 7۹۹ ۲۹ ۴۰۳۴ <۹ 7۰ ۹7۹۱۰٣
 پ۹۷ جب ۹3۱1 ۹18 موہ ۵۰۹۱ ۹۴9۴5 <5
 ۴٦ < <۳ ۹ م115 ۲۹۷۹ ۱٣۳۰ (:×۶ ۹۳-(۹9۳ ۹38 <٭

 جے ۰9۳۰ ۰۶۲۴۳ م۹۱ ۲۱۸: 53ا5 ہی ی3 مہ 8)
 ے٭۹۰۳ ۴18:۶۴ : 5ا5 اڈا71 بہار ج٭ نابمر 9 7چا 7
 واال ۹۰ 51۲6 211 ٣5۹۲5× تینابخر 5 7707۴ 7

 *ت[15 5۲ ۴۹ |

 51 ی2 ۲5۹ 685 ۴۳889 2 ۳۹ 71۳ ۶98٥59
 تيم])×٭ ۳] 5۶۱ہ۷۳۴ ك5ا حی: ۶))] 12۱۱۱۳8 6
 ۹ج چ5. ٭ ٢۲ئ۳ تہ ب۔([۹77۳۰ مع ہ3٥ 5

 ہہ ما ٥ ۱۹٭۰ج)[٭۹ مو جیو <٭۰۱۱۲۷۷۳۳۳5ج ۶ 71٠٦
 م6 ےتءاج "ر78۹ 6 ۹٭"۹77[1 2ج ۱ ء۳ *ر ےک [و ب1 ٭۴ق٭
 حج مج. ۳۴۶ ت۴5 ز3۳ .٠ 18 )٣۳٣۲۰ ۶۳ ۱آ):٭
 ۹137 51 ۹۴۳ 1 69115 ٴك۹۰ 1۹۰11۹۹۱ ۴1 61۶۴۳ 5 1۱
 ۳۳۴ ۳ ۳ب. ھ۲ >1ی71۳71۳۹ 7779 21611 1۳1 167 <
 ہم ۶۱ ۳۲۳ ٦5× ٭قک <ج! (جب-۳], 7۰۳۷1۹۴ 51۲۳۹ 5۹۶ ×ج 5
 وی ر89 .ہ 886گ ڑ]ور× ۳. مو ۹1۲۶۱۰۹۲۳۹6 7۴
 2۳-2. ا5ب جم 9۱۳ 550۳۲۲۰ ×۳۳ ۴

 3ٹ

 55ر 57. م6 ۲ ۹ ۹۹۲۳ 5155 ۶۳
 منے "۹, 5اا ۳۹۲۹۹ )۳ج۰. تا۹٥ ہد ۱۹۹۳ ۹7۴ ("ہ”)۲
 بو۴ ٭مہ (ٰہو+ے عروہ. ں۴ ھی جہ م ۱
 ک.751۹5 51۲7۹ ت05 787 ۹21 ۶۴۳ م7, ۲۳۴6 5191 ا5)< ڑ3

 ہ۰٥ م۲ 61۱

 ہ۳ ی5 باور وجیج 7)۱ 1 ۱۱۱۹ 7.
 حاتم یادر۔ کو38 کہ ہ۳ ) ہو ۱ ھرت)و 1۴

 3 ×ت. (۱5) ×۰۸ : 1317. ۱5 ۰۹ ۰۰ج 7>
 یبا ک۱ 5۳8 ٣× ٣ ۳۶ ۳ م ہد وک "ہ۱
 جج مات جح<٭ 5آ ىصزج *ج "٭ہر”3) 9۰۲۰۲ <٭
 ب۳) ۶۱۳۴۱۱۳19)بہ وہ چ درک ×۳ -×م× یہ ۹ تت7 و 8)
 1 ۳ک : ک5۰ 1۳۷۳۶ دات 7۳۰ ۶157۰ (۲۹۴ ۱۱۹.۴ <
 جہ ہما٭۲ <5 3 551 ۹ھ 5۱916 و8 6
 یو ے۳91 ۱۶91777۶ 737 11٦۰7۹۶11 ۱١۰1۲۴7 ×17 تدب9 ے۴ 162 71
 ۹ 5۴1 8٣۰۰۴ می ح٣ ×٭مرو ((.ہک”و5 "ہ۱۳
 5819 771 ۹1 77 ۱ ×۳۳ تک 7۶7 ,57] ×7 ا٭۰ ہ٭
 8] مو ہوس ۲۰ <۱ ۴6 ہد ہو5” ٭٭ >۶

 5۹ ۲۳۴٣۳٣ ۳۳۴۲۲ >. می ٥] ١ لخ !اہ
 یو و37 ۳۹ 51۲۴ 517715 ۹۴۱۷ ۹8 7 6٥((

 5ج 55 ہہ ب “۳)۳۲۱۹ >۲ ہ۰ 8؟ہج۳-. ]بب ۴
 موج 591 5)۰۱۴۴ 1۱ 5ا31 3۱8 ۹(جو ۹۳8 8۳۴ 6
 ۹۴ >اڈآ ×۶3 ۱5۱ 575 9۳۷ َْْزع ايتَاَءاَمُْع َدَجتِيةَيَاَبهَ>م

71۱ +1 ۴۹ 51۶ :7 



 غ۲

 هم -- یے ہہ ہ٢ ۰ خا ہ)- یی ہہ :.()

 6۸13 5۱ 7×× ]و -٭ ارم َلْبَلاَََي ٭
 بج ۳۰۴ 7ہ ۲× م٭ ب۱3۸ *۲۳۳۶ ۱757۹ 31 ۱
 258 ٭ 318:1۹ ٣" تت5 5۰' ×۲ 39 ۱ ۱

 جب, 5ج5 (ل:)-ی٦ د۳ ۱۹۹۴ ۰۳ ۲ ۴۰۲ ٭۳۴۰ دو
 یرو) ہ 5ج ییر۔ یو ہا ہ۳۶ ۹.۳ ۱م ہ ۹ ۱

 "53 ٭٭ ارم یل م3 ہمج٭ ہر ک۱ ا۳ج <٠
 ہہ ہ5 ٦> 35 ۴۰۹۳ +31 ٥4 ارٹماٗیَل >
 ر125 ۳۰۱ ×ی ۱ 85۹7 : ی٭ (ت) ی٭ ہہ ۰۹ ۲۳)
 5۳7۳ ہک (30)- یو د1 ۰۴۳ ۶۳ ۴7۹ 57۲۳۳۰ 7
 ٭ہ×7×٭۱ مہ. ہ55 ے5 5ج ہجیزف۹ ہ۶ ۹ 7
7 ) ۹۷۷۳۰۷۳-< ۴ 57۱ 5۹ ,9 5۱ 75 ۳۹۱۱۰۹1 

 *0٭81

 ے۶۹ ویک 5)3۱00 5۹۳ ء۹۰ ۴6 5۲۷٤۷
 3۹۹ زہ ہ 78 ١5۳ ٣۳٣ ٭7 ۱ ک۴ 7۹۶
 ہک جج چبر و ٭٭> یھوبر- ٴی۔٭ ء٥ ۹۹۳ 3۰۲۸۲ ٭

 ۹۰ڈ5 ×۹۱ ۶۱۴۳ ۴  5)7735 7۹ ۳۰۱۰۹۹) (٥73:)-ی٭

 5+ ج ہ ڈج ×8 ۳ہ مچ ہ 58<٭ ٭ ہ. 8 <ہ
 9۳1 ہ5 (>8)-ی٤ د۱۴ ۱۹۷۳ ۶ ۶۱ ۴۹) ۹۳۴5 ۹۹۲5

 4-2838 38191 8815 (ھ83)- ی۶ د1ا ۹۳ )۰۴۶ ۸۲ 71 ۴
 ۳٣۶ 5۶ ۹٭٭ م <7 مم ہی ×57 ۹۱ ۳۲ ۷
 ٦۳ ہہ 1۰ ×73 ہ۰٣۳ >٭ م٭٭ 8۴۳۳ 8
 6 5۲۲۶۲۳) ٭۲۳٭ رک می ہہ ٭۳۶ ج٣٣۴ 5۴ ء۹
 55 ۴1۲۳۶ ا۳۹7 ۳۹ ۹ ۹ ۹55 ۴۹ 7۹15۱۳۴۳ ہ٤

۱ ۹۰ 6۹۹< 

 بلال ْمَارلَدِدلَنَِ "ہ۹۰ ال ہ8 ۱ ۳۰٣ ٣۰۳7 یک
 ہہ بی ۹:۹۷3) ہ5 ۹۹| مہ: ٭٭6, ٣ى 71

 پہ ہک مہ 5۴۱ م5 (5:)-ی٭ دب ۹۹۳ 9۰۰ ۰ ۴
 م×٭٭ ۶7 یئرصب ء5 ۹۹ ۳*8 +۹ 5۸15 ۱ 5٥۹۰۶۷۹

 53.2 "81 5۱۷78 5۴۹ ۹ ١۹ ٭٭٭) ء9
 ۹×9 ]وہ55۰5 (0رج ہةاتم ۰۳ وک مچ 5

۱ ۹< ۹۰1۲ 6154 

 عا 185 ۱

 583 ]۹وہ چپڈہ+ ےےے0ےے٤۷1 _

 ”×٭٭٭ *٭٭٭ اظ اِطازكکالازنَم نوک
 وَ. ی۰ یک 5۳5 5۶7۴7 77۳ ۵ 8۹۶ ۴۳۳۷۲۳۱ ٭
 ۔یہ 8+ ×× ۶3 ×× اْرمِعُت آ ٭تجچ بج جہ ہ

 یا ]07 7 ا ا117 ۳۳۶ 7٤ ٣۳۴
 ےڑیور م۳۶٣ 5157 ۹ر 55ا, ۲۱ ۰۰۱3۹ ۹۰۸۷) ۹۹۰ <٭

475 ۴18 9 

 چت وو ۳6 م]<.< 7+ ۴۴۴ ۳۹1 ٣۹۷۰۷
 ٭+مغمە٭ مج , )6 مت مج :۹٥٥٭ ۲۱ :۹3۳ ء۴
 *ج ٭9و-+ ٭٭ ۹ ج۱ ۰۹8 ء9 "۴ ۴

 ہا5۷۹71187 ۲۳۷۳۱ ۴۹ (۵ ۷۳1۳ 665 6۴۹ ۹7۴ ۹۱۴) ۹٤
 ہہ ہک ہ+۔03ج38 ۶۹۰۳ ٣× "۲۰۰ ۴۹۹8 8ج8

 ہ۳۷ ہم ّ+ مچ کہ م1۱ ہو 5: 8ہ <۳
 ے5 ہ۹۰, م٣ ہ7٣ ۳ں م٭ ہ6 ۹

 م۷ 16 می : ۴۰۱ م۸ چہ39 ٥۱٥٥۹۸۹
 مچ م٦ مٹتج یىی م٣ ہ5۹ بوی 5! 5587 5۹755 ۹1
 میم ویو مک وع ٢۹ ]×۱× قد۰ ق۳ ×
 ہ5 ۹ ٥۹8۱ < م م۳۸ ہ۰ 5۴۳۰ ہ۹۱ ۳1۹۶, یاتا
 د]ہ 8 7 5 ہ۲۸ ب٭٭ 1355 586 3976 ۹۹۴۰۰۱ 7

 م۲۶٣ ک۹2 ۶8۸۰۱ 5راا ۰۴۶ا 55۱ ك5 ت۳۳ 777۶ 7۴ , ۴٤
 ہڈجہج ×۱۲ ۳۹۳۴۳۳۳ مت ی٭٭< >55) 5۲۹ ٭ ۴٥

 ٹ٭ 5۰۱

 قم” ) "۴ ٭×٭ 83۳۳۰۳ أت٭ رو5 ٭٭؛ چت
 ۳)2٥۷ 5۲۴ ۴1-73 ر42۹ ۹۴ ۴۹: ک۹۰ ی۲۹73 3675 37 ٥

 2 ۳۹۱۱ یتا ی۴ ۳68 55۹1,51 *5ک115 (7۹7)۔-ف۹ ہ٭
 *٭ ۴55۱ ۹۹ 8187 518 مالسالا یف ةینابھر ال 6
 3× >٭×٣۰ ہق۱ << ہ53 ٹپ و89 ]6 "۴
 7۹3۱ ۹۱۹-2718385 ]۱٣٣ 8۹۰ ۲ 77۶۰۲۳۰ "5۰5ہ >5

 ۱ ۰ 78 .۹۹۹ 5۹8 135۲ 55 ۹:٤:۶ ٣۶×
 ×0 ۹۳۱۱۹۰6 1۴۹۷۷۷۹۲۳۹ 158٤8 ٣5× ۹*۹ ٦٠1۴۹ ٣٤٦

 185 ۱۵ك۷5 *ا١5ج۹ ۶۲۶ 51۹1 2۱۹5 9۹ 5۹۹. ۱۴۳ 515 6
 مو أكػ٭ ۱۴۳ 5۳۶,1 5158 ۹م مبص.۱۲ 35۰۲ 89۹ ٤6

 گے )۳۹ یب٭ 7)۴۹۹ ٭٭ ۳۶۲۹ 57۱

 ۔۔۔۔-- نم اِ مُكَتْ مولانا لاتا نما نیز



 ڑ1 کا ک - ]1۶11 ۳
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 وو ؛ م5 ۹۳۳ ]5۲ دے درک 090+ مہ٭ا06
 ے۳5 ۹۳۹57۳۰ ھ۱ 77 ۹۲45 37 .٣× (یط)ز 8
 ڈ5 -3) ۱۴ 1( 7۶ہ : یما رھظک یلع تنا 1 پ8

 ہ7 ٭*ج ٭×ج ہہم ٭*غں ائ 1 ٢
 ے81 ی5 رات -3+ 65۴ 5۳۳۲ ۴۴ ٦)5

 ٭ 117 ج718 9۶ ۹۲۰٣۹ ۴9ز ۱ ۹2 ۹7717 ۰۲ 7765
 71×۹ (312)۔ی ×3 ۹۴ 71۹ ۳7 7727215 (37385)-ک؟؟
 م1 ےک ٌ×۱ ہ<٭ م6 ہک (0م ۰-۱ (وروو<
 یورو 5 م× 68) ۹)3 278۱۰۱۹ ۴ <٭زگ ج٤۴ د6
 31585 ٭جا3 1*9 ١8 95ہ : هيلع تمرحدقالا كارا ام

 ۰9. <۳ ×٭ پک ہم 3۰ 6) ۲)5 7 7 5٥۴۱
 ی٣ ۹ ۹۶۶۱ 9 مے 8۲ ي٤ ۹۹۶۴ ۴ 9۹5۹ 1)۹ ٠

 وج م< ۴۹۲۷ میئ۱۷۰۰ ۴۳] ؟ 5۷۳ ۳۹ ی3. )7
 م٭٭۱ ٭۳ "م۹۴ ۱۹ ۱ 5۲۳۶ ٥ 5۲7۲۹ ۹161۲۳1۹ 5۹۰م ۴
 1979( ۹ | ی۴ ۹۰4٣7۳7۳" ۹۱۹713 ف 3۲٥ و۴5 ۹۲۲6 ةرکذام
 اتالط ہا ب <5 *3) ہم! ۶۳ 5۹۹ ۴۹ ۱ ۲
 و2 ۲۰( 7آ "1۹ ۰ ہ5۳ یک ٭ ٥847175 5۳8, ۹۱ا )ا15

 8۹57 ۴۰ ۴۳58۳ ۳ہ ۰ كيلا وکشا ینا مهللا
 ہ85 ۹۱8 "٭ م۴ ۹5۷۴۰ م55۱ ۹-۰۳ "6317۳ 95
 3و7مو5 (58) 8۵ ىك۹۳۹۱ ۴817ہ ؛ ئشب كناش یف ترما ام

 نالا یتح 5ك ۹ب ہ15 ۱)75۴ ۰۲۴ 5 21585 فب٭٭ 6
 چٹ ۷۳ ۹۹3۹7 58 ی7 یە”” ١× ۹8۰ ) ء١
 >59615 3ہ <.ک ؟(ي) ك3 183-۹9 ٭19۳1م۲۳۰ 5۲۳57۴

 1)۲ 7 .7٣۴--۱ ت10 )9)

 ٹچ 83۴۳۰ ی2 ٣۳ہ ۱۳۶18 'مھ۶' ۹۹۱۰۱ك57
 ماو 8۷۹۳ ہم۴ 835 ×۹۲ ۹۷۰۴ ۴۴۲

 ٭.۹۲۰۱ ۵۹۳ 515 5۳۰751 775 ۱۱4515 (315) ۴۴۰۴ 7 6
 ج7 56 77۶71 ۰۷ ۳۹ ۴۲۹۲5 ۱۹ 7 ۹ ۹1٥5

 م56 ٢۳* ىبحج٭ 5555 18۶ ۳57۱۱ 1۹75 7۳
 بو5 ۴ )۹۹۳ ۴7۹ ۱ ٣37۹ ٠۰۴ 7۳-711 ٣ 81٥ ٦8915

 ہجو یم) بم م٣. ٭٭ :م٭٭٭ ۹5 ]۱۰۰۳ <٥
 >5 ى۶٦ ۴۰۷۳ 5۴۴ ۴ 51۶۲7 513 ۳9۹1۹۲۰1 ۹۹۳ ۱ (۵
 3بج (٭] ۰ ۱ ۸  و۹55 ۹۱۳۳۷ ید ۲۳ ۶۲۹ ۹6
 31 ۱ ۱)6 ۹۹. :× 88 3 جج: ی ٠5" 858ا, ۳ ۹
 ےک 55۶۱ ۶8 57۳۴ 2۰3 ۹۲7187 ۱ ۳۳5۷۹۰, ۹۰ 1۴ 7
 *٭ہ۲۱ وج ہ٭ ۰۲۴۰: ے ےب, ذ۴ و8٦ ج53 ۹

 جج. ۳ ٭5 وک *٭ ٭ی ٥ یب٭]
 ڈی ٭ بک عقو]0-چ7۸69)

 ہلا سری -٭ح13 ۴(۱ قی ہہ ×× جت ٭ 3: 3
 <۰ ٭59٭ 9٭٭ 38 ٭حج٭ یئرمجچ ×قإ ٭٭٭

 ٢٦× 57 ٭8) کا >۲۳۹ 854 +581۱۴ ک3 6۴
 7 37 م37 (7:)-ی ×۴ ۶:۳۳ 68۱

 5 5۳۰٣ گ٣ ۳-7 ؟) من 567۲ ی۳

 عا تا نرفوت ۶ لدا مس من :

 ِ تو
 ۸ظ نل

 تو مال او ال  آ
 ۱ ایپ نم یعان شپ

  ۱ دبا دوان و او د7 ےہ رب ٹانک ےد س 2 ' ٴ

 1 هَلِوُمِرِو طا نہا ای ناسا نا و تال ام ںی ۃکللَد “

 ا ہت تا اعت ہت فا
 رس

 ۲ تن تے ق الیاس -

 -۔ےوچ ہو
 بکہرو ہی 2 ہرورک جج

 ۔یب ]ےوےٛووو ہ تو ورک ہو ورچ٭ ۲ب وک
 مر يہ )٤ یو عرکڑو ہی برعصرو ۳۷ و ژ٭7۳ وج یج
 ےہ بہرہ مہ جوہ یک مبعم چرچ ہو م۷ 7
 رہ بسم 3چچو ءع)وأک( وجہ ر وج ہوچچ دہ
 ںیہ وچ مں ہر مر یجویج عو عو ہرججچ -قزوجع

 ہجر جج سو تنربوہو -قزب نہموو پی دور ۳ ×۳۲
 ون "وجہ ہہجوجہ جج ]ممچ ر ہج ہي بق  ہ
 ر75رودوج ٹںپرک وو ر ر۶ وج جورج +ےۂ٭رو ےر()کر مر وچ
 ںیہ قبر ری وو مو پیج 5ہم 3 ٭تر+
 نے یو ہہو یک ء حج میوجج ہمہ چور وج ی۳
 ]نی٭ اج .57ہ۱ر ا یر بر تو يیر ہورچ <
 >۳ یڑجو ! جر یر وچ ہہ دہ پی ہمچ مہ بج کبرووچ ہہ
 مو پو بہرجج و عج ود یرع 279 ر ج بہ٠ >7, 7 ×۶
 ےہ مک جوج جورج ر یت یجح 77۷ ہکڑ+و 5۷جر٭ <
 تع :و. 7ت5 وج جر یوجص چج 56 "5ر
 ج ۔ںیج””جب بہر وند جج38٭۔.×٭ ہہ ےر ٭٭٭ و
 قرج !]بہج 7کم وہ ]یی یریب برج _]یچ ہہ بأ٭
 ۔و ہوصجو بتی ر وو -رج ہچیومپچ رو ءنقع ۰۷۶
 ویجژہ بے 3چک بو +ج رر مر مج -عجڑو ر
 بج چرچ ہہو ج[ بجوو ٹچ بجو ہہ
 جیو جٌیج ٭ نہرو میر بیچیچ بو ڑچہب ی چہ

 ہیں ٢ چ٭ بب” +۱ ہچی ×× تثژوک ووجچویوچتر



۹۳۴٤٤ 

 انا یٛذزلَب رت ۂہ 1ئ ہَتتنوطَهرتت دس.
 ٭۲.ہ5ت۱ 9۷ ااَجاِل ×۷۴ ارلات اس ×+6٭ چپ

 7ر1 37۱۷۷۴۰, ۰3] ۴۳۴)۹ 3+ 2575779 ۴۹ ۱۰۴
 آ سو زوصک

 2۹ ۹1۹۴ (35) ند رعب ×[ئہ۹ چ١ نرملنی ۴ ٭۹_

 5۹ 5 ا551 ہد 5 ب*٭٭ “۹)3 >۳ ۳۳۴ ۴۲۰ ۱
 ۔۔(9]83155))

 ی۰ ا7 تب بم ٭حہ ىط۲ ہہ -ی)و >۳ مر ٭
 )7۴ ہ73 ات ٣ م۔ہ٭ج.: ہے. و ہ٠ 59و
 ]195+۳ 51۹۹ ۰۰۱۰۹9۰ 8ھ ]۱ ک۶ ۶٦1ج 51 ۴۲۳۴۲

 جت 56۹ < ےب یہ ج"جوَرر ۹5ئاک

 ریغع حل ہلبا نا و ٦٦ ک19۲۳۴ 325 ۳و1 *ہ۴۱ 915 ۳۳ راج
 7۶ 055 ۴1۹ ۶۰۱۹ “۹)3 ۳٦× ك۳۳] ۳۳ ۴ ۹ ,517 ۹٦

 ج81 85 71۱51 “2)3 ۹)۹۲9 ج۳91 ۱ 717۷ ۱۰)
 )۹]٦ ۳۹ ۳)۴ 5۷۳ ۳ ہ٣۳ :جو] ہہ۴٭1 ہز٭
 حح ٭٭۱ ۸*918۹۱) ص757 ب9۴1 1 ۴۰1 “ث) 7۷۴۲۳

 ٦٦ ۳)۹13 ک2۳ ۲)۴ 3:۴7 1 1۱
 ےںریغ

 مر حم "5۳۹۴ 0< ٣۴۳ا 1]٥ کا ہبہ ۳۹۳ ۳

 ۹۹1 ۱7ج ا ۳۱ ک۰ مو ×× ×1 ۹۳۴۲ ۳155م
 75 ×۳ 6751 1۱۹1 ۱ 7718-۳ [۹۴۳] کک )۳۳۳۰ 5۹۳11 671
 38۳74 7۴ >1 ۶ )7 7 ڑ0 1 ۴۳ 5 77
 ١۳۹۲۹3۱ 555 ٭5۲۲۳6 ٭ا9٭ہ< ٭٭ جب ّط×ّ٭8 يراخ
 و87. مر ۰1976 ہ× 1 ہرو ۳۰ت ۳۴م 6 1۱

 5۳۳۲۰ تاْ<ک ہ٭×+ یجوڑبو موو <[9۱۴۲ يںنی۰ي
 "كہ ٣۱

 ٹالمںیکلت زط ۂددم ک2 اترا فِ
 َإ -ک ہیوحی ۷ج ۱ ٭رسس ہ ۸۹۳) ٭ ۳۷۳
 2۲۹5۱۹۹۱ 575 ۰: مہ×٭2۸ تر1 ۹۹۳ ڈا 6
 72۱۱۹ 23151 565111 53 ۱ ک۲۳ 2 ٣۴ .ہ, 37 ۹۴

 5۴۳, 557۹-۹ ۳ >۴ ز٣۳ جدا چ٭ ہبہ ہہاخ
 ۹۳۲۳) ۳ ٭×× ٭ ۰5 *57ت ۳۳۴ 15 5۳۱ ۴۳۰٤۱

 تہو ہہکخا3ک ۷۱۳۱ ہ٭ 3)3) >۳ >۲ ہ۹) ہ۴٣, ہ٣.

 ا7 1377 )۲ 1۱

 مان نترئا تالا ہل نیت نت رئئ
 ۔رو+ے3آ ہ۲ دواژک٭ک ٭*3)×آ ہ بو :)

 ٠۹ موە٭ ہ18 583۱ ك5 ہ۳۰ 87مم۳۳۹9)973 5
 ×39 >ت۹8) 35195 ۹ہ. ۱ کی ۰۱۶5 ہہ ہ٭ 3مج×ر

 ٭×دآ ک۹۹ ۰۱۹1۶ ۳۲311 ۰18 ۹ ۴

 یتا ےک <5 8۳۳۳ م١ ل٭٭ ہے ٭پ
1177 ۹۲۳۳۴ 316< 5(5 [5. ۱۱۹۱۴ 5 ۴ ۶۹۱۰۲۳۴ ۶7875 

 ”3 مہ ٭ي× ب۲۳ ہرے. ہدجب :) بور ؛ وچ یو
 ۶۶۳۴ اچا5 ۹> ۴> 9۲۹۴٣ ۹۲:۱۹ ۷ ٣٣۰

16۱ 515۱۰8۳۲ 

 ن08 یتا ×۳۳ ((۴۳

 +3 جج - .٭ک 5۳۳۳[ ۹۶۹ ٭مى بم 86
 3ج ×6 ۱ یہ8 گ5 ۴ ج ]59 ہرجے ۴۹۳۹ :
 ٠+7 گا5 ۱٦11989 ۴۰ 93۰ 1۹ ۶۳۴۰۳ : ہ:ق) ×3 ۹337
 ۹7۹ ۹۹۴۴۶ 71۹ ٠7۳ *۳59, ۲ ہ۴5 م۱ 6:8۱
 کم۹۹ ۳67 "9۱ ۹۹4 ×51 ۹۴۰ ٭٭ (8] م٣ ہ1 قی

 7ت. (ہ5)ہ ٣ ۳۴۴ م85۱ ہ٣۳ ی۴ج ةلداجم

 ۹۱ ٭ہیے۱ ہی یی حک ہ۳5۹ 8ج ہہ *3ت7ہچ ٭ )٢8(

 ۹-311 )۲۴۴ ۳۴۰۴ : ٥3۳۴۴۳ 75*۹7 ۴×5 :٠ک ۴
 ہ5 (م۴ 1۹5۴ 1859 238 ۱۰۹۳ ج987 جج ۷ 58
 5 ء ۴۲۴ بآ٭ ہکا 5ر ۹ 7 ۹۸۰ ۹188 38 ۳۴۶
 17۳۲۴ ۳ ۹ ہہ ہ3)ہ 5 ےب ہ٭ تچ7 وار ک5

 3چا ٭۰ ۴۹1۳ مہک” ۰۶۳۱  ت۳۶۶۲۲ ات
11۱ 

 قہ ہ[۳۳۷۱ ۲+۶۹7 ئیئجز ۹م] : ہم8 ۱81 ۶۳۰, 6
 ۹۲ہ97 ٠ ×57 ٭3 *٭ہےہ ۹: ۹۳ 6 ۴

 ٣1.815 (ہ85) یہ ۴۲5 518 7)3373 01۳11151 ۹571۳ 81 ۴۳7
 15 "۳۹ ء18 (52× ۱ ڑ۳ یت ۴۲6 ٭۴٥) ٭ہ-4 5

 یا جج ۴٭۹؛ ہي 7 ۹> 5۲۹ 5۷5 ۶9۱٣۲
 ۔ح صبح سس

 ء٥٠ 79۲6 : هللا يَس نک (ھ۳۷۰۶.. 3ہ م9)3)

 ماس نیرٹنی نزول - َتنكِل ×٭ہ8 رابط
 بیج (چک ۱۹۲۳ ٥۳۶ 3ء5 0۸× مج ہم ۹۳۴ ی6
 ہوچییچ راھظ م1 55 ۱ یانا ے81 ھ766 182۱۰۴
 ی3 ۰ 33) 8۳ ۹۹ 8٣ یمارھظک یلع تنا ٣ا چ8
65 ۰3 ۹۹۰۲۳ ۱ 717 7 [5۳۳]* 5(5 ۷8 ۶ ۰7 
 اچ سا ا +۲۴9 ہر٣1۳ ہ7۹ ) جہ۴ چہ ےہق))

 ٤٥ 5٭×٭3ا ×3. ہ٤ ہ٭چیب ٠7× 551 5۴
 -حٔحج >۷  ؟مقع۱ ۹ہم  ٭٭: ۰۰۹ ۶۹۰۲م وہ <ہ

 ہہ. 3۱3--3)] ۹۳۴۳ مہ 7ک ۴(٦۳۹ ۲ تاط)5 7۳6 میت
 م۲۱ ۳ج۱ 8ہ٭ْہ)آ٭  [3۱8 *( ×× 5 ۱ ۳1 ۹٣۳۰۰د65

 ٤7۷ ٣51 ۹6]  7۶ 0748۹ ۳۹1 356 ۱٥٣۳۷ “3(۳کم1۲5

 ٭ہت٭ ۰: قم  77 6 88011167۱٥۴1۹5 ۶۳۴ ۹۹۱ب01

 مند یا مین مہا. ۳۹ 9٣۳9 د5 ۳ 6

 59 “3) 7٦51 5 3ا5 1۱۶۳١ ہا ہے ٭ج مات ]جج وا٭

 ×۴: ک٥٦ :151٤ اندو لوَتا نیازگنم نولوغیل مولاد
 ہہر ہ6 کے. 85 ۳۹۳ ی۰ ۹۰۵۱ ۴۴, 313۹4 8

 19ء3۳5 “3 ۹

 33و ×۳ ک3 م۹ ہہ ۹۴ مہ :× ٣۹۱7 وت بج<ا
 جو53 ٭, ×6 ك5 ۱٠۴5۹ ۳۱۹۳ 23) ۰37ہ ٭3) ۴+

 525 5 ۱ ا6 یک ۹167 2658 ہو قر ج ہر۹ ہم
 5876 51۴ 51971۹7۴۱ 5 5۰ ۱۱ 55 ٦٦

 ۹۲۳۴ م7 5۱۳1 ٦۴ كا۴ 27173 7۳ 77 ف۹۰ ہر5
 -7ا5 -۹ج رہو مج م5, 5۳١ م۴۱٣ 5۲5 مج ٥ج

 ط۳5 ب1۲ ۱ ۳)۴ ۳ا1 7]1۶]9 >)) +1۲1 3) ۶)5 ۰ ۹ ١



1۹۹۶ ۰7 7 

 ×۷. ۱.3۶۳۳۳ ہ75 ۹۹578 ۴۹۹ 8
 7ا۱ (ھ٣) 555 ٭ ۶ ۱۳۰۹۰ 168 ٠٢× ۳٣× ٠۰۰۰۰

 ]۰ م7 پ٣۶ !م٭ک ۰۷۰۴ ہ3 78۸+ ۹۳۰ ۶
 ت۳ < ۳۳٣٣٣۸ !ٗ مج ۳۴۰۱ ۳۰٣۴×. 7آ ۱ مج
 مم 5 ۹۶5 ۳۳ ۲۶٢ ۴۶, ×۱۷ (۹383ر) 7
 ویپ٭ ]7ہ ۹ك می ہہ 551 ۹7 5 ۱1۱۱ ۹۹ ۶۲۳

 و نیلا للدرل ٭× ۹۹3 ۱

 یر تسسس وسسیموج
 ہ30 اڑا کالم رثْیکاإ <۰ 188 ۱ (3)
 2ہ جہ یوم ٭٭ 3:8 کل قع گػ ماللا

 مکیلع 88 *(8۹۳ك مکیلع مالسلا ج6 ۱| ماس ×>ى٭ ۹ چور ١

 اکا 7 ا ا سد جج حاڈ حد

 0. حرا ےک ۹)۹۹3 5۱ ہ7 ۳7

 5ہ (ھتی) تجسس ہہ, 358551 ک۹ ۳
 ۴ ج۳۱۳ 7 :

 نینامم دلا ےب الل آہ ج۳ یل ۱۶ ۳۷
 ے7 1۳۳ ×11 |1۹ ۲1 7۰۲ (*۲۳) ک۳۹ )ک15 (71۶)

 ۳۷87+ ۴ ۳ 8۳۳۱ ۱۰87۳ ٥۴" ٣
 12۶۱۹۰۰۶ ج٭ ۹۰۰۰۰۰۴۱۸, ×7۳ >8]5) "۱۷۰۳ ۰:۳ 7
 چوم |۹ 7۲٥۱ ٦۹4" ٦٠۱۰٦87 م۱۶ ۹۳۹ )۸ 8
 1۱ ٭٭)٭<. (58) ہ5 ۴۴۳ ٣ ہی ۔]٭٭+ میچ
 ×۴5 عج 3:5 ۱۱47 5۳۰ ۶۳۳۱ ۱۱۴۳۶۱ 'کاتز (۳۴
 ج۳ <۹ ۹۴ ۳۴۱ ۹7)ک15 (315) 5۲38 ۴۴۳۴۴ ءء7

 وج دہ وہ مج, مہ ۹۴۳ 9۱37۹ 5۲۳۲ 8515۹۲1 ۹۱۴ 8 ۱

 و7 5۱ 7۰۱ 8×۰ ۳ 5۶ ۱۰۰ *8:18 شْرَلاَقي

 ۔ ٹل ایام ۰ ہہ 3 ي۱ -۔یبج ج32
 "م۹. ×× ۹۱۳ 1 ٦۳ ہ, 78قاک (۸8) 888 77

 ۴6-8 ہہ ٭٭ ۱ مے ؛::.+ 1 مت مت ۴۲ ۴ج ۳۹,
 *مہ 88 ۰ ۰ مت مت 8 م٣ 1۱5۹6 ۹ہک5 (75)
 5۳+ 3ث ہک (×۱×..۸ ۷۱۱۳۰ مم وک 5۴۱ (ج8)
 جمبج م× ۰۰ہ) م×٭ مچ  (ہ:ر۔۔ی۰ ٭٣٭ ٭:۰)۶٭ 5
 ۷۳۴ ہک م۰ ۳۴۱ ۳۶ 72 ج۲ ۹1۰۹ ۹)۴ 5
 ا ۳ ل2 ۳ ٦ ۱ ق7 ا2ھ ۴9 ۳۴

 چک مم 8:١ .۰۹× ٣۱× ہ۰ 8ت8 رٹیجالَأ

 .٠ لا 9 ۹ ۱۰۳59 ۹۹ ۹۴ ٣جت٭

 و۷۹٥ 15 (31)-ی۴ ٢۳۳۰0۹۴ ۳٣۲۴ م1۹۱ 51۱
 ی7۷19 ۱۹ مک چی ڑوڈ ]م9۹ ١ج 819۴1 ۴۹ اکا

 َُ٘چہ جی ۱۳ ۲۸۹۷ 8ہ: 7ہ × ٭ ُاْنَمَرئم
 8: ×× ۴ ×× -×ہ 29 ٠ص  َلْزلَرتجءاَأ

 ۹ ۱93 ۹۹۱ ۹ج ×۳5 ]۰۰٠۱و 3۱

 ہہ(

 ہءةلداجملا ھ۳ ہلا دق

 : 0002ص :

 : ت ۰ :
 : فو نوک شرر :
 نارمل ہۂیىا مس تل ترو ےیل ئل ہ+ہوھوممصب وچ( ا

 علاو ٹال اپ نوجنیو ةنعاوھتام نودوعیوت یل

 07 2 لاَ ا
 02 - ون ت9
 ا ریما 2 ترے لا سش شام :

 تبصعم

 ۰۲ ھت وس :

 و یل ا
 تے سش سر
 وٹما بنا دادا عقریاررشافاور دوں وت
 بوس اناجیرو او ادا نئ رکن |

 مر ۲۸ ۶۸ج ہمہ جب5 م جمی ٭+× < پہن ]م۴ ۸ع
 ٣ 57٣ب 7 ۳7ہ ر رک 7چ یدہہ مزہ داود چا ہا

 8 جچ. ٦× بم ٭ یج  ہرج جج عج )۰ 8
 م7۱ ۲)5 ب7۳7 ]٦ہ ھر جہ موج ھے یو "7
 جج جہ ثب 85 ہہ ٭×ب ہہ ہج "٭ مہ 7
 جوححو 7ہ  ص-٭.٭٭ ج5 75۶7۳” ر 7۶۳۹۳7 وج ۴
 ہ0 ار یر ہر راج ہال لہ م1۳۹7 اچ جزا چہ
 5 ہ7 جہ7 ہہ ای ر5 ج778 تہ چپ
 ط۸۳ 7۳7 یب ٭ 77 ۳۳77 7ج )7۹7 71
 ت77 ۳۷7 7977 چ۴ ہ۳. تاج اک 7۳ج ب37 77۲

 ٭..)77 ا)77ج 7 6 ٣۴ 7۲۳۳ 9797 /۹7۹776 0977 777۹ 

 ہی ۳ ۹5 ت7 ہک ہر٭ 17 ۸ مہ ٦ ھ۶
 ہ5 ی7 ×7 7۳۹ / ی7 یر ھر مول ٭ ر ۳ ٭٢
 5۳۳۶ مج جو 7 ۱ یر وک, ۳. ہمروور ج۷٭ ]جج مر ڈی
 ہ۶( 7+ ۹ و7 ب77 ۹77 ۳7۹7۸ ۳۳7
 ج۳ فثج٭ ہ 73۸و 7 ۳۳۳۸ مج / جچڈج+٭ پ٭
 [۔0َ+ م1۲۴ ہم7 ب3 ٭۴۹ ۱ (٥ہ) ف۴۰7 ۲ 77
 ہ۷. ا٭7٣ ج٭ مہوچ جہ۱ ہہ٭ ہجڑچ 6 ہثبواک و ن٭

 م۴ 7777 ب ما٭ ٭وی زہ ۳7 7 35 8۷۰۱۲۷۲ )۲٦
 ہو۲ ۳77۱ خرر ک۰۳ ۳۷ (5ہر7٣۰۳)گج ۳۴۲٣ ٭× ر 7 ٣۳۷/8۴

 طج۱ بج ۳۳۴۰ ۱9۱۹7 ئ7 چ٦ تہ بہ ر77 ۱ ۹77 7
 ے7 بچ مچ 7ہر جب م٭۲ جج ء 2ئ ہب یو. 2جج ہر
 ہبہ ۲7۳ ×و ۳77 یھ ×7 3ت7 7ک 7

 ٢7۶ تاج 7 77۹7۱ ہ77 ۱۷۳ 27۳۷7 ×7 7چ ۱
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 ]م91 بج ج٣1۴ 5 ]ہ۱۱ ۳۳. 7+1 ۹9988 15ا
 ٠٦ہ ۳ ۰۹۰ <18[3:1۳ ×۳٣ا8 ۱)۱ ک27. ۹, 5ا37 ۹1۴8 521

  +۴۲۷۳۱ 6ماتم ما ۳ ا .د٭٭ <روسزوج
 ×آ٭ مح یو ہری وج۳. 1ج ۳۰1 5۹۳۳17 5۲۳۰۲٣39

  53 +7ت16 م١۱۰۴ ۹1۳1۴ :1۴) 7 ہہ.
 5 ۰۹1۰5 ۹1۱ ۹7۰  ۱٦جج ج3٥ م << ۱۷۲ ہ٣ ڈاوجز

 فوسص٢ض>]۱۷8۷وہ جر ×3۷ کے( ۴۴۳۳8 ۳ 8۳۰ مم
 یل ٭9. ی۶ 3۹×۷ 0

 یک. ۳۲۳۲٣۹ ۶ ×۰۳ 5۰۲6 5134 5۳7 1ا5 ه۷,

 57۲4 *ز--(۴] بجر+5] .ب7-ر ۹ >۳( مہ ×7, 7۹71 ۳۴7

 ]7آ دہو مو ء۳5 ۶۱

 ہ93 ٭ ۶ہ ]م۰ جچ<٭ بج ٭٭ہ ی٤ رج
07۰ (735) 37515 3511515 

 ےہ 0۹ ہ۱۲ 67 ہم3د "۹۳ عت ٭ تو
 یيڑحج یہ مم +۹ ہ نم ×ط م۹۰1۰ ۹935 ۹۱ ۱

 ۹. 879۰.۳۲۳ ۳۲ کا۳ 7۱ ۶1۹, ی٠ ہ۲ ۳ 5۴,
 65ی ٭ج ۹× ہ۳ یک. 5 ۹ج ۹۲۹۳۰ ۹َ ۹۹۹

 ہہو بت(ی۷8)ق))

 دت ِفالاواَان ریما اترا نئ اھ

 یِلقتاَِزْلاياۃَجاََو لَا ِديَِِحَمِ

 3٠آ ہص×٭< ۳۲٣.۰٣۳۰ ۹8ہ ۴۳۳۴۳
 5 ۳۱ 97 ۱1۶5) ۷٣۳۰ :ج×7٣۳٣۰۳٭ ۹۲۳۴ م7

 7× ۹ 51 ,591۳ 7۹۹7۰ 6)5۲۳9 ۶۹ 5۲۴۳ ۹۰ ,٠

 5ا۷9 ۳۳۲۳۴ ہ۹ *9×!|ه؛ەإ|؟ ×۳۳ ک ؟۹-] ۰1۲ت ۲ر ۹۴۹۱ 5
 کب ۴)9 ٭ ەہخ ہ٭ ہت مج ٭ح. ہم ی٣[ ٭
 مک د7٦ ۶۴1۲5۴, 55 ۹۳۹۹۱ “7)8 87 م۲ 2۴ج ۹1

1۱ ۶۱۹۳۳۷ ۶۱۹۰-۰۲ 5131 ).۲-02 ۲۹۹ ۳< 99۰ : +3 

 ہمت ماتم ۳٣٣۰ رئَلَلَِْاَدإاَڑَُا تل

 ۳×1 ہت ہم اکو م۴ ٠٣۰ ۷۳۲۳ م۳ 2۶۹921 51۳ 87

 39 ۶ 18۲۹ ک٭٭ 6۳1 6۰1 ۲7۳۹ ۱ 27۴1 ۶1۶1 7715 ۱۹77
 ک9 ۴ ۰ 7ج ب۲۹ ۹61 7151 ۶15 ۱ کان >۲
 ؟([۲7]۹۹ ہت] :۲53۳77, 1119+ )۳ کے3 ھ۳51 3۳۴۹ ۲

 ۹۴۳۴۹ ا۳۰۱

 یت ہا .×٣× 8مر  >م<(05 او3۷ 08۳۴۳ یک عی

 ارض اَفارَما لیخاداو -ال ےب ۳9 ہّر۳۳۳۴۳٣٣ .٭
 ×۴ ح۳٥ 3۲۵ 8۳5 ۳۴۳ 53, 9۹٭٭ ۲2 )16 ۱۷۲۳۲۳۰ ہ۴ ۴,

 دو ڈ'"و ک۱ -٭کڑج رم( مج ۳۳۷ )35 ہہ ٭۴٭ہ×ہ!8٭
 ٭3راج ۲٣۹ ۰۳۰۲ 571 ۴ ۳+3 مج ہا 58رو ہچ٤

 ت11 9 71

 تحح ۴)۳ 3 ہ5۶ (یا:ر ۹۴5۰ یت. ٭]رٹچرک

 دت 83 مم 7

 ھی 39ج 5  م9٭ ٭ )۲خ( م9۳ -مإ ء9 ]مو 6

 چن م3۹ 15۱

 (7۳) ۴۰۴ :۔]5 (ہت)۔ی ٭٣× ج×۳]ور ×× ہر1 ٭
 ت7. ۳ےہ ۱۳۳٣] 7. ۱۰۰۹. ۹۹۹۳7 ۴>) )۹ہ ۹7 ۹ ۶۶ ۰۴

 *۹ہ8 ود. 2198 85۱ ج8
 ×٦× ×۳9 ) ۹۳۳ یەدج) ۹... ٭ ->ہ) دہ موم
 57۳۷ *٭زک ہ٭ ایل ہ۳۰ ×۲ مہرسو٭ |مو
 7۳۰ ۳۶۳ ۴) 2:718۶ ۱ ا۶۰۴ اج برج مرچ ہ1 ا۴9
 155 1 ۹۰ ز85]۳9۳ ۹۰ہ 1ج 1۱ ج۲ >۳ یو چ6
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 ہ])- 895۱ ہ1٣ ہ×× ہم وچ ۸ میچ
 دو۰ ما ہ85 5۲۹۴۱ ث23 ہ5: ۰۷ < ہلاو وے مع
 5۳۲۲۷۰۶ ۴۲5 ۹٣۳۰۳ ک۰٣ ہک۳۷٣۷,. درہآ× ۱ا 5. رْجج* ۹
 5 ۱ ۱+ یزحک م| <۴) م٭ مج ڈ5 ٭ر وو جو ہچخچ

 ہ5ا5 ۰۹۹ ۱ کی ۹9| ک٣[ يدآ کا ہے ہک ور ۳. ٭٭ ٭

 ہت كم ٭و×؟  ہ م۲۳ ٭م ٭ بِ عر 0

 ہ5۴ ×85 ۹7ر<7 ۹٣۲۴۰ ۹)۱۶۰۶ ۹۹۴1 1ت7 ١ *ص٭
 اڈچ٭ *٭ی ۹۱ ×6 ہہ ۱۴ ہہ ۰ہ 6۳ *م٭×.۲. جر, 5
 ہ۴۷ ٦9 (. ×۰5 تا۰ 5۰۷] 1۹7 ۶×۹۳ ۰۳ ۱۶
 ۹+ ہم ٭ج ہو۳. مہ 56 .. . ہور ڈ ہ۳۹ 7۴
 ۹۲85۱۶١ ٭ *۹۹ ۶۶901 ۱۹۳۰۲۳۳ 3چ٭ ۳6 006 حی

 ت5 ۳ 6,۳۳۶ 5۳ ہو م۰٣ مج ۹ب ۱×۰

 تاج یوم نم نوکیا ۱79۳ 313 ۱

 ج۳1۴ ٭ ٭ح×۷×۳۰ مج جا518۴ : رللَِررَآ

 یںتلا سرو ۴] < 35 ۰× )۶* ۰ 4× ٣
 یارعصت ٠٦٣ “اا5وڑ× -م١٣۲ ہ53 <٭ ہ0 [٣

 ۰۰۱۶۲۰ ۹۴۳ج ۶۴ '5۹۶[] ۶۴۰۲۲ ۳)۶ ۶1۱197۴8 785۳ 4

 ے یی یم ہی یی
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 ۹... ب۰۹ ۰۶757 5ا٦ 3۹۴ 51۰ 85 ۹
 3۹1۱۹۰۹۰ ہ57[ 6٥9 ۹ ٭[۰6۲٭] 5۳7 ۰1 ۴۹ . ٦٢

 (م۸)۳۷۳, چ7 5. ج٣۳٣ -.۰۳. 7)7+۳۸3) ١

7171۹ 14۴7 

 لو لاتا دانا نیکی -1 (۵) 7۳
 ہہ چبجچ-ج جو م٭ ہ۰ ×۳ 4۱۴۹۱ ۴8
 ]7 ت1 م۹ ثا ٭ ل89 ہہ ءرج<٭ 5 ۱ 5

 )حج ا3۹ "م۳ ٹ5 ۲۰۹ ۹۴۳۳۲۰ ۴٣٣۲۳۰ ٥۰٣
 155 5 >5 5۱ ۱5۹1577 ٥٥٥)٭ 7آ ۲۶۳۱ ٣
 ہم مم× 7۷۷۳۲۶۰۳, ہ٣7 ۴57 ۹7۴۲۱ ک۳ 7

 ا. 554 ×۲8 مہ 5582۱ 5 00 ۴ ۳٣۳٣۰
 7۸۶ ۳ ہ8ا (32)-ک ۴۳5 ف۹1۹ ۹۳۳ 6 ۹1۰۳۰ 81
 م3 ×6 ہ1امد یہ 8۰ *م56 ماہ5 م۱ ا3 ہ٭
 ج۳۳۰ 3ہ ما". ] ۲ می ×۳ ص5
 مو. ۱ (57ج_اک (جئرم٭ یک ۴۷| ڈ5 ۴۹۰ 557 5۴

 351 8۹ ی3 ٣۳۰ ٣٭ت ٭٭۶ ھہ ۹۹۱ ۹ ٠7۳
 بے. م۳۲٣۳ ۹5۳ ۳5, 551 8۹ اج 7۱ 6 :٣>

 بج. ہ53 >۲٭ہ +8: ٭۴۰ 58۱ ا٭چ 5 8
 عہ8 ٭٭ 7< ۸ یور ]9× یف :۱35۸186
 وج )7 7۳۳1 2۶۹ ۴ "758715 (3ا2)-یک۹ ۴۴ ٤6 ٠٢۰٢

 م9] 56115 358 ۱

51 ۹۹9۱۹ ,3۲۹۹ ۹31341185 ۹۳۰۷7 818 23۹6 5× 
 3ج 25 ٢ ۹۰۹ ٭۲ بات ۹۱9۹1۹8۰۹ ۹)7۳۹ ۰۹۹ :

 ۷”<5۱٭۹۰.۰ ی5 ۳ >77-5۷ہ 07) .۰ ٣۳٣٣
 ٭موق3  ہ بج <) 2۰5 "۲× : مو صد١ ۴
 و2۳ 57,1 577۲۳ ا7۳ مت 3۹۹ ۳ی[. ۳۵ ۹]
 ک۹۰ 97783 ۶۲3۹ ھے 6۹۳۹ ۲۴)1۱۶ ۹1۹5۹415۹ ۹1 7514 ۴14۹ ہ3ا
 5۳1۱۰۲5 3:15۹5 ٦× ۳۳۲ ۴۹ ی5 ہم ×۳ ×55 ۳
 م5۱ ۰۹۱۹85۳, 5۲۰۳۰۲ >8٭۱ ٥۶7 ۳5 5۹۶) ۹5 ہ5

 ےہ اوہ مع -8])

 ۳۰ 3 -< ہک 0+ ۴6 یو ۳۰۳ 57 ہ5
 ۰ ا 72۰۳۱۰۴۱ 31 ۹۱۹19 518١ ٣٣٣۹ ک۹۴
 ج7 755 مج ہ ہی ہی ہ۹ ی. و57 <<

 609۷۸ ػ۵, ۶۱۷۷۹۰۹ ۶۶۰۷۶۷۳٣) ۵۳]٭)۶۸ ۳)۱۹۶۹ ک۲۴! ۴5
 55 7 ۲٣۰ ی٭۹ ۱1۳7٭) ۱9] *ا۹, 5۸۳۴۹ 5131 ک 475 ۷۷٠
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 مما لدا بن اوقات نییزا یارک 58 .٭
 د7 55۴] ۶۱۳۳ 77 7۹٭) ۹ ۲۳× ۴٥5۴ ۰۹۰۹ ٥

 تاچ٭ ٭5 ۱ 3< ٦٦۹ 71۴۴۹۲۷۹ 5× 5155 1١۹۲

 إ2. 3 ۹۰۰۴1 ۴۲ 1 ء۴ 2۴ ۴:۰ 8 ۴
 ج777 15 31۰7 ۳۲۳۰۲ ۰۱ گا ر۰ ۶11۹ >3۹۰78 ۱

 پا

 ہقلداجملا ٹ۵ ٢۸ ہلا عم ںی

 ٠۱ ندی بام یوم لیلا وتی جانا دوام سیلااھٹان
 _' ۵ا اؤر نل ن او زا ط وک اح |كٰ ک دصوخوجخ

 ١| عت یَدَي َنئَباَوَميتت نارتثَمْماَر نت وفَغ ۱

 ایا رازی با ا اعتاَق ےن للص ا
 ا 6نوا سا ام هلداو ہل رسو ہلا عیادت
 | نون اب عقیلع هلوا بت ابو مالک نیلا یار لا |

 بام الا کانام مفَو بازکلا یک نت قم ا
 گی یا یاد دیئا نوک صعی اون اک ام اس ہا1ا دیش
 مع یک نل ناک یادو ولا لم نمازلسف
 اگلا بطصا كا مطا نه دال واال

 ا ٤ل نیم امیج هئامھٹعبی مول “ںؤںیخاھقرھ ||
 ام ُمَمْحتِ یم عت نو تک نیک
 ول ارآذ سا نا شاہوژالع وْحَتسِا نو دلا

 رام نیلا برج کالا نشا ٹن كي ا
 ۵ َنَلَذلا ن كيا هللا نکا نیز ن |

 ندر ل7۷ ہم۰ ]۰ع مہ بوبجصآ می ر3 ہبہ

 +ہ٭آ ۶7 ۳7۳ / یاتز ہکر7۳77 77 ن7 ۰ ۰7ج ج777 ٭
 ت77. ]7 ہر ۳7 >۲ ج۹ 9 ہیچ ۳٣85 و 7
 مدر یر ۱٘۱ چو مم ہہ جج بر +  ٭جوحی ق5

 تم٭  بحج٭ یر+چج ]مہ٭٭ ٭ہ٭ ػ۳ی رو جہ یجب ہورچ

 ہی7٣ ×× ۔جج 7۶ہ ی٭ج ہّر٭٭ ].7 ٭/ےوب جج جج

 ھ۳7 مج یہ ہہ و77ج ۹ 787 ہ7 ہر ہک 7ہ ۹۳ 77
 مچ ٭ جر یمر پ5٠ [ج  ربجچ ٥ وجر جو5 چ

 ۔جچج.٭ ٭م٭ /م.0۸ک ۳ جہي ہن جج مج ۶
 ہ7٣77۲ تک 7 یب×٭ ترہ7٭٭ 7۹ 7۷۰۱ )۶آ (ہ57
 ہہو ہڈی ٭ جور نیءر ہچرج ہہو جر ججڑرج ر7 ہ3 5

 م۹۱ 77 5ا5 ٣۱ ٭ی پ8 ]۴۱ مدیر یروہ ہرجوو -٭یب
 57ہ مہ" یجب(, یہ 7)5 وی5 ؟٭ مج ںو5 ٭×
 57+ ]جر دم ہرہ+٭ پچ ٭ ون: 7ج7 7| یور

 چ65جەٹ ۔م٭٭ عیچ یہچ ھےج٭ ہہ ٭ی بچو 9 یو

 ہوتت 45 و ۱ وو٭ ج٭یچ-و ہچٹجڈ) یوج ہ<
 777 نٹجہر میر 5+ جچچ تأج ج ہی جج وچ

 !]7٭ ۱ ٣۳۶۰۳7 5777 و ۳7۳٦ ×۱۹ چے ہ۳۷ (7
 +۳ ٣× ٭ج۱ ۹7 ح٣ م٭٭ ھ یروآ اچ ۳ 1,
 “۹77. 5ر5 ہمہ 7 757۹77 / حجر جہ فر77 ج٭ج.

 مے 5یع, بی۶ ہو وجہ پا ص 786۱ ہ7 7

 78+ ٭۳٭ہ+ د77 ۳۹۶ ہ53 ۱ یمزر کچ ٭ی 5رور٭ <

 اٹ 797 1۹707۳ ۴. چ7 ۳7ج
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 ہم م37 ہجر ك۹ ہمورک (55) 8۹۳ ء۴
 ×۹ 5] 6, ی ۳۹ >8 7518 ۹8۶۴ ۰ ک٭۴۴۲ (57۲۳۹ ۴٣۴ ٭
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 ]ہ۳۰۰ 55۹ 15۴ ۶۶۴۴ ٣۰ 7ت ۰ ٤

 او لو رد ہلداواح نم ندا و ڈالا ویل دو
 مار ااتماَت 7 سس

 ×۱× (؟نتم۸3۳ دت 57 ۹ ۵-۳۸ ×۲ 51۱
 و5 5 5۲۶ 8۶83۳ *16 ۳۰×٣٣۳٭ ××. 1۴ ۴5
 ہہ 53:1 5۹ل ×۳ 5۹۹. م٣۳٣۳۳٭ ٠> ٭8٭٭ ٭ ا ؟+٭
 جہ ٭ ہد 66 ہک ×۳۹ 5۳ ۶۳, :ڑت, 3۳1 8

 5۱ ۱)٦013

 7٦7 ہ٭ یر ٭×.٭ ہ٭ ٭ہ٭ 88۱
 5)۴ 9۳۰۹ تہ >۹)54 ک۹۹ ۹5۳۷1 ۹151 ۴7, ۴ ۲٢٣۳5

 رک <5 دا ٭ عج ۳۰ ۱۹۹۱1 ک5 (38)۔- .5
 1۹۶ج (م۲ ۳9۹1 0ہ ×8 ]<۴ ہم مہ ۴۳۳۲۳۸, 5۱۳۳۳

 18۲7157 ک۹۴ ۴5۲ 57189 7 ۱

 ]7۲78 ٢ <*[ن۲۳۳۳ مج ہ چوگی|”ب
 ۰۳7 مہ مج مجع1۹۲ و3 8۰:۸ ج٭٭ ہہ

 ٭ا7كگ ٠۲۹7 ۳۳8 ٠٠ >5۲1۳۳ ۴۴۱ 2۲7155 "0۴٭
 +۴ او م٭.] ۴ ( ا5 ی2 ۶۰۳۷۳۰ ۹58 7

 ۳-۳ وھگ وا ومن اوہ ںی

 ہی یہی کی ہٹ دیس ہیک

 ٠ 2طاتت 2 ےچ 2
 2 0؟ت یف واش اڑ ا او اے

 ج1 نان دي ور ڈنر َنامیالام اڑھیکنریک
 د۲ شما نو یف نریحرھٹاا ائی نیر ار
 | 0ن ح لا مم لا بج نال اد ٹج7

 ِ ویو تھک
 ۔٦ ںوُ لا نہمِلا ولا وچ ۔۔-ہمش

3 8 
 ےک تم ےک َح رخ یار

 ہل 3 تَهَك َة و نس ا یا

 ٦> ناتمملا یںیاو (بایئاپ مھن نہ نوٹ بعبلا مھب وم ٦
 ےس شی سوم <

 مدز دجج ۷ ھ۰ ٠8 ہ×؛ ہد دووو ہجوچ
 7523) ٭٭ ر 7 ہوچچ ۶ ٴوج٭۷6) / مدر ×ز چرچ <

 ہو... ۰-7 ]بی یرہوحچ جب ۸ہ بوتچ ہک یو (ءعو)

 ۶ہ, ٭1 577 ۹۳۷ 9 ہ۳ ]۹ر ہہ ہہ.×٭ ہری 7
 2۷ )مہوچ+ یچب یریہومچ ہ/۷۸.6) ھقج فو بو ہے
 ۶۱ 3ہ ہ۳۳ ورک 8 م٭٭. ۳ ی۰ ۹
 2.258( تزو ی۹ 77 87+ ر ہر7 ی۶ج یت ×7چ7 یوج٭

 57 ہہ ھ2 97 ہ77 راہ 7ر ہ77 ۳۰ ےک
7×77. 71 

 ہ67 ہہ ۳7-.-]7۳۷۰ہ

 7وج ٭2)53 ہک ۵
 ہہ ]077 9 )7 771 577 77۲ 3ز

 مر 505ہ چ9: ×۲ 5چ ہہ ×۹7 ہرو7٭7 ۹۸77 7

 ۔چجر ر ز۶ )ی97٣۳ ۲۹4ر مر 2/۶ (میرو,ہ4)ر)+ )7
 ہ۳ ڈ۳ ی۲۳7۳ ی۹ ۳۹) یی چہ راہ ورقہ نج

 ٭چ٭و ٭م٭۲۷۱ ۱ ہر5 +19۷۸۰ مہک )رو5 ہہ ور مچ
 یجج یو 7ب 77/77 7, )717 70767 ا۳7۳۳ ہہ ۹
 پچ )×7 ۳م کی + 7 ا7 7 یر قر یہ 7ب مری
 ےہ رب ج۔٭-< رو ت5 ر ہک تر ہبہ قر د3.

 ]خ3 77 ۱ ۳۲7 ۳۳7 ٭ یہ ر57 ۳ ا 77ج
 ٭حج "جہ ]م65 یم, یر + 7/۷9۷ یرووچ مچ ویو

 جج ممر ہدچجرج ×7۶ بجو ےہ 7ہ یورو دب ہت
 ا75 5و 7 5ہ +ر وج ج۳۹ یرجسہو چو عن])چ

87 ۲۲/ 



 9176 8۴5 ۸ نہج ۱٣× ×3٭ 85۱ ×ہ-.
 5۲ و71 0< 2 ہت,,ق (33)۔-م >۳۰۲ ۳ ۹۶ :

 5۲57 (5۱۹۰۷۸۸ ۲۴۹ ۰1۱ ۹۶۱8 ٣۴) ۴5۱ ,۶۹۳۸۹ 7× ٣×
 ہ25 (3:) ۳ مو ۱۷ (ی جم. ہہ
 ۹ م7۳۱ ہو. ا79 او مت 5 می 8آ و38 ین

 ۳79-۳۳۳ ۰۰۳ ۳ ۱ یہ (3) ہہ
 کج 5۲۹۳۰ ۴7۳ہ ۵۰۹۰ 5۳۷ ×5ج ت٢ ۱۴۱98۸ ۳

 ب٤۹ آج 7 9 777۹ ۱۰۰۳۳۲ ۱۹۹۰۴۰ ۴ 79
 م١۳ ۲۳ ۱ 7٭7.آا٭ (78) ی5 ۳۹ 57۳ ۰ت ھ۲٣۸۳

 ۳۹ ۳۳۴ ۴۳. ٣۳ ۴*م ” ۶۹۰۴ ۷۳ ۴ مہ *٭
 9۲ ہ۱ ہ٭ مج بی. >*ى ۹۰ ۱۹۰۹۹۱ ك۲
 1٦5518 ۴۹ا 55۱ ×ج ؟ت٣×۶.٥ ا٭5 ھ۳۴۳ 58735 ص۔۷
 آپ اج ۹ 7 ۰۴۱۰۶۷۳۲٣۶ دات ۳۱۷۳۰۴ 5٤ہ 7

 5۴1 مج مایہ ؿ) ٴ-٭ ہ ٭*ج ہم6 3-)ہ ۶ك ٠"
 33 ۹ >۰ 18537 و485 7857۴ ×۲۳  ۹۹۰۱ 75 <۱
 591۹ 75 477 (511) اکا 3۷۷۳۳1۲۶1 91۳۹ *) 77
 2551 ۲١ ×:٭٭٭ ہ٭ 88۲۴ 6656 ہ٭٭ ۱ ۹۹ ۶۹

 'ہجکج ٣٣× ہ 'ڑچت۳×17×' ×× ×5 .-(6ئ]۶ ۲" ۲)

 2جآ ۳ 3۶3ر ہ ٦< "أا۳۸۰ ہ5۳ ٣
 ٭م ۳۰ ٭3٭8 ٭ےح ہہ ہی ٣ ]8۹ بیع

 عج بد 2۰ ہ۹٤ یئر ہ5 ٭چ ۴
 0.7.۰۳75 م٭ _۔(یوجج ما۸5و8)ر ہے7۶5٦۰ ۱75 2۱7۳ (57۰)

 ۔یو ۱91-855 ٣٥٣ ی5 385 "ہ٥٥ ۱ 9۱۳
 75۶ *ا 3ہ ۱ ہہ. +٭۔دج ح ۴ہ: وج
 حجاو)۔ک٭ 5۳ ہ7-.5)٭ ہ ہ8. ۹۴۰ ٭ع ب۰ 7

 ×1 357ہ ۳٭ہ 3ح35 ک۱ ۹8 ۹46 )۸ھ
 حجیرگجو ×55 و×د٭ ٭٣۳ہ 58۰ مج 0(1 6
 ]ا5 ۱ ۰۲۳۳ مک5 "م٣۳ نرم اچ ×ٹبرج ہہ جہ
 اف 2 ہی۹۹ ہرکواک (30ر ہم ۱۹۳ "ا۴۳ ٭جع ثرج

 ہ۴۳ ۳× ۶۳۰ ۴88 مہ 355 "۷۹۹ حج (٭6 ہہ
 8:31 3۶ ہہ "۸۹۹ جج 973۸ یہرز۔م۔ ٣٣×1

 5 ۰:۹۹5 حج ہ۹د ی۳۱۴۱ 6" ١۹۰۹" <8 ٠٢
 ہم ۹ص۰۳۵۰ *+[( قرعہ ب١ یى٭

 25ا5۲ 5۲۳7۳ ۴۳۳٣ ج۰۲۰ ٠ ۳۶۱ یہ
 8۳۱ ٣۴ ٥۳ ×۳ +۱۳۰ ی٘٭< 77 ہ. 3ط

 ہ٭ و۱۰۰ ۹77۴7 ۹۰۰ ی٭٭ ۱۹۰۰ ۱۱۴۹ <8
 ہ۲۹ 5۲۳۶ ۹۹۳ 57۹4 5۴ ۰85۱۵٥٦١" ۹۱۳۹1۴۶ ۰۱۲۳۶ ج٭
 م1119 955, 1۴ ی3: ہو ×۰7 7۴5
 ×۶ ]75ج 8ج بم ہ 285۱ ۳م ہي چو
 وا7 ج٭٭ ۷۷×7. ۹۰۰۴۳ ہم×۱ ۴۶۰ ہ۱ ا 3 -7

 <۰ ہ٦ ٭ہ۷۰ ۳)۹ 30٠٭37ہ٭ ×5 ۹۹۶۹3 ٥۴۱
 ۱ 7 .5( ۳۹ ۹٦×

 ٢  ۹۹۸ی5 ]86 ہہ. (م0) 50 5 .9
  7آ ۰۰۳۰ ۹ 1(٦ ۹٦× ۹7۲۰1 7۷۳7۹ 9:1
 ہ77 ×۷ ×۳7 م٣۰ جہ۱ 3 )۹۹3

 یی 8۰  ۳۱×۰٣جہ ڈچٹ ۹× ماح9 ہ یاد
  ۰۹۲۳ <7 +7یب: (م ۹٢ 5۴۹ ٠5

0033 

 کج. ک۳3 513 ۳909 (۹]۴ ١ ۴۳٣۳ *۳7)۲۶۰ د۱1 8چ <
 55111 ۹815۲5 ۶113۱۱ 17 ہ۷۳) (>73) 5× 887 ۴

 ادی یلع رجافل لعبت ال ((يپ يی وچ ہن مج دم
 )ا6 ۴۲ ۹8) ۴) 6۴ 7 ۰ 95 ۴۳( 5۳۲ ,۳۴۷۹ ٦۱

 77 ۴۳۳ ۲۰۹7 ۹5۹۰۳ 015 27۳58 .3۶۷۳( ۲۴۳۶۱ ٠۹1
 دت ]کب ۹.95۹۳ ۱۹۳ ۱۱۳ 3۱ ۳۲۳5 م۰۳۳۳ ہہ٭

 ۹۴ ۳1 ا579 218 ۹ ہا” ×25 (۷) 3 ہو ۴۳
 ٹک۲۳۹ 5)5۷۳۷ د1ا 3۲86ہ ._(چ7و3)

 نرَیَرَِِْْو ۔و٭ج مت مج عو جو ۔جج

 9. 1 ۳ 07 ہ7 ۶۳۳٣ ۵۷۳۳ دے ×ہ ر ی3 جت ہو ××

 ہ 87[]913 ٥۳۶ 3۶15 55 ۲۳۱ ۹ہ, ی7 ٣۳۰×- وچ

 ۹75 ۱۳۳۱۳۳ ما ت ہے ععمج "ی٭7٭ ۳ج مہ ہ

 51197۳15 21۴77 ۱ ۴19. کام 0 ]۱ ۶ج ےہ چی

 چ1 ٣-۴

 9. ٭ ۳ نق> ۱ وکڈ -حج×٭ وک٭+ ہ 33ہ
 ۹۹5۲۹ ۳۴ا ۶ ۱ ف۹5 1511 3855۲71 ٤۴۹7 ۶177۳9 ٭

 *۴۴ 551+75 ×5 )۳٣ 3ہچ۷ ]٭) <.٭۱ 758 .٭

 ک5 ہہ *ہ7<جا5ک (:) 5۳ج ×× ]می ہم عآ٭ ۰!

 “7 ۳-۱ مہ< ۱5۹۳۷ 8چ ہی ٣٣× ی٭ ہ×
 آ52 ۳۲3 ۱۰۱۰۱۹ ×[7775. جج 52 ۱۳۸ ×3 ہ۳
 1 ۷ ۹۳۰۳ ۴75۱ ب۹57 >۴ 7× 3.3. ×3۳ ج٭

 ات )1۳۱۹ >0 ×57 ۱ جن ×۴ ہ72 دو ×۰ 8۴7
 ۵7۶ ۴۶1 ۹)٣٣۳ ۳7 7 ۱ )ی5 (>ا:)۔ھ7

 اا۶ 7219 7ج 8٠۳۳ 5۹۱ پ۶۳ ۱ 7+۳7 جآک
 855 م۴ ہہ وج 88ہ. ,ب و مج. ڑ5 جہ

 ہم ذا5 ؟ےچما5۶ "۱۲۹۶ ۴۲5 ۲۹۰۳٣ ۹٠۴ ۱ ۳۱ ۷۰ ہ

 ۹5۳۳۰۹۳ ]5آ 555 یاتاک د8 در. ۱ 5 5 ۴

 حجرہ و٭ ہم۰ ۹5ہ 85ہ "۰: ۸ ۷ي

 مج ۱۷۰۷۶۱ ۱ئ ۹۳7ہ. 5۹ ہ× ٭ججعء ن3 ]و۱ یودچ

 ا5ا5ا ٥٥٥٣ ٭3۲۳۳۰ ٭مج 5. م6 ہم 6 ہم ہظجج 3رڈ
 ات ا1۴ ۸. ×× ہ7ا5 ہ٠ ٥۲ہ 3۶ 3ٹ یھ( 7۳-8 ہ

 د5 ۷95 کاج اندو جج 75, ×۳ ت× ٭ق۳ ×× ]ہ6 ×۱
 ا6 ٭75815 (77) ٭۹٭۰ہ٭ ہ3)و 7 ٢×

 5199 1۹75 5۳۹۰۴ ۴ "۲۶۳ ۱۲۰۵ ہ۴ ]1 ۴ ۳۳ ک65

 ك٤ 55۳7۳ ۴ ٠۲9۳ : ہم×. ٗہ3٭7 ہہ مج جج

 2۹ ۳55۱ ,٣5۹ ہک ۷۳۳7۳ ۱۳۲ 75۳5 ××. ہ۱ ۱ یک
 ٥۲۹۰۰ 5۱۳۹۸1 ٠۳۳ ٦۲58 3آ 7۳ ۱6۱ 5 >۳. *8

 ٹا ١159 7 97 ۹۲۶ 37 ")×× ۱ ×بر××ص-×٭ 7
 اک 5۹ 58 5 تک ہہ << ۹۹ جو8 پےوجج

 5157 ۹1 1۳٣۰ ۹.۹5 ۰: ہج× بہ3 ٭جر جج

 215 135۱۹۰۷۴ ۶)9 53 ×57 ہ3٭ یہ۰5 ۱۱838 "ہا
 5ا51 81۴ 18, 16 53۳۲7۴ ۹٦٦ ب75 ج4 ×۳. 7 ۱

 ×× ۳)۵ ۲5, ک 77*71 477 ٭ہ--ہ٣, ×77 ×۷



 کم و ما دحجصمکھصقفمسۃش نص تمشعاع مم وم رم قف٥جھإججت ھما عا تھم سقاادت ڈ

 ٭ج× وت ۱ ہ٭م<٭ اج ی٭ 1۳ ٭ہ< ٭۳۳ 65
 ۱٠۹ 2۹ ١۰۳ 5 *0ہکیا5< (۹8:ر-ک۹ ٭۲٤ 5

 >×کر35آ ک۹ +8 ۹۸ ۳ ۱۱۲۲۳۴ >5۹ ۲۹ 8۱7)۶5 یا
 5۳7۹ ۶۰ 1*۶ 3۱ ۶۹۰6 ۶۹ 5۴1 ٦٦ ہہ, یا ۹8٣ج ی٭٭1

 ج۹ 16۱ ۴۳۴, ج×۰۷۱۹1۰۰۲۴ ج7 م۹ 3۹۳۴۳
 5× ی5 55| ۳٭۵ 8 5 ۱ >۰۴۰)3]5 ۴ ۹۹۰۶ ۲۳۳٣

 ے٭٭جق 59 "ٹ٣ ۶8جو مچ ٭ ٭.م 5۱ ۴ یک
 ۳۹۲۳7 ٠۰-۹ .1۹7۳۰٣۳7۳ گ3 ت۳. ٭٭ ×5 ٥

 <۹ ٭٭٭ ہ٭ ب۳۰۶, ۴۹۳۳۹ 7۸۱۰۰۹۹ ۴
 ×٦٦وا5 ۴ 25, 5۱ ۹۳77۶ ۴۸) ۴769 ۰۳ 8(۳ ۹077 ۳۹ 5۱
 ۵7ج 1876 ۶۲ ہ9ا۴ ×× ۹۰۸ 5۹ 884 ۴۶

 ×90 3 ۱88 ۳۹۶-5 ٦ ۰ج 3ط7٭ 5۹۹ ۱۰۳۰
 ٦ ہہ 581 8 ۳-۱۹ ہ۹ م۳, ۱۳۲۶ ۲۹ ×٭٭۴

 (ہکہ۷٥)ر۔ ی۹ ×۲۳ آ5 18۹ ۱

 را لڑأإ چہ. ہ۹ ۶۴ج م٭٭٭ ٭<٭

 'ے۔ تو 5۳۳:90 د۱۹ 7۲۹۳ ۹۹۳ ۴۳۰۴۱ ک۶۹ ب۴ ۴"
 یجڑأچ٭و >٭جح.]|.۰٭ ۹۶۳ ٭کہع ہہ ۱81۴ ٣ت

+5۶ ۶۹ :۹۴۹۰ ۴۹۳ ۹ 73۹( ۱ ۳7 777 ۳84(7 

 یچ ہہ ×55 88۱ ک۹ ٭٥۹ یجاآاٹ *٭۹۹ ی٭ ہہ
 6 <۹ جج ۰ ا5۶ ہا ۰۰۳۴ 77
 تج جج ]جد 5 ]م5 ك5 ۴۳ بج جج <آ ء۴

 5۱۵۹ ۳ہ ۹(8 )۹۹۰۹ 651 7۰۳٥ 198575 ٢٣٣٣"
 55 ۱ كا 777 ٣× 5۲۷۰ (3:)-ی٭۹ ۴ ٠۰۱۳۳۰۲۳

 ؟زرزود< ٭ج ید. 9۰۳ ہ6 ۲۳۲ 7.- 3۰۹۰۳ 55 ××٣
 +5٣77 ۱۴7 5۰۰ مج ٭58 ۱۳ 1۹7۶7 ۹۳۳ ۱ ٣۲

 و7۶ ۴ آ--]5۹4 ی5 ۱۹۹7.8. 2197 ۶5۹۷] ک۹۰ 777۳ 787

 ٰحو۱)رہم و -<٭٭.٭ ٭ہتحد (1۰. چٹاو ٣+
 ہ55 ۱

 اول تیح نم دلا تان ۔یو ×۴۳ مک یک ہہ
 15 51 5۳9۹ ۴٣ کب ×۰5 915۷ ۴93۶۳, ۹۱ 5
 د۹ 5.0 ۱۹۶۱۹۱857, 9155 97۹۰۴ ۴۹۲ ۹۹۹ ۴

 ۹×00[ یہچ× ی1 511917 ]۱

 نٹنکلا یرئاد یاب ںرھن دب نور ہ۲5 ۳8], ۴۳۴7

 ے15 ۳۳ ۱1555 5 5۱7 ۶۲۴۳۲۳ *٭۳۰ ۶۲۲۳۶ ۰

 تاک >5 م5 ۳] و7۳۳ 5۳۳۶ 5 4 ۹18۶۴۱
 تل

 ٦ ج ںریخ وو ا ضم جور دی رح ہی ےک ںوسموم رس ےہ ]071-07
 کب نا ادنی یر یف وحشت تحمل مسا اسھہسماڈس علمی ۔دسماعلم یس داس ہھئاڈا اتم 9+0+1

 ہہر کم

 "ھ0

 ۳۴ ا 777۷۳۳۰۳۳ 7۳7۳ >۰ ×77 ر79۰ ×××٭
 ہ۴ ۸31 16۶۱ 'ت)7٭ ۹م ی۹ 8185 ۴۳۱ ٤۱

 ف556 م75٥5 355۳5 7٭٭ ہت ہ5 جو ہومیع
 55 ۱۷8۳١ ہ۷٢ و3 ×5۶ ج٭ ٭ہ ۳۰٣۳۶ ہہ, و جآ ۹٤

 ٭م ۹۱8٣۱۴8۱

 ل55 ز5 ۰۳۰۰ 5۲۳۰ ا5075: ہ5 ×57 8)۹
 ×7۱ 3 5۴8 ۲۴۶ ۶5 5131 1۹۹۰۳۳۰۱ ۴۴ ۱۰" ٥

 نج مم ہ5۱ ۵ ۳۷۳۷۳۷۰۳5 7۳۶] ۹51۴ 73 78-7۴8 ,٥1
 ٭ی -م+1٭ ۹< ہے.۳۳ 67 ج5 *5 ۲۱7۰9 ۰ ۲
 5 >۹ ۹5 0۱ كے ب۰٥ ہ٭٭ وج مجمع م٭٭٭)
 ۳۷۶711۴ 711۹ 7115 ۴)۹۱۹ 57۶7۰۶ ۶۴ 5757ی 5 )7۳٣( ٭
 ۰۱۰ ۰(۴ جی ٭٭6 جج 3ْ. *۳۰ ٣٣٣٣ جب ۱
 جات ۰۲۳۰۳۳ م565 ات-×٭-و| ٭٭ 5ص ت٣ ,اچ۳ 5
 2857 فی۹۰ د۰۴ 7۴ 776 5ا 8۹ (م۱۹۷٭) "7<
 -۳۲۴] ۳۴:27۰ ۴۴ ک۹۰ ا7۹1۹ م8۳۴٣ تا176 ہوم وہ

 ۴5۳۰11 ۵ ۰۰۰۱۱۰۲۳ 8۳ ا 7 8.1 1۱

 اج ۳6 ہی م۹ بل ہ.ىورد٭9٭۳ ۱80ج ۴۴ 5
 181۹535 (ہئر ]|085 (88۰)- ۲۳۰۴۲۳٣ ۹۸ا ب۹۰ جاو
 ۹۹۹۹ یک 3 ۳5:۶۹ 0ہک1 (32) ۹۱۰۹ 2۹ ۹۳۴

 577 ۹۹۲۳۹ 818 ۴۹ ی٭۰ ج۰ ت+-.۳٭× ٥٤3ر 8)
 5115 5آ 7۱

 ی2391 ۴--013 5۹6 ۴ کج 7۳٣۳۴ 0721 1ج (7۶)
 قا ]۳ ۹۳۹۱ 5۳۳7 یص×5 ت6 ×.۰ت..7 ۹۴

 م68, 551 ۹۹۰ 77 ۳۹× (553-ت 57۹ ×8 ۴۱۴ ٤
 797 55515 (38) 5۱۹75 ہ5 7× ۰۷ ۹۹5 7

 59, ۹ 531 577 یی چ7 7 07۱ ۰)۴۹۸۳,
 5۶ 3 51 815 (38)-ء 1۳۳52, 5۹ 87۳ ٢ب ا5
 2۱۹ 5193) ۶۹۹ 5اک 1۹7 جب ہ5۴ ۶1۹۳۳۴۳ 277 >7<( 77
 ۹۰85۱ 75۰ یڈ وج٣ ئ۹ ۴ہ ×.ما 55
5 ۴7۳ 7۶7۳۹ 5971514 91815 .21-5۳۱ ۱677 ۶7 516 

 ہو0. ]5 ۶۴۹۹7 5 ۱

 57 ھ۹ 27271 ۱31۹ ۹981 ۱ 5 ۹۶۰۳ ×٣×
 م۱ ٭ہک٭ ہ ٭٭ 5ھ 3ہ ×3۲ ٭×٭ 8 6.9
 ٭آج٭ ١< (ڑوچ<٭ (م)ر ہے ی۳۲07 ]۴ 6

 ت53 تالا ۴8۳۱ ک ۹5*۹7 ٣7۹-۹ ا۶۱ ۳۰ +٤
 ۹٣۹ 5۹۰۶ ٦8ہ 5 7٦ ۴85۹ ۱ ی٭ *(3چ) ۹۹۸: ٣۳

 +ہجتو ۰ : پ٣۳ 8۹7۶ی ٭م7ہ٭ میچ ٭
 2ق 1183) 38۱ ×7۳ 7-۹. ۹۴7ت 7۴



27121 5]]81 48 ٣ 
  >۷زی تھکا دس ھا تک تب ےک تب تن تن ام وک غم ام ےن ہہر اھت نص اک ا <6 مکس ای یاس

 لا نا اول زا حت ندا
 نیلا وزنی - َةَتِْإ ×ہ٭ ہ٦ کو ي١ ]ہےرص×٭

 357 19۶۱ ٣۷۹ کا۹ ۰ ۲۳۹۰۸ 1179 9, 5۹۹ (٭
 جو77 ۳۰7ج جہا ہ 9۰ م5٭ ہ۲ ٣١۶ اچ
 ٢کی چے کل ۳ ۹1 771۰1 ۴ ×۳ ۹ ۶۰۴ ۴۶

 ]چ7 ۳)۶5۹ ۳۶. ۳٤ 5۴۹ 5۳۶ ۹۳۲ 37-۰٣5
 ۹8۰۲ یب >6 3155-1۰] ج7۰۹ ہ8٭ہ۴٭ 5۱ 5 ۹

 مج ڈو چآ م5 (جہ 5۱]33 ک8ا ۶ ۹8 81
 ٭0۸٭۷ 5۳ ۲۲۰ ۳۹۲۷۰۳ م۰ ت٭٭ ٭ 37×۹: 8۹

 6ا5 ۸ مہ ۹۳ ۶9۰7 ج۳۰۰. م۴, کا ۹ 6
 5231 ۹۳15 ۴۹5 ۱ ک٭ ٭ا1312155 51۶157 ۹۹7۳5 71۱

 فی ا5۳. م۳ -وج 3ڈ ہیچ 8۳ ٣
5)8 

 مم لو لعل وا ائ اارو - ات ×8 ئن ہ۳ لچک ×١

 ہ71 1 | 2 ۶15۹ ز11 ۹87+ 94
 ئف ۹۹۲1 ۹۱ ۴ م7۲7۹ مچ مج ییہ چ >۱۰۲۳۰۹ ۹۴۱ ك۹ ہت

 ۳٣۳ 5858 )8513 ١.۸ "۲۳۹ !؛ببت× ٭ق یو
 ٦٦5718 5 ۲۳ ۹۹۰۹ 517۶7 ×۶۲ (ٹ۳۳٠ مہ ہہ د×٭ 7

 5815 55۴۴ ۲۲۰ 3ی ۱5۱ ا5 ب9۳۰ ٭۳۴ج

 زر × ۴۱ ×۱ ۹5 7۰ ہما کب 2 ہہ ۴۲۳۰م م5
 نج ہاتکم >۳ دب٭ برج. ئن ۹۹۲ ی۱۹۳6 وک <
 کے. 1م م بج جہ ہوم يہ ].  ہ
 77۹ ف۴ د۶٥ ۳۰۳ ۹۱۴۱ 518 ی٭ ہ۹٤ حج.

 '!)ہ' ×۴۳ چ7 ٭7× ۴ ک ٤:7:۰ 7۳5 ٠۴×

 یٹنشرەہمیعاضا ا وملعاو 6ي مچ ے5 ۲ < 6

 85۲5۲5۹ 2۲۲7 <؟!اج ]7.5 ئف ×۳ چ[۹] ٭راچ 8

 557 57 >7ا۹۳٦٭ ف5. ہ0 ں۔-(موعچمس6 چو ہ٭ 87۲
 وا5 اح تہ ہ٢ عا ہ ہ"٭۲۳۰٭ ۲٣ عچ

 )م۹٥ چہ08 لہ ٭٭ جی 7۱ ۹86 764 5٢
 موچج یر أ۷ <۱ ہ6 ٠٢ مقچع 3ہ
 م٭۲٭۹ 8۹۹, ۹۹۹۹: ۲۶ 5۲۰] ۹۱۷۰۹۰۱٠۹۰ ہم م7 8ج

 ےہ ۴۹۲۳۶ ۳م ٭×۴أت. "ہ۲۳ بور یو ء۳. ۹4+ ۹88
 8٥۳ ۲5۱ ك 21717 ۶۳۲۹] ۹7۳5 ۹۹۲۱ 8۰

 یٰٹلا لمأن ِمِہلَومَر لحلدازاماٌم ی۷ یڈلالخآ ۹

 جے ×۰۶ ک۹۰ 51۳7۰ ٣٣× ٭]ے :٣5 57ا8 615 (
 55. 6۲7۶ بب. عو کم5 ہ۴5 588۱ 6

 ڈ۴ ت۹ 61۹3۲۴9 ت۶ ۱)5۲5۹ ۴۹ 1۱

 55 577۳۰ کا ت۳۳ 8ب مقح ۷ ,88١ ۳ ٭
 ۹71۹ 717 ۹371 ۹: ۶5۲ت 3۹ 7۹ 1 7
 ہک ۹۳۲۹ ٣۳× ٭ہ مو ]٣۲۷ ١۶ " ۶۳۷م, 8ا

 7ب۰ .۹۱۰۳) ۴ 5۳۴۱ ۴۳۲۲۳٣۳۳ 87۴۴ نو” ٭
 مرہ ہ ںجےم-٭م ×۷۳×٭ ×59 5, 55 ۱۹۳ 7

 2 نوھیفچۃاتفئاقام

 ۱ بو ا ا رحقام او لاویت ٢
 1 ىلعدادا ءاکاا 9 نئقلا یزخیاو ولىا نداؤ املْوصا

 : و نادم ناف ا
 : امت سا ا

 سش وس ےک 1ئ او کس رے ےک

 : تو و
 1 تہ
 ٦۳ ٌمِمرذْدُم 2 نو ہ1 حس

 ٣ تے د ےن ےک ٍ
 ھ) اتا ک 1939 6, د5ا ×7۳ ۹ 32 ×××٭3 ۹7۰۳۳ ۳۳۴۱

 ہہ دوا 8۵5۹۳۷۳۹۴۹ ۳, 513 5۲۳7 876 )8۹5 .8

 ×8۱( ہد ہ ا3 الو ٭:ہ جے مت 8یہ ی
 میچ ٭ مج یب ؟یي ہ٢ ہم "ہ55 ۲۳۳۳ ی<. 6

 15 ۹۷۳9۴ ۳۱۳۳5۰ می ۱ ہر ہیچج ۹9و۰6 ۴

 یے 9و جج ى۳ مسح 3<۹۳۳., 97۳7 5۲۳۸ ((۴5

 9۹۲ 3ت ہہ وک ]٭ہ, ٹ6 ٭ٰچ٭ << ٭>٭ ٭, ہ5

 77۶۳۳ 28۳ 1 ۴ی کا >۹ ج9ا ×۳۴ ۱
 م) ہرا ۳٣۰۵۳ م۴ تم 5۹ ]۳)5 ٣۲× ۶۳. ٭٢

 ی۰ ج۳۳۲ 5۳, ۲۰ ×۰۴ 8 ہ٠٠

 ×۳× زا ×1 57 ۱ 7> ہک7۳٣۱۰۳٭ ٢ ہ۳, 51 ۰۳۶۱ 57 ۶۹
 8۷9 می, 51 ۰۲۰ ۹ ۹۲۳ ی٭ ×۱۹ ۴

 جا5 مک × ۱۲۰ ۱ ن) یڑ بجآصج-٭ مم ہر۸آ 8:7

 ٭, ۱۹ا 5115۶7 ]2< ۹ 75271. 7۸۳ا 77

 ہ۹ >5 ہ۳ ہ8587آ < :ے-م٭× عی ٭چعوعمد

 ٭"”.۴ ۱۰1۹۸۹18 ۱ (>) 351 187717]73 1۶۳۴ ۹ ۳٤

 نحو می 58 یب. ۳۳ ۱۳۳ م88 9:08 - +68
 5۳, ۰57۳7۳ ٦ "۳ ہ8. 9 5۳

 ے٭۶۱۴۴(۷ ۳ ۹1 ک۹۹ ۹1897 3)۳115 3:۴۵ 511 ۳۴۹۶

 ١  5 7ک۳۳ ج٭, ۶۳۴۳ ۷)۱۷۱۶ ۴ 5۳



 مج 514۱ ی٭ ٭رڑخ ہ۳7 مج : بج را یڑب×٢

 5٠ہ[ ہم مہ, ہ٭ ۰۷۵ 3۶: ٭ ٭٢٠٠٭) یەرز كی
 ۳۰ ہم97۳٣ ۳م ٭ر1ٌک نج کی ۹8۳ ۳۴۷ 77 77۴ ا.

 (چ) ۱

 نال -٭٭ہ م۷ ۳۳٣۹75
 286 ۳ ہ ت۳۶ 7۹3 ×]ہ:بز٭1 - د.ہ۴ ج) ج۲
 *×.×<٢٢۱٭٥٢٭ ۶> 8ہ رارکنلب >۲ ٰںْعَلا یزلَو ہ۳ لدب
 ٭8ہ, 5۲ ۰1۹ 5۳۳ ہک ےب (۷۷881) ۹1۳5۹ [3۴۳٣ ی٭
 ہي <۰ ٭-٭ >7: ب٣39 ۳۳٣ ٭ ي۹۳
 ٣51375 ۴۳3 مو ۳. گ٣ ۹٭ت ٭٭۲۱ ي۱

 5۹5 5.۰. ی5 ۹58 73071 27 ۹۹۱ 5155 6
 )ظ6 -م٭ ػ6 ہ ۳۳۳۰ ی5 ۲٣۳۴ جہ ٭, ۳6 5۳۹ ٥٤

 ۹۲ "7 17× 51۲7۶ .۱۹۴۹1 7<9972 ۹.1112991 518 ٦۹
87۳۱[ 9-۰۹71 0 

 و3 ہہ ٭ : مار نِماَزلَكِْٰزلا
 ره كيا ھب ئاتنک !ازڈت ہٹا تا کک نے روغنْمی

 ںیكِيْضلا ہ٭ ح۳. د۷ و گ د٣ ۱ ×78 ہ

 اڈاا 3۳۳ ہ۹ -->ہو ۳-7. مج ٭۔3ج 77۱8۸۱7
 ک1۹ 77571۹ (719)--٭ >7. 6 :7187٭13) 53 3 1:7
 7۹×٥ ک۰۹ ث۶ یتبص٭ر ۹۳۳۹۰ 7۳۲۱ ۳۰۳" ۹۰۴8 8

 عہ5, ؟ےجّج-!م ہ ]ج50 یجب 8-35 مے ۱ ٠

 یو مات مج )5 ]۹ ۲۳5۹ ؟'۰ ۹۹۰ مج ہ۳۰ )ہو
 مت ]۹۱ ۰7 .۔(3٠7]۷5), حت3٥)) ١

 ٭٭1187:۴۹۹ ا137 ۹*۹ ۹۹: ہ٣۳ ×1 ×۰۲ َْفََبی

 اًئاَوُضرَد وللاَنَمالْصَح ۳۹. گانا ۴۴ ٭8۳۷۸۴ ج9 85

 58 3× 309 ۴۰۳8 ی٭٭ 137 ۳ج ہہ ٭ ےڈےےہسچہ
 57 ۴۹18 : م7۰۲ ہت85۹۷055 ہج٭ ہ 6553 ف۹١ مہ
 58 ۱ ۹ (۹۱۳۳ ۲۶۹ ۲ ٥9۹1 ۲۸۳ ۲۳۱ لُسم ۴٣× دہج-ج
 18۳ ہم×ے٭ ٭× د٭۷ نرم م5 +8, م٣

 ۹ ٭۹جک 55۱ ۳۲1833 ۹ ی3 ج55 ہہ 5ا51 ک۹١

 قی وی, ا٭68 23ہر 8 دمہ ۴ہ ی٭٭ 37۹۷ 5
 |  ۶۱۲۳۴1۱۹۴ )۹۰۹۳۳ ۴17۹1 ۴۲5ف۹۰ ٠٥٥۹ 1919>

 ××8:۹1 ت٭ *و٭ ٠ ۱۸د قیس ارد
 لِوْوَم "۹۴. 55۴6 ج۰ ×۳ ۳ 8۳ 5ی ٠جج

 <۹ ۴7۱ 5٣ 5۳۹۳۴۳ ×77 ×7 ×۳۲ کو وچ ٭
 >57]2 ۴۹1 ۱۷ 5۴۲5 51۲۳۹ 1)5 ۹ 1583)×] ڑ 1-۴ ۱

 ڈ7 ہج ٭××:۰ َنْفلاَرمَدَيلَا ۹< 8
 مو ہ< م٭ >٭5ر۹8 ۱ 3۳٣ م-٭) *۲۵ ٭ق گا لا 5۲۴

 55۴ ٭ (٘زە٭ ۲۰ ہہ 3۳۳۰ 05 ۱8۳, ۹۲ ۴
 5۳۴۳۰ ۶۹۱۴۹ ۴۹۲58۱ ۹5 <5 ×٭٭ ]×ز 874 8)5ا >5ر8)
 5 ججٌيؿ "م۰ ]جی جعمو ہ "وت چو مچ
 75755) ×5, ہ د5 0۳ ۳۹۳ 57 ۳۳ ]×۳ جی

 :ہھراید نِم

 ںہیں یہج ہو رق ںی ںی اہ اںو جن ٹیپ ویک ہوے ہو بور کا ٹا ہو ہر ےہ اوج یا ا یی وہ یا را ولا ںی بر تم تر شاہ تعیوےظ ور تما ارک کر کب یب پے یو ےہ وہاب جس مارا اج ےہ ا پو یو تو ۰ َج دس

 ھ93

 >تع ہ ھدج وج ×96 ہد 9 م۹ ۱

 م۳۶۹ م ےتجتہسیمج مج ہہ ٭م جو( وو :-٭ہخجج
 55, ۹۷۴ ٥۴۱ ۹۹83 ہ0 قو ۶۳٣ ۳۳٣ می ٭٭٭

 ۔م۔مو ہ٭پگک ا

 نور ا ذ 9ي چہ مج ہیچ
 ہ7٣ 5, دہ َهلزذ ×۱ -ج .(یپجوقتر ×× ٭<

 مے تط٭٣ مۂبحجحح6و ×۳6 ۹۳ م6 )۱8جی ٣ ی5

 ۔ 6ہ مج ی۲۳۷۶ ۴۹ہ ۳۳۳-۹. :]رصو ۔رقواعک ۳۴۳ ٭
 ہ5 ×۱ ف٦ ج۰5ا3فاو +2 مت ٭ و۰۰0 5+ 3.
 57۰۱ ج د٭٦ 88 ۹5 می وجج >٭6 مےہمسم مے
 2)۹06 چ9 76 ۹ ی٭٭ ب۲۶ ۹7۳ ۹ ۰۹27۳۴ (٠ك٣ ۷۳

8۳ ۹۱ 
 ۴ وفاق او ناف ةتع وڈدھت مو ہ30 حم لوسلا زکام

 ۔یڈ ہ5 ۳. ۱ ۹5۸ ۴ ۹1 ۲۲8 ف۹۰ ی٭
 تد7 ۹۹ یک ہہ, ۴ ی5 18 ۰۴-7 511 5۳۹۶ا 78+

 ث5 ]۱ ×× 3ج, ۳6 ٣٣٣" مر م٭ جچچ ہم
 ۱ ۶۸7۹ ۴۶۱ :ہ]ریجاک (>ہا7)-ک۳ )5×55 ۶۳۳ ۳۹ ۶۱
 اج یک کہ7۳ ۰۱1۷77 ۱۹۳۳۱ ہ۱۰ 7ت ہہہ 86 <

 8۶۰185۲۹ ك۶, ا5آ 7152 5 2358 ۴۹ ک٦٥3۹ 57 ۹۲۳5( 51 ,7> ٥۴۹

 ۱۶1۱۳:۷5 ٰلارتاَو ۹ ۶ 6۳ج مم٭ج ] ج٭٭
 88ب ک 7۳۳۶ 55 9521 ٣٣ <5 ٭ ٣" ج

 8۶۹ 5155551 7۹ ۱۹۹ ۹11۳ ۱۲۵۹ ک77 ×۲۴ 7۱

 ۶ ۹۲۸۷۹ ب37۹ ۱۹۲۴۳ ×۱5 ۲۹٭[ *۲۶۸)] ؛
 56 5۲۳5۶ 9۱ 8بس. >۲۹ج 0> ۹۳۳٣76

 ۹۹۰ ۹۹)۱3 1۹۰۳۰ یک ۳۱۹۳ 5۱ 5 ۹ م8
 ۹ یل ہم۳ 1۹۰۳ ہ)٭1 :ہ”آہ.--.٭ہ ]آ٭؛ ٭وآ ۳
 چے 38 "م3 بج. ٭؛ 55 539۹ مہ 3ص5 یب ٭ داتا

 می 7- ۹671 355۱۶۳ 5۹ ۱ ۹۹5 ۹۳۹۶۸ ۴ہ, 3
 م۳۲ ۱۹۹5 1۱ 6۱

 7۶ 715۹15 (5۹۶۰ 5۲۹۲۶ ك5 ۹71+۴ ۳۴۴ ۳۳7۳۳
 7575 (3:)صج ہےر٭ ۳۷۳۰ موەم-حح ((۹م۳۷ج ج۰
 وج ۲۶3۹7 ×5 مہ ۱ ےوچگآ ۳ : ۳ ین ۴
 ڑ5()9+0 یھت ۶ 71515 ۴5 878 7۲7 ہ, ک8۲ ین ×۳ ۹
 رمآ 5۲9۹, 1۶۳ ۴7۹ ۱۹۴۴۱ ك715 یھن ی۹ 1۹6:۹08 +31۴ ۱
 5 م۱۲۳ ٭۰۳۰٠ ۹۵۴ *ا7ک یا ×۴۲ ک5۳۴] ۹74573 ۴۳ 6
 '؟مو' یج ۱ ۹۸۹ ۱۹۳-۱ ۹۴۰۹36 ی۲ “۲8 ۲۲۳ ۱ )۹۹, ہ۹

1 ۸ 51۹51 2715 

 ج3. 7۴5 2 ث7 یر 6ہ٭ 7ا5
 تہہ ھ85 م5۱ م٭ج “9۷ہ مہک "آف جم مہ
 1۳ ۳ج۱ م۳ ]مہ : ۹٣۰8 فی م٭م ۴×۰ میعح٭ ۴
 577 ۹۹ ۶۲۹۰ ۴ ×5 ہ85 ٭مہ٭١٣ م۰٣ ۹۰۵ مج
 ۹۹ ٭٣ ×۹ت5: 18 ۹ : ڈر, ی ٣٤ ہ3٭ ہج

 ٭ہ٭: ۹ 58 لیلا نا ب ۹56 ا مج 8۰ 5
 ×۲۳ ب۳۹7 3:175 ػ7 ۱۴۹۰۴۳ : 718 3۷۰ درج

 2اا7]5 5۵7۹ م۱557 تاج ۴۳ ۶۲۴۱۳1 +7, ٠۲۳



٣۳ 
 یہ ایج سس بج 7 کچ 7 ہک 7ہ 7ش چک تب 7۔۴ اچ

 +۸56 د0 ×× ×۰ 99|

 جوم ہد مک ×× :ود×٭ 0× ہ۰ اتنا, ۔ںد
 ]کہ چآج) ج2ر ۰۴)9 88۷۳ ۳715.۱۹7۳5۶ ۳۴ ک3 ہ7, ی5
 05 ×۱ اج ]174۰۴۳۳ ۹۷ 52, 31575 9۹1119۴۹ 7۳۴ 5ا

 7۹٦ ۴ ۳8 : ء۴۹ 879 ۵۹۰۰ 1867۴ "۴۴ ۱ 85 ٥٥۰8۸
 7۹7+۰۳ ۱77۳ ۶7٢ ٣ ٠۳۳1 ۹۰۹۰1 ۹۳5۳۳۴۰1 ۴7۳5 ہ5ا
 ج<_-_.0- م٣ 775 85 ٠٠ ۹5 ہ۹۳١٢٥ ۷ ھ۰
 ۹5. ٭9٭.۰ ٭٭. :چڑو< (3:)۔ہ٭ 7 ںےجچوج مم
 ۳۳۰۰ ×۲۳ 1۹197 ۳ 1۹۳ ۱۱5۶6 : 1۴۴6 ڈا ۶
 33 5۱۶۴ 1, 13۰ ٠۶۲۳۳ ۰: ۰۳۱ ہ5 <۴ (٭۰ ۰ ۴
 >7 5۹۴۹ ۶۳۴ ۹۹۳5 5118۹ 5181۴ یب ہے ج-م١ مج

 ۹۰| ] 1۷٦ ٭٭ سے (7۷۰۹), 34--7)۴)]) ١

 7119۰۹ ×۰ ۹۹ ی3 17۳5 ۹۹ 8:1181 ٤ نورٹٹلد

 ةَماَمَح ممی َناَکوأَو ممتا لع - ةَصاَح ۹۹ ۹ 9
 قەإ۹آ ۱ راشبا یو ۳۷۹۲ ۲۰۲ 377۹1 ٥ ۶۲157۲۴ ۴۹۲۳ 7 ٭

 2۲5375۶8 5۳ 3۱۹۱ ۹7۹ ۹ د53 4, 10
 ات ا1 ]8799 ۴ ۹7187 ۶۹ ۱ ۱۹۲8۲۹۶ 8115385 1 7٤۶

 ”پبكب ث۲ ہ٣ مم : 5م ۴۹۳7٥4 ٭5۹۹٭ ٭
 987-ک115 18:7۳ ۱

 نما كا ہ۔یمقش یوم و - ز.) 78 ور سس
 71۰1 ۹ 1155۳۶۴۹ *۲۳ ×۹ ۹۰ ہ۹8 ۹ ]

 م8 ا5 >۱90 88 3۴ م۱ ڈ5 ہ, 0۹1 ۲ ٣۳۴

 ٣ ,لخب 6 گُم ١۳۳ ۱ ۰۲5۳۳5۷۴> 8٤۴٦ ٣۳× رَھُچ ۰
 ٭ہ 50۰ ہ٣۰ ہ۱ ٭.] ْ”و ٭؟ ہہ م۱
 ]ناک 9. ×۴, )۸]٤۱۱۹( 357117 511 557515 1۳84 ج
 5۱۳۲ ۹۱۹۹. ×-.ج7]7آ- ×6۹ 5۹۹-۳۴ ۲٣۶۱۹۹ ۴ ٭

 ہہ 2۰-۰۳۴ 517 ۹۳۶ 7 .×× 6١8
64 7 ۹35۹ ۳۰۹1 5177۱۰۲۰ ۳57۲۶1 51 ۴ ۴71 1 
 ۳ق :٭ م1 7 1+ ]5۰.۱ ۲۳.٣ ٭ ۳
 ے8 5ہ ھ۳۳ ۳م د(55۹+ ۹, .91 ×87. ہ73 م٣

81۱ 

 جم ٭ +كمق٭۔-7٭ ڈے ۳۹. 577۱ م85 ٭
 8 858۶1 ٥۰۳ ۹۰۶ ۶۳۳۱ ۴۴] *75 ۹5۹ 77ا ۹ 57
 بیج حج ہ٣ "چ۳س <6 ۹۹۱ ٭٭۱ ۱5
 ۹۳۰3۰۰ ہ أ٤٤) 3ا۹ ٭۴تہی< ٭؛ 80۴۳۶ ۶۹۳ ء۷

 ×٦ ہہ ٹ3 م۰۴7 ہ <م0٭)٭57) ×٢ و ۱

 ہھڑ و 29ر

 ڑ9 2 من اگ ےہ
 تپ تو ڑجوھج ہہ سھسش گو

 تا سسم ساق ب ا ایا تل قا یم تہ دم دفع

 000-0 د -د ہو و3٭ ہو
 855۱کتا کت ۹1۳5۶ 8 ۱ ۱۹۳۲۶ ۳3× (71۰) 5 ۴

 258۰۰ ]۶۳ ہ۴ 5۹۶۴ ۴5 01 51۱
 ح3 ہ۳۱ ٭5 ہہ جو ما کا۹ ۰ ۳۳۱ 88

 (ك۱5ئ3)) ١

 ۔دمہا39٭ ہ٭ث٭چ : نال ا رت زلاو
 ریلی - وٹتیت ۱۹۹ ہ۳۲ ۹7 51۹ 91۱ راد ۹6 7 ۹
 59 8۳1 515۴ا 18771 575۱۵ ۴17۲۴5 777 277 7
 یدیر 087+ ۳5 .٭ ×7۹ ۳۳۱+7 ترا 1۱۳7 ۱ )٭ ۰۴7
 5.۵05 "۳۰۰ “5ہ 376.۳ ےک. ٥ د۱ ۱۴ ٭میہ
 م19] (7۹]8385 ۳7 ۹۳۳ ٭ہنہ : ک۷۳, ۱8] (۹۱
 ب۳7 2181 ×25 11+2 1 7 ۹ 71۳7 و۴۴ 68۹

 م۔ج٭ بى(چع3) ١

 ہہ رت ۳9۷۰۲۳۹ ٭ راد یو >۲۹ 5ت6 ا3چ٭٭
 ٭۱×۹ ٥۷۲ 1)۹۳۹ 912۴۰۱ (۴1۴ ۰۹۶ ۹۱1 57۳1۳75 98 تک 1۱
 ے٭ح ھم1 5951 ۲ ھہ یک ۷۳ 55۰ :5۹) 5۳۹ ۱ 918 اک

 مج ×۱ : ك۷ اَْوُصَلَخح ۹٭ ارنکق ۰۱۴۳ 37 ۹۹۴۱۳
 ی5 هہ, 5ا۹ ۷850 ۹۲۳۹۴ 50 ۴757, 77۳ 3115 <6 :7۷)۲۳۰۲۳۰
 23۲7۲5 ۳)۱۹۹ ک7۳۳۴۲۴ ۳5 ۶115 1, 2۳۳ ۹۱۴۲۴ 5۳5 17

 ٠ ۳ 5۲۳۰ ۴۳۴ ۱7۶8 ۴۹) ۴۲ 57755۱ مهيف نم ۰۹
 787۹9۰۴ ٭ز؟ ۱ کانت: یبا  تغو ۹۴۴۱

 ت۳۲ ۱1 ۹ت 6,61۷5 511۹55586 ۴۲۴ ۳3۹-۳ ٭
 78 6 ۹ ۹۳۳۴ ۱510 19 ,181 51/013 ٦9۳۶

 ہک | 791۳۰۴ کی۱۳٠ 3118 30716 *۳۹ ۸ 7۴
 6۹ بج ۳۶]۴]۶۲۳ 7 5۱۷78:57 ]۰۴ ۰۶ 8)175 ۱۹۳٣۰۱۹۰۱۳۴

 :ہ ×٭۱ ٭××٭× ْمملاََجَمْنَ تم ۳۹۴ 5 7+
 9۴۳. ۱51 ا5377 ۳ ۲٢٣" ×5 ۴۳۳ ء87 ۱ کاتا
 و75 ۱۳۰۳۳۴ ×5 م5۹4 ۱)۰۱۴3 ۶۳۷+52 ۳۲۲۴۰1 ۶7
 تما .ج03)ہ آ5 17۳۳ 3۳1 ۰ ۰۰۳۰ ۶ 1۱۰735 )6
 ن7 )] د۱۴] 353۱ ۶۴ ۰۳۹۰۰ مب٭ ت۰٣ ٭1٭ "8
 33۰۴ ۴۳۴ ۳۴٥۷۴ ۹:5. ۴9۹ ؛وےت-. 1:19

 ]ق3 و. ۹۹۲ .يثج ہ >حکی. >0 ثہج
 30557۱ ک۳ ب۳۰ ز15 5551 ۶7۴ 5 ۹۹۴ ۹9۹
 جر ۳۳۹, ۲۲۰۰۰ مج ۱ .۳٣ م۲ ٭6 09

 ٦۳ ی۹ ١ ))۷۲۷۰۸(-- 7۴ ۳ ۳۰۴٣۲8

 نج قم ٭٭ ہ٭ مہ ٭<*٭ : ْۂممْئُسَيَتُنِمِالَ

 تام کک 3ہ د8۴ یت ج ۳۴ ۹7 9 ٣۷
 7.71199 ۹۳۳ ۹۹۱۰ 9175 ۹351۹ 7*۹ ت۴ 78



 یل 25 ء7 )۱ك,
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 ×13 ہ ٭٢ہ9:۹۹ <٭او چ۹ 71111۹ ۶۶۰۹ :
 رم رئَبَرِمزراَم نر ِزَلاَو ہ۹ ٭٭ دعب ۲ >۳ ہ×
 یاد ہ.۳۳۷۰۳۰ ۳ ہ۳ *ہ٭ "۰79 5
 ۱×7 ۷۱۳۳ ہہ ی۹ یے 9 519 78ی “مو '۔یکو
 ۳ ۹۳ >7 ۳یہ۱ م۹۲۹ ۲)6 7 ٭٭ ۴
 یو) 5ہ. ۶۴۰, 879 37 جی ج ×5 ا ۹+1۹ 8 ۴<

 ید ۰ 6 ہ٣٣۲٠ مر ۹57 ۴5 : 69۰ ک91 7٤۹9
 7۰:۳۰۳ 8۰۲ >1 6۹0 2:78 ۴۲ ۲٢ ,۹:5۸ ۳۷٦"

 8. ۶۸ ۳ مچوّٰ--. ہ۲ 5 ۹۹٤۹ 5ا و8
 <۳. ۰۳۴۳ ۰)۹۱71 ےن ار اک 047 ( ۱ 

 ×53 او مہ (۶ س6 ۹5ہ م5 ۹۴ ۹۳۳۹ 7
 5315  515 ۹3 ۴۳ 2035 ۹)5۹5 77٦ 57578 ,٥ ٦

 ×7 :۵ . مج ہہ ہہ ہد ہم۹ م5, ٤
 2مو مچ ہو بر فہ ٭ي مم ہت” *ہقاک (7558)
 یومو +۹!  ٭۔ج٭ می 6ہ | بج. ٭. ۶ق ۴
 ]7۳۰ 7٦۰7 9:۰۱۳1 ×77 ہ۲۳ 519774 7۰۳۷۹ ۶7۰ ۹

 103 ۳ :.-(ج]-.۹) ١

 -٦ج٦٠٢ ہ٣ ۶٥٥١ت ء٢٣۹٥ ٭ ۴۷ ۰7× ٦۲×
 ىوآ ج۰٠7. >7٭8] 6713 “۱۹۱ا 1 ٣ ك٥ ۴۶
 ہ5۱ ٣> ےسہى. ہج-٭جہ ہّج+ "أ۔؟. ۹
 ۔جںوچپ چ3, 979 6 ۹۹85 18130۹ ۲۳۱۹ 6
 ۰۹۰۲۰ ۳۰ ت-۲۹) < دنرزجم یب ٭×٭ 30386 ۹۳
 7۲۳۷۱۴ ح7۳۰۲۰ دز٭ ہ 6۰۳۹0. -. ت حج ا ک7
 ی5 5ا1 ۴۹ ×یا5 ہہ, 531 757۹15 م۹75 535۳ 5۹9۹۹1۳

 <۰ 51۲79 ۴ 9:7۹ ۴575 ۷۱ 7> 990 077 ٦٥77>
 <۰ 7۹5 777 5۰۶۹۲۳7 ٢ ۴ ۱ کا7ا ۳۹ 909
 ۹5۶۲ ۳۰۳۱ ۴7 : ا٭ا1 55757 3۹7۲۴۶ ۹۹3 (61 ۴۶

۱)) 177-۳ 215 

 ۹ م۴۳ 5۴۳1 ہ۶ ہ5۸ م۹9 ۹۹۹3 778+
 221 2 می 719 ×۳ ×5. 157۹117 ۴5۷ 5۲ <4

 5۶۹۴] ۳57 ۴۲۳۹۰۹ 57ا 7 ۴1۱۹۹ ۸1۹1 57 5۲۳۹ ۳٤۹
 یک اک ہک. .6 چ۹ ۳۹5 7174 8۶0 23۱ ک۹ 5
 ٭7 ×۹ 37 >۳ (35) ۴۹۹٣ ۰ ا-×٣.٭ +۷ 7+
 م3 ۴-۱۳ ٣× و ہ۹ ہاتجو٭ 5 ہا5ٛ  ٭۹*
 751877 ۱۹ 57177 ۱ ۹٥۰ 7757۲۳7 ۴۹7۷. 1ا5 9 081

 و9 أتّ ١( 5 ہ۰۱ ت۱ ۱۶ 6 ۴ ٣٣× ۹.٥-2
 1×۳۳ م٭, ×۹ ہ٤ تت0 5)۹ ۲۹۹ 5۲۴ ۹ ۱

 ےب پہ ییر۔ہ یآ۔ و7  ڑيوح "7۳ (88)
 3ےک قو ×.مربہ٭و ۹9 >5< ہ6 8 ×ز 5۱
 158 )٥۳۳* ء۳۰3۰ ا57 ۳×۳ : وج ۴۳ 787
 جو ؛ ہ ہاہ5٭.٭ 388 5۶۱۲۴ ۹۹5۴ 8۲ ۴ہ :
 3 ۰ ۰۰۳۰۲۳۴۰ ب۰۰۹: ہ٦ ۴۹ : ۲۱ ×٭٭5٭ ج:21 (3)

 ×٥ : ۹.٥۶۳ ہق×و ٭ہہ۴٣ ُۂھه بْمَمَِِْمزَرآَجْینْيَلاَ 81 5

 ہ5۱ ہ5 ۱۴ ج5 ٭٭× ڈ) (ج: ×۳۴ ء57 ٭٭ ٭

 ء28

 ہ٥ہرشحلا ۵۴۸ ہلا عم ںی
 ًمے ےس و اہ ےک

 ٠ ترفراازاغ انک نولزتَيمم دم ِمِزآَم یوِزلو ٠
 . |1یزانااٹن نکال لا اتوتسقرَزلا آ٠

  |۰۔1 شفا نئ یا تا یت فور روم
 نا پیسلا لم ئمازمکن نل ۂزارتدل دق ا :
 ناَو ابا دحآرانف مین و وک عم یخ كوتحخَا ٦
 ٦ انوغأ نل اںون نل من | لھٹیدفاد رکٹوکنلئڈیوف :_

  ۴۔٘ مت نو فر تال اوم نوا مغعم نور
 ةسر تما ل6 نو صل وت را ا لی ا. ٦
 َنیْهتثَال روف ما سذ دا نژوھرف صا ا ٦6
 وارڈ نما ةتصح ید الی ا ٦

  ×0ا اک با
 َنِیَدَلا لگمل6 نقی ال وف مما تا قش ا. 4
 نام مل ہا لاَ اوقات نم ا ٦
. : 
 !ںیٴرح و بلا تر هللا تان كي یب یا لاق ا ٦

 ققستت تے

 ممزر ہ٭ یڑ 2۳۳ 7۳7ہ ۳7: 77 5۳1 ۶/7 777 ۴۱
 ہ1 37 ۶ ہت ا7۳77 +77۳۴ آ 7۳7ہ یہ٤ ے۲ و
 ]7۳۳7 37۲777۳ م۲ "ہیچ ا77 ۹7 76+
 ۔یج مج 7ہ م٭| جر ےم دو9 (ہ٭٭ہ ہ٣ ]وچ
 ہچو ٭وہہوچر نہر ٣۰۸ 2 عوراتچپ وی ہو 5ج۶ و
 ہ7 ر۹73 7 ت7۳ 3 ۶ ہکز )و7 777 7/7۴ ×۹
 و ایہ ہے7 ی7۳۶7 ×۳ ۰ قع قو ۔یقي ٭ یچج
 ہر777 ]۳۰۳۳ 77 "م۷۰۶ 8ٛ٭77٭ بو7 !ج٭ 7٣ر ہہر و 7
 ہیبہو) )7 ج۵ 5۲۹ ک77 ۲۹۳۰ میرج 77۹7 ۶< ر

 ۷۳١ج 7 7977 77 7 ہک ھ7 7557 7897737 / (خ۰) ۶ 7
 ہ٭جچس 2 "٭ ۳ب ی7 ×۷۳ م777 7۳ 77 ا 7

 7 577 77 5۳۹ 7)577 571۴ 77 ج7۹ 77 7۴ یہ چ
 ۔ہ<[ منی ک٭ بر جو5 چہ ہہوج مور یو و
 ڈور "رہ ×× ٭7 ۶7۳+ <۲ قیدر 7٘7 ہک 5۲۳ 77

 77ج ا7 ا777 ک۳ ا ا باہ 2۹ / یا یب ۹77 ۴ 77
 یی ۳۳۷ ۳77 / (۔۶) 57 77۹7۴.7۲۹ ہم۶ 97۶۳۴ ۴
 جج )وج ۲٦٦ ہ7 ج٭ مہ موہ دو جہ وج بو عآ
 ھ277 76 ۷۳۱ ٣77) ٴ7--۸7 چت ھ29 مہ )جر
 ہ5 *فریہورچ یچرچچ ج+ مج جہ : (وچ ہہ٭ 7ج
 ×782ہ۱ ۵7 ف ۳7۳ ہبہ ۷۹ ی٭< ۲۹۵717 777ر
 مےر وہ مج ہرک و ٭ی جج یرصصہ 5جج بق)حم جو

 7ہ ×۳۰ م9 ر/ ی7 تہ 3ج (ق×۳چ ۱ر
 مار 59( ۱77۳77 5ی ہ !(و٭+ ]جب بی (.]× ۲ ہی

 ج٭7 قىج ]م(ہجہ ٭]), فی چک 5 ۶ر ہکر7 !٣)۱ ہہ ھ7
 “کیچ ر اک چہ )7 17 7چ 37777۹ 7 7۱
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 ۹7 ٭م٭و5۹ (۹۹۳۳ ؛: وت٭7تہ ٭۹× یر ۱۹۹ 7

 ۔٭8 ۰5 57+ *-5 ×۹. 5ھ ہ۶٠ >۹ ×737
 ح۶۹۰ می ۱ 5 ی٭ ×۰ ا9ھ یے ہہ 5۶: ڑ5 (جئ٥)ز ٭

 ۳۱۳۳ م۳ ×تاج ٭.ج۳ ٭م.×ہ ٠ جچمو٭ 4 ا8
 “95 3 159۱ ۳۴ من٭ ۱× ہم5 ہد وا١ ٤
 مچبعجہ وج می ہ۱ عو >۳ جج مہ ۷

 ا5ا ۳1۴۳ ٥8۳۳5۴ ٭ >5ہ]٭ [۹٭ ۹7114 7 ٣۳7

 ٢٦٦ ٥:35 ى5 ۳۳ ٦3٢ 55 ةناَج رَٗخ نِم َماَعاَكَِو
 یم لعل نام 1. جات ٣ ٭م "8

 ۳3۳۰۶ ٣۳* مج ہ۳۳ "٣ج ٭ مہ ہہ
 ۹۰۸ 5۳۰۶ ×؟ر7ج دودھ م× ۳ :*ہج ۱ ےجأدوچ

 ۳ہ(5 ہ۳۱ مہ ہ5 جڑ یہ مج 8ہم58۱ 5
 ٭۳<٭ )٦8( ٭۳۰٣ 8+ مہ "۰۰ جہ یبہ: يى

 2۳7 (32)۔ک۹ )۳ ۹۲51 ] 1۶۶ ۶)۱۰٢۹ ×57 7ر5 57۶ 77

 (ییر۔جہ وج مج 6 (م۰ 8٢ ۹و۹۴ ۱

 ×۰× 7۹188) ۲۹ ]مے مروج <7 57۳ج :۳۶۰ ۴۳ ۱
 اچ (39) 7آ ۹۹7718 76 ۳۶۹۱ ۰(۰ 1۶ ۹7۹ ۹)۹۱5 ٭
 511 91 5۳ ۱۳ )5 >۹ ۳ ۳۳. 5٣۳۳ و×٭
 7٦ 355 ٦ ہہ 7٦ 577 [۳۶۵۳ ۳۳٣٣۱ ۱ 1]۹۳۶۳2 ا777 7.7 جج
 ی١ 5 ۴۰۳۶ : ہ۳9 >۰ رم یر ہہ ۶5۴ ۸۳

7۱ 7-۳ 51133 5151 

 171ج5 (58) .٭٭ وچعچپج یب ]5.۰ 586 8۹۴
 75۳5 : (۳6 ٣571۹ 7 45 وہ1 ۹۷ ٠> ۱ ۳ جہ۴
 ڈک ۷ ۱5۳۲۹ 5۳۳۹ د7 5۹۴ ۹۹۳۹۶۹ 83۳۴ ۱۹۰۳۰۳

 178515 (513) 8۹۴۱ ۴379 ٣۳۳ ۶۳ ۴7 57۰۱ ۲7 59۹1 ٦ ی۹

 ا. بئحجس ج5 یچچ 7۰-7 ۶8۰1۴ ہ۱ یے.
 وم ےہموم 5۳ ٴ) ۴ ۶8۰55 ہ۳۳ 75

 55 ۶۹۱ ۔یعچ >-۳ ہ۰٣ ہر3 ]و975 (3۳۵)
 بجے وہ: ی+9۰ ۳55۰۷۳ یب١ ۰۳۰۳۳ ۱۴ ۰۴

 5۳۳ ۴۱ ۴ 8۴ ٥٥7

 5۹ <۸ ٠۲ ی٭ ہ٭< وت. ۹۰۶ ۹ ئ
 وقی)ک1 57] 55۱ ک3 ۹۳7ر 5۹. ۹۰ ٣ ٭چچ :ء ۸ج

۱ 51577917 

 سکا نسل صا خا نطیشلا لمک ۱+ 7
 71 ۹.77 ۹۹۳۳. ۳٣۰ ہہ م۰ ٭. ۱و5

 ہجوم 1۶ وک مج٭ ڈور ۳۹5 ۹۹۰ ×7× ۳٦7۴
 م٭8 ہا اک ۳۲۷۶ ۱ 1۹۳۴ 5۸۳۰۴: ۰۹۹ +7٤ 5٢۳۳۳۴

 می مہ ہ٭٭ ہم ۷۳۷ 5۳ ۵7۰5 58۱ ء۳۴
 ہ۴ ×59 ی٭ات ۰۲1 و۴۱ ٭۳۰۳ ]ک" 8۱ ۶7

 )۳ چ۳ ٭ می 55 ۳585 یے. ک۹ ۲۹ 7

 ہ۳5 ۳ا ۱۹۳۴ ×7۳ ۱× مج 98 ۴۶ 7 7ھ
۳8 9 4171 

 58715 5551 8110 ۶۱551٦۸8 ک 1٦۹۳۲۹ ۹۳۶] ۰ 5ج ۹۰۴ |

 ×0 بصات ۹7.1 ہم ٭٭۴ م7۰ ر1 ۲٣٣۳ ۴5ہ
717775 1۴5 ۰: 

 اگ اک - کک
 و گ

 ٭٭ ا٭ ]جہ ہد یہ ہ  جت٭ ہہ قم وچ و
 نکا

 جو3 17۳ : ہ3 ٗہ٭ ہہ د۰ ي ہہ ]مروہ

 5م315 28175 ٦)3 9۶۹۳١ ۹۷۳۷۲۳۴۶ ۶۳آ 6۲8۴ ۳×۱7 7+

 یعیر ۹۳ : ہ |رآا٭ مد ×.4)یج م مج بج یچصچ

 ]۹(۳ 271۳. ۶۰۶۳۹ 'ہ۶'-ھك7 ۰۲۶ 55 (۴ ہ۳۱ ہت

 ک3 21۴77۴ 755 5۷۶) ۳۳۰ ٣۱" ۳ہ. ۱ مچ مچوچ

 9 یر ی199۳ ۹۷۳۳۹ اکا. 515 577 ۹۲۳۳1 ۹7۴ 5۹ ۹)5

61۱ 2 ۹< 5۳71 ۹ 25 

8975 : ۹۹۱۴۴ (35) 5۹ 33 51۲171۷ 2575 

76۶ ۹)1 ۹1۰1۴۶ 5۳7 771741۳-6356 ۱1 79 

 ۷۳۳۷ ۶15 ۱ ۷۹۰ 571۹ "۲۹۰۶۰ 5ئ۹۳ ہہ, ث×. ٭چج-.]ج

 89×7 ۱.5 579 ۰-۳( )ہ8۳ ۴7۳ ڈر ٭

 5 ہت مم4 ہا تت۹ ٣٣۰" مج مہ ]×۳۳ ج7
88۱ 

 حد ٣۰۳٣" ۶۰۴) ئیئ) ٭.ل_٣ : ]ج8 ہ٣٣

 ([:رص ا ہ15: ی3 ۳-3 ی7 "8ہی7 ۴۹ , 7

 5۳۷9 *7۹391 *ز57۳۰]153 ۹۳۳۷۰۲ 6 << ×آ ۳ ۱

 57 5171۹۷ 34 73 (311) 3٠3۹ : و۶ ۱5 ماقہج ٭

 مہ مت م ز۹ ۳ہ ج8۰ ہ۹ ہ۳ ۹ج ۰ ہہ ہ۷

 ]. مم اوج مم ہ8 >5 ہا 5۲۰۴ہ ۲۳۰ م۱

 5۹157, ہا ۲ >:03) ے< ٭(جج نےم وچ

 مہ ٭ک۱7۲۹79)) یک ہہہ 2153۳۳5 ۳+ عج جی چ ٭
 517۲5۹ 1۹۴ إ

 5۷97 ۹ ۳ ۴ : یے ۹ ر1۰۹ ×.۴۳۳٭

 75۳۳۰ ہہ ن)٭ ہ ہ۰ہ۹ق کک ٭ ۃورووچ جہ

 9 )۳. "5ہ 9٣٣۹ ہ۳۸ "2ظ 5ڈ ٥ ۲٤8

 آ7۹ |۳9۰ < جج >٭٭ مج مح 3ر ڈو

 579 ۱57 ۶ 71377 ۴۹۳۳ ٠٠٦٦ ہہ ×× ٭ ۳7

 >۱ 8یع "۹۱ ]) مک ×7 : ×75 ۱ج.٭ جم مہ
 ۔ے_۔ٹچوچقا

 ہد مت ٭ رءۂەجرے

 ....یرقمفلم نم نین لَقمک یجب 7ر7 ۳۴9
 ْمِهِلْتَم نِم َيزَلا 3۶۱ : د ٣۴-> ×٭ ×18. یەر)ز ×× : ہہ
: 8 (3۰) 5۲۹۴ 23 7577 ۹۰| ۹ ۴۲۲۴۹ 5.۹5۲۹۹ 

 ۹” 8 "چو ۱ 3یچ ووە ۶"(: ہ٭ جج

 جج ہ ہاک 655 ۹5ہ حج جج >.م جب 3ٹائ٭ر
 ,۱)۳۷٣ ×۰ت[۷ا۹۴ ۹۹۰۲۳۴ ۹۳۰۲ ۲57 6 657 ر55 ۰۲۰ 5.

 .” <۰ <۹ ۳077151 ۳۹ ۱ 8< 5> ۶۴۶ ٣۹۶
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 7 275717۰5 ۳ی ۱ ہو۹, ل7 9157 یعیرہو جڑ

 ٭٭٭ نہ لاَراَزْنَز مو جر ج-چ ہ ہم1 ہ٭٭
 ۳59 ٣۲۵ ۹۹5۶۷ ۴۴.۱ کت1 ۶171۲59 ۱۹ا 787 7

 دادا 6۲5۱ ۹۴۳۰ ×چ٭ 3۹ ”ہ یىئر۔وو چڑ

 ]9)1 ۹۹ 8 ]ہہہ×)٭ ۱ ہ۳۶ ۹5ہ ہق
۶۶1 



 دی 7۰0896 ےس کس

 ںیاڈلا نم میلا کل بال لاقَو علما نکلا یل ترا

 وان یرب یا لاقو دیبوع لع صکت ننکفلا تواس الو وا قد
 ۹5آ ۳7.۴ چ8 ۳۹1۱ یک ۶۳ 65 8۹

 7 ۳ ×۳۳ >7 ۹۳ ۹٭۳٭ گ
 م1۶۳7 3تب5 ۳۲ ی٭۰ 75-7 57۰7 "۱ 1۳ ۶<
 ج35 م١۳۰۳ 7 5, 9۰ 7757 ۴7۳ ۶۱6۰۰ ۴

 3۹ ۱۹۶۰۴ ۹۹91855 ۹۹7۰۴ ج317 ۹۹ 331۹ ۱

 ۹۲۳۳ ۳ ۲۶ ی5 ۹518 ۳۷ 385 ]۵۹ ۹ر
 د۹ ۳5 6۰۳ ہ۳ ھہب ی۷ ×۳ :ات7: 1 87+

 ۵۲۳۰ "۴۱) ہا ٭۰ جج م٣. 16۱۷۲۹
  ۹۱۴۳ 7٤٭ا3< ۴ج م۱ ک5 0۷۰۲۰۳7 5۳7۳

 53ہ چ۳ 997۰ )۳ ۶۱ ک۹۹ *×7ک7311 (77)-ک۰ ۹۶۴ ۴
 ]و5 گ۹ چ۹ م5 ۹۹158 ۹1۳1۱

511۹۴ 7 7 
 قا ۳٣ !٭ہ مج 1ك۰۵). م7. "۴۹٭ < ٤

 بو ٭مہ۴]-٭]۰ ٭ ×۲۹ 1۹×7 ہ ۹[)۶۲۹٭ ×۳ ۴۳]
 ]5 <5, 5۹ ۴۲ *۳ و۳۳۷ 3۴18۹) <۴ ۳7

 ۳۳ا (۹

 3(عئ۹95 د۹ 5۲5 ۱955 ۶۹۳۲۲۴۶ ]1 6

 :ڈچ85 و. ۴ <۱ ۰١ ×<٭. >۰  ارتنارٹا ٹل

 َمِل ٹماڈئام لشت رُظتأَو هللا ۴۹ ×97 5 ۴
 ہو مو ۱ تیر ۹و 255 *۳۹۳۶1۹ 577 ۱۹۴ 21۹3۹ ۴7:5, 3٦
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 فی ۲ہ مہ<۳ ۹75 ۱۱۳۷۳۷۶7 ۱ك 5۲۲۳۰ (۴۳ ۴
 9۶ دَنِ ٣٣× ہر7۴۰" ٢× ٭ہ. ٣ ۲۹ ۲1۵۳۴ ۱ کا
 ک00 ڈ9 491ج۱ ت8. 791 ۹ ۶۱۹۹۳ 81511۹517 ۹۰
 ہم و باب ی٭ 5۲۵ >۱ 87۹ ۳۹۳8 ی ×۴۳ 6
 207۲8 513+۱(. ۹۱۹۳۹۰۴ 7795, 715 (۴۴ ۳۰۴۳ ٥" ٭8٢ ۱
 ۳+ ۴-۳. ۱7 ہہ! ٭ہ"٭٭ :_5 :53 ۹۹1 37 ۱۹۴ ۲۴7
 ہ ے_و< آآ ى٣ 22١ ۹۱ د9, 5۲ ۳۲ ۱۱۷۹ ۱53 1۱

 د3. ی5 315 >۴ ۱ ۸۲ ٭ 5 ۶۲۹ 7۲۴۴ ٣۰۳
۴5+1 

 و ہرا ہ٣ - کو ب یک 8۹ ید و1 7
 57٦ 7 "ہ٢ ٭ع١ ٭٭ ٭8ث تہج ن٭ ٭م ١ مچ
 ۳] ۹۲۳۴۳۴ ٥ ر1۹۹ ٭ت تعا. ۱9 ۳۸ 357105 ۹ 7

 وج]٭< جم  ؛ ءءكرج 0ا56 وج 5۴5 ۹5۳۶ 8 ٭

 ۳9۳18۱ ک23 ٤58 "174371 ۶۱1571۶۶ او۶7 م۰ ہ اچ <
 19۶7, ا5ا 2371578 7۹]۹۳ ۴۹ ۱

 337 538ہ جہ ۹۳ 5 : ہ٣ اہ ۴
 1۰۶ 97۹ ک۳۱ مت وصص >۳۰۴ ۴ہ ۶ ۱

 و۷55 ۳5۰۴ ۰۲۶ 7۳۳۴ ٭ :٭8۳۲۶۴ 57۰۳۳ :م۴
 ھا

 7 لت 0 اَت تدئاٹ رش ا
  7 تب اد و وا ےہ اج :

 : ےس ےس کلر ٹاک لے 5 ٌ

 شی ہہ تہ وا
 ار اٹ لگا فا رادديتَم نتاخزصت ا
 ٦ ها یِنلا ةلاوُه ٥نورصَتَعي دئلعل ںیلگلل 7
 ا ہرٹمک لا اش و ےوتایاو بعلا الا 7
 ا ودقا دلا سلا مالا ہلال نا عام ا
 وا کلا ا الا نو ولا علا 7
 دار ولا یبا قل اہل ا م0 اح 7
 اس ےےےٗػے٤ک”

 6۰) بج >×٭ 2۸ 255 یو ہچ 531 5157۳7 )۳7 ۶

 7+57 ہ۹7 ج7٭7 +7 ر یطت 0۳577۲۳ ۱۲۱ (خع) 27۳۴
 مہ وج مم. ہو جر ۔ٌرب ر75 857, 7
 (]ججبہ ٭ ہ 7 ھجر جج کہ مو ٭ ر ہچرچپ یہ'٭ہ وج
 ۔ہ جج× نج ر ہمرجو × ]5ج وچ ٠" <٭رج) مم ج موج
 و3٭×+7 مجر ہت٭٭7 ہر77 ۳۰ ٭ن ٭ 7 دہ چا5 ہہ 6

 چ٭ ہد ٭۔ىی چرچ ہ7۲ تہ بچو ٭٭
 77۱ 7 ۱ ممر جیچ ج7 5۹6) یب 7
 نٰقر 3+ ي بج ۱ م5۳ ہو ہ٭ج ہت ہ۔رورڈک

 مرچجور مرر 7 ہہ ی  موجج ہ٭ڈجو 8ئيج
 ۔!۔جمجى ہ٭ وک مح ہ چہ 83 ]5 5 "۳
 ہہ 87 یی ہر جو یر ٭ !7< ںج٭٭ جہ ۳۸ 5
 7حج ہہ 7-77 ج3ر محر 88۰ ٭چ٭ ہ۰٣ .۸
 7ق زہ چمرو ہت, 5 مو ہ برج جہ 85 جہ
 ]7 + وہ نمر 25ج ہوتچ 85 وق5اد ھج قءر
 ہچج ج8  برجوج ہی +8. ٭8ئ < 82/۳8۳,
 ۰۳-77۲۳۰۰ ٭و7ہ۳<۲. تم 0٣675 ت7 ۳۴ پے77
 00 ہ7 7 7977 7 03۳۴ ۶۹56۱ م٥ز) ۵/5 1875 37۰,
 ہ توآروجحص " )26 777 73۱ ۹۲7078 7
 جہ چچ جے ٭٭٭ ہو جب مج می 8 جو
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 یَمَج لع نازعلاادساْهَرتاَزََ اکا ی) ل8 ۳٭.٭

 م۶٣1 ٭55] 77 ۶ا27 ہ ت3) 15۹۸۳۴ ےت+زو 3 ]۱
 یی درک ۲۳۲۳۹ 0 .ھ۲ک|۰ا٭ < م٭ ہ٭ جہ .۔ہ٭
 *ہج۹4 م۳ ٭ >۰. ہے ۳٭ عو-68( ہ
 ہد ۱۳۳۳۴۴ >۳۳]2 تہجد ےوق) 6 ۹۳۳۳57 986 55 5۰ ۹ت8
 "٭٭] او م7٭ ۱ ۳ ء۳۱۰۹ 83] 575 25771۱ ۳5۹7.

 یتا ٠ہ یچ سوچ قے ۱ م۴, ۹۲۰ * )ہہ ۳۳
 ہی مج مج ۹.]< : ہری, چ٭ 3ر8 3چج ۳٣ م٭٭) ٭

 نوح 2 "ں٣ مہ٭٭ ہہ مس( ےہ واڈان+
 7۶١ا ٭ ۔-(9]0۳8)) ١

 ہم۶ (55] ۹ (۳5۲۰1۶]۴ ٠× ۹۹۴ ۴ہ ٭ج ء۶۰
 1 5۴6 ب۶ +۲۹1۷۴ 9 ۷۷ ۹ 7721 >1 ]
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 ایف او پینلارفل ح۔۹, دا۹ 5۳۹۲ تہ -٣۳
 ےمر ہو تہ. و ہہ 866 ۱٭رظ ۴۲۳۳۱ ُسْيْذْعَلا ۔۔ی8
 8, 88 ج ہم مج جج بج: پ8. (۹م۰ مچ

 *5۱ نیلا ۔- ۷۴ ۳۳5 5] ر۹5 ×6 یو ٣ک ہہ

 ہعق ہ "وہرح 1-)۱ دچج ہ5۳ 6 :ر٭ےرو م76 <٠
 5 ۴۹۴ ۹1: ۹<. ۰۴ ۴۳۳۹۳۰۰۳ ×٭..5ب٭3 <۹

 ۹+ م٣٭ ×۳ یج٭ ۹۲۰۲1 ۲۳ 7 ۱

 نما ۔یچ ۳ 0۹۹۳۳۳۳۱3 ۱ ×× 37 ۱۶۶5۳ ٹج)
 7.17 ۹ ۴۰۶۴ (م٭2) ×۳۳ ب(×٠××۸۸, ۱)۴۳۳

 اتا 9۳٣٣۴ ××7۱ 5 ×۴ ربج چہ 3چ ہی

 ٭!اک, 11 ۹۲۹ 551 ڈ5 25777 8۹1 ۴۹: ۱ ک ۴1۹1۹7 5781 ٭٭
 چبا ہ55 >5 مہ |1 31۲1۱ ٭٭, 51۲ ةریبج ۹۹۲ 55 ۱۹۲5۹ ۹<

 ی5 ہ, 75ہ دیر 561 ۹ 7ہ: ]867 >تچروج ے٣×ہر2)) ١

 مما یا ربکت ٭ ءایربک تا۴٣ انک 8 ٣۴۴
 دجیرج یو ہووٌ ہجو٭ ہہ×٭ ۴۳۲ ۹۳۶۱۱ ۳

 ۹۹۳ م٥ ×۰۸ ۹۱ ہم ۷۷۰۶۳, ۰۹۰۹۱۱۱ 5۲5 5 ٦
 ت17 55۷ 7ق ۰7۹ 77 ی5 ×7 7۳5 < 5:۴.
 ٭حکرعا۹9 5 ہی 6 ,۹) م۹۱ 8۰, ٭٭< ۴ 86

 ۹9۳۲۲ ٭:٭۱ ×3۱ ٭ہ٭8 ۹,۱ 5 کتا 51ے 51۶۳
 ز۹۹ ۹ ی3: ۰7۹ 877 ۰ ۱

 زوَمْملا ےب ۱)7۶۳ ۳۳۳۰٣ یے ہہ >.٭ *چ٭٭ 7

 ]1 7 ۱۹7۰۳ ۹۲۰۴ 51۳.6۹ ۹ 7۹۴ت ۴۳۴ ۴57, ۴

 و. 6 رو جچ می جج ہ ٭یو ۱×۳۳ ۲)×ج ہ ۱33ہ
 ٭ خ. ٭چغپ ۹8م ہم ٠ر”. 65 53۱ چو

 ]137_۳ 27 7771 7۶7۳1 ]۳.۴ , ×.۰ ی7 ق۹
 5 ۔رج× ہ ق3. ہم و-عچبہ ۶+ مات مات 3<

 ہر۹ 655 ۶۴ 7ت3 ,٥۲ ک۹۳ ۹۳۰۲۴۳ ۹١

 ]۹ نص یھی ا5 5۲۹۴۳۶ بی جہ مج ۱

 وح مر مات کرو ۰۳۰ ج۱ م6 ہ٣ ہ۲5 ۴۴۲۱ ۹

 29۹ ہہ. ہہر - یس

 5ق 3ہ ۔5 ہہ 3۰۰۰ ہ8 8ے وجہ
 ۳)۳13 ہہ یب میم مم: ہم6 طو ٭ک

 674 ٭٭ )۱

 آم عک بو سج (صہ٭۹ جج ٭ہ واخ (؟أكم-آ
 <۱ ٥٠ج ۰-۴۹۳.٭ ہک ہ۱۳م۳۳5 << پچ
 ج-7ہ٭818۱ کتا ۶۲۲۹ ۹88 ۶۹ئ بہ ہحو].وج -حقیوج 7م

 چ1 15755۱ ٣۳۰ 537۳. 7ا 8۹ہم. عمیرع ۹٭

 >٭ 705 23۱ 5ا8 ۹۹| ٭:915 ٢ هعمایق تماق دقف تام نم

 م1 پ ہہ را ٢× ×5, 55 آ3۳ ہ5 مچ ک١۱
 م9۴. م4 28۲57 ہ۹۹ ۹ [۶71۹7۰ ۹3۴ 5۴ ٣3 ک٭۰ 6 4

 76715۹ ۳آ ۳۲۳ کا۶ ۳ ۳۰7۰-۱ )۹ ×نج ۳۰ 7۳۲ 911

 ك8ا و۰7 '“ت351 ٣×] (8:7ہ۰۳ہ) >۳1۱ “ت7: ج۳ مہ.
 چ7 مہ ۶ہ ٭ چ۶ 3٣× "8ز 8ہ ہی ٭ہجا ١

 88۳9 15: -× << << ہ ٭٭ہ ۱ ی 8ج.-ہ]م٤

 یج٭ ہیرجک 5ج ہ۹5 95 ہ م٣۳ ۶ج موم ٭(ی چک

 ]قو >۹ ۷. ء7 ہ۹ 5+ ہ۳ بہ ×5۱ ٭ہچ٭<٭
 555۱ ۳٢۶]۳× میک د٭5 ےہ ٭٭ 5۳ م٭یىج ۱ ٭ ڈب

 3ً +٣٣۸(ٛ ہ٭ 881/58۰ یو< 6۳ہ >۰ 7۶۴ 86 ۶۲ 7[

 ۹۹ اذان چک15 1 ×۳۱ ۴7 ۳*۹ ہم, ۰۶ ۹9
 8۰ہ ۳۹۳5 >۹ جہ ؟]ي, (۹۳أہک۲( ۹7.0 یف
 ڈچاک وج ۰. جہ 5گ یي مہم ۹۹۹ یہ

 (13۲9]015 ۱۰۲۹ ۰۱۰ ۴۹ ۶ت7 ۱

 >.٭۹آ کا5 ۹۷۲8 ہ7 7۳ 51 5

 ت3 7 ۱۳۵ ]5 ا5 ہہ کہ ہق جج
 جج ٠ 3۹ہ. ۹ہ ××. چت [ : و

 51317151 *)۳۴۹۹ ي77 1161 713۹۶5

 ئل تمدَتاَت 7 > ہ ہ٭ انا ھم ہ۲

 <٭۱۰۲×۹ 7ج۰ ۹۳۰٣۲ تر٭6 م3 م۱ 67۲۹۹ 5۲۳ *)7۹,
 35آ ٢ 153۱ ۶۴۲۹ جم چ٣( ٹچ. ٭ى, ہم ٤۴

 51119 ٣۲٣۴ ۳ت 7۹۱۷۹۴۴ هللا ا َُتاَو 11575 ر25٣ ۳۲
 ۳3۲ 5۲5۱ ۹5 یي م۱9۹ 51۹67 مور ید بہ >8 ۹

 یو2379 ]جن٭××٭٭٭ 1۴5 7<

 کچ ك۳۸۹ ۳5+75۹ ہ, ٠۳ هللا تتاو 7 0۷۹
 9۳۳ م9 ا۹۳( جہ[ >۰ ہتجچ؟ ٭م٭. ۹۳۳ مم بی ر

 ید٭ ڑ3 776 هللا ارتَتاَو 16 ۳۳ ہ۲ ہہ ہہ ہ٭ج٭ مچ٭

 م٭ 5 کا8 9 ۶515 97521 1۹۰ <1, ۱31 1۴۳9۷ 76 ۱ ۹۴۲1 7
 ٭2ج٭ اک 1 ۷11 >۹. 6 5۱ ۹:1651 5 7

 75ہ 567] ۹1 5 7۲ : 3۹۰ )ہت ۳٣۹ مم۸ ×× یم
 (محئاوقا ×۹ ]5ا >7 ۳۹۹| م53 ۳5, 8۱ ۳۴۳: ی۹ 286 ×۲

 5ا8 (م1۰1 ۰5۹ ۹! ٭(ج ۳ م1۹۳ جج” ہ *۳۲ہ ۱ ہیک

 ڑ3 للاارثَتاَو 5و >٭ج<. و5 ہہ *ع٭٭ چپ مچ

 ۳۰7. ۸۰-7۳ ۷۳۷۷ 7: ۹۹۴ ۱51 77 ۱۹۴۹: ۶1 ء71۲۷ :2] 7۹ 5 ۱
 ھڑڈ مال

 م۸َ مس ۷۷۴, 581 اچ 5۳۰۴۲ چ۹ 7

 وہ ۹۲7 ۹۲۷۳۴۱ ×۴ "3۱ ۰٣ دہ ح-٭ 7



 چحں -*×ب *قى ی۰ یت( یو ×0 ٹو ۹. ہ8 عجب ٭

 بہ 1-6 ۹۹ ۹۰0۹ ۳7 88 ۳7۱ ۹74 5.07
7۱ ۴۹ ۱۱۹۱ ۹1۰(۳ 11۹ 51۹ ۹:۹ 1۹۲۳۳۴ 

 ینخْلاآم یا پل ہ۹۹. ۲ا ۰7 × × ٣>
 5۰۱ م۸۸ * بت. مہ >٭ہإ ((۹۳۶ ہ۱ 87
 5۳ ددات 1۹ 1۶ ۲۴۱183۹ دص٭ ۱8 75

 ا0۱

 نتزالاو بردتلا نم ەآ منی ۷ :۰87 ٠
 8۳۴۹۰۱ ۹۹۹ 7٠ہ <]ہ 5۲ ۳٣۰ قم ؛ ("م۶۳۴], 58
 ۹ہ ؟و1 ۹90883 ١۱54۸ ی٭. حصے جج ((6٭ ۴<
 ۳55 ١٦٦ 5ت۳ 276 ء٣۳۰۳ ہ ذ۱ص( ۳۰ہ ۱
 ٭کر٭۹ 5 ٥٦ ×۹۹ *۲5۵ تم *۱ مجآ, وک
 ۔وبٹ٘-. وی ہہ درج موت (9< ہے 8۰ہ م٦ ہ ہہچہ

 ]چ۱ 6-5 <5 2 ۱۸۹) ×55 77۳ ۱آ ۹ ۴
 می یر ۱ وہ اورجب ڈ5 >7 ٭×۹) ۶۲۲

 5۲۳۳٣۹ 75۱۰ 577۶۰ ۹5 ۴۲۹ 8۱ 8 1۱ ک۹۳۱۹۳۰۰ ۳٤7
 ۳7 ٛ 5۰5 5۱ ×۳ : ممتا نل

 _۔- ۹. ہ51 53151 5781۰ ۳۴۱۳۴ 1, ]۱

 ہی ]۳۲۹۹ ۱۰×۶۹ 57:۰ 2۶511۹1 6 ۶7۹9 :
 583۳5 277 ×۴ 57۳۴ 377۴ (قہز س۶٤ ×۹ بہ

 نو۹ (38) ۶ : ہہ 07 ۳۲۶ 7ہ 815 عیمسلا هللاب ذوعا

 میجرلا ناطیشلا نم میلعلا ہ۵ م58 ٭١ زور ٭×۳٣٭ َُیِنَلا هلاَوُم
 ھالِإ هلإَا١ یہ مج مو ہہم 8 ٘ںیجح ںیہ ہچ
 5557 5 ۳ ۶5۹ )7ک م٣ ])ج ۴ 5۳۰۱

 >5 ۶۰ 5۴58 5] ٭*٭ ٥" ۳۹۳۹۱ ۰۱۶ہ ہم 01
 ٠8۳9 ٹچ 155 5۱۲ 0ا >557 ی5 ا٥ب م۹3۳۹, محص

 ف2۱۹ ۶ ۳ہ ے (۹۹58)) ۱

75 ۶-٣۰8 

 ف5 ]58 ۳۳۰ ۳٣۳ ہ .پآ:[9ہبہ.٭ ×٭ہم مودو دم ك

 3٣ 1۳8, مج: ہ.٭ ب: یکڑ۴ 3م نوچ ہل9یم ہک

 ۷| 7٭3۹ << ۱

 ٦۹×" وو< : +77 یو4 ۹×۳ ١ ]۹ا 7+
 1۳ 55 ہہ ×× و +م ۱8جی. سک 5565 ۱۳۱

 ۹۳51 :1971 ۸-7 د۰ ۱87ج ۳۳ ی١ *ہ7تن× (5۵)
 5ج 18971۳ : و ۶> 2776 ۴ ۱37 ۰۳۲ ۴

 251۱7575 187877 71 5 : 5۹ (۰ چہ ۳۳۶۰۳ ×۳7
 ک39 511+ ان6 5۱ .ھہ٭.5 (30) ۹۹٣ : ہہ <۹ 8

 ان۷۳ 75۹ 77۰ 1 ۹۴ : ۹۴۶۳۱ ۶۰5 ٣61۴
 ہ٭ ۳۰۳۱ ٢٣× ٣۴۰۰۳ مع× 5 88ج 84 ج۱

 ک9۰ 7515 ٭٭ ٭ب >6781 ۴۹۹ و٭ ۹ 2 8 ٤
 ۹۹9۲۹ 518 ۹۲۶۱۴۳۳ "ہ۳ 787 ۴< +51 بی ہر

 ٴ٭56اک

 7 ہدللارحںت

 : ہمسولوو : رک اس
 ا ہول لخئاوفلے -__ضا

ْ 
 ٠ تن مايو ف ودعو یدادعاد دیت لا وما نا اپ

 27 انک ےن _  0 11ا

 : ہو :
 1 تب ] 7
 : نه ليلاَءاوَسم ھ2 و وھ وک لعن نمو مکا ٌ

 ای سو و
2207 
 1 21تا بنام ویک نیتی -

0 9 026 
 اتا ناک طا نو نر نام ا.

 : ا یسرساھاضچ نت یم وا او واال
 رْفْعَتُم ۶۰ ۸لن

 _ تر او یا ا .

7-7777[ 
 ×777)77 7ق)۲۶ ہ٭ہ 75 دہ

 ہنی وس و ب5 ۷( 7ج7 7۰٢ و ز
 مر وک و٭- ہم: ہ٭چ ہ یرہ و ٭ج٭٭ ٭چچہ< 7
 جج ۷۱ ہتر×چ٭7 ہ_ 5۸۶۶۶ تآت ہچہجج +77 ۶72۸", 7)7۳۹ 7)5 ھ7

 ڑح ہ37 ]7۳ج بج منہج ہہ / ۳ 7)٣۳۹
 جج )جج ہیرو ہو ہیرو می یب ۳۱ہ ھ

 میر دہ :رم<×7٭ ”7ج 77+ و٭؛ ہ9 یو و5
 7377ہے ٭ہ یج ہ77 ہہ ی7 "ڈو <7 ۳

 *٭ے٭ مہ ہہو ہ5 ی وج چیحجو وہ قم ٭ تہ
 کوہ ٴچ مر ج یجب ”٭ ب٣ "مو 2ر پہ ٭ج عت 5ر
 میر7 77ر ُہ بات ہہ. ہہ 3٭٭ مح 77ج _7ی وج خر

 یچب بہ جہ ٭ یر ہ2 وچ < ع۳ بوی چو یج
 م17۳ ھم "ب۳۷ کک "چو ٭ب 8| مر ھ۷
 چہ77 ہ77. 71377۳7 77 جب جج ۳
 +1۸8 ہیر ہو حر ٭عیر۱ور ٭وی+ إ ہ۲ ×/ ب7 ورک 7
 م۷۰۱ ٌ|مر مروج جر موقہ ہ فرج ٭:)وحرج .٢× حب چرچ
 ات]7۳۳ اج ز77 ا7777 7777۳۳ ۱۲/7 7 ہلا رہ ۳۳ یر چ+
 ہ117 5وی+ ۹+ !ثج یو+ج ٭) یرج ؟ ت7۳ ء۳
 ۔٭< مہر ہڈذجو یروج موہ ۲۸۸۱ أیدجب وج چ ہ7٥
 ر57 ٭× ح ]ج۰ ہہ.  ہ ٔب_-٭ مہر جومے٭ی
 ور٭ہچنچر جچ ڑوقہ+٭ 8ةزج یرج میرج یو یک ہوجآ5
 وج 58 ہ5 ء یب برج یرکو جب مبروع
 ]چور وو تر جہ بچ م۳ج ہ٭٭ ہو ۸چ موچو
 ہ7 چ ووبٔوجو +1۱ حج یو. يوچ وج مو 7

 ہوہوج 7ج ؛ ہہو یجب ممجو78 57۳7 7۷×۱ 7 ز
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 (×5ر ک5 5۴ 51۹ ×5 ۶۱۲۴۹ ۶۲۱۳۳75 ہب +31 م٣۳ مرد
 +9۲5۱ک۹۸۲۰ 5۹7۹1 ا5 ۱۰نہ ۰ 535 *ا۳ 5۹۰ مو, <1 73 9۹۴]

1 1 +5 

 ےب5رآ ہ1 ۹۴7 5 ۶75۰ ڈو بج ؟يی ہم
 ۳۹۱ ۰۷۷۱ ۱*۶ ۳٣ ٭تہچک (ہ2)۔۔٭ ۳۲٣۱ ۲٢ ۳٣۴

 ۹ (33) ۹5۰۱ 551 ×35 ک۱۹ 57۳۰ ہ3۴ (۵رج)
 م۳ ۰ ۳7۳ہ : ك8 0ا٭ ہچا ک3 )۷ ٭ ٭ےپ

 ۳۳1 >۶۲۲٭ (۹۰۳۳۳۴۰۳1 ۳ت۱ ۲ ۹۷۰,۳ ۵۱۴۳۴۲ 5
 +۳۴7۰ م۳۰٣ 8۳۳۷ *راڈوے وج ووڈ ۶۰ "6(۱ ص6

71 

 7ک (38) ۳-0۳7 ما ک٦۳ 85 ۶۳ :× ہدو)×٭

 9چآ +19 م5 16 ان8 ر< ۴۹: )5۹ 5۹5 ۳۳۳ ٠
 ]ت7ہاواک 5۲5 5۰۳ ۹۹۰۰ م۳ ××٭×٭ :9ظ ۱ ۳۰ 5.
 158 ہ8. ۷۵ ۱۶ ۳)۱۹3 دات یھ ہجصوو< د٭6 6
 5 551 5۱۰۴ ؟ا٣5۳۳۳ ب× ٭ماخ ۳× : ۱۹۱ و3
 ۳ م۴ وکراڈ٭ کہ ہک ٭5 ٭ہ۲۷ ہ٥۴ ۱۹۳ 65

 88۱۰۷۹ ۸91)19::۹۹ 5165 *ا۶119869-۱۹۹11 (م۳ ۱

 ٭7ک7۹ (5) ود ٭٣ ٣ ( ہت ۹۳۰۴ : ٰق
 ۹۲5۱5۳5۹, 519 1۹۰*311 ٥5۲۳۹۲ ۶۶ ٭ڑ5إ ۴۳ ۹3۱027 ]۱ 77۹
 75 (38) 57 (ئ۳۰۳۷۳۶۰٠ ۹۲۳7۶ *71۹78 م۰. ہبج٭ قرج

 57 ۳ ہ٣ ۱5۳ ۱ 77کی (3ط) ۰٣٣ ٭ ہہ ۴ چ8
 8151159 ٠۳۰۰ 7 ۶ 51۴1۰ ۱517۴ ۹۹7 7151017۲ ۱55 9 ٭
 515۹ 7۰] 1)۶ ۹۴7 ۴۲۳۰۲٣ ۱ ک۳۳') ۹۰ 77× ٭٭8 (385)

 ے۔مو٭۰55 م8 ہہ ۳5۶۰ہ : چ5 5۲۰۳٢ ہ گو ]ہر
 8۰ > ہہ ٭۲ہ۰ چجج79رز ثبج جج یہ
 35۰9 یک تاک ۱۴۳ ٢" ہہ : ٢ یج 5ڑ. ×۲ ٭

 ×77 ۴ م٭9 بہ ۳6۱ مە, ×3 ۹۳ ۹
 ہہ عرٗکوک (ہ8۰)ر-53 آ53 ۹5۹۱ ۱۹۳۸)) ۱۳ ٣۳۵" د×

 گ1 ۹۳۳ 11۱

 ک5 0۰5 ۶3128 >1 ۰۳۰۱۹75 5۶5۰۳ ہ۰۴
 ٭٭3_ 57 ۱ ۹۰ 5۰۲۶ 2ء۹۲۶ 17711 5 ج:9۴ مر ٭٭) ۹۷

 حززکفنئیایللکڈ ںیلئساکیھت یوقیس یا رلان زئی ئل
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 ےوملاپ ایل نوعلد ریا دات دادعو یوردعام دیت لو بیل
 تن ]55۴ ہک 51241 515114 “اک 6 ہکٍ)×۷اتہو :ای(چي

 گ٭١ 158 ۴۱ ۶۱ ہہ, ہک 5۳. ما ٭]ج ک۰ ہجر
 ٠۳۹۲۱ حی تچ۱ ۹19 د۱۱ 3۳ ٭"]×۱ ہ٣٣, ۹ جو
 ٭(ک م۲۳۲۳۷۹۲۳۶٣ (۶) ×۳۶ ۳۰آ 27۴ ۴13 1۲83۱۴۲۳۲6
 ]۳ ۰٣۴ ۹316 8۴ ۶ےہ ×۰ < ہم۹۳۴ ×ج 3× ت۳۰ یگ
 ۹۳ا5 م۹٣ << 7)3 مج م٣ مے ہہ ۳ك ہ ہی.

 ۳۰١ ۴× ۹۹5 5۹۳۱ ۴۹ا 575۶۹۰۲ 5 5 ۱ ۳تو. ی ہچر٭
 ا175 ٭< ر اچڈا5ہ: ۳۳۹ٛ 3۳ ۴) ×۴ ہہ +۳ ہہ ٭م8
 ۲۳۶ ۹۳۳, ٥٥ (۴۴ ۰۰۰۳۵ و ک۶ “۹ ٢۱۱۳١ 5وج

 ۱۳۴۱ ہیو٭, مہ ۰۰۰۰۲۳ تاک ×× ۱۹) مج ہ9
51۶۹۹ 15 ۴۹۳ 7۰7 

 تے ڑ8: ۷ - ہ11

 515 87۴ 8۶۲۳۳ ٭۳ج 6 ۹۷18 5 57۰۶۳۳ ۴٣۴ ہ۰٣ ×7×)×]7

 21599 2۳ ک97 7۴۱۹ ۴5۱ 7ہک5 (3۷) ۴۹۰۰۳ :× و

 755 ۴۳۲۴ ؟1آ71 ۱۰6۹ 75 ۹ ۴۱ ,۱۴ ۴۲۴۳۲۳( 7٣۱
 ۰ اچ ۴--  3 ۳۴ م76۰ ہم ۴م : جہ وج
 ۶۹ 519 371۹۴ ۹ ۳٣5 2357 ×25 7 ہا: ک 86
 ک21 ہ۶ 5۲ ۹3۹ 5۳15 ۱ ۳:۶7 727ج5 (3۳۰) 7۶

 71565 ۱٣ ػ۲۲۳۳۰۴۲۳ 5۳۳ )××٦× ۳7ہ. 6 3×× ۴۲۶۱
 5151 ا5ا+ م۳۹ جات. م۴9۰١ 3ر 8 8ہ٭

 ںی

 ہ8 ی7 ۹.۳۰ ۹7 ۳٣۳٣٣۰۱ ر۹73 ×57

 ہ۳ ق5 ک٭؟  ٭785 (73:) ۰ 8۴6 ۴٥

 ؟5۴۳۱ 37 ہ۶۵ د:9وآاخڈ 808۳۱ .ج ہ٭9٭ 0.٭

 5 ہ, ل5۰ 01۴۳ 59] :رکج ×۳)۱5۳:3 ۳)۵ ۴۳× >آ رر

 ہو5 ×83 15775۳13۳ ×۳ ی+٭ >2 8۰۲

 ٦.5 ۹1۹ ۴1 (38) ۱۹۰۴ 68۴ 7×× ×ب٥چ۔ ٭٭ ×٭ہ
 ک1 7۹47 576۹ ۳3857 ۱٢٢۹۷ کا۹ ۹تک ہ۹8. ما 5

 ٢6١ ٦٦+ 5۹7۳۲ پ۰۳ 8ہ ۱8577 3875 ۱
 کال -) ٭ 9۳۳6 "ف0 ۳ 52۱ ہم و٭ یز ہ چچ٭

87 3۶ 7۰۳۴×* (3 ۴۹7 ۱57 ۹* 1857۳25 754 
 1۹ ۳۳۴ ۹۳۰ 5۳۰۰ ے٭جر٭ م۱ م٭ ور يب
 )۹۹-7 ×57 185, 5۲۷ >3۳--٭ ۹ ۴۳٣٣ ۳ا
 5۱ 57۳75 581 ۳7 ہ قو د68 .]۔-٭خہج ×ج ۴۴۰
 ہ5 315 3۱۹6 مت ہقتر حج ۱۹۱3۳۷ ا5 3پ ہو

 28۳۰۴ ۴۴ 5151 ا91 5ا5 ۳۳۰ ے۰5 چر× 7 ۱۱

 17 ۹1 *5۳۳+ ۳ ب۳ ×3۰ 7۰۱ 7 3۰ ۴ |

 9 چ۳ 6۳ 8۰۵ 8ہ. ہ ]0ٛا8اہٛو٭ یر ہج
 5 5۹۳۱ 8855 ۴ م7 ۱ ہ5 -٭ر ٭ ]6 8

 ۹۱ 3759 م۳ ٭55 8ک 1۱88 6۳. "۲5 ۱ می

 2۲8 55 ۳۲۳۳٣۳٣٣ ۰۵۸ ہت ہہ ]و305 (۵٢)ز "٭۹٭

 3۷۰ك۳۰1۳۲۷۹ تا55 55 ۱٠۹۱ ک25 7ہ ہک چت

 جم کْ٭٭ 7۶)۲513 - یت ٭ک 2۴۲۹۷ :رئ+) ]۴ )و

 م1۰۳۶ ہہ _(چ ہ۹ا. ×۲5ر3))

 کج 2715 ۰۳۰۴۷٣ 1۹) ٦-)3>( ہ2)و ۶ ×۱٠

 518 5۶۳۱ 8۴ جہ چی 3*۶ ہہ ۲3۶8 بے

 365117 8۳ 117۹6 7)۹ <۴ (۹)ک "۱

 ہ۷۸ ٭ 8یہ ×06 جیت یر مج 8ت جچع ہ

 ]ک1۹ (7) ۹۳۳۶, 5۹ ۰٣× ۹ 7۶7 3 .۱۱0ہ٭

 ۳۳۳۴ 71۶۴, ۰۳۹ ۶ مہ ہت 187ہ ۱ ۳٣+
 ٥55157981 ا51[ ۹967115 ٭)[۰ ۶۲۹ ۹)۱۱۶ >1۳۹ ×5۹ 7 7

 51 1۹, ۹۴۲51715 ۶۹5 9۹۹۲۴۱ 5+ *ر٭ت۰م ٭مج *ك5 ج8

 5 ۹۳۱<] ۹) ئ٥ز ٣] : ہ۲ م۳۴ جہ

۴ ۴۹۱ ۴3۲۴ (7311) 375815 ۴515۱ ۶۳81۹۹ 515 

 8+ م۳۳۰ ۳5۱ 5ج 3 7×. ج7 ہم مہ بج: چج

 *؟(۳۳٢ج)ہ م٭٭7۴ ۱۷۲۰۲ ۹۴5۳۰۶۰ *یات ْقج م۱ ہم ۹و8 : ہہم

 1٤| ۳1۹6 (3۴ ٭اگ 8۱۷۲۷۱ 58 20 ۹15۳ ۶۶۹ج۱

 ۳۳-۴۳ م۴ 5718 "۴۷۳ ۷۱۱۰۷۰۳۱ 7۳ ۶٣× ۱۰× : 7:)<٭27×<
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 ی8 ××. عو ٭م6 ہ(۹۹۱ ۰۲3, ۳۶۲5 -۳5[٭ 5۱۴ ۹٢۳ ٭
 ۶575171 7۳۲۳۰۰ م۰ ہ۰ ۴۳ 8۳و۹۱ 6. ٢۶

 5(7 ہ75 ٠97 م٭۱ <ہک ہہ ۳۰9-۳ 5
 <۲ ۴۰5, ۰٣ "م٭ ۵۳۰ ۰ 01 ہت (۴

 21 7 ۶٦ ۱ کا۹71۴ ۶۳5 ء۴۲۳۰ ۴ 11۰ ۱

 ے5۰ یققر)م ۹۲ ۹۱ -٭5 ۔ی ۱ رو >٭ ت6
 ۳9۴ 185۱۲8 ۶۹۹ >۹ نو ہک. ہج--۳16 1
 +576 ک۹۰ ۹57. ہ *۳۴۴۰ ہم ٭٭۱ ۱۹۹۰۴ ۰۳۶ 7

 و٤3 ۳7۴ 515 ۹'6 51778( ۶۴۹ 715 ,7۹ 71 1۹2 58٣۳۴
۱ 31 5۲۹۹13 ۶115(۹ [ 5× 

 ڈس وَ نل تاب ۹۴ ةَدْمَمولااو مو اح ۱
5۲9۲5 ۹۹11 512 

 یجآات >۰. 5031۹ : 3۶٣۹۹ ہ۳ پ۰9
 37+ 3.۹3۳ (ح3مرم 5 تا ۳ ۹ ہیک ۶ ۴۳ ۴7۰٣۴۹

 ۰-۲ ہم 8ص ۱ 73۵۰ یار ہ5 ]3+ ۴ہ ۳
 م2190 ۴777۹ 1۳۳۹ ت1۴ ۲۲۱ 77ا 5477 أ1۴ تاچ٭
 5۰۱ ہ۹1 -٭-۳۴ (ی ح5 ہہ "[؟٭ ۴5۱ ٭
 0-۳ ۳< ×٭٣×٭×٭ ہ×) ٭٭ 7۹۹83 ۴
 ہیک و یت ہہ 85 555۱: 5 ۹9 6

 ے۸۹ ڈا بد ہااکج٭ ا٭۴۰ مک ۹۱ ×96 مہ ٤6
 ۹۹9 3383ا ٣< ہ×٭۹٭ گی. ۹۹6 ة5 یے ما

 ر۹1 ج۰ ٭ ٭٭ ہ٭× ہار لْزَئاَل
 كا ِْيَتنِبي >۳ ×× ہ3۱ بی ہے: ّٔص)زم ٭

 غم ہ5 ۱۴ 6ہ مہ ۹۹۸ ۶۳۳ 5۰۳ ۲۳٣۳۰۶٣۳۸
7 37 ۹۱۲ 1۱۹۴ ۹27 ۹۳۹۹1 ,۴5859 ۳۴* ۲۷۷16 

 "0, 515 5۳ 577 1۹775۹ 5۳5. ۱۹76 ۶ا٣۳ 1۹۹ 715 6 ٤
 تا157 7۳۳۳. 9۹ ۹7۳ ۳۱+(۰( ۹۹1 ۱۹۲5۶ ۹٦۴۹

 ُهَنِوامت ول ںیم دئا ہل نیمایلخ ۹8 9۱ ٣۲

 ٥بم م۹ ×18 ہرمز لت الآ "۴ 88ج وت 6

 ۳5۹۱ ی5 >7× ی5. ہہ ۰)8 یر ہہ ۶۳٣
 15۳7 ہ۳ م۱89 یاتآ ڈرو ۳۴۳۵ ۰۱۹۶۹8) ہ۱
 بج, ۰۳٣ ۶۳۰۱ ۰۰۲۰۳ ×79 ہا یت ۱:13۴۷ ۴۱۹ق 5 7
07 5۹۹ ,۶۲۰۳۰ ۶7۰۳ 5< 7۳۶1 58 78 ۵۹3۶]1 ۱ ۳85 
 یچ م ۹و حمہ.گےہ]و مح ہ۳۴ ۳۹۳۱ 3۳ٗ[ ۴و 6

 5۲75۱ م٣٣ ٭ ۹ >۳ مو ء۱۹ ۲٢۴ 8٠۲۹۴ ہ
 77,5 55 ۳ ۰٠×٣٣.٭ ہ۱ م۲ م٦ ہہ

 مچ. پو

 ا60

 زیروڈایاد رٹ نارقانان لیلا ںوچر یما نیرنءاجامہادرھ کو
 ی1 قح ۹۳۹ م٦1۳ ت8۹٣٭٭1 777 (

 7.۴۱ ۹ ۱۳ 511۶ ۹)٠۰5 5۲۳۴ م۰ چہ ۹
 د۳۷ 5۲75 7[۹1] ۴ ۹)۳ 21۴ ۹5۹| 7< 5, 581 53۳7۲۳٣

 ج۱ یہ8 ری خو چو ]مج 18ل ميں۹۱
 38٭.3.+ م۳ جبآ3 ۶۲۷۵ ((۳۰ ۱ 5ء: ک۳ا (ء(.

 53 بب م۱۹ ۹+ جیو ۳۹ 98 ٢ 3958 ۷٠۳۹"

 با ہ ٭م٭ وج ۹۱۴۳۴ 5۴5۱1 ہت ۰۰۳۶ 5 5۳۶ ۹ ۱
 ٭ح- ٢× ۳ى ہہ ٭۳۰٣ ءواح یھ ہدو5٭ ۴۳ 5۱

 د۲۹3ر39-ء5[1ك8 یم ٭۹۱ 5۳۹ ک1 518۱۰۴۹ :٦1۹۴1
 ×19 71۳۹ 591 (ہ5191۲۳۹ ×۳۱ (38۳] “1 جج 519719 67
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 قاَيتلَتَبَدلِتِسللَداَجْمتَعَكيت نیہ.
 ے8 9تک ہہ ہک 255 01 ۹19875 ہ81 ۴۰ ٭

 ترو جا سہ۹ - 15, 5۹ تا۰ی ×۰ م۰٣۲7 م۳
 کف3.0۳۱ ۲۳۶۳( 318 715 5, 5131 ء51۲۳ ۹15۹ ۴۳۴ ۱

 نکا ازٹیمایلا25) فواد
 ک۲5 5139 ۹21 519715 6, 8191 ۴1۴۲۷۶۹ 7۲١ "۶۲۳ ٭ی

 2۹ 51 ۴ ۴ 7۲ ۴ ہک. ییہ ۰1 م۰۹ ہہر
۱ 1 9791 7۳ 77۳ ۵ 2۳۳۳۲ <5 ×۳۳ 

 3۹۹ : ہ× 381۹ 8-۹ 6 5 ر7 ۹)653 ۹۰۳ ××۰٦
 ٭ 8 819۲1 9۲1 ۱

 2 قا آنا وکلا نوکر وقت نا
 5 ×8 اھ قا ںی

 وار ۹ ز۳1 141 77۳۹6 15751 728٤ 777 :77۲۹ ٥5777
 ۳۹3۴. 5ا19 م5 ک۰۲ ۴۶٢ ٥57۳1 ب۰۱ 58 5151 ۶٢۹۱

 ی۰٣۲٣ تہاو ۹1۳ 31۳۳ م۹9 5۹۰8 ہ٢۲ ۹386 ٭

 ہم1 ۹8 جی (م 1۱ ۹ ۹171155 ٥٣۲۴

 تیرکلاددیح یصح رک 8 یہ ۱۹7 ہم ×۰

 1 86۳ ۳۳ ]قہ ۰3۳۱ ہ۳1×5۲ ج۴ 98 ۹ 5

 د1۴ 91]5 ٥5511698 217ت 7 11

 ہظاو لب لیپ دامقلا مون رخن وا اوہ ما رااعھ نل

 ٰ نیت لخت
 ےہع 58ہو. 5 ہ۰٣ ے٣ ہ٭ە ۸

 ۔ےج+6٭585 5۳۳۰۹ <۳ ۹۹۳ ۹۱۱ ۹۷ 5۱۳۴۲۱ ٣۳



 تھا دت سمت ت ت جت تک عا دجاکخ کد یدعت عد یاہو دین عیسج سہ دی حج یا یس اپ ال

 رک ۱۳ ۳٣۳٣٣۳٣ ×۲ ×]٭چ٭٭ :ت ٠ک چ+]چ

 7۰ ۴۵ ۹۳۸۷1] ٠ت ہہ. 1۹. ہت ج-×٭ "تمہ

 71ج ۳٣۳7 ۱ 77۰-۳7۳۳۳ ۹)5 ۲۰۶۲ 4 3× ح)×٭
 5۳۳۲۳۷۵) *۶۰۳۰۲ ۲۳٠۰ 8ہج٭ "ےہ جت وم

 ٭ا5۹451 ۴3۳51 1١ ل97 ك5 6)۲۷۷۰ 33۹ مم5 جی

 ہ9 ہد ہہ 5 ٭ ا<کت+ جی >۳ ہے ہجئدچ

 ]اچ ۴:۱ 7)7 5۶7, ×۷2 ت ۹ >تہ٭٭ چ٭٭ و ٭چم

 5 ا5 ٠ ٭5 ۲۳۳ ٭×٭ح ہي ہ٭ہ ی

 7ج ۹7۶ ۹ 77 ۹۰۳۰۰۵۸ 87۱

 ہ۳7 ۴ 5 ۱۰۳ 2 ۳٣٣ ہہ .×
 ا5ا ۴۳۳۶۸, ۶۴ کا5ا 75۲۳۰۶ ×۳ ٭ ہم۶) د۳ ×× جیچ

 یە|ا 581۹ 55۹5١۱ ك5 ×-۰۲ج ]و *۰55ی م)و 8جج< ر

 ۹, 5۳ >×-٭٭ ہ٭٭ جی مد” ہنسچج

 ہہ جو. 6558۴. 3:5 دات ۳۳ 8۳۴۱ 8

 ۲5۹577 >۳ ۱7۳۰ : میر م] 8ہ وج چہ

 ۹۳ >5 ٭×٭ ×× ى ٭جے یر موہ”

 1۲۳۳۶ ك۴ 5۳7۰۳5 ۹:۱۹۳۷ ت٣ :۶]) 7775۰۰ نیز ناز

 مارنا ۴ 5۲ ۳۳۴ >۴ ح٭ و ×× :× ہ:٭٭
>8 313۹6 : 51۹ 

 ,٥۹۳۷۸۸ ٭ ٣۳۳۳ ۳× ہ٭٭:ق×٭ ٭ہجب جج”

 یدڈرعم ہ۹ يج٭ جج ]ي 5ج یچرہ -ق ج

 ے55: 55 *× مہ ڈںج و مج وح0 جھکا

 55 ہ١ ۳× ٭ہ و ہت ×× 8ب مر چى

 ك9 5175 (ع(0)ر ہ1۹ 3۶777 ٠۹ ج)ہ< قر مج وجہ

 71581 (78) ک۶ ۴۲۴ 17557 ۳7۶ہ :× جا 3ز ہج٭٭ >۳

 ۳۷۹ م7۳ ك۳. 156 ٥۳ ۳ح7 ۱ ۹5 ای و چچو

 11157 7۹ ٣ 7×× (78) ۴۶۶۹ :7)5۹ >۹ ×.7-.٭0 2۱

 867٦7 ۳۳( ۴۱٣ 5ہ. جہ٭٭ ۳: ىطر۔و و

 ١۹۳۳ ںي٭ ٭ہچ جب یمر یہ وج ہ٭ج

 78۳7۶ ۱۳۳۳۳ ٣۳۰ 9:7۳) ح.) 3أی٭ ٭ج جج یدورمہ

 ۳ “)ات 07۳5 *۳۰۴۱ ۶ ۱۳. ٣ ج×××× ××
 7۴ ٢+۔ قو ج37, ۱5ق ا

 5۳5 ٭1۳۳۰۶ ۰۰۰۲۳۶ ٥۹۹۰۴٤ ج5 ٣۴ یب٭× ٴءہجج٭ جم

 ہدفا۶ 5۳۲٣۹: ۹۰۰7۰ ۴5 ۳۲۳۶۳۰ .ہا۶ع٭ ہہ ٭٭

 71155 ۴ ٥ ۳۳۴ ۴57 ۹۳۳ ہ۱ .ہ.۳٭۱ ر7 < 7۴7

 ہدآ 7+27 ۳ت. >٭6 25۱ ہدح 8۳۰ مم ٭٭ جاتی

 5155 ۴۳۴7 ی٥5 ×٠ج مہ ہ۳٭ >×٭٭ >.×۷۲× ۰ 85: ےح]ہہ چچ-۔

 015 716 7555 5)۳ : ۳۹9. 5۳۰ ہ۷ ××.

 *ا5 87 ۲۱۳۲۳۷ ٦× 7٦٦ ب١٣ ×۳, ۰۲۰ 8٭۳۳۴۰* ہم
 نپل

 نیلا نکا کن ںنئا ناک ک5 57۳5 ہ3
 71 5۳۴٣ ۱۴۳۷) ا۲, ۱۶۰۶٣٣٣ ۲٦ 7۴ :ج٭٭٭ ٭(۳۳ یج×

 ٦ اورفک نین ةتؤاتاع الامر : . ھ9 پو

 ہ1 ہنی نا یئارم لا ناک یت و ا کلا دال

 ہ1 دون موت مداح نیلا نادر کندب لیک نآلوا یسک ان
 لنا نع کلو او  ووع با لواو اس
 اھت ال تر ید نئ
 ا ناک ان ا تا بیا عا لوط و ان

 لعاورم اوون اید نیل ور اد نیزلا قوانین اج 1
2-1 
 یف مان بزم کلا را نر وا اج 1
 یف تال موم ڈو ہما نا ںونا ایک اج 1

 ۔آ اگ فوت او نوا نوا شا لوک ںلج قضا نکلا اپ
 فو نمو ندا نشو میم ناریل مایا 1
 مادی نا ماورا مدعا ا 1

 ہزعيی٭وق ا
 تک شب ھخ رخ پ شپ ٹپ بھن وک رخ غ خر رٹ رخ ےہ ےرث رہ من فیر :. 0-۹ -8ڈے ۸ے ےن رخ ے۸

 م) ے ْ٭×٭٭ جج ؛ پچ پچ جج ]دہ چپ

 4)+7 7ج ٭ج  ہ ہہ جج ہر ج1 چو جج

 مر ۸ چک :ہب-٭٭) ود×٭ر مر ید ]رر وج و

 ۹757 2/۳ ا 777۳77 77 5۳7ج × تاج و؟77).۴ر

 5× < ج٭ ۶۶87 ھہج ہہ ج7 ة2 ہچ جر ج ہم

 ۰۳7 ×8۱ مر و موج بج چرچ یو مچ ہ

 ہ1:777[5 ۳٣× 737ت ؟چہ ×7 مج مج وچ وج چچچ

 ا97۲ ب٭٭ ہجر ے٭) مچوژبچ یر جے نںوبچ وہ

 51۶٘ 57۴ 77 ٣:5 مج ہجوسورج مہ مج جچسو

 ۳۰5 5۷۳۷ ۶ )×۳ ٭ تہ. ]ج٭ جج موج

 5۷۷ جج × م۲ جج 5ج: در مر

 اتڑڑک جب لہ7 ×۳ ٭]چج میجح ۸ ]مج وچ بے

 77 تيوج٭ جب چ مج پں یوسووج مہ مچ

 7ہجج ہہ یج ×۰۳ 77× و ہ7” ××

 ا می ہ75 ہت ر ممر عار و جک یرووڑ چہ

 ۳۹۱ اک 7۳77 ےہ ہہ اہ رہا ر ×7 مزہ

 ا7 5ت9 77۷7 57 7 ج7۴ ]077ہ جج ہججج

 109 77 ) ھ7 ٣۷77 ج 77× جج ی٭ ج۳۳7 ہررج ہہ

 ۴)۳ 77) م۳۳۹7 ۳ ہر۳٭ 7٣ ی۲ ق7٭ 7ہ ×.×ر ہججچ

 وج ۱777+ ۰ موہ جج عج جج موج مج

 ہوس ی۹ ×۲ یرجو مرچ )مو د7)ح ر]-.ی بچ چےچچ

 8٦۷۱( ۱۱۱ (3779] ا٦ ٭77 ٭.96 ٢ یىی 6 یچب يرورو یہچ ھچچ

 ٭ 57 ٭رو  م۔قج؛ ہت  ہوچ5ی 20-- , ھ85 مرچ جہ

 ]نر ] ۳ج٦ ۱ ہروچ ۷ی عورجچ ر



 ہی

 26رہ ہا ۳۳×۹۲ 7۳ <ڑ 8 3۳9 ۴۹ ک2ا ۱۹۴7۲۰۱ ۶۰

 1ڑ نوچ < ہ۰ عی ٭×۶ ٭قا8ط5۱ 8 ۶
 377515 ۳٣ <٭ ×بہت حا یج ر57 ۴1۹۳۷) ۰8۹ ۳۳
 وع ہ٦ و٤ ×۲ * کچی ج۹۲ "ہ۶ >×>ب٭ ی٭
 8اتس 367.76 واہ ہ ھ5٭ ۰ 7

 م٭ہ٭ 89 و ےہ یر جم مد ء5۰ چ٭
 ×7. ۰۴ آن ۴۳۰۳۴ ۹۱۱٥ 5۳ وٗلا7 6 ۹۰۳ ٥۳

9861 

 یو ×× >5 ز31 ب6 ۹1 75 ۶۱۹۰۴۰۴ 777)
 ا5 3ی یو ۳۳×٠ ٭3۳]0 ۹۰۹۰۳۰۸ ۰۳۴۶
 بج مەووجد >م"3.٭ 1× پ۳ ۳۹ ۹۲ .1.۲۴٭
 مچ پہ ہ +۲۳. ۳٣× يہ >۴ >۳ 7 5
 ا[ ہہ: ہک ط×6 ×5. ۱۹۱ ہ۳۶ *۲8۳ ھ2755 75

 یجرصو م٣ 6+3 2۰آ 777۴5 ۱۳ 3717 ۹31318 77۳۹ ۱۶٠۳۹۷
 یور م7 ۳۴ ۱3۹) 5۳۴ ہہہ ۰ “3۳ 5۹5۴ ۴۲5 ٥۱٥57۴

 جج جر ھجب ×۳ ہ5۰ ہ× ۹ ىك۹۰٥ ج۴۶
 ]5 ی۹۸۹8 761۱

 5 078 32 ۲۳۳ کا67۴ ۹3۰ 1
 5-57۳7 ۰٤ج جہ ٭ م۰۳۰۲ ۳٣× ا٭7
 ےک ۶56 ہ 2۱× ۵6۱ 5۳۱ ۹5 *18۰۳۳۳ ی۳۹۳۹ 95

 ے ہر م۴ ۳۱۰٣] ۱۸ تل7 ۴۹ *ک8۹ (7:ر-م٭ ٤
 فض ہ۶۹ ٭ج ٭م٭٭٭٭ ج٭ مچ ہ) ٭ ہم ۹ك
 ںیجت ×× ھ: ہہ ت3ج( >5 ۰۰۹۱ ۰ 5
 دج ]7< د۷ مہ ۱ ٭۲۳ موص ٦× 75۴ 5ا۹۹ ک٭ ہن
 یم وج م×٭ وو بہر ط× ]م۱ د٭۷ یولاک 5.5

 ے٭ ۹ یئر "م١ ى۹۳ ۴۴ 1۱

 ہم ج٭] ج3 ٭ت ۰< ۹5۹8 ۴۳ ی٭۱۰۳۰۷۰۳۳ 7
 إ ڈی مہ جا ت۳۴ ×۰ ۴-7 ۹۳۹۰ :۱۱7] :۹57 ھک
 یم ٹو :۱3) ۱۴ ج۰۷۳ 9۷۳۳۳ م×٭٭., 9۴ مج ۳
 ےہ جہ. بہ  ×٭ہکا3  ٭) ۳٦ا مہ جہ9 قی
 "ے3۷ ہد3۳ مہ 3۱۰۷3۹۳ 0۰١ ؟د و ہکارک ۳7
 ہی ہ ہی ×× ہص ات3ج7٭ مم 5 ۴۳۳ ۹۸ ۹۶
 ۳ ٭×؛ 5 57 ۰۱5 75 ۴5, 51 5ا۴ ۴7 1 1۱
 بو 4 1ت9 7ا (×2) جآ٭٭۶٣ تا۹5 ۹
 -٭8خ٭ . 9 .٭ یم. یہ758 ۶15 31:)۔06 68

 م۴ "۹5 ت3۳ ۹ ۱

 ٹج مج ہی ہ٭ڈوبک ڈے (۷۹ك ص5۰۹: ۴+
 ڈ8 ]325 (56)رم م۲۴ ٭٭ 5۱8 ۹۱۹۹۲375 7]
 ۔ے جود ہبہ م٭ ۳ ۱۹ ۳۱ ۵ہ۹ ۹8:2
 ۔ہٛو-× 17 ۱ ۴۲ ب۳ تب5 5 ٤ی چڑ

 إ مج پیتوو٭ یر مج -3۱ 875۰۱۹3 ۹4 و
 ور تےہحہحر ہ کاڈ وچ ہ5 ۹! م۳ ۳1۷ہ ٭۹ ۴5
 حج: ک5 ۴15 56 ۰۶ ۱۰۱۳۹ 7۳۷ 577۳+ ء۴۹ ۹۱۹۲۶۸ ۹)
 تن ہہ. (8) ×۰ 7713 ۳۴۰۳: ٭ ٢)5 ہہم ہ۶

 اڈہ ہمہ: ا3 اوج چپ مد 8۴۱۹ہ ٤۹ :۰٣"

 تیا

 ۴-0۱۳ 7٣ص ۹۱۰۳۲ ۹۳۳۰77۳۴۹ مج ر ہ09 ۳۳٣۰] 7٣×]
 ٣ ہی ٰہ کاوک 5۱ 5۲۳ >۰ .چ ]وی 5۱

  ۳۶ 67 7 ۹م7 مہ  ۳٣م+۱ حت ہروررکص٭
  +-. ) )۳۳۲۰ [6۱ >۱ہی واک پچ ٭ یجرک

 ج۱ بج حج ٭+ج٭ ٭ت5 جج : جب 3-۲ ٭ عج
  2(0 ۱7٭ ۱ ک 3۷ب 5577 ۰۹۹ ۳۳۳٣۳۶

 ھم ۔ن ب٭ ہب عی ۴۲۳۳ ۶۲۳۷ 3 ۹ ٭زآ٭513 ۴.۶ ہکا
 ہہ عج 7۹1 ہ29 ٦ہ 5۲ ۱۹۳۳۰۲۳ 33.8۹
  7. ×۳ت8۰ یب 2۳۳۶ ]5۳۶" ۱١۰۳ 77 1۲۹6 1×

  ۹۹ ۹۹۴ 0وت ہہ ہ۳۹ >۹ ہ٭ہ٭٭ک
  675 ۳٣۱ 1۸ ۶1 ۹۲۳ ۱۱۲۳۷۴( ۹۱۴ 7ما مات

 ۱ 7۶3( 851۱گ 7757 ۹ ]8515 2۲۳577 7۷ >77ہ7

 ۱۔39 ۶)۹01 ۶757 712502719 و15 14۳۴ )771
 تاب 5۳۹79 159 <0 ۳م ہی,ح تو میپ و8
 جد د٭۴ ۲7۳۳ ۴۹ ہ۱ یو ×8. ب١ ک 5
 ہم یا5 ۶۸ ہ5 ہہ و۹۳۳. ۱۴6 ہ٭جج ]0۸ مم خ
 ۔ےہو×٭٭ مج 75 5.56 ہ۴ یم م۵3۱ 8ک ٭ 6
 !۔ےبودو ع. مج و6 محو ٭ہج نم مج 9 ٭
 6 ہ1 م٭ ۳۳ ]ہ۱ تمہ آج ج۱٠ <ڑ٭ ۶

  میى بی جج ٴ ٭ہہ٦ہ مج ۶19۲ ×3۱ 5۹. '
 ۔!مچ ۴ ق) ج×۰۲۳٣۴ 7۴ 9۳۴ ۶۱ 57۳ ۴۲۳ ۶]
 ۳ ۴5۰.۲۳۰۰۰ ت7۱ ی۹ ۰9:6۳ .۹۳۶۳]
 ۹۳۰221 57797 1)۹۹3 7 ۱ کک ۱3۶۳ ۲۶۴ *19۳
 ۴ م7 ]ہ۱ ر2۹ یک ۸۲۳18 ۴ 719:۹ 7*7
 جمع ہ ہ5د ہے ہ5۱ 9< 13۳5 ۱0۰ ا 1۰۴
 41۰1976 (89۴۴) 1 *ہ٭  ک23 77۳۹ ب۷ ۶۹)713 ۲۹6+۹71 ڑ٭چ
 30ہ 85 ہک, ۲۱ دت ج۲۰۰ ۹۹82 855 , 6
 .٣ 3۹9 ۳8 یا38 ×۹۳ ۵۴1 7۱ 50 3015 ی5
 +8 ×٭ م۷۷ ۷۳ 1558 ۷ 51119 377 *(37۴] ۴ ء6

۹۴۴۱۴۹ 1 

 ٣۱۳٣٣ ۶۳۷۶٣۶× < )38( ٦×) مول ھ۳858 7۴
 7 ہی ۱ک ا ہہ ہ7۹ ۳ مح 0ج

 ۴ ٣۶" جوچ5ےپ ىمر ہبہ كم *ہہ 9ج 8096 ہ
 ۔آ۔×٭ 5۱ 9۰6 ۱:3۳ بج مات ×م 5 "1 ء61
 اج ہم “19 1۱۰8 ۳۰۹ 9١ ا5۶ 7۳۳, ۲۳٢ <ز <
 )۱١9 ادہو3 ود جے 6۶ ۱ ۳۰۹ م۳۴ ×۶ ٭)٭ 8
 +2 ×۱ ہے ٠٢ 8٣ "ہ٠٢ *ہ7]ہج٭ تر ہي مج

771 

 ی۳. ہہ تچ5 ہجر ۹ ھ٤58
 ےہ ر3 ۳ہ موج "۳۳×6. 67 5 <(۴۳۳)2ج> ×77
 نوب ٭گآانح جی ۳۱ 5٣۰6 بہت 0 ہ..٭ ہہ ۴
 یوچر مو۱ بہ7 ہی ٭ی9٭٭ ٭می ہ5۱( ,(,۴
 × ء۹ ٠۴ *۲۴۳ ۱کا (22)۔۳٠ ۴۲۴ 2: ۱

 ۳ 1۹ 777 م5 ×7۳ 3٥۳۴6 تا ء۹ ۳ ]۲۳۰
 کو775 ٹج مج ۶131۳1 355 156 1 ۹۹۹۲۳۶ ۴7



٣ 

 ا7۳”٣1۳ ۶۰۳ 55د۱ ڑ4 ××” >-× ہہ جج ہر

 5 51574 251۹۹ مج 3ک ہ97] 55375 33 ۹۳۳

 (ئاآ)۰' ہہ ۳< 5868 جر نوچ جوج< ٭۴ ×مو

 پا2 ا5ا ٭زک و7: ٭ہ ر

 راتکلا لا یه ون هيُم ون لن َ و ےت. ہقچ

 ٭٭ ×۴ ہ> 59 ہاٹکو ہے ہہ "ہہ٭ ]ہو ]ڈ

 5۹ ۶۱۵,۶۱88 7چ ١

 نمی واللہ ید دے3 ج٭ ز٭٭٭

 50 5 ۳ ۹۰ ۴۳۳۳ :ڑ۳۳۹ ×۰٭ 7 *:)م77۸.-:- ہ
 5۲1۲+ *ز1155-۳ ١

 ک5 57 ر٭ مہ٭ ہج "۸ م٣ مم٭٭ عو٭چح

 اک. ک۳١ ہ ×× ی ہب ہد 8ج جج

 78+57 ت٭ پيب ہج_ ڈج یچ 5۶.۲۹۹ 5تر ٭783 ۱

 713۷7۳۳ 57 ×ک ہجج راتسوچس ×× ٭×٭×1یکچ
 ےرس چرس

 ۱ عم

 اتا اتوار ۷۹, دہ( -.٭٭٭ -3٭ جو وچ

 آ15 ٦× 7۳۰ 718 ٦٥۰7۷ ×رج ××. .-٭۰ >۰ .> جہ.

 جو5 ۹۱ <7. 18+ ہجح ہو3 مو چت

 ہتجے٭ تک, ×۱7۳× 3577 ۱5۳۷ 5۹۰. ج چچ وچ۔

 تی ہے کک ہوثآ ہد ہم 2ر و 3٭ دعب

 55 یے مجحب مم چی و وق وے

 79۳77۳ 797 ۳۳۴ ہر ہت]) ہجج× ۱< ۱ ×۰×. وک جو

 م۳۰۳۳ 5 ثب ]55 9۹۸5 د٭۳ ہ3۳ مچ

 7 7ك 55) 5۶5 ×× ۹7۰۷ 7:۱۳ :×-٭ -..7ہ٭

 ٠ت ہ ×۱ ۲۴ ہم-َٛ×××٭ ہجج ہو :جج٭٭ و ہد

 تاج تس, دی ×۳× ٭× نج ہہ وی مو رے
 جول

 نشو یف اذا نشومکیم نکیل نیو ہ۳ ہ۴
 "کک ہ8۸ ہا ہ 5+ ×× ۸١ 87ہج ہو مج

 تاک >۹ 5 .ہ ہہ ہ5 ہ×ہ٭ "×۳ قلت مد م

 نکا ۹۴ 75۰۳ ز٭٭ >۷ ٴہ٭ 8۷م چی *جچ , جو

 275:7 715 53) 5)3 (۔]× ید ہص. آ ہور

 5 ۳ شا کے شتناَتپ ٭ا؟]ات )٠۰7۲۰۹× جو

 5۲7, ۹۹1۰ ہ5ا7 ك5 1377 تر7 7ج موج ہک

 ا3۹5 ]۹ <۱ یا تر۴ 87۳۴ ×7× ۱ ہم. -چ.

 5ج ا۹7 7۹3۳) ۰۳۳ ۴7 5۰× ۶ہک >), ×> ج7۰

 ا5 "۹۸۳۲٥ا 5۲۳۳7 ۳7 ہ٤ سر3 ۱ وج یج ۰وم

 ڈا ۴۳ م۰ ج55 یڈ کگ ا٢ یک ہ۵٥: مم

 ٭ٌ۔ ہج۔ "مم 5 1۹53 جہ ٭٭

 ۹9 “اک ہے ۳ ہ۹۸۳۷٥ا ہہ ہہ ہج×رج× ہک ر یہ ور

 رک ۹ 6 7)۶ 5, 8:۰ ہ37 >۰ چوم چو

 ۷ ا ہلا دچ ۰5 : ج5 ہہ ہج جج ہج]
۹۶85۴۱ 

 رفاکْلا عَمِِاةيْملَلَو  -مصع ×8 ةمصع یچ 8۱ یچ

 سکا...
 ۶ تا انسا

 اک ۶۳۳۳ 55, :ق×٭ ۹ہ. مر ید ہم3

 (75)-کك۹ 7571۹۳ ۹۶۳) 7۰۸> .3 ٭

 ۹5۲5 5۹8 8یہ جوجچو چپ ٦٦آ "قہ٭وو-٭ )36

 55۱1۹5557 19۷ ٠٦ ہم ح5. ہی صو بچ

 715155 56578 757 :ّ]”٭

 19 1 ۱٣۶ 8۶ 1۱5 68 ہر37۳ ج8 وس

 ۴ 6۹ ك۹ ک55 757 7× ً×ق<<ر

 ۰۳9 کی ۳۷ ۰ 27 7۰۷> ۱ ×۷3) ید جگ

 7٦ 9 577 یک ہجج٭ :.ہ× مرہ و ح جپ

 5 7755 5 د× 58 3ہی ×ک مج چحج مچ

 ہ۱٦ 227 ۹۳. حج.  -.×٭ ××. ہ5 جا> بو٭ج4

 57۰۱ ۹۹ تھ ہ۹٠ 711 ×2 >۱ 78. ]۱ جہ8 یج

 7+ جآت ت۰ جج مج. چہ وو جے ٭8۳0۷11

۱ 7۹۰7 ۹۳۹ 7۳77۳7 5 59۶5 

 دل قلت بر ٹاک ات زا اچ

 قوت رر 8٭ ٹ٣ ک5 ہ. ۱35 ×× < و7

 م۳ ہ7 ٭ راتج-]ج٭ دم×× ×]٭ جر مرج
 فا. 575 ×ک

۳۳۳۱8 ×۳٭ ہہ ×۶۱ >57ہ۰ 8٭ مہ ڈج
5 ۳۴ 

 ہمت م× ہ ×۰ حج جو ٭۹۹ >7 >٭ ج۱ ٭چ

5 5ام ھج *حج × جج مج رت وک
 ۹ 577 م

 ۳۳ 5جج. مج 15۶ا >تآ ہ53٭٭ ٭٭ یو ×ےو

 راکحی ہ۹ : ج چپ اک ہ5 ہ۳ ہجڈ  ہرئرکہ

 >۱ ٭٭ پ.××٭٭7٭٣ وجہ چ .ہ٭ ہ. ہ٭ 3

 آتج٭ ×× 57۳ ×7۳ ہ7 >۳ *5٭) ×ج ٭ : رد
 اج رس

 ۰: لورا ف× 8 ] ہک ٭ >ہ-.٭

 ۳ ۳۳ 7. مح ٭ ×7۳. ×× حج ہجچ٭ رت.٭

 >5 3 ٭×7 )۱> ھ87 *×٭7۵ج ہ د٭5. جد

 7-۷۳ 55۳ ۴ ۲۳ ۱ 37۰ ج××۰۰7۳٣ وہ ۹7773 ۳۳۰
0) 

 5.۰۹ ۹۳ 95٤۹ یز قو ہچچ >ح ہى يہ و

تا ×۰۳ ۳. ×۰ ہہ ہہ ۸۸۰ ×5 ۹-ہ ہ جج
 اج 

 ۳ 57۰۳۳ ۴5, 2577 م× رت٭ مج ہجچ سع ید,

 ۳۲ ۶۹ ۶1۹ 5۳۰۳ .۱٣۲ 377 جہ5, ج٭ جج .--ہ٭

 ڈاڑاچ ٠ 9ھ ٣7٣۶7 5۶۳۳ ہ >م٭ ہ٭ چپ وں

 ی۱ <3 ی5 ۰۱۰۷ ہ۳۴ ]ہچ یروج ٴرچ چمچ

 ۳۳۶ >5 5ہ د۹٠ ہ ہد ت7 :٭ ہج٭ ہ ہجر

 517157۹ 851895 ۱8 ا٭۱ ٭٭ تیفلااَراَم اد

 كتاب ۸ ۴ )رہ ]×× ہ8٭ م

] 



 -. ۔(ےہص دہ >9 د.٭٭
88 8۰۷۱ 

 رفاوک ×5۴ ذات یج 8۱ ک۰۸ ۱837 ۹
 ق۱ مج, 1۳ مج (و]ہ٭ ۹۹۴ ]۹۰ م۲۷ ٤

 78 ٤۱× "5۹ ٣ں ك3 ہہ کی ۹۹8 ×۴۴ ٭
 ×9 >۱ ہ 'ىواتچ د٭۴ یب ا55, 5۱ 855۰ ۴ ٥"
 35۱۹۰۷ ٣۴ ×۷۰ 8۹ہ ۰۱8۴ 1857 ۲۴ ×٭ 3۱۴
 ×87 55, 51۹ ۹ھ ×3. ہ۱٢٠٠ ۷۹۰۰۹ ما۲چ×۱7 -7+

811 ۹۹۲۹91۹۹ 

 و5 ہ5 ۱18 ×78 >۰ ہ >×٭۰ مد عہو+ -ی
 59, 6 ہے یج "م٠ تہج مچ یر (

 یس ۱آ 3 ۶۱ ت7۳ ۶۳۰۴7۱ ٠7 ۶۳× 5۳۲ ۳٣×>
 ۹53 7 158 255 ۶5 6 -٠ ۴" ٢۳٣ا +91 5٣٣٣۰۳

 ح×٭ق0) ۹٭ ہم ج حج ]ج۱۱ ۶9+
 5۶ ک۱۹ ۴5 5٢۸ ۱١ 5۷۳۰۳ .] 5۱۱۰۴۳۳ ۰۱٥۹۸5

۱ 1۱ 5 55 

 زک ں زور رلتگاءھت دے دہ ××
 وت ×5۴ (37 *131۳۲1 57 ۶1 ک۲۴ 515 81153۳1آ ۹3۹۳۳ ٤۹6
 ہم ہہ, ۹٦۳۷ 1۳ مم۱ و×۶۳۷۸۸ 113) ۱:۴57۹ 8 78
 ۳ 8< ود م۴۰ ز١ ۴7۳ ۶۰۷۸ 7)713 ہک ا۳
 . ۱× ۹ ۰۰۶ 3137۴ 5 15۳ا (۴۳۶۳ 18 781
 5و و وج ہ-()7 7۷76 ہ 58۷۴۶۳۴۶ ۹۳ 5
 مس ٭ 1۲×3 ۳۳ ہم ۳۱ 3ہ٭٭۰۴ ہ ۲۹۴ 7۳

 6۱-5۴ ۳ ہج ٭٭ ۳ ہہوا ۲ 5
365۱ 

 ٹیناعترافکلا یار کچا و آنی یسڑکناک نل

 وییاے ×55 ةبتاعم چ5 3چک ۱ ی3 ۹۳۷۹ 6 ۰۴" ٥۳۳٣۴٣
 ۱×۹ ٦ أ7 ۳۰ :ج *۲۶۱ (ج و31 ۹۷۶ 5۲۸۳۳[ ی؟
 جب 7۰۳۰. 3چ ك+ -3۰7٭ ٦× ٭م۳۰۳٭ ۳۲5 8۶

 ,٦ 5۹ 5۳۷9 ×۰۶ ۹:3۳۳1 "15۸۳ 3577 م۰ ٦"
 57 ٠٢× 7+ ۰۴٣٣×٠ ۲۴ .182 )5۶ 6۴ ۳۳۳٣۳۰

 +١3۳ م۰ 93۰ہم ہمي٣٣ ہد د ہم ہىک۱ 6
 ۱ ۹5۰۱ ۴۹5 ٦ ک۹۹ ×۰۴ ۹13۳۳۸۷ 517۹۸۳ا (۴۴5
 9۹ ۹1۱ ۹۹۰ کا۶۸1٣ 18 ی۶ 4585۳1 ۲16 ک۹۰ ۴۲۳۴۹۲۴ 391
 5ٹ-۱7۳] ۹85١ ]>۱1 5۳٣۳۳٣۴ ا7577 م7, 5۳ ک٭ 1۹۰۳  ےہ
 وٹشااملکی ماجاوزا تیھد لا اوتاد ۹۹۴ ء75

1 3 

 نما یو ہ۷۳ ٣ک چرچ >۳۰۴ 82151 ۴۱۹ ۳1 87۴۹
 1 ۴ ۴ہ یک ہہ ۳۱۹ و۰۳۰ ۰۵) :۹1۲۶7۳. 75
 5 م۲۴ ۰3۰ ×۷ ۳12) 3۴1۳۳91 ۰۴۰۴ ۹1۳۳۰۳۴ 7
 55, ی۹۰ ۰۰۷۳۰۳ ح٣ >۴ >۰ تا. کا ر55۷

 ة۴ ۹319 2721 1۹9 ×۹ .۔(ع ك3)ر

 چا اچ ےہ وے

 ہ؛ فصلا ۵۵۲ سط ہللا مہنق

 :[([. 77-2 تار 7 :
 2 تے ےک تیمد نا ا
 ےل ا 1ان 2نا مک ما تیزی 2 :
 1 ا 7 سوم و انت ہئاپ نایمیال نآ ع7
 <1 نای ەنيراتپ ناتھ نایای لو یھ تم 3
 ٌ تام دورمم نکات یاد نولجاو ںودرییآ ٦
 1 کان ےک ےس

 آیات 0 رند میراع لنا بسغام 2ا تا اتم ۱

 ما و تا 3 یل کلا 5

 ٦] ہوا علا ول وس اب
 ۔٦ نیاز لاوفو وال انار توکل یار درس یس اہ
 ٰ ات نولعفنالام نولوعت 2 یئافا ٴ
 ١- نیَوَلا بے اطا نا نوا ہے ی

  مسا مشقت نا اکم اض

 مد) ہو -ت۷ہ جر ۶ مت ]وو و ]×× ٭٭
 چو ×۳ ۶×۶ ہکر]7 7ک ۰۲۰, 2۹ )۳ ×غ) ۳ک
 ج<٭ مہ ہہ ہر ہ٭ 77 7 ٣۳/7۳۰ ۳ک چاہ چرچ
 وجد جج ہد” مج ٭×٭ ہ5 ہو 7 ۷۱ نید)ز ے۹
 وا ابا جن سیم ای یت اب پی نتمسملفن
 7ج رہ ۳ چوک چہ چو بو ہ× 7
 -۔تمج ح بج ٠ہ٭ ۔|ک/ ۳ × ٭یج ×.٭ وق5و
 جیک نمی بم کج 7ج۳ ۳ 5۷ ۳4) ج2 ×۲ ب7۴ 7
 [ج ۳7 ۴۷7 ۴7+ 7 9۹7 ا077 ج777 ۳۹7 7
 ی3 ی۳۳7 ۴7۳ 77 ۳۴ ۳. ترکہ ثر5 چک
 ک1 ب٭ × نمر وت و ہہوچک ہ ہ57 تاک 2
 یت )بج ہہ چپ میر ۲۱ ہ7 >7 تو ممی 7

 مج مہ ڈبو ]1۷79 8× ۱

 دہ چ7
 77+ آ۳۶ ۹7 2

 یوہ ۔وچ]و۳ج ہ بت ؟۔ژ۶آ ہو5۹ 77۳۲ ۴

 مر ح05 ہ چو ٭ (٭ع ہہ ٭۶ ٔہوچچ ۲ 6
 موہ ]ور 85 وج 8757 یر و7۳ ر ز8۰ ×۲ .ع٭
 حی مج وج مر ہم ٭٭ ٭۔؛ مو ۲ ۹۲ دہچرچ میچ و5

 ہی]+۰۱ مر ہچرچ بج تبو٭٭ت۳ہ ٭ق فزو
 -٭7ہ۷+۸ ب7 ٭ج٭ ھج ور ۶۰۳_3 2



 5٦ ۳۱ ک3 ۴۹۹ ی5 ےہ م۳۶ ۴ ×۳۶ 8-۰ ۶
 آیت اک 77.۴09 717 7١۱ ۶ یے 1, ۹ ۶۶۴ 7
 -م ۴ ۱۰) 355 ہہ ۹۷ ۳78 >۲۳۰۹ ۱۹۷۷ یا ٭

 ج8۱ص۹۹۱ ۹ 8۶٭ ۴ 1۱

 ( جہ مم۶ ۱۹ 88۱۳: گ ہہ نسل
 فرغم ہہ( 551 58 ۴ ۴۶ 7۳۳1 ۲7۴۲ ۳ 7۱
 7215 (31۸) ہ۹ (۴۴ ۴1۲89 ۲۳۳۱ ۳۹۹, 5۱ 7۶ 1 7
 91۱ ۵5 ٭رآت5 9۳ 7 ۱ ۹)۰۰7 )7 ۶3۴ '٣٣ 15×۴ جج
 مج م۴ ۴۰۶ یو یى٭ م1۹۹ ہک ک5 ۷, ۶۸۳1 (۹ 8 6
 ہم مم ہہ دو8 ۶۳۷ ۳۰)۹۰ م۱ ×۳۷]۳٭ 5

 ]قا ہ7 ×ک : ی۳, ہت ×56 ۷۳ ]ی5 ہہ, یوم ١×
 5 31971 91 1577 7۲6 ی3 ×۵ ز٭ 8 +1

 ا3570 ۴۸۹ یے ہہ ک۹۷ 8798 ۱1۹۳۱ ۱۹1 **7ہ5
 (×ہوج۔-مج م۳ +7۶ ۰۴ ۹۹۳۱ ,]7 6 8٠۶۰۷ ۹۳۶۳۷٣

 2| ۲۳ ۴79 ۲۲۹ *۳۳37511 ج۰ ا 9 *۲7۱ 5
 ]6 م۹ 67 ×۰5 جج ۹۶ا 7.۱

 لاس وج
 ۔تجچج ۱ 5۷8۰ ہي ہ۳۹ 77 7۴۳ )3۳٥( ہت
 37| ۴۹ ٣ ک٭٭۰٭ ۹17]5]۶ (7)۰۹ ۶۱۳۰-5 11511711 ۴۹۴۴ 5
 ہیک ۹۴۶ ۴۲۳ >7 2ڑ 9 م٣ل. ۹۴۳۱ ۲۴ ٭

 57 ۶755, ۰۲۹ 51 ۹:۱3۹1 ۴۳7 ۱۹۰۰۳8) (3818) ىک
 ۲1۹6 ۹3۴, 7۲× 5۲, 5ا) ما مات یب ہ۱ ۹۹ ۹۹1۲۴۰ (,

 حج 12+ 25ہ بص5 5۳ہ ۰*۶ ۰آ ۰۳۳ہ ۴ <٭
 ٦× 7۹ 87۴ م757 ..-(9]1۷5))

 ج+ر(1 و۱۶ ۹۰۳۶ 1 ۳۳ ۹۴۳۷۱ ۴۸۹ ہ8, 1
 و35 5۴ ٭۱5۰۲۴ ک3 ۹۲۶۲۲۹٦ ۴5 ۶۴5 ک5۳ 5
 ہو3 م٭ ی ۳۴ :۳۰] ۵۹۴ 5 ۵۸۹۹ ۳۳ ۴
 ۴6 ۔قیە >5 ۷ ۱۱ ۳ ہا (3۶) ۶۱۲۳۶7۳۳ 7
 ۹1٦ ۴۳۳9 ۴۴ م۳ ۶۲۸۲۳۳۱ (۴۳۴ ۹۸۷ ×۴7 ہ7, 5۹
 مہ ی) ہو ۱× 9۳ >۳۲۰۴۰ < ۹۹۶۶۰ ڑ9" ×ح×<

 ےہ ۲ ) ک٦9 +77۶ )33( 771 7 2+9 ۲۹۹٣۳۳
۱ 1 5۹۷۰ 1 ,85 9۲ ۴1 ۶12 ۴ 771 721 

 ی5 ۹ 8۲۳ 85۳1 "ہ۴ ہ ک۱ ۱۹58۹ ا58 ہم ((۶
 75۳ 2867, 1٥" ×۳× 51۹5 ۶۲۳۰۱ (ئ5]8 ۱۶: ک >٭۴۶٣٣ ٤
 جی جج و5 ہاب8م۹ د۰ 77۰ ٭٭5 ۹) 9
 ۔قو ہم >م جی >9 ٭۰9 فہ >ی٥
 ٭7×× ہہ م٣ ود 6۳۲ ۹ ۲۰۳۴ و 9۷8۳۳۱ا م8 ج١
 79. ۱۳ ہ۲ <5 >۰ )کم. ۶ ۲۹ <1 5 85
 5ہ ہ3۱ ۲ ]٭6 ہ7 ۶۹۲۳۰ ×ات 865 ۹ 81

 ج135 295۱1 ہ8 ۳۰۸۰ 3۱ یڈڑجا ٭٭٭ تو ہلاک
 تی مہ٭ ی۱ ہ9۴ ۰٣ 63 ۴7 5۱ ک۹ 5
 مم۴ ۲٢۳۰* ×۹۰: ]دو (ہ۰)۔م ۶۴ ہ۲ گ5 ےب

 2ا5(

 ×3 ٭و٭٭٭ ٭٭٭۰:۰ تیزاب ءِ یبا
 کكنشبابی ک7۳ ×۰۳ 3۳۰ >۳ ہحج ی۰ 8-8.9.
 ث57 ×۴۰ ہم۶ ۳۰ 3چآ ۵.۰ 8ہیم١ا ك۷ 5۳ ٭
 ہ77 ۷)۰3۹. 88011-1۹18 ۶1۶۴۰ م5334 6۹ ۹۱
 رک 5578 716 ی5 ۷۶۴۷ ل81 ۱19۳۶9 080 78
 ہوا۶ 18۲۰۴ ٠۰ 8. 76 9775 ۹71۰۳7 ۴7۳ کتا ن۹

 5۳۳ 5 8:٥ ۱ 6م: وج۳ 88
 ۹7۰۳۲۹ 21183157 ۱۹۲۹۰ ۶۲۰۹ 515 ۴۱۹:۹٥ ۹7۰۶ 77٠کج۴ک

 یرعج ما ہا کر55 ۱975 >5. ۴۲۳۲ 1۱374 ۳٤
 ۳۹۰۱ ۰3)٭ (۹7315 "8411085 775 67:7] ۴۹۹) ٭٭ ×7
 ہ7۹ بو۹ ۷891 کی۹ (3۹:)-۔5 ۳۲۴ ×۴۰ ۴۱
 5 551۷9 م۴ مت ×3۹ ۹۳-۶۸۷۴ ۶۲۰۰.۶ 3۹ ۴
 ف۹۰ 21۹81 711۹1 ک5: ۹16764 95518۹ ۴711 نسقطاو نتعطتسا امیف
 ۹١۷ب 5۲771 ۳۹ ۴۳۳ ۶۱۰۰۰ 7ا ٭٭ +13 ہہ ۰۲ 6

 >0 ج75 ۱۰75) ۹3۶5 3۱5 ۰ ک۰۳ 870] (۹۴1 77 ,٥1
 2ہ و75 (33)-ہ٭۹ چے. ] ۹۲۴۲۷۶ ۹۲:87۴ 715۳539 (۲
 1553۱ 5۲51 ہک ۹۷۰ ہ93 م6 م8۶78 ۳6 ۳۴
 ۰ کج با ۳ 17۱ ۴ ۳۴۲۶۰۹ ۴

 8۴۹53۹ 57 11۶ 5۱ 58)۹3 ہ۹۹ ×82 8 -ئ31]7۷۹8)

 75۹ 5۲9۷۸۳ ۹۹5 5۸۳۲ (318) ی5 ۱۳۷۹ >۳. ۹ ۹۲۶ :
 ۷789+ فال ۰۷٣ م٭٭ مب۹٭ہ۷] ۳۷۳ 6ص3-٭)۹
 7ک ہ۹ ۰۷۸۰۰۷۱ 935, ۱ د.. من ک5ا قد: کک
 یىی .برجٰج << جج م٭ 5 کہ 13+ پی ہ۴

 *30 بم (۷۳۷8ر3)

 *37 ہم ×۶۰ ٭.٭ ہہ ہ5 ۰ مہ "6
 ۹5 ۳۸5 75:۱ ۹۰ 5۱5۹5 ہ۱ ۹, ۹5۰)۱۹ 964
 ہہ (38) ×۰۳ م۴ مج ٭م٭ ۹ ٭ی ۴ ۹,
 تا 19۳ مچ وج ×۰۳ ×۹ مو٭ ۱ ۰۳۴۲۹ ۶۲۳۲۰۳۰ 7

 یے "یر ]ہبوھچ<ک یر. ۹۵۹۹) 3ح ٣٣

۶۲۱ ۴۹8 ۴5 2251۲6۹ 

۴ :۱ ۴9.۱9 ۱۶۱۷ 17 71 59۰ 
 -3ق (ہم 65۱ ہ ہی جج ہہ "جج ہم ٭ ٭ہ
 "58 یو٭5 ×٭۳٭ (۴ج 8۹۰۹ 3ھحج ٭ی عی <5

 ٭]87 ۱۳١ ی۰177 تب 290+ م0182 .(××٭3))

 ہطاب نکرخیالن آ لع کنسیابیم 89٣٣" ۴ ٭م٭٣٭ ہ8٭
 ۹77 5۶ ٣ 7۹۹۹ م9۱ ی٭< ۶۷ حج <۳( ۱ ۴31 ۱ کان

 ٢۰۱ ج٭٭ ٭٭ج٭٥ہ 5۱1۹35۰ ۹۳۰ جز؟ ۳>
 ۱35 3 ؛ےسس-× جزو مجح×٭ 5۹ 52۱ ہ5ا 3+
 جی۱ ہل ۹۲ |5 تچیم یم م١۱٠ ب٭ 8
 ہ۰ <7 ر۰۳ ۳۹ ۹۳۰۴۱ ۳7۱ 755 8ح 1۱

 چ۹ ۹77 ۹ ۳۴ 7 71۱

 ]ناک ۳۰۳۰۳۴7 575 تاع مج. ہ56 ۶۱
 5 ب۱۳ "۷ :۳۹) <۴08۱ ۰۲۹۶۰ 167۹ 15۰71 ۱۰۹۳ ہ م٭٣ہ
 رض رو ےک

 7۰۱7۲ ×7۱ ۵5 5-8۳۷ ×7٭۲ ی۹ ۱۲5 ہم, نو ُب
 کدو ×۴. ۳5۹ 7 ۹:۰۳7 7۳۰7۳ ۴۴ 7+17 7۴۷



 ٣9 ۳۱۷۱"ھ(
 چن نج نت کا: کا2 تھ س2 7227 لک تحت تر تھ کڑن اتنی کک جے ہى کجہحح حج بج سہہ جت جم ہسجکسعجمجھکا کل5 چجصون تر ھےجف کھ

 ص۱۹۰ 7)۴73 ۴ ۱۹۰ ہہ××٭ ٭7>- ۱ ۴× .۳۰۷۹ ٣۳۷۲۹۴×.
 جج ۱٣× ۴× ۹× ۲٢ ×ہ ٌُلِماَتْقِا ٌئاَتِلَجلْزُتَتاَلِر ْ

 هللا کی نادم كذ 571>  ہ٣ 6۰۰ ہ ٭٭ج! 8
 ۹۹۱4۴71 7۱ 6 |ک: 5 "۳۷۰) ۱1975۱ ہاواکكک ۴۲5 کتا
 .ج٭58و می ہم ثبت مج مج ]عم جب "ج٢ ۱)۹۱۹ 5

 ×× <۱ 1رآک ۱ ہاج٭ب ہا 5۶5۴ -٭55
 ہ17 ۹۹3۴ 71۱

 وان اتر نام نوا قت لاوتما نیا
 نان ما

 53ی5 585۳5۶ ۹187+ ۹  8 ہب ۴1۴ 5175ا ۴۹۳۹ ۶1, ا51
 حیجچ 3 جب مج : ید  ؛جحوو م3۹ 18) >۳ ]٣۸۷5(

 ہ۷0 "۶, ×۱۱ ۳۳۶ 3ھتا٭ ×.-×٭ ٭٭< ۱۹۱۰۳۴۳۴, کتا ك۴
 5ور ٭8) چ جم ٭٭ جج ٭ ۴ ہ77 ٭(خئئ ٭9 ۱
 2۰۳. 297۲۶ ۹715 757 م۹۷ 1 ۶۲۹) ۴715۶۴, ا5ا
 ۳٣-۲۱ ۶ 5387 ۳9۹ ۹٦ ک54 ۷۳5۹ ٣۳۰ ہہ٭٭٭ ہ
 ۹ ےہ ٠ ><م٭٭ ص76 ٣۲۹ :ء[8 537] ۴۹ م۱۴۷ ٭
 ۔چچ |۹۱ م۲ و ۱)۰۹۰3 ×۳۳: 51 ۹115 ۹5۹ ک۱

 ج٭ م×٭ د٭۳ ۲ -م× ]5 375۱ م۲۴ :8۶۳۹155٣۳۰
(748 ۹5 ۱۱۰۶۲ 7۹ 7۶1۳ 71 ۳۱۲۱11۹ ۴۶6 (۴ 200 

 ت0ا

77 717۹ 

 ]8 5 یا >3 ا۲۹۰۹ ۲۳۶ ۴۹ ۹۹ 5۲9
 لا ہ وج ×٠ >۰۱۹7+٭ 2ہ ]مح ب0٦ ۹ ۱.۲۴

 ٭×٭٭: ُسْيْسْرَتَنَتَب ہا ام انت اباتَب نئدئا بیا نا
 ے8 چے ہے +56 ہوا ۳× 3. ۱۴۹

 ×۳۳. 0۳ہ تا5 38) 7ہی 7۹3 ۰7 ۴۱۲۹۰ ۴۹7 ائ ۹
 1۳×7 ۳7۰ آہ 5۳ ۳۲۳۰ .٭.۱ ۷۳5 3ا

۱ 7 ۶119215 ۹۰1 2151134 7[ 83۳۳۷ 

 53915 2175 ج/٢ ٭ 5۳۰ا (9ا )ی۹ 5اواکڑآ ۷(۹ 5۲۳ ی٭
 ج۷9 ۹5 75آر 5 ۴ 9] ۹۹۳] 59۹1 5۳18۱۱۰۳۵۶۴۹ <7
 ج٣۳۰ ہ57 ۶۶۲ ہ۳5 ×7۴ ۱۹۹۰۳۴ 1۹۸ 77 ۹
 ےہ (3وج) ۹:۷137 ]۴ ۰۲)۶۳ -۹ ۹۴۳: ۰۱۳151 ۹۳
 78+ 8۳ "ہو ۱ د٭6 5× یر ۳۱۵۸۳ 185 , ۴
 م0. قج۳ ثا "3ص ۴ ات ۹ 5۳۰ ) ۴
 ٠٠17 ۹۳۳۳ 9۰ ,۱۹( ٦٣67۳5 ۹۰. 3ص٤ ج۱ ۳ر 85
 مص ۱۳ہ. 2.ہر ×۹ ص۹۰۹ ۰۸ہ ۹7ہ ۳ ۹۰۲۴ ۴1 ۴
 و. 98۳۰ ۳ ک۸, ×۱ ک3 *۳۳ا ۹۳۴ ۹ ۰ ۹
 و5 ی×١ ک3( ی3) ۲۴۲۳۰ 31۹ ۰۲۴۱۰۹۰ 0۳7

 دم ا 5 ,۳۹١۹ ۳۹6 ی ۱ (۶۶۴۰۳۷ ٦۹1

 ی۳ <1 ۰۹7۳۰ ۱٠۹۳ ۱۹۳۰۳۲۳7 ۲*5 ناچ۹
 مو <۱ م۰, ۹۹3۰5 ہا ۳۴ ]۲( ۴
 یجاتت ہ۱ حج. مچ ×ک×3آ >۰. ۳5۸۵ ۴77
 جج ۱ ×ج] ک۲۹ 35۳ ×۳7٭ , 7 (×3ئ)۔-_! ۰۹3۳5 86۵

 یيج3٭+
 ےا جی کلہ یا درج یک جمع اھم ےہ رات ایا ےب وو ےل اب کوی یبہ ج٤ 19016ھ ناپ پو شور یر س کور ات کج ڈی

 ہ؛ فصلا ھ۳ ۸4٣إ ع٣ںیم ۰٦ ےہ
 یا نی نائب بب سبب مم جم

 ےج ے ےج ۔ےجح دب ےوو ویو ےصدے ید پ دے

 1 یا نوملعتںفو یلوڈو اِ وقَل یو
 1 ییا الو مھبوم علا ع را اف ولا لوص ا
 1 یا وار یونی م نا یم لاو اف ا لا قل ا
 ۔آ رت ةالولا نمی دی با لو والا لوس 7

: 
7 

9 

ِ 

: 

 1 وفوبیلاولا لع یزافا نئی لافا نما 7
 >4 نئی ںییلطلا ولا یدودداداو السلا یا یب

 دات 0 و ا ا
 >1 لال ء۵ا یا ند و یدین اب ایر لیا یلاوہ ا
 ۔إ رپ عو دادا یا ا ٹا را ا
 -إ نژدیامو اد ووڈاپ نوک پانع ندیم اج
 ۔إ رکن ناک لک او لئ وڈا لنا 7
 -آ اھتیک ند یرجا اجرک روک وند لوح نوملعت ٢ ٠ ھی و دًم غسو ٣ دوران29 ڈک ے٢ ہہ ےیر دے ۱ر

 ہ1 تی لازوفلا کلڈ حردع تنج یردیاط نس ور الا
: 

 24 رصن اہ و - ےس ٣ طود ے

 ریو بیرٹ نںنیرصن اہ وھڑ یرحاو (<

 مز رج جج وہ یر فرج >۔بو)وچچ م5 رء ےک و8۱
 ۔-۔چ٭ہ٭ مو مج ورہج مہ بوج موہ( آہ ہہ ۸
 ہق777 ]۱۳۷ ہ77 )77| ب7 یرچچ ]۹+ ؟(یی. بجہچآ
 چو -بہج کچرج بدو موج مج جو 7<  ”چرچ ۳
 ۔جسژوچ وج6 وجہ جر نیر وج جو  ٭])ہ+ وووبیرہو
 ٭ مجترر وج : ے و۹ )وج5 ؛ ٭ٴ ہیرو ٭ مچ ہوچرک
 موہ ]وہ 77۹ 3+1 3۹+ 7 777779 یی 77
 یر یا 7چ 27777. 77977 7چ اج 977۳ 771
 بج ہ۳ تہ ہ7۴ ر ہہی ہہ سج ×ج تنا۰۳ رت رہ ک27 چے
 ٹپ ہ٭ ۴۳ ۶ یک ہج وج ج٣ وج ر مر ہ و۵ ہو
 5ہ ببجع جہ ڈیرہ ×۔٭ہچ ہ0 وج : یرو رہو اوج
 7 و ہہ  ٭ورچ ہہ ٭۳چ٭ <۰ ہ ہوجا ٭جج٭ 7) یر
 تج .٭ خج نج ۲٣۹ ۸ی 77ہ دوا ہا ٹرک
 ہہ 77۳ ۳۲۱ 7ر 70۹7 ہ79 چ7 ا7 ۹ )۴۳۳ 71|
 مر 5ج قرج جج حج ہو5 و ۔یرپب 71ج ھو + ٭×٣ہ
 7جج یر ہہ... ۶چ ییہ اے مرہ 7و پرو چی یہ ا اچ
 جج  ممر ٥+ ہ۸ ہجوحووجج یہ+ یج ۱۸۳۰ 7
 ک57 ہی7۳۰٣ ]ی7ک7٣۷۳۳۳چ رے چہ ہ7 ۶+77 نر) یز یک
 یب ہہ چچ ہ بج وو ع۵ آہ چمجہ جچچجچ یچ

 ڈرو و٭ ۸ہے ےہ وج وہ قزڑجج و ٭چج مچ
 تڑپ ہی77 7 تے : ۲75 ہ77 88۳۷۱ حمدر ۸5 ۴
 ۔یماورک چو جووبج یجب یدج+ جو77 77۹7 ہ۹ ۹)۳ 7۴۶
 +۴ جج یجب ج7 ×7۳ ئ7 077ہ / کانت" 771۱
 مەدر بج ہ۰٣ ب+/) برج ٭ 7ہ ۱ ہ7 ۶ج م7 ر ہو
 بج وے وہ یجج جو ج۷ر اج بو ید د٭7 ہج

 جز



۳۷ 

 ہ۷۶ 77۹ اج 3ک 01۹۳۲574 4771 ۰آ 7۰:
 ھ ےک س اس ٣ یو کک رس وک ۷

 رت توا سرصن او یرغاو - یرغآو ٭۷/8٥ تم

 ک5 ۹۳۳۳۴۱ ہ۹ یب5 ھ,:۶۹ ہمہ ہ (ح.چم مز ہ٭

 ۴5۹5۰ 355۳۵  7۳۳۴۳ ۳ *۲۹7] 77۳۴, 5ا 7ج ۳

 ۳ < 5٣۳ 355۱ ۳۰۹, ×۶۳۷۳ 88 051۱۰۹۷۷۳ نر

 ×۴۵ ۹۶۶ ۹۶35 ×۹) ×5 ×3٣ 7۰× ۴۹7 یو ×

 ۔× 7۱۴ ×۶ دا5 نیر ۹ 5, 5۳ ی3 ت۹ ۴۰

 5۲۰ 75 55۲ ب: ی5۶75 ×5۱ ۹۱ اک ۷۹. ہم۱ یو

 ۳۴ م۳ نی ۳۳ مو ۱ ۹)۳ ×٦۳ ۹۳۰۰1۹۹۲۰1۳۹ ×7۳ ٭۴۳۲

 3۱ م۳٣ ×۱ <۱ كڑگناَمسِيا ناَتَو۔ ×۹. ××

 یو55 *5۰ مہ ۱ یہ ۱۰۴ یے ج ہہ *+و+8۸ہ مج ہہ ج]

 3م۴ ا25 5۱۳۲۹۰ ۳۲  مہ د۳۳ ہ٣۳ ہمہ ٭۲۳۰ 7ہ

 ہ0. 1۴ 3۹۰۰7۹ اج 7۳۳ ہ۰۵ ٭) و57۳ ۳۱
۱ 6 958 

 ہللا لا یراصنا نم ناول مز با یشج لَا
 نییراوح [٢× یراوح ی5 65557 ۱ ی5 9۹۲۹۲۹87 ۱7
 (ك2)۔ی دا (۹۳۴ ۴*۰ ۳58۶, 577۷٭ یرارح 75] *تت 7
 77۲۰-۴ ۹ ٭"٭ ہہ ہ٣ ٭یپ 88 ج86 "جج یڑ

 ج٭ >7 یعرمم ہبہ. یم6ٌ ةوجج عيم جج

 7۰۰۳7 ا۰٢ >*٭7]ہر  ٭ہ ہور بي تاثع ]ج

 ٭٤۹۲٥ ۱5۸7 5> (ح3ئ) ×۰۷. 3ذ ٣× ×5 ٭ہ ۱ہ :

 لالا اص انَم ٭٭. ہجچج قو د٥ چ ہج٭ج

 75 5779) ۹ ۶ ت7 5۹ ۳ 7۲۳ 5787۳77 ×۰۳ جہ ر7۹8

 ۲×37 ٢" ۃچ٭٘ہ وھہج جم جج ٹبیہو
75۱ ۴971 (۰3 715:7 ۶۱5۴5 ۹ 5187 ۷۰۳7۳۳7۰۹9 

 ء9 ا ا

 یو ہ۹۷ ہک. ۹ 55 ۹897۳۱ 8-88×:] >۲ (ّج.)۔ہج

 ×۹۳ < ہل. ہ]ح٭ر متوجہ جج ہعجک جر
 918(2 اک |

 ×75 77 (ج:ر اچ 8۰ ہ٭ ۃجو٭! ہم ہہ 58 و

 ۶ 5۷5۳۴۳۹) 27۶۶ 7× 657 ۱ ×٠ 37× نہ ہ

 کک 7ج 5۳۳9 ٭3٭٭٭ ×× ۱ ج دا. ۰۳۷ ۰ہ جہ
 ی۹۰79 )۱

 2+ >۹ 558 ۵ یچ8٭+ *ی ۔ج٭٭ ووآ

 977۹-7 58 ۲ك 8۱ ید (3چج]چجج عم

 1. ہہ ذ۴5 ۷ہ جہ ہ×٭, .ہ٭٭ جو با 8ھ و

 ۳۹۱۹ ٹو 7 ۴7۱ ہک ×٭٣ ×7 ×۱ لو أرَتِلَو

 دصا٥َ مما یم نانا ٣ ہ5 8م 55۲۴۱ کہ ہ5

 77۳۶۹ ۳۷ 895۱, ۳ 5۳ ۱ ٣۳۷۰ ڑ9 ٣3× یىور۔ہج

 ک2. 5 ب۹۰ ۲۳6 مت 7 9 5785-۱1۳۹ یو جج

 ×5 تاو٭ ٭٭6 3۳5 مم ٛی۶ ہہ ہج :ق).ی.

 م5 ل۳۳ 1۴ 3۱۹۷ دّص×٭ 5 ۱ ٭۳ ی3 حج ہجروم ھج

 57 ۹777۳ ا6۶ ۱۴۰۴ 7۳7 7× >77 دہ 8 ہ 7:38. 7

 .٦٦× ک٭×ک ×ہ7ہ735 (>83)۔۔٭3 8۳ ۱ 7۱

 زٹفاَوکِل اب طا لن ندا ملز لپ نو

 ی5 5۲77 5 یجب طج٭-سم7 ! ق-0۷۳م مچ ہچوج جچچج

 ۰7 5۳۳۲ ہ5 ۱ ۴۳۹, ١۱8۳ "×× ڑ7 ںجہسچ× و

 2× 75 م5۴5 5۴۳ و ہا۴5 5” ہ6 5ہ :>9مج

 5قال ۹۹ 5۳ ہ ۴ رد ]م.٭ 8۴۳۰ہ جی >٭جؿ٭ ہ

 ۶۹55۶ 5:333) "×× وج ج۱ +ع٭3 ٔججح٭ ہجچ |ج

 ]5 ےہ ہہ ی5 ۹۷۳, 7 ,٠7۳ ۱۴ ۶۳۴۰۶۷ 55 ہ7

 ۳۴ ۴7۹۰۹ ب۹۹ )۳۳۶ اتم 7۳۳۰۴ 7۹ ۳ ۱ ہ7۹ 8۳۸۰7۳۴.

 >۰ت575 517 ۹ ٣۴۰۳* 7>73> ٣۳-7-1۹7۳ | ”7ت:×>چ *ج٭ےق.



 یترلاَلاَن ةَملَت کَر لیوا انتہا تما

 نل هظاوَحَيَصاَ ۂِهِورَع لَتاَونَما
 38۳:1 1 ۱٭ ۱ ہ۴3 (یج) ی559٠ 675 77
 ۳۳777 7۴ (38) ہ٤٦ ۹۹۳۷ 3504, 57ا (385) 7:
 >8< ×5 *٭ 2)3 "618 3۹ ۲٠۹ 95ج ۹5 ۲۶۱ 5
 ×٭٭ ۰ 85 ۳۱8۴ ٴ۹۰ ۳۸۷۷۴ ۴ ٢:۷۱" 1ت ۳ ۴
 : 358 ۱8۱۱8۳۴ 8٥۳۴ ٠۹۴ ٦> *زک 18۶۳۱ ۹۰۷ او ٭
 ۳۳۳ 50 ۴ہ ب١ ×× ت۰3 ٛولو ۱
 قو ]۹ ٥ ہ مرص٭ ۱۱ 7> : 158 ء۳ ۳۴
 2 ۹۳۴ ج4 8۳۶۳۴ ×1: 59۰ ا155 ۶۳ ۹ ٭ہ]۶ 8۴۰۳۰۱۴
 3۳5]) ٹ۴ ×× ۳۹ عج ج٣ ٭ 3 ×۹۱ ۲ 7۶
 جر 9م ۰ 5ہ ہ۹۱ ہل 85: 5ا8 5۰۱
 ومےرج ×× ۳۹٦-' ا5ج ا۳ج ۳۲۳۷۸۰۵ ۳۳۴۳ *38 ۹×
 ہوس مچ ںی. مال وچ. 3۰گ۳۷ 25۱9۳۵ 8

 مہ. ؛ ۱:7. ہمہ 5۴5 ۹۹۳۳ 3۱(3 6 ٠٠۴
 7٣۰٣] <۰ (قاطر۔۔ ء۹ ۱۲۴۵ وج ج٭
 7م ہم۱ ك۷ ۰8۰۷۳ وج × وزخ ۳ ۳۹۳۷ 1۹

 <٭]۹ )7 (×۷57۹))

 و5 ی2 ہر13 نم يا 5 3۰٦ (د3یرم -5
 ہ۳۴ :48۳8۰۳١ 5ت. ۱۳۱ ۹ہک۹ ((3جرم ۳ ٭
 ح٣ ۹577۹ ٣ ۳و ےج×573) مات بات ۴۴ :]

 یوم م۱ 55 ۹0375 ۶5 318 ۴ ۶ ٠٠۳
 ×7۱ ب76 ا (تع۰)۔-ہج ۱۲۶) ۹۰۹1 8۴۴ *ڑک ۹۹۳۹5 ۶
 ج.ماج جہ ×× یک ×× 85۰ 318 واہ 5× اذا
 ۹.۳۱ 9)5] ڑ۰ (39وئ)- ہ1ل ۴ ۹ ۹77۶ ۳1 8 ۴

 ح×ق٭ ہہ ول ہہ” ×۳ .ي -٭۰مظع ي ہہ
 ر7 ۳۲۳ ۲۰۶ 1:7 58 ۳٣۱ ا3۴6 ۳۳۹ ۴
 مج (ّجعرص ( ٭٭ ہ و٭ 8۷۴ ۰۰۰۱۱ ۶۴
 ٭ ج ]یی ۳۰)) عم ۱ہ یجب تچ'ہ۵) انی اع]
 ےجتتحو دج.-۳ءك- ی٭3 6۲7. د1ا 2 ۱ ۳۳۴ ہ
 یے چپ.” را ۰ 38- << ہم۰ تا ٗی.٭

  8۳۳۶۴٣۳۴لتا ١ تا <٠ ع مم ۳۰.٣۰×ہ٭+روڈاہ ××7
٥85(5 6 ۱۴۶ ٦7 1۱ 

 ہ9: 7-3

 ضقتلا قام تال سلا قام لی "م6
 مم۴ ہ1 مکس کریم ۰۳۶ 1 0 7191 “ج۹

 3۱ ۳5 5کا5 ٣5۳5 چر٭۶ ہ< بعودہ×٭ ۱۱۰31 ×ہا٭چ
 6۰ ہ15 ۶۹۵۱ ٭1۵ 72۴ ۶ ۹۳1۴۱۹۳۹۹7 171 5

 ہ97( ۰۱۵ 22)7۹ (1:۳7 ۱ ۴)۶. 737:1۳9 211916 ۹ ۰٣۳۳۴
 5 د75 775 د1 .٭ ٣۳۹ ×-ت٭۳59 71۹۹1۱ ک15

 ھ۵۳ ٤ ہل عمسدق

 >1 یرم ا یشج لاقا ہک اطراف نما نئ اھٹاپ ا7
 1 ا شا یم نوا لا لاش دا کا اصا7
 | يا ث کو لواری یر ہال تنما علا ا7
 ×1 نئ هظاوحبصاد مھدردع لع ا وما تل اتاف ا٦

 1 نیلا کلا هللا و٘_ے- ے-4۔--أ اب

 ا رہا سا1 فلا تالا قت: تا قا لپ ا
 1 جاو اوس نیلا یر تعب ینوش زایلا ا

 -] لم یل اوم نا لو بلا مال ید اد ٦
 >] یلذ یبا ز لا وفد ماجد مانو نیا انا ا7
 +1 نم دتاتعلا صتلاوذ ةللاو تام نم دینا صف ا٠

 ۔. انانَما لورا سلا لٹک ادو ای لت ةیزولااولح ندا
 ۔1 ما یر لو ا ابا واک نیلا مولا لتم شی ا

 ٦ وانا یارو نااوڈاھ نیا یاب لت نشا
 :1 و َنْیقِدسَْتْتُمنِإِتوملا اوس ںیاگلا نزذنِم

 ا0 1
 ھا ہہ رٹ یش ہے

 1 ۱ : ٦ ئل

 نیہ رخ یھب اہ رخ رپ یش شپ
 ھ۔- و رن

 مور وجے ہم ٭ چپ ۱۹0۳4 جج ۱×.٘ جج ۳
 وو ہود وہم )]م]٭تح ٭چچ ہ۰ ےم ۶9

 .جوج3و ج۶ موج چت :ء جہ ٭ورچچ
 “0تو3 آی وج (۹تورچ یر چ۳ ا3آ ]ڈے چی
 ب777 ×7 ل۲ )7 ×77 /7۳_ چ7 سی۴. ہہج یر رو

 ا۔727 ×۳. ٣/977 نج ا۳. ۶۳۴ 5777 75)

 )ا۴
 7+5 ۹42 7377 دذ

 ییہ جج. ۹ بب ہہ چے 77 3ج
 مر وج7 ۹59 وج۸ ہ بدر ہجچچ ۸ج
 مو ٭وق × اج 7ج ۲7977 ٠ <×) 5چ 57۳۴ ج7۲۵761 خ)
 555۶ )جے ہ۷ عج رًجج+ ور٭ مج ٭ن|ہجہ 85 زہ
 ]7*۴ م٢7 بج رر -٭+٭ ہہ۳ہہ٭ 7ج أ]ںب یجب مج
 مج چوج ہ جج ۱ ۴)3 ہو 97ہ ہزج وجومو 5۱0مر
 یب جہ ھو بہ بر 7۰ م7۷۰ +7 ۳77 9

 وا ٢× 5ی فی ر م5 وج+ 6( ڈ77ٛ) یر
 جج ۔ع٭ ]مج 38 بب! جہ  ہورچ ویچ٭:ر(]ر
 مر تو ہود مو ےنزوجہ >7 ۳)5 ہت ہ۳۳
 ج35۶ ہجر ہ۷ ہمت ١٣ك. ہہ وج یہ ]جر وچ ہیچ
 ۔نیہ 507 7۳ ک۳ 77 ب۱ ۸مال ر وچ 077
 نیوی بپ س5 جو ح٦ مر موہ ي تو !ہ میم ٭
 ۹ ج٭ ہ ہہر +چ٭ج ہجوچرچ چہ مج ].٭ , ۴۳ ہو

 ۔ج] ب٣ ۳ ۷5 ہ37097 >۹ 9ر



۹ 

 ک5. 719۳۳ ۹۷۹ ت۰7 |

 ڈو ×٭٭٣ "روس لم “۹۳۸۸۰ ]۲ م٭٭٭

 ؟٭ ١< ۶(۶ ]× ]8یچ یر مج ء8 جمی ہ

 ]مک ۳۳۰ 0۳ ۱ ہق جج ہہکجوچ  یوچچج
51۱ 33۹ 15777 

 ریا لاوھد مہ احیا تل مما و نیرما و - نیو كو
 ثڑج ےوپ

 ×5۳ 6 "۴۱۰ ۰ مالا ک۹ ۳ ×۱ ب۹٣ ٭م۴8 ہ3

 1۹. 819م >۳ 88. 3ۃ؛ ۷ث جٹ ۴

 ا7 9) >۳ ح٣۳ ۲8۳۳ ]ی۱ ہہ٭ 53ہ نج

 ہہ مہ ہہم ہ۳]۷۳۰7[ق) >۴ ج۴٣7 د٣۰ .0ہ

 7× 9. >۳۳--7۳٭ ×× *×ہچیح . ج ی١
 2۳۶۳ >)73آ 77 ٣۳٣ 7۰7 ۰×71 ے_ یا5. ۱ ٠

 مت مت َيِاَو ×ػم8 نیینا ہو 9چ فطع مج ہج
 777۴ ی6. 5 9۳ ث3 )آ )٭ 6ہم٭)و مر رس

 51158 ٦۳ ت۹۹ ۴۲5۸, ٣٦1 ۹۹۹۰۰۹ ("ہ7ہہ >0 88م

 5385۱۹۷۷۳ ٭تز ٭٭ ہہ 3ہ "۴٣ہ ٢ وم مجو جج

 ا9٣1 ہد ۸5 ۱ ہل وآ×۳٭ ×۸۳×۱۳ م8, ہہ×

 8 575 ۵٥۹ ]55 ۹ ۰۴۰۲ مجوو مہ م۱ یو

 57۹ ٢٢۳ ت۶۹ ۵۰۳۰ 5۹ ہ٣۳ جہ تج مو, ین ×٭مچ

۱ 7 ۹۹۰۹ 5ٛ 557 (5159 

 ہمت مات نَر ×٭ فطع ہحح٭٭ ملکر ہو ۔ٛ|ز

 ان8۱ ی۹ ۳۹۰ یہ ہہ ]ہ۳5 (358) ۶۳ ہم (ہ])ہیجبپ

 ٠۹5۹ 1517 3751 ک۹۹ 317 7۳۹ 8265278 ےب (07۳۸)

 >×چ× "1۹3 < 8 ]7×٭ ہہ ہ٭٭؛ یم)ز ×۴ مج
 ک7۱ 71 (72)-ہک ۲۳٣ ۳٣ 2ک, ۰۹۰7 ××: ×7

 ٦1 ۱88 ۰۳۷۰ 3۱ ۹ × 8۱188 مم

 مال ٦ ]5۶ 57۱ 77۳7 >:]٭۰× : 3× :).3٭٭

 ۴511 55 8۶9۹ 5-۱53 ۱ ا737, ج317 ۱ز ×7 *

 1۳۷ 23۰:58 >7 ٭7 چییر)-ہ 0 ٭ ٭٭ یر

 ۹۶۳ : 75 77۳ ہ75 ۳۳۳7 >۴ 7.57۹ ۹۰۰۴, ×7 ..7

 م٣5 ۴ج یو متعجە جہ 8ج چٔچے

 ))31٦513(

 ۹5 (8417115154 ۶٥۲۰۰۹۰۳۳ م 3۳7ر د۴۰ < ج۰

 ××٣ ہاکلڑک 8۷ ×۳ ہہ 3514 نیرخآ جب صہ ھ×٭ ××.
 یو۱ ی5 5 ہجہہ٭٭ مح م5 وج چے

(83۷58) 

 امام لیا لام زار لا لکیم

 رافسا ×5 رلس 5 ۳5۳۹۱ یو ٣ک جی ہور ہااے

 ت7۴ 3۴.١ ت۴۳. ۳٣× >٭3۔.زو3٭ م:)۔ہ 8ک <ہ

 7۹ی5 ۵۹5۰ ت۹۴ 388 ۴75 ٢ 2۳۳ ٥۳76 5 :رج ہ۳٭

 545156 9ا 217 ب۳5 5۴۳ [(8 ٭8ےی ١ و٭ 8:8

 7۳515 (٥3)-ت ہ٭.×ى ث١ داخ 1۹ :و+× ٭_] 790ر

 تا ا 2ت0 تت7 7777 نت... -دس-.ت دم :.-ےًوس

 3ت نو

 تن تا تل

 3ا5 ا۱ ۰۲۶۱۳۳5 >٭] ك5 ہہ دہ٭ ٣.86 ہ۱ 88. ہ97

 ۳3+ ۳۳۰۷۹ *7) >ت ہیچ ۱ ہجر, ہجر ×۳۹۳) دت,

 جب < 5جج ہ۲ ہت ہد >×5.ْ)7 ہ٦٦ ہ ٭وچخ

 ۲۹٥8" ۱۵ك۹5 ھ٦٦ < ہجچچرن و ۱۰85 3 ×٭ 8. أ۱

 ۳۴آ۴  ۲57 ۶871 *۲ ×7× 5۳۳۲٣ 55 1۱ ۴۳ ٣۹

 ے٭٭ مَن یم لم ہا٭۳ )چا5 ٤۹ہ 3و

 ۴۹7] رکٹس ۳۷ ا7ج ۱ 27۳۳۶ 7 'ا7×>] ۹ "ک1 577 .٤7۳٭

 ۹ مج 075 ]۹۱ .ہ٭۱ ْد٭ ہ۳۳ :>ت-.× ہد ہ

 ہقح ۹۲۹ہ 7. ہ7۱ نجن× ۔قج-×٭ ہو ہچ

 71555 5:۲۲۴۱ 95857۹ *۳۳) >××۳۴۳) ×7: ہ.۳م ۱ یو ہک

 65۴۷۷۸۳۴ ک١ 5چ 51715 ۹5 ۶5 ر188 ۴ہ) ×۱

 الو بَيل نت نلوف - - نییما م8 یما یس
 5۸۰۱ ک۶۰ ۹۳۰۴ ۴7۳۰۱ ۸۰7: 5 ×5 38ت ۱ ]۳<

 ک55 87 5618۳۳۳ 2772 15۶ ۶۲۱ ھ۳۰۷۳۴۳۲ ۶ن۲ ھ7 :ج مہ

 ک5۱ ی5 5۳ ×3۴ ہ۷۹م57 ×× جب جم يو

 5۳۳5۲ ۹۳7۰ + ے3 مت ہچ ]ج ع ہ٭

 ک|۹)5۶۹ 75۱ ×۰ ہ تاڑد ]7)5 5۳. یجج٭+ ہک٭<

 ۹۰۱ ۳۶ ی5 37 0×× ہہ ہہ جے (عووو ہ٭

 5ا۲8 ٭ا[1 ٣ 37۶5 تالد *..××ہ 5م 8وج ر جج ہمہ

 کچ کچ 7 7۲۴۲۴ 7)ا ۶ >۹. ی۹ +9٣۳۳

 ۹ 7تا5۰ ہہ, م۳۴ 63. وت ہم×) ۶۳ 8ہ *م ٭

 ٥3۴ 97٤ ۹۹5۴۹ 5۱7 9۶ ۶۳۰ مم7 7< ۱

 ۹1 ٭٭تاکت ہ1 57 ۰ ×۳. ج٭ 3ہ

 (ما:رص٦ ۳)5۲۹ ۱۳ 7)9 ہد ج× ہہ 8 مم ج5 ہ

 ۳53۹ م5 .؟ی م6 ہہ ہ5 6یچ یرچ مج

 او ہ ۲۴۳۳ 086۸ 2558, ×۰. ۱ط ہ بد ہ ج.ہم

 ۹۹۷ تک ات 17 ) 71918۳7 4ج ۵ د۳ جت

 دار كٰعح د5 ہت جو ہوچج٭ ہوأ

 7۳۳۷ ۳٣۳ 77جج <٭ (ہ8)-ہ 6 ٭٭ تجچ٭ ےب یب : ید

 5151۳79 کا١7۳ ت۶ا٦ ہ٭ہ<, ((3) ج-ہ"٭ :۱18 < م۸9۶

 ۳5 د۱۸ 5۰ ہہ 85ج مو تم 8ہ ہ چپ
1۱) 95,۱ 

 ج۶0 ۹7۹ ۳-3 ۶۳ ۳۳ 7715.۰۶۰۴ ء۳

 ہ55 771۹ (7۳)-ج ہٹ: ج.×٭ 7۳-۹ ج١7

 تیا عصاو - توالم یہ ہو ۰۱ ۰ ٦

 ا99 ×۳۳ 51۳7 ۱۴۳۳ *۲ت ٣×5 ×۳۰ *ر٭.٭٭ چ  تایا

 ٦ک 5۰۲۹۷۳ ۳۳۳5 0۳۷۷۳۱ *ہ٭1 ۱ مع ×حج نج وچ

 ۳ مرہ تھدح جود یج ڈر ہج ہہ 586 ×:جو>٭

 ۴1۰ ۹۹7177۹5 +3 5ج ۳۲۳ ۱

 اتا و 3×× ِْر یڑ؛ دیکرت ہن 5چد ۱ × 8ج جا

 5۹75757۳ ہہ ہ۰٠ ۹] ]یو جج( اب مو

 ۴ چو, ۶۰۰ ہ چپ8جہ ہم 5ی جج مج جج

 ٦اک 6۳573٤ 2۳ ۹۰ج 7ہ :ج٭.-> ×۱



 5۔۱۹۷ ۰۰9۴ ترج.٭ ہ ×۷ ×۳۰ ×٭٭٭ ہ×
 ڑ5ج٭ ہں ۹۰۱۳٣" 5۳۲ 59915۶ “ا9 ۹9آ >۹
 وو ۴۳۳۳۷ 15۹ہ. ڑ1 إ1[ 1 ٠3ے ۹7
 مج( ۲:۳ کا۰۲۲5:۱۱۹157 5۲31۳5 516۹ 1۳ ٭ ۹۹ ٭9۴
 قہ ۷۰ 5۳7۰ ۱1577 ۴ 292, ۹۹۴ ۴۶

 79 کت 1۸ 8۴ ۴1 3191821, 519۹1 ۱3۷۰51۹ 7 ۹۴٤
 جج5.: وع ہم ہور ۴۳۳ ۷۰)و ج95۱ 6۴
 5 ٭ ے٭ ہک ۴۵ ا۳۴۳. ۹7551 5
 ۳1۴۳ مم دب١ 5 ۴ح مہ ۹۳۲ 8۹۳ ما ٭ی 6 5
 97718۹ م۴ ۹۹5 ۹۲۲۹ ۹1 ک٤۹: 515 519 (۴۴۹ ٭٭۳۳ا۹ 8 ۱

 287۳. ہ٣٭0٭ 7۳۱۱ 531 ۰۱۳ 3-3 ۳۳
 ہ3 ۹ ۴ ک3۰ ک3 ٢۳5۰۳۳ ٣٦٦٦ (۳۳ ۳٣۲] ٭۹

 ہ۰۲ 5 م7 ×8, ۳۶۴6 ک۹ 5 3۰۳1۹ ۶3۲۹( ۲۹1 )01۳[٥1
 تک

 ی212۴ 1۶۴ ۰ ۷ 9۱۶۰ ا5۳7 6 7)5577" ۱۳٣
 ۶, 511 ۶134 335179 اڑ5۹1۱

 تقی ... نام لاَلَر ا >3 ہہ چہ
 ٴ٭٭ ہ ہ5 ×حہ ۱3 ؛×< ہہ  اايَلِر او نخ

 ق1 ۳1 ہما ۹۴ >8۴ 73ت 91178 ٥
 3نقحعم ہں مج جو۹ ہد 8+9, ۳ م5 ٢۰۳

ْ : 5 [۶۹ 5179 

 اڑوُه ناک نَملا کلا لم َتل ٭ 3 ہہ ٭٭ ٭
8 57۳۶]* 6۲۳8۳۳۰۹۳۴ ۸۹ (۰ ۶1۱ ۰۱۴ 575 ۳۱۹۵ ۳[ 
 یہ -مرک ي × مج-ج<٭ ٴك۹۹ 5و5۶ ۲۱۹۰7۲۳۴ 8
 وو ہو1 ×۰ ]ج۱ ۳۷٣] ہ 0آ ۳)۳۳۷ ۴ ہ
 ۔ن]جہ م--۔- 5٭- م٣٣١ ۰ ۱)5 -9۳۷ تڈ
 ×× ہہ 57۹ ۴۳۳۴ ۶< ػ, مورف 5 ہ۲ ک۷ 5۳ < ۶7

 مڑ 5۷۳۷۳۷ 7 ۶۹. )277 71۴ [۹۴-۴
 م ہ۳۳. 2۰-۳ جز ۴۳۳۲ ۴ ۱۰۴ ۱5۹9+ 3۳ ۴
 ہ حج وت درج یک ہ وت 186 ٭ ج+ ۹۹۷ ٭رآ

 3۳ مج تح م۳۰ 0ہ ]۷ ٥۳۳۷ ۱۹۳ 5:5۳ ١٥٥۹۷۸
1۱ ۴۲5 

 7-515 ۳۲۳ *ہہ8۴ (3۴)ر- ۴۳۳ ہ1 ۴۰:
 6)۴ 583 ۸. ×۶ ہد :۲۹) م۲ ہہ >۳ 855
 ٦٠ کک ہتا 7ا2 ہ57 ۹6 87۴15 ۹ ء۰۹ 7<٭<
 ۴٣× ید: ہت م× ٣۳م ×۱ ٭ب ٭×٭ ہ٠: وڑچ ۹

 ۹۰ی5 ہہ ت۳۱ جز ۴۳۷۰۳۷ ٣۶  یر۰ 5۳ دات 1۱

 ہ۸

 395 (۴1۲۹۴ 8585 ٠5۰ موت نے کئ کت1
 دو اج ط۱۰ ا ۰۰۲ ۷ )ز۰ 5 ۰ط×
 چہ چو, ۶٢۳ ٭ جآ<_ 35 ۶ 1ج ۰۲۷۳۱۹۲۹۴ 551

 ۴7۰ 57 ہہ, ۰ "٣۲ہ بم ٭مرچ-
 لہروک 2۱.5۵۱ 55ا 25+ >٭ہ938 ” ۶۹) +ج, 9

 وو آ تما فام 4 ےس

 2 و رو 2
 5 2 نام نم امیر 7 2اک بقلاراط لإ

 4 لااوعساد ةملا ہت نو واال ینا اوم نقلا ا.
 ٠ اذا َںوملعومن نارت دل یبا اور٥ ارکڈ ٤

 1 ولا لت ْنِماوْحَباو ضوالا قادرٹیناد ةولضلاِتَيَقَ اک
 ہا و ا:
 الا نو ےس یو وی 1س مد طا دنعلام تر یت دال شفل ھے

 2 ۵ ناول راج ليا راجا نمو

 ےن یو جوا :
 ٴ ٠ہ ہوس سش اول و ۔۔۔-۔۔_.ئہ ان
 1 ڑکیب هللا طا لوسرپ ڈا دی کا ول اک نوعفیلا جدا ا

 ہا وی ںی او دوسر ك ٥ا
 عا اض اما ال ن١ اڑ د0

 ۱ ۳۲ پک ا مست یس ےہ

 مر و ۷-۷ جدجإ6 سب مہم جچ ہ٣ ×۷×
 جج دہ ا777 7< ہ7۰ ۳ 7۶ ۱ () 8 7

 یي جج مہ۔ےج می و مج یہ بر ہہ 9
 ڈی دج مو بج ہ رو قر ہوچرچ مے وک

 58 مرو موج ٹ5 7+ مجب چ( ٭ ہہ( بجو مز
 ہ7۳, چ7 77 7 ۳777 ت77 م7 اچ ۱9۹7 7
 ۔جع 77۳ ۶ چو م٭ یو٭ ھ5۳۳7 ۴ ۳۶ ۱ ۰ت ۶۶
 چپ 3ہ ۲۶ ہج٭٭ ۷ر ٰیمر بیرمرو جج ×۷ ۳۳ ءء۴
 د33 جارج ہج بج  ہچچ وک ۶۳ ]جج ہ جیزج٭ج
 8ج 7 ۳۳-1 قرڈور ]۳۳ ج6 ر مد ز یڑوہ ×۳۴ ء
 77ہ. 7×70 ۳ 7ی اچ مر ا کرت 7
 ۔۔ںیہ جج٭ ہور آ7۳ چت ج ) جج ٠ز ہجر ۳۳۰ ٭۴ ۷ر

 جج "7 ٭ہ وج بج تچجتر؛ ٭چچ
 [05۷11[8]ا

77+ 7۹ 
 077717 ۹)۳۹3 ۶ :9777 دذ

 ہوم سرو ہ ب) ہ75 ہ7 7۳۲ 3ج
 مر چک. 5۰۳ ہبصآ ہ6 ۶ ہ7 ہ7 77۴ ہر تیل
 8> ۔چرص ورکر ہچتک ۳77 ہہ ٣۳ بحر. ہجچنڑک
 ڑج ہ٭٭ ڈ5 ×× 7ہ ہہ چ۳ جج 97۹57 ر خر

 ہ۳۲ رہ ۴۔۹۲۳ 7677۲۳۰ رہ بیر ہہ
 یی ۷× ۷ ×7 مہ ۱ یز ×آ ل0 ی1 وج ۳ر (مز) یا
 کا7 ھ7 77 79۳7۳ سچ و اچ یر ب7۴ ۱ 77 87

 ہی م7 771 ۴5 ۲۴۱ 7( ٦٥۶
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 وید 77 ٭۹٭جچ |۹ مم ج5۱ ۵8 ک٭ 5۳۴۰ ۷۴
 97069821 ۔(3٦1]5))

 ةَمل امت نِمَدولَصِلیِدََت - ۃولص ءادن 8 ۴

 ن۳۱ ٭×َظیصچر یس ×5 یج ۹< چا ک۹۹ ۴ ۹1 ۴
 مک ینچ 51 ۴1۱ ۹۹۲۲ ی7 ۱۹ 308۴ ۱ ۶۹, 7۶
 بہ تب ٭ ]ہم5 (0۸۷) ۹۷ ۴ ۱۹۴ 6 1
 ×8صإ) ۹۳۴ 7ت5 3۳۳۳ 5۳۳ ۹۴ ۴۱۹۰۰۰۲۳۶ ۹۰۹ ی5
 ج۰7 7 77 7۳۳۳ ہ12] ہ7 تاج 5۳5 ۴

 آر مج ۰'۱]٭ 1:۳ 6.۱۳۰۰۰ 5۰ ۳۳۹۳۳ ٣ک ۹
 چی چ8 قع مج ہ ہں م٣ م۹ ۳ ۱۳۷۲۷۴۷: (۹5 ۶ا

 ہ55۲16 51 515178 ۶۱5 7 68 (۹]
 حق۔٭. جب مہ جہ ۰٣" ۴۰ ٭٠ٰی٭ہ+ج887)
 طا ١ چ7 7 8۹ کہ 7 ۹۳۶7 ×۴ ء9

 8۳1۷] ))0۷83( ٣8×

 مِاورذو 9ا۹ (0ا یيیچ ٠ ٥ہ ٭٢۳ (
 ہ. ا۱ ۳۲۳ ۶۴ 561171 77٦ 7آ 17۴۱ 5 ۳۴۹
 ہوےڈ م٭ 8کم 1 6 ا ۹1۹ 2۶[ ۴۹۴ ۱۹۶۹۱85۲, 117

 2 م٭ 8۳٣ مج "80۰۰-۹۴۴ ۱5 ۴۳ 6

 دا لم نِماَعنباَو الا اڑا ول قلات ّش ذا
 اک ہ7 77 ۹۳۳۰۴ ۶۳۴ "766.1 377 75۹

 ×× 085 ۴۱ ۲52۱۰2 <۳ ہا 0 ۹۴
 ٠2 578×> 7۳۳ ٣.۲۸] 7×× ۵+ م۳۳۰ ص۹۰ ۹7+ 7

۱ ۴۹۳5 3۹18 691 
 َورزلازلخ هللا ک8 ۳9 9177۳۳ 8۶۲۴ ۴۶ا ×5 وجے ور

 ٠۳۰ ۳5-57 ٦.۲ ہجہج 75۳ ۳717 ۴۳۴-۹۹15 ۴
 8۶ہ855۱ 3ص38 ۰۳ : ی3 ۹77: ٠7۴ ٣۳۷۰.۹

 حج 2۳5۸ 71۳۷۳۶ ٭× جہ5 ۴۶ ۴۰ ۶۳ ۱٦۸
 3 715 ۵5 ۴7× 77 ۹۰ 72185 ۱۴ ۳۴ ٠٥

 یحا) ۳۷۳۲۳۴ ]8٦٠٦۹ 76-۶ ی×٭ ×۰× ب٭ا5 :1۹۳8ر٭ ٣۲
 ٥5 5١× <8 5 ی۹۹ ۹ 71۳7 ۴۶۱0۲7 5ا 8۴۹

 ے۱ ×۴ ہ٭ 8 0٦۸ ھچج ۲۱٦ ٦٦8 ۹:1۲١ ۵۹۹ ٭")کو۹
 حر مو” .ووًج >8 59 مج ۲۱۱۲۹۶ 38 ٤5
 چ وم. پے(. مہ ثم ثب ہمہ ا5٥٣ 5,
 ججے3اک (8۰) ی5 ٥7۶ 83 ۹۹۳۳ ۱۱ ہم۸ 5
 ۴ ہمہ ×۹ ۷877 ت1 ۹۶ ۲ ؟زک ج7 ج5 )۔

 عومجص87) ٰ
 ے31 وہ8۴ ۷۹۸۸ مم, ٛ. ۳۰ ٥

 مح ہ جج ]م8۱ 89 مج ×١"
1۱ ۹< ۹7271557 :+۷7< ۳۳۳۲۳۲ 57 ۹۹۱ 

 ۳ج م۱ مت. ٭٭ ۔!ج و ×5 و1۹7 ۰۱۰۰۴
3767۱ 158 2 

 ۳۶ ۵)7 ۶۴ (ھ31) ۹ : 81 275

 تا _ 727777777 س

 7. 91۱کا ۹۹۰ 915 5۳5۳1 "15۱۰۹ 1۴۴ ء۱185
 1,۴ 81 9734 ۴3۱31 )۱۱۹ 1۹8 ۹ 511 857 ۴3 9٦۰

 87×23 (×۰)8؟ ۴۳ ہ5۱ غیر ۳۳۰۳۰ می 5۹ ۱ ۹

 ۳چ 6 ی<.۳۲ 531 ×۴ ۱١۱12 ۴۹۷ ×5. 725۸ جج ۲
۹3۹383 ١ 

 ۴ 378 271815 (38) 1۹ : 1 >1 77× 3٠۳۰7۶ مات عچآ
 ج۳ ٭.. 9 تہہ ہے. ٹی ٭اڈيى ٭ےا

 جے. ٭۹۱) ۱

 ٹیم کلا نر نک نئ توا ایہ .8 ٣۹
 ء71 ۱۹) >۹ ×7ز ۶771 ٦٦۶: ۹7 ۱۴۶ ۱ ۹۶ ٭۴××7 ٭حچ
 می٭ *۴۲۳ ۲ یک 5 ۱ ٣.دو٭ ۹۷۶۱۴ ی833٢ ۳ ۰  ہ
 جحعَٔر م١ ی۷ ٭5)۴۳۳۳, 5ا ۹۲۳۹۰٣58 5۸۲۳۳۱ 5۲ 8 ٥ئ

 ج۳۰۷ ۶7۱751۰ 7آ ۷۳۴ *(۶1۹ 7۳9کا: 7۹ 1 ۱

 لزاوعُساَذ ملا وو نو ۃولصلل یدونا داوما نا اھ

 یِلاور دور - ةلار وت کہ 8ل ل۴۴ 8

 ۱ 5 ی58۳۰ “تجەوصح جس" ۹۲۱ 5۱85 ]
 ح197, پ۲3 ہ >م٭ ٴید یب٥ رٹ ع۱ ك5٭
 ت7 ۳۰۳۳ ت7 ج8 ۶۱۹۳ ۶۳ "ہ یّبیر
 3ےہ یو 8 قا 5۳ ۳۱۵۴ ۴۵۹ ×× ہ۹۰  ۶۳ ٭8۴
 مج ۱83۳ ×7 3*9 ۱ مود٭د أ۹ ۴5۷ہ ×<تک 8م ۱ 5۴
 8 ک۲ ی0 چک 7. 7 ×85 ٣ 55 م55 م7

 ۱ص” ۹7 >2)< ر7 د٥ 3-یا

 57 5۲۰۱۱ 1158 7916 1۲۹151157 >7۰۳ ٭ 7۳8.
 بج 8 مہ ا.ہ ۴۴ ک3( ۳51 51 ۶۱۲۳۳ ۴7۳۰ 1 1۱
 91 ود ٭' ہ۷ ۳ہ ۴۳۳ہ >۰۳۰۳۳ ۴
 (/]روک ٭ی جہ ہد 3180651 58۹7۳۱ تلور٭ 5۳۹۶۲ ك5

 ج.ہ٭ ہ-)ً ۳۳ج ہ ٭ہ٘ ہ۹٭*٥۰٠8۹
 ۔نم-چ ے چے 7) ]۷۷ ۹7+ “52141117 7
 5۱9۹۴ 5۰۹ 36 35 +۹ ٤ <۳ “یا۶ چ7
 3۱ ۵۴ ۹۹ م۱۷۰۳ >۰ ×٭ ۹۹۰ ۴۴ ۹ ک5

 ]۹ ۶۳۰ ۱ كا 7ہک۹ (378)۔-۹ 185۶5 85 5× ٥*
 پنسل ْ

 م۹ ۹ ڑ5اڈ *٭7.کواک (08)ہ٭ ڑوکرج ۰ <۱
 11 95 ۹ ۴ 3971 88٢ ۶51 91:211 ٠5۰6

 ي٭٭ 7۰ 8۴۸7۳ ٭*و]٭. ہہ٭+٭ ہم مق۱ ذ۳ ء5
 یئرم3 ۹7+ ے۰٣ ×۳۳ ۹۳۳۹۶۳۸۱ 7۰
 ٹاک اٹ ب۳۹ ×۱۴ 37آ 8۳۲۹ ۳۰6 ۳7 ۱۳۴۳۴ 27۴5
 ح) چ< "۲5۶ *ام٭ ۱۳ مم رک ہل کج عمیق 5

 م۳ مڈ×اجق م۹15۷ 5۲۳۶ ۹ ۳۰۱۹۳۳۶ 5۴ ۲*۹ ٥55
 ۳2۹ 156 8۱۰۳ (۰۱۴ 51۹۹۳۶ ۹53 ۹۲*۹۱ ۹۰۹8 ۴ 77٤۳

 ے3 775- ی5 ہ۶ *5 گا ۳787 0۱۱۳۰۳ 87 ۰۰ 7<
 5 ۲۳۱ ۱۹۱۴۹ ×7چج× جمنرہ ہہ مج ۹۹ ۷817
 ۹ن >٭٭5ک ےک ٭٭ ب۹٥ ہ5٠ 51۹۹ ۹۹۲۱ 5۲۸85 ۱
 1)758 ك5 :,1.3767 <ڑ 1۳۹ ۰۹ 37 )0 -۹ ۴
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 ڈ۔ج ہحوسحروج << کہ ےس ہ۶۱۷ہ9٭۹ ا 7+
 ٭ ے8۰ ب۹۰ ۹19 0 ٣7× ٣۰۳ ہ ج
 75۱ ا 5۳ ا م۱۴ و مک 39۱ <٭
 37۳157 ×۳ *۳ی٭+[ ٭گ<< مم ےہ. ۱

 7× (75) ۰۹۳ ٣" ۹۳۹۹۰ ×۹5 أ۲ ٢۴۳"
 37۰ ٭8٭ ٭ہک ۹۹۹:۰ ةیلھاجلا یوعد لاب ام ٣ك
 ٦9۳۰۹ 5۲۲57۳ ۱ ہ۳۰) ٠ ×۳)٭۳ک 31375۴ 1916 ۴

 ہہ >7چ9515 ۹۹ ٭×صع م۶ 8 ۹۵8 ۹۹۴۰ ؛

 ةۃىنم اھتاف اھورعد یا ن۳۲ ۹۴ ۴5۱ کتا 718۹۸5 76
 مح : عیرج ج۳7. تام او وک. ۳
 ۔]نےر ]۳۰ یقرج ٭٭<٭) ۳ی. ۱ ×۳× ۶۲۹۰۰ ۴۳3 ۹۴ ہ5ا

 ا٭۷ ہی چہ ۹۳۴ )] ۴۲ ۱ ۴۹۰ 777 775757 ۳۶۳۲٣۳۴
 ہہ جت عج 1۹ ]۱۱ ہ05 55 عج >157 ۱ 8۲۰۳0 ی5
 مہ 85ر 7۴۲۰ ۰۷ 356 مب 1 ٭ م 5۰۱ 6۶
 7.7. ٥)۹۳8 ۵ :-۹۳) ۴۳۳۷۳ ت3٣کمر٭ )×۰۳ 7<
 5ق. بس مج ]و5 ٭٭؛ یا۹ 8۲۶۳ 5 م۳۱ ۱9.7

 9۹۴۴ 757۹ 55 مرہ  <٭٭ ۶۱ ھرج ۱ ك3 ء۳۰۱۹ ٥
 575 ۴: ہ7۳ ا۳۳ ج۹ ۱ ک۶ ۴۹ 783۶ ۹7

 ×۱ 1ا
 7جج (ھا:)۔ی٭ ی5 3۳۰ ۵) :٣۱۳۳ ٭۹) ۳۳ ۱
 یک ×7۰ ہ×راڈ7 ۳77 7۷11ب 219 7 ۱۰ 777۹
 2 3*6 ۹3 (ج1٤) ہہ ۱۱5876۱ ۳7. 1 7
 حد یہز ہ٠ وجہہ ٭ج م8 ۹۳۳۱"

 ١ط 13) 5۶۳ ۹ ×5٣٭-٭ ہ75 177 518 9185 ۱

 خالی اس نیت ڈیسک ابا سنزگ تین اکی ھيرخا
* 7 ۲۹ 515 37۳۴ ۹۳۷۳1۴ ۳۱ ۱۰۰۳۳۶۶ 182 ۰ 

 ۹۹1914 ۰3-18 7۳۴8 ۹۱۹۹ +78 ۹۳۴ ”٥ 99۹۸ ,۹٣۳
 نر 8یہ ٭خچ ٭ج م6۴ وک ز۰ ۰۳ مج ۱۶۳
 ج0 صج ۱6. ۱۲۳ و۳76 ٣۳٣٣ م۹ 75 7

 مج ات 7۳ : ہ٠ا۰ ۹187۳7 ۳۰ ما ۳ٛ 7
 ج7. ۳۲۲۳۰. ×۲۳ ٣۳× ۹ -ممرو.م<(۴8 5۹ ۲۳ 7

 8۹5۱5۹ ہم۰ ٭ااظ 8۱۳ 81186 5آ ک۹۰ 3771:59۹5
 0۱ ۱ "۰۳۳۳۰ ۹۹۰۸۵ .2٭ ۶۳۴ ۳۷۱ 5۷۷۳۳, 5۳5 7
 ک51 ہ55۳۳۹ )۹۹ وو ۳م پکہ× ۱ ۴۲ ہک: 51۹
 ۹-77 76 ۶7ج 1557 ۹۴1 ۶1 ۱ ک5 5181 1۶۰ ۶۴]
 5 5 7۳ ۲۲۱ ۹۷۴ ہہ ۳0 ک۹, 1 ۴

 5 ۳--171 157۶۳ ص71۹ ۱7۳ ۴11۳ 18۹ ۴۱

 >-8) 3۹ 6۳۹ 3٣٣ 55 م۰ ۲۹ 6 ۹۹۴۳ ک۹۰ 5
 م٭ (.5 578۴ (33) 6 ]85 151۹5 ۴۹۱ 7۴7

 ٦٦٦ 515 (ج2) کب ٭٭٭٢ ء۱۳۷۱ ×35 ,۳7 917185 : 39۶۴ ٠٠١

 چ۳ ×1 ٣۴ ١ ۱۰۱۶۱ ٭٭7٭ق5 (۸۴) 7<
 27 ×۱۲ ک۹۹ 21۶771۶ 97۶77 (831 :)7-1) ۱

۴6 ,6 ۹۴ ۱۹۶۳ 85 3 573 3 ۳۴ 
 جمکو 3۶5 ء۴۲ م× ۳۳۱ ہہ ػ۱ -٭۵6: 08 ۱

 786 1۳۴ 31 ۹۳۰۰٣٣۴ م۹ 7۳۹ ”ج ×۰۰
 ہد چو ۳)2۳۳ *ات۴, کچ ٤ 117۹8 577 7٦ ۳۱٣۴

 25 تہ چتسأاھڑجت
 ںی فول وس

 -٢) ]2آ ڑ۶  > 8ہ ء8537 717 عت 87× +
  ۱٥77م7٭ ۳۳۰ ۹۰۰۷۰ ×۳7 ٣< ید”م5)
  ۱1۹ ۱۰۴۹ 77۰۳ ,۴ما ہ۹ 2ج ٥۳  5147 ۹م۴۶75

 ہہ ک5ا ۹۹ ٭ہ؛1 ۰۰۹5۰۱ ا37: ٦  88۱88۴۱ 68قو
  [9۳ ۳)۰ ۹ہ3ا0: ۹٤۹ 57۶ 17۶7 7)٠353

 -٭چع چے ٭5۲ ث1 ۳۵۰| ہہ,

  ۵۱۸7897 3۹-7573( ۶۹۱۹: 11م۱۴۶

 ی۱ ۴7۳ >۹ موہ *٭-×] پک ك٢ 36
 275 ث6۶ ہہ -- ۹۱۹ 35175 ۱ک ۹۹۴۰

 ت51 ا ہ 5715 ۹۹ 5) 555ر ۹۲۰. ۹۹۹3۹ 553۱ 5
۴8 87 ۳۹ 1۹۰۸* ۹ (78۶) 7۴ ۰ 7 

 ہک 3701 ۹)619 ۳۹ ۱ ۳۳ ہاق ہک عم-ج07)

 7۳ 725715 (71)-۳ ک۳9 1۶1 ۴۳ ۰۳۳۴۰ ۴۱ 7<
 ہہ 567۳۹ ۴۲ ۱55 55, 5ا ک5 5٥1ر ۱ ٤۷۳۶

 گ.5718 5۳۴938 >۴ 31177-1۴۹۷ ۹1٥5 ۳٠۸ ٥ 7۳ 31181 ,٥
 یجب مم, 5۲۳۶ 5| د3۷ ٭۳۴ ت۰ 4-۰٣ 0۰× ج5
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 ا لی ہلوخ وا
 وا 1887 5۹۴۹۹ ۹31195 ۹8۰۱ ٣ ك5 ۹7ا ××
 بسم یورہ ہک ”ہجت 9 323 ہہ

 55 3947-۵ (32)-٭ ہج 7 153 ۰۱۰ 73.٤
 ۰--86۳ چ5 >۱. >5  ..۔ی×5ز8ا) ۹5۸ا : 

 75 (۶۸۶) 1۹۴ ٭۴ مہ کو3 ة' ہ۳۶ ۹۹۳۸
 ے2۳ 0٦7" 55 87۴ ۹ 67 (۹15۱ك۷ 1 31 87

 بج٭ پ57 یر ۶م, 8ہ ٭م م٭× و
 اچ (300)-م1 ۹۳۳۷ ہ۳ ۱۴۲77 7 ء78

 ٭٭ 71

 ٭ج ٣ ٭3- ٭3۰۲ ع:) ب٭٭٭ و87۰. .-
 م8۳۴۲۰۶: ۴7۳7 8۳ ہ8۹ ۹۱ ۵” (3837 ۴ 78
 حی بج پڈپٹج+مہ يچھچ ٢۰× ۹۳ 65۴ "م۴
 3671 55۱ ۴ا۴, 51۹1 ۹5 ۳۲۳۹ <۵ ۳۶ ٭٭٭ ہ

 د8۷ ۶5 5۳ 5ٛ ۹ 7 77۱

 ]تہ 3ج۰ ×× و5 ہد ہ0 ×× 'جت'
 ۳۰ 7ک بج ات ۹< ۴۴ 777 ۹ "۹7 11585 ۴
 بہ, .١ م55 ہ5 کی یاققا و ۹ ڈ۹ ڑوچ ٭

 >×۹٭۹٭ ہ 5)9 ۳۶ ×۱۳ "1۴۹۶ا 5 ۱918۴ ٥۶"
 چہ میچ ہ فی. ۹۳8۹ ۶۳۰۳۰۳ م75 1۱۴

 2۳۴ 7لا (30)- 8 ہ٢ ٭7٭ہ۱ 6 ۰٣۴
 حج. × ی١ م!٭۹ رج٭ ہ6 ۲×٭۷۳۲۳۰۳ ۱ 8 ۱

 511 ہ5 838577 7511 ۹۶۶۱

 ٦م. 29. ۹ ف8٣ 4)8 ۹571 ۹۳۲ "۶۱ ۹۰ 75
 ہ فبب٭٭ وج]ہ 3)3 (5 (دا× <٤ ۰ :ز851, 7)3 ۹8
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 ٭ فمجوجد)ر 5۰718۱9۹۰۷۳. ۹۳۹71۹ 711 ٤7 ٥478
 >7 ہ ۴ 78۹ ٦ 7 ,] 318> 188۱۳7 ٥۶۰

 ٭٭٭ ہ۱7 (3۳) ہی 7۳۴۱ ۰۰۰۳۴ 77۹ 218 ھ۴1ٍ +6۱

 ۹1. 77اچ (72) 27 2712711 77171 ۹ 977 ۹ 5
 5م ۱ ۳ أ۳ ۲۳۳۴ ۱۳۰ 77 51۹7 (عاتر -٭ ۴
 یہ ہ ؟5--ہ ۸۵ 3 ×5 "۱۰۱۱ہ ی5۹۶۷ 9 ۹

 ۳ 8 (]ح٭ 7:۲۳۳۱ ہ۳۰ ٭.5 (ہ8) >٭٭)
64 ۰ ۹۹ ۹۹۰ ۴۴ 7۹ [17193< ۹ 731757 ۹393(7 

 حج ثنر< 3۱۹۳۳۳۱ ۲۳۹۳۳۰۲۴ ۲۷۴ ٭1۹7۳۰٣ ,۱۰۴ 7۳5 ٠۱٣۹7
 وج 5چ مج مہ 8یک 8۰۳۹۱۰۶۹۹ 5۹۶
 جہ >ججمج ٭]. ج۱ ہ۰ 5٭ت م٥٥ 6

 ۶۲۶۴۳۴۱ 1٦5 71۲۹( ۱۹716 711۹ 711۹ ١77

> 91۹۴۴7 1۹۰۱3۰۳ ۹۹۰۶۶ ۱7177۹۹ ۱۶۴ ((۷۹۰8) (۹3 
 بج >- ٭٭×؛ ۹۰ 1ج ××" ہہ. 8 7
 ]تک (7:)-ی٦ ۰" 5۶ 7ي۱۹ 37۹ 541577 ۹۳۲۱ 7۶
 جہ ےسو۔ےسو مد د5۰ !٭ ۱8ہ ×85 ۹

 ×ح< و 2۰ ۱ ۹۳۹۹۴ ٦8
 کو91 7271ک (719) 9755 7۳ 9 ۲1 ۱5۷7 1

 ٭ج >ہ٭ (ی٥)ز ۳۹۷ 37 اتواڈرج ٤ ۴۴۶۶ ٣۳×]
 پچ وج ٭٭ ۱×۳ ہہو (ج)۔ہ م۔× ا٭اتک ۴
 3جج ]مج ہ۱ 88 ہم ہہ ٭8۹ ۴۲۴ ]
 جج. ۱ یا یی د۷۷ وج ےہ ٭ ۶۱8۰۳ 3۹ا5 ۴
 وج ]۷۱.۳77 و5۳ ۹۴ ۱۳۴ 6۹۴1 (3ا) ۰۹۳ 7 :
 55 ۲٢ 5. ہم ی5 ا۹7۰ مح ٭٭ر٭ 8

۹8157171۱ 
 و5 >ج۹ ۲۹۳۲ ١٢٢۳ 3< 5:35 (عاتز 1 85
 تہہ یىی ہی۱ تم نئ ام ہج ہا
 7ہ م٭ ٭ ۰7۰8 ۴۴ ہااتا ×27 ×× ہہ
 تہ ۴۲57 ۱ ۳۳7۵5 ۹9۹۳1۹ 7757171 4 ۹51717 8 ۳۴
 جہ م٣ موج م٭٭۸ 188 5۱3۹ ۳ 7
 حم× ییر) جج ہمہ چن تہزجہں .. 8
 رو0 ۱۰۰ حت ۱×2 نج نو× .آ ٹا ۳
 آے ہہ (ہ× د١ ث× اتڑآ ء78۸۸ ۹117 "وج5 *۲۶۴۰۱۹۱۳۰۴ (38)
 ۹۳۱ 7۳ ہہہ ي۰۶ ی >×٭۳ (م× ہ) 1 ۷

 ]کی (30)-ہ-"۹8 5 7 73 3 )315( ٥۹۱۱۷۶
 )5]٦× :]75جک (ہ)سم٭ +× مص× ۲9.۶ ۱۲۳ ۴۲۳5 7

 جاو (8۹۰۳۳5 ۱511711 ۹۶1 115:71۹ ۹۹۹ ۹37 :

 نم یبا نہا یف نیقفانملا ۃروس تلزنو كثیدح هللا قدص مالغای
 ۔ اھرخا یلا اھلوا

 ےب م39, 5111 5۴۱ (1791 7818 7574 77
 یف مک در ۴ 3۰6 تو ۹آ ت۴ اک

 تی کا
 کے. ھک٭ و جہ ہد ہہ در 3.8 8
 ٭مرصج 85 *ہہ۱.٠ ڑ9 ٭3.*۰) (8ہرر-ک؟ 6571 515.

 ۔×٭ ٹر ]5 578 أ٤ ۲۳ |۹۴ 7 3 ۱٠۰۳
 حاط) 9۳۲۳ 5ہ ۲۳۴ 7 ۹37 9۹ ,۴6 ۹۰٣۹۳۰۷۴

 ۴ت تل __ 27,77.3200061 ےًےوسےحس

 ۔ج ۶ جج مم :× ما ۳۳۷۹۲ )598 ۴ ۱
 ہر 2٣٣ ×:>×۔چ5 (>3)۔ہ٭ 3۴۳ ۱

 7]-.+ 77۳ 5ا۹8 یچ) ج8 (ےج 3ج م۱٣ ۴
 یی)رسمس٭ ۴۰ ۷ئ۳۴ ی١38 5)۴]۹۲۲1 ۹۳۷ا 5ا۰۴ ۹۰۰ 1۱

 7×. (:)-۹ ۳٣۴ ۹ا5 ٭٭ ٭7۹ 0
 *97ک 26 64٥1 ج۳ 325۱۷۲۷۳ 2 57۹۳۳ (قا۰ر بج
 >3 186 7ل (7۷) 5۲ ۹۰۲۶۳ :× ×٣۹ بج و ۶۰) ۴
 3إ ہ۱۶ ۲٢۳ مم٣ :(نج5 ۹۱1۴ ,٠۶ 517 ۹5 51 ػب٣ 8)
 ۹۳۴۱ 27585 (78) 5۹۲۴۴ ۹۹۹5 : ہم٣ ۴۳۰۳ا 65
 5 ہہ ۲ 36 رک ٭٭5 ۹۱۰۰۳۱ ی٭٭٭ اوج
 ہ5٥ یک ١۱ ہاڈآ ×۰۶ 11287 7٠۷ اج ۰ 7۴5

 -حح یا 57 ۳۳ 5۲۳۲۷۳۰ 332 8 6> ۹۴۳۴ ٠٠
 7۶ 27 ۰ یىیو”)ر۔ج حرج مچ "و۱۲۳ ہم, وک
 ۔ج "ہ۴ 87 ۹۰۳۴۳ ۹۱۴ ٭ہ٭. ۰ 8

 ٠آ ۴ہ ۳75۱۱۴ (351) ۹۹۲۶۴ : ا۹ ۴775, 73 7٤
 ك۶ ۴۲٣۱ .27 727 ۰۳7۹ ۴۴ ۹۰۷۷۴ ۰۲۹٣ ا۹ 7

 جہبج ہ3۱ 16 ۱٠۹ ہ :ہ]موا٭ (ہ8) ہ٤ ۹۶ ۴۹۳۹۳ ۹٦۹
 ۹5, 9۹ ۹۱8 57 +۹۳5 ۶۹۱۴۱۱۲۳۴ ۹7578 ۴۲514 ک۹ 8

 ۹.5 5۹ ۹75 5۱6 *ہ2ک 1۹ (717)-۵۶ ۱ 1۱

 ے7[ و۴ ]7 7 (32) ک17 97151 7۹۴ ء1177 ۱
 ۔وثدب رہا ۶۸ ]ہ۷۵ ك5 ۱۳ ۹۱۹5 5ا١ ء۱ ۴
 مباح ق۱471۳۰۰ ۳۴ ×7 65۴ (35) ک ۴۱ ۹:18۶۰ ء۹۳
 ۵چ 37 ۳ہ 8٣۳٣۰ مجٔ٭.7 ہ ڈی ی بت 82

 ٭م٭ ء1185 ٭٭۰ ۱

 کرکے۱۹ (37) ۶1۶۴ ٢ 7, ك5 18: 57 9 ,1 ۵1٥۹71۹
7 6 ۱۴۳۶۰۰ 79 771 115131۴ ۹۹19 7 0165 3 8۷ 
 ت١ا3 2کآ ۳5 3 ۴ ۴۳۳۳ ۱ ۰< ×۴۶ یر۹ 5
 م۱ ہ۷٣ 3۳ 555 ۹5 <زک 8۳۳ ۶۹۲۹۳۴۴۱ گا۹ 69
 ۷7 ۶۱۱8۰8 16 ×۰۴ 187 ۱۱۲۴ 5۹۳۰٣۹" ٭7<ک۴
 ییر۔یج مع تت۰ 25 5۸5 ۴5۶۹ ۰× 08 6 895
 ۳5ج يہ ۴۹۲۳۲۰۹ ۴3۳ >5[ ۴5۹5 ٭1 381 7۴
 ۳۴ ۲۲۳۳۳۹ مْ٭ 51 53 ٣6٥ م۵ ۴۳۹ ٭ما١٤ ك5
 ×٭۴۳ہ )۶۱۳92 تگ ]ا539 م7۹ ۱۲۰8 ۹34 51۹5 ۴ :

 مو ۹7 ہک >5, ۳٣ 5٢ مات ۳ ۹۲۰۴ ٤
 ۳۳۳۷7 ۱۱۹۱ 6 ۳0157 ٭3) "15۱ 1 118 6 37۳۴ (۴٭

 31۲7۹ "م۴ ۹۳۳ ۶7 ۱۴7۲5 *1۹۸ ۶۲۱۳۰۲۳۹ ۹۹۳۴۲۱ ,٥۹
 ×۱ مر ٭۔خئج ت9 ۳۲۳۲۰۳ ہ7 ۴۹۴ 5۲۲۴۰ ۴ ک۹۰ 5

 دہ *٭×ک<آآ ٭ج. 5۳۰ ۲8 5 ۴۲۶58۲ 0
 ×۴ ٥۸۳۹ ۳٣5 :ہ٭ ۴۳۹۹ ۴۹ ۶۹۹۹۰۱ 0 8
 7 71۹۹ 71۱۹ 7 ۱ 7کی1 (315) ۹۰1۴ ۱ ۱5۳ ]ا ۴۶

 7. ۲98 ۹٥-3 918 م5 ک ۹۹ ۹۹۰۵ 01۱

 یی وک ٠ت ہرأوک (38) ۳۳ "ہ٣۳ ۹۰۳
 بب >جم وج مم و م6 ہي ۶۳۳ ٤ جگ
 ےومور  گلڑج ۶۲۳۲ ۹ 5×:ہ ؟۳۳۴۱۰۷۹۳ 15517 (ء7
 33۳1 7 6۶۳۴. ۰۹۳ تک71۹ (7۰) ۹۱۹71۹ 771 .77
 مچ یک. ۱۹۰۴ : و ۳ ۱۱9۹ ۔3۴۰۰۱ ۱۴٭۹) ۹۱۰۲ ۴
 مج ہن 155٠۰ ۹5 7۰×۳ یج٭| ۶۹) ۹9۹۴ ۱ ۹5 ۹۳۴۴ (۶



 دفلب ١

 تاکنکى

 وج م٭+<٭ ٭ہ ]سوچ یو ٭×٭ 1:۹8 ۶۰١
 نج اچمامرج کا5. 9 37 ۹39 و۶۳ <زت ۹۱۹۴
 جور >-.چ٣ 7۲ ١< یو صی ۶۱ ۹5 8
 م۴ "4۳ك٥-ہ5٭ ڈ5 (۹ ہ۱ 58 525 ڈک ا ۷
 ۳۲۰۳ ۹×>ك : دو م×٣٭. و9 75)185 2.14۳ ۴۳ +۰۳۹]
 مہ مو ج۵ || مج و8۳ ٭۳ہ'۔۔ی ۴۹۹ ۹7۹۷
 مج یک ۹۳۹) >-ر۵ م ۔- ہر و< (38۰), ۱۷۷8۰ <ً 785
 ہک. 72٭ ٭٭ +88 ی٭< 5۱ ی *۱۹ ج5 3۹482 515ا ڑ5

 ہ۳7 ۰-5 ۳78 مج 9 ۶۳۰ ی۳ کر1۹ ٤
 مم, م٣ :٭ ]ہول (ک3)-ی٭۹ 33 ۴ ۴۲ 5۲٣۰

 ۹ 8 ۰ ۳-7: ۰۳۱ ۳۲۳) ۴۰۴ : 7ج۴ 5
 ۳ 5۹ ۴۳۴ *۱۰ ×۴٭ ٭ ت×٭×٣٭ ہہ ہ.2کنر 1ک (78) ۹۰77

 57مج ہمہ وک  ۳ مد ۹ ٠٠٦ (.ہ٭۳ی٭ )7٤8(
 م٣ ہم 8+ 9آ 3< م5٭ کب زعح ۳ 5

 ×× ۰: 1 ہک (۲۹۳۴۰8 4 71131۳۹ 51334 ۱۳۹ ۶أ ۹ ۱١
 ہ۳ ]5555 (58) لاج ۳ : 5۴5 ۰۹ ھچچ ۱۹,

 ۱ 81٥ 15٦۹

77 1 ۰9[ 

 ہ6 و۱5 7۰ وج ہعوچ2۱ ی5 ۴۵۱و ہہ<
 +۳۰ ۳۹۲۹ 5۱ ہ۴ ۹--99۹ ۹۳۹ ۳ 7

 دو و5 جم +587 (یرم ۶۱ 5 886 ٤5
 ٠:7 ۰۰۶ 58 18۴۴۱۰۳۰۰3۴۶ )٦3 3777957 (311)-ہ<٭
 ۰۳ 59 ف۹۰ 7۹ (33)-۵۰ ۶۹) 3058 617۹ ۴ ۱

 کاج ۶۳5۱ 31779 ٭ ۰ ۰۴۰ 7 71۱

 ک ۹7۳] ٣×) 53۳. ۹7۹177 1 755 ف۰۲۹ 5
 ۴ 1۴ ٣٣ ۳7٥7+ 09ہ ۴۹ ۶5 6۲٥

 ×۳۳ ۰٣× ×۱ ×۸ 5ا53 "ج۹ >۹ ۸ ٭
 55-۰6 ×۵۰ ۳٣ 5ہ ٭٭ ہ۹ ۴

 ٣۰٦ 57۳ 37 ہما ۳٣٣ چ5 ۳۰۱ ۵ ۴
 ٭٭ م۰ یا:۔۔ی 5۲۰ *۳۰۱ >۲۳ (38)ز

 ]757 2۱7 تک ۴ 7۳5 ۱۱8:۶ ۱ ک٭ "۹۴ ات ۴, ۳ 8
 و. مےح٭ق ۳ ۹۹۱ ر۶9 ۱۰۷ ۱۹۷۶ +۱۹۰۴ +۰

 +8 ۳ 8 5۳ ہ۲ جج جج ء۱

 پ57 3-× ہت ٭٭٭ ۲۹ ۵8۰۸۹ ۴7) 55۶, ۲٢
 ہ3 ۱۷ -5۹1 757187 97 ٠٥۰۰۳ ۱۱٠ *:و٭ُ٭< (۹1ر-ی٭ (۳۹

 ات ا ۲ ۹۰۲۰۳۹ ۴7۶ : 7 ج۳۰۶ ×۴ 7 ۱٥۴۱۰۷۳"
 ہمت ہہ چے د٭ ةو م٦ 9۶. ہت یو ۹ 76

 35۱۰1۶۴ 8۲88 ۹9811 577 )8۱۶۸( ۴177 271 ٥۹,77

 ۳ ۶۲۹ ۰۳+ جآج ×۳۴. ۱۱۴ ۳۳ہ ۹ ۴٭
 ہ5 >0 5 ہ8۱ ۷۹ ۹ ۰ہ "۰۰ (٭چ >8

۱ 

 )ک5 (353) 5ا1 5۲۲۹۳ 7۴ ۹ 7۷ ۹۹۰ ۴۹۳۳۰ ٤87
 )× ٠ 8۹۲۳۴ ت] ۲۳۳ ۴۶۶ ۱ ۰15371 7۳۲ ۵ ہا
 3ح نہر وج ۴ ہک ہ۳ ۱ 8 ۲ 8۴ ( ۱
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 : ناف 2
 : : طوق زد اک دعا سچ ۲ ںی ۔ےہ و ےہ 2

 5 ہیر يه ل زاد 7ش ةاکناَ ا
 2 اوس 'نوریٹتکمھو ند ںی ست ےس 8

 1 یا ٥ها نما روعتتول اھل ترختسا مقدلع 7
 1 اینک نولوفن نیز فا الا ولا ید 7 :
 ھ7 تحور مہر 7 ےن ےک

 2س1 ترس 20221

 2ی قت فل 6
 1 2ذ لفت نمو ڈار نعم دوا لو لاو مارنا اب
 : ےہ ےس رم ےہ :
 : ا یک شپ ےس

 اوس جج

 م دق ×٭ ×٭ جس ی۹ بی۶7 (۹7)1 7
 ۃ۳ 2777 ۳۳ 27, 77 ۲7 یزو م۹ ۹۳8 5۳۹۹ 7 ۶7
 ح× ہ+) ہی77 ھ55 یل چر۳ ر تیر 7۴
 7 557 وج ۳ ۳۱ ہور ×ج ہتو٭ یورو ےک
 جی رہ ر 8× ۳ج ہ)وج 51777۱ 7]5/ (۷۲۹۱7 77۳ 7۰,
 مر مص یرچجویچ 6۲ چی زء ہی ہ٭ یس, ہور ]۳ ء۶
 ج7 _× تک "أو -٭ ٣۳ ۹۲ و9 ہہ بج ء۸5
 '۔ہج ۳۳۷۲ ہہ 7)5 ہ7 ۳ ج۷ 755 ہ۷۱ (۴ز 7۸
 ی۳ج ہ7 ۳۹ن چہ 9 ری اچ ۰ ر 7ک
 حج ی٭ہوچ جہپ مج+  ہچرچ ۳ رورقآ وو
 ہی6 ج)+ جر مر وک ۳ ×۶ چے و75۶ ۳۴ 7
 ہ۳ 7777 ۴ہ ٭ر٭ ۳٣ 7۲۱ ۶/7۳۳ ای7 کر رے
 حح؛ پ ہر 07٣ہ٭ 7ے ہرو ہہ ورچہج اچ ج۳  ٭

 ٭۰70خ) رو مو : ہہ ہ۶ مقزحہو ٭یرج5ٌ ٭و8 ٗی٭ <٭
 ریہ ڑ]٭ ور عبصم ںی جج ×ات یہ ہوچچ 7
 ٭ .ہ رک-مرج٭ جچ ہ "٭ ج7 ٦٦ یر و۷۳۱
 میوہ بد)جرحمر و جچ]+جورت م+ مروج٭7مأ ورک ٭
 بہ )ہم×٭ ٢ہ ر ×7 ہ ]ز7۳ )ہ۳ <7. 3)5 ہم +6 ز

 ممر 5 موج ٭ 5ج ید وچر ×7۹ ۴
 جے ر؛ ہوورج ہ ]7 ۲ء ی بج ہہ٭ ۰کا ہ۳ ۵6
 ےہ 5ج ۲ بج: ٭ہ٭ ہر دہر چیر  یج
 جب ]جج جی+ ۱ نر ر ھر 0787 519ع ۳ ک5

 چ2 7 ہح ہجر ہہ تہ ہ۰ ہبہ ×7ر ہر7 ×7
 جیک م ہ۳ 77 ۷7ر



 ک۳۳ اتا ۳ج, ×۰ ہ5 ہے جے و ےہ

 ہ57 ×ط وج طط جج ؛ ڈجیچم جو یہ

 541111 ا55 ۴9) 5195 11ج ت۳ ۶ ہہ ×۲۶ تم

 “۔تچ” ۳15۲5۰ ا۰٤ ۴5 ہ  ہ٭ ہي جے مو جج

 تط دید یر١ محو .5ٌصد ہہ ہجوچج ڈج ود م٭

 تد6 ء۲۱ ۳ج کک۶ ۳۳ ہ۱ ہ >مہك< چو

 ۹۹ 13۹7 نال و٭٭ ہد ہج َنبَیَل ٭ج وچ

 5٤۱ ك5 ۹۳۲۳رو م۱۹۹ بج چق ٦۳ ×× ۳٥٣۴ص٣ چرچ

 75۳۳1 ×۳ 7 یت 9ج ر5 +8۰8 ×× ھ1۹9۴

 ۳۳۰۶۱۶5۳۴ ۳ < ہ۰. وک: 88ج حج چو

 5 515 *ی۱ 5 یک" ۹5ا 5ہ ہخ؛ ہو ہ ےچچ

 39515 2۳۱۸ ۰٭ َنّرمکكَلذَل ٭] ٭×ٛچر

 رللررٹیٹل اگدتكلافب فو بج وس
 5 ۶٠ ×× <ہ ی٭ ×جآ ۔ج چا تان

 کک ڈڈ ہہم گ5 اک ص×× ڑہج ×0×. ہک ]مہ پو

 طجاتج ج77 ٣ ٥ج ج۰ د۰٦ 8×۰ جس.

 7۳۳5 5 758 ۳ ہ7۰ ۳٣۳۳۳۳ ج۳۳۷ جی تزچ ۳×

 ؟<٭ ۱ ]ا7 >۳ ۴5۴ 7< 7× × ×5 :٭ ہہ مجچ

 د31 ۳تا, ص7 “۹×۳ ہ ۰۰ 58 89× چو وچ.

 ات 9۰ج >چن٭ہ.ہ٭ مج -جک جج يہ 65. ٥3۳7

 ۶۳٣٣ 5 5575 ×5گ57××< ہو و ہس ×ر ہجج چپ

 تم سش دم یس یک یر ور

 ۔تصصحسد ہ 58۱-9 5 کو! جج جہجعب جو

 تچکا ہ۳ وا5 3×٣۲ ہد+ 383٭ جج

 711571 کے٭ 2۳۰ ۹ 8.9 ١ 1۹8۰ چوت

 81 ٦ 4977 1٦١ 7۳ح و٭×؛ بج مے مج چہچ

 ۹٣١۱ 27 1874-٠ ۴۰۴ ×7  77۳,۷ ×55 جہ وچ

 ۶۱۹٦٦ ےے  18 ٦ ×97 ہوا5 ز3۹ ہجح× ٭ در جچ

 85۱۹۹۰۰ دا7 دز×ہ٭'٭ ٭٭ مج مے یج3رو 5و جد

 ۹ٴ1۲8۶1۳ا ,1٦7٦ ۴۳۹ ٭حح جی ہ )3ت یچج جچو چپ

 5175۳۱ 5775 5۳۶۴۳ 3٠آ یز جج : وچ چپ ےہ

 ك5 ہچجہ ٭ہ ہمد١ و جآ ۹و عو ے

 (يوئا

 تومارکدحا قاب تا لدندرکتزباکن ماوقیئاو یے ہور

 ہہ ۳9 ۷ آب 7آ ھ۳۰ >1 ت۳ یےج چ جزو

 7۳۷۸ >7 7ک ×5 9 ہ د۰ ہچج وج ہو

 ہ۵۳۷۳۷۶۵ ٣۳۳۳۳ اکواڑک ٠۷ ۱77 ۳ *5۳۶۴ ۱ڑ جج مر

 ا وج ہی ۱ح۰۳ ہد ہ۴ ۳× 5> ) ر ہرک

۹۴۳ ×گہ”٭ ہ “ہ ج٭٭ رو آ' ۹۷۹ 7)773 ہ5۳ ۹ ×قو..-٭
 

 5۹۳8۳۲ ۶۶ 5ن. دہ3ت. مچ جم و جوو

 ك۰ ک۹۲ ۳۴ ×× ج7۴ *ر۳ج.ج× ج×٭ جو
 ک5 5۳5۹۱

 ٣ت ۵۰ > ×ز یر ہچچ ہ ڈچ جج ہو رے

 7ج 1)۳۰۳ ۰ ج ہ :آ-.۴ ر 3 ×ج ۳ چا

 ٦ 2ا7 77 صر >۰ ۴ ×× ہ ×× یچ

 چو. ۳۰۷۴ ؟تج 7: 7< >×٭ :مہ ہر مج ںج مچ

 ۳۳۳۲۴۵ 5۹۳5 1ک 21 ۶۳۷۱ 77۲ *۶ ہج جج ڈقآ

  8ت٢

 حد ذ5 د3 8۰۳۰. ہ5 ٭7ہ ہ××  -و وو

 >7< 5557ا خر ]ز5٘ جج و )37چک نہر ج

 231۶۳-1۳۳7 ج٭ :××-× 8۹1 85 ج1 5 :ج مہ

 7885 (ك57ہ) ۹< ہ> (× جج ج جم مد بب

 3ط٢اک ٥۶۳۱۷۰ 15 ت ) >ج۹ >7. دہ ]36ر چچ
 ۹43۳1 ا515 7871 ۹77۳ (٭× ر۴

 ڈ5 ۳ ہد”جتکح -_ 68 ]ہہ عوج ںیم

7۶2) ۹8۳۷9 ۳۳ ×۲۷> ×ج٭ ہ٠, ٣× ہج ہد مچ
 

 ہ٥7٭ 0*2 دات 5ہ دي کج ×۷ 25 ہج× 2.9
 ڈاک

 ك٤ 7+19 5891 >7< ٣۱] ہج7 یہ جیو ج”

 55۵ 5 ہ< ہ ہ ح.×٭ہ٭ ٭جج ہچ جو مو

 .7٦ 1٦۷۹ 531 >7 ہ7ہ×.7٭ جت ×۰ 85 ہدر٭ وج جج

حج ہ۶ ۱۰۰۴۳ 3× ۰)۶۳۰ ×>.3)× نریر۔یو یجچ
 ڈاک 77۳1 

 61155 ٥٦۹ 77×5 ×9 ہ۳٣ ۱

 سلف ا ا ئ۶ 7۸ :و.٭

 ۹۷7 57 اتھٹچئ 7+7 7آ ×۸۰ 7ہ :اْمد٭ یہ

 ۳۳۲.۳ 7 ہ ہد مد جت طر ہہ و5۳ )و

 ہکآکا ٣۷۳ 7)19۹ و٭ج مج م8 قآ ۹۹7 ]5

 ہ7۱ ک72 ہ5 7) "77۲۳۳ ج۴... .7٣× 87٭ ×۸7

 818 ۹۹٦ ٠ 5 ا؟ 3 و39۰ ہ8 چ ہہ

 (ہنرصج م551 ٭و٭ یک 0× *8ہ جِھو

 ہک جج ) یا ہ7ا )ہر7۴ 7 ۳۰ 5ج )7 ×۳۳ مک

 530 ا515 5۲۳) 18)۱۰۹2] ۶ج3) ہی ر3

 5 ۶ 5 ٭٭ ۹چ 3ق0٭ ہى مچ ےمچپ

 ٭ہ٥ھجڑجرو و 57ج -(0۱۷7ہز3))

یلع اودھک ال نولومن نرلارم
 او ضفب یحولنا لو ںج نم 

 ہنس ٰ دو کچ .-ہ×ہ×٭ ×× ہ٭ ہ عج ہج

 کی ۰ ×۳ 5 لے. ہت ]ود

 71۳ ۷ 2 ۳ چہ7۰ 9ج ×× ح907٣5 ٭

 ہم ٦ 0 کا 5ر 16 .) 7 جہ و۳٣۹

ہ5 ۶× ہد ×× دیو
 ہ57 ۳۳ گہ 075 :

7 *8:٭ر د> موم رجب
 “2۳15۲۳ 7 18 ہ ہ7

 ۔-ےبو

 یت نو حج پج جہ ہی ” ٴك٭۳۲ ٣ح مج.

ْ ۱| )7 

 لالا تر نتد تا قا انت نک و
 ۹51۹ 377 ت1ا5 5لت ر ب× ڈان ہو جچ ججم جہ

 ۹۳۰۴ ا5ک ×۱ جب ہ ۹۳۷ ہ۰ 3×× ہجصھدوروج ×ہحہج

 < اس ید 8۰:8 یوچچ مز ہم ]|نڈچ

 5-157 کک  ہج ]نم ح میعر یم ع8٭



 2691 نم 517ج7 78 ۷۷
 و ہوس ا اچ اہ یہ 7س 27ت 7کے وع. یہ ید تب ہتضت ھ٣۳ ک755۹ھ2قا7573771 کصک ےہ ا اتص رم عامل ےب ےدطسقلفم دتافھھ یصقمماوجم وت ےیل صہط جاسلامعھسم اس ع سا تل و

 ٭ نماتساا ھء ۴۶ ۴۲۹ 5۹71 ۴1 6871 ,۳۴*٣۳ ڑچچ :ےےتر-ٴ٭ ×× ٭ج ےہ ۵ ٣ہہّللا عج دقت
 ۹8۵ ی ۶*۹ 5۲98 15 ہہ ک۹۷ کک ۹ 55 5 51۱ 6۲8 8٠۴۳(

 |۹76 ہموەڑو وۂجمسج وم ٭5 ۱۳۲۳ ی٥ی. ماخچ ہمج
 حج م۴5 ہال +5۱ کا۶ا ۳۳5-۳۰۳ 7)۲۳۳3 ۹۰۶۴-7۶ چک

 *چ 9 18 6۱

 ×8× ۹9 < 2 ]5< ۹۰۳ ھ7571 (01) ہج
 ۴. ی ہ0 ہ1۹ (3۶)-66 1871 ۹7 ۰ (۴۴۲ 7

 <۳( 7971۹ ۶۲٥1 ۲۶ 15۴ م۲۳۳ :۰ ہب 7٤7 .×× ×١
 و ٭٭ ہاور سو 8٢ مح ]و إٗس وو مج >۹ ۳۹ ۲

 ٭٭ 1753 5۲۳. ۱۴1 ۹۹37 7.۱ 55۱۲8 ۹7۹36 ۴1۴ ٤
 ۳ ۶۹۲۹ وم می ہى جج *+م؟٭ (۹۹5ی يا ۳7
 بیچا ہم ۷ 8۳×٠5 ك۲ ×۲ ٭٭ 5 ۱۲ ۹۴ 57۹۹۹۰: ۹
 ؟۹ہ۴۳ ×۲ ہ۰٣ ۴۳ ٠۱ہ, یک ۰197۴ ۹۰۳۴ ہہ ٭۴٥ 7
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 برت لیجا لا تر حالت ر لییشیَت ۹۹ ۹ ٣۳٣
 ق٤ ہ3 جج دقع مط ہ وآاڈدو تر ]م۰ جج
 ج:7۳ ۴۹۰ ۳۷ ×8 ۴۰۷ 7 ۴۶۴ ۹۴۰۳8 7

 رو ۰-3 ۳ 15 5۹75 ۴۲5 ۲۳۳۰ 71۰ ۶ ٥٢۳۳۱
 1 56 ۶7 55 ہد ہ3. ہ۹ ٭_ أی "×٭۹ ۴۰۴۰۴
 ج. ۳5 7 ]۴.۹5 ۴ ہک ۹۹ >٭ آ ہت جج
 ٭٭۲3۱ َنملضلا نْحٴْاَو ۹۹۹۹. ۹۴۳ أ٣ یجب >۰<

 مج. ہ۹. ٣۳۹۱ 7۰۲ ۶۹۱۰۳۰.( ہک 5۴۲ 013 ۱ 5 ۳(٥
 3۴ ٭اجا5, 61971 )۰ ۳ ٥۸۹ کا۰ ۳۲۹ 55۲ 6 ۳< ٭

 قع 96: مج ہ٭ج جو ھ۱ 5۲۹۴۲ 5۲۳15 ٥6
 7۳ ہہ حر ۸ << ٭مت٭ )٣×۹۳ "01 5 ×7۱ -زک2.3۹ یا5

| ۹3۹7 3۳77 
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 نورمرا تی وروامرل نیت مکتلع۔ .- ۹ے چ5 ۷
 ہی۷٣٣7 ٭آ ٭×57ہ ٘ا۹۹۰ ہک (٣٣× مت م۳. ب8 مہ
 3 ×× ہ۱ ۹۷٢ رثثُب ہ۹ ان ٭٭٭6 ی5 ۹۳۳۴ 8 ۴
 يہ ہی 6ت ٭جں]ہ >6. مہ ٭م۳۰ 88 ٠٠  ٭م1ئو ٭
 و88 ۹5۶ ۳ ہ3 3ہ << ×× ۸ 5۳۵,۰۱5۹
 55751 257 707۴ ۳۴ ۴78 ۱ کا 6)3 ۴۳19 195
 ح×٭ 2۶5 "۲۹۳۷ ہ ×× :ٌا<د ”ي۱ یب 23۳6 ہے

 م5 >5 145 1 ۱755چ15 (55) 3۴7 ؛ دلوی دولوم لک
 هنارصنبو ہنادوھی ہاوباف ۃرطفلا یلع 5٣ 8:5]٭ >88

 و79 جج 0991 ۳ ۱ (۷71۹ ۱۴۳۶۲ 513 ]۳1 3421 ۹7111۹۴
 5۶5 ۱) ڑ6 یو9 ہ۹ ۶۰ت 916 288. 318۴ 8

 ۳۹۰۳۰ م ےچچچ3))

 زکروض سماقرفروصب -  758 ہئ۳۴٣۷۳۳ 858
 ۳5. ۹۳:۰۳۹ ہم۳ ۲۳5+ د3) ۳ ۱ ۹۲۳۳۳ :۰)
 مہ جج ([؟٭929۶7] ۹۳۴ ۹۹۱ ب8۰7 ٭ ۹۳ 3

 إ ہوئمَلا ناخئلا وما ےس شا
 ١- او كملا ہل صاالا قامو بالا قام ولد کیم 7
 إ کلک ینا میک یی ع مو افمسلا ا7

 ۔| ہا ين نال ا ا نک اکو
 ۱ نثر وص نصف فر وصو یلار سرد تب لا قلخ
 :إ لمس ضاالاَو تعا نام اپ لاولاد 7
 -إ ھ رڈنشلا تا دل لم او نون مد ندیم ا
 ۱۸۵ا لا واال یک نواڈ رشک ںیزلاا مل نال ا

٥ 

 ٢ یمتماو اوون او دک اتوادھٹر باوا تدجماپ ٦
 ٢ نا نآاورفک نئلا ر عت ہادی یعدطاو طا ١

 ا انی وف اعلم ا
  5و روصسمت ھڑ کب _ھج س ہے ھےییہیڑت سے 3

 ۔ هم ہللاباو تم اک ا بولا یم |ژال ہول ا
 - 2 ۔”"ک5ک م ۶1 ٠ :ا ہاٹ

 29 سا
 85 ۰ ] تچ ھ3 مس تپ 3 3 پ 3

 ہیوم ہے ور وم ا
 اواتَرتَا یَنلاِرلاَو ٠

 ہواکہ 7)5
 بجو 7ق ہ3۸ ذ×

 ۔یب ےد وو ہببتو ورک چرچ 1ن و
 مر ح7٣ ٭ پہ ٭ 8ع ٭ہچ >۹ چرچ جد
 یجو جر وجچ یوج یج برعہآ ثوچجر 58 555
 ہم ےہ ر مر ہ5 ج یو ×8 میچ" بج٭و
 ہہو مر بت چو وجہ یت واہ ) یو ٭] مج ہچچ

 پچ میر مز 885 جج٭+ ٭ہ چوج جج  پپپد+
 نج بج مروج چک مج مقید مح ٭+

 >7 ہیرو چک ر رو ج۳۴ ۳۲5/9 ر (م) 5077 <
 پہ ہ۲۱ ×٭)7ہپ 85 ہ٥ ج77 55 ہاہہ 7)5 ہجر ٭٭) ٭
 ںچمبجہ جو یجب و تجججر جر ہبچوربج ہبویو ڑہڑگ تو
 -ہج حجر میر مروحوو بک ]و م۔ختو ج5 یر عورچ ۶
 مہم ]مچ یہ5 ور ٰہررجو چو ×ز[ یہببوجہ قی
 یو + یرہ٭ ٭ 3تت ج)ہ-7٭ ×7ر خر یت ی ۳9۳۲ ہچ
 بج. ہہ )7 ہہ7ہ7۳۴ ج۴ را یت چک تو97 ا7
 ڑمچ ر وج اج ہدوج٭ ہجر ہو : ہی و یڑوا بج.

 حج ِج بج چپ جچیچ جر ہہی ہچچ 8ع ۹ہ ٭ ۱
 ۔نیرج آو بب رک مر ہو 4]1) جن ہے ھو ٥6
 دہ وو در مج برج ےب وج رجوسژچرج ہژ

 رہو مہ وجود پپر بی رو یوچجہو ےہ بوت ج)
 ح یکہوب مچ ر بات  ہبچرع ہےجچ دہر خح) ہحو٭ یر
 ہجر فرج ورک یجب بج قرب وہ ج۸ 7ور عردج جج ر روز ×ز

 جج. أن اوج ڈڑورچ ٭×رج ٭ر



 [8] روصم ۷۷۴ ج۵۰۳ ×۶۴ ۰۱ ۹ +2286
 مج 85( ٭ "وی ہہ5٭ ج5 مم ۹5( ج۵ ۱ص

 .١× در٭ )0۹ ۳۷۹ 85. 0اک (]ن٭۱ 5۲۳۳ ی۴
 ہہ ۳5۳. 557 2۰ ۸۶۷ ۰۳ ٦٦ ب۳5 ×۰۹ ٥٠88۶

 187 ۳۰٣۱۰۹ جہ5 ۴(۹ 5ا7۹ ٛ-۹۰ +7 ۹ 4 ٠۳1
 ]ہہ چک کج ۶۰ ۳۳۹۲۶۱۲۶ 55۱ 5۹۶8 5۳۹ 8
 د]ک.رج ما ا۰٣ ہت >55 عی کو ک5 ت۱ 5
 ۶-۹ ۳۱58 ٭ <۳ ہہ ہو76 6۳۳5۳۱ 5 ۱
 ]۳۰ ہد>٭ وجد 58. ہ۷7 ×۱ ماخ ماخ ×9×

 و55 5۳5 5731 7ج4 ی۳57۳ 5۲۳۴۳۳ ۴٣۲۰
 زت1؟] 3 ٦ ہہ ھ٣ ٣ہ 5۱ ۳) 5۳۰ 7۶

 ۶1۰5 ہم١ جو  ٭٭ :۶8۴۷۱٥۰ رَْوُمَمَلَف

(۳ ۹ ۱۴ 4۹۹ 779 2 ۹ 76 ۹[ 
 7ج و. ہ ]×× ہی۱ (۵۲ 5 ۳٢ ۳۳۳۴ 5۱۹ ×٦۳×-

 مس. ۹ 7 9 7
 چک ے۱٥

 اترا -۔ شب ×8 یج85 يه ج۴
 ہ5 ۱5.5 نردھب ۲57۳ 77۶۲ 55 ۶۳۲ 7۱.7 )٠۰۶ *7؟.
 ]5+ 3 ۹47۳5۶7 ۰3(۶) ۴۲۳٣۲۷ ۴76 ۲٦۹ ب5
 ۳8 4٦11۹7 85۱۴1۹9۴ ۲۹ ۳ کا 11۹1 ۹ 1 71

 ۹9۹519۱۹ ۹5, ک۹۳ 7171۳۹ ٣۰7۹ مات مات ی ,7 01۹٦( ۹٦
 ٢× :۹) 3۲ (حجاةر ہ5 ۱7۹ 8)۳53 ۳۱۰۱۲۳۰۶ ۴1
 ڈاک ہ59 م۳۳۲۹ 5375 <۰ ۱۳۳ 8691 64
 ۹9۹۰ا ٦ ی۰ ھ۳59 5۸×55 د7٥ 75۱ 377 (×78)
 ٌ 559۹ ۲٢٦ 5 ۶۹۰۶۱۹ جم ۹ب۰ ۹6۱ ۰ :ج٭

 ۴)218], 7۳آ ۹:7669 11۹۹ ۱۹۹3۱۳۹ ۹51۹ 1)۴ او١۱

 اتارا یَنَلارلاَو ہلْومَمَد ہللایاونماَت - (یررج جد ٭٭
 ہ87 دا5, 5ا۹ 37798 2155 ب۰ 78 1۱۹ 835, 7, 7

 ٭۔ی٭ از ک٭٢٠ وک ۳٣٣۴۱۹۴۴۹ ۳۷۳۱ ٣۳م ١۴
 چم جوق ہہ ” ٥۴ج "8۰۰ہ ٭ 9ل ۹ 4
 ہ8۰ر۶۳ ہ ےجچ٭ مہ ۱ م ٭ و۹٤8 ٣ہم ٭۳
 ۹ ہم اچ ہ دا5, 51 ۹۰۴۹ ۷۶۴۱ 310 ۱۱ 7۴۶
 77 5ج5 5۹7.5 >558 55+ +۹۰18, 8۷۰-۴
 75 یا ا7 7ج ۷6 جا ج2 71

 771 ]۲7 ٠3آ )۱

31547 11177۴ 

 ںیو×ج مس)بمہب ج. ×٭م+ :  ممارتسم
 یا انت را ۹۹ اچ ہکا۹۳7 ی۰ 5۲

 وما م۳ ۶۹۷۱ ۹ ١۳ مص "م۳۰۳۱ راے
 و >5 81 ۹ یئافشادوَبت مہ 8ص ج8
 ہبج×۶٭ ۷۱ مات 55۴ 167 ۹بم[۱۹۲۰ ھم, 75787 ٭1 3آ <

 ہ٭٭3 ×× ۹ ی٭٭ 2117 ۹5۳۳۷-۰ج 5۳ یمان٭
 5۲5۱ ۶۴۲8 نباغت ×مہ 5 نبغ ٣ 5۶اچ ۱ ک۴ ۰۴ 71۱
 7 مہ یب٭٭ >< ہ ور ٣۴×35 817٦ نبغ 1 ۱
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 << تاتقلا

 ہا ا نشا فرح را ھا راتسہی ال
 نت تن نشا
 یا لا یاد ابا ھد یتا الا تک نم کج

 و ہِط ا عا نیا ہںلخَرهن الا تیق
 7 نئی ےس و نت 6

 نال مر ا 1
 ںی و
 تہ تے
 یا وج ا ںی مس ّ

 ئ2
 اد نزفِنئلاگ َكِِراَن میت ۃَط قزَلْوَمَم ا
 ان بت و
 0 تم ہول واش او پ لا سلم ع

 کایااپر کاج یک یا ا نی اکر قا و ایٹ و ۴ و وف ںیہن

 سض ا وک و وا وت وک و او ا و ا
 یر زار آ واہ و

 غ۴ر واچ ۸ ۵د

 5 جی لت ۶۲ ںی ہا 7

 یو6 ۰ ا مز

 ا ا نا نر یا مدد ے ٹی یے ٹو تو گرا یکںرچاو ییا

 اک

 ہا ا ٭ ایں یہ رخ ٹا ور ایک
 ٦

 مر - ٭٭ +07 75 ہججچ ہیر وج می

 ۔جوہر ۹ 71+ 7یو 77+ مہ 7ک ]عر بان 79. و ٭٭
 !۔ےجیج 7ک” .رج ہ|]ہ چرچ پیرو روج<٭٭٭ مرج+ عچج

 یخ ی7 اچ 7777 7۹7 ر ہہ ت۳ ر377 ھ7
 ت۹. 597 9۹77 737 7۹۳ جر یت ہ7 / (خح) 7آ

 ]۶7 ۳۳۳7 یہ کج ا ت7 3چ 7 7۳ 7)9 ۴7
 ۳ یو7 ای77 ۹7 *۳+) بیج ہہ یا۹ ڑچچ

 تا ۱ مدز ٭جوچرچ 572 ںادویج مرج 70ج بج حیج يہ

 جج ہ۸ 6۷۰ج ڈو 55 پہرڈ پووچ ٭م× جے۶۹ جور
 اچ 7ہ 7> “797ر در ہر 7ہ 77 7

 ب٭٭ ج77۲ ہ۰ جر ۸ یو ٭ وچ ہے ٴہ<
 ےل ]ز۳7 ۸۳ج م٭٭ ہم +٭58 مڑچ مر یدر چ5
 ا355 3ہ مج وچ+ہ ہچر مج 57۰۲ چو ةہج ہہ
 مج  خنمر چک7۰۷ تمہ مھج مج -ق) ہ +8
 ہ5111716 پ77 ۱ ا٣ت ای۳۶۳ ڈ7 یی ہر ات ا سی
 نت م٭ یجب ہہ× ")5 ہور ے۸... ھر مےر

 میر7, ث7ت وج <ہ جورججچ5 ہج) مہ ؟ہقیوچو٭+ر چو

 ےہجج.(8 ہ۲۷ یہ506 ہ۹ 5۹۱-9 یز ہبہ ہکروآ ۷

 دور7 ہ۳ م5 9 ہہو وع مو یب ورچو ٭٭) یت 7+

 یہ ۳۳7_777 و 7 7 چہ بی اکا ہر97(
 مەر ×۳۴ ہ٭ جچرچ٭ 8جب ٭ و جو 8 ہم وجہو ج7

 7 7791 جج ہ77 یھ ہو ہ٭7جچ جج جرج+ر جج ہور
 ٭٭آ) ر ن٭ر 55 ۳ ہ ہہو ہُو ہوجو ہ۱



۳۷۸ 
 یتا

 رئیٹنورٹئرٹمالرکزاو لپ نان معاون رات
 ×۱۷ ۹۹۳ 8ج ۱)۳۸۴ ۶6), ۰)5 781769 _... ]ب297 ۰۴. 0579 7 --3) ۹ 7 -..1 78
 ے8 57 ۰195۶1-۴1۹11 5177+ ا277۴ ۳9 ۹11 69 ۱. 575 ]5 (-ص)-ہ ۳٣ ا376 ۳۴ ۲۴ ×× ××. جج ج31 ہ8, ]18355 ٭ا5 ۱615 ۶۶۰۰ 9 57 3آ ٦۳ ی”) مہ ۱6۱ ماہ7, ك5 ۹۸۳۰ " 785

 ج"٭ت.×۹۹٣)
 نیک روعع ہلا قاواد وت واحتصتوایعکنائ - ءء8
 7۳ ۰:۲۳۳ 3 ٭ >5۳,ص ×۳ 5۲۳۰۸ ہ٢ ٭[8٥3, 58
 5٣7و ]..م 5ھ( +5 ۱ ک5 *([3:2] 58۰۳5۶ ى5 9۳۹۳۰ ۹5) 8ہ چ عد م۰ 58 ×3 <8 ۱۱۳۹ ۶
 5٭٭٭ : ۶  -3) 6.۱3۳1 ہک اک 5۳۳ ٠۳۶ “7ا5 5

 ہح< ید.  یمہ-٭ج٭ ۳× ۰۱۶۷۰ ۹۳١۱۳۳۷ ٭, ۹ ۵٥۹,

 ۹ ۰۴۱ ,7755 75۹ :۶۷ ۱۴ 7۹879 ۹۰8۴ ۳ ٦>
 ]یو 1)0۰5 ۳۹5۱ اتا ہک۰۱۲۳۰۹ ا2آ ۳1۹۴۹۱ ,٥۴۳۰۳۱ '5ااو< 5۳

۱ ۴1 21۰۳ [۶8 ۹۹۰ 77 5۲7۲4 5216 

 ما۳۴۰۱) “) ٭ >8۶7 ٣> ×۴۶: م۲ ٭ ا٣۴۳
 ٭*٭ ٭٭٭ : 4167۰۳۶۰ ہ٣۶ ۹8۳ہ 8 ۹۹

 8 >0 مکہ ]ہر ہ5 .ءہاخ ۹۰5 ۹8آ ٥ 5ا5 5
 ۹۷۰۲۹1 ۴۹ ا5 76 یب ٭))

 تو انک زآر لا ات. ڈک >۹ ۹۴۰3 ۹
 جج د5 مہ م۱جب ہ 85۹-23 101 ۹ی 5۲۳۴۷
 >ججیص 38۴ ہم ہہ ۳۰۶۰ 8وت 598 85 ہہ 6
 8: ]85)ہج ج8۴ مت ہہ ××٭-7. ۷)۰ ھ4۲۹ )7 ک۹7

25۱ 7۲78 1(9 

 رثعطتساامەللا اوتاد ۴)٦913 6 56951 ۹۹۳۷6 .۷۳۴ -- 
 ۔ننجچک 5۱۰١] ۲۳۲ ۳۳ )۳۳ ے "7 18: 58

 ین قح دلانا ۳۷۹ب ہ۷۱ ا۲۹۳۴ ۶۴ 5۶ ۶ ٦
 جج مج ث8 ۴5۱ ٰک ہاوآ< :×5۰۳-ػ۹ہ.٭ ۳ا٤ <<

 یا ۹:۳3 ۳ ا ۱ ۳ا9. 1ا1 27۶ ۳ا ا
 مو 7 ۴ 53۰۲ ی۱ ۰8۳۷۲5 ۹۹2۶157 ۹77۳ <۱
 ح5 7× ]ہک ہہ, ۷۱۹ ۰۳۰۷۳١ ×۳×۳ 5۴ “آج << 7

 5تو بال ٭٭.٭ ٭"ہ" ٭ہ٭ 9٥6 ۹ ٢
 -تدجھ ہات٭ہ ہی ۱ 3٣٣۲ ہ5 ہہ ہ۳۴ ۴
 بت وہ ٭. ×۶ ہ ہا 6م 5 ٣۳ 56ف 81۴۲ 5۶

 جی 1و. یس .٭۱۹۵٣) - ×ہ٭[۶۳)

 9ت۹

 2 ۰-۱527 ۳۴۳۶ ء۴۴۴۳ ۲۳ : جا ھرج> ۱ ×۰۷ ٭7ہ, ×7۱ )۳78 ۳۲۹)۱۹۰ ×55 *. 1۱
 ]۷ مو ج7 ی3 ×۴6 لوھجم ةَمیص یک 315575 58 54
 مج 8[: ۳و15 ۲۶آ عہس باب تی *ر۹ ےک ۱
 نباغت ١8× رات00 8 8 اڑ 59 ۴۲579 77 9 51
 ×۹. ی٦ ۹1۹ ۹۹۲ ۹۲۰8۹ 518 1177 3۹, 9

 5و 2۳۳ ۵۲۴۳۱ 71

 ہ×۷۰35 ٭< ہہ ×× ۳۹× (ہ۰ ۹۰۹۰ ۰
 م۴ ۳۲۹ "م٣۴ ۰۲۹) ,۹١7 تا۹ 355 ۴7۳5 0, 7۴٤
 مے ص ×٭ ۴ا2 8ہ جج ]م7۳ ۱31 ۱ ۰۳۸1 ۴93۳. 7

 9× ہ 8188 ۹۳۳ 1۱ ۹6]۴ ۴۴ ۱8) ۹۱۴ 51 ٣
 چہ ()حج *(۳۰)8ك)۸ مج إ ×۹ ۱۶۴۳۳۰۲ ۳۳۴ 5۲8 ۲۶ ء48

 ہم۳۶۲۴21٥٭7 ۹ا97 58 ت۶5 7۱۶۳ ہ1, 7ہ بے (۸۳۷۹۸8))
 ہک 6×3 ۲۳۴۳ (ج81) ہ مم١ ×11 موج.٭
 موجو 8ك می تعجب ٭م٭ك ۹ ء٣٭
 ےہےبجو مد م51 مج ج۹. ۰۲۹) < <5 (۳۲
 ہو ٭ ۴ :٢× 8۹۹ >۸9[۴۹۳۴ ا(ط۳۳۰۰۹ ۹55 ھ7۴
 ]7 ۳7 ۹. ۱۰۰۳۴ ٦7 9 ہ) >۲ م۳ 7
 ں۶ رات ۳٣٣ ۶۳۴ م۱ 71۶7 د7 7۳۴ ج
 --محموو ٭٭ ۱)88۳۴ ۴7, ۱ ۳۹۹] 75 ۴۲۴۱۸5۳ 1۰:

 ةمایقلا موی ةرسح ہیلع ناک هیف هللا رکذی مل اسلجم سلج نم
 م وج مج 8[×٣× م۲ ۹ب٤ >۳ ٣58۳ 571۹۳۰ "۹۴ ٭)

 ]حج موج 8 "۸ ۱۳8۴ 518 ۰7 ۱۲۰۴ ۴ 6 ۱
 !جوت ہول دہ کجم م7 ص۰. >اتہ ۴۲۳ 7

 مو ۔ چح م۱ درک ۱805 بو۶ ۳١ شاپ
 ہ8.إ 5ہ مم (۶۸گد "<<. ۱ 5۸5 ہ7۳ ۳ 7

71۱ ۹81 75 847 

 لک اکیلا نا نکلا اب لاش ناسا
 _- ہہ دے 3 0ا5۴ م۹ 3-5 ۴۴ 8۰۲

 0ْہ٭. ہہ آج 8ما ك۴ ۹۳ ٥18 55۴ .3۱٠۰
 جہ ۳ م۱ ك0ا ۴۳ >ہز ہہ 5 85
 ۔قردت ہ 3 1ا7۳+ (۹)۳۸۰ ]۷۳۲77 75 55۶ا 7۳ 57

 حج ۱۰6 ہ ر9 وج ہ 5+ 8:۰3) 8, ۹۰۳۴ "چک +۱ ہری ہت جاب۱ جات +39 م٤ مک بہ١ ۹)3۶۰5
 وچ چ۔ں مج 8ہ ہ ٭رہج چو ۔ وچ 1۱ مہ ۴

 قیمو×٭ ا٭۳۰ ج٣۳ ہ <5 مج و۱ ۹
 م58 8 کح٭ ×××٭ ہو ہ1۰ ۴1۰ہ 7 (8)

 مج م) ہہ ×۱ ا ٭ہ٭. ۴ ۲۶۰۳۳۶ ×ْلات ٠
 ۔٭٭۱ ٦ 1۹۰۶۳5 ّ -٭×۴۲ مہ. 5۱ ۹۹۰۷۱۹ ا5۶, مات ٭
 ۹ 7*۶ ٦< ۰۰ "۲ )۰ .ٹجج م مچ 3رچ 5ہ! 8٥ ي
 12 71, ك5 ۱۹ 7)8 ۱۶91 ۹5۰5۴ 71:51 ۹ 7۴7 *نج ل9 2۱ 5۲+ ی5 ۶۲۳ "اک ۹۴ 1 46



 7ک ہا واک

 انا -- ۲۳۹ ۹) 82۹ ی5 ہہ یوم ۵ یچچ

 5٦٦ ہہ ٭ج ي٢ 8ج بن حج پنوچجچ جچپ

 اشرف اذا ۱9۱ ×٭ ۹۲ 25:7 ×××چ٭ )-٭

 *۳8۸ ۳ا <۱ ۹۳ 3۹ 7ت٣ مو جب0 یب م5

 >7. 8۰۳ ×٦ ید یب7 538> جج ہ چہ

 3۳۳ 5۰۳۳ ڈ8 ج-سہچ ج-.)حمو جہ

 بت مت 5 ہم 5و >موە٭ مچ ہو! ہج]ہ مچججە٭<

 ہ, ے۷۰۷8٥۱۹۱۱ ک٭٭٭ ]أ 8۰ نم ہ3 ]۷ تہ جی

 51517 ہ5 5۹۹ ہہ ۳ ٭[۹ج ہ3 ہہ جو ر یچچکیپ

 1۰-71٦1 ی٤ 708 ۹۹ م86 ۲ ۔]یگر پیو پویچچ

 محو 80 ۴ک ]م6 یو۱ ود 6 ٌنوتَدِمِل َُمِقللَت

 -۔ تدع یک ×57 ۹ ۰۳ ہ۱ ×3×ہ×٭ ٭8قەجی مچ

 75۳5۳۳۰ 3×× ٭٭ ج ٭ ×3 رج ٭5۰ 85٭ج مج جمجد

 *5 ا37 811۴ 1۰ 87۰77 (:تر مد و5 عوب

 23۲ ھ4۹ 3078 32۷۳7 ات : (وجز) ۹:۴ 38× ٭ ہ3 ۱یچ

 ۷+ “:٭حہ٭٭۰ ]م]م جر فق جم قعہو

 ۳ ك5 57 7 ×۲۳ ×۶۶ ۱ (ج3) 815 ہج> ہج عج چو

 ات ا7 55۱ 573 جبہ ٣۱87ہ ہ۲ ہا. >٭

 5س× ہ<× قا یر ہ ممی یہی وم رک

 5۱3۰۷ ×۳7 یگدرز ہ جہ جوج×٭ ہہ ہم

 ٦ہ 3ہ ہا٭ (۰۴7ہ>)ر ۱ 7مح٭. یو ج1 مج 8 ہ

 ×٦ 585 ہک یی ۲ ۹ ۳ ۰ 7۰7 د:نج ہرک

 5. 95 557۳ ے۱ ٣× ×7۰ م7۲ ۰۱ ہچ یہ

 5۴ 55 ٦< 5۳۴۱ ) ]جج عصی58 ]×× آج بہ ي ےہ

 55. 5۲۲۹ ۹۰۳ *۲۰ ۰۶۳ہ 1۶. ج5 ی٭۷ م3۱.

 859 ٢* ء53 چ۱ ہک ہبہ 5م ہ ہ.ممج ج٭پ

 ہ3۱ ×3 پ5 دب ]5ہ )ہم :ٍبعي|جةب یو

 ٌنوَتَدِمِلَِيتَلََت 075۳۳ نھتدع لبقل نمرتلطن ہ(خ جہ٭ ۱

 تو5 9ت3 ہ٭ ہ 53 ہہ یز برج یو

 نھتدع لبقل ت ى۹۴ ھ810۲ نھتدع لبق ین چ8[ چے
 یٹجہ'٭٤قر

 "۸ ہ 2یہ. ×× ]قا جد جدہ ۳. ہج

 ك:) ۱ ٭ی ہہ 5 کج -3 بج جود ہہم

 ۳۲۷8۶5 ۱ 5۳۲7۰ ٭٭× (ئو) ک9) 2757715 (۹5)-ی۳ ۱:٥

+7۰۶ 3 71۹۲ ۹۹ 156 59181 

 : 515 تا٦7 )77 ۳٣٣ ×7 *7×٭ ٭چ مہ٭٭ وج

 “3۳ ۹5۳۳ "ہ٭ ×۱ ٭ ×× ×× 8 عدم +ج جہ

 ۲۷ “3۳ 75 ×5 یت: ہہ ہج×٭ *8ج و, ہمج ]وج ہری

 7۳55 ۳, 7ہ >۹ہ٭ ٠× *ہج ود ہد ٭ جی یچ

۱ ۰۰۳۰ (3۹75757) (5۳۲ 71 7۳۱ ۳ 

 وڈ ڈاک و مہ (ہ تد× ي ۔۔ یج وج

 5535 ا55۴ 5۹7 5777 ۱ 35ر مات ب٣ ×× 787ہ سچ

 ا و عر ا وج سا ا ےک ہم ںیہ ےئاق مے و ای 3 ےک ری یک وع ےہ ہک ا یھ ہک لوک

 >1 0 روجلا نٰیحَِلا ولطارو بت
 ۷ ھھیص ے ےہ ر ےدویئہ ےہ وع ص ۔وھ و
 اوُهُحَاَدَنِوتٌدِيِل يه ماما تاحال يا ا
 صد9 کک ںورعح ےدووووشہصقفوسصا یسک ےہ
 ۰ نحرح اد وت وڑب نو نھ جمال ان دبا اکا کوا
 یس ےہ صر ںوھوو ےھص ے وید وع ہیک ےہ
 1. نعت نمو ا دو دح كر9 ام تاب نیب نال[

 اص ےۃ ہور صو وے ےہ ے ہہ ۔ے ۔۔۔۔۔۔
 1 3ڈ نس تر هلا لعل یردال تلافی لات دن خ آا
 <ْ ےہ دیگ دب ںووو ۔ ےووق۔ ےہ ۔ودےہ ےہ ےہ

 1 نون اَفوا فورعب نشداساق نھلجا شلبا داتا |
 5× کل کا ہا و مک ےک ہر روم سس وو ھ چڑ ویو ےہ

 >2 اد ا8د الا اوم داد وکن دع یوداو یا بورعمب ٦

 1 ل۶ لضون نمو پیا تح نو دور ون اج ھرآ لعب
 1 ے22 2ک ہیر ور ےہ وے وج یبہ بس وم رو ت گ

 تازرد یم ید لعج و را لب ہلا ایس "قد ٠
 ۱ ےھڈم ےھت و قے رہ ے-۔وہسی _ 27 ٣

 1 فت ديم مرا ناگ نو ضیا نو نشا ا
 سہ ہممۓٹ2ےتسے ہہ

 حا مس ےہ صر ےس وو ریہ ء5 عت 8ر ے ےس ےس 7 را ےک 5 ے ود

 ہ1 نعضت نا عالج لاح الا ٹااو او نشے یاب مت
 ارم َكِي نما نے 2000] قائ نمو 5ب _

 | س ٭٭ ہال لیا یر

 7۰ ہہح ڈور
 ٦7× 7)773 روک درد

 7و چ۱ 77 7ج اا7 ) وچ

 مر يد۹ ہیوو ×٭ہ ×ی-ہج ںرووچ ڑی جہ یپج ںررووچ

 2+ )777 27ہت5ج ھ۸ ج7 یج٭ ںچب 7جج ووج جر یو

 ہ571۳۳۶ ۶77 777۳ 5 7ر ہر777 تر٭ وچ ہچرچپ

 ڑ7 ۳۳ 77 ک٦7 ار9 ھ۳ ہہ 7 7ج 7 ×7 بت ھججج -.ج

 5ج مج 5تب جر وہ ںی ہبوعم ھچر پہ وھی

 ج7 777 ہہ ہ۸7 ×5ج جج ہہ ج7 جہ

 جہ ٠ 777 اج جہ٦ جہ قر> جہ ہججچبو ر مر ڈمچ

 انور ۲۰۲ یر+ہہ یجب مڑجہچ ا5 ای۶7۳ 7۳۳۳ ۰یچ چڑ

 ھ4۲۷ ن۲۶ 'تبو٭۲ قر چچ بو یگ چج مچجچ یچب یرچچڑچ وک

 مج +٣ 56۷م: ہبہ ز5 ور مہ جر

 ٹ٣ ×× 7ہر یھچجچ يی "عن چرچ ہ ٭ی۳ہ 7ج

 می اھ ۰ ہری جج ر ہر جب ہہےچہت٭ دج  ہجو>

 اتڑج ج٭ 7755/7 :٭ ہ مج ر (مر یجب نجچ ىرچ ھجری

 ج7۰7 ہجہ٭ 777ج جر ہ و وچ چمج نوچ جو چو

 :٣۱ 587 ٣× ہجچچ ہد ہج × ج ٭ر وج ]۸

 ٭ ب۳۶ 9۳× ہڑج جج مجبور یر ہو قو چپ

 ٦٦ ٭پچ۳ف جدہہچ بر ہک یس ۔درو و پو

 ٣٦ ٠٠٦ 2ہ 77 | 57 7و ی+ہ ٭مچہ جو ہن ج5 پرو

 چہ ج7 ۳ر ےک رک×٭ ۳-۳ ج۷۳ ویر

 < ثچرچ+ اک أ2 ہچچ درجہ جج دجج جو میجر مر یچ

 تی7ی ک۷ 656 ہم٘ا77) 27 ر5: ج:ج ر ہ چرچج

 تو ا7 توپ ا2 ۰۱۲۳۷۰ ھ27 ج3 یجہ ترج ہہ. ہر



 اب

 دہرا جج ہد. ڑ×۷٭ ×× ×× ×× ××
 و۰ 53 ۶۲۴6 7)675 6۹ 5> ]۶7۴ ۴21 21۴ 381 ۹٣۳۹۸7۹

 18۶( ہ5 ہ۹ ۲70 ہق) ۲9۰.1 ٣۳ ج1 ۱۹)
 جر جت٭. .٣۲۰ 1۷۹ہ ٭ج] >3--.٭٭؛ ک8 55

 8۳87 "3۸1 511 537 5 8۳ ہ5۹ 5۴ 7, 156 15 5۴]
 ق5 ہہ 36ہ ہم 5 ۳۶۱5۹۰ ۵۹ ۹۳۹۰۴ ہ۶۹ 7
 25×7 8۱× ×× <۰: ۳ہ ن۹ ۴۴ <٭ ۴۹8 8۴آ 1۱
 7 م٭٭ 5 ہ71 تج٭ 5۳۰۴ ٠۳ 6۰5 (35) درک
 ت۳ ×۹. ۲۷) (ہ)) ھج٭ مہ ج 1۴۴ ۹۲۴۱۹۸۷ ۹۰۰ 185

 5)7 (ج0) ی773۳ ۱-۰ (۰صى۷۰۷۸٣)
 یچ مج مم <٭ 1558 ۳۷۷۳۷۱ ۴۱ ٣7

 3آ 17۹۷ ٣۰ و. 7 ۱ ۳۹. 5۶۳2 3, 7
 جج یو مو 3185 5 ہ۲ دت ۰305.۹ ×۱۲ ۱۷۴

 میو ٭پ ہر ٭ ہہ 3۳۹ ہ5۹ ٣۴ م6 ۹۹۱ 8۱ ی5
 یھ جج م۳ 5۶ (), ۱۱۰۹) 1۸ 341 9۹۳۳۳,
 ۔ج٭. 8> حہ) ہو+ ہ< ۶۰ ہ .س ہ٭ول اج

 ی3637 9159 7717۱

 مر 8ج مج |م ٭ج ۹ہ" ٣ہ, ٭۰۲۳۳۹۹۴ (
 77۲۴.۱ 551۳ 5۳۰ 7 یا 5, 5811 3۶۹۳۴ ۶1۴۹ ۹<
 تجسس 3(۱. :۴) 5۳ 7:۱7 ۱۴ 591 ٭22188 <۶

 جج ب< 529 ہ۸۳ >۰ کرو7 5, 5۹ +5۲١
 بہ وع مج 5< ]جج ٠۱ 58 ہ٭تو وج.

 ہہ یئہیر ج٭ ہبہ[ جہ ھمە×ج٭ ۹۴۶ ۹:۴۱ ۹۲۳۷
 ۳5 7 1737 1'۱ ۹ ۳۹1۹ 1 7 (35)-ک7

 جو ۹٥٣ :نشحفنی نا الا یڈ .٣× ج187 ۴۳ ۶) ٣٣

 م۱ ہ53 بور عم ×٭۔-ك  یجتایيو +۳ >۳۷۹ ۳
 ٦ج ںی 7 7 اج ا 77 7 ۶ 7ج ۷ ۱
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 اناطب حورتو اصامخاودغت

 ٢ کہ۲ ×1۹ ۶۹ ٣۳۹۲۷۱۹ تو٭ مب٭ہ 5۲۹ ۴
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 _۔ چل 7 9 ۹ 2197 19876 71119) >. زی[
 ہ۳2 “3۳۷۳ 5 <۴ 5 ۹۱۱ 31 ۱۴ ٢×٣
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 بی 31 ہ5۴ ۴ی ۹ ۳۲ 87۴ 5ہ 6785 ۳
7۱ ۴۳ ۹۳۴ 51۹1۴ 715۳1۲۹ ۶۳۴ 1 5713(7 381۶51 
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 *ہ×: رک من ہہ, ی٭ ٭۲۳۰ ٭
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 یا ا ںنکاد با یواین ئاک ادیوشاادع اہ 1
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 ڈا وہ ج7 مہر ہر یز ی77۳۶ ا 3۔آ
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 ت5ج ٭7 زہر مر بیچ نیو محو ٭رچ ہ۳٭
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 7ک اچ چومج چو ہ جبہ ٭.رہہ ٭پ 3 ہل وہ
 ڑمہ جارج +5 ہہ +۳ بیچ. ہوتو ہرو وجہ7۷
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 7 5, ٭٭٭ ہو چو -مزرج+٭ ۹ر7( 3۶۳ "۹۱8ہ جہ و
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 تا ہ9, تا ٣چ-ہپکااچ ۸۵
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 > 7)1۹3] ۱١ ۹3۹ ہت ۹۱۰۱۷15 ۹۲۲۳۳۱ 1۹58 ۱--
 ماتم”, ٠× ہ۸۹ 5۸8 ۹۳۳۳٣٣۰ 8۳آ 658 <  4 ٭؟۹
 ×٦7 23۹ :آ ×83)3۱۰)ہ5 ×7 6 187 5آ 7۴۳۴۰۱ ۳
 مج.۶5۰۹ ی5 512.۰۳۰ 5۲۳۴۴ "5۰۳۹۰۳۴ ۴× ۹۳ ۱
 5 5۹۳۲۳8, [1-٣۹7 .583 .۵۹٣۳ ػ۹ 78۹ ۴
 18-2 و ب۹71 ۳ ۲۳۶ 471۹ ۵۹۹ 7۹۳7 1 785
 ہ۱ نحز ا57 د۳ 5۳۳۰) تم ۱۳۰۹, 5715 951۹ ۴
 مروی 8۱-8۳ یک با٭ 5 ۶ مہ
 و٭. ق7 ہ ۴۹ ۱٢٢ ہ]ہ|ج ک×۹ 818 -[8 ×٭م ٭ے ٭8٭
 *5118۱ 55 ۱ ہہ وج 947 06 )8, ۶۴۹

 و ہہ مک >8 7۳9 ہ6 ٥5 8 ٭0٭0, 5۹
 ×73 ×3۳ ۹8-8۷79 8 7٣ ت١ 5۴5 6۹ ٢

 ہ۱٣۳۳۰ ۳۹3۰1 ۳ ۶۱۱۶1۹۹. 51 557577 2:5 1
۱ 8 538 

 ہ[ 581 >٭)٭

 ا5114 (بج٭1 ۱۷۹1۲۳ ۱

 اوز رک اف لا خ کچ ۹۳ >5 77۰7) گ3 ہک
 لسرا ×5 ہر م٥۲ یے٭ ۳۲ ۴۱ ہ(, 7۲88 ۴۲3۲57 ۴1۹7۴ ۴

 م۱ ۳ج٦ 3ّ. یم) ۱ ہقاح -+یپ حج ٠۹ ٭ہ
 275۱۱۹۰۰۸۹1 5۳۰] ۹371۰7٥ ۴۳۳۰۷۲۴۲۱ 0۹۰: '5ک]۳' یو ۷ک

 و. یك[:)ز ب٭  وح٭ +۹ م۳۰٣ 55 ہ5 بج "جب,
 ٭ ۱٥٥۶ ۱-- (381 -٭578'1))

 >8 *93۹ بدو بچ ۰۲ ٭8"۔< ۰ء ُرَلْه

 قوتِ ض ہلا نو بزم مس کچ ۰ ٣٦ ہہ
 ہ۹۰ 17515 88۸ ٤ا8 ہ۳۷ مج +50 9۹۱۹ (8
 *کا٦ ٦ ک٭٭ ك5 8 ۶1۹93) م٣ ٭ ۱۳ ۱۱۴ہ 8۱۳۴. ۰ 7
 9 9 55, 11 8577 7)۶8۹ و۰ ت2] ۰۲]٥5 ۱۴ 3ء۲۰ 7
 98 5 ٦٦٦ 57۹۳۳۹ 8 5۲۹ ,١٦۴ 57۶۴۱ 5۶۳۱ا ٣۴ا
 ہے ید هر وک ا۹۹5 ۲۷۳۷۵ ر۹۷۳, 7
 ۹9 517 ۹:7۹ 1. 5 م۴ ۹)7 ۹۹۲۴ ۴ ۰ 8
 >.6ہ ز[9۹) م-(ج 18 1 7۲۰ ی٭۴ ۶۷5 71۳5 (7 ۳
 83۹ ۱ ۹ >۴ ب٭ ۱.87 ۹۴ ٭ہ8 "۳. )57. ۷۳۳
 ہ۴ ٣5۳ ٭۲۴۱ مات ک5۳ ۱۹5 ۹۳۹۲87 ی٭۹< 5

 ج۶ ی٭٭ ۳۳۲ ۳۴۹ ۲ ۲۰۲۴۶ ۱ ۹ 81۹ ٠۶5 ۶٣
 ]6ن ےہ و ۸۹9۳۷ ×۹9 +6۹۰5۱ ۹ (٭, ی5
 ۹775۳ 5 ۹۳۳۰ ہم "؛37 ٭٭٭ ۹۹ 7
 7532۳ +٣۳۳۳ ۳۹× )۹۱۹۹ ۹۳۹۲۹ ٦۱ یب >٭ہ٭۳۴ ٭جہہ جج
 2 ۱۱۷۰۷ ۹۹۱۴۴ *5) ك5 ",. 5۲51 5۳ ۹۲۳۹ ۹۹۰ 7



 ا0سام رس ۱ک ء۶ ےس یا
 معا و ال سپاک ب اپ سا ال امت اسج ا ےہ علشاک بہ سیا قبا دعب د عم ا جا داعش جس ا روم وے الا ہے اک تالاب تا ما ےہ ٣۳ سا ترا یکم ائ سب اج اس تاک دل ات رس ٹا لہ ےک اضفلسم کام ا مع لام

 ئاناش لن خس

 ہ وٹعْلا لٹا هللا و اج
 7 تاضرم یت کلا لحا بیخ ہل یاب

 1 لالا سرک ند بیروت هللا كيا ٢
 دآ رسا و نوا مل لا یو کک مو وکی ا7
 -1 ۃرھظاو هی تاک ان3 اٹیدح هجاوزا ےب لا خلا ان

 ×۲ چک : 555 ھ۷۹) 5)5 [۴516 575 51۳۳ (38)
 بو مج ٠۳ کا. 77781۹ (8)7) 2575 ۹116 75
 د۹ 90 ۳1 ۹ ۹۹43۹ ٣۴× جب 18۶ 7۳ ۴
 مج+) م٦٣ ]یىرصمص ]×۹۹ یر رب م٭٭ ہ٭ج ھ۱ 6

 ہوا3 ۳۴ج ۹۵۰ ۱۹ ۰۳ ۴۳۳۳۱ ٠٢ 5۸۹۴ ۹٥۶
 ×۹5 ۶۳ 8۵5 ک۹۰ 15 03 ۴۱ (3:)۔-أ۔٭ 7۳۹ *۳۳۴

 مج ہہ م8 ہ1, 8 5۲۳۳ 5 ,5۷7۹ 5۲۴ ۳۹ ۳٢۳٢
 ۹۹ ۱ ۷۰۶ “151۳۹ 3٠۰۱٣۲۳۰۳5( ۱ ۴۲7 ۶٥۲۹ ب٭ ۳ ٥٥

 تچ7 0 ۹۱ 8۱ ہ٣ 8ج ۱ ۳ ١×"
 ]نوچ یار 9۱م : ۰ ۲۵ ما ے۴ ۱۴ 8
 3.6 : مہ : م٦٣ ھ۴ 1:٢7 م-٭ ۹ ٭۳۲ 7
 ج۷5۶ ۱ک ۳۰×۳ ×۹]1× وہ. ہ ہ۷۶ ۱ ٭ہ.کج۹ (75) و ٭

 33 مج ]۳ج ۵ص ۹۱۳۳۰۰ ۱۱۶۱ ۳51۶۹ 7۳ 8 7۲ ٦۹۷۲۹۹۸
 ٹ۱ 7< :٭٭٭ یر ۱۔.٭چ م١ ۴83۳ 58 (8

 ت۳۱ 7 7 79 :۳۹) 7۶ 1۹۹۹8 8 3× ۶۰8 ۱ ۶۰۳٣
 ہم3ا می ۴۱ م×× ثب یی ۹۲8, 577 ]
 (ئاو) ×۹ ٤< ۴8۳۳ ۰٠۴ ج75 577۳۲, ۹71 4 ۱55771 (315)

 جم. م55ج] ۱ بد یەجہ]جہی وج ریہ
 ٭<ک<.۱ و, 6: ہبہ م5 ھہ یجاا8٭ ۹8۸۴5 ۶۹ ۹۳۹۲۶۷
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 2 هبآداباملد ںومبنعصرعاد ةصعب ترع ءةيلع هللا ا<
 >1 اوس نانی اربیلا یاب لاق ان لا نم تلاق ےس روھ دہ 99 بڑ ہا رہ رم رس مح ۳عط ا ےیرو وس ھم ۴ےہ
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 "٭ ے١ یے ھم ےک ےہ ورک و۲ ےہ وروچ ٭ ےو ںیوسمسو اک

 > َكل د ںیہ هلیلملاو ناتووعلا اصو ںیراچوةلوموق |[×
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 سا ئی ےس شش اع ےہ رم ۳ ۔ تا ٠" 017 ..-

  7ےس تانیل ےہ تدنو تدموم تہب
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 | رکيلِماَرتشتا اوہ اوما یا اض را2 با
 رورس و صر ش ے و جی یرےدوے ےہ ا

 ےہ وک و ےہ  س

 3 (/۳ 1 ایلع ڈرا او ساغلا ھدوکاران

 ِ ے20ے ص۹ ےس وو ےس یو 3 ام ہللا نوصعبل
 >إ ہنؤرمؤیام ںولعقیو مھرم

 ۸خ من رم و رش مج ھو رخ رم وھی شپ رگ نا خر مت رش 1 1)۲13 7:۱-.- (1۶)۹۹-م1۹۳)

 ںیم من سا ہی۰۳ ×7 ۔×۰×۳) ہ٭ ہہ ہ۴ (33) ا ۴
 7777 ب731 ۶ 777 د> ۳5 ۹ب جت جہ. (٥ .١+ ٭ 8.۲

 ہنی ]سرور و ق)ہ رہ ہو75 )۳ و۶ 8۲557۹۱۹ ٭ 5 ٣" "9٥ہ ٭ ۶۳۰9 ۴۴ 5
 مر د۹۹ چرچ ٣× 77×٣۳ ×ز ×× ×7 ۹۰ ۹چ ۰ 11۲۳۴ 5, ۹76 5۹7۶5۳) ۹527 یب×٭٭ ۴۱۹ 8 7
 -۔قووج تل موج ہو ہہ ہ× جہ ڈقج پی مہ ہہ ی<٭ ۳۳ (وڑق5 (ہ۲۰) م٭ 4۱۳۴ ۳ ۹۳۹۹ ی۹۰۹۰ یا

 ۔ڈ۔ںبکہ مقا مج مر ہچچ ہودم ہے ی ہے |۱ ۔و ےيپ نج مج مج, ٭م٭ ووچک ہ٠( ٗہأگ
 بو دہ ہد ہا ہے 5و ہدجچج ہد ٭ ۱ موم وک عوج بر +88۰۰ ۱۰۰ ۰7۱۰۰۰٣۱

 777۱ 75 5 ت3۱ مر ج٭ :۹) ترو جے ہقاج ہہ مج 7ہک8 (>2)-ی5 57 ۹۹۶85۳۴ 21 7۱ ۱۰۰۹ 15
 یب7 ]07 یہ و٭ 3.8۴. بج ٭٭ ×ق) ج۷ یب (.]ج 57 یج تاب یھب 2

 ۸39ھ94 تس 7ک جر کو ےک مو سہہ ھپ ےہ ےک ۔رج ۹+ ٭ >۸ وک ۔ہج د3 مم مبج -قرر+ وچ

 ×7 ہ٭٭ 57ج ٠۱ ٦×) ۲۹ ×۷۴ ]1 ہر ]557 ×۷۰ -ی كجادذا تاقرم یت كل غلدا لحا امر ہل لا اھ
 ہ7 ۶: ہج ہو٣۳ صر بچ 8 ) 0۹) 3717+ 55 رِیرومع دباو -- یڈ ہ0 چن ٭جح٭ ۰×۹ 5

 ۔6 ۔ہورجوں 58 ہججع ہت ٭یج ر مر ہساک ١۱ ںی وےوچچ یورمو ۷ 8۳۰۷ ۱۴ ' ۲
 7 7۶ 7۳ چا 7ر 77 ہلا 2 77 7 || ےہ یجب یو و. >۳. ہ >مجح×١ ہ5٭× ۴۲۱ ۳ ہ
 ۳ 7 7۳ر 7 9 چا رت وج 7 چی ےےچ اج ج:۱ >۱ 3۳57 7 ی2 7× >.-٭

 ج۔جج ہجچج_.ہ٭ یو ×ج٭3: مر ۶ 3 ھج و وج ۳ ہ1 7 ا ا7ا ۰ 7. 7۴ جج م٭ ٭چ) 3۷۳ہ یج ×بوصوج ۳۰۳ فقر ۱ ' ۱ عا
 ےہ :”ور)ہہ )3ہ |ہچ 6٭ی نج ودججج< یرج ۔وہہ || :٦5 ھ۳۶5۹ ا۹ <7 ب٤٢ ۱ ک (۳ ا371 کی کا7 ہک
 ہہ موم ہْیٌ چی بچو -ق ].× ١ ہ٭ہ 75 -ع٭: 3ہ و مج پھ مے م۳۶۲۸ ۱۰۱ 7۲۲۷ ۶1۲۹ ۹۱۶ 75

 ہ۹ ہمدج ۸7 ہ+7٭3 ہ۔×چ ر ر'ْنيِکژوَمع هلراَو 908, ٥٦۳5 ۰ 8ج۴ ٭٭٣٢
 مر واہ. مو 8ہ+ب|وو وج موجو ۶1+ ٭(ج۴+7 ہ5 5.۱

 تک ناذ تا شمس یھ ھس اواا ای ی یلتسن سا
 گجر ×7 7× جج -۔ ہہ٭ جہ ×: ںج جوس پہ ۱ ۹۹7۸8 ۹5 58 ك٤ جصب× ۹ ۳ی ہ۷ ×۳ 7 7۱
 57 1 ۱ نی وعج.٭+ "ہ۹7 ۴(۱ ہ[< ہہ 5۹ ۴ 7
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 ج۱ ۹۷ ی5 ۹ ٭(۹8 ا۹ج ۹4 ۹ ۹۱
 )735-1 ی۹ ۲۹۰۳ ۹۹۹۹ 7۴۹5 5۱

 ُهلاَوَموُم ہللا َنْوِدَیلعارھَتنِاَ دذ  -۔۔یجت .]م١ ]م۳ : 8
 ی5151 ۴ *و]مژچ< جر۔ہ "کک ۲ مج ٭٭ 5 (ہ
 +5 ۹ ٠٠ م۳. ج1۴ ہ۶۱ 5۹۹156 < ٭*عىى ہہ
 7۱ ا 75۱۶ ۳۴۷۳51 5ا۹ 7۹5 ۳۰۱۱8 ۱ ۳5۹۴٭,

 ک۹ ما م۹۹ ۶۳۰ م۹ ۶ ۴ ۱ 548, 785 ٥55۴3
 ک1 7-7۴8 2 7۰:2

 قلم اربَحاَم ا هزَا ةل دبي نا ناعلط نار یلح -- یجچ
 91۹:۹ ک27 11۹۰۷۹ 5۵75 871 5۳715 6, 9۳7۳ ۴ 7
 88 5۲88 ٣٢ >3) >چ٭٭٭: 8 ۶۲۲۷۹ 1۱۶۰۹7۲75 ۶177۰ یے
 ہک 5۳۳۰ ×۰. ٭مب ہم ا٭ ہ١ ۴

 ہما۳77۳]5 55 ۳۴ ۳۴۳ ٢٣5 75۰ 5٥7۳۶ہ 5۲۰۶۲ 561٣
 1۹۰ (381۲۴9 ۷۴۰۳ ج۹ ۹113) ت1 ۴۴ 7۹۲۹ ۱ ۹۳۰ 8۶])

 ٭٭ ٭ مہ 5 5ہ 3چت 3آ ۹ ۹×۹۹ ۴۴۶۱۴۲۰
 ہہ .٭ 58 ×7 ۳۴6 ٥۹٥٣۴٢ 5ا3۳ +13۳7 ۹۳۲ 5٠۰۴۳۱

 7۹ ہا3ہ 8چ 7 مج 8 ۶۲۹۹۱ ۹۶7 ۹۲37۴
 ۹۳۳۲ ت55 (3:)-ہ ۴۰۲۰ ۳۴۲ ۴ ۱۴٢6 ٥

 ک۹۹ 51155 95۴5614 351 7۲۴۱ ۳7914 77819۴1 پ11 ۴۲۹ ب
۱ 7× ((۴ 57۳۰ 3719(1 

 رکیلخا وٹس _ھ ہہ ۲ ٣٣×۰ ۱٠۳9>
 ٭7ت٭: ہم۱ ۸۳۳۳٣ یک٭٭ ہم٣. ۰۹۱۹۹۱۹۰۰(

 579 1 ۷٢۳ 3۶1 ۴ ۱۳۶5 ۱11۲۷۶ 513ت ٥7
 تاج ۹ 5۳۹۳۳۲۳ ی۳۹۲6 ۹۶۲ 5۳9۳5 01 5151۳ 17
 ۹اک 5ہ, 551 م۳ ×۳, ۱۰۶5. ۷۴۷۳۳۴۳ ۹۹۹1 ۳۹۹ 75
 558۳ ۹ م53۵۹ م۳۳۶۳ م5 ×× <٭ج٭٭)

 مج ۱ ۹ 1۱۵ ء8م1۰۰56۹ 1× 1۰۱

 ایلفآا ۱۳ ×۷ 656-8۹ ہ۹ ×3, >5.
 مو+0۹ ۹2 ۱۹ 5۲8۱ ک٭٭ (417+8 5ا8, 8 55

 91785 ۴ 5 ]م75 6٭٢ (عا٥) ۹۲۹۸ہ ۴۹۶۹ : 5ا 75
 ۳۲۳۳۰7۳ ٭5ہ۲۳۶ 5 م۰ 3آ ۴55 ۹ ۸ ہما ۳۷

 5 (م, 35۱ ہ۲۳۳ ٣جو یع و۱۰۹ ی۰ ہ۷۷ ٤-۹
 ہ8۹ م3۹۰.( ۳۴6 *۹۸[۳۹۹۳۹۰+ 5۹771 ۱۹۴۰۶۴ ٭<رو× نی۴
 ج٭× ٭٭٭۰ 8<. (5) ۹۴ : ہ٭ ا0 ہہ ا57٤

 بہ ہم٭ مم می یک: م٭ ید بج. مع جیو
 ۴ 77۲ 71۹4121 ۶۹۹۱۹-۰۱۹۹۰۹ 517۷51 ,۴۹۲57 ۳۳۳٣۰۱

 می ی٤. بو ہہ و+ ٭ہو 7+ ٭ا ہم۳ ٭٭۱ ٭٭ہ6
 دچ٭ میچ ۸)) ۱

 -..۰ ٭*٭:و- یىو ج-۹٣۹ ٭ر٭٭آ ٭٭۱ ك۶
 ج-×-.٭ جیب ٭م ۹ : م۹۰۰۴ "جہ : 8١ ٭
 مے-چک5ہ مج بت و9< ہ۸۹.5 ۶ 6 577 15:76) ۶۳
 ہٹ ب38: 51 ۰۴۹ 58 تا ۹, دہہر٭ ںاخو بءمإاو ج۱

 ۳۹ .۴۳7] ٭(7٣ ہہ ۲۴٥ :تثی۔ ۱ دب 81 5
 15 5۴۱ 715 ر7. 18-8 5۱57 ۴, ہ۲ ۱۳۴٦ ۰ (٤ئ5۲77 )

 ۹ >85-۱8 ۱ ہ۹۱۰۱۲۴۹ 515]۶, .٦55 37711۴9 ,651 ٥571۴۹
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 یادٹ اس اش اؤرم اہ یا تول

 یجاات یک ہل اہ 0۱ ۱ -- (۶)]7۹ - ("ء۳)۱۰)

 رکنامبا دليل ما صرف دمہ( حب چو جہ ہچ جو
 +3 ۹۰۹۹۱ 3 8۳۹55 25, 5 5 ۸۳ ء6
 ب5 "یہ می م1۳۸۱ 5۲۳۴ م۹۹ ٭٭) ۴ ۴۲۹۲۸ ۱ ۳۳۳7

 5 ی۹ ۹۴۳ ۹

 اگیدَح حا ونا تب لایا رسا ذا -  بحق ٭٭ ٭ق

 بج وم ۹۹۹ ٭ی م٣۴۳ م٭ ١ ×۱ >8 ہ
 53٥۹٥۹57" ی5 ہ۰۳٥ ۳۷۹) 5۶  ہہ. ۹۰۴ ید)۔ہ
 ہ1 5۶۱۳ ۴۹5 ۴1۹۹ ۳ [۹۰۹[۹ × ×٭:٭ ۰۹, ۳
 ۹7 وک ]56 0 ۵ دم ۱۲۳۰ 7۳۲ م3 م٣ ہ۳۰ ٴ٤۹
 ۹55 ھ۳۶۴ 1 5۹ ۴۲۳] ۹3۳۶ ۴۳۳ہ. ٣7۴ ٣۳ (35) ٭ ۴
 م5 41 ۱16+۰ "اک 68 یک تا ٣ مر مج م6 8ئ]۱ف5٭

 م۶۰۳ ۴9) :٠ ۳]5۳۳] 5۲7“۹ہ< 57۹ہ م3۶۳ ٥ 8٤
۳ ۹ 55 447137۲۴" 15× 6 ۹1۹۹۰۰۱ ۲8۱186 
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 نعرہ کب تَع ویلع ۂللا روا ھی تاب تلف
 ںوُمب ہ۹. 1388 8 ہ٣۶۰۶ ۳۹۲5 ۰٣ز 88۹ ہ3٥ ہ

 ۶۰۰ ب53۰ ×77 775 (3عی)۔ہ ی ٣> م٭ جج
 ۹ 5 ہ۹ ۹۴۶ ۳۴ ۲۴۰ ٭٭ ٭× مج ہم"٭ ۹5۴5
 ما ٭٭+., ۹۴8 ک۳۳ ۹۴۹. ۰1۱ کا7ا 77 *ہ757ق5 (33)-ی٭۳
 ڈ1 ۱۲۳ ۳۷ ]مصزک ۹ ۹۹۳ ہ "8+ "5ج جج |۳

 ۹ ٭اک ٣" ]۱ ۹5۲۱ ×58 یک مو مہ ١
 7۹82, م۱۹۱۹ ٭۲۳ 51 ۱۰۴ ۰5 ۱ ۱)۹ چەج:ی٭ مچ
 577 7ا7 ہ, 7377 5۳۳۰ا (3ج)۔ی۹ ۴ ۹۱۴۳ ۴9۹) ۹۹] 87 ۱
 5 5۹ج 5۲۳ قا ئ۔ ۔یو مع ٭۱ ٭ك جو جج ر ی وحسچ

 ×5 ٥۹97" 5۸7 کم 38۹ ہ٣٢ ی::رز-یو ۹1
 ا٭۹ 386۱

 گم (م ۹81۲۲۳5 5)5 ۰)۹ ۴۹ ث٣ ۴م ہ۹ ۳

 *٭ہ1< (3۷) ×۳۰ ی:ر۔-٭ہ ہہ ہ”× ٭چ؛ مج : 6

 15 55۶1 1۹۹۳ (ہہ:ر۔م یجچ٭ می ةقہ٭ ہ٣ ]مج
 4۹ 319۳ ک1۹ ۶١ ۹ ہم, 5۲۴۶ا (311) ۳۳ 1 >۳ ٭
 1)851 ۳١"83۹8۱ 3 5 8۹۰۳177 ۹8۰۰ "۴١ج 8ص

 ۴ (۷۷59)) ١

 انواک ثکص فو ایکن --- ۹ ۴9
 ہم ہ وہ ۴ اک 3۳٣ ک١3 م یہ۴ )٭

 ہ۰۹ 776 3 ۹۱۹۰۳ (٥3:)۔۔٭ <۰ 8× بہہ.
 518۱ ی۳ 7۴ ۳۹ : ہم ج'٭٭ 13 ہم۴ مو٭ی

 ہلال اَيےْخَتنِإ ۳۱ ٭یک8_ 9ا5 )۶۲۹ 57۹5 6۹ (جاءر۔یيگ

 2] ۴17 ت] ۳٦ ۳ ۲۰ ۱۳۷ 182 ۱۹۰۰۳۳۲ ب٥۳۹ ۶ 8
 بب 9۳۰ ۹۹۳ 5 7ت ہ۳۹ "5۰4 7۳۰۰3 ہ
 م۶۳۰۱۰۱۳۹۳۲۰ ی5 ہح 58 ہچ ۴۷5۶ ۹۹: 8 ۴
 ئل 5۳5615, 5۰۴ 2] ۳755 : ۴1757۳ ہہ )7 3) >ہ.٣×۴
 یخ ٦۴۱ *ہ7-٭, 3۱ ہہ ہم ہہ یز ۳. : 6

 ۹79, 57۴8 851۸ ,١× كا ۴ ۳ 6)۳۶۶ ۰۲۰۳۰ (38) ١

 جیو و مہ ۴-7 8 8(ہم وم 8ہ "م83 چجچ



 و٭ +7 کاشف ۸۸
 ت7ج جتجحجحسشوعو ویستھڈوْچنوچ چ۱س جج ججعککو ےے ںوتیوجچجوصجبٴ وو دب ہم۴ ۹77122

 مع

 ہم۳ یک ہم6 57ہ ہ۹۲ :٭٭), ۹۹۴۱ 7
 7٦5 5115 557۶7 7۹12 ہک151۹ ۰۲۹: 71۲۹ 47۹1۱ 5٣۹

 “یم .٣×۱ ہد×٣٣٢٠ "ج۳۰ 85ا۶ ۹۹ 88|[ ك3 ہر
 ی2185 ٠٥۳ ۶۳۳ *>٭8):, ی۶ ۳1۳| ۶1 341 375۴۶۰۴
 5778, ہت یب5 27177 ۹۹7 ۹۹۹ ب٭ مہ, ہ55 17
 3آ ٦ ۴7 ۹۱ ہ7 م8آ ۰ہ : م5 0 ۹
 8+ 5۲ ٭٭ہ ×۹ ٭۹۹۸۶۰۹ہ ب×ے مح ۴ چآ <

 ١)-68۶(م 21716

 تنعماقمیبا

 عج-٭٭ ج٠. مم ٭٭ اک نلاَفأَي ہە٭
 ٭×٭۹۳١ ۱۴ 77۲6۰1 ی۹۰۷۹ ٥5۷۳۳۶ ج7 5۳ 7

 5:7۳5۱ ۹۹۴ ٦)٠( ٥57۳۳۶ 67ہ ۹۶ 3 ۱

 اکی ہوتو لا إاوبوت ہہ ×87٭ ۳ جج ۱
 ا سج مج ھم ۶۱ ب۳ ٠ ٭8 7۳
 79 ا۳آ 8۹۶۳ ۹1۳57 ۲۳ 5۳86 3۵71 ھ۹۹ 5887۳5 17
 15:71-١7 714715 7777۰۴) ۱ ) حرصن ×70: 8 ةحصن
 تعیج 3گ 5۱ 553, 5۰۳١ یى> ۹۰ 1٥ 3۹۱۷۴ 1۴ ةحاصن چی

 3۹ : 55, 5۳۰ ی٦ ۹۹ جج 7۴ ۳۱ ٣۳ 18 ٥
 ٭ت ۶ 5ہ إییت -د٭ ۹ ی۳ ہ9, 1.6
 +ح۳-× مج (آ۲ئ۔م۹ 5۳15 ۱5۰۶ 751 8 7۴7
 9ج 8ہ مہ ى۹۹ ۹۳۲۳ ۴۳۲۳۹ ۴58 5 ( 7
 ۳31۱ ا37 ۹۴ 8+ 5 حرصن ×۶5 یڈ ات ٣۳ر 7ج 7

 5 5 ,595] ۹× 518 1]5 ×7۹ ۴ ۱۱۹٣5
 ۳8۱ 4 5:۳۳ :53) ((ہی) ۱۳۴۳ : 1۹۰۳ ۳۰ ج٭) ک8
 551 ی۰55٥ 58 ہر 056 ۲ م۹ ۶۲۳۳۰۲۳ 3 5

 حوصن ةبوت ۔581۹) (35ع) ۰(8  حرصن ةبوت 98 0 ٣۲۷
 ۳. ۹5 ۹7۳۰٣۰ ۳× ۹۰ جم جج ہقو ہی

ْ 71۱ ۲۳۴ ۹۲۳۹۴) ۹۶۷5 

 7۹77 ۲) (31:)-ك۵ 1711 8: 4۹118۱6
 ٠ ظ0 83 ×× >۷۳۹۰| ×٭ >٭] جہہ--حز ×36 6۴
 5ی 75۰ مز ہ٭ مج ہ ہ8 م۲ ہو ٭۹٭۱ <<
 "م1955 ۴1 ۹. (ی)ز م836 ثحجہ5+ 7(8 ۲۳۳109 5۹
7 ۴ ۹۲۹ ۹۹ ۳ +۴ (6) .۴71 2157۴ 51 ۹۱۳ ۳ 
 ”آم٭ ×× ٭× ہمہ (ے) ٭6َ٭< ہم "۹۳ ۶۹

 7۸۹75 ۹7۰۳۶۰ ۴۰۴7 2ہ: و۹. یر ۹(جب ٭.ص 5
 7 ۳7۸ 7 "7ہت٣٭8. ت0 فی۹۰ ہ7۰ ۳<

 ك۱ .(8]5305) ١

 ے7ی٭ ۹) یوز ۴ ہہ٭جی تء۳ہ٥ج ×.ک7×۰×٭ >5 ۴
 ن۱۹ م3 ×۰! ×۰ ء03 ۹916 ۱

 ول کک نآرکار یل . یلَع جج ۰۲ .76 ۳٣
 8۰ ی٭۳ ت۶۳ 6711۱۰11۴1۲۹۰ 5۲۴۲ 315 *7-ج ۴۹ 27۳5
 ا ہ۳5 54 1)۹۳۰7 ۰ "م۳ ۳ ہک "5
 ج١ ٢.۱ 1۱ ۰۲۹۰ 75 ٘× ٦٣۶ 3۰۰ ا<٭
 5 91۴8 ۴۳۰ 6۶) <7 حج ہہ ہب |۶ ٭ج| مہ
 5 ۹۰ 53 ۹۱۰۰٣ 7۰×۴ ٦۱۹ بج ٥۴ ہ"ا

 :ریرعتلا ھ۲۳ _ ہهللادعس دق

 ٌ ےک و لا 7 نال یک وا 4
 2 تک ہللا اش 16 ادا نم ےے ےگ ےک ںیہ

 تاج رکا ںاد مکا ات عر ناڑنر یىلسع
 1پ ےک ےہ یل ہلا یر یک 2 وو لا ایم نی 23

 ا تشات تھ هرسم یلوعف ا
 اف و قال 5 ٠

 توپ تارمااو رک نین الم هللا ب یک :
 حج عاق حج اس

2 

 2 ےہ :
 2 ابد جیل نا تر تلف نوعدش اب

 6 9۶ : ءترَمَر٥َ یئیلڈار لا نم و اگ رکن ٦

 مر چپ ج٭ >-٣ہ قہ بج ہیچ بمعہ چو ٭

 مہ مہ وروجہ 37ہ مو ٭ی  ۔ ہتر+ و ٭وی ۱ مر
 ہ57۰۳ ۱ ہم٣ 1چ ۱97777 )7چ 7 ہے. ۲/7۹7 7 ا
 ےْروو ]۰.ہ یروسو رہ ە)ہ] مرجحجو مج بکوچ ہ۶
 مچ ہے یج مروجہ ۸ مہ ےاچرہک ۳۳ ۲۳۳۷
 ۳ى. ر م551 ٭چج 3) ی چہ قرج /ہ3) دہ )ہو7 ہ7
 ڈ7 77۱ ۳1)۶ 77 31۳1 7777 ٭ 377۳٭ ج775 ۳
 7ج ۶ چ ا۳۴7٣ 77۳. جہ رہے رک ایہ 7۳ج یہ
 دہ۔+٭+ م مور کو 5 ٭ج تءوج 17۰ہ ر
 مر ج58 چہ ہ وہم و وچ چوآ وج ۹ 7۶
 ط۸ 7)۹۰۳3 قر ی7۳77 (9ج۰۲)7 ا7777 ۱ ھت) ہ7۲ 757 7۱
 مور ہچچ رەرور ٭ہجوہ٭ جج جے و جج قو جج
 ج۷ ۳۹٣٦۱ 57۷ 185 ۶)577 ۳ج ۳۴و 7۳7 ۳ |797
 77 ا5077 ۳ [ہ+۳ ۳ "۱ ۴ و٭ ہ جم یڑیور٭
 ۳ج ایک 77۳۳7 ۳ ٣۳ زہ ھ۳ ہو 7ہ یچچ یر7 ۲
 7 ۶ جا7307 ٢> 2:17۳7 ۶7۳5 ۳۸۹۱ ند) ٭7٭ 76
 ہ07 7 ہور ت7. قو جج 7۸ ہی87 ر یم 7ک ۶
 ا۔777 ہر۳77 ر 77ج تہ چہ ا کچ 7 یز ہک

 75× جہد موج و یرچج عچبہ_ ہچحج یورو مہوج یج
 اتر 5۳۳ 7۳۳ ٥ ٭ مع٭ وئئ 7ھ نحر جج ڑً٭؛
 ٭۔چج یجوجہس+ج ٭ہ9-٭. ہو ٭یقچ م٢ ہ۱
 ۔ںی و 5 بج ہ7 ج ب×٭ *ج+ غصج ۶7
 ی3: مر ق7 )7777 4)5 0 97 ۶/7 ۳75

 7چ 57 +۳ ×۳77))۷3 ی7
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 تعا حزَ تآرض رت طايرتَ
 ہک ناتیبلدَِحل و ۔ ہہاجما3 جج. ۳7

 ۹ی چ3ی۲ ۳۱. (3ئ۶) ۴۷۰ ۳۴" ١٥7۴۹۳۳۶
 > ک4۹ ۲۳7۶ )×۴۰۳ 5 ۲. ۱۷۴ ۴۴ ۹1۴: ۴
 جہ ۳× ۴۹ ۱ م7٥۹ جج ×7 5۴ 3۰۰۹ ×8 1۴۳۰ ۱
 می مج ہ٭ مہ ٹ8 ٦اک 55 ۰۲۲۲ ۴۲۹ (۴۹
 ۹×1 3۶۴ ۷73) ۲۰۴ ھ۹٤۲ ۶۶, ٥۵58 ۲٠ جاط٭ا ۶۳۹ ۴۳ ۹

 ممے ی5 چہ 58 "چک 5٥51 ۴۱5 ۹۹۶۳ ۲رز ٤
 1ہ ہ٥3 ٭قمی× ٣ م٣ ب۳ ی9 اب م۹۹۸ 6
 وجج یب ج5 43) ۶۱۳۷۹ ڈک ۱۳ ا: م۶ ۶۳6 ×۱ ۴۳ 85

 ف23 .(61 7× ۱۱۶۲۴ 571۹۰ ۶۰۴ 51۹ 5ا( ۳ مج ۹ ٤
 ؟٭7 8۴ ہہ 22)× ۶۳ 5۱۲۴ 6178 6 7
 ]۹۱۰۱8 ۹۲۳5۴ >18۲۰ 5[ 5 581 ۹ب5 <

 7۰۰ مج٭٭۱ ج٣ ۳۱ و7۳ ٹا م۳ ۹<
 مہ ے 3۱۷58 ١

 یم اَهْبَر يلَقته مو - اھبرتاملک 8۴ ۶۴ْ (٣
 و( 1)3 71 ۶ >7)3] 1۳۲۷۳۷ 77٣۴* ف۹۹ بعک

 2:۴ تق)ر ۶)23, ۲7 ۹ 9476 8۴۸۳
 نوا ن٤ََََو - نیعناق ×8 تناق ۔-ی۹ 8561 ۱| ک8 ۴۹
 8255 ب3٣۹, ك7ا 7775 ۱97٭۶ ۶۱85۲5۱ 1۹7۴ ایا

 جور ۴۰ "و ]أہ7ہعجک (3ج. 1١۳ : ر۳. 5 ۱۳٣
 ]ب× ہ87 7, ۶۰ ۷۶)۱13 ۲۷٣× "بج م383. ٭
 م5, ک53 ۱۰ ×37 776 ۳ 378 31) ا77
 ف۳ 9۴7۳ ۹۹) ھ8۹۷۷ 5775, ۹1 113) ۹4091 7۳۰ 75

 ×7 +7 ے(×٣۳ہ7۹) ١

 ہ1 تاب 7ی

 ۷7 ×۴× ۰۱85 ۹۹۴ ۰:19 "۳۹۳۳۶ ۹۹۳۴۲۴ ۱۶ ۴۲٣
 3۳۳. ۹۹8۳9 ہاٹہ× ہو ؟9 63) ج۱ کتا (۲۸۳ 5۴
 ۳۶۹7۴ ۳۰ ٭ ہہ. ت1 598۱ (۹۸7۹8) <- 7۴5
 بج 3 7۳1۹ (35) 7۴۰۴ : ہ5۳. ما3۳ج دہچ یو ×۹×.
 وج 8 ۶11 71 ٦ “۳۴ 51۹ 57۴7 ج۰۲ 6 37۳. 77
 ۴ئ1۱ >15۶7 ب٦٣ ٭ہ٭ ٭٭تج : ٭9آ 355
 ودحص وج ۴ہ ۹٣۶۳ 58 1٦ ٥*٠ ۰ ) ۲۳۲۲۳۹ )۔

 (۹0))ا
 ہیون تارماوک نیيللالتمةطابرح --- دم9 "ہ۴
 3ر۹ ۹۶۷۰ 7 7 ۶37 ۳27 ۴۳ ۴۲867 ۱۹۳۰۳ 55 713) وت
 جب جج. ۱)۱ ۵۱ ۴ ۹79۳۲۳ "۳۴۰۳ ۲۶۰7 ٭)و
 13-620 +388 ی٤ "|۲۴۲ ما ٠ ئ7 7
 ×2 ۱۶۳ 5131 5ا۳۳ 21۴۹۴ ۴5۱ 1۹ ۰۶۴۴ 5
 ۔مہس وو بیوراتم ]۰۴۹ ہ۰۴ ۳۳ ت۳٢٢ ٭٭۴) جی

 ۳)۹18۱ ک۳۳ ×7 وک (ہ)2)-کاا ۶۴8), 51۹ 6:۲" 1٦
 185 ۹۲۳۱۹۳۰985 )یک (38) ٭13), 551 ۳ 'ه٭٭' 9
 وے بچوتر قت ٭ہج ٭م٭٭. ۸۳۶۹ ۷85
 مدمیانص( *۳3) 18۰, ۳۳۴ ×77 ٢ (د۳>۳)۔-ھ٭۹ ۴6 ۴

 ]930۰ ۱ ٦ا18 ۱۶۲۹۶ گا: ٭۴57 ۹۴ ۶۳۴ 57×۴ ۹۲٤

 ط۳5 ٹا وہ29 ۹۳۳ ہ19 8۲ ۱5۴۷8۸ ءء۸)
 مہ کص ]ہی ہتت داظطتح٭ ص۰ ۱55۱ ×۲. ہک
 ×92 ۱ذ8 م06 *) ×], ۰ج ۶۷۳ ٭ ×۰۳ ۱۹۶ 75

 ۹م]) گااج ويو×-٭٭ ٭٭٭ہ) ٣ می 8۳۳ ٣۳۰
۱ 75 ۴159 

 ف١ ۴ 21 ۴5 5۴۷ 5۴ ہا ک۳۶ 3۳1 78
 دزج "م٣ ما ٭٭ 3۹.. ۱ ہ 15 ۶۱۳۲ 5۹۶۳ 2-۴1 ۲)۹٥83

 ۱3ہ ل۶۳ 821 (۹ 8۳86 7 ۹۳ 59 ,6 83 ۶٦1
 موج رح م3٥ ۰ بہ ہم ما ۳۲۳۹۸ ٭ق۱ ۳

 955۲۳ ۰٠ ۰5 ہہ 37 ج۳9) ۹: ۶۳۳۲۴۴ 5۴5 ۴۳۲



 ا ا 7-ہ

 حی ہ٭٭ ]٭398.< : ہ٤ :رج٭ 7-۱5 "97 ٭
 ۹۲ ×۱ 51891 ×۲۳۰۶ 5۹ 25ا۳13) ی١ وہ71 ×۲۳۳۶ ۴
 و7571۳13) ۱۹758۴5 (385) 88 ٦ نم هیجنت ةیجنملا ةعنا ا یھ
 ربقلا باذع 5۹, ک5 751 ۹5 618 ۴ ک۹۰ 5۲۰۹ ×۳۶ "و۶
 "۱ہ ی >۲ نٹ می ۲ك ی >زئآ ۳۹۳۹۹ 5۷5۹ ت۲۴ و7

 ڈو م(چجو3)) ١

 ٭٭. 32۹ 51۹۴ (3131)ر-ہ4۹ 44717 : 7516 (78) 7۲"
 <۷ 787 ۳۳ یت ہرا و ھ5 ۰ 7۶
 وا <چچ ۱ ج5 5۹ م۰۰۴5 )31١( ہہ : 5
 ی) ۹ہ ۱ ۲۳5 5۳۹۶ہ ۱۹۰56 ی٭٭آان 75ا ۳ 7ک
 ہا ×جم 3" ج36 مم۶ ٣ ى3 ٭ج بہ ہ٭ جو +ی
 ح9۳۱ ۹۴۴ ک۹۰ ۳٣۳ و ہ8۴ مج + 5۳ ۶

 م٭٭. ہ5ا دب ج٭ .۔(چ٭۹)) ۱

 زیرو یش یس عو ھو كّللا ود یِنلا ےلربت - ا
 ہہم نس ستسووس
 ۹955 ۶۷۳ 77ت ×7 أ۳ 5۰۰577 7۳× 6 75۶ ۱ٰی ريَيچ
87 7 ۶۴۱۳۳۹ 31314۹) ۹318۹6۱ 375 5۲ 55۴ 115 
 5 59۴ہ 5| ہک ۲۹ دی ×۳ ن55 ۲5۲8۱5
 ۹3۶7 ×33 ہ ہجر ت۹ ۹< 8ئ۴۱ 5ا یتا ی۹051 هباشتم

 ×۱ف >مر ۳ ۹ہ <م٭! ہ۹18۹۱۰۳ ی3 ۹۹۶ ٥)۲۳۳
 مچ 7 7 ۳۱ ۹5 8ر ۹801 ج8) 3:571 134۱
 3۱1 1× ۹ ۰؟)83) یہ٭× 2۴ ۰*۹ >11۹۳ ۴۳۹6 ۴
1 ۹۹ ۹۰۹۶۹۱ ۶۱۴ 5۳ 5۳۹۴7 5۲۴5 1۳5 7۱ 
 یو) 36 80ہ ہ۱ یقر 8 مم و5 ٭:۶٥ 8

 ۹3۰ 7۹8 ت۱ (5۸) 5ا۹ :۱53۹ ۹7۳۱ ۹ 1۹۹۲ ۹۹718 ٤
 م) 8 >7م ہو تو ۱۳٣۶ ۱ ۰۳۰ ×7× ھ ۳۶

 ]ح۰٣7۳ 1.5۱ ۲8۳ ۲۰× 7۹5 5۳5 ٣
 می چت 305۱95 ۳ ہ۳۴ >۰3 779۹ <7
 35ج ١ ۲۹۲ 518 55ہ ات ہ4 ک۹۰ 71 <

 ۳۳71 8۰۹ ۴۰ ×ہ.×۱ ×..۴- رو ہ۱ ×۳ 7٤
 تو3 چ ہہ. ×× (۳۰۳ ہمہ ہہ.( ہت ا <5
 چ3: ٌۃْْاَرَْلاَقح یو. مچحچ٭ ہ6
 اے ا اس١ دا وک ا ری یخ

 برس قلح ؾنؤا ود لت سلا مسا لَعَحیؿ
 ايھسادشمسمسشس
 ۹ یو ہہ٭٭ ٭-ووم٭ ]ہ۰ ۱۹۸۹۸ ۱78۳ ء۶

 ڈچ٭ ٭٭ ملال اْزَِوَلَرَا ٢×1 ٭ّ٭٭۱ ہاتج٭۰ ×× 2<
 عم 8ح جج چہ ہ٢ ٭ہخچ ٭۲؟ ٢ ٭
 جت" رر۹ مج ھ7 ا7۶ ۶ ۹71۱ 77 78

 ×5 77۳6 ۰۱ہ 3۴۶ ۹7۰-۰ ۴ ۹:٠
 3۳7 رک ا ط×. م؟٭ د۰۱ ۳5 ۱۱۸ ×۱۳ ۱.

 ×۹7 718751 75199731 ۹۳۳ا 1 ۱

 ۱۰۔2۳٘ج٘یصص۶

 و یوم ییحچ
 3یم یک عفو غل دی یا اداک

 _ تو 2 ےس :
 تم رح
 لتا عراق اتیوقت نم خلا قلَحن یتا
 کل بق ترک رصبلا ععتا مت مروطف نو یرت

 تش رس وا

 ِ ےہ ا و ےہ شی ےہ

 فر دار بیری گزر ٥ جاری جا را ہک ئفی قر را ا

 ےن مم ٤

 یس سچ ےس

 ۱ ی5 اکی يا وم ولا الا شر
 7 را اد لالا ناک اک از
 اک نت لتقب زیا
 ر ہراب لسان نالی نم لدا لئامی
 ] ہرایکا اپ تنے و

 جس

 7٣ ہ7 27 دفن 07777

 اسم 1

 ۳-۰۳ ٦
 ڈرو ہ٭فآ<۶ 77٣5 ہو

 !۔یڑہ ]7۱۹_7 آ7 راج چچی 77۳7 وج
 مر موہ 8۵5, رو وج ویر 35 م۸ جزو 7۹77
 مر 825 ٭ یہ بج ہ 0)9 مم ہہ <6
 !۔ںےہ مروہ مر مم مو 56 وجہ65 وچًك×
 مر 585 ٭ بج وو وج ×۶ جج ر وو ھج]۔وج 7۳۰

 ود ×2 مج ی7 مم 0ئ 18۳۹۸۹ ۹۷۳۹۷ ۲٤
 بر و مہم مم یر ڈییمچ وھ )و٭ (٭ یہ

 بے یبہ ۳:۰ ہ 5]ج6 ےب مروج م٭ مج 6 )
 مر ۸ ٭مح وج ٠3ہو عو اج می
 قجوجچرجچ ×]آی)ىیو چہ موءدو-یج جو32 ی۰ ہو5 ج
 جج جہ ج ٭ج٭ ٭جچج ٭٭ہ؛ یر ٭٭
 ہن ب8 ]نہ ۳ہ 5۳7 7۰۲۴ 5757۳7 7۰۱
 مہ ۔وج و ججہبج ہر مر ہہ جو تپورج ط29 ہ6 2 7
 ج0 ۴ 0۳۳ )ہ7 یر يب× ہچمچر٭ ھج م۶ و |

 077 7 ہی7۳7۳ ہہ 7ج ہر٦ 7ت ×77 7۰+
 مر ہ” .+ ء .۲ بو9 "چ تب3 جر و ۳ج۶
 ہچکی ی3ج ۹۹۲7/9777 77 77
 بج چچ "09 م5۱ م۱۶ ۲۹۹53:18 ؟ب 7ج۱ نور
 577۰-7 ۴5ہ ۶× ۲:۸ ہ7۲ 7 ۳۹٭7 ور ×۳ ۶

 07 ا 7 7)7 7۳87 7 77ز



 اتشک
 سس دب بصج ےچییس ہووچسمیک-ےیصجصجمھعھکمع6صص- سج مجککنناجحم ہسکجحجحسکفمج

 مع جن, ×8 2ج1 ٣ك 8۰ 55

 اد مات مت اے او ایاوماونکئد ۹۹۳ 86
 ۔<ےوورت ہ تقطر ہد ورد ۷ ہ۱ 2-۰۳ ×× ۱
 بج مد و ×× ہت وف ہ 1583۰۰ ہمت ج۴۶
 ۔وکررج مرا ۳۷۳۰: 5۳۷ +۷1 ۴×7 6 27۴۶ کی ۴: 037
 ۹و85 3۱ یگ 00ہ ۰۳ ٠۴٣" ہت جہ ×9 چ۹

 قوم نسب ضر الا یبد 1۳5 108۱ ک75 2618 )1 33۶.
 جج ٭]-ہ٭ ٭ ةج 1× 56۱۹۷)3ہ ٭رکاد ۳۲ (۴
 2وج ×ہ ہ23 و. ۷ ہت ہ3 "چپ د3٦ :٭۶ ۳

 8جب >حم ٢ و(: رلَملبَنٌَََّ -چچ يہ مچ
 نیب: ۱< ”و م۲ ٣۳ أ27۴ ۱۹۳۹۲ ح ×7 ۴5

 20 ۹۲۰۱۰ )۹179 :7:7۰ ۹7۶ 11۳۴+ ۶]۴1( ۰٦1۹4

 یس ہماخح سنت الگ, ٛج ۳۴ 6 ×۱
 ج۱ ہہ ۰-۶:1 مج >۱ تی مر مج
 بو ہیر ہہ ۱؛ 2چج× ہھ٭ +۳۰ عج ٭فص و. جگ
 جے  ٔدےوعحوم عی جہ ہأہروم وو ۰ ج6 ۱
 حج وع" 8 ہ 8م د۱ بب ]م٣ خم ہم, ۹۹3
 1اك سالار ئأتي جہ وہ ہ ة3 8 ٭۔٭
 حّ *3) 5۸ ]۳ <۱ ك؟ ۰9۱ )۷۳8 ای۶۳۰ ج.<

 ہز ہوم ر ہم. ہہ )آن .8٣ میز×٭ 2۳۳۳5 5۳ ۴۹۴, ٦
 5۹6 ->ج٭< ۷-۰ <۴. >*ی٭ ۹:5۱ 8۱168 ۲۳۳۲۹ ی<
 -3× ۱ ۳۴. 70 تا5 :۳۰٭×1 ×7× ہ؟ ۷۳6۱
 جح حی. وج م ہہ ٢ج جج ٣ ٭چاک ]ا
 ئی ہو ہ6-× ×× ٭ج ٹوک مّ ۴6

 ۔قاتوا م٣ ×مرص ہوجہپ_ہ ۷6 86 1۱
 3جج آ٥ 33 3عق 7 (عمد) 1 ر01۳ ]ا۹ (7)
 3ج: یتنغ نیقیلای یفکو اظعاو توملاب یفک اے چہ
 جوں ےب بو ڑ9 !وصمرکەو +-0 ×م٭٭ مخ٭٭0۸)
 اج ہد ہہ چپ ٭] ہ 2×. جہ 2۴۴2۹ 7۹01 6
 جم ۱ ×1 ت ۳٣٣ ہہ ٭ دہرصہچلچح ×5 ٭ب 7آ ء۳ اچ
 جے ہہ ٭×ہ جج. *تت5۱ 1۹ ١٢٤٢ 59٥۰۵۰ 7 <٭
 جرے3) ]۴ ]مکہ ہ3 ۳ج (۴۴ ۳۴۲) ٭ 4۰۴)

 م۱۰۹ 33ہ ٭ یىی ٥< : جور 9 ۹٥ ٥×)
 ےہ رب مج ہ *قم+!ہو٭ إ5 ڈک ۴15 ۴۳۲ 1۱

 1َ ْنَحِإ ف۹٣۹ 0907319 1۹79 کال 9 ۹7 6 ۳ ,٠
 ے٭جم ×ہح٭ ٭5 ×۴۷ ہو۳ 51۳۶۷ ۲۳ ۰ 5۷ ء۳

 5 م۳۲۰ ٣۳× مج ]ہک ہ۱ ب٭؛ 1۹8 ہے مو
 یي ی مج "8 )5 مہ مہ ]مے +90۲ ہآإ <5 ہ1۷
 ۔د د6 ۳× :٣۳۰۶۰۶ ۱۳۴ >ہ ۱ ۱۹۴ ۳۵ 5۴, ۲۶ <٭
 جو د35 ]ک۷١ مم مجدد ۷ہ وج م۲ ۰۴۲
 ح ]بت ٭  ٭< ہ٭< جو ۱ ب؟ م١ ہم یہاصخ مہ

 ہے71 7۰ ۹٭۴آ 1

 <1 ۹7 ۴ ۰ ج36 37 ۴ (32) ٠۳۰۰ *ہ77جق1۹ (78)
 5 وجم×ر٭ ہو( مج اَن ۹۹ : 6 ٥١

 می وج ور م1. ہ ہہ ہ۲۳ دو۳۰۳۴ ۴)۹7 ہ۳

 ےک ںیقآ ھچک نب یکنب ما وحی اہ ایک باگ دلم تک ےک ےس

 تیا
 :تععصفمصص محکم حجت رچ صح یج دامج ہتصجم-.ص ھتھڑقماح ور

 ×۹ < 1۹ 3۰۱ : - لب ییا چے ے٭٭٭ 8 ۹
 ہ87 ×2 +1 ۱ ۰11۳۹۹ 5۳۹۶۳7 ۴۹ ]۴۹۰( ۹۹۲۳۰۷ ٠

 ہ۳ ہک آج دعا ۹۱ ٭] ×8۱ م1. ك5 1ت
 ٭ج 37ہم 5۷ :٭ ہ (ورج۲ ء6٥۹1 ۱ ۱۹ہ ا6
 5)۹٣31 ۱۹77 ۹8۴ کے ۰ ×12 ×۳ ۱۹۴5 27157 ۱1۹.۴ جنت
 7ح 310+ ۹۱ ہہو٭,. ك٣ ا م5۷۹ و ۴۰ 5
 7)21۳9 ۶3111 1۹1ہ تے ۹۳ ۴۱ ×18 -*ج تاک ی5 ہے

 ٦.قح ۹5 ٤۰*7۴ 557 ۴۴۷ 71٥۳۳ حقہ 7 1 7۲۴ ٣>
 پچ چچ مج ]۳۴ ۹۰1ج ۹3۹۳۶ ۴۹1۱ ۵ا ۹۹3۹۹۴ ۱
 مزججوہ ۰. "م٣ 5۹ بات ٭ہہرو ××, إأر٭ ہہ أ6
 ہ١: 7 111۹ 3 ۱۴ یاتر < ٭ ٭يچ+

 نجت)و[7ہ ما ۴(1 ۰6۰8۴ 5۸۷ ۹ ۱۹ ,۹۱٢۴0
 یت یو ۹۰۲ <۰ 8۰۹۰ بما  ہ8۳۳)و ۹۲۶ (۴۱
 ×× یا ×1 59 >۳ 3 8۴ ك5 ت7 ۴۹ 8
 )5 8.( 8 ۱۹ 51ج71)1 ۳)5 ب۹٣ ۴5)]

 5ج۰ ۹۱۳ ٭8ک حی ہت یج كا۶ تجاَق 5
 تک ۴۹۱ ۳ ۹5۹۰ ٭رک۴817۶ ×7 ۲۹۴ ۴ "8۴۴۳۱

 ٭٭ × یف ×۴ أ۲ ہہ ۹۹1:7 5۷۳۴ 07۶ 73:۳95 ۹17۴ ۴
 مج میم ور ۹۰۶۲۱۳ ہر7 ہہحص وس رو 3

 ٭] 53) 225 71: ۱۹۰ ۹۹ "5۳۴۴ ك5 ہ5, 9919 ۹۰۰ 5۳۹1 ۹
 جب ثمد+ە[7|) 58 ۹۹3 ہ >۳ ×× ,۲٥ ٭ ٭ج ×)ک/
 2۰ 3 21۴, ء۱ ×8۳ ۳7۸) ۹774 م۸۷ ×33)
 جب يیچاو9 ۹۳۵ :3۹۹ مہ وج ہہ و8 م9 56 حث.پ

 (ج۱)8
 تیجتح-۲۷3۳ ۳۳۱ ×تہ< ۳ز 1آ ۱۰۹ ۹۴ 9 6
 : ۹× ی۹ ٣> ۴۴( ١۲1 ,13 ٥55 جاتے 815 ۴۳۱۹ 68

 ٭ + ہم٭ [(؟وجج 9مو بجوخجچ عو ٭<
 “تو8 (۹۴۳۳۰ ہ) 8۸۳ ٭:ػب۱ ۴

 'ے و ج-.ج٭٭٭ ۹ د5 155 ۹51 33۱ ۰۳۰ 78
 م۳۰ ب1۹ 79211] *؟۵ بج د٭۹ ہ۳ 1 8
 یتا ج ×۷3 ک٣ 7۴ م74 20۳۰ ٰہ+

 25 مح ء۳۹78 ۱۹57 ۴ 1۱

 ٭٭+ <ہ وچ 6:ہ3 چو ؛ ہ٭3ہ--۳ہرآک ٭ہ5_
 وج ۳۹۶۱ ٭ج "ء7٣ ×۴ ہد ہ۱ ج31 9+ ۹1۴
 جج مج *ہرج+ بج د٭ 8 جہ ]ج۱ ٭ج٭
 ہ۳٢ اج. ق2 ہ7۴ ۶۳ 1 ۱ کک ۳۰ت ۰۴

 3ك۰ا ٭مااک << ہ۲۹۴۲۶ >۱ ہ 89 7 619 ۶)٠۹۹8
 ہمر٭٭ 8۶س ×٢" ہ٭ *؟ہ٭. ٭×پ"٭

 ]۳۰۰۶۶۳۲9 8 718 ٥5۳6 ۹۹۰ ک2 ۰118192 013 9
 ند, 5۱ ۹5۹ م5 5۲۳۳۳, 9۹) ہ ۶۲۷۰۴ 7۳۷۰ 57٣۳31

 مج ہ6 ۳5 1)8۴۶ 2۳ ٥٥۱۶75 ۴7۴ 91 1. م7۰ 7<
 ے5 ہ5 7 ۹۰8۳ ۷ہ تہ. جی. ٦× ٭3ہچہ ۴

 ناسخ

 ةيِحَأَد اتیم ناکن مدآ .٢٦٢۴ ج7۳۳ ح6 ہ٭ والت۳
۰818۴ 3۶13 5 ]7 ۴9 2 8 
 ۳ج ۶صم×۱ 7اتہ م٦ "م۴ د۱۶ ×۳[ 57 ک23 58 ہ5
 ڑ۹ ر1 ہ 18۶ ۱۹۰۹ 5375۱کك8 8708 ۲5)۱۹۴ ۳



 : تما ٹا وج . .- 0 0990-9 ص۲

 ١ -۱ھھ ھح ٭٭ ہ١ ہوج ×× ہر ہا ہہ
 >4 6] ات2۹ × و (3]3)) ۱

 رزظ نیت نقرَمِلاِرجتاََت -- یک ٣× ہ٦٢٢٠ ۰
 5۶١ 7 ہہ, ۳75 ×۳ 5۷۳۳۲۳ 7۳۹ ۴ ۴* ٥۴۴۷۰۳

 ہ 38 -۔رج×٭ ا١5 ن, 5 ۹۳۳۴۳۱ 7ہ. ی5ا 3 1۱
 39ع فتآ 9۹0+5 ۷٥ب 5۰ 5776 جج بج جت و”
 ٭یق ٢ ۶۲ " 3۶۲ ٭٭ ۹۱ ××, کتا ٭1] 6 ۰7۹65 ۱

 )۳۳۳۰۳1 ۹۳۹-95 ۹۲۹ ۱ ۳ ی ×۶ ہالر 6 ۴۶3) 25 1
 5٭٭۴ ×۳۰ ۹۴۳ہ ×۴" ٦۱× ك5ا ×75 8 ہہ,  3۴

 ]6 59 -ک چ٭ 75 ۳۷ ۹۹ 3۰9 ۱۴ ۴۹۳٣
 مج ۳۹ ہم 5۱۷7۳ ی٭٭ ز6 5 ۲ا5 65 ,٠

 ۷)7 7 17۳۰۱۲۳ 1۹ (۴۳) 5 5 59۳۳ ,* ۶۱1 ٥1۳
 م۴ ۰۳۲ 7۹ [57۴6--177) )و1 +.-(۶۳۷۵۸۰۳۳۳]5۳) ١

 یطلقلا تنا هھنلَکَجَم يا سمب ا ڈا اما اسد
 اس جد دا ہد تر ةرە ہج۔
 ۱۰79185 31 115-7 ۳۹5 5۳ ک5 ۹)073 ہہ 5
 ۳۳۶ ۳۰ ۴۰۳ 55 ت3 ٭ہ٭ ۹٭ہ : ۹3۴ 16

 ۳۳۳۳ ۱۴ ۴۳ ۹۳٣ہ ۹۱۳) ۳۳.6 ب5 ۹٣۶۲۳۰٣1
 ۹ئ١ 5۰ ۳۳۳۰ د5اچ 57ہ م7 ×۱ م۹
 ۳۳ [۹ک15 ۴78 5۰۲ ۹۳۳۰ ۴۴ 618 ۹۳۴۴ ک۹۱ 7 5
 مج ]۷.27 وڈجتج بو ہو 328 ×م ہ56 ۳۳ ۹۲۰۰۶

 حج ٭٭ ی۰ ۴۵11 ٭٭ مت 1 ۱۷۹ ۳۲۳
 بہ ہہر مک. ×1 *۶۰)1 ہ٭ ۰۱.۴۴ <7 ۰٣٣

 ٭ت ×91 ۹ 3۹5 بکرکلا ضاضتنا 86 ہ0۲ ق٢ؿ

 (چچت)۱
 ک ہم 6۳۹ ٭۱ ہ۰ ہہ بق >]۷۱۴ جڑ ۴۳۹

 جا ف٘ہرو ۰ج 1(8 مج "ہ۱ ب (چعوقا)ر یک ۹
 55 193 ۲۳۹ ٥83۳6۹17 ۱۳× 511۷ 5۳۹۴۴ ٭۲ ۳ ٭

 ٦ 5نو :×۴5 1:9 ×۱ ×۴۶ ۂوتربانَْمَکَنْدَلَم ہہجج
 )۳ 5 <۳ :۳7۲۷۴-۴۲ ×7۳ 6 دب. 97۳ ۹ ۴

1۱ (۹۴۳۹ ۶1۲ 6 5 1۹1 5۲515۱۹۹۰1۹ [۹ 

178 7۴7 

 ود ضرالا مسل لعَح دلا - ود بج ×9۳ ۴ ×5
 ہجر ہ ج6 ہصمہ د9 دوم ہ6 مج ×ب ہ٭

 لولذ 81 چ۱ بکانم ×18 بکنم -یو ۹555 | ک۹ ۹۳۴۴
 جبہ ٭عيیو ٭كم ۹۲5۶ ۴*۹ :  ٭٭٭* یا 5۹۹۲ وج
 5۴۳8 5۳۳۱ 5 ۹۱۰۱ہ ہ6 ہہا۸8)و ۴۳ ۹۳ 806
 أم× می مو, م و51, ہ۰ ۹ ق3 5 ۲۶۱ ]
 ٭ّ.چ_ 15 وج ہد ١٭ ج۰ ۹ہ قد ۴ ۶۳۴۰۳۹"
 ی]| 5 ٭0 ۱ ۹۳۹۲۳ ۹۳۹ مچ ۹3۱۴ 7
 ےہ رہ یہ د٭5 ہک, ۵تا ۹1۴5 ۶77 5۶6 ×7 ×۴ 5
 ۹ م۹7 075 5۳۴۷ 5۲۹۳ 377۵ ۳ ٦۱× ٠٦ ا٭۳ ٭ ۰ ۴

 ہے یتز ا ۳٣ دیھھداتم

 ریما یس وہ ےک ۱ 7 ' ': ۶ سم ہی اپ اپ ںی ڈی یو ٠ ےک 8ک ےک ڈر تو 3 چپ سک ار 5
 ےگ

 ےس اچ طس اج یا ےس وے و پک اج ٌ 0

 7 ت 2 شا یا |هراع : 2 "مقسںر
 ا یی ےس چت یھ یک یس ہیک ۰. ویل ںی

 ] اوہ کوا ئی ےس ےس مھدر نوک ٰ

 سم دی

 یدین سو وک )ھونش بضیویضرڈا
 ِ لا او ند اوگوایاتم اوم اک الواڈ وا ضرلا

 ۰ ۱ ۸ ۱ مٹ

 رپ راہ گا
 " ےہ ھم ےس ۴ظ -۔ 2+ <۶ وہ

 >2 لسی ٹیک َنا املا قِنح تما ء مروت
 ےہ 2 نا ام لا ق ا ا ماظنر ویک َِهاَدَاَق ضر

 2 مم 2

 اج اپ چپ یب یی جی

 اس تہ | دو رح تر عا را ںی
 وی2 وف ینا ین یس تارک | ےلھٹیئنئہاظیبک اتر وم وم
 >4 اک ائ کہ ا تی ا

 : ہم وقوكلبا ارم یم نَهَأ یکن

 و

 ۰0 یہ 99

 سج وع

 3 ےن
 7۰ مم گپ 2

 ےہ ںیہ اہ کس ہہ اج الہ

 یک ہرا غ, |۸ می رثپ ٹپ رگ فل ےن پا ھ2 ٹپ یش وچ 0 ا و : 7 کے۸ ۸ ۸

 نمدر ےس دج دے بس ہ6 ہد ہجوم و
 ںنچر خر اوود وو نبچہچ ہوہ+بصے)م در و٭ و جو )عو
 ےہ ہ7ت٣٣ ۲ د ج-و٭7 ۲ یدز ہیربتور رو و 2۹7 ۳۴

 جج بو ×مج 3ج 85 یب بو ییو ہ۳ ]رب مرچ
 ےب ر ممر 5 د2 یے 15 زو و پو 5
 ۔-تدرک۔ 0+ حر یمر 1558 یروجو چو روویپ چہ
 7ج, بے أٰیو ہرو رجب زورچب جج یچج قرص رجوہ ڑزوڑچچ
 نج ور ترجت جم ِجچ-.×٭ر ]ک<۱یدر ہو ڑج بو
 حج ٘ہجچ ہہ وجمرہ 85 ےہ 5 موم چجک ۸و
 حج مج جوں |نج ڈک نجبج ر نور  یجوور 5ج _پ

 تجہج مب برج ۸5۳ جو 155 یہووم بج وو وا
 بو بح٭حج ہرووب جی وہ بہجج زعم یو ور
 مہ ہج وجکتڑور م۵۰ ما بی وج جج ]و
 ۔حوج جج ب39ج3ر نجزر نور ڑو بج جج د ہروطوج رو
 جم جج ہدوج+ویمو ہ7 ہ)) جورج3) و ہہو جہ -+٭۶7)7
 >ج ہبچرج ٦ یرجبوج٭ ہو وج ر 5 ٭ےڑچوو جوہر یمر

 جہ چچ ہرعد رگکع ہوس مج یو بب ز ہ
 ہمبججووجج جہ وجہ مے وو ڑووج یت ہ35 ع]ر یر ز
 385 "ز8 27+ و جج یہ ج٭ ہد قو ہجویجوہج ڑوڑچ
 5+ جج ىہوہ بور. ہ ج۷7 چہ تے / یجر ہہ وج
 وہ جہ ہو ۶ج بک مجچ زج ٭ جب جبعپ جب رہ ہر7 چج

 تچجر جن وہ پچ +۶



 ہ <۹( ۳۴ 85۷۹ 5آ 5۲۳5۱ ۹۱۹۹ ,3٦۹71 ۴۳ا, ۳ک
 1)893 75۹ ہ۹ ۹۴ ۳۴۱ ۳۰5:۶7 ۶۲ 7

 ات ۶075 ۳۹ ۹۰۹ ۰.

 رثلگلا لا ا ورم لوَا ۹. 5191 ا * ۴ ۹۷ 6
 تہ 7۴۷۰۷۸۰. ۲۳۷۱ ۴۰۳۰۶ ۹)۰۱۹ ٭مے بج بصوجم ×تیو
 ۳۱ ۱۳٣۶ ۰۲۳ ا581 7, ک51 98) (15۹۹ ۳۴۱۰۱۷۷۹۴ ۴7۰۰۶

 9316 3ہ تاج ي ٭٭ 0٠۱ج ٭ج 5 3۴٣ 19٦
 87۴ 51 7 ۶۲۲۹ 1۱ 1۹ 571 9۳۹۴۱ *٭

 78 5 0 5 مہ ×آگ ۴5187۱۹۲51۳ 5۹ ۳۴ ٥1۹٣

 5 5۹۹ ۴۲۹ ۹5۶۴۶ ۴1۹ 8 9۳۳۹۲٣۴ 55۳۰ ۹18 5۰۰٦

 888 ۹ 737:555 7۱ ۴۴۱ ۶7)۴۰ ۴۶1 ۴۹58۹ 11۹ ۱٦۳
 55, ؟ارت ٠۳× ی5 ت07ا 7 ۹۹۱ ۹۳۴ ۱۹۰ 8 )٥۰۹

 ف٤۹4 ۹197۹ 787 11 ۹739 ۴5 ہم7 ۳۴) ہ۳ ..ی9] 6
 71 ۶۹ ۹)۹۳۰ ۱ ۴۰۷۶ ٢7×

 ط نا یلا نو نتَرك ھث وج رگراھٹپ ۰

 نحِحَلا ۔۔یچدو یی ]ور یہ ہہ ۳۳٣ ہجچ
 وج ہل وع ہک مچ ×م -ہ 35 38 ت!چ ۴55 ۱۳

 رک 5۴۳ "957 ٭!ا3 ک5ا ہک ۹0۰۳۴ 65۰ -×
 ٭ج. 5[ 5۲۰۴ہ ٣۴ ٭ ۳۴٠)۱۹ہ۱ ۴ ”٭٭ ہ۹۵ مج جی

 *٭٭٦۱ ؛ەلْمِرَكَسَاِنارتفزْنَعْیيَلاَدْمْنَمَا ّجی-٭٭ 8۷
 3ج ۳۶1 7۲۴۹۳۳۴۶ 77 ۶۱۱۹۶: ۴ا 5115. 7 (6٭

 ےک <۳ ۶۳۷) >۴ ۴8ا ٭ق 77 (. ۹ ٦

 ٣5 51-0, رومن ثم قاتل لب ۹. 51 ۹۹۴ ٭
 5۹7 ہہ ۴۱ +٣ م7 ۱٠3 ۴۲۳ <٭
 و8۳ <۹] 3۰1 ۴۶) ×75 ہہ, م۳۳۲۳ ۲٢ ۴۲۳۳۳7 اج
 -ہ ۱۲ 3۰5 55 5 ۱۹۳۱ ۸۰۷۹۷۹) 6 و۶۳۳ 46917
7 7 ۴۹ [۴(۲۴7: .12۸۴(7 53۳ 5.5۳ ۳۴ 

 ۹۴۰( >۹ ؛ ٭٭ق1ک (7)ط) ۴656 ۰ ۴ ۹118 ۶۶ +5۰١7

 ۹ 5۹ ۴۳ ۶ ۰18 195:۹ ۹ ۲3797 1۴ 5۰۴ ,۴757 ۳1۶۳۶١
8 511۳ 71 ۶۹۹ ۶ 1۲۴ ۹171 513 ۹۹ 

 عا یس یت نکا یف و لعاّبےِحُم یْتُمِت نم
 رننَسم ارم ٣ .٣۴ 307۶ ]×۲8 57 87 سک
 یب2 9, ٥۳" "۰ ٣1 ۳۰ م۳۳٣ ناچ و8 ر١ جچ

۱ ۹ 557 

 ۔ح ۳ک ۶ ےس

 نه وھی نلاانه نرم

 ھ272 و۔

 ہ۳۳ ]۳۳ ۳۳۰۳ ×5۰۳۳ ×5 >۱ ھ۱۹۰۳ ہ۱× ×
 ۹ 2۲313۹ *۲15 ×۲۵ ۴71 355 ۱ ۵۹۰۴۱ 55 5۳۰ چچ ٭ ×م 5
 مو ہک , چ۳ ١ ۷۴ ۹ مو م5 ہ١ یو روح ٹو دو
 تا۹ 1516 ۴۶۰ ۴) ۶ 71۱ ک57 1۹ ۳۹ 7 77
 +0 71 ۶۳۴ ۴757, ٣7۳۰ ك3 2۶ ۴٢۴۳ ۵]۷ا 7ہ "٭
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 روکنا هیلاد ةیرزنباوُو_ ا5ا[ ۲)9۲۹۶ ۵٥۷٣ ہچ٭۳٭
 ۳۷۳-۳۳ 7۹۹79 م۹ 8۳۴۳) ۳۶۳7, ۹۹۴۳5 1۱۴ ۴5
 ۱×5 8" 65 ٭خج ۳ج۱ ہي ٭جچە٭ ٭ک ۶ج ہ
 )۴+0 ہ ٭م٭ ٭۴ ی؛ ۶۰۲۹ہ ر٭ ۶۷۳٣۹۱-ہ

 کج <5 ٦ 8+ ۱۶7 )7 ×۱ رول دلاز
 ۹8۱ ٭×]٭ہ٭ ہ پک ےا×٭ :۲۳۰۷ك. ہ ×۲7. ء۳8[

 مروج ہد اخ ہا 3چ جب ہ وم” ہہ 8۳ کب مہ
 3, “5۹ ٹق3 مہ 8ج مد ی١ پو و٭ ۱ ْ٭<
 ہ]م]م۶۹ د۰٥ ػ۸ ۹:۳ ۱ ۶۹۰۰ا ۹3۳ 83۳ ۴۰ ٭×ہ<
 ہي ۹۹۳ م٭۳ 7۶ ہ76 511۴ 557۴۴ ۹۳ 7۴

 ٤ 75 ۱۹۹۴۴ 9۳٦

 زون یڑاذاو ض را مکی فصحُي مک نا ءاَمَكلا ل ْنشْرَذْتَآَ

 ی١. ۰ ۹ ۹۳۳ !ہ٭٭ ہہ ہہ ۳۷۳ 8۴8 م۹۸. 8۴
 ہم1 پ1۳ ۱۹۹8ہ مک ہہ یح و٭ ہا

 ب۹۰ ہ-۹., ۲۳۰ ہ۷ 5۳۰۶۱ )٭ ۳ <۹ ۴
 م3 ۸ رک مات کو 5ر6 ہ٦۳ ۶۲( ×۲ 56 35 یج
 وجہ جج جچعو جج م یٹ چت هی ٭:ی
 ۹7۳1۹۳۰۹۳ 8.۳ ٭ق م۹ ۱ ۶۲۹ 5٣71۲۰ ۴ ص۴٣ ء7

 ےہورہ می 3 7

 نوملعتش ابصاحرہیلع لسرپ نا ِمامشلا قن رکنا مأ
 رثَوَد في ہہ ہم۱ ۶۰ ب 8۰ 856 ہہ ۳۴۳ ۶
 515, 5۳ ہ5ا7 395 ۳۰ م۳ ج۹ ۱۷٠ ٭٭7ہ٭ہ ٴوڈ
 ہت>۳۰۳۰ 875ج ٭ج 8۰ ٭٭ ہم ٭٭ ہ٤ ۔×"٭
 ء9۱ ۳۳ ۶1۹۴۱۳ 6 5۹ 8۳] ۹۰۳۳ 55۱۲۳ ×ز ٭
 ۸۴۳ 35 ۹ ۹۰۰ 5٥ا ٭٭۱ ۹۹۰۳۴ 80 ۳۳8

 ٭ن7ق ہ9 7۹۸7 86 ٭ئع مج: ۱ 6 ٠۰۰٣

 ہ5 مج ۶5 ۱: ٭٭۱ َييَفمهِلْيِي نب ِزَا پذک هَقَلَو

 رک ناک 5 *۳7 7 ۱ ۳:۰ ×× ج× ۹+ 8ہ
 تا717 ۹ 177 1-۹ ] (8۱۳۴ 1713 5۹۹۴ 61 7
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 77-۹:3 ۲۳۴ ×8. ڈو ہل ۰ < ٭وچہ مچ

 53× ۱×۲ ٭٭ ×.×.>۰ َمَارئَلَرَجََرْناتْتاٌُیِزلاََْمْلُت

 تْورٹٹامالیلط ۃدفالا ال رامبَآَزاَو -- ۳۹۳۴ ۹۴۱۵ :ہ7۹ 5

  ۳۰, ۴۴.6 7۶7ہد ۹۰ ٦×7 ۳آ 35۶7 ۶7
3107157, 1۹5 )357781 ۳٣[ 3۳۴۰ 11۱ 

 ک۴۹ ۹ 0۳7 ٣۹۳ ٭7۳7۹ ۹۹۰۴ 5
 55۹ 5 اتاچ٭ ۴ ×۱ ک92 3۶۰ 3. ہجووآخڈ ہ ھ۷

 559۶۱۱۲۳۷۹۳۰۴ 5 ٭ ×8. *1۶8 1۱ +(+( 3۶٣
 و ٭۹۶2576 ۱۶۹ 55 ۱ ۹9۳۶) 318519. ۱۳۰1۴, 3۴ ۴۹٤
 ۳×. ہو۳۰ - ۳ 9۹۳۳۳. 5ط ۰]5۹7ہہ3] ۴۱ ہت
 ی۷ دے دہ "ہ۳8 ۴۹ا :5۱ 91 ۹۴ ۴

 <5 1-5 مک ی<س ا 86 5۴ ۹آ +۲7 ۱۹۹۲۳ ۹۴
 375 ۶۰ 3تے٭ ×۱× ہت ٭ح. ٌّلت اتچو ]و _ج,|ہ
 15۱ 57۴ ک5 ہ3۳, ۱9۳۹۲۷۹ ٭ ۳٣-- 87 ٭٭ ۳× 1۹,

 0۳ 1۳7 ۳ 3 ۰۲ ۱۷۴۳۷۶ ۶۳ 4< ۸۳ ۹7-۶٣
 ۷ہ ت۳۰ ۱٥٦ ۱)2155 یو9 ۱74 ۳۰۳٣ 5ت( ]
 ٣٢۳۰ ۹ ۴۱٥:5 ہہ ×8۳ 7587۸ ہ× ۹۰۸كو
 5 ۳ ب7 7 ۳۱۳۳ ۹77۳7 7۴۰01 (۹ 68
 چی۳ ]5و04 مق ۱ ہہ, ٦ ۳)۹ 6۳ ا9۹9 یک وج
 د۱ ہا 1۹ ک۹ <۹ ×۳۴ ٦٦× ٠٦8۰ 5 ڈ.و٭

 ۴ <۳۰٭۱ ہ۲ ٣چ ۶۹ ×× ۴ 5ا۳ ٭ ۱ ۳٢"
 ۳ہ ۲۳۲۱ ٭ ٢" بہ جج ٭(. چی 5
 ت۰۱ ۰۲۹ "۲ 5۳. م٣۳ یچ ٭7 مروجہ ٭ززاجہ جج
 5 7 "8۳۱۵۷۶ ۳)۹۰۹ ٣× ۱٠۳۷۳۳۰ ہ3 "۴

 ۱ 7 ٦

 ی۹5۶7 8 31۶۹۳۰ د٥۱ 3۴13) 6 ×118۰۰۳8) 085 ج٭۱

 ج5 ت۰۳ ۲۶۹۲ ٤ ۰ ہ5ا٥ ۰۳۶۲ ۰18۹۳ ](×7۳ ٭]
 وج ہج مج ج٠( ہتقآ ٭) ہ۰٦ "ہ3 ۰۱۳ ج31 :۳۹۲۰۲۳۳ ۴6۹
 ×۳ ۳٣٣ ما٭ ٭٭.. ہکا۶۱ چکا ۴۳۹۱۰۰۲۱ ہ8, ک91
 ہم5 :رآا5٭ 7+5۰ :)) دک ہ۳٣ ۱۳۱۲۳ ۴

 ٣۳۴ +587 ک۹۰ 78 ۰۱8۲۳۶ ۱3 ]51۶ ۰۱۱۹۴۳5 ۴ ۲ ١۱
 ]وہ ۴۴*6۴ ج۳ ی۲ ۳۳۳۰۲۱ ۶۶٣ج یت 8 8۴۳٢

 57 ۹1۶۲ ۶۰۹۶ ۱)۳۸ 8۰۰۳7 +۲۹ چ+ہک٭و 3×۹7 6
 89757۱ ۳5*۹3 ۶۳۴ *3۶57 >5۳7 *راڈ3۴ ہزق 1۳07
 5ج ١+ ۳۲۰۴۱ ک۹٭] ہ×) ہ٭١ ے٭ر ×ظ ×× مج 8
 ہ*٭ م57 ۶۹۱۱۱۳ ک3 *۴ ۲65۹ ۶۶ 9885 4۳۹ 7
 ٭ مم٭ عم دات ۳ م5 ص ۱ ۱0۱ کتا 027 ۶۱۴
 5ج مہ كا٤ ۴٣ 56 517۲77 15155 15ت ۲8 ہک
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 باعموا مرکب حرمت ا نہار اریغرف ڑام را نارعیءرا لض

 ۳۹. -51 ہ5۹ ہہ 5181 ۹ ۰18 ۴۳۰۴ ۱ ۹7
 ہ٭ ٭.ی ۴ می ہ۲ ۴۶ چ۳ 13۷۳۰ ۱۴ ا5, 8۳ (۳۴
 ×۳ ء1۹ کت "م۶۷7٣ 58ہ ہ۳۳ ۶5۶ 3781۴۳ 515

 و3 تال صر لرز ناف 5
 ا کش ٹیاض نام یورو 90ص - ٦ -] نرکارد ینلاوم ل٥ەنؤرٹٹناکالِْلَ 60
 ]م7 ھو وو ھم ٗهَلُد هوا لہ اتم نم مو لن

 َّیَلا٤َ وجو تندیب 1208

 : ۴۰ ےن تر دز ےس اَن آ رک 1

 1 دام 220
 2 ہک اُن تر ج

 1 فی تک ین 7

 21 ںوٹمیلا یخ یادو ےس  ڑ ٌ
 ِ ٰ تند ش ےہ یک ا

 1 و ہو تے و اھت ویزا تل

 ہ بیر ہو مدقج جیوی يرو جج مقم) چت ھچچ
 مووومہ 34٣م چت ٭وح برج وچ م٣

 ہجج +۰  ھیعر "جج ۹5 ء( یڈ ہرت+٭ 5 ڈو ےہ 5
 ہمیجوور 5ر5 6 ۶× نیر مع ید ہ٭ ہور ی۷ ۳7
 ۳۱ ہ۳ ہی پچ بج میچ4 ر یبر جپ+ یو  ھچق
 وت×۰۶تہ ہہو ۲۹ب یپہ م۔!ہجووصوو 97+۷ ۲:7. ]ہ7 ج٭
 بج × ٭۲ ٭ ۰ یتر٭ ہی ہر2 ہاترک ر محر جو ہم٭٭ 7
 مج ممجچ_ژڑ چرچ ہہ٭ بب ہ وجہ ٭ف5)ںووجچ
 ۃڈ5ج چوچ+٭ ج٭٭7 ہہ ++ دہن بج ہو یج ہہ مک
 ہچ.-+۳_۳_۳۰ ×7 موج و ب78۶ یحجر ٭و< 6/5 وہ ہج-]۳٣
 ےررہور یرصج چور جج یج۳ قروج تدوج یو مر ج55 ہو.
 ے7۷ <روجہ. یب عج ہے دہ ہجر (مرر و8 7

 ہمہ مچ ہ5 ×۳ یو ء۲۶ جو کزح د+ ×× ٴچ
 مج مرہجہوہ جج ج7 757 "م۷۷ ز

 ہ1 ج]٭
 ہو بق 75 ےد

 ہں ب7۳۳ ۱۹9 اب 71 777 7٢
 مر وج+سورپ ڈوجچو یو  تيچ وڈیو ٭ یروز 5و "ڈی مر
 ہ77 رو کہ ]37چک ۱رہ قع ھر میر ہر7 77
 درہ ا377 ۴ 9 ی7 ر یر ۳۰ ہر اہ 2وج
 ہ۳3 ر (مر ٭ج ا۳ 7۳٭ 8۲۹ یک ٭٭٭ 3779 (7۳۷ 87+ | (رز

 چہ17 7۳ 61۱
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 مہم ۱ می مت و : ہہہ٭ 5۲۹۰۱ >8 6
 8 ×8 ۴7 ۱ ی5 ۳ >م13) 72791۹ ۹ 8 154] ٥

 م۱ ۹۹۹7 ا3ا و ٭٭ہ ٭٭ ٭]قمص5۱ ٭5 ٭٭٭۰۲ و 7

 9171 211 یك۹۹ 2۷ ۱731 5558 رلَتلایرکَع ۹734 ی٭
 ۴۹× ان( 5۱

 ٤5 , ۹([ 55ی٭< م۰٣ ج7ا ٭۱ ا5ج ۹ 577 .7719
 ٤ 1 ۱9177 ۹71۳۴۲۳ 11۹۳7۰۱ (۱7 717 ۹7پ 7 ۳۹×

 9--9۳۴ ۳۸9 ۹15۳ 7 | ی ×۳۹ ك۵َر مْحِم 01 ۴1 37 ۳۴
 ۷6 ۱ ×5 ہ٢۱ أ٥اآآک ہ1۹ ۹۳25 ۹.۹۰۲ ۹۴, <

 187۲۳( ۰۰۴ ×5 ۶۲۹۰ 5۳ج ۳ ۶۲۰۴ ۹8, ( 8 ۱

 87۹۴۱ 115۹ ۳۴۶ 7 ۱5۱57۶71 57111۹" ۶۲۳۴ 751۶)۴( ٣
 ۳.91 ۰۴۳۳۷ ۹8۹8۹ *۳۳۳ >)-ھ۴۰ ۳ ٥۹ ۹۱٣۴۱

 نرطسامو ٭٭ ۹تعاحعس٭ ×× ۰۶۰۷۰ ہ٭ ۰٠۰ 2۰۱ ×ہ×.
 نج >۹ 7٠ ڈ٥. ٭٭٭١ ٭۱ ۱*۹ <9,
 3۳5-۹ ؟1ا )۳۶ ۳۹۰۷۳ ۹×۵۹ ×5۶ 5123 6 ۴8 49۱
 چرچ ۲۰۳ ہک ؟۹ ۰۰: یی. ناک ما ۳9 ھ9
 +>ججوج ے نج وییءماو تپ” ۹۹۳ہو ۱5۰۳۹۲ ۹9]

 132884+8ۂ

 نوح اَمکَلکكل قِاَو ۹. ۰۴۲٣ ٭٣ ٭٣۰۰ *ج٭۴٭
 ٭یق۱٥ 3٣۸٣ ی5: ۳۰۳۳۳ ہ 5۳۶۳۳ 513 ۶۲۰۳۷۹ ۹۹5,
 مم ب ہہچ< 55 *.[8٭ (9۶۲ م5۱ ی5 86ت ۰۰
 ہیچ. <۱ ۱ ۹-۴7۵ فی۴٣, ۲۲ م۳۹۰۵ 67۳۷۳ 5 ٭)
 699 ۱188۳1 55, (۴۴ ۰۰۶۳ 55 6 ۳ رو.
 جی پ 8: جیو ٭ہ٭ت 1 و ہ٭ 8۹:۹۹9 4 64
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 رظعخ قی لخ ما با تک ٣ ۳× (۹8)- ی۹ ۹ 1

 ہمہ ح39 .ہ8۹ ۹8 (۹۲۳) د۳ ما ٭۲5۱۰۹۹) 5۰٤
 157-31, ہما: یھ ۳ مج ہ٭. ط۸ ۳۱ ۳۰۴ ٭

 ت76 5159 58 4 ۴۰۴ ۴ ۹۹7۴۱ 1 ۹۶۰

 ]215 (3:ر)-فی۹ ۱5۹ 5198 )61۶( 5۲۴۹۴ 31 7۹ ٣
 ٭×] : ×5۹ 58:5۹ 5۳۹ ×٭٭ ۴٤ ۹۱۰۴ 911۹ .۴۰۰۱ ٣۱

 ے85 ۴۲ ا ہک ڑ9 با ۴ ۰۱ 77 ۹۲۲۳۳۲ (38)
 ۹< : ٭٭: ماہ ۱ "م3۰ (58)-8ٗ ۱5۰ 683۱۹۹٤۹
 مم *٭ بج 8ج ]۲ہ اوج ۴۰ ہم” 5

 3138 1:3۸1۱ 77 57) (ج:) ۶۳۴ : ×5۴ ۱۹ ۲ ی۴
 ۶855 18۷ ٭"ت ھ., ہ٢ ۹۶۳8 "7
 ج۱۶۹ 31 >3 د۱7 ب٭× ۱ ہ۳ 37 (>77:)-یو۹ 7
 25 ہ۲۱ ×٭٭5۲ ڈی ء8۰ کا5۳۲ ×۴ ۴

 5118:21۱8 6:38 ۹ : قالخالا مراکم ممتال تثعب ٤9
 1 7 767+ *ک۰ا ۳۳ ۴7۳ 5۳7 تا6 8۱-- (۴5

(81538 
 ووڈ 7 جہ ۔۔ رہو ےس
 نیتفملاْاناپ ندراسوراوبلش

 نمی كرے ممی م ۳۹ 7915 ۳۳*9۹ >٭٭

531۹3 ۹۴۸۴۹ 

 کر کال رب کت و یت ا ال اوس رد وم رام کب اک ا 0 کیا و عم ہک ا

 ی5 5۲۹۳5 ہ5۶4775 ۴۹۴ ۲*۶ ۹۹ 25ہ .۔.۔... ہ۹. 1<
 دب۶ ]ا 11پ 9771 979777 ک۹ ۶17 ۳۳ ٭!۳-٭

 ٣٣× ہ۱
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 ٭آ 1 7

 یا ۳۴ 79۲۹ ٦ج٣ 5۰۳ ہ۳٣ 5 ۴۶
 ق0... ۹ ×۳۶, دت ۷۴ ۹ ۴۳۱7
 "نک و٭ (08)-ہ” ہت ہ۳۳ "ہ۰٢ ٭٭٭8

 ہ<٭۱ 5٣۳ >×.تو ہ۱٣۳۳۰ 87 ہ5 ہہ 58 5 ء<
 ہی اا7. ہر 0015) ۵ ۰ اک ٭ (ہت7ہج) ۳7

 6 ء۰۴ ۱۹5 ۱ك۶ ۴15۹ 5 ک53 1ہ مم, ۳×۴ 1:7 ٢۹3۰۴

 ہو ×7 55 ۱150۳] ہ×757جاک (ہ7)-۳ٗ ۶۱۴82 ۰ عت 3۱
 یو۶ 55 5إ ی٣ ء۱893 ا57۴ ۶۲9 7 ۸۱۳۲۳۳۱ ی5
 ہاقا 8ت5 ۴۲۳۲۳۰ 5 -< ہوتو ۲۸ 88۱ ۳
 یر ٭۱۶۶]) 57871 5۹5۱۰۱ ٭5 ی٭ 313۹ ۶ ی3 ہہ 56 ٭
 ہ5۳. 8۹77 :؛35 ۹۹۳۳۷۶ ۰8 ہ5 ۹) مج ہ
 57۰7 ہ۰0 5چا و57 مت ق۱ ہی ہح٭ ٭٭٭ (۳ی

 21157۹۲۹ ۲)8۹۳ 57", 519۶] 5 <۹ م٭٭ "۳" جج ٤
 وہ ہ۹ ٭*٭ ٭5 ڈی جب ۹ب۷ 6 ہم

 ۹١ یک ۹ ۹۷۳۰ |م<ہج5 (55)ر۔ی۹ ما ۸۱81۱
 54 *ا5 ک5 ٥۱۹,۱ ۱۱۹ 5۲۹۹۹ 5[۹ر >×7۴--.٭.8٭ 81718 1
 ۹۳79 م۳۲۷۶ 511۲۴ ۲۹۱ ۹15۳۳۶۶ ١ ک۰ >7
 رے مچ. ٣" 785۸ ۹۱٥ہ ۹۹۵۴ ۲۹) ۹(۹ 87
 ج07 ۶۲۰۱۹۷۸ ۳۹ ۴۹] 3715۱ کا5751 875۲5۰5 2:۷۹ ہک

 ہ3۰ یک :؟۹۱٥ ۹یا٣ مہ مج چعو٭چ
 "5 (39)-ن ۶۰۴ ۹۴ ۱۳۲۶ د۳ ہ۳٣ ۳٭ 5۱۲۳۴ ۹7

 51 11۴1 ۶۴۹۳ 7571۴ ۱ ۴۰۹ ۹٠۱9۹

 نجمی كنَرَوَممَ انور يادتتلاَو جت: 7 ٤
 کا5 ۹۹۱ م1۹5۹ ۶۱۳۴۹ 5۲ 5×7 2۲76 یک 1۹7۴ ××۹۶۹
 نہچ< ک< ×۱ ٭”ق5 ہ )۶3 ر57 یہ85 5۹ 834 ۴]

 ك۹۱صك 7۳۹۴397 ۹۹776 ٭7٭ ۱ ۴7۱ ۴۲۲۷ ٣-2

 ٭٭×٭ ۹۹ ی۹۰۹۹ َ٭9وت۹ ۴۳۹۱۳ : ی٭۲۲ہ ۳۹۹ ۴
 718199 7779 5 ۹۲۲۳۱ ی۰ 95182 ج7 ی٭< م٣ <

 ٦۲۹۹ ۳۱۹۰ م۰. ج5۱ص۷۷۷ ۹۳۳ی” 6۱5089۳۴ ٣۵۹
 88۷۳( 311 ء۲۹۱۴ 533۹ ۹۹۳ (ی”رہ٭ 8315 55۱۹7
 ۳ 7 77.۶ ہ77 7)۹۹1 7۰۳ (3:)۔-گ۹ (

 ک71 (2)3) ۹۳۴۴ : >۳۴2٭۳ 5118 5۶ 77× 5 ۳۴3 ٤
 ہہ م۷۰ 5۲۰ م5۹7۱ ۳5ہ ہہ[ بوجہ : ۴ ۷۰۹۰

 ٹ5 5و 8۴ہ مج. ہ۰( مج ج۱ جج ہہ
7 ۶ ۴۷۰ 7۹ ۹77(4 71۰ 7127 ۶۳ ۹971( 
 ×× 7 171 7 77 (31)ر-۔۴ 04176 85
 (5:8) ۳۰۳ : 1۹×5 5۳۹۰۴) >٭3 ١ام یمّرو ×× ٭ ۹

 ےک ۵۱۳۱ 5۲85۴ 15 +۳۴۰ 6۰ 7+11۱

 ا ۳5۳۹( ۳ ۰ ۳۰٣ 53ا5 ۳ ی5 ہہ



 و58 ۴17۹6 "7۲۳۹ ۴8 ہہ, بم ۳۹068 ۱ نرتفم ×۲۳ ۴۳
 ×1 ۹۳1۸33 ۰۲۰۰۰۱ 13آ ۰ ۳ہک (7ا8)-ک!؟

 ہہ ۹۳۴ 8 (۲۳۰)۳5۱3+08181 تاج :۹۷۶ ۹1 ۹9
 ۰87۱ ۵7 5۳ ہ۹9 ۴] ×77 ہہ 57 5875 ص
 یہ رک 5 7 ہ7 075 (35) ۰۱۰ 8۴۰, ۹۱ ۱ ٭
 ؟زک ا ۹×. 9ج ۰۱۰ 5۶۱ ہ٣ ۱۱۳۳۰ ۱۲۷ر 1

 ×٭ >م ٭ہ ۶)۹ م۲۷۹ ٭ ی٠ ۴ ٤ ٣٠٢
 ]۳7۳۱3۳۳ ٣٦× :٭×۳٭٭ ۱8 )77 م۳ 7
 ٭ ۳)7 ۴× (3ات)رعج "ج-٭٭ ہ 1. ۸6

 0ي می جر دو "پمڈج ن١ 1۹6 ۲۲۸۹۳ 7]
 1۱ 7 ۹ ۶۱ ١۹79

[19 77 

 َنْونِهْدَْف نِدْدُمَْولاڈَو نیلا مطَالَم ۹۹۹. 6
 577۳3۲۳ ٭۳٭١ ٦٢ ٣۳.٦ 5ہ[ ہما ۶۴۳ " ٥۷٤

 د۱۹ ۳۴ 53ا 7:757 7م ی۹۸۰۷ ٥ ۵٥۱ *57 77۶7ہ ۶٣۳
 317 ۹1 8۴ 5۱5۰۹ ×۹۰ 85 ٥ ۹۴۳۶ ٥٭ىٛ ٥ 8ہ

 8513719 6 9۳57 5791 ۴7 ۱-- (چ7ے3))

 يَتَتْملَكلل اکتوبر آيات نیک بالح شمال
 ظن كِيلِذ ديتا _- 191 5097 ۴۹3۹۹ ۶۱ ۹5۳۴ ۶5

 چی یم ےپچ ء٠ جی "م ہا ہ 1۲5۷۴۱ ٭,
 ہک ۹۳۲ ۴ہ, ۴ یب٥ 6٭) 5۹۰۳۸۹ ۹7115 5197, ((

 311۶۳۴ ٭ج., م 237۹ مج "  ہرا ڑ٭ ۶۲۰۰۲۹ ٭ق, ہ
 ۴۲35 ۹۹5۴5 ۹۹۹ ۰8)9 چ٭]15 | مینز ٢٣۴ ۹۹۹۴ ۴ ء7٭
 5178, 5۳8 ػم ٭ر کو ید 9۷۳۹ ۴|۹ ہہ ۹ 5
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 ہک 7176 71 ]۲۳۳۳ ا۶7 ۹۲ ۴75 ۹۹ ۴
 ۹71۹۳۹ (۷١٣٭) 5 ۱ 8۶ ۹7۳۳۰۱ 1۴ 7 ۴۹ ۶۱ ۹۳۰۶ 7٦

 7۳ 8۳0۳ مہ قوت مم ہ۷ 5ہ. ۴ 6
 مج 9۶9 ۳+ تعا و< 58 ۸۳۲ ۵ 53 ۷۳۶] ۹ 75
 3۳۰ 5۳۲۳۰ 7 575۱۹۶۳7۹ ٭م7٭ 5 ى23 رو ۴

 5583" ۹۳۹۷1 تا۷ ۴7 ۰1 ۱۹۱ 575۰ مہظزفل یلَحُدتَِس
 ۹۹۹. 98 ہ٭+ 5۹ ٭۶۶ ۱۳۱ 5١۱۳٣۴۶ ٢٢× ٭_؟آ
 >5 7م٥٭۶ 7٦ 55 ۶ا7۱ جت 9۳۹ ۱ مرطر خ >5 ۴
 <3 ٭٭٭ ٭٭ہ. ڈو ۳ و ٭ 5۱ 1 ہ۷۳ 5

 ١17۳ ۹۴۲ ۳×21 مرطر خ ×۴7 "117 577 ۴ 71

 کیلا بتا ائ کت ن ولد  ة- ۹
 ء۹ م۳8, "۳۰ 77۳۰ ۰۱۹۳۳۳۶ ۶۹8۹۴۴ ء1۱

 ز۲ ک77 یا۹ (31)- ی ۴6(( ۱۹۴ ۵٥
 8757۲۰۳ ۳۵7۰ 25۱ 5۳۳ر ۳ ۹5 ۲
 ۹۹5 ع۹ ی٭ات ۹٥71 ۹۰۹۸۱ ۴ہ ×5۲۹5۲۳۷ك محی ۱
 6۳7 *(۹)م م7 ۹ ک٭ل٭! ×٭ ۰۲۹ ہب 6

 83. ٭ہ٭ ٭٣۶٭٭ہجب ہہ ٭چ کہ ٭ہ٭۶ 7٤

 دوام

' : 
 . ملقا ۱ ؿ ٦× ۳ی نا دكرات

 . یہ یم چی درہ ہچر چو اچچراپ یو

 | سص ہم ڑس رس 2ه“ نخ سش نميرطوُم را اک

 رح رس رگ 2ے 37 ١ ند دو لاڈوہ َنیبْلَنلا ملال م نیک وماپ اگ قع ہو وس یک ہہ ہک ہوئا ای

 ٍ ٍ َ یک تر:ر كلذ لیبل مع توا یدعمراحلا اتم تودمح ا
 لاَ اشیا ہیلع لعشا اں نان لا ناک نآ ا
 اک بان ینا عی ا لارڈط اسا ان
 ةَمِيصيَاوےا ذا بسا ان ول اک

 رر لم تل رخ

 تن کو

 ںی ول وک وک وک ا ںی یوم ےک وک
 ےہ

 دس
 - 'دصج رح تب ۱ و

 9ن مد كی نی فرارط اھڑلع فاطکا 9 نوٹس 7 1 3 ےہ عت 3
 یک ںیئا

 لحاَوَدُما نآ 9 نجَِعَم زد اتدَذ ترین و اک تحيصاَف ا" ھش
 ےن ںودا تر ھداوفلط اد0 نشمرص و کن نارققرح اک
 زم لع او دم یت بلا اکا ا
 نم لَبِه نو اضاك2 اراک 0 یریق 7
 تن اول لالا مو اعسوا لو 9نو[ ڈدحم ا

 ہَیفط اتل انی زلف ٥ َنْمَالکَيِوَسَب
 تجھ شب ]ھھچ نت ھوسھظز
 مر بد ۷ہوجج ٭×ہج "جیب بک فرج ہہ ہچچج و
 جج بج 85 جج ۔ہ ج+ْ.بہور ےر ہہم ً٭ر75

 77)73/<877 7۳7۳7 ۳7 ٣٦ یر ہ۳ ۸77" ۲۶ ٢×
 >7 ج٭ 5۹ ہ9د 7)٣ 7 / ممر ًہ بتتج و۔ْٛ٭ چو چپ
 ئل ٣ 5 ہہ ×۳7 ۳7۹7 7] یدز ہہ ہہم ۳ 75۳7 مج
 یججبج مج × بو ہم وج ئ6 نحر ہم ہر مح ٭٭
 مو یق )٭٭ جج مہ ٴر۶و میدر ]ٹو ٭ہ٭ 7
 چوک : نیمر < ]وج ھہ "كم جج ہہ وورج+ج8 +7
 ۳۵ج( مےر رو جج بەص) بوجہ ٴرُڈ ج_/ 5 ھم 6 ۶
 موجو جہوچور میدر ڈ5 یبہ و ]5ع 7۳ یور

 آہ و ]×78 م۲806 7)3 ۳× ہ٭٭٭0 م۹۳۹, یدر)
 ؛ج>۱)ك٦ 775 ۲۹ (مدجر بہرہ ہ۳7 67۳ ےہ چمچ
 ]۳ج ب٭ 78۰۴ ی٦ ہ۸ ج77 ۰۹ 77.58)۱3 776 مرز 7
 جج ہہی مج ہج 2وم ٹپ / یر +۵ یو یرج

 ح۳7 مم ٭٭ نج مروور ۶ ۳٣ ہزو٭٭ جج ۸۹
 +ہ+ 7٭7. جہ >۹ ؛ مر ہے 7 یزور ج7 55۸ چرچ ج٭آ
 ٭ہ مک. معر جج مج مہ ہچہیہ 7چ یر ہو می
 7۷ ت۰ ٭وج ٭۲ ٣۹تب / مر یر ]جہ ویو دو_ججب
 ہہ م77 ٭۱ یدىر بیر 9 ٭٭+ رو 479ہ "7۷ ۳
 ١7 ۶ 7777 ہ51 ۶۷ ج× )7 ) حور جو+ ہ7 ھہجإ ۳:1۳٥ جآ
 مر وہم تچج و7 )5. برج و مبوأجوجج 85۶7 و
 ہم ہچرج ہہ ۶ب” ٣۱17 مو ۲ ھ۶ نیج) یو
 ۰×2: ہبرحوحج) ہبج+ ٭)ہ٭7۷7٭ا “زر 7 08۹۳۳۳ چر0 وچ
 نج ).ج٭٭ 7جج میمز بی جو لو  یسچ ٹپوے٭
 ےک ۳ 77۶ر (درز تو ۳77 2 چہ ر 77 777 7

 2-7)18:1173 ز

 ٢ را ایل + بن 3 5 گو وا ٦

 اس با یونچ یا دو اہل وج ۱9 یورک ا رو و ا و لک ا دہ ےک و چا وج ۳ رپ دل ۴ لک و اک یی بک دا
 ا رک وک ام یا تر ای ا ا ہو و رک صل ا ا و

 ےہ ےس رک ںی کا کا
 نوں وہ و

 ا
 فا

17 

7 

 اف یا

 کے یا



 دم ۱۷

 69517۳ 5۹5 د۴ د8 ہد ×7× ×۹ >×٭
 ۔ مج ۶5۱3 نّْنمم ٭ہ٭ ك٤ ۹۳۴ 18 ۴8٭

 3 <2. ۲۹ 571 7۹3 8857۱ رنوگلاک تممَلَت -

 درج داج0 0 ۰گ ۱9)  میرص اب ۷۳ا0 )7۳7
 یہ مج مچ ٭*ج ید می ٭٭ ×۹۷ ٭ 8:5, 8
 ی1 جت مزتچچ>٭| ۴ ۶5 ۱ میرص یک 5)۳۹۲5! 96[|3 55۱

 2ےچ 5۶ ۳1 ت٣٣  ہہ ×۴۵ ۲۶۷ ۹1135 7ا ۴1۳۶) ٠۰7
 چہ "٭ ۱-- (5٦۹1]قا)

 نجم دان 5۹ 51 ا۷ ت٢ ک۲۴ ۹۱۴۲7۲۳۴ ہ۶۳
 7 217 ۰ 17۶ ۴7 5(7 716, ا5۹ ×۳۳. ۴۹ (۳ ۱

 نیماحیرھسر ا۹ ×19 ٣۴۳ ہم 978 1 ٣>
 ]803 )تا52, ۱۳ ۳)-87۷7۴) 0. "۹۴۷ ۱)

 چہ ریس عا

 ريفورَحِلَعاَرَدَمَوف - درح ×58 ۲ 8۲88 ۴5ا 6 3۴1,

 ہے ہ۱۱ [۳۳٣ ہ۹, ہا ۳۹)]-80۳27ج 36۰۱ ۳۴
 ج9 ی۰ ۱۹۰۴۲ ۶7 ٠651 5۹۱۴ جب ۳۱۲ ی۲۶۵۹

58:86۱ 511۹ 9۳7 

 نو ضا اول فا فواراکل ۱۹ ۹ ۹۳۴ ٣۴
 ا٭3 م5 أ۴ ۳.5۹۰ ۵9۹۳۳ 35۴۳ ٣ 5۲۷۶۱ ۶۷۳ او

 وے ت)ا6 ۱ 1786 ٭۴ ۹073 ۰ ۹ 5۳ ۲۴۹ علت ۹
 ]۱ک کا1ا 7۹7 ۴ ٭زہب ۹۳۰ج ۳۴ ۱۲۲۴۱۱۰۸۰۸ 571

 5: ںیمورَحَمْ سلب - ۹۱ ك5 ۳ ۴" ۴٣

 کا5ا

 نیلی ولد ملا رھطسوا لاخ 9۱۳۶۹ ) ( ٠٣
 2ج 2. ۷۹۰ 53 2715 7۹۳۰۴۳5۳ ک۹۰ 51ا ۹ 7

 جے ٭رم٭ :.×٭3 52. ہ ۹۹8 : 98 ۳ ز15 ٤۶۷+
 ۹88 ہہ ×53 ۰۹5۰۱ ھ۵۰۹) م۶ ٠۳۹۰۲ ٦> ۹۹۹ (ء۹۴
 جج مہ <ے٭]8ہ ئٌ۔چ سہ 6 1۶۲۶ 5115 5۱۹۱ ۶

 ہچمک بوجہ ہمہ 1ب ۲ ۹۱71۰ 5۲۰۰۱ ۹ ۹۹۲
 ۹۹۹۱۷۷۱ 5 ۰۲۹ "و +, ۴ ۴۳9 ٭ا< م٭٭

 وجہ مقجآ 8ہ ۹۹ ۱-۔ ((588))

 ین کمار ضس 7 0 80 ٣
 وجہ ْ. ۱۹5 ۹8۳۴ ۳ ہک 95۳1 7. ٣ ٭
 جےچ عی *؟ج و٭ع 5٢۲ ۹۲و 8817۱ 7۴ا۹۹, 5اا

 87-3. ۸۷۲۹ ×8. موہ م۹8۶۱

 یڑ مردقوَآ ۱خ مر م۱ م42 ک۰٤ ۲ 5۳۲۲۴۹ ۴ 5
 5۱( م٣ *-ہ×٭5 ہہ نی >73) ۴ 5۷۹5 ۳577 7
 مم ہم ×۲ 871821۱13 5 ۳۰۴ 9ص4
 میجج ػ۷: 0ح "ہہ ہم ٭رہج آرہ٭9ج ؟(ك ۳م ۹۲۳۷ مج

 ےبص+ 5 ۳۳77 8۹ہ ۶آ ج5 1۲۹ ۴۲4 51 770۹ ×37
 .٦ "1 5۳۳ ")7۳۱ ۶۳ 859 ۰(6 <۰ مج ہ۷

31 

 نژموال کب نب لحغُمظَي بت بب 8۴ ٣×

 د۳ ے٣ ۳ <٥ -٭ ی٭ء ھم۳ 8۶۳ ٢
 ٭قا. ہ8 5 5۳ ×5۵ ("5 85
 25۲8 ۱ ۰۲۴۹ >۴۹٭٭ "۳۷۳ ہلا ی5 ہہ, ۹1۹ (308رہ٭

 ۹۲۳ ۲72. ۰۲۳۱ ۴۲ ۱ کا7ا ١۴۳8-۹7۹7 5٣۳۹
 0. ۳جج ۹: ٭ہجب ٭.تب_ ۸ج "جیب ١ ١ ہہ

 7ت3 6۳۲ ۶۹۳۳ ۹۹۳۱۱ 5 7۷۹۳ 5۴۲ ۴5 51۹1 ,٥8
 م7 ب٭٭] :7 ۰ 7 ٥٭ ٦× ب۰ 5 ٭ ٠ئ 8
 3۰7 ج۳ م۹ ۴ ۱۱۰۷١ 5۹1 ج۹٣ ۹ ۳۹۷ر 15 55 ۹۳ج,

  5١۹ ۰۱ 15۹ ۴۹11۱ئ٥18۸( ۰٣ ہ۱٦۶۲ 37717 ۹۹

  ۹ ۲۳ 8٤۹؛ ت< ۴185 ۱18+۰۹ 2۹۹
  ۱۰ ۳ 7د5 ہ5 أ7 ک۰۰ ۹ ا58

  5۷۳ 3۱۱58۰81 > 7٤ےب جم < "م067 6۴ ھم
  27 ۹۹۹ 9648جج ک1 لا 08۹۱۳ 5 13 7 ک7

  6مہ ح یتا ۹۹۳۳( 88۱ -۔ ع۹ہج0,۸)
71۶71 12551 77 - ۰1۹ ۱7۳۰ )3(:(-۰۹۴ ۹۹۴۲۳۰۱ 3 7۴۶ 

 ڑ۴ *۲5 ك3 ۹071 ۰۳ ۱-- (چتو3)

 ی۳ ×۹7 ہ7 تہ ا٭ 7177 ہئ3) 816
 ]×× مو ×× اج ×۱ ×:×)- ۳. 8آ ( 71۱

 دہ "0۷۸ہ مج وج ہی۹ ۳ق 81+۱ ۹۱] ۹١۵
 و۷5 ۴۰ ۲٢۳٣ ۳۰۴ ٣> ٦۳× چ۶ مر م٭ ہک
 ہ۶۹ ۳ج 7)873. ۴ ۲۳ ۳5۰ ۱ ک5 ۶7۰ 818)
 ہ۰. حی عج ۳۴ ٭..۲"۶۹٣ ٭ ٣ ×× ہم ٭٭ ۹8م ٭]ج

 مم ہ97 ×٭)-۳۳.٭ ٭۳ "٭ ۴ یب ٤
 مج م۱ ہہ ج5 ج9۹ >م. 8:۰< ×برجم 57
 5۳۰۷۹۳ ٣> *7 ۱ 3×: 77آ ×× ۰5 38 5۸ زم ٤ص

 یے 5310973 ۱91 ؟۹۰۳ 48 ۴ ٠۴۹۳
 1۱ ۹-“95 مج ہ۰۱٢ ۸٣ و۶۳۰ ۴۳۳۶ ۹۶۱۴۹ ۱
 ہج ی۱یج 4تک 4۳۹ 7۰آ ی۶ ×۶۲ 6 ۱۴۶۲ (811 71 717
 7۳ ہ3۱ م٣۴ ت١ تہ ٭ہہ٭ "ہا رک٭ .٭چ٭
 7-۰ ر٦۳ ۳م : "۳۹۳۰ ۳۱ ہەچ٭ 5ہ ؟۔اڈ ۰

 ہا( و7۰ ۷× ہ.-٭٭ 8.۲۳9 8۲ "ج۲۷ 5۱ ٣5
 ۲۳۲۳ ۰۹7 ک5 ۹)9 ۳۹ ۹۱۱۲۳:۰8 5۲79 ۴19) ٤

۰۶ ۹۰ 6۴5۳۹ 

 نینثتس الو نیحصماھکمرصيلا ومض ۹. 8

 ا شش سس سم
 سبمم مم مت ٭٣. ۰(۱ 8۰۳-١3 م۹ ۱ ٤ ٣
 95 ۹5 ۱ ٦٦ ۱ ك5: ھ2 5 یک ۳

 ڑ5 ہہ, +758 3۹ 3۳٣ ۹٥۹٦ ۹8۹116 3۳٣15
 جج ۳م مج ۳! گہ >م “۳ج 5۳78۳ <<
 ٭ڈ8۹' ٭٭۲ ٭چک ۱55۱ ك8 چک59 ۶۹19631 ۴58 ۱۱۱ (۴۳ (۴

 73388 یتا ک5۹ کی5۴۰ ۹۹ ٦+ ہہ ہ۳۱ >۳٭زآ

 ڈ**رسحآ ہ۳۹ ۶۱ "۷۹ ہ۹۰ ۳7-5۰181۳۷. ۹۰۰۱ ۲۹۰۳۱

 _-۔(ج۴7۸)
 ك5 نژ ثنا انس تال 989 7۰۴۲۴ *۳۳۳ ۳ ٭٭
 ےہہ بچی م٭ ہ٭ 3و "م5 8۶۰۳ ٭ 58۱ 8۲ ((۴



 قع مفت شام کت سم ھع مس ستاک یشن سم مع ا رسم را وم لم تاک تھکفا کم تاج یتا تاج ھج ا ات ال تک نا ڈ9 کب تنا قم تھم سا اج قام مع جے ہک مم ےک مج رد وک ھر ےہ جد ہم رت ےک ۳ کرک ےک و رپ کب چک کا کپ یک ےک رر اک مک یر پک ہجیت رب ےک ۸

 ہو)۷ 7)3 ۳: ۶۱۹ یف ہ۹۳[ (971۰1]618 ۹77 ۴1۴ <ہ
 یی چ دو 3 ۶< 71۹۳185, ۱۴۰۳ ی۹9۸۸ ١٠٤ہ
 جبہ بت و٭ ۱ ٭۶78 858 ٭ 8. >5 ہ٣٭ ۹۹۳

۹ 3111 ۱۱۹۱۴ 1 ۱ 

 ےب ی5 ۹۶۳[ 71۶[ (1۹] 11۱۰۰۰۰۹۰۹۴ ۶

 ج65 ۴ہ ۳ (م۹ 18۴1 ۹۳۹۷۹۱ ۹۶۹۴ ۹7 ک۲۴ ۶

 مع ]مج ۱ 5 8ع یب٣ ۹۶ ٭گک (8۷۸ ۱

 نت ات اتإتَلْيَوٰيازلَ اب دہ ×٥ ی۳ ۴ 3

 ۱۹٦ ۶> ۴53 .٦× 5۹1 (7] :6, 9۷۸ ×۹5 یب +۹۴ 7

 ٭٭ ہہ د۷ ×۹5 489 ۹ 5۲۳۹ ۷۴۹۶۰۷۸۱" ٥ ۹٥۲
 چہ ۹ 178 ۶۱۷ ٠1۹۰ 5۹۱ ۹۹۳۰۱۰۲۷۹) ٭ہ
 ہ35 ہہ 5۳۰۳ 5۰۱ ہ١۲ ۹۹4 3۰ 4 ۴

۱ 69۲49> 

 ×× ا397 ہ17 تی 7۹ 3 :۰ 7 ۲۳٦
 ہ7 ×٭٭ أ۹ ہم ٣< )ت5 5415 ۶)3۲۹ ۴ 5 ]
 5۲۴۴ 57774 57 31۰ ۶۳۷ ۴8۶۷ ۱ 7 ۲۳۲۳ ي٣ ب5

 ۔ہج.-- ی ۱57۶7 8۸۷ 57 8 ۱--(0۷839))
۴ 347 ۱7۴( 

 ِبادَعْلا كان ×۹۳ ٭٭٭ و573 ۰۰ 9

 و۹۹ 7 1۴۳۴ ہ۴ آ۶ ۱۱47 1۹851195 ۴۹۹ ۶۹ 7۴
 98 ہ۲۱ م٭ ۱١ ٭کیکی ہم 9 ٭ا8ک ۹۴ ۸, 7,
 و093 517۱ و۹77 کت 9151۹ ۲۴۹ ۰۹8 7 ء75
 ۹۲۸۸ ہک ۲ ٭ج ۹۹۰ ۶۹۹۴۲۶۶ ۰۳۴۷۰ اك8 1۰ 57:ا

۱ 8 798 
 و پی و وس یس ہے یک

 تها |َنٰهِي بول ن مو قرذَف 5۹۰, 715ا (675۹ 91

 1۹۳ ۴, ۰۱۴ 5۲7۹۳ ۲۳۴ ×۳۰ ة۶ 1۴۹ ۱ ۹۹۰1۹ ء۳
 17۹۲5 1 ۹[٣ ۱ ی٭۷۸ '“ہج ۶۹۰ ۳1-  31۰517 )۴۹
 8۱ ×ی5۱8۰۷۰۲ ٭555١ ۶۴۹ 5۹۴1 ۴۱ ۹۹ *15 ک٭ ہہ
 ب۲۷ ؟٭ یم ہ۳ : ك5 ۱3٥۹ م۴۱ ۱ >5, ۴8 ]

 ۱589+ ہ8 67 ۹5 << ۹۹ 5 ۹۰۸8 ۴٣۰
 ]۹ 5۲5 >۳ ۹. 5۹ یک ۰چ ۱۹۰۱۳۶۰۳۴ 1 7
 بو: 9۲ہ یج٭ ٭قہچہ ٭۹) مو جپ+۵6 م۸۹ ٭
 )ہ5 (ہ83)-ی؟ ۲۹۵ ک5 ٠:۴ ×آ ×۳ 1٤7۳١ یب. ×5۶
 18 ثب >6 ہہ مج ٭9٭۔*٭ہ ہہ یہ۹ 3۰۰ ہ5 وک
 5۲5 ک۴۳ ٥۴" 5۳7 م۳۳ ۳۱۷۳. ۶۳ 78 7 ز۳ 6 ۱
 و *۳7)9۹۲9 ۱۶۱ 576: 9۹5۹ 7٠آ 3775 5۴ ۱7
 ۳77+ ی"ب +5 31 +۳8 >۳. ہت ٭ہ۱<٭۴۳٭ ٥۹" (٭٭ 6
 91 ک۲۶ ۴ 5۲1۹ ۰3۱۳۴۱۴ 57 ی٭۹ ۳ 9۹۳15 8۴۰۲ 98
 5۱۰8۳۳ 5< 8و  قرص ۹1 ات ھ٭ ۴۹ 85

 (حیر۔جبہ 3۰۳۳۰ ہم مے ہن تم یار ۱3 ۳۴۳۰۳٣
 ہ98 55 ۹۴۲۹۹ ۲ ۱

 پا بیا سک نکات ی۹ ×>ہ۳٭ وج (38)- ٭
 توح بحاص“ ۲1:615, 75۲ ۲16۱ ۴۴), 136 ۴ 7۹

1 ) 

 دا5 جاس

 ہ٭ ملقلا ۷ے ہیلو َن

 شری ناتاضکع ربع املا نااحیریدع اہ

 ٌ تے ح :
 1 6 نیر مل ےک ل یتا نور نی تخم ٦
 سے و 6 :
 1 تہ 2 ےس :

 0 زنی وو و و اض
 2 2 کش :

 ےک یو و ٭٭ہ ےجںر 2 مھجر ںیرتساشم و 2 غ

 رم نما تب ید َكَممل ٤ 2س ہن مس ےس اح 597 ےک یہ ھ ہس - ھ1
 2 7(0 جیا 2 تاب ھق بیخ 22210 َمه یس َدْنِمَمَا ا0 ںولیمم :

 اسك رکا بتا بِ < ےک

 مشیر 0

 (ہد) یوسی دج٭٭ ر۷ 5ج ہ جم ××” ہ×
 ۔۔ہیجج ہجر ہو جم وجہیکچ ٭چ ھ۱
 (ممدر ×7 ید جج بص یہ ٭ ج٭×ج ×۶ )7۰ ]7ت7 : 7
 7 ! (ہع) ہہ اچ 777 ۶۰77 ا 7 7ج
 بر چ۱ (مءر ۸ (ج ویعبیوہہ بہو” -۔ر٭
 7 ٭+۶ مر یک 76 ج۰ ہمرکوہ مج 56۷ ۰
 ممد) ہم"! ۸ مج جو و” و ہم و رُخ چ مم
 ہ۳ ہ5777 )) ٭اج7 ٭ 57 ۹7۶ ۶ قدحر د7 ہیرو ہ7 بچ

 مج يودح ج !موج٭ مج "ء۶۹ 7ہج مل ہی۹۲٣۳ ا
 حج ہہ مھچپ< مچ ۶ مںر ٣ء” یسوج یر "مہ
 ےورہہو ہم و چویو !وچپق)ج یز زر ہ صرو سجرجہ ×وؤڑچ یو
 ]7 رد رس7 اہ )قد7 قوالی و )۴ رو
 +ہ٭7 <۱ یدر یر <8 جہ وہورو ہہو چپر درج چو

 مجہ یببہہہہ سج موہ ہ<٭ہ٭ ہ۳ ٭ہ ۶ ٭
 بی ×۳ ۲۱ َیئ۱) یو م2 بب 9ت۳ : 5۷37 7۳7 ۴
 ۔ ۳ ی7 7ج ۹ 77ج ہ7 ا97. ۷ج ۶۹ 0777
 جج ہ۲۹ ]۲7۲ ج< / ٌیدر ح۔2( ی۶ چہ و
 ]نیر ہ+ہ ہہ 7ہک ہ7 7۶ 7 یب 6)7 )حج یریڈوہ٭
 7.وہ. 7 5و ج ھ ہو جج رو / یےر 7ہ

 ربی ٭٭ مر ور جو میم جج ر یدر پ۸
 ۔ہہہ ٭جہ٭ *رہہہ٭ حرج ء مج پیہچ بچ ٹچ ٭ ۹
 ہجچج  یدر ٦ نہ7 م)ہج 7(۱ 57 57۲۴ ۶ 5ء ۰7 7)5 7
 مہ جر ی۔ر ہر5 ڈرعصسدرو رو ج یڑو وے ہمزو

 جج ج7 یب٭٭ ٭ج67/577 077 ہ7 یب۹ )7 ۲ ۳۰۷٣۰-:
 ٭ 2۹ 7 |



 دمہ رک ہ6” ہر اک ۹

7 577 18۴[ 

 مغرب کن الا و لک نزد نو -  نوقلزی ٭8٢ قالزا
 میہج ایچ ۱ ک۶ ×۳۷ مت ہ۷, چ۴ ۴۱ ۱-- ((1۴9۴)

 ت۳ یے 0ہ ۴۲۳۴7۶ 5۳۳۲۰ چک ٭ ا51 ۷۹ ١٣۳
 ۰ 51۰7 ۹٭٭ہ مع 97 ۲ہ ۳۱ 5۷۹7 5 ۳۴۹

 موج ×× ہ۳ ى2۳ 553۱81 ۹۳1۰ ۹٥31 9۰۴۱ وُهاَمَو

 َنيَقلَِريَلا جج ہ5 ]۰ ہ۶۳ ٭ ۷٘ 9۶۳۳٣۰۱
 ہ۳7 ۴۳]×7 6 >۳۳۳ 81٥۳۳ ۱ک۹7۲۴۱ ۴۴۲۰۴ ٭۹۱۹8) رت

 ×6 ۰۳۳ ۲ ۶۳ [۹ ۶ 7317 97۳ ۹17۹۳۴ ٣۴۶( ٣
 5 ہ۹۱ <8 ۳7 ۳۳ 58 578 ۴ "7

 تخت

 جب 3آ ہوب ×37 یھ ہ۹ >۹ 1ٔ
 وج5 (۹۳۴5 ۹97ا ۹] ۴۳۲7 ۱ ×7” ۶7 ×0 ء4 75
 ۳ ٭45 ء۱۳۳۴ 12۱ہ 7 376 ج7۴ ۹۹ 7
 ہ۰۹ 76 ×ج ہد ۱ ۷۰ ٥٣۶۰ ہ۰ا5 (7۹58۶)-يت 5تا

 جمی ٭ 8یچ ہ5۱ م×ە۱ 5۹ 7و5 (35ئ)ر۔يب
 2۰۲9 ےت]× ہہ ر آچکی ہہ 75۱۰٠۳ >7٭[ 215 6
 9×3 11۳ ثتت مج ۴ج ک۱5 5۳۹۴۱ ۹۰ ء۴
 جم ٭۳۱ ٭م هه جج ٭اڈ بگ ٭١ ۹ 17
 ۳57.5 ہ7۲ ہہ. ۹31 ×× ۹۹ذ كا
 غاص اب ک۲۳ یک ×۳۹ ۲5۲7 ۰3 7۴ ۳۰۳۴۱ ۲:
 ٌمو 2ج ب5 135 >ہ) ۱ 885 557۳ ۹۹ 57 75

 7× ۱۹۰۸۳۰۹ ۵5ا 1۳5 6 ٭ر۹۳ ۱
 جج ۳آ "ہق یەیز (م] : مم 5۳۲ 7ا58

 نرم ییئاداعناد ۹۳۳۴ 315 ۰۳ ۰۳۴۷ ۶۵ ۴ ۳ ۴۶

 8۱۵7 8 د51 5 5 ۲۳۰ ۱-- (9]3۱۷5))

8 ۳-۹ > 

 ی5 واک م۳. 50 95:110) 6 ۶۱۴۷۷۷۹۱۲۶۶۰ ×17 ۹۶
 وھج ہم 5+ "ء٥ <۹ "ے١۱ م۹۶
 بوجہ ”_٭۱ ۴17۰ا 2716 7۲۳ ۰15 ] ۱

 ةقاح ×7 یک 7)1٣3 ۹٦ب ۳> ٣۹٦ ۴۴ 2/۶71۴۹ ۹77۳۴ >.٭7
 دا7ت او53 ۱ مہوح×٭ 8ج یک ×۵ 255 57۹۴ )1٥0۱۰

 جج ۴۲۳۵ 7ہ ک3 31371 2۲8 6 1۹۳ یب٭۰ (م
 و۳ ۴۳۳ ۳۶ -۹۰ ۴۲۲۳۲۳۳۴۰ 57 ×۳ تا ا 1۱

 ف38 م۹۳. ی3. 7× تاو٭ 7 ۹5 51 2 ۳ 2۰
 ۴ ہہ (77۳ ۲× ۵۱۱۹ 5۳17. ت۴ ک7۹ 1۹۰1۹۴7111

 تنعنقا
 ةعراق ×۹ ۱۹ ہت ٭5 ×3[۳۳) ۱ ہ۳×)۴7" ہ۳ ۹۹ ×٭
 ٹح ہ در ۴۰ ہہ یم: ×91 +۳ ہ 1۹۹۲+ 81815

 ۴۹ 5٦۹ 518 ی۴ ةعراق ۱

 رس درک نو ا 7
 2 2ج سئاد دان ناروا نج وے الا نم دلَعِحَف نر هنلع محاق ۶

 ٴِ كِإ َنْوَلوُثِ ویل رکنا ےہ 2

 هَكبل ھا الا اس ع

 2آ ہںوُحزلا ن یخ
 ١ كد فانی اک 2 ٌِ

 18 و ور 9 ںی ےہ ےہ ٭+ و یش ا

 تو ا لورا خا سنا یج 4ل و 0-2 دق مولا یراف ح 21 ہوے ہے اظ

 ےس چرص رح ہں ورس می ۶ی حا س٣ص س7 ہ<ك ا

 ت2س اتا ےس یا :

 ادا ےگ ےک اف خ یو7 یک ق7 اح عت حت 0۵د 6چ

 88+ جود جہ ھ٭ ۷ چ5ی۱ (ئ٥) جو ہي
 ہووٌ٭٭٭ ہج معمسرق)ک جہ یہ .یرسج ٭کتموو وچ
 جج 5یم جر یدر جج ×× ھچک 7 7 5۹۷۸۰ 5۸ 72۶

 ۳ ج۳ ۳+ ٴ٭۳۳٣۲۰۳ چے 77م بہ 77ج یج ہ۳ (]ک×
 مم وچی+ ۲وہ در ٭×٭ یت نہرو + ہمہ 7ج۳5٭ ج7

 ۳6ء
 جا ہا5-. ۹٤

 ہ7 <۰ ۶ 7775 +
 ہی بووروچ ہ بقرو )۹+ ہآچرک 7ج وج

 مر وم عج مر ممی جج ۶ یر بو5 ۶ مو
 ڈو ھ٦ ]57ی ۸ج 7: یر ۶ہ ہ ×ہج۰ تیرہ ج7۳
 517 )85۱ مر بع 7 7ج۳ ہرہہ حج جج یی وت یج
 د۷” ۰7۷ ع٭ میر یہ  یر٭ یرک "جی مر پب7/6 یج
 د79 7۳7 :.6) ×۷8 )۰ ۹867 57۳7 2:7 7۳ 7087
 ےوچج ہہ ہچچ 8ور ۳ قرار 7۳ج 0۳۹۳ 5ب 77
 ۴7 ۷۶ >7 7× چپک ۹ ]۱×7 خر <۳ ۳7
 يج جو یج۔ جج ۶ یر مبویجچ ٹ۔ج ی؟قو  یج
 جہ. ؟۵7 وجوہ ۱۷۲۳ ق6 | خممز ۸ ۶
 دےت77٭ا13 777۴ ۳77 ۳77/7 9 7:5 تہ لہ
 ہوچیو جچ ہر نیر ۷۹ج جی قی ٭٭ ۶ہ
 مرہ !ہص ح٭ م,]۳7٭ ج7 ٭8ہ.067٭7 نذر ٭ ٣ہک 7
 مج چے ٭:وو وہ وج "جہ یڑربچ یو ٭ وچبرو

 ج907 ۳۷۱ 1



 ةیغاط ×5 نایغط عج چک ۱ ك۹ ۹ 35 ۱
 ت۳۳ ۹۰ ۴۲3 ×۶, ٦۱× ×71 و77 ×۳7۳۳×٭ 7)3 5ئ ٭
 مقا ۱ ×۳×. ٣۲× ہ !13۳۴ ذ5۰ ج۷٣ م5٣۳ ۰۳ ۴
 م1۲59 5۳۹۷ا 2× ۶(8 ۹۲۶ 5۲۴ہ 2ء۹ ی3 ×۳۹ 5
 5۲57٣ یك857۱٦ ب٦٠ >۹ ۹۳۶۰ ٭"٭۰۳ ٭ ٭و٭ہ (یك
 8م >٭ة >چ۲٭۳۶ 5۵۱ ۳٣٣ ٭ہ٢٭ "ج۴۰۸ م٥

 191٥5182۱

 رصرص حیر -۔۔ی ۳۹۲ 71۱ 2859 [57× 84[]5٥

 رایآ ةْيفَ لَي بس -۔و٭ مج ×۴۰ ٭٭٭
 ×۳ ۵8٥۶ ی5 ۷9۹7 ۹۹۹ 57 ۴ ۶۹۹) 13۹۹ 7 85

 ےہ 8۱ ۹71 51 7577 9 11 >5 7 1۱

 اوُح ×8 مساح یو5 5۹۲۹۱ ی5 ۳۴ ۶۱۹۶۳ ۴
0581۱ 

 تاکنتزم یچ ۹ ہاوی۹ 38 ہ 8565۱ ج75 جی
 دری >۱م۲۲۶ 17ج تاکنتزم ۹۹۲ ی۱ ک5 ٭
 ۳۴۴ یے ہہ ک۳۳۶ 197 ہو-٭ہ 8۶ 85۱۳۲ ۴

 ی5. 5۲۳۸ 57۴ >5 ۰۲۳۰ (:ا7ّ٭۶) ٭٭ 88۶
۱ 911185 
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 ؟َيَ هَمْتَترشلا نۃقاَذآَي ا۹83۳ ج۰ ××٭-٭٭
 ڈ۹ 5۹ 6471175 5[ ررص ۴تی 9۲۴ج م٣ ٭68٭۴

 5 5۱ م۲ ۶ہ ہ-٭ ×× ہ”ہ۱ ×۱ ؤَےَوهَنْنَت ک٭
 ×۴ 55۹ ی۴۲۰۱ ۱5 7 5۲۸7۳۲ × 7 د١ ۳×7 عو
 ہم ۳۳ ہ7۳ ہا ۹۴ ۱ م77 < 87 جج
 بجوصم ۶ب٤ علت یم ٤۸) دا5 ۱ 8 جگ ٭

 قعص ةخفن 8[ ۱ ی۶ ۴ تاج ,٢8 نمی
 ضیا نمو تودکلا 1 د5 جا ۴ .6

 یو۱ مجہ بب 9۹۳ 7۹7۳۸ 13 ,۱٢۹
 ۹1-۲5۹ 7۲7 ٣٣× ٣ 3 75)37:۶( ۲٠٢٢۱ >7 !ب
 ۹98ہ ) ا357 ×۳ ۱۹۲۴ ثعب ةخفن ۹۹۲ 8 ۱۷۲۳۲۳۴ ثعب ۳۹۲ 1۱
 ٠چ 1 7 اس چ7 7۳ ۱ ہ۴

 بح××× ٭٭.  َْیرْليْۂماَيںكِرورقَت  ۔-٭٭
 7 7)9 چ۰ ]7 ۱ ۰۰۳۳ ۰۹-٣۹ >٭ .ص ۱۸. ہ

 5119 ۱ 7۹۳ ۹۹۰ 7٦

 تب٣ م٦٣ ہەڈیى ہک وع عم ٤< پ۲
 پ۹۹ 277۰۷ 95۱ ک7 7 عرف ةخفن [۹ج 11۶ ٦>

 781 5۸8 85 7۳ ہ, ی9ا 2۰ ۳5۱ ہک یصج عرف ةخنن
 ۹9۱ 5۲515 ک٦۹ ۶8۰7۳ کت8 قعص ةحفن چہ ۲۹ .(ئ۲۷5ز3)) ١

 ڈاک مم كر رح لیخیو  _تجک ء05

 ہ٦ 4 (1م۲۴1 ۹171 557513 511۹۴۲ ۹37 ۴۲6 ) ۳ (۴

 60۵57۳ 5۲5 ", م۹۳۶ *)۰ 515 5 م۳۰۳۰ ک3 57
9۲91185 3۱7:5۱ )۴۹۳۳5۶ ۲۹ 5۲۳۹ ۲۹( ۹:34 ۴۴ ۶۹ 9۴ 
۳1 

 تساسھوجم مو صا جام تظتک دل تمنن

 ۲۹ی ذنلاإ كرج

 مم

 الا ںی 0ہ ڈا نکا ۶
 : : ےس یا ےک ےس و سپ ال ٌُ“ت ص

 6ر9عق تحقو ںی مون ا06 ق ہد اتک لہ ی لایا

 + 2 ۱ 9م 0277 اتكتاو ٌ

 نںیئب +۳۴ ود رمھگ وک كر دم ےک یسوع وک وصس ٣ےہ

 ۶و 5 ےس ٭ ۳ ےس ۔ھک 2
 و نا لات ےن لکم نوضرعن اى

 ۱ وم ے ۳ 0ارڈ ةیِياَو رفا موام ل وغیَف یييَْتَم ٢

 ازوشچع قی اوہدے ونوافت تو

 2اا 2ایف ندامت
 ۱ مس ےہ ےس ےس :
 لے ا ۂَي !ہلَمنِیِکَبَح 7
 2 ہہ کس جے یہ ےہ 7 دام عیال نوح ین 7 0 ۰ تب ضاتلا تاک اھل +7 دا یک و

 :. 2+ تا ھ5 ٠.

 نیشنل ناک کک0 وک اَف اعِاَرذ نْوُعْبَس وع .

 س7254 ے<ہک 2ھ وى۔ ہہ رک

 رد ایل یر ى8

 : ایمر ویک رھخی دو تووِطعَ ےہ :

 (ہہ) ۷ 11 7 ج يسىص>6 ×× ج.] (ہ8) ٤٥

 *93) ہ ۴۴۰۰۶۱ 5۳81۶ ٭×م < ۴۹ج ۶8 ,٥1 ۹, (ن٭)

 مو3+ جد ۹55 ]6۱ نصر ہ5۸ 8۳۳ ۹8۰ "جب <

 87۴9 5:8 (ح٘) ی۶۳35( 5۲۲۴۲۳۳۰۴۳ ۶13517۳۳ا ۹۱۳۴۳ ٭

 جج + مج ۳۹ ؟۳٣۳۴۰۳؟۹٭ 5۹۳۳۲۰ 5۲۲۳ ت۲۴

 جہ۱ (ید) ہ۹ ی٣٦٣٦ ء55 ۴۹۲ 5۴5۱ 5۳۷۲۳ (۴

 ٭چ 61۴۳ ۹815 1۱ (ن>) 5۳5۶۶۴8 31151 9۲۹75۰1۹1 311 5:۳5 87

 ٭ق یت 5۲۷۳٢ ٥5۲۹9 ,٥٥ ٢ ٣ ٭(۳چ ×۷۱ خؿمز

 ۵ 6: ۹۳۰ 877 >۰775 مم ہ۱ نحز ٴہ ٭
 23 ۳-80 م76 ححر زند ہو۱ یمر ا۹ +0

 ل(×8٭ 8۳ ۱ یھ) ۹۰۹58 ہک ا 0۲ ۵۴9۱ ۴۹8۳۳, 6

 255ہ ہم5ا ۱۸۵ ی٭ ۹۳ ٭8 و8 ٭٭٭[6۱ خر 8

 7۶71 57 ۹۳ 5۳5 9 ہ۹ مم ۹5 : 8 5۰

 5 3175۷ 71 "۳ 751 ۱ (د۱) 918 7 ۱ 7۶5

 875۰۱ مدم) ا ہہ. حغیر٭ (5 "٭ ى۱ مر 85

 جم[ ک9 ما ج:۴۹ 5۲5 ۹٠٢ خحدر 5۹ 96

 ۹5 5۲7 ۴۱ (ہوز می ٦٤۹ ۱ 85 5۱ ٣58١۹۰ ک۳٢, ۹

 مچ 8ہی ,٥" یز یىی: ا89 8۰۱ ۳ 8۲5و۲8۱ (ہد)

 ےچیءمو وچ ×.×7۲75 مہ ×٭جج ؟۱5 8ا1 ی٭ ۶۳مئ ۱ (ددز

 مم م  ہ٭ہچچ ہ3 8 ٢ ینە) و۹۰ 8۰۸ہج ہ۷

 ١ 25 5۹ا85 85



 ٣) ۹۲۰۳۱ ۹ 2٣۴۳ ۲۳۳ک53 ۰ 7 ۹
 6 7۴)٥  ۹۹۹٭5٭٢ ۹5 ۰ی  7۳٣می :۳

 7 16885-1۹71 1۹۹۲7 ۳۹۰ ٣۰ف ٢× ٢۱ ۳ ۶*۶ت .۲۳
 6 ۲9١ ٠۱ 3٥ہ ہ۳ ۳5٣ 9۳ )]٠ ۳۹1

 ٤۰| مہ 5ر3 < 5۹۳۹ >من×ط-سیع 25۴ ی3 ہہ
  ۹۹۶| 51 ۹3۲7 1۹۰ف۹۰ 77 7۳ 96 ۳

 نکل
 ةيْفَخ لنْوضرَس وَ ۹ب "81 8 ُّتف ثتحیم لیتا ۔وق ےیہ

 ےک دو ے دت جوکسکجک
 ۳۹۲5 ۶۱۹ ۶۲۱۷1۹ 5۷۶8 5 896 7 ٠٢ ٠٢۳

 مت ۰۱۰ مج. ۶۹۲۴۳ ٠٠ ہ3 8۳۳ ۹۳۳۳ی >٭م+ی: ۹
 5۳۳-5 ۱۹۳۳ >×٭ پرو ٭٭ت ٭.٭ م5٥ ۶۹۰۶ ۱
 اک مک. ےے81 پچ ہ70 ہ5 ۹ وج ۹۹ ۱
 نی صد5 5و * ۰۳۰۱۰۸۷۸71 ۰۲۲۰۱۴۰ ۱
 ۴ "۰۳ [؟5چ3 1٠۴ ١۱۳ مت ۲۷۱۰۴۳ ۴5۴ 8]

 ؟٭37۱

 نا رٹ موم - مم اَم ٣۴"- 8۳۹ 31۱8۳[ ی8 (, 8

 5۷۶۴7 97۳5 1۴۴, 7 ۹15۶۴ ]٭۳۷۱ 3 7

 منر٭٭ہ7 ×۹ ۰114, ۹51 ۹۴۷5 ۶۳۲۶ 7 ۱

 َيييللس یخ َكَم - ناطلس ۔۔ ١ ۹۹۰۳ 6 ٣۲۹٣5 ۹٣×

 5 13+ 77.۳5 ف۹۷ 777۳۳۴ 7)7 ۳۴۰ ×7 5 [۱.۳۳٣۳
 ہہ -1 7۳ ۳۳7 5 5 ×1 ۹ 5018۰5 ۶۱ 78
 جج ٭جى ب۳۹ ۱ ×۲ "ک3 31836 ٥ ء٣٢٠٥ۃ (”م۷ ۲8 ۱

 ناطلس -یو ہ٦٦( 5۳۲ ۲۳6*257 7۳ ۶۲۲ ۱۱۶۴۱۴ "۳آ 77۹, 7 ۱
 ۲ 5777 م٣۳ 3) ۶۱۰71۹ 7۰) ۹۲7۹ *٭7حچ (ب۱۰۹ 7 ۱

 وع وج ۳( ب م۳۳٣ "×۷ ]۴۹ .٭× : ى5
 "وبمروق "کج (ج بج. <ےی 8ج "۹ می "88۱ ("۴ ٥"
 مج 8۱× ہہ ی23.57۲۰× 35:5 ×۱۹ ۹ ۱ہ 7+ ٦

 ٭8 5۲۹ 1:۹1۹ 8۲۰] 1۱

 ےل اَن اکاَرِز نوُمْمَساَهعَرذَةل نت -- 7
 جج ؟٭ 8؟ بج ۳م و3 مہ !ہ۱۷۸۷یہ مج 9۵۹
 مہ ہہ: ٣م ١۱ ۹ج یو ہ3۹[۳٭ ہک ےک ا خ 8

 بج جج مو ہم مآ فقہ یڈ ہماوج 7 ٣
 ۹ج ((۷3)) ١

[11۹ 7 ۹ 

 وت نم الا ءاتطَر تَحاتهم ذيل ہل سيلک ۔ میمح یب
 ٭< ے۱١ بن ہ٭ ہہ. <۱ دوچتم ٭ی ى

 8 ۳ ۵۱ 7۳۰ ۱ ۰۳۳5 5۹۴ یا ہ, 5 55 ۴۴
 3۳۳ ۴۳7۴) 7115.7 7۳ ۶۱13 7۲ ك۹ ۹۷۰۳۴۰ (٭۳۲۳۴ ۳۴] *7
 ۹55 1۱۰۶ ٠۷× ا8۲۳۶ ۳:8٥ ہ۹٥ ۶۲۱۴ ×73< 5چ
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 7 جراسبلا ۵ے ہیدلازع

 ٦ نمال 27 4 ات انا شک 7
 ٢ ا انہ يا ان۵ نطكلا الداَي ال لتخ

 رہ دم ےہ ہے ےہ :
 ا نون وتاش تلف باغ لقب مات ات یر ان:

٘ 6“ 9 
 6ٍيواکَلا ضصضعب اتیلع لوغتذ و٥َژيلعْلا ٹا نت :

 توا هم عقل الم ا یر این ہوا5 نیک 9 2

 تب۶ ٤
 : یر ےب تر ہرج ہت

 ئ۰.
 ا ہذعؤلا اغوا ےس ےہ
 ٦ یل نو کللظوقاَت پادمِ ہل ِہإَس لاس
 ائ سا یس یھی
 تل 1

 ًُڈ خ ےن 7 7 5

5 2 

- 

 ا
 ےہ

5 
7 
7 7 

5 
- 
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 مر ہہ ےہ اہ" اہ اہ وہ

 ے ےس ےےسیپسیب

 مچ

 ےس چ |ے_ۓ چپ ےسپمہمس

 تر م ۸م ۸ ۸ ۸ اد و ۸غ و وہ ۸۸ ۸۸

 (یےر یو و 7۰ د۳ د٦ ہ× ز×× ۱ (من) ىچ<

 ہمج و 'ج مڈح5ر وج 5۳6| مدر مکر” ق5
 مے یا ×۲۳ ٦۱× (مہ>) ۔یروور ×ہ ہجپ ہ۲ یرج ۱ہ ٭٭ جو۹78 (مدر

 یب٭ ج۲ ہی7 7۴۹ ]۷7۷.۰ قر ج-یرمر /ووتچ ہی  مرجج+ یجج+

 +75 3708٥7 ۳7ر یر) یچ٭ یڑ  ہہر+ مج ج5ر 2ج ,
 یبو مچ ہچوج جو ر یدر ںجً یز مرہ بق)7۹]577و7رو م7

 5, یرجچچج عوچ بچ وو جر یمر یڑب /ہ:)ہج٭کاچ م۴
 تچج بق (یور م٭8 جو٭ حب جر جور عہ٭] جج یءر

 تہ ا7 7 ۳۲۵۳۳ جج ہہ م7 یدر بعج٭٭ مت
 57 3)٭/ یدر ہم×ہ٭ مج ی7 ہج جج چچی ہرچج ٦ قید

 یا ۷۷۸۳ق 77 تب7 یہ7 جج. (مدر ہ5 85 چہ
 ہوہووہہ و. مت مت ۂوہور++ چج+ ؛ یمر /ۂجوچہ یہ
 ۶۳۳۶ اچ ہ0۰ ۹7ر مدز رہ م٭ یڑب ر5۹ 7۱
 محر بحم جو۰۸ ہعسرو ج۳ 7چ 7ہ ۶7 77

 سا

2۳77-۳7۴ 
 ہچ 7ق 7۷۰۷ ہد

 ہو تہ ]77 ۱۹ آب 7/7 اچ ہ۳۳ ڈر
 مر بچ ء1595, ی5 7+ ٭ہ[مح ھرچ و ےپسوجےمر
 ۔ٰتجوہ+ ہہ ٭٭ ہو/ک۳79۷4 مت ہم۴ ممر یہ ہے
 ہک 7677 ہے ہم٭٭ 88 ٭].٭ !ںررج ہ4٥( ر یر
 موج یہ ع٭ ہچج یرکكکوج 757 2۹94) عب یر

 یس. 77+ ۷۰ ہا چ8



 ا او رر ا ا رر شا و مر اج ا او یک ا یتا دتا

 و٭

 ُلْيإَس َلَاَس- لازس ×8 ۰٭٭٭ 7۳ ۴
 534) 555 ک3 ۶8۳ نع 7)۹۳۹ ۹7۹5 557 ک۹۰ ۰۴۷۰۵ 7 4
 ما× انچ ۱9715 5۷۴۲ 57۴۱۰۷۳ ک7 ۹۹۲۳۹ ۹)5۲۶ 715۴ ۴5
 ٭ح ءاب ہمہ وچ ک۱ ۴۲۲ ۱57و ۹۹۹ ک3. ہہہ ی٭

 7ج 51 732 ۱۹۳۷3)< ×77< 327 ٣۸ (عا) ہہ
> 6) 6۹85۱۲۳ 58 ۹5 5۲55 3۹ ۳,۳۰ 
 "2088 (71:)-ک جت 8  ٭٭گ؟ ہ٥٠ 178

 2 راجا نیا عرلوماو لیڈی نم حلم اد َناَكْنِإ ۃْهلا ال اَكذَِو
 ٹاپ اڈتب اتا وارامملا نم < ا85۱ ۲8 ی8 ٣۴(

 )د۴ م۴ ×5 7. 5 5۳۳ ٭ج ٭×) ہ×٭ 7×۰

 آے "ج٭  و٭دج بر م٣ ۴8۳۳٣ ہ۳. کیچ ڈچچتں ے

 ج-3) ہ۹ 5۳۰۳۱ ۳۴۳٣ 5٣ بہ ]×۰۳ ج۳ 5
 مہم می و.ہق ہہ 5 5۳۶ہ ٭٭  ٭۲۴ ہ55
 ۳2۶5 57 (ج ۹۹۶۱ ۹۹۸ 5 6, ۹235۲۳۹ ۴۲۳۳۳۳ 777
 ١۳ 8:8] *۰۶ ۹۰۰۳ 227 7 ۹۱۹۰9 ۱ ک۱۴ تا5ذ

 ۳۹5 718 ۴159 ھ5۱ یتا 5۷15 5۰۷۶۶ ۶۳ ,٠۶× ۴ *رت×
 ہ4 8531۱ ی٭ م۰ ہم5 ۶۹ ۹)3۲5 9۲۴۱ 5۹۹, ہک

 75 1)5 55 51 *۴ ۲۳ ۹, 5۲۳۴ ء75٥٥
 م4 ۲۳۳ 75۹۰ ٠

 جراعم ×8 جارعم ۔-یو* ۹645۹ ۱ یتا جررع ى۴٢۲ ناچ, 85
 ۹815158 ۹۹ ۱ جارعم ٥ جرعم ۳ ,5۹ ۹۹1 7٥188115۲

 یع٭ 2۶۰ 5۹۲۹۰۹ ۴۹ 85) ۹۰۳۵۲۶۱ 5۹ 5۲۱5 ۹۲٢۴۱

 6× ۹۶۰ 3۳۷۳۷ عراَعَلا یز یک 8 7۳× ۳ ٣
 3خ. ×× 85: یی وج ۸ بہ مم.

 ۳٣۰۱ ××ہ.٭ 57ہ ×0 ج٥٤) مراتْلایز ک۹ 8 ۶7
۱ 7 ۶7757۹ 

 مراد ہکيلملا مرعت -5۹۳۴۷۴, 59۴ 3:۱۴ 9 3۴ 157۷ا 5
 777 ۲۰ م۰۰۰۰ < ']58-٭۵۸۰ ۹۹. 5۶
 719 77 ۱۲۹۹۹ 39×۳۴: 7 ب۹7۹ ۱۲۹۴۹ 7 ۳۴

 511۹-7 515۲۹ 51۹ ؟)3٭ 77 2( 3 1
 ۔ےھیھ وسص ںوررحھ ےک یہ

 نس تلا نیسح ہرادقم ناک موت ۹. 38 ۳

 مج ج1 >6 ×× ہ ۹7۰ 5۰٥ ×× ××. ×.. ×٭
 تعج 57۲ ٭) یر ۱ م٭٭, 5۸۳ مہ٭ ۹و35
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 رصعلاو رھظلا نیب ام رادقمک نینمؤلا یلع ے٣ 6
 8۳. ۳ ہہ <٭ می  ××٭3 ×٭.][۶ ۳م <۱
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 ہ, کت1 8< ۱
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 ہا نل نم نوک یئا لو
 و چپ ھ7 عا ََس ى ال

 ےس لاک ےس تشس لا 2
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 ٭ہ٭ .َنرظاْيسرصلََط ۔م٭6 (۴۴ ہہ ۱ ۹۹۷۷۳ نیلصم
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 جہ5 ےک ۳ مج٭١ ۲۶7ج ٭عچ ٭ "81
 ۵ے۳٣ ۱ . ماّ ٭٭۲ ۹۳۳ ۱ ۹ا 5 .687۹ ,1٦۷۹

 جہ ہر۶ ہو5 5۷۳۰ ×8<٭. ۹۱۳ 5۲۰ 5 ۹٥
 ہہ <*ج تج ]سرو مر  ب ٭٭۳ 3ء < 6و۹ جآ

 ٭.٣٭ ].٣۰٣ ء۴۴ ۳۰۰ ۹ جآضع ×۳۳ ۶16 ہ۷۳ ×ت
 تد3 ہ۹۹ ۳ 9۳۳ہ 7۹7516 119 575۱ ۹981 5٤۶

 یہی سس زیدشین

 َنْزُمِہَآَ ۃمت دینِ َمُمَِنَلاَر _ید٭ ×× ×۴۶ 7
 >2 6۰ 7ج 591 6)216 ٣ج7
 وج ]1 ہمہ ی3 ۲ 2۳۶ >۳ ۴۳۲7۰ 3181 631:3۱ 5
 ےہ وہ7 << م]مہ. >×٭ "8 یج٥ 3۹۷۳۴ 5ا5

 ×5٦3و 20166۹-877 +حو- ڑ3 ۲۹۰ 6)777 ۲۱۹۹
 ی5 >5 "ہ۲۰ مور < ی.٭ مج ہ) ٭٭۲۱ 1 7

 7 ۳۳7۰ 77, "7۳۴9 ×ج ٭٭ ے(×1۷٭8))

 ٭٭) "1135 ۶ا9

 : ےس ےس می ہوئ 70 باک ےہ 1

 اہ ا ا : لا ییا یا وم كا٢ 7
 : مَا الڈ ٥ن ومل عی ام ھ22 3 دوہ مت :

 لنا نو پرطلاَو قرطلا رپ
 ۔] اوصوحخ وم ظر ئ0 نییوپسمیح < ۱ مع ہم ہیٹ وس وروسہے م3 ھچنشاراخ ۔

 ٠ نومرج مون ٥نودعوت ینلا ھما وفلی یحاوسلیو
 1ص 5 ییا ع ےن ا ھڑ۔ بهت لا رخھَناك اء تاں مَا نِ 7

 ا از تو

 جا لرق و كم گموقزپ دا ام نک ینا تا 2

 6ج تہ ا نل او ا تام

 ہہی زر یس ی٭٭ 7
 تر 7چ 7۳۲+7 3-77 (معر یچ٭ چوآ ی۳ 777 ۳۴

 ممےر ہزوج چہ ۷5 ی۱ (ندہ)ر بدوو, م ود 86 ہہ
 ہا ج7 جج چسمَُورہ جج جے ییدر ہج < |وُیجج
 مج !×٭ !ع٦ ممے[ ی٭٭ ٭ہترصجت ٭ بو ٭ق ہہ فریج
 77.۰۳ 777۰ 77 مو 7۰ ۶ (ہدر ٴ-٭٭چ ہہ. 757 7۴
 بہہ وج 3777 ؟جا٭ ٭ رو جر یمر پرج وژو ٭ورچ
 تجر|ج <و موووعججےہج ہروججہزو ر روک ۳ ۴۲ / ید)
 ج] ہو تچ7 ہہو ہر ہ0 یج٭ ہاتآ ۳ 777
 جت)ج نر یدر بو ہہ ۸۶ یرجہوچچ ھچج ۸8ب 7
 ج770 < بو ہت ہہ ]جج مج رڑووو ۔چج٭زج جہ 6
 مہ ڑجہحو یو یروجو ×بپ پور عدڈب یدمر) قہ نور چوچ
 مج ٭ہیج)ہ'٭ مج بور ہزو مج بج بجچموو 51ج چآ
 ×جب۷۲یور یر ۳ ٹجح٭ +78. 67 :٭ )758 / یک

 توجہ ×٭ہ تہ 1777]5گ ۱۷۲ چت ز

7905 
 ہ.]رج آڑ ہوک

 وجہ ۔ےوروچ و جرو ور3رج ہ٭رورچ7 ۲۳۲ وچ
 مر 5 جب مچ! منڑعوو قر :- وہ ۸ت ب|-6] 7
 چک ہو -۔ووو ٭نیہ ٭ج ہ77 ہ7 ۳۷ی۳ ×۰۴ 7
 ڈور مر ہ ٭٭ہ ۰م بہو ]ہو ر ہرجب یرک جو چچی ہ٭ج

 ح2٣ ۱ر



 مکیونڈ نم وللرَفَحَی - نم 5۳۹8 8۴۸ ۰۹۴ 7۴

 ےج جہ ہم در یج دہ ہ٭٭ ۶۴ 5 3۳۳٣٣
 ۴ (37۲۳ ۳ م۳۰۴٣ ۳۹_, 18 5۲۹۴۴ جج (!٢

 تک ×۳ 5۳7 ٣٣۳۹۱ ۶77۰, ۹۴۳۴ اج 7۶ 85۳7 3577 ٦۳×
 رو ہومد وج5 ×۳ ہ۳۱ ۱ كد5 ہ, 57 5797 55 5ا
 ۳ ۴م ×ک : م۰ ۲۳۳ |٣۴-٭| ب۰٤۹ ۹۹۴۷۲۹۱۹ ۹ 57

 1 7۳۶ ۱۹۲ 7 : ۳۶۸ وج [۴۱] ×75 +۶۴ ۴۶ ۱

 قآح 5۱ ہک 9۳۲۹ ۶ رک ۶۴ 7 ۳۴ ٥۱۰۷۳۷
 ٦ ۱ ک38 3۳777 7ت ]1۶ 51, ۹78۱۹ 777 1۹1۶۰۱۴۳۴ 87

 "×87 ۷۰۳ : ہہ نم ×۹ 9ج۱ 8۳۷]) ك۹
7۴۹ 5۳۰7۳۲ ۱۹8 ۱ 1۲۹ 77 77۳7 5(1 ۶ 51 0 + 

 ! 3۰195۳۷ 5× ١

 یگ لَمَا لا زلِرْمِقِیَو - یش لَجِا ۔و۹ ×۲ 8۸8 ۱
 تب ی2 ہے ہک 5۷ 9۳۲۹ 5۲۰۳ 518 5۱ ۳
 ۳9 >حو ہم وج٣ 8۳۷۱ہ۷ا8ص_] ۹۰۶ ۴۳8 "0۹۲۰۶۹ درک
 میجہ+ مہ ہ۳۰ "م١ ”.× م٣۳ ١٠ ک٭ 1۹7. یا٤
 ا٦5 د9: 9۸۳ ٣ ×۳ ۱۹۳۶ مم۶ )۳۹۹ ہک ۳+
 5م :89 ۳ج بب >3 |۱ ۹۹۰۶۶۰ ۹۳۶ )"۶
 2۹1 7۹۷ یک 9) ×۲ ۳ مہ ہم ہ٣ 7 ۹7۳9 71 8
 ×× 5۶) ٣5۶ ۴ ص۹۹ ٣× ×7× ×7 57 مم”. !و٭” ٭ ا55
 ٭ ۱ ی۹5۲۹ ۳77 ۴1۲ 3۴ 2 ۶۱۹31 7

 جج٭ وہ مج ۱1474 >2)] )87 و۰۲ 1 1

 ×ج.٭ ×1 ج+-٭ڑاچ مم ہ۳۱ : -"ت جے
 ×ح٣٭3 ۵۹ 7۴7 ۰۱ ۹۹۱ جہ : م570 عق ہنر

 ج5۹ 0ز ی۰ یر ×۱ 8 8 ٣٣۷۴٣.16 .٣۳۰۰۹
 قی ہہ ےب راج ہ۲ 5۰۳ ۳0۰ ۴ 5۴5 7
 ت69: 7 9 ۹ ی۹ کا۶7 ۶1 ۹75 ۶1۹۰۳۴ ۹58 7
 0 ۳ ہ۱۳ ۱ 7)173 2۱ ۶3 ۱۳۶۶ ۹۹۶ 7
 جم ۱3۱5 دم و٭56 م٭٭ہ ۲۲۰ أ5 ۲۳ 3ہ

 *٭٭۱ يا تل راکھ ارم -٭ب 5
 ) ×۰. .-۔“ 9۸۰٦ ۶8۹۷ م7 ۹۲۳۰۳ ۹۹۰ٗ 7
 7 7 ×۳۳ ۴۱ “×۰ ۹۰" ٭”× ہ 6
 5۳ ×7<"م, ٥ اتر 55۰5 ہک ہمہ, ک7
 ہ3۴ 7ج[ ۱.٣۴] ٣× چ1 777 )0۹۳ 71۲۳ ہت, ک۹
 وج یک ڈی [ج مج 0 ہ58 چ6 یہ55 ہ۳٣

 ۱۰ ۴ ۳٣×

 ۔_۹7٣ )31( 781 57: ۹4)۴5 8 6]

 ربلا الا رمعلا یف دیزیالو ءاعدلا الا ءاضقلا دریال ۳

 ہ51 5 مح اچ 1818 95775 )۳ ۶۴ ۴۹۲ 81۹1( ۴۶۶٦
 کو3۹ 57-9 ۹1171 73 م۴ اج 7 1۹ 75۳5 ۴۰۳۱

 ی5 55. ۳٣۰ ی5 مہ کا ہ65 یہ 7 ۹٠۹
 ؟۹۹۰3 5 ۶۲۱ ۶751, ا5۳5 ۹۳۶ م۹۳ ٭۴٭ "آ۷

2202 
 ضر ٌ

 "ئ7 ےہ دق
 ِ ا تل ہهت وع دا ایک اد ہائارف
 . ےس اووصاَو اح ںی مان

 تو وا یو ا 10 یہ 2 ہار
 | ناسا نیبیو یت لاطای ۂانیدآ ۲ 9 ۰

 اج ارگ لب نیم کلا ناک نو ان
 × هللا یاَح تی اَت لا را وطَرکَفلَح نَكَر ا٤
 1 اوٹ ںی رمغلا لعح 0ا اب تواس مس ا
 2آ نوٹس هللا امر سما صحت اک
 تھ سس :
 ے۸ ۸ھ ھرُد ےہ ۸ ث وذ رہ رٹ ٭

 مر 96 ہی جج 177ہ ہوج+ی جو, فر تو ےہ
 وج 7.7 ۳۰۳7 ۳۳۱ مر ٭ہچچ ہہ٭->7 ہر۳7 بڑ ٴ٭٭
 جہ ججرج ںیہ جج+٭ ٭ہ وہ بج× إ٭+٭ر رہو چو

 ج چی ؛ عر ھم جج ؛ ی بدر ٭ +٭:؛ ٭<8 7۶
 -۔۳77۷]7 77798 !مہو< 7جہج , خیر ۴6 ہ۳۳ 7576
 رہو جج و5 م]وىہب مر بر ۲5۹۷75 5۳۹7۳۳ 7۶

 5 7ہ 2۳٣ وم مچ ہہ مج یے وک
 ےتچور 2۷ہ جر مر برءو ہ!ہژوب یو 8۲۷ر 7ی

 ہ8 مر بیحج ہ5 مچ ٭مچ ج7 م۴ ؟
 5× ×7ر مر یرموو ×۰۶ ہک ہکودجہ ۳77 دط7
 -" ۔-ل۔ ٭جر 28 وچ ۔.م٭9ر7 نرر 8 یر )جو 7۶

 ہہ 7/7771 جت 7۳ (خد) موج جے۳ ۳ہ 7+. ج5
 ڈ3. وو 7۶. ہردچرب۳٭ 777 277+ 7۰ ۹0۹7 ی۹ 0677
 چو ۱7,77 ت77 ۳7ر مد) مرا 7 ٭ ہہ ہہ
 ۔.یج یب ہہ سلچ بو جج × ۱ نمر بب 5 مرو×م٭<٭
 883ج جبہ ×2 میت نیمر ہز٭ 7 ججر مچ ج٦ ہو۷
 757ت . ۳× ×٭ چ٭ ×۶ ج7٣ ند یھب م٭ہ جج
 موج بو وجہ ج|ج مہ 70۳مر ندر چک
 یہ ہر<٭ ہو ہ)]مورج اوہ مصج تسی "مكہ |/ یر بج ز٭

 ےہ اوہ ہک یج: وو موج 7۱



 یر

 7چ در و ۹19۰6 715 85 2 ۰۲۱۱۳ و: 1837116 57۴۴ 77
 د۷۷ ]۶ ۱۰۹۰۰۴ >۳۴8۳۳1 ۱۳۹ *)] بج *ڑی>۷ 5۷۳ت

 آآ-چ دب ہہر٭ و1۹7< ہ۰ 9:۳۴ <۔زج× ۴1-۹ ہا "اک
 ۳۲۳ 7ک ۹یم ٭٭ ]7يصح و وعیی)ر ۱۲۷۲۶ ۴5
 ۹579 ۹۹1۴ ۷۳۷ ۳] ۰۳۹ ۳۹۲ہ ی۹۰۹۴ ۰ 1 ۲۳۹۳
 اک7ا,ذ.. ۶٢۳٣٣ ٭ حت مہ. ء٣۲٣٥ ٭
 ع٣س سرو. >5195 ۹۲۹ ۹۴۳ "اب 1 6۹

 ۹۹5ہ تو جہ متاع م٭]ہ٭ 5۹ 5 ۱٥۸۳۶۰۱
 ہ]ہت۰۱ہ< ممحجع چہ ہ ۳۴5 ۹5 51715 5۲۴۴۷
 مچ 96 731 9 10277 1۳٦ <543141 ک۹۰ 16+6 کاج

 د79 حا ۶۴۸۵ أ٣ ٭ک وا ٥۳6
 چہ مم جے ۱۱۳۳۲۰ ہ1۹ ۱۹۶۷۱ ×7 وچ

 ور ج ۹م ۳۳ ۰ 7٦ 1 ۲۹٣ 7-2۴۳۰۶ 7> ۹۹۳۴۴٣

 ہود۴ د×٭ . ×ج. ٭ک ہو مت و م١ ۱ ْیلاََأ
 یاد مالا كيوَف نیز ٭80ہ٭ ×٭٭ "ہ١ ٤ہ

 ۳۳۷.5 ۷۳ تا ٭٭ و× حرص چآ 86 )۲١۵(
 ی۱ مے٭ -مو >۳ ۰۳ج ہ6 ۹تت 8 ۹ ۱۰۳ ۴1

 3+ ۴۱۳٣ ىب5 ۰77۰ ۳۴ +71۱

 ۔مأ6 ہ7 م۲۳ ۳ج می چے تر ۴ 9۲١٢٢
 3۶۹ ۳۴ ہر چی 71 ک۱۲ 1۹۶۳5 1٦5

 ]قدر 2۲۳1۹ ۷۲۵7۳ ہ۹ ک۹۰ کک ٭ ۶۲۳۸۹ 2۶۳1 ی2301 7 ہے

 کَق لاَوحأي مکَنِدُمِمَو اناَرَدَمِرْكْيَلَع ءاَمَكا لت ۔۔ًہ ۴۳
 سس۷ ۷ حصہ اج ۳ج تا ٭ تر×× ۳
 ع۱ د۳ ۹۱۹37۹ )۶ت ]۹9۹ مہ و5 إپ ۹۱ ۹۹۷
 وج <٭ ٭یرے-م[۰ی ق۴ 55۱ م۷۵6 (م۴۰ 75
 حر3 ×× <5 : [۳ج 4٭) ب۲۴۲ ۴۶۳۴ *۱۴۹ (۰۴
 قی ہی )وک >53۹ ×۳ می ہاچاک 5۲۰۳۳ 66

 3151| 8 8٦ئ۹ ک۳ 7۴ ء1 1

 ںوَف رمَعْلا لَمِحَِؤ اک اَب تزبَسَمِیَس هللا قلَح تی اْوََََلَأ

 رو جد دق د چرس ہد دہ بد دو
 ےہ رم ۰۳×٣ 5۹ 9 1575 91 ک۹۰ ۱515 507۹ ۹۹۲۶۲۴5

 جج مول 7 ]۹۱ تا5 ۱ کا ٌقوعَخ ۱۶۱۷۴ 157:۰ 5۹7 37 ہج
 7 ۳۳۷۲۳۰ 5475۱ 1 ۹۹۳۴+ ۹۹۰ <٭ ۶4۴۳۳۴۹>

 مج ك ۳)9۰3 5] ۱3 ۴۳× ۲)۹ ۹۰۰۹ 5۹۴۲۳۷۰ ۶۴ ,٥

 جچں ۱: و >۴ وع م٭٭ہ٭ اًبْمربشػتالََج

۱ ۴۰۹ 91۶۴۰۹1 ۱۹911۹5 37۲۹ ۹[۹(53 

 9۹ ےکڑھگگ ےہ و و سس سس

 م7۳۴ 51۹ 7 ۹)۹۹۳ >1 تو9 )ھ بو یربجو برد دجہر وع
 ہتح ہم3 ۹۴ ]مج تعا ہو ہ۴۱ ×ثى ٭
 یحوور۔ہ مہ ہہح ٭.م ٭6 ٭۹۴م٭ہ۹٭ ۱ ۹ ۴۱۹۳۹ ۴ ہ]

 ۔حووج ×7× ۷٣۰ یو” 5 ٭٣ہ٣ ٭چج

 م۲۲۳۹ 5۳| ہ۲ ۷۳ح 507 ۳۹۰۰ ]می ہ3 ء۳۰ (
 ے۳۴ *۴ ی٭٭. م۳ ۰1۱۳۳۹ ۹۷ 0)]۳×۱) ۹ 1 ج78
 ۹+ ید: ۳×53 ۲۰۳, ہ9 بک ۳۴ ۳6 ر2 ۴
 ت11 ]۹ 317۲۳9۳ ×× +۹ ۳۹ ۱ ۰7۰1۹ ھ7۹
 ہ5 ےڈچ 55۱ ي۹ ۲39 ۹8 ۳۳ ہ٠, 3۴ 76

 5355 جور 5۲۳ ۴8 5)5۳۹ ۶1۱۹۰ ۲5 ۹۶۱ ٥8۳۶۵
 ٦× 895 ہہ ہک ڈ× مہ ۹۳۰ ۹۳8۴۱ ۴۳۳ ۴
 ہ٣ ٭ ور (| یف 83جمو٭ 88 ج۱

 ب1 257۴ ہہ ہ۱0 181 7 ۱ ک۹ 2:57 ۹ ٣۳۰۴7

 ۰×۰ جج ٥٢۳۷ ٥ ۴3۲۹ ۶۳ ۹۹۳) *ت 1١ اذِإ لال ََإَقِل

 ر خو الرآج ۹:۳ 315 ٣5۰۰ ۱× ٣ ۱19 ۱۰۳۳ہ
 >2 دص ×× در. و. 97۳
 وج ی وچ ٭-ک69 ٠۲۶ ۴  ک9 ۹911851 +۹19 ۹۹815 6

 بب ہم۱ ۶۹۳۰۳ ۹۹۳ ٭قي ۹و٭١3 ٍمو و۹۹۰ >٭٭ 9

 ہل ۹503 ۹)۹ ×7]ہ٤ ۱

 ٭۔قیو٭ 33 ۹۳۳ ع38د) بص ۴(1 ا۰: وج ھ٤) او٭
 6 ۹۹ ہ7 7 م۹ ی٭٭ (م15۲8۷۳۰۶ ۴۷ ٭٭)7۰) 2
 حق ب٣  م) بب ل6 م5 ۹589۱ ک5 ر۴5 ×۱۲. ۵

 ۔ےے+د می ڈئ ٭٭ ۹۹8 یب. مہ ۶۴ .۹5۱۳ ٥۹۷۰
 دمے وج 1۷× 71 8 ۴79 7۳3 ۳۳۷۳۷٤9

 ۰۳ >۱ 36 ۲۳ یز ہجى ۲ ٭یة 6
 7۳۱5۲9 95295 6156 1۹1۹ 5۳۹ ×5 ۱1105 ا569 جہ۱
 ٠1۶5 581 کاج بات بے 59ہ <5 "م۹ (۳5۱ 1 57
 مج 0 ۱8 ہ۲5 ۱۲۹۴ *۱5۹] 18 ۳۹۷7 ن7 ۳ج ہ٣
 یز کر1 ۳۳7۳+ 51 ۱۶۴168 ۶۳۰ ؟ا!*912 1751 ی٭٭

 ت11 ]ب۹7۳ 1 ۱)۹ ) )۶ 3۹ ے۹ 6

 ہی وج ۱ک ]جج مہ ذ۳ ك5 5۳ 2168 5555 ہے
 کرو ے7 ٹ۶ ۱9117۰1 ۶5 ۱۶۳۳ : ۳8۲۴( 3719317 ۰۱ ٥۵۳

 (م۶] ٥3586 ۲٣ک ۴٣ ک5 (6181 95۹ ٤ یموقل رفغا بر
 نوملعیال مھٹا ا۳ ج٣ ٢× ۳٣٣7> ۹۳5۰ ,.٣۳٣۳*

 ڈ٭ : 5ا۹۹, 91 ۳۹۱۱ 51۲۷9 ی۶ *ز۴۹ ۰ 311۴۶ ۳۴
 ےک 56۳5 چٹ ٭زع-.ہ 5۸. 0۱۳٣۰ ۳۷۸) >۱ اچت7
 جی. *ی پو وع. ٣9۳ب ہبہ ۳٣۳٣۸ ٭ہ 6

 ]۔لر>۱ 1 ۹۳۲57 ۱ ۳۹, 5۳. ہری ۲



 )یو 8ھ ۹9قف؟تی][ م٭ ۴۲۳ چو (٭0) 6
 ڈ7. اکہ ما امد ہہ( 51 ٥۹۳۴ ۱۳۰چج ۱

 دا5 ۳۰. ٭3قاج مو مو ہ٣" ٭ہہ؛ < وت
 مہ ج (ہح)-۰کہو ۴۱۰۳ "۱۴۳۶ 65 ۱۰۴۱ 1۹-۶۱5 ک5

 جن. 3م ٭*ت8.٥8 ە تٹونیالئاکاوُساَلَؤاَدَو نرَدََأَلَو

 ارننتَدیوعنَ و ج۴. 9۳۱ <۳ جہ. ۲۳۰۰ ى٭

 وچ 2۶۳٣ ۰85۳ا ۴7ہ 1۱ 57۳ 3ہا٭٭ ٭٭۶1 7
8415881 

 جج و٭۱)3 جر مج. ْ ۹ى ٭٭ و552 واک
 نحو وم ہ ۹٢بو ہ ۹۶۰۱ 7۹۴ ۱8۳۱٣۳۹

 ۷. ۲۳× ۹ 7 (32)-ک9 ۹۹۴۱۹ 717779 ۱ اڈ(۲۳ ۰ ء۲۴ "7۴ ٭
 ب3 89۱ 5۳ ہ۹ ٭ج ہی ر8۹8 ۰8 5
 -]٭ ہے۰ ۳ ت< ا۲۹۴۳ یب۳ ٭ ۹۳۹۴۹۰ تك۳6
 دجررسر ٭٭ 9١١ 1۳ <5 ×5۳ 5۴۰۳ ك۰ 5

 د15 ہ۹ ۰ ہداکذآ ۳۳ مڑ ۹ 6 ۰۹۹1 ۹5٢*
 نہ ]رو8 ہ6” واک ئ۹ ٭8 >907 ۳٣۹" ۹, ؟

 مم۳ 3۰۳۷۳ ۰إ ۳ ۳ ی۰ 7 ہ باز
 .٭٭۱ ہ9 ۳ ۵۳ ٣> ٥۳۷۴ ء۹٣ ×تتطز+ج۷٥۲٭ 1ا65
 3آ مج 3۶۳۴٣ و۰۳ مج. ب١ ہر ×5 ×۳9 ج
 ک7۳[ <۴ 7 ۴ 175 ۱ 71۹13 ۱9109 85

 ہو یک. وو ۴٣۰ ۳6 ٠۶× م۰٣ بو. م٭1 یہ کج ٥
 ہہو حج ۹۹۱ ۹۹5 ۹35 ی٦ 51۲۹۲ ۹۴۳ :

 یم عو. ہرج ہ -تجر وک 5۱ہ8۱
 7635.۰۳۰ ۱×۳۳ ۹۹۴ ٢٤٥" د٥ ۷۳]ز55 ٣75ا 75
 مح ر ]۳× “مہ 5 وکتج ہ7 ٣۰ 5 >17+ دات

 55 ۹8۰1۰ *رو٭-:[ جی 5۳۳۰۶ ۳ ۹۳۰۲ ڈ3وچ٭
 نکا

 لنَمالا نایلقلا دزت الو _ وک یک ہے. +0
 ۹بد |5 ۰۱ ۹۹۸۷ ۶ز >7 ہہ ہباخا٭م یو ۹

 ہحو<۹]۲ مبکەر ۱ وج (3۳) 5۳9 ۰5۹۶515 "1 ۴
 ۳ت۹ ۰ 7905 کی. ہچج درج رک (ہم۳۰٣ر۔ 51۳ 91۴۲
 5519 885 ہہ ۹٘ ۹ 5 6 مت ۴۰۳ 5 1۱
 مج +85۶75 ٭ ج٭ہ5 3۳5 5۷.۹ !یر<۹٭۹ ۳ 3۱۰

 (وججحر 7+ ۹1۳ ,7۹۴۳۴ 6117 5۳۴ 315۲7 ۳۹۶1* 5٦76
55۱ 11× 

 اڑاب اةَههاَحار تعا مهتتارح اتر جاب دور ٭٭ ہ8
 ہم پچآ].).ہ ۶۹1+ ۳۲۹ ۶1۳۳۵ ۴۷۳۳۴ 73× ۹ 5۳
 4858 ۱ 15 چ ٭ ٭8 بص٭ ٭ وع  ج٭ەرو
 ۹318) 5۲۹ 576 5٣811 5۲۰۹۴۴ ج5۹٥ ۰ا۴ ۹۴۹۲3۰ 1۱
 ما ٭1۶7, ۹۹۲۳۲ 55۰۲۰۷ 5 "۳۷۱ 3385۱ (۴ر,. 99
 بروہہدو 137+-۳م)۶۶٣۳ ۶ ۹۱۲۱۳۷۹ +7 : ٦۹۴ 5ظ ۱

 بور ٭بج ٴبج 1103) 1۳۰ ۰۲۳۳ :9 ۹3۹۹ ۱)۴

 ا 7 -۹

 33 ئی تپ پاپ اپ پاپ دی ہی نی دب

 ہا اون تلںااسب سیال عج لاَ ا
 | رت نماومیتاو قوصعمئت] تو رس لاقح اج اجَو ٤
 ے1 عاراکا ماہر م و را فلا 0ل ود لام دن ا<
 2 دام اوس ل5ا ڈو ںر کیل رکا یر تالا واک ا٢
 ٰ 1 لو 2ارٹؿک اواض | نیوہارسش و یوعتد توعتل ٌ

 1 انت داکا عا تاض اتر وہالسالا یایلفلادرت 7
 ا و ہ اڑاش آرا بود نیم اددِجیرلَت ءازات

 ج1 نازاند نی لا نو رالا عر اول تک یخ لا 7
 ا ارجا کالو رارااو دادابجا واش ھر ںٹ نا كئِ ا
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 >] یب لحد سلاد ئدلاوِاَم لْرقغا ترەاراتک
 آ ییا رت ال2 ایام عالم

 ٰ ۃاناَمالِا 2
 >یرم ہیک ۲( 2

 2پ ہوُيّيلا نیٹَلاولاو -_۔_ مےں :

 اٹ ےس تی تا
 یش عم وک مرد رن یھ م۳2 نھ ویر ہے ےک جر

 مدر جو ہر ٭ ہرہ بو ےہ پڑج٭ منو 097 یمز
 ٭ یبکو حبب٭و جب ہو ۳ ) ید ) وک عويبو ےےج ل9
 ہ۳ا, ا577 ۳۳7 ۲۳۳ ب۳۳7 ہہ چہرہ جہ
 ]ہیچ یجب بچے ٭ج ےہ ج < ]رجم ہ5 يچج یو
 ما تت لو جور محر بج ہزوب ورجج جو مور یەدز یو
 و٭٭.7 ہترک27 ہیرو جج جدہ جوہج نر ںح) 7 یچج 6ر5 ت7
 ع۰ ٭ وو توا تج ہہ وجر یمز ہ> یو
 ے!ےبجسحو وج و من ٭×ر بب ۰: ٭ڈبیووہوج ہوجلیچ
 >×ج 757کر مےر ہر ہرجوجوویسر ]وج تہ مج وجد جو
 جت بیج ہہ 7 بو7 ×۳ 777۳7 ر ب77 7 تی چ
 جور نہ !رتبج دآ×+رجر3) ر۱55 یدر وچ جرم م۰۶٢7
 نج ردبج سک بم ۸3ہ مج ]محو عبوتوج یوچ
 ہہ ۲ مور ×۶ ہر یر وج یڈچ ہہ أصج ہیرو ود, رو
 حت جج ہروجح جر یجج چو رڑ۶ہج ںنج یہ ٹبجج ہردروبو)
 جرہج+ور مر ی ہو ہوججک  ؛ ٭ 5 ڈپيسیبیم ہیرو
 7977-7, از 7ج تا 7چ دا تر دہ دت کے 7اا چی

 کج یج ہدیہ ہوزووچ ےہ موہ یجج ہو
 ط'و۔مںچیجاچ ٭و+ر

 ہ7 +-,807
 ہجج وج3: ہو5 جد

 ہںوہ ےہ و برج موم تورچ 0 وچ
 مر وج: بہو ۸ ہیر د5۷ ٭۔) ہہ ہہ. یجژڈ

 ید ×جہ ٭قىیژں جو ہو 7ج ہجوو ڑجو-وجو

 رر جہ جوڑ,



 ۳تی تا 77ق 122: 707ج

 -۔ٰحٔٛو ہم ×۱ ہم۱ ہ٣ عج ء۹3 ٭ج ٭

 ۳ج ۹7آ 3۹ ۴7۴ ۹ ۰: ایج انشا بارَو ُْ٘٘
 ۳5۴۱ ۹*۵ ۳×5۱. .٣> ٭ہ حج ہج ]نہ مع

۴3۲87| 
 جہ. ۲7 ۳۰۳ 70۰۰۳٣٣ *۰ دو رس 768
 8۳ت 5۸ ط۹۶ 5:53۳٢ ۳18:58 ۱۱۹۷۰6 691 اا۹ "1 ۶
 ہہ ۵ 0۰۹ ۹۳75۹ ۴82 7۶ ۱۹۹۳۱ ۴ 77۴
 یو) ×يم تو ؛ 95۳1 5۴۴ ۹۲۶۳۱ ہم۹ ء۹٠ ا۹۳۹ '؟۹۹۷
 3٭ و. ۹ می ۸۷٣٣ 5ہ 1 5 1۱

 ے۹7 1833 ×7 ۰۳۰ہ ب٭ ۴۹ 9۹۹ ۱۴۵ ۰۱٥٥5۴8۹
 جو7 5۶۱ہ: مج *۵ ٭-]× یب. |۹ ۳٤

 ج۔٭٭۱ می٭7 ہ8 5515. م۴٣ ۳ ۶۲7 ۹511 ۱)۹۹۹ ۱
 7)1۲5 7۳77۳۴ 1 597 51۹5 ۹۲۶1511 ۴18: إ.-

(359) 
 ٹچ >۱813 ہ؟نہ. ٭٭٢ ؛ ٭٭٭ ٭٭3۱ یەیر
 “۔یوجوج”  ح وہ. > 5۹ 5۳۳۳7 (3:) ہ۴٠ 6

 ۔ج٭ 8 ی٭ ہ۰ ہہ ٭ 37ج (جچےوا٭< ۷
 حج ۱ح۳ ہم۰ "آ۱۱ م ۴ك ہ8۱ ۶۳ ٤5 ه
 ٭ج ئی) ۰'۹ : 3 ۲۴*9۱ 5۴۹ 5۴ 7)۶ ۴ 5
 ہ7 ۰-5 ۱۱× : ول ی3 م۳۹5 ۱۳777) ہ۹ ۹۳۳ 7۰:
 موت ٭7م٭٭ 55 :ج ۲ ۹۲۳ "۱ ٹا ھا 8۴
 قت ہ5 3 (4ج3)-5٠ ۹ >5 ۴58۱۰۳۰۰۳۴ 5 ۹
 5 1 جے۳۳ (ہی۰)ر-م7 ۰۳ 3 ۳8۱٣۳۰۴ 1۹ مہ

 )ا۱۹1 7. 1 9 ی۹۰7۹ .۔-۔(37۷58))

 <5 ۴۰ "۰-8-۵ ۹۳۰ ہ۹١ 7 ١
 (حئا٤)-56 ۲۷ ۳ >۱٭77۴ (>35)-یک٭ 385۳515 199۰۳. ۴۴
 جب 216114 101۳1 211 9۹ 97۹7۶ 71۱651 ۹۹۰ (51951141 ۴۲۹۳۹
 جیت ٭ہ ہت ترک ٭م٭ ۴ "۲ہ. ء۹۹ ۱

 بقص ××٭-ت ]۹ک ٭ج<ذ . ۸۰7 2آر ک و۳۱ 1
 ہ۳۷ ء۴۳۳۰ ٌنژواک (ہآرسگ م٥ ٭٭ 5 )"۴
 بج ]۴ ۷۹۰۳ ۴187 ۱ "۳5۵8, 77151 ۱۰۱ 4 7+ 7

 ×ز م۴ (ء۹5) ۱

 نیلا یکن - رت >7 ۹ مچ ۹| ہ8 >۳
 جج ۱ ۴ 5< مہ 58۳ ٢۶٣" 187+ ٭:٭رإ 7: ۶۱

۱( :181۱8 ۹3131188 

 13ہ ]٭ 9م : ن۰ "چا5 ٭ہ۶ہ ۹ب" ۲ ×۹۰
 )7۹ 775 3 وج١ )7 ۹ ۱ 7۴
 )5-5۹ 5۱۷ ۴۲۰ .٣۳۰7" 5 ۹۱ 55۱۹۰ ی٭ ×۲
 ۹ 2ے ۶۲۹7174 ۵۷۷۷ 6۹۹1 ڈبل كو ۹ ۹74+6

 8۱۷ک 5۰۹۹ 51 ۱ ۵59154 ۲879 1155 ۶715 ۹۹ 6 13 7٤
 ف38 785 ۰9۶۰۳8 181 1۹577 51۲۳۴۱ (۴۱۹۲۳ ٭۳٦٥٠ ۳٤×

 ×75 ۱5۱ ×5. ۱157: 5174 7۰۳۶ ۶ ثر۹ ۹۱ ۹ 6
 مٹ: م557۹ م٭٭٭ ہ چا5 5×9 ۰۹۱ ۹۲ 5 ۱

 فا )7 ]چہ _س(0350))

 لَا  ۔مج جم ہ۳ ہہ د۷۰ ۲8 دت وجد
 یاور 9۰+17 ٭٭ ہ۴٦۹۹ ۱۹۷۴5۲5۶71 14)5 11۹ ا٭٣

 | ۹۹75۹۲۴٦

 عا ۸۹ 5۹۹۰ ۹۸7: : ×3ا٭ ہ3, ×95 6)
۶ 8 ,۴1 ۰۳۱ (38) ۲۹" 237 57۹۹ 15۹ 211 

 715 (712) 77۶ ۴۰۳۹۰۰۹۴ ۴۴( 2۳714 127١٣

 "ہ٣ ۳ہم ٭.۹]٭۴۱ ی٭ ۹۸ ٴ-٭ہ6و ۹۹۹ ۶5 ۳٣×
 نج .+ بج مم عج چيپٛإ ہو وہ ٥ڈ

 ک55 ۹ >۳ 3 جج ٭چ[ ٭٭ ,م ۷٤۴
 8۹۹۴ ۳۴۸۳۲۴ ۹7۴۹۲۹ 38۲۲۹۰۶ ک5 71113156 (ت۱| ہم٣ ۹0۳

 ۰.۹ 53 1۱۶9۹ ×03 م۳ ہ۹ ۰7 55
 ۹1-52 5171 3 ۴ ہ, 7)۹193 ہ٦ ۱" 911116-17

 875 ٥/٥۴۷۳۴ یتو۹ ٭م٭ہ ہ۱۹۲۷۳۷٭ ثت8 ]مہ ٤
 چ٦ 1۳156 (٭, ہ۱٣ ہہ ٭۳۰۱ ہ٣ تو86

77۴ 5۹۹ ,2 21 ۲۳ 7> "۶:۱۳ ۳۰ 210۳ 

 (55) >513۰۴٭ ۲۹ ۹۳ ۴۲۹۴ ۶۶۳۱ 11٦٦

 15. ی٭ ۳۷٥٥ہ 1 مبا۹5۸ ۹۵ؿ ۹ج ود

 ۶۹ م۲ ۹۹ ۱۱۹ ۰ ك3 5۶17 ۹77۴8 ۹ ۹71۰ ..7+
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 اتر ج لت آو - لَج ×ح٭ جب ٭.). ج۱١ ×5
 59۶۳ 87 ۹۹ ××. جل نت ۔--۳۹_, 5 5۴۳ ۴
 ات ۹9 71415 *94۳۷[1 بر ×۳۴ 4)7۹15 ۴1 ۲8 1۱
 یی ×۳ 9۳۴۲ موہ ٣ ۲٣۴۹ ہ۱٠١ ۰۹۹. ۴ ۹

 ہا۷ا, 5ا1 ۶۳۰۴ ہ۷ ۱ ۹1 ۹:115 51 ,5٥۴

 َلْزُثَت نلنا اتمَک اتا دا َمَحو طا لعاکهي مس ومن ناک و
 انکا یل ٹچ لاَ شالا - طش ۔ ج۲ ج:٭٭ ٭ٛؾ
 67 ۵ اہ ز ۳۳٣ یہ. 18791 ک ۶۳۴۹ ج٣ ٭ ۳
 ے8 وجرو ہا 2)0 ]۰ 57۲۳۰ ۰۳۴۰ 7۴
 م1۲؟] 51۳ 5۲۹۶۴۰ ۶۸۱۲۰ ۹۹۹:38 +۹۱۹۲۰ ۴۰۹ ۱۹۹۹۲ ]

 ٣5 م5 ۲ م, ء۴۶ 87] ]9)5 51۹ ۲۰۰ :۳1۹ ۱٠۳

۹ ۶75 ۱717 577731 ۶97 ۲111) ۶۲11۱۲12 ۹7۲ 631 2۳۳971 
 ۹ہ ۳۳ م1 18۶515 ۱۹۰۷۷ 8۴1۹51 91 ۹75۲۴۹ ۴

 اتَمَرَہهِفحاَرت تا نق لت الا نت نا
 _۔ی 9۷۳5 ا9 ۳)18۰9 : ۰5۳۳۰۱ ۰ ۰ ء7+
۱ ۹7 [۹[۳۴[72۳۴ 187:۳۰۹ 215117 9۹۷۹۷ ,7 5۳۲۴ 2319 :۹8 

 یٛی مج ]۰ مج ح5 "۳ہ: :٢.٭ مج ۱× ۵6
 57۲6۹ ]۳7217 ۴ ۱ ک۲۳ 18۹ *۲۹۰۰5] ۹76 1۱ ٢٢۹(

 اًتهم الی ارح تم اھل جم اس ات لاتآا ر -.3]
 ہ9۷ ءامس ×۳× ۹۰۴ ٥۳۳۶ ۹۳۳ ہ56 50۳۶۷ ۹۳۹۹ ج
1 ۹۰ 15 :57× ۹۰۲۳۴ ۱ 7875 7۶۲۳۴ ۱۹83 

 ؟چہوا ۱5۳۷.۰ ۶5۲۲ ۸۹۹۱۹ 88ب ۵۱8۷1۶1 ۹8 5

 ۔ےہو۔۔ہ<٭ ہجإع ٭ق : 1+ ٭ ×5( ۹۲۳۴۳ ۳

 مل3 ۶۷۳ 5۰۰ *۳۴۴ 16713 ۳۴۲ 57۳۳ ۶۲۴3 ۹61۱ 5

 2۳۴ )3]٥۲۷( 1۴ 775 ۹۹۳۰۳۱ (3ئ)-_۹ ک3 8۰:

 ٭7٭ 5۰۳۱ (385)ر ٠٠۳۴ : "۷ (ہی۳ (3ج5)۔ھ٭ھ ]8٘
 جج. ۴۷771 1۳۳'۶7 ۴] *۳۴ ۹۹٭۴ ۱

 م۰۹۲ 5۴ ۹1۹۴۴ ٭.1؟۰۳ تچ7 *۹--([8
 ۳۱۰۷۷۳۳ ک۹۶ ۰۷ بہا ج5 ۳۴ ۹2۱۸8۳5 ٠

 ف5 مم ۰ ہہ 8(:ج ٭ تع ٭ ٭ی 8: (5
 ۲۹ ۳ ہ67 ے(٣3۷ہ]3))

 ہ75)8۱۹9 9۹ 57175 (3ا1)-ك٭ ۹۹۰ ۱۶۷ 7 7
 515۳ (3ئ)ری؟ "691 ڈی 861 ٣۲٠٢ ہہ كا ۹۰
 ۳۳۳۴> 715۱ ۴1 5۲۹۰۲۰ ٣۷۹ 9۲۳۴۷ م۴

78 ) 151 [۱۹* 57157757۴ ۴۷۳۳۲1 75 ۱9:۹۷۶ ,۴6 ۹19 

 551 *-.۹ ۲ ۲ج ۲۲۴۳۰٢ ۴ج۱ ٭٭٭یج ×77۲۵؛ ك5
 9۹۴۳ا ۹ ہم یی. کا ہہ 5۰آ ٣۹ہ

 73۱57011819 ١ 1)۹ ۴٣5

 ی5 ۹۵۹6 جہ ۹۲۲۳۶ ٹر س7 ر8۳۴ ۶۶۴) ١

 مہا د٘ اا۴ د۱۴ 55 71 م, ×۰1 ۶۴ 5۱۳۳ ۴)۹
 ٭٭٭ جڑ ۴۱۹۹۰ کتا 795۹۶5 ,"٥ ك9 ۹۹۹ *ہ ۷۳٤

 5 رشک وا تال 1

 و 31 ےک ےک 7 راتجیلْعت هك و

 . تر را
 ہا نانا نکو ا لعن الا لو نکا ا
 اد1 مدد ارد نہا نم لا و نو ڈو عت الا نش لاجعی ا
 0ش یئوھسقاقتع ا
 ا21 اڈييشاموح تا امک ںی یف املا تلک ا

 نا نک نکل ما یت نما یخ ا
 رت ط0ایینلتخ یو
 21 وع مِهي دارآرمآ ضتلا قنمی دْیراَمَا

 ات
 نا یکم یا ۂ مال اکا کم روش نا اج

 ۶ ست
 نم انب نص ون نمہ ۱ ٰ

 وان نظم لات تم :

 مر و بب بج. ×9ر ×× ہہ د۰ ۰ ج٭ ج8
 ےہرہی عجم ووویی ہبجججورچ دہ عبوبچ 9چ مڈوہ 7 (مر

 وج بججم کوہ ب5 مہ بد وج رو جج مم! ٭٭
 تہ 655 مج ٭و3 جج ]وج یس قرج مج 9ج ہ5ر) یر
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 دون یر حوا اترا
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 5757 ۲۳ 77 م77۹ 09ا27 ×× ۔.-(ت]1)ہ) ۴
 جج ]آج ہ5 مہ وج ]وج ۰ ہہ صد و۰۰۹ مت مج
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 3٭۶ ٠٢ ۹٭٭٣ وہ. مت وو 8 ج ی8. 5 ۹۹ ۱
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 ج-ہ.٭ 37 ۰ ×× 515۹ 5۲۳۰۳۱ 3ا 5 ۳
 مب٭] 7571 57)575 ک۰۹ (3 (5۱۶ 91۴17۹ ۱ ٣٦

 اکر ۂَل ُنَعَجَيَمَا ندُدَمَْْتاَم بی رَثا یتا نِإلُق ۔۔٭

 2۰۷ 5۰7 57 ( ,۴17 ۲۲۳۰۶ 775۳ 5٥7۳
 ہ33, 1۳۳۰۳ مںو-٭٭ (۹۲۶ ۰صه/[8۹ 3: ٥۹8

 ةب 5ب ٭ق. ٭٣٣٭؟ ٭٭ ٦ : م٭٭٭ ۰ ٭
 37-8۳ 8۳ : [۴6 "9 ۴۲8 8 5 ۹۹-١

 قم ۹۹۱۹۱۱ "8 58 ٦ (م۳۳۲٭ 187 ۹ج 78757
 ہ١8. ۹۹8.8۰٣ 8 أحیو× ۹۴۳۳ ۳۹ 18۳۰ ۱۲۴۹۰ 5۲7ت ى۶
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 ۹1۹ 9515 ۶1 5578 717۴9) یڈ ہ1, 97 5191 ]۶- 17۹ کر
 ۹۰ ۳ ۹ 8۳۰۳۶۹۶ ی5ا 5۲15 55۳۶7 ۹۳۳ ٭۶۱

 ۹ہ 59 ی 7۴8 م13۲ 71۱ ٢۹55

 ف۰۶ (53۳۴ ۲۳۹۱8 115۹ ۹ 2 7۴5 ,٥ ۹۶ ۴۴۳ ٥1۹۱
 یچ) ۱۷۳ "ج7 ۹7۹ [۹۱۰۳۳۳٣ ۹۹۶ہ 56 ۹83۲۹۳ 85 ۳ ,٦

 ۹ 37۰ ہ7)2 ۱۱۳ ت3۹ ۴۱7 ۱۹۷۴ +۲۴ 43) 9۴ 1
 5۱6 ہر5 2۳ ۹۲ ۰۳۱۱ 5 د7 ۹۹9 1+ ڈ0 ٤6

 پ1 *5۹) 51۹ 715 ۹۹۳7 ۴ 81۱

 اا۹ ٭ ۲۳ج ٭چ٭٭ ٣× *۰ ×۰ نِمیٰضَت ا ملا

 ادََسِيلَخ نِمَد ِةْيَدَی شبنم ُكَلَمَم دَتاَي لّوَمَع چ١

 بج و)-٭ جو م×٭ ہ× (ا577 نِمیْٰفَتْما یَا
 7.1۱ 5۹۹۷۹. "372 ۹1154 8۹ و ۳۹۴ ۹۹ ہہ (۴ ۹

 85۹ ۲ 7۱ ۹9۰ ھ۴٭٭ 85۲ ٣" ۶۴۰۴۰ ۹۰۳۹۹ ٭
 بر! 9۳1 7 مج "وتچ ۴ ہہ ۳۴ "3 ۴
 ۰7۰ ×۹۹ ت2۹ ۱۳۰ 777۴ ۳٢ 57 ٭تہ٭ ہ٭. .ہہاو و
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 ۲707 1 ۰97۰ 287 1۹۳۶۰ ۹۱ ,۳ .٣۰×
 ٦ (٭ *9۹۴ ۲۹۰. ۳, دھر٭ جت. می ×ہ٭ م۳
 ۹8 2 کی3۰771 73۳ ۹۹۹7۲ *۲۵۶ 1 7
 58 5۲۱7۰ کی۶ ؟اا7۹ ہہ 51۴ 5۲۳۸5 ۹۳۲ ٭۹
 ]۳ ۴97 5۹ چت ہت ا. ۳ ت9ا7 0اک
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 م3 ید بہ 5855۱۷35 ۱73 ٭ ×8 <
 جہ یئرم 3 مە٭ی٭٭٭ 1 ہک. ٭؟ ۹۰ ہا ۶
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 ×۳۶ 7 535 ٥ 5:٦7 ٭ہ٭۹٭ ہاتچ٭ ء۶
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 ]7چ 777 ۳777]27 7 ک7 7ر



 ۔۔2]۔272...۔۔۔]۔] 72 ا7 22202712 ص7 تن ترھمسصتکعص-سھُکافھسھسسکک و یم تا ا یم بم شر وم ھش لیگ وار ے اس ےہ تو یقحف رب ےن تیس تو صا س تہی جم6ھق٭اع یا اکا ا ج8 یت 1۶ (ھ٦7۳7

 حج ٭ج75ی 9, ٭۱ ۱۹۸۱ ۳۹۱ <یک ى۱ ۹ ء8 5] "ا۰ 84,
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 بج م3 ]م5 ہ۸ 8۳۲8م >5 ۶۱ 75 5
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 تتدنیای یرمس دیسی کن سی س- مج
 ٭.محججن جم ٴ مت یہ ٭۹| ٭ی ہ[[٢۴-
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 58مج ۶  ہ۹ 7۰۴ (٭ ٣ <٭٭ ا٭چ ہ۸(
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 ہہ ئ3 ہ ا3ج۴۰ ی ٠۲ 1۱ 5006 كا , ۶9
 ہوم ا ہ1 27 آ91 ۱۹ ک۳ 7757 70717۳5 7۹ 7
 جر یہ با. ۱ جہ۸ 7۶ ۱188 ۳۸۹۳ ۱ ۸۱ 8 71+
 ےہ پی۱۱ ۳٣۷۳۷ 1+10 ہ9 ×۹ ۳ تا4
 ۱۱ 55 :۱١× ی۶ >7 ہا ب۴۳ ۴ ی۴ 3

 3ا33 مج ا3ج ہق 1 )۰و5 ۱۳ ٣۱
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 ۔ےہہ جور مد ۳ی ×× ٭]×ہ ے(جچ٭٭) بم 7
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 ۳1 25۹۰ 55 ہہ ×۳9 ی ۴۳ ۴۹۲۰۱ ]75 5 ٤:4
 جو ۶ہ >۲ ٭۶۰۶ ہ ہ۳۰ )>7 867 37۱

 ہک 179191۰۹ ۹ ی۶ ۶۲۳۳ >5) ۹۱۰۹ ۴ ٤
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 8۳۹ <۴ 77 - مج ۹۲۴ ۴۰۴۲ 8۰۹۳۴۳ ۱ 7 )۲٥7*

 اتنا لک كر سا کد اَو - لعبت یو ۲۳۳ ۹۹ ۴
 عج حج و کک ٭ج5 ہ۳۳ ۹ہ٥٣٥ ٭إ ۹69۱۱ رک
 ت5 ک9 7۲۳9 ۲۳۰ ٥5۹7 ۶۱۹ ک٭ 71۳5 ک۹۳ ک۹۳
 و <۴ ۹۳۳۷۱ (۸] 75. ۹۱۹18 ۹۱۹۹1 ۴۴۲۰۶ >8 7+
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 (ح:)-ي 5۹5ہ >7 ہقاچ٭ ۹۹ ۲۹ ۹۲۳۳۱ ہ۹: 5
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 و3۰ 8۲ ٣> ]م5۲9 59 35117, 4 ١ ٦۶۹۳۰7

 ہی ۵ھ ۹75 3۱۹۷۲ ص۰ ×7۴ ۳۲۳-717۳ 6< ۳۴
 تر 3533 )38( ۱۲٦۷۳ 237 ×× ۱ ۱۹۳ ۹۵۸ ۲× ٣۳

 38جج: لعتبت یک ۲۹۲ و1٥ ۵ ۸7 >۹ ا۴٣ ا557۹ ۴7ا ھ۶
 ج7 ۴٣۰ × <8 5۹9ہ ۱١١۱۳۳۰ م7 .۔۳۶۸٣۳٢) 86
 یڑ لحبت 591 وآ8[6۹5 ۳۹ ۴۳ مچ ةیئابھر ۹[ (3۹7

 ںجک مک حج مو ۹ ٠۳۰ .]-٭ یى ك٤(
 مالسالا یف ةینابھرال 51 25776 791 191:6۱ (۴۰۴, 8

 *إ[99188 ةیئابفر یو ۳۹۷ ۹15 71۲8 7۳۹4۴۲7 571 ی۹۰ ٥3۶1
 ×جق <  <۴ وجوہ ب۶٣۹ ۹۹۳ ۶۹57“: ۴۶1۱ ۹۰۹۹

 ۹7۱ ۳)۳ *۱] ہہ, ب۶۴ 2۱۶5 ۱6 ۶۴7۰1 ۴ :73)٭
 >+ي5 8ہ ہک ۲ي 9۹9۹ ہ8٥ جج ان مج م1
 )ما ک7 م۱ ۱ 5۳5 ف۹ م۹۷ ۳۴:8۷۹ )۲۳۴۶ ۴۹۱ 5۲5
 1 یہ ہر ۹719۹ 7941 71۴6۹ کا چ1 ۱۶ہ ۴7

58:564 

 دات. 77 37 5۱۳ ہ ×۳ ×۶7 یر ہ5

 ۹۶87 ٢۔-(5858٥)

 ی2ج 36 ۳۳٣ م۳ ۹198 ہ۴۱ ت ٭٭۶ 3113۹ ۳۴( ٢
 ہ×: ہہ 1۳۳ ٭اج 57, 8۳۳۷۳۶ ک۶٣ 5)۶ ( ۹57 *ا5۱ 5353, 5
 لیللا مایق ٭ لُناَةَكشَِن ہک ٣ 086, ہ٣ م8۸ 8
 جم( ۱ 76 ٭*ہک515 (583), 5۶۳ مہ, 5۹۳ ٭
 3370۴ >55 ی2 ۳ ۹57 ۶5 ۰۲ 513 58 ۳ ۱
 ہ5 فی57 35, 6 ۹۳7 3۳۹ ٥1۹۹ ۱۳۰۳ ک"۲ 77 ۹ ۲
 جم ۳۶ 1۴ ٭اجا ,٦۳ 5۳5 51۳5۳7۶7 ا7جات ۹۹۴۴ 7 7۱

 ظو ڈا یں - و ×۳ ج٭٭ ۳7۳۳۶ ۰: 7
 مو "4 ٛ٭ 29۶ ۱۹۹ ی٤۱ ہ۹1 11۹۰ م٣ ۳۴۲۷۶۴ 5ا
 <۶ م۱۱ 5559 ۹ یے 1409 ۳۳ تو۸۰۹۰ وو
 8گو <۹ پ یصت 7 در زآف ۹۳۷ 3۰ ی٭٭ ہ۹ ۹۱7) ہ٭
 ۹۶۸ 8۱۹۷۹ ۲6 ۶1357 ۶۱1671 ۲۴ ۱ 577۹ >18-)٭۰ ۱ ٭
 بج وج]چآ ٭٭۱ یے ۱ 93۲ مج <٭< باع ج7

 ت1 ء اطر یہ5757 یتا ۳ 5977 51۹ ٢:15۱ ٤َا ان
 ةلا روح ام ہہ ۹ ٣> ہ3 ×  ن۱ ”٭٭ 7ہ

 ۳ ۹ 37 ×۲7 یئ) عج ہ3 ٣ہ. ٭۴۰
 ۹7 یر ۹۰ : 3۰۳۶۲ یے 6, 313015 ۱۹ 871 7
 م٭۱ ہے. م5, <۹ <ہ 5۹۳۴ ۱ *۹--(۹۳(۳ بم )5

 ہ43 9 ۱

 -جح< ٭ہ <٭٭ ید)ز ٭٭٭:  اظَءََُم جو ٭ د5 ہہ ٭
 ۹ 5۳975 ۲٥۳ ۹)5 8۹ ب٭٣ ۹۴۱ 1, 7
 7:11 ۳۰۲ 2095-۵ ۹۲۳ ۹1۱ 5۹۷ و۳ قی. مم ہ5

 21۹ ۳۹-55 51 ۹ ہ ۲۹3۹٥ ج1۳7 ١ ٣7

 رونآاڈ ٭حنو پی وچ ٭(٭۱ 5ل. 3106588 ھ۴
 ہی547۲ 8 ۹إ ہ ۳2۹] 75۲۹ 5۳ ۶۹۲۲۹۱۴ +7٤7

 ۹تو 8۹5 5۶ 6 5075 ۶۱ ۹۰۳۶ 6 ۲-۳ 7171۱ ٣۳

 1آ 977 77 ی5 ۹۳۰ <7 :۱×ب < ٥

 نیں ٭×٭ ×ت  ایَقَلزَت كيلَعوِْينُم اتإ ٭-×٭ 8٥ہ
 7ت7 ات 11 (312)-ی۹ ۳ >7)8 7٣۳۷> ×7 ۴ک 1862 ی۹۰ یے

 ۳< 1۶ جہ. -م.٭ چ۹ ۹ہ 7+7 ۱

 لِتوطاَحيَسراَمتلا ن َكَل كا - حبس ٣× 8. ۳8ہ 7
 8515۹1 ۴91۱ ۹ 515۹5 518 5101156 حبس 6 ةحابس 18۱
 ×۲۳ ی5 81۹ 1ہ ر5. ٣۳۳۱ ہ8 ب 618 ٭*1

 ۳57ت ٭ ۰٣ ۰ى٣. 855 ٭٭٭ (٣٢:ج٭ 8۹7ج ٭٭٭٭
 85517۴۹٦ ۱۹ا 7718 7۹3 ک۲۰ ۱ ۳١۹۳

 ی3907 915377 7)۱۳3 ۱77 821۱ 1۴ 3۰191 ٠
 کك514 ۶۸۲۹ 57 371۴۳ ۱ 7) ك5 "1, 75۹9۰ )ک75 (ہ۴) <٭

 ۳۰ ×۳ ک۴ 7 *۴ 853۱ ۰۳۴
 ×7 ×۹۴ م7 ۳۵.7 5 ؟ج ۱ 5 آل ک٣۳.(

 وہ 3اد ہہ 58۸ ۱18 ۹81 4 8۳7 ۹۹۰
 ک35 5۲۹ 7



٦ 

 ی8 کاج ہہ ہر۳ 57) ۹. 71 ۳٭79 ۱ ١1۳5

 تولتیام لَا مم یورو تا5 یت
 وچ یورو جہ بی و ۱ کپ -ہووص تفا١ ٭
 ۳ >٭ ]*ق۱ 5[ ×5۹ ۹۴ ۶8۹۷۳ ×× <۱

 جب. یک ہہ ٣۳۳- وہ ہ ٭توچْجم 8 5 ۹٠۰
 ۔خجسہجج. ہ 57 8ہ ۳3,۱5۸5 ی٢ ۴م ٤(

 5کی5 ہ 023.۴ أ۰ 255 ۹ج ۴۳ 745 3۹۳۰۸۹ ٠۱۹ٛ
 ے-]و ]جے 1۱ ۳2۰ 955ج ی5 ۳× 5۶۹ 0۰

2۱ ۹۹8۳ 735 ۴۹1 ۹31 91× 

 ڈایہجاَرْمَمَمْهَرْمْماََ ھ۹ ×۲۳ ۹ ۰۹ < ج8
 بہ مد )۱ ہ۹۹, 8۰5۰۷3 ۴۲۳۶۸۱ ۶

 مہ ۳۳۴۶ ٥٥۳۷۳۷ ۳۰" 5۲۰18 ,١ ۴۱۱۷۳۰ 47٣۳۳۰
 قہ. ہہ ×٭ ×۹ ۹۹۳۷۷ 77 1 571۰۱ ٦۱۶۳۰۰۳۴

 ۔حح٭ 57 ہک ہ۱۴ ۱۳۷ م0 ہمراہ ۹آ ہی 7
 ۳۰ م۱ ہ5 ]7< (>)۔ ۴ ۳ 577 ٠.٣۴

 مو الیہجاَوَجَم ×ج مح ۳ج ہ۱ ۹۱۳۹, ۰۳ .×
۹۴ ۴۹۳71 37۳۰1 ۳۴۴--7 711۲۹ ۲۴۹۲(۹ ( 7۰ 81۳ 6[ 

1 51۹ ۲×۹[ 

 یپيم بج موج مج : 7۹9۰ ٭٭9 ٤۶
 )۱ 8 ۴ ج1 ی5 579 ۶۳۴۱ ا55 8 1۱

 ڑ۴ ۴3 ۴۹5 ک٭٭۷: ۹۹ ۲5185 85 ۴(5 ,7۸8۱٥۷۰۳۷
 ]جج جیک ۹1٣۳ ×6 ٭٭٭ 57د۱ ۶۳۴ا 1

 ود جہ, ×۷ ہ ہل *8۰8) 7× ۱ م۴ ۲۳۳ ٣۰۳۳۶
 کے5 د۲۳ ب ٭٭ هّ٭× ہ۷۷۱۳۵ 2518 5۲5 5۱۹ ۹۴۹
 جسم 3م. :×× ×۰ ۱ ک57 3۶۶3) ہ75 ۴۴ ۴
 -۔چ ہیوم(: م۹ 55 ۱,۹۱۰۴ ٭ اتاوج 7-۸ 8
 دہ چ بر پل ہم٭ 3یم ]موج ۳۳ ء۱۵۴۴ +5۱

 جج بج جج ہ >٭ ہرا ۱۹ ہ5م۹۳۱۰۶۰۳ ٠5
 یمر۔ی >۳ 6 ٣٭٭ ۶۹۲۸۸ ۹۳۳ ۹۲۱

 7چ ٣٣ یڈ ہ۴ 88 ۴ ٣۳-۹618
 )ح9 7 71۱ 1 71 7۳7 ۴: 748

 3۳ :×َص-7٭ ۰.8 ٭٭ "3 7۹۰۳۱ ۴۳ ۱۰۴۹۲ ٦۲۳:۱"
 ۔م۔ لِلَملَمردَمکلا لوا نيزکنْلاَر نرَدَد یو ۴ 5۱

 وص< :.۳م۰×۳٭ ةَمَتلا ل را ۹۲۱ ×۴۱ ةمعن ٣۴ ٣×
 مم8, موصمجح-چم ہ و ےہو7 داوکا ْ۔ص× 5

 5076 ص8۴۴ -.5م.].ک ہ ہمرک۰۹۰۹۲۳ ۱5 5 1971
 ہ۱ 7)۹۷۷ ۳ ۳ ۶1۲ ۱۹3۹ ۳۹۷ 7۹۷ ۹۱99157 2781
 3. 7 ہ٣. ×6 ٭٭ ٭۶ 1۱۹۷۹8 ۹۹۹۷-۰۹۷۳۴۸ 17

 یو۴9 513 ۳۹ ۶۱۰۹۴۱۴ 781 ۹ ب۰ ۱

 مرمو ہوم مڑ ×٭ہج ' بج لاکنا ٭٭
 ن×ہ ٭۱ ×۱ ۲ 50 ]) 768 ۹۹۹۳ ۳۳۴۰۱ ٥

 ےج ×٭ہ ×0۳ ہ5 ۳77 ۳ >5 و َمحاَذاَتاَمَکَر ٤
 ۰ 525 ۱۲۴۰۱۷۹۷۴۹, ہ ۷۴] ۹57 ی۹۹٣۹ 9۹80۲۹ 115

 :×ہ.!دح٭۹ ]٭ج × × ۹۰ 5۹7۹ ۹۲ ۲ 7۹۶
۱ 7 71۹۳۰۹ ۹ 3 ۳ 
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 بج خو مم حج پک ٠ م5۱۱۵ ۳ ھ87
 +۴ <3 >۳< 331۴ ۴8-78 711117 7)1۱٦3

 ئ8 جج ۹۰ ی۶55۹ >0 يا ک م6 یت 1۱
 دم۰ ہک ۹۳۳ ۹+0 آ6 چ٦ ۳٦

 چور >۱۱9۱ 376 ۹:5315 ی5 ۶۱۲۴۴ 7۲5] (۳۴)۳۹۱۲ لعبت
 ×م عو ہ 8 و ]ج بیس, ۳5  ۳١(١و (٠٠3

 ہو ہر 7 “لے (0۹89))
 جج : ۳+ 8۰۲۰۰ !مڈق٭٭ م٣ ٭٭ ہ٭٭۰ 17+
 ےہ ۔ںوہ جج م3 3 ہ ×× 5 عب1۹٥ ۹۹ 5
 مم ۱۴۵۱ ۱۴۴ : ۲۳7: ہہ ج٭ <جح ۳ہ ۳ ؛:(108
 ۔م ہ8. ۳9 5 110 9 8-۹ 9 ۹ ۶
 و ہہ ٭٭ د٭٭ ڑ5 ]5 ہ1 ۰ہ ۸۸8۱۷۰ ۶
 جس ہت 5ب ۱۰۲۴۷) 5۰ ۹ 1 5. 4
 ہار *ج ک5 ۳× (8 ۱375۱ 6) َكِرَرمْمارَذاَ ۹۹۰ ہ)ةّيلِإ نو

 ا

 ےسك ےہ ے

 ی۲ ہو ہ۹۹ م9 ٭< ۱1155۹ ٭٭89۹ ۴۶ا
 جح جو0 ہمت ہ:۳۹۰۲ (7٭7 71 ۰ ۱ ۰5 3۹8 )7-7۶
 858 هللا یلا لوصو 5 ۶۴۹۹8 ۴81 ۹۶۱ 58۱ 6 7
 3. "۴ وج بم ٰم ۹۲۹ ۹< 95 تو5 ۰8۱ ك8 ٭
 ہہ ٭م۹ >×٭8٭: ٤ ہہ ا(5ڈا ۲ 9و53 ٭چ8 ۶
 ہہ ےہ ٭ ج]٭ہ[ ہ 55ہ 8:۴ ۱۰۶ ی٭ ]عن×چ ہ ]وچ 6
 حج چہ ٭*ك جہ ٭ 81ہ ]م۱ <۱ ۹۱ >8 یەیر

 ات ۴/1 194 1۴3911۹ ۹۴۹۱ ۴18 ۶ے

 ےچ ×۳۹ 8] ۴, ۹۹۵۹ "۷۹۰'۶ ۳)۶51 ۹1۹ ۹۱٦
 ب3۳6 ۱ ہ×٭ ×× ×۰× ج٭ ٭ہ َكِرَرَْماََِذاَو ۰ ××
 یچ كر اَو 0 ۹08۱ یصہ 8ہ +۲951 ٠ ہہ. 377 ہ6

 ۔]8۰.5855٣1 58 ۹۴ ۴ ۳۹۵ 5۰17۶ 1 ٭ م۷ ۱--
 ی×88) م مج ۲۳۰ یب ۹۳۰۰ ۹۱۶۲8 ۱ ۲۳۳۳۴ ہ٢٠

 ٤ 7 ۱ی  5۳٣۶ہہ, ٥٥۴ 51

 ذی ءْنَئاَذ مال ہلال پار قرابت جج چت
 ج٭ م۴٥۰ ۱ ٭٭, ۹8۷۲ ت۳٣ لیکر ٭9) ٭85 ۱۴۲85 ٤ٌنْقاَذ
 یک 07 ۳ یا 0ج. ۹ ۰-۴۹۹ 77
 ھی م۲۴۳۶ ۰۱ ۹۱35۳۲ فا ہ2٥ "۱ 5۱ 5 7
 حےجچ موج ب٭ ۳۷7 ۱٣× ہ21 ۰۳× ۳۱۳
 ×× ۳5 (مم) ۳۳ : ر5 0۴ ہ۳ ی۹۲۳5 *۳۰ :.)ج
 یىج جو, ۸ مج ما دت 8ب 9< ۳٤( نر
 2311۶15 519 ۹۹3۴۳7 81177 ۱۹71 ۹۶۳, (ح)ز ( ۶
 مح وو یم) مج ڈ5 -۰ ی) خو ہ۹
 ۔مچہ٭<ے یہ (ے) ہا ۱ 9ا4۶ ×× ۳ ,7

 ہے بچے ہہ ٭٭ پلا کلام ۱ ۳ 6

 حج یيع ہمہ ” 8ت ٭ گ٥ ٭٭ 0 85
 ہم۳٣کا یب8 551 ۶۱۱٥۹۷5۷7 85۳۶١ 57۰1 ہا5ا زگ 7
 ۳8-7. ۳۰1۹ 1565 ہ1 ۹ 9777 ۴15 8157 7 ۹<



 ے25 37 ۹۳7 (311) ۹۴۹۳ : 5۶ ۹۲97۶4 101 ۹۱۴۴ ر

 ٦ ۰5 -طٌَم ١۹۱ - (ہتووچے ۳ر ء۳٠ ۹۹۱ 8 :

 اتارا و 8۶ ۰ ہ۹ ۳۸ *٭ ک۳۹ ۴ ۹ ٥۵۹
 ۔قزجج ]موم ۱ ۵ ہ۰ز )71۹ 7 35 1 1

 و وو مم
 ہی ا۹ 7۳۳۹ 3 1۹ ۹8۰1 185 1۹181 تجرتموی

 لابلاَو لخڑاأا یل ۹ ×× "۰ ہ جہ ××
 ہج ٭-ىی مج: ّگ_صع ہہ م۹ ٭۔ڈوی ف۱ یر
 71)-| ۴1 ۲۳۲۲۳۴ ہت 7ہ, (535714 ۰۹71۲۱۰1 ۰۳۴775
 3٭5 ہ55 ۶۸۹ ۸ ک55 3۳۹ 5۹1۹ ۰۳۲ ۱
 م5 :۶) ہ5, ۳7۳5 ک7۰ 51۸7۸ 1 ۹۹۳۳۹ مو +5۹ ہک

 5۳. 5۳ ینم!حى +3۹ ہ0 ٥۳۶۰ ہ55 ٭ہ ۴ 8٤
 مو ۳۳م. و. ؟[(۰ "م8 ۴۱ ٭ ا: 85( ۹٣٣

 يرر9٭2آ ہ ۳ق××؛ 8۹ ہ۱ م۴۶۰ ٛی×۹ 5۱۳ ۲( 3٥ ٥
 8 أمہ م۱۳ وچ ی ۲۹ ۱ مچ مو یی 6۶۷۹ا ۹۳۳۲0 ٤

 مروص ×٣حک ك٥ا ۹139 >5 ) ۱ ۳۶۰ یک 85۹ ٭ہ ہہ ۹۱۳۰۴ ہ
 ×× ۹٣٣۰ ..۔(.جت و2, ))۹۷۸۸ !٣-۶

71۹18 337 

 ڈ5 ×4 ۴۹ ×× ؛: رج٭ ہہ َلِْيلرك <٭ :)وزچ٭
 ۹ح) ہم 7۰۳ 3۰5 557 ۴۰۳ ۶۹۱ ۰188 : ی۴
 ×× 8.۸ ا٭چ م ہہ [جچ ہم بو مہ وہ

 پ37 ۱8 *۳۴۷ 8۴ د4٥ 85 )۹11( 85۱۹.71۹ 7٣×
 و۸ >53) د۸ ×:1137 ۹۹۱۳) 7× ۳7 ٭5.ا3ہ 6
 و5 ج7 ۲۴۳ج م7  اذ 35 ی5 ی۳ ۹۰ 6
 ٹب× وہ !ہج< ہ ءصو٭. ٭وء ۹ 0ا ء7
 65 "۱ ۹ہ. یب ىےک 0۳13 ۶۱ یا ا ۴
 بہ (٦8م-٭.+ مم ہن ٣۰ 7٭٭۹ ×۱
 779518 ی8 15 ۹۴۴ م7 ×7 ٭*75ق1۹ (8۰) ٭

 755 5۹5۶ ۴٣۹۳۹ ۴۲۴ ۱۱۹3۱ 5۳۶ ک5 7۶ 51 ۰) ٥
 955 ۹۲۰۱٣ 2 71۱ 16 3 1 ہک 0۹۰۲۳ ۸67
 مج یک 9۳ج ہ مدہدو ی۳٢۹۲ ×۴۴۳13) 3۴5, 11 7

 ہ ×× ×57٭ ×× ×۳ ×ی5 ٥“ یم وت َكيِلَعَِْلنَس ات
 ]7۳54 23۳5 ۰۲۹۶۱ ٠۶ ۱ ۳7۹. ك5 5 513) ٭ ۴” ٭)ک۰ 8)
 م1۹۳5 ۳۱۳۳۷ ۳۰۳۴)۷۹۰ 1۴-75٦ 7 ] 778, 518 ۴۳۲۴ ص3 ۶

 ہ۰8 ۳۵ ۳ہ ت5 .۱۰۰۳۰٣۰۱ ہوا۰ تر )۹3 
 )ن۱ یک 1 ۹ <۳ ہہر م1۹ 2۷۴ ٭)ک 7۳۴ ۳۴, 78+

 ہ|!رہ+.-+ ۴ہ 5(8. مج ہہ 5۱ .<٭٭ 8۹۲
 یاّر۔ ک۹ ۱۱ م553 کت4 55 ۶۲۲۹ 51315 ]5۲۲۳۵ ,٥

 جب٭ 8۲ ×× ×٭ا7ک بس ژ ہ١ 0۳۳ ہ8 ۱۳ ز۹
 م× حج ہ۰۱. "8۹۰6 ٭113ک ۱۴۴ ۰9:71 7

 1۱ ۶۹۹ ۹1۹3 1571 917319 996 ,21 ]۳ ٣7

 خوصَحُت نل نارلع - ءاصحا ٭۹ ۳ ۹۴۴۷ 7۹1۱ ۳۴۹, ۴

 5۲7۶1 5۳۰۰ ", ہم۳ ک3 ۹۹۸ 337 ۹۲۹ ۹1۱ (۴ ۴
 ی7۹۳۹ ۱٦ 2۴ کچ 61, 5151817 17۲ ۹7
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 21 ةولّضلا|وهَفاو ةتمرشیٹاماو ورکاد “ولا لیس

 ۵ےہ ۲۹ یتلاەلرت

 >1 ہی وا حا | َنْوعَرِف :
 1 َناَدلوا دمحم وی رکن ِا نوک یک ا
 ٦ َكدَلوْفْفمك دو نادان وا تابش ا

 إ5 ںْیئا قلط نم ل دانت كيا شک کت اج
 ہل ها ٭طحم ئولا نہ ہو ۃَکُشَر ةَتَسَي اہ
 ا باَعَم هْوُصْحُت نل ناَرلَعراھتلاو لاتی ا
 ٦ نآلَع نارعلا ںیرشیت مارک اف مکيلع اہ
 ٦ رانا نیزارتب ننرعاَو ییرکرمم نیکی ا:
 2إ ن نو اَب نور ولطا لف نو غم اب

 12ا اشضرک للااوض تو ۃوکڈلااوتاد :٤
 ٠ ےس 5 ے ےہ یس ول ھھ<ک 2 و تی

 5 27ه ارَحَو هو شا ںتع 2 جنر ٹخ ْنِمِمْکكىَقنِل

 ا ہے ادا یا ما ورکس اج عا
 تک ۔ۃٰٴوح <
 ںوججحز

 مر بوج یوچب مج عووہج جر موج ٭٭ ۷۸ ہر٭

 "27 ×7 8۴: مہر ےب ہم٭٭ 67۳۷ بچ

 ×ج موجو ماجہجص بجو جو م۶ وج ٭جج 7۳ ۰:

 مس م787 وج 9() ]ور یرچ تو7 ت بجسرج 39۹ی

 285۱ خنجر یت ت ۳۳۲) ہہتو٭ رہ تل کی یر رو +77 ر7

 وچ پہوچہ چوچچر میمر موج ہبووج ×1 ٭چ9+ 7

 ہو ہ٭.7 تب م077 ٭ ")97 ہو ج پقاوہ: ۳ <

 _ بقرہ یجج ہوءدوعجو ٭٭ یس 2 7ہ ہرو٭٭ 5۱ ہرچرک

 7199 ٴواج اوج ٭جقیر 35 ڈبہ ہیچ ہو پک

 "<< )و ٥ بم 958 میرڑ م77 یک مر 3۰۳ 7ز

 ڈر 8 8 کوم مر مت مج ڈےچ ای ہت مت

 ہٹ ٭ہرج × ہم مہم وج بج مت ہت ہچچ7

 ہج+ ج٭٭ 7509) <٭ک م7 ػمیجج7 پچ ہ77

 جج !کڑچچ ج79 میر ہر وچ ]×× محو مہ و۳ وہ

 بج٭ ہجر تج ٭٭۳۲۰-۰ / ہجہجر ہ<تبو چج.٭ہ × ۸5ج ہچ
 ٭.. ٭٭ ہچچ ]×٭ ةٛب جج یج وج[. عج
 +8798 7 ) ک77 77 اج 7۳97 ہر رر ہہر

 ٭8 1



 ارم یب یھب سلا اش ےک تمیم ام ہجر نک ا جا تب حا تک ونگ ایام تا ٹیک سو یے و بہ رپ سیم چک ۲ یس ید دوم حور یاس جو چوک ک ود ہوجد جواس توا روس

 ت7 یتا د 417 ۴۹۳ 38 88۸۳۰( ٦65

 ۹چ ہ5 ہہ ۱۱۳ 27. ج375 ۹:۳۴ ۴ ۲۳ ک8 یے
 ہہ ×5 <3 ٭8گعى ر۲ یک ۹٣۳ م٣ م٣

 ٣۹۱م ی5 ہہم داتہ ×۹ "×۶۴ ٦٣٢"
 تبص3۸ ۱۹ : ۴ ۱5 3:۳۲۰ دا +٥ و٭ ٭
 <٭٭”٭ ۳. ٭م ہ٭ ہ 8۰ہ 888+ 8:۰۹: 6
 25777 ا737 1۳۰۲۱۴ ×7× ۱ ۹۰۲۳۰۳( 1715 75 ۹<

 پہ ۳× ۴۳ ۹۳۷۳> ٠ك ۶۰ئ۱ .- جم 5 ٣٣۰۹۱۹۹×
:8+ 

 انا َشیَک للااوضرتَاَد ہ5 ۳۱ ر۹ ۳۳۴ 7
 نے ٭٭۱ ××. ہک 03 ج۳ ٭۹۱ ۱۴۳۳۱ ۲۳ 65
 جو ہہ ند ہب٭< 7 ۴۳د۰ 55 ۹۳۴ ہہ, 5 7
 ٠۹۲۳۰ ہ۱ گا کف مہ" ٭ ج6 وو و وےوو٭ک
 ؟85٣9۳ 5۱ ۳ ×5۳ ۰۳۳۱ ٭رہ۴8 ۹۴ 2۴۱ ۶۰
 ۳۶ 5٥× [8۷۹۷7۳ ۴۲۴ ٥ 5۲5۶-٣۳ (۲۷۳ ۹38۴-۹1۰1 ٭
 19757 ا٭۹ ہہ”, 5۸۱۳۰ ۳۲ 7٭ ۴۹. ۹۲۳ج ٭
 7! ر٭ ہ۹۳ ۴ ہر5 ۱ مت ما تک۰ ۷۴۹۴ 5
 85,5۳۳5 5516 ۹۰۳ 71۹۹ 691184 ۶1471 71۹۳۹۶ 2۶۳5 مک:
 مج إ9. "3) << 7:٭ے منو ںو ے ء۹۰۹۱ 3.1۴۱7

 لااوُضرْتَاَو ٣ ی7 "3ہ *ہ ×۶× 7۳× 8۳ )م
۱> 

 رخ نوح قتل ا مانو 9۹ ٥991 81۳8 ہ

 دت -) ہ ج9 ×× ہج ×× ہت ]
 ۲575 "ا ۱×3 ٭٭٭٭ ع۔قق٭ف 8 : ۹3 ١9۹۳8۱

 ت77)03 +1 7۲9 <9. ۵-7 ۴۲ ۰۲۹ ۱ ک۳۹ ۹1۳۳۳ ٭77
 5٦7.--٭541575 1۹۴-611116 71۱

 اک کا

 7جآ 8 9

 5817 وم ڈے ڈک"
 حج جج یم سر تی دیہعر دسود سچ ہت رجم ویو

 -. وج3 لگنا چیقح٭ م5 ٭م ۹۶
 3(۱ 827 ۱:۹6 15۹17 ۴۰۹۲7۴ ۶۳۴۶ ی3 <7 ۴۵× ١:7

 ےثورص 8ج. م٭٭ ک5, 5۱ 5۳۱ م8۹ 92۱ جہ. 7
 ۳۷ 555 57 ٣5 ہ۶ 23515 [69 1۱ ۹۴۰ 5 ۶
 ہک ٭6 8 <۹ ٢ ہ۳۲ ث٢۲ مچ ٭ہ ےےہپچ
 ہ9ك۳مہک 55 ۴۶ 1۱۹۰۹7 ٥٢٦ م١٠ 7775۲ ۴ :

 ی۹۲۲۷ ۰ اصحخا ٥× ۷۹ 8۴ ×× ی۰ 889 ۱۰ :5ر٭<
 ٦* ۳> ۰+ ٦ 39031۱۰۶۳۴۲ ی٭ ٣۹۰ ٭رکج٭ جہ. ۴

 5 ہا ٭ ۳۳۰۴ >۰۳۰۹۳ ۹1 5۴7۳5 ةنجلا لخد اھاصحا نم
 اپ ہہ را ہو ہ۳۰ مہ 5ی ۴۳ 8

 ئم ما ہ ہج-د ۱385 ۱۳5ا 37318۳۶ 5376
 ۔۔ے.۷۷ +۲1۶15۷1۴۹1 1۱

 وفصَيلَع بات - ةبوت ×7۹ 5٣۳۴ ۹۹ ٭5٥) ۳ ×7۱ ۰۰۴۴7
 501۲6 ک ۴17۹ ۶451 ۱۶۷ 7 ہ, ×۳5 ک۹ *ڑ1 4 م۳ ۳
 ئ5 ۴۳5۱ ک۹۳ م۹5 5٥٥)ا5) 5 8۴۷۷۸۳۳۰ 5:5:5۱ ۹۹
 ۴ 9۶1 ۶۳ 5چ ۲۳۰ 5757 ۳۹ ۹7۱

 ٭٭۰۳ ۹۹1 :٠۴× اژُعَلا نَدَهَتاَم اْوَْقأَو 1۹. 3

 ۹7, 51 ۹۹۳ ۴۹۲۳۷۶ ۶8۹۰ ٥38۹ ۹۳۴:۱ چک 3۲9 ٥ما
 ہ۰ مم ]کی (۳۱۳۳ 5۳ *۲۵ ۳۳۶ *۳۶۹, ۰*۰ ۴٣ ۱ ی٭

 ۳ 5788 (۴۴ ۶6۸۴ کا

 ةہرَشلااَومَمَأَد ۹۹۲۲۹ 871۳۱ 378۳. ×۴ ٭ج٭ ××

 8۷۳۳ا 51715۱۱۶1۹15570, ۶۴ 75 ۹,8۴ ۰ ۱ 516(* ۹11۹٦
 8.5۰ 7ہ ۱ی۹ ۲۴۴ 5۳1 ۲۳ ھم, 5۲۳6 0۳۳ یب

 ہںچچ پچ ہ۱ ہ۵ ہ'۹8۶9 ۹۳ ۹۹5 ۹۱
 کج 3 7187 ۴ 57 375 7۴۱۰ 78
 م٭ ةِرَفلااَوُقَفَلَو ۳ *۲8۶۰۱۷۳) ۴٣× 7۳۲۳ ۸8۰۰۳ .٭

 تاک توہم نو3 ےہ تیوقع)

 چہ سی سس سس پہ سے ےک بسیمسسس چرچ سریع روپ یج وچ تر یارک یم ھ



 اج برسی اح سس سس یے سم میم ے59 ےہ ےس ٤
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 ١ ک۹ ہہر جی ی7 اہ 8 6
 9 [۱ 8(5جج. مج مے بو ٭٭٭ و3۹ و4

  ۶۶6 ۹+ 059ي٭ج٭ جب5 ]و -٭ب
 "م1۹۴ ۹۹۰77۹ ہ1 ا3ج۳۰ ۹٭ ؛<۱ ك5 ۵3۶۴5 7۱ ۹3
  )78( ۹ ۶۹۷ ۱۶۱۳٣۳۳ 5ك۰ ]تاک 55۳ ۹7۸71

 (ج۹ ٢٢  ۰٦۱۱۷۸۸ 3۶۶ ۴۳۴ہ1 مج تپ جہ٭8۶ ٭ہ5
 ٠8+18۱ ۳۳۳٣ ۔مسے3 م.٭ +۲۳۰ ہہ ہت ھد 5۴5و<7

 7,(  8۱٭. ہمت پہ ۳ ٭:۶ )-

 ہ۹ ہم 9859م ہ۰ 56 ۹۰ 5ا۰ <٭ ×3×.۹
  9۹ 7 9۴ 7)ج -- :م>>7)  7 ۲۶ ۱ ۴۲٣ہہ

  0۲۴ 7مم ی85۲۰ ۹8۲ : ینولمز ینولمز [5
 . .×< ح7 ہیرج مو 5ہ ےب  ہتی و 5ق ےاچجتک

 ٣۲۹۳+ ۹59  ×۳۶جم ۱ ی٭ :8::ہ رم
 93 ۳۳٣۰ ۹٭ وہ <٭٭ مم"٭ ہہ إَْاَََيی ہے

  ۱۹۹ (× 7راثد می 3چک 8× 3 ٤۱× | ۳۱-أمح

 تیہج بجو 2ہ >۳.۰۰ م٣۳” ×3 م٭٭< ۳9ج

  ۴1517:۱۹71" ۹۹۳ ۹7جی | لمزم ×7۹ ہ۳۲ ی۹
  7 77ب۴ "7, 71 ۱۳۷ ١ جج 77× ×-٦

  )۵و ۹ہ ی۱ مات م6 0۹5 85 5۸۲۹۴ (۹اہز

 ہ76 ۹۰۱ ٭م×, ۴ج 3۶۷ 1۴ "ہ۷۷۸ 5
  ×۷× ×3۱ ۰۰۳۳7 3۹يدجہج- ۳7-7 3!چ٭ <۳ ہہ

  ۹۹ ۱جہ بج ۹._ ہ3) 8۹ ) *۱۱۹ >۳۹۰ہ ی3771

 .٭ ×۶ (]تزنرال (جا])-م۵ ۳6 -٭'ج< ۳۳ ى5 ۰ء
 دت و جا ارد رد ۳+ 0۴ اب١ ۲5 ۶1۳۲ ۱۷۹,
 درک جہ. *19۷7۴ "۴ 79۴ 5۶ ۱۹۹۰ ۰5 7۲
 جہ 8۹075 5۲۰ ]۹)۸ ۴۰۳۶ 5 ۱ 7٣ ی5" ی۹ 6
 ×ب ۳۹ 8. 1896 ۰۳۴۹۰ 35) ھ۶۱ زَيَتاَت ×۶5 راذنا قچ٭
 تچ۱ ۷ >۹ .. ا ی۹ ×۴ ۴7, ٠۱ ٭ << 75

 تم کت5, : 0 ۴۶۳۱ 5 75۳ ×۲×. 2
 ہ۴ ۳ ۱ ۰۷۰۹۹۴۹ ۹۴5 ۴۳٦ ۹8۲ 8]۱ 5181 ریذن ٭ ریشب
 5: ہ وھی 85۱ رئن یو ہ۳ چ ہ ×55 8 5ا96
 مججو ]7 مج +٭"×؟8) ین٤ ریشب ۔یڑ ۳۷۰ ر551551 ۱
 ]ترکی (>)27)۔یہ9 یک ا 918 ۴191014 ۹:1 ]1 9
 <٭٭٭۱ ۰. << وہ ×ی ]ہ8 ۰۹] تچ٭ 5 ۴۱۸۹ كے ہن

 رہ مہ ئےو.×ہ "٥ت ٥ت م٭-٭٭5 5۱۹۰۰۳۶
 8 3ہ۹) 5۳۴۰.۰ ۱8: ہر1۳6 ج- ۹ک 4314 0197 ؟!اگ

|1881 
 چھت 6+ ی۰: ڑیگ َكَنَرَر 8ب ہہ ۰

 -]تچ ۹<ہ] مو 9۲١+ 6 5,۲8۱ ۹8۲۲۳ بر ×۴۳ ۹74514 ۴۹آ 1۱
 مر ہ55 ہک 8۳۸۷۳۴ ک۹ ۴3۰ ۱۶۹۳۴ 555۳۳۰ ۰۲۳۹۳۳ ا
 وج5 5552 ۳م ۱٭ ۱۹۹۴ ہد٦ ۱ ۰۳۹+ ×1۳ <۰
 ۳ج ۲7 ۹۱ 7ہ و۱ ہک 1. 53۹ ۹۴

 مر <٭٭390م ۱3۶۰ ہم. ی5 ۳(8 +6 ۷۳٣

 ۵۵۹ ۲٢ رمینئا !كرت

 كا ےس ےس ےس تم ۰

 ا وم وس ہی سوا
 آ نین كلاذَم تروکاكلا ی روپ یک صاف كو ا
 ۱ ےہ ا : وک م0

 ۱ ہد فقخاتت |َدْيهْمَككَل اک تک 2

 ےہ ےہ و
 1 نھ رہبو یت مرطنوت رد تل ق
 ۱ خیل ارم نا لا تک او ربداَدُك

 دّیاصاَس ۂرََملا نوش لإا٥فط نا َرَحوَ :
 و قم لم وقسام کیزردآاموهَرَکُس ٢

 07 وک جس رن تال

 اگ

 ط ےس یس کک ےس

 6 رقَع ةمامیلع

 یاب 8ى پا ۷ ۷ ۷ك ۷پ ۷ ۷ك ٦ : ۹ / 3 سی ۷ ا ین ۷پ 7 کر ٹرک ارع یم یے پرے یو 1 یی یچ ۹ 5 32 رک 7 2 و ا 07 ,
 << ق ٴےقغ ھے ےۓ ےۓخنکػ

 مث را ٭ یب رپ <۸ 2 ۶ ےک 7 2پ ِ ںی

 ےےوعوھ
 0ہ ۶)۹73 7 ۱

 یہ پبو>۷۰ 6 کن 77 چ3 777 ں-.-
 مر ہ 7ہی مر ڈیج جی جج مر بوحج وو 3ب ت7
 چا ہر۲ جج یر جج مم وج چو+ یر یچ
 ۳:7 دع٭ جج چہ ر مر ت5ج ہھ/۷۳77 7× 7ک
 جچ 6ہ ۲ر یر یوہ ہ77 )77۳ہ ا27 ری بر (خغط(
 ہّچج مو خغج ہو ي : مر م/ہ یی مج 5 نمر
 ڈ7۲٭ہ٭ جہ یب >تچ 5ر یرر وچ ب۸ بہ جی 7
 مج ہہج ج٭ "ج× ہہ ڑ1 نہر ٭8 ہر٭چ ]
 ہ٢ہےہج-٭ج وم ر ندر یجب ٭ ٭) وو ہو یمر یب
 ۔] ج٭ جہ 75ہر نےر یو وج٭ ےہ ٣× مج جب 8
 ننیچ ججو بو مچ مدر جج جہ مم ڈر +۰"
 ہ3ججچو25۹۷3)ر خور ہ۸۳ چ7 یر 7۸ہ ہر ہج ۴×۳۴
 جج مہ چّ 5و ]إ٭ہج یج وی3۹ ٭ج.قے٭ خیحر ھجِہ ھج
 مہ چی م ج37 جج ممر ہچچ مج ھج مہ 77۳
 ہ مچ ٭نچ ؛ نحرر ھم ہ6 8:۰۲5 میچ یر 7
 جہ چپ جج ہ و (چچ ڑنژیؤژو“ة یدر بی ٭ ٭.7
 جج ٭< ےب و ٭و ٭قج ممر یچو٭ ٭ہ7چ ۶× فیجحح ٢ ہنر
 دی ہہ ھ1ل 7 7 خیےر ید .×٣× 2/8 یت ×۱ حیدر
 ۳ 077 796 ٭ کر ممەر ۳5 7 ہ۹۳ ٭إ ۰
 مو یب بج و۹ ٦ ٭٭ ۲7٣۳۶ ۲ محر ۔ج٭٭ ٭ہ 9×۰ ۱

 (مممز ہچج 3ت٭ہ ہ3 ]حج 35 چو موہ ر



٤٤ 

 مہ. ۱× ۴۹( ۱8× ۴۳۵۳ 53 ٣١

 ہ۷ ٭ وآاو٭ ۱18 >3 8ھ ی٭ م6 9۹ : ٭
 ۔ہے×٭ :× ھ۳ ٭٭ وج۶ ۱ ۲۴۲۴ 5٦۳ ۳٠۰۴۷۱ ؟۲٢(۳ <
 جے. دچوب ۲۴ ۳۶۰۵۶۸ ۱٠۷۶ 351 ۹۹۹۹۳ (3ا:)۔ک؟
 جج ہ7 .۳٣ ہم ہ .۳۰صى[87 ٦5٦ ہ۳٦ 37 6
 جود 8۱۱3 ۱۹۰ : ہ۶ ۱18 ۱ تہ ک٭ ما ۱
 سج بت ججم × ۲۷× ۱ ۰ص ہوچچ ۹۸ ۴۲ )۳ ہ

 مج مصمسو ]×۴ ہ ]۱۰۱۷۰۴ ۰۷۳۷۲۷۸) ۴ 7 ۱*5 ۲57 77۶٦
 نیک ]م0 ۳۶۱۴ ۳۴۳ *۲۲۳۳ ۱۶۱ 7. ٤ل ُتَْدَجَو
 ادْودمکل ام 2 119 71771 ۹۰7 ۴1 377 ۱77 517
 ۔ج 5۰8 15۳1 ۳۴۳۳۰۰ ×0۳ 15۶۱۰۲۲ ۹۱۹ ۹ ۳۳۴17۳1
 جہ ہڑہ وو ق١ مے وم .٭٭ رک ک٭٭ ۹5۱ 4۶
 3۱88 ک ہہ ×۳× ۳٣× ہد ٭٭ ۶ہ۱ تا ہا ۴-
 ےوتر 5 ٤ ۰۷۴۳۸ ہا 5۳55 ہک. ۶
 لب 7 ۴ ص3۹ م۳ )١٦ ۴۴۳ ہ۷ "۴۹۰۶۲۰۹ ۹7
 جج ۱ ۱م ١۰۱۳۱ ء۴۱۰۳ 55 ۹۱۹۹ ]ک15 (7:)-٭

 9ٹنئج

 ج× ۹. ںور م۸۸ طا بیا نان  ٭
 رییڈلاوِا ٭۹٥٥ ہ۳7 ہک ٭٭۳ 8۲ ۳١۳۱

 ج1 ی5 ہ97۳۶ 97 ک۴ ۴)8۹۸5 1 1۹۳۴ ک1۹ 9۳
 قم و و ےکچویچ ×۷, ١ 5ا۹ ۰۳ ۹۳۲

 ۳.7 ۴۴ 7 ۱۴۶۱۳۷ 77۳5 ۹۲27 7٦ ۵۹۹ (۴۳۰ 177179 ڑ۹
 حی 1۱ یک 3٥5 ی ۰ک ]1ک کک یو 1۹7۰ ۴۲
 جب. یک م۳۰۱۱ ک5 3157+ ۹۹۹ 57۳ 318) ۹۹۹ ]73191
 :×تح یم یھ چ3 ]مكمه۰ہ۱ ۵۷۱ 8۳ 7:۹ ۴ 7

 ید. یک اد٦ مات ھ۰ ۳۷ ۰۱۲۹۴۲ ۹1۱ ک1 71۳۹75 ۴5 ۰
 اج نر ۴۶۱ ہہ ۸۹ :۴۹) ۹.۳ ۴۰۴5 ۶39 5

 ہ۳ ی۹۰6۳. !ےوو ہہ ٭ام۴
 جیہچجوبمچ ٭ ہم 85 ۱46۳. ی8۸ہ م۱۲۶ ۰۱۳ ۳۴۶

51۰8 77۰ 7712۳ 

 یم وٹ رظت اٹ رت کیک یف مت رک تک شفق
 نززَخؤْي خیال اَنَه نِإ لاَتَت کما رر تها حر سيد
 رشلا ُلْوَص الإآ٠ٰ

 ی5 ردت ×5 ریدقت یىی 9چک ۱ ۳۲ ,۴1۱9 ٠8311
 ج00 5 558۳7 ×5۷ (33)-ی! ×37 5 ایا ]ایا
 ج ہو ×ہح< "×۷ ہ ط8 ٣۳۳ق] ×7 ۳۰۱۵۹۹ ۴7۹
 5٭ 88۱86 ۰۳۳ ٭ *68 88۰1 :۳۹۱ ٢ج ۴6

 ٭3 ۱ 55 ۹ ۴859۶ *5 ٥58 ٭م٭٭., گا۳
 ج تہ جج ۹۲۱ ہر ا ك۰ ۰۱385 ۴ ۹
 ۔دج م7 ُرَنَت تَْيَ.ل ْم متَرَدَت تْيَأَںَكَم :× << دا

 ڑ6 ہ6 ۰۳ 7۶۱

86 

 مم ٭٭ گا

 پ3 8.۱ ۰ رو َكِاْيَو ۔ بای ×8 ...* ۱
 یر ہ×۳٭ ۹ تہ چ۳ جر ٣ج ۱ ٭ج چہ "7ہ برغ < سابل
 حر ٭٭ : ۹۴5۲ 58و, ۹, اون ہ ۳۲6۴۵ ۹۹ 77

 موجو سابل جی پر م۱ 53, ۱۴ 55 51۹۳ ۹ ٥
 جنت :ارج ۰۲۹7 ۱5۱ ۰۷۶۳) ×۰۰. <8
 مہج چے ×× ۱۳ ۹۱ 5۳۰۱ ۱۳7:1 ک٣۳ 3۸۹۰ ۱۰57
 م۱ ۳۳ا7٢ ۹۳۶۸۳۰ 5۳۴۴ 55 کڈ٭ ھے, 51۰۳۹ ۹۳۰۳ ٭ ہم

 >6 !.375۱ ہ۶ ۹5 3ا37 ۹:۹۰۹ 586 ۹۴۳ 31۴ ١٣۰۳
 ۹۵.۳۶۳ ۹٤۳ج ہب٭× ۰ت 371 ٤۹۳ > ×7 ب(۹۷5۸۸))

 ڈرے 5۲9۱ ۰8ا ۶۲ ۴ؿ ۱ ى۴ 5۲۸۲ 5اا
 ین قطتملا حد نٹباوملا جی هللا تا 18 ۹835۲6 ۴
 ۔برسە| ٭ ی۰ی ہا و۳۸۳ ...7 ٭3, 1 8
 مہجہ ٭* وجہ 1م مج وی۰ ٭لب٭ ۰٥)٭۹۰۳۰ اج

 م٭ 1 ۹3۱8 ۱ 7< ۱008 ٠٥۹

 چہ 8۸ فج : مَتَرْخْؤلاَد ہجت:8۰ و.
 ح85. 2, 7 ۲۳۷۳ دا۰ ک8 زجر کہہ ۹ 78

 وک ۱ ٭ہ ہ۳ یی) ۴ م7. ۹ ۹
 ہک ۱ ہ7۳ ۳ یک ہب ۳ ۶۱ 9۹۹1 ھ۳۷۹٥ ٭ا9ک7۰

 ۔× ۱ 7ہک۹ (78) ہا ×رک ہ×٭.ص 7۲۹۶ ۰۱ ۰۴.٠
 ہد٭ ث6 یل ۲۳۴۰ ۳۳ ۴۹ ہ5۱. 59750 ۷٦
 چہ مح ج وج ر۱ جی جج ۲۳ م۹85 7

 ۔نی-ہ وجیوحہو 3م۳؛۱ وم. >7 می ۳۳۰۵
 ٭۔تکک: ۱ ا۳ک ات ۹ ۶۱7 ہہ. ۶۹۱۴ .×× ۰۳٣۵

 جما۰( 5۰۴۹ ک ۵۹۳۴ ۹۹715ت ء( 7۱
 ہم 8۲ : هَسََت نئْمَت آر 4۴ ۸ ۱ ۴
 ]ماص ہت ہک ۴۱ ہ۱ ک ٠۳۶ 1)8 ۲۳۰ ہہ. ۹415۸ ۸
 59 بو٭ ٣ہ ٭ا5٭تحس ٭:7ج ہ ہ”٭٭ ( ۰۹۹٣٢ ٭< 5
 بو 0 5۳ 1)3 1۴ ػ677] 5۳7 ک٭؟ (۰٥8آ ۳]
 مرج۹ یتا 3۷۴6 د٭٭ ؟۱)۹۶۱۹ ۱۹۳۲۳: *٭٭کی1< (۶۹8)۔یڈ

 8و[ کتا 1 ۱

 ٭×٭ 8۲۴۶۷ : زَضاَت كَرِلَو-۔ربص ی5 ×8۹ 3 1
 جب ٥٠۷۷۱۱ ا1۹ 5۲۹۴۰ 88-81 7
 ۰ج ×× >۹. تا ہہو. ممو ہ ہواڈ٭
 27 3۴۹۱ ی۰ ۹۰۶۳۱۴۱۲۶ ۱۱7۳5 ۳۰1-7 ۴ا ۳۹۳ج ۴۴ 6۵4

 ١جج ۲۳٣× ۳۰۱۰-۱18۴۱ کاتا کا 01٭۳۴ ۳5:۷۴ [۹۳۳۴),
 ہ5. *768-8 ی۱ کا 8۳۳٤ أ5 ۳۰ 67

 حر مہ 5۱. ۳ ہ5 آ۳۴ ۰۹ ۹٤ ٦۱675
 موج <ج+۳۴ 5 ,885۱۳۴۱۹1۲ :1۹ 5۷۳۳۱ ۳۱۳ 3۱٦

 مج و58۶ ہہ ٭×-٭ ×× :وڑج٭ (م:)-م5 ۹8۱ <
 ہیرو مم 3ئ ۹ْ. ثا۹ ۹۸۹۶۷ 55 5۴5۱ ھ۴ <
 ۔ےہروج حس وج م٭۱ ٭٭ ٭ ۹۹8۱ 85
 مور جہ ٛج م6 8۳۳ 0” * ۴7۳۳۰ 6 5۴5 575ا

 ج6 جج ]يا رتن ×× 21 ك۹۰ رتن 7۴۲ 9515
 8پ ہہ ہم ۳۲ ۳۷۷۵۱ ٭×ت۴۱٣ م۲۰۳ 5 ٥۹٣
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 او ا وکی یر ہو سج اہ یا وم م ای وک یاب یم دم ا رح کد نا تھ ٹدیت رم تم اھک ادا ا تک دس یس قدمی

 آ7 7١5

 3ج -ق٭ مع ہن 1 وج6 ہم ٭ ۰: ۲ 7
 ت1 ہ۰ 5۹۴۷٣ ء۳ ۳۳۳۳۴ ۶۴ ٠۰18۳۰ 57۳) ا
 5 دوم َكَََْث ہہ ×ج-٣ت ۴٣۲۴ 9۲۴۱۱ک ۳۱۷۰۳۳ ۶۴۲ )۴

 ہہ >-ج-عخ بحر مج 1 ٭ )۹۰ وج بحق ہور
 میت *یمق ےک م۴٣ تاترد )۳۳۲۰۵۰ ہ5واک ں8

 یجمآت ٭5 ہ9 ۱

 وُهالِا َكرَر دوم مل سام ںوناو8۷ چ1 ۱ ۰ کا
 و ×× تو ۱ ۰۲ ۲۰ ء57۳5 کا ٭5۹)

 ہہ 5ا5۰57 5۹۳۷7 3٢۳ مہ بجا 5٭۲ ء۴6
 ۔ن×. ک٣ ۳ ۴۹۲5 : ۰٣۳۶ 55.۹ ہدآ ×۴۹ ۴
 بہ۲ حو دیک آہ ی٥٦۲۷ م81 ۴5۴ ۹۹۹ 5۱ )
 3ی ۰ ت٣۰ ×7۷ ۲ ۹۱2 ۱۶ <3 57ا ۱۰۴ (77۴
 ححو و ہ۶ : ھی ٹب3٭ ہک ء۳۱ 8583 3۱ 8 ۳۴

 ت!م و ×1 ہما ۹×1 6۲۵ أ۳ 15 و3 ۳۴۰ جج
 *5 55 وما ×م بج مج می ۴ہ ٣۳١ہ. 7۳ا جڑ ۱
 یيج <5 .۲۳۳) "5۰ 5٣۲ ى ك۲ ۹۹۲ 55 :
 ےرصح-۔.٭ ٭٭ہ ٣ 3)٦۳۵] ٭ت ہ5۳ م۷٣۳

 و۰ ہم۳. >58 51 ۲۹۳۱ یک٭۹ ہ 3۰ بب
 تج٭ ]9]) ×ہ_ 521 ۹12 ۹٦ ۹ ۶)۶۱9 (۰ئ۰۳۴۰ 6
 یر )] ]ہر ۳ہ ٭ مج 3و۳۷ ۹۳۳۴ 3 5
 ےج مت! ہے عذر 7 75ج 1: ہو و3
 جہت چن ٠ ہبمرء بو٭ ہ د5 5۹112] ۹۹۰۳ ۴آ ۱

 ۹۹| 5۲9 رٗڈلا یدْسِلاھتِإ - ربک 6 یربک ۔یو 33۱

 جس وک ہہ ہ۲۳۰۰ ہہ 557 ۶۱۱۹۰۹ ۴7] ۹, "1آن ۳۳۹
 ۹-۹3۳۰ 9۶5 ۱ ی او91 51۲5 ۹11915۹1۲31 ۶1۳11:۳۴ ۱

 رئلییواَمَهَتتِنَتاَْكَنِم ءاَش نم ۹۹۹۴ 8 86 ۴"
 ہ ہجروہ.کر2 ۹9۰ ٴ) صو ب۹۰ اک ز١5 ۳۹۴ ہ۳ ٭
 ۔ہ.. ×۰ *×ا م۱۱ ط٣۳[ ک7 ہ7, 5575 ۷ت ۴۶
 ی٢ م6 ×× .٭ تہ ۴۱×۱ ہی8 یے م8 "ہہ
 مت 0٦ ہ ٭جورہہ٭ ہٹ 8دھ) ×× ل3۰ ۶۳۴ ۴۳۴ 5۷

 ک39[ ۹۰۳۳5 71 ٢٢

 یتمیلا بکا ةَتْيَيَت تم انب یيقَتّک - ةنیر -یو ۴
 و۹ 5رٌ| ۰ ّتج ہ ۴۳) ہ۹۱ ۹ہ <9 وو( 6
 مر ]ہر۴ آہ ہت وج -رڑج ہٴ م۳ م116 1

 ہ8ےجکپ ب ہم8 ممدەدو ہ :؟ودر 2 ہا "۳۳۳ 96
 آج ہ ]۹ق مہ ۱ ان ہووعتجتچ ۱

5۱ 7< ۹۷۳۹۳ ۹ 7۶۴۰۴ 

 نئمْفَملا ةَعاَمَع ٌعََمَتامم ب۹۲ مہ >8 چ٢
785 586 51۳۴ 11 ۹51۳ ۰6 .5 [878۸۳ (۳۳98 
 ےہ "یے ی۔ ہ۸ 27 ا5 ×1 (جح) 51 (۴۳۲ ۴

 م37 7 ۴ :٦× ۹۳۹۳۴, ۲6۳9 811315: ٭757 7 *ا
 (ٌہز 5۱5 7" 35 ٭ ۳۰۳ 86 ہبہ ۳۰۳٣۳٣ جج

 ہیرو وہم چک ےک ہو تیر ےک دب یت کون میک کپ اچ ں ہہ تب یہا ار جج ںی کن ےہ یی یب گدا کیہ عک یرکپ ویر ا ےس کک ےس چا2 یونجن رکی اج ھے ےس ےہہک ےہ و یک کا ۶

: 
 تے ۱

 ء۶۶ ںی ۵۸ح

 ٢ گۓ ۱ت جے 7ے ےک ےک ےہ ےہ ےک ے۷٠ ےج 0 ڈ ےہ 8 پک ا ےل و اے ےک 75 ںیہ ےک یے ا ہت غئخ دی وع تی لیئے ائ خا چی کہ ےل یہ پا ا ون یی وہ

 ماتم ہکيم الا کلا بی
 1 بیئااونوا نیلا ںویلسیپ اوارھت نیلا ةمدَي الا
 1 اوتدا یوَلا پایرپ ل9 نامی اوتما نلادا دزبد
 -آ ضرت عون نیلا لوُشیل و نوکیا و بیل
 ہ٦ لضتكِاذک الکما دھب هللادارااذام نور فكلاَ

 نرم 2 ۵ ٹلل یزکذ الا ۵ام الا كر
 ینا ها ہما دا بلا و دا ذا لیلا د
 مکٹکنِي تا کنِم ءاَش نم ہي َتللا تیں لا
 بطحا0 نیم ثب امب ںی یر كتي وا
 ارجن نا تن نا ابا
 عل وا٥عشلصمل ا ند كى مل او کنرفس ق کلم

 ےس یک اپ نا ںی اپ یس یس اچ اے ےہ جس یس جا ںی اچ دی اے و وس و سے اے ےہ و تپ اچ

 مل رش لام ول رر ھا رئاو رٹپ رھپ وچ وت یئاو یل رپ رھپ یل رخ یخ ظضب رش رش یشپ یش رش رش رش شہ راہ اب کن را ہل یکے ےب چپ اے و : ۲ 8 سب ا کیل
۶ 

- 
 4×, ۔ےہ ڑی ڈا ےہ مم ھ2 حرم ۔ےےہ ےگ و ھ8 رس .

 ٥َنئضَِنلا مم صا نوا نیزرسلا محطن كى پ
 >1 اعف امت ناقيلا تنا یح ولا وی بوم 7 ری کک مس کہ ود ےہ رہ ےس ےک وورپ وع واپس وی اک
 3 ال “سج و9 ےس چک مح وس حرحس ط رپ .ط اس ےک رہ

 × 6 نامرٹمور کلا نعم ها من 6نئعْفَفلا ةعاتس 5
 ۰ تا تصع ںواو تپ ٭س ٭خ ا ب سج وس سر ٦ 7 7 ۲ راسخ ید ید وسن اج

 رجڑہ رخ ڈا رھپ رغب رھپ ریڈ کب فا کک شپ رھپ یک یک یھب یش رش رک ۸ش تکبر تے شا نہ

 مرر <8 ج77 ںیوچروسہوج می مہر
 ڈ٦ 77 ۹3) ۔ر٭ نہرت یو یک ٭ "قر چ چہ
 ہ37 7/۹ :3) 7 2577 77 ح7۴ ٭ہہ یہ 7)7۶۹ <
 727۳ درا یررہ کہ یم ہر ۳۳7 ۳۳ 67۰ ۴

 رو ہج ]7یہ ژدوجب و٭ ھو 7چ بو 7۹7 7۶ت ء1۸۳۰ ھ71۱

 بہ5 قرج ×۰ )جج +7 ٭نم+ب یجب حج .ج وج

 87ر ہر7 ہر وو یو ور جہ... یووج 7 7 ر

 اتر ہکز ]ہہ نہ 27۳۲ ن۳ ×× ںمد)ر مو ٭ج6) 7
 مور مپ وچ ج+ ہرج وج جن (ىیو)ر مو
 تب77 7 7 777777 7 (معر 7۳57 5.۳
 وجوہ ج-:-"(وہج رک ہہر ووجو چر م9 (مر
 یوپی و حر ی ۳+ ڈرو عی ے٭جوآ مہم وڑراچر مردہ
 ھہ۔رج و7 برج ہی جہ ٭ و ہجر وچ ہرو7+٭و3ہ) یرر

 ہو نج٭ ڈو یجج ہوسحج روووجہ جج یدز

 ڈرورق)حوج -م٭ج83 مدر ٭٭ہ ۰ ہہہ٭..-×٭< ہو چیچہ 5
 جو 7 ید)ز وج وج جور د]+٭ <ہچک+ ٭م۔ یقر

 رو3 ۴ 7۳۳  مقےر تو 77707۳7 7۷

 رہ×٭ حجرہ یر یچب ہہو ہر مج پڑچرو

 جو مدر پڑحج وچ ہمہچ یر مج ٭/91؟م(٥0]

 >٭۔7ہ رو مرج توججچج ٭ج٭ ×۱ ید) ہہ ۸ 5 ہی

 تو 2۳۶ مچ × ۶7 ہہ ۶



 ےن یہ بہحجہےہوٗکس جو واجب ھو وکج دسوپیجمکا50000:000 0 ا لرز تک1 رسک جم یک لن تہ تیشکنفف

 ۔.ل م۴۵ 55۴ ۴۲۲ 1 7, 91714 ۱967 7:۹ ۰۰۳ 8
 ج٭ وج ۰8۴۳ ت۰۳ ۴7 7], (2) 51 7۶ ٥۴۹۰۰۳

 تنا
 ہ2. و31 2155 1 1, ۴(7 ۳۴18) ۹۶۹

 و. و ٭ ۴ج ]7۴ ×۳ چ+۹) م5, 5۲۴۹ 8 9
7 ۴۴9۸9 ۴۳۴۱ 591 .۳۳1 71۱ ۹ 93 ×2 

 اح ]× ہ۳ ما "۳۱۰ ۱۱ 17 ۴ ٠
 8×3۱ >٭ )۳3×9 یما3 ج5 81 ر2۳
 بوم ء۰۸ ×۱ ک۳ 3× ٭٭۴ 75 ماتم

 َنِیِفْفلا 1.
 ۔یےتہوہ كہ ٭3۹ ء1۹۳9 :۶۱5۱3) ۴5 7 5 ۹۱۰١

 سج ج3 88۷۸ ۱۳ ت8, ۳۰۳ 7 515 581۹6 ٥٦۲۳۹۶1۸
 )8. ہم3 ف۱ مم <5 ہر ۳۸ <5 ےہ
 3. ھ۳. 9ا73... یہ 7 ۹ 96
 ۱.7۳ 6۳٣ ۰7۹۳۱ :۴۹] ی۰ 5ا مہ ۹۹۱ 5 78

 پر م4 م۴ ۶۲۳۴۴۲۴ 5۲۳۴ ١

 ناضرتمورَودَكِلا نعُمهلامم ۔ی ۹ ۃرکذت 9۹۱۶۳۲ 5
 بج ×× م۰٣ م۱ مہ, ۹ ×۲۳ ۹ ۱
 بج ۲۳۰ دور5 5۳557 ۹۰۷۹۵)., ۱57. ۹۰ 765۴5 ٭

۱ ۹1 75011 

 ےتع یف ننمنافخن

 م۲ ٭] ےہ اردن دا ا تہہ ,۴ ۴ 4٣9,0
 ٭ مم ۳6 مج جہ :ررست ۔یو ۳ 68۴6 ۹۰ 5

 م8۱۷ ۳۴ ×× ۵۳٣۳-۳ ۳۹۳ تہ ۴۴۳ 1۴ ۹۰۳۱

 ۃرقتملا لَمأَو یتا لساَوُم اچ 9۲9۴۲ یوقت لھا ی٭
 نے( ہہ ج×ى ۵ت ج ہب ٭م٭ ہ کا٭و 1ئ۰۰۸ ۳۰ .ص×
 پمچ مچ ا ترفغم لخا ہہو تص×[ ی5. ہہ 55 ۶ ۹۰۹۸۸)
 م1۶۳۳ 9۹۳۶5۷ ٭ "۱۶۳۷۳ ۲۷۷ ×۱ ۴۶۰۷ا ۴ ۹۱ "۳۴۲ 5

 ی۴ 57۳| 5۲ ۱

71 ۱۷-۴ 

 ۃَماوللا شاپ قا 32ا نی مال ۴ ٣
 ٹججج ۱ م۰ 8۲8 5 (۴ ۴۳× ۰۲ ۳۹5 7 ۲۳٣۰۹

 ۔محج ہک و88 ال وےچ< <۱ 9۹ مے. یک
 2ر. 8۶ ۹ 31877 ۱۹۳۷۷۳۰۴ 374 1۷ 71۳۹ 5۱4۶۷۰7
 ۴-2. ۲۹ ×۴ ٭ر×؟ ×۹۷ ×7 ,7٠۳ ک۱۴ 5)۹ [2۲٣ ×7 7آ
 ۱ک قت م7. ۵ ۷ ۹8۷۳۳ ۶۴ 7

 ۔جعکحہا7 675 ۴۴ ۴] 5 ۹۹۴ ٥۴7775 2۳۹۳۳ ۱.۳٤
 “۔۔مجطم.جہ]75۷8 .۱)5۹ ۹5۳7۰۷8 ۳ ×۰۲ ۴یک قا 5۴

 نیر ںی ۵ؤ روک ند ترثدا لسشرمح و ھٹاک اک یربسھ ے٤ ہی الاڈ ےدہ مت ووو 2ص 2
 نر این رتمافحص ںویڈ نارھدمم فرما لم
 رام نمک اردن ہک الف ںرفيالا نؤفاَخي اج
 | لسایف ا زانَ نا لا ورک دیا مدن ۂرکڈ اب

 ن3 تما لْمَاَو کلا

 ںٰوہؤلا یا وف غ-ہ اج
 ہت الا ابا ل2ا دال ا

 یر یف لب ۂہفاظع ممِحَت نئ ناسالا بسا

 ةرّبا ءاََف ۵2َمِيقْلا مْوَي نا لسی ۵ َماَمَا
 ۵ رملاو سمکلا عوجوكرمغلا تخو ۵ي
 لإٌثریئڈل لیا یعملا نبا تہموی ناسا لوقی
 نت ناشالاا دلی حرفِ دِيموَی كر
 ۵ 6رب سن لع ناسا یب رخ او مادفامپ

 ےہ یی ریت ار ہر یا ری وا ور و

 ممر ہج ہہ 5ہ 68ھ ہت یر 8۳۲۷۶ 7
 جج ر محر جم ہہ ہ7 ٭ 277 ت٣ 7ہ٭ 77
 تہ 27 ہ77 ھ۱ (۴۶۵) ۴۹9 7, 7۹ 577 7777 7 7
 جر مور جبہ 7 یڑآ ۳آ 2۳٣۳۱ (مےر ہ50 0ج تی
 یب یہچ درجہ جچچ ر (ےنز یڑوج د٭۷ ۴۹۲۹ ہ1 7چ ٭ت ہورک

 77۱ 77 577 ك۳ 7۱ا

 0 ےب ہر یخ رن ٹی و رک فو ٹو تف و یو نم تمام

 یا یی و اک کی 7 وار ےک و یا رپ اگ ا . ہہ

 شہر سش ممالک

 وا ۵ ا ا ا ا نا ا ا ا کر : رہ سس سو سا سس یک ا ا نک 7 قی ٹی

 یس یئئنم

 7 ہہ چ7
 ہچرج 7۶ 777 ٠١

 ]ںی ڈوڑ]] ہ کہہ رہ چیچہ 7 کج.

 مر پچ ٠۔۰ مع مری 2م مر يم ۷ م5
 ٭ ہ 8ہ 8ج7 مج۔(مر ×× 7۳۳ م۳ ہب 7 7
 ۔قجج یہ8 جج×٭ 7۰ مر ہ×چ 7۸ >7 08907
 ×ہ+ ۱جج. جہ ج۶ یر چج؛ !و٭ ہ۱ 576
 *_.۔_ح۲9 ×۶7 ۳ ہ7, () مہ ھ۷ ۴-7۳ 777 7۶
 مر مو. د3 ہج٭ ]×, حر دہ ہ37 ×7 ٣۳ ۱ مر بج 7
 وجوہ یس چپ ]ںیہ چے ہںمر مہ 8۳ و٭ ج5 ع ۳
 جو بوج ۶ نرر ہ بو عجوج٭ ہ8 نیحز ۶+

 ہ۔نوجہاہ ہ,ج م77 ڑچ جر نیدر ہا مہ
 ]جج مہ ہر ×7 ھ۹ ۴7۳۳۴ ۱۹ ۶۳۰ ہہ 7۳۴۱ م٣

 تن یونان یقس لع وس



٣ 

 195 *1۴ ہ٭ ۱۳۶ د5٣)٭ ×.)× ۱۹۳۶ 815ہ چ٭:ہ٭ 7.
 بہ ہ ٭.ز 8ہ ؟ک ڈی وہ دو, ب5۳ >۱

 8ت1 ×58 ۹۳مو م٭")ی نہ ××.
 مات م57, ۹۹۴ 7۰۳ ٥67۲ ب35 ۳9) گڑ ٭یج
 جج ۱ م <۰ 86 ٭؟ مج ٭. مہ ٭ ۱ ٭
 9 6۱65 7, ۹1575 ک۹۰۱ ۴7۳ 51 ۹7۳۶ ۴۳ 76

 "0گ

 هَماَمِا رْجُفبِل - ماما ×ح٭٭ ٭× ہى ہ ہ86 ۳٣۱۳٭ <؟
 ک6. 71۲۴۴ ۹ 511۴۴ 717 "51171۹ 515۴ ج۹5۹ ۹٣۴ ٣ج

 ۹۰ 80 ٠68۲ص۹۹ ۳ج * ٠٢× <3: ۹م.
 برد ]ہ6 ہ89 3+ کی ۲ ٭۰۶ : ۹۲ 6۹۹۰6 "

 ۹. ۱۱ 7 ۹۱7 57741 987113171 6 93518 .۳٣۹۹

 رمََْلاَو لم موجو مَغْلا فتسشَو صا قبا دا 8
 جور ٭(8۳۳ ۱۰61 ۳۶] ۳7۳. ۱ تر ب ۷۰۴ 7ج۳ 0۷1 619: 5

 ی٭٭ ہ7۹ *؟6 ۱۱ (۹م7 ۷۳.۹ ۶۳۹۰ >71۹ ۹ت 1۱ ۶۲۴( )1٣
 ٭ ٦۴ 5 (۴۴ 68 6۹۳5 ۶1۹۳۹ 1) فسخ ×55 فورسخ عژاچ

 تچم ۱ ٭<٭_ ×>ہ ہ3۶ ×٭ ×۳۱ ْرََْلَو لْسَكاََِرْجَ مہ

 5| ٭ہ٭ ہہ ہا ۳ ۸)888 5۴ ۶1: 538 7۳169 ۳۳۴ 5
 2۹۱88۸71 ۹۳۳ 6۹55۱66 ۱٣۷ ۳ 5۲ ۳٣۳)"

 ٭خغإ٭ [خ٭ قع ۷ك ؛ 8 ۳۹۱ ۹35 5۲5۹۳ ۹۹ ؛
 موج 5۰ ×× ہ ہ7ہ٭ یج٭ ٔڑجود ب٭ا3ک ٭۹؛ 9 ہ٭؟

 3دو "مزہ ل5 جج. ۱ مت مت ۱_.1, ر٭ ٭ہ
 وک ۳۹ ۳۷۲ ات ہہ "1 اتم ]73 ب ×3 7715 ۹۴ 759

 ٭۱۷+۹م۸ م٦ ۹۹4۲7۳ 55 ۹۴۳ 1

 رخاو مد3ام ایمر ناشالاا لی کب ٣× و
 ےہ 71 23۹ ۲ ھ۲ 5۳) 217۹ ۴۲۹۲۴6 *۳۰۲۳ جب 1۱

 ےہ٭ 71۹ 241 ۲۸۵۳ 6 24 1۹7 (ھا3) ۹۳۹ : ٢۴

 عر *ز1 ہم >۳ می ہ۹, 5ا " ہہ ت۱۹ ۴ یو. م ۹
 ے۔وور جج پ 3-:۱۳3) ۹۹1 ۳۰۱۴13 3۴ 6 ۶9۹1 ك۹ ھ51۴ 51,

 58 ہر ۶ ۳ 113815 5, 51 ۴1 ۶51۳5 8:8 9۴ ۴(۱
 ج806 :۰ ۴ )3۴( )۴۲5۲۴ 7717۶ ) 3:5 ۲۰] 1۲× ٣۹۹1

 مدت ام ج5 ی6 ۹۳۳ 5۴۳۲۳۰ تاک 1 ×۳× ۳۳٣۳٣+ :ج
 ہو ی8. رخا ام 8ے ی۳ >8 ۹۹۲۳ا ہ8 ۹1 ۹ ڈ9

 دار. 7ج ۴[ ک7۹ 777۴1 71 1 1۱

 سا تام لااَو ہرا متن یلع ناشالا لب -ریصب ٭

 كَرْئےب -ک۹ 5۴۲ 9۳۱ ک5 5۶۳۲ ۳۹۲ 8۲۹۹ جت ۱

 بج جج ڑاَبَت نمزےمبَرُْءاَجَدَت ۹۹۷ رئامب 8
 ٗہَرْئِب -ك3 ۹85551 |۹27 | ریذاعم ×38 "6۹8 ٣۴ راذعم یو
 ]5۹۰۱ ۹۲۳7 ×× ید ہہ :.۱۳۶۵ 058515۹ ۹۴۵ 5۰
 ٦5۳۳ 5۹ د67 چک 7۔ا سی ۹9 1)۴
 +۴ ہہب×٭ ٣۴ ک3 ۰:۳515 ہ5۱ (۳۴۳۳), ٢3× 55 ہی۷ دج-۶ ہک

 پیر م  ہجیحع ہ۱ ہہ ۵٥8۲ی 5۲۱ یاڈڑچا ۳۹۳ ٤۹۶۵
7۴ ۹۹71۳7 ۱۳۰۷۰۰ ۶۲۲ ۱۴۰۹546 37۳۴ ۴۳۴ .>۳ >7 ۱517 21157۹7 

 اتفاَح اڑا سام او دو ا 3۳ 5 ۴ .۳ ٦×

 دم رکا ہح ہچدحک ۱

 75۱ ۱۰۲۳۹۹ 96 ۳۶ 23 8 ۳۴۱ ۳۹۴۰ م۳
 ے۔ج-ر5ر3)ر بوج-م2 ۱۳۰۳۷ ہہ )-۴۳۷۵) 575, 51 1۳۳۴
 3۱ ک۳۹ 0۴۳.17515 ۳۰۲۳۰۳۴ 55 ×76 ۰۹ 5757

 ۔حے ے7 ۹65 ۹۳۳ 2۲۶۳۳۰ ۴71 591۴۱ ۰۳۳۰ "۳۴ ۳۲ ۲۳٣٣۳“
 ہ ہا5ا رک ۱ هماوت ×6 مول قیج ہچک ۱ ٣۳ ج3 ٭

 513 71۱۰۰۳۳۳ ۰٢7۲ 8۶ ک5۳ ×۳۳ 48۳1 تا5
 8ج مہ 83 8ص 8جج 5ج. ہ١ ۴ہ ح5
 منزرکزک ت۳. ) تدا٭ مہ بہا ما. ۳٣جی ہ<ٹسو 3ی ج
 وج بو مواک بج : بو م ہہ كہ ی53۹۹ 3۳
 ڑ6 مہ وہ4 )٠"( مچ ٣" مج 6)57۷۳ ۴۹ ۹

 مج: وج ٭) مع. نن× واک ۳۴ ۹ 1۹> 57 5 ٦۷5>
 ٥۲۳۷۲۴ ۱ ۴۴ ××5٥ ۴٣٥۴ 5۳ ۳٦69 ۳۳۹1 3118۹ مہ
 م5 ۳ ؟ڈو-م5 ]."ٔ٭83 ہچ ۹۹۳۰۳ ج١ >6
 دو۳ م۹ م3۹8 یک ہہ ۳۴۰ 3<رز ٥۶ ا94 )٠۵( ۰ج
 مج ر5۱ مہ ڈژ مچ جج ٘ مت ۶ ع یجتاڑو وچ
 ے3. ۹× یىیعز ٭ہ ٭رر أ+337۲)73 تعحج ۹8ی ]ڈ٣
 حق :جتاجر ّق ج۹ ماّڈی جج ٭*٭ ۹۹ یه)
 ہ]--!1؟کرجو ٗہمتاو م5 0م]- -د٭ظ۷۰۱۲ 8٘۰ 6 ٤

 ۔ڈیج مے و ہم ×5 >۰ ۳ہی 8" ١
 مچ ]ی326 ه۷ ہتاوا کک ۳۲۳۰۵ ۵۷۳۳1۲7۶۲7 ]۲۰۶ ۴۰آ ۹۴ ٭
 ج6 ہے ٭ مہ. ہعیک بب <۔رٗہرف ٣۳ ٭"
 7۳35 37۳۲۱۲۶۷۴ 5۴ 2١ہ< مات ۹7۳۴ ب۹۰ ۱7۲ہ ۴۳۰+
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 77 77 ۹۳۳۰۳ (35) 37۱۴ ۶73) (ھ22) د:۳٭٭ << 7
 ےہ مہ إ!|۔ہوہ٭ ۷ ٭ج 3ہ ہہ” ك۴ ٭-٭
 پر و5۳ ورآچ.×ب >۳ <٭ >۳ ہر٣۳ م٭, ۹81 6

 ہم! ا56 می تار ۴.۶7 ۳9 7 ۹ ۲81۴ 97-٥
 ٭*٭881

 +جو.]٣ہ5۷5 ی5539 “م٣... ۴ 1۱
 یو “جج چہ3)16ج' ۱

 ۱.٦] 1-1], ۶1163171 6 ج191 : ہ7 5۹ ۴۰

 × ج۱ ۹۹971597 ینا رک <7 ۹۲۴۱۰۴۴ ٭

 ججج جم مح 890 ]ہت ء5٥ ۲۲۳۰۹ مت ۱ ۳6 57۴ر
 ]ی۷ ۹ ×۳۹ ہ70 ۲ 1671-۳۴۳ 77 7۳7 یا٭٭ ×۴۴ م7۴ ب
 مات ۴1۹3۳ ہد وہ یہ وج مو اچ جہ جج ہیچ دم رک

 8و 8< ×1۱ ہے۔٥ ٭ ج۲ ےہوکڈ ٭ (0۱۸۶۷ً) ور ۳.
 مےحح مح ]×× 39ہو ۳۳۰۴۳۷۷ ہرخ+1۶۰] 5 ٠۳

 237۳۳ ٭ک ٭٭ ٥٠ ۹38[۹۱3:5) م6۹ ۴ ٭٭یحت ٢۲
 ے7۹ ]مک ۳ج, 9۹ یک بت ع13 301 ۴1852716 ۱

 ےےبچمو بوجح ۳)۹۹۶ بما 3۹ د۱ ۴
 5۳۰۱ ۰۱ 58 ہ غعورت *8 ×۳ 6ث 9. ۳9
 و-ج٭ ج8٠ج1 7ی 885م یب وہ۱ تا ۰ "ہہ
 )جہ یماقک ۳۹ ء۷[ ) تو1 3۳۹ ۶ ئ۳ 1 ۰2

 نانی یوم نآ یل ع یشرادض لب یی ۶ یو جج 8ج <
 ۹5 ہہی یبہماَع می 8 )85 "و 8
 تر۱ 83۳ ٭× ۰ .مص× بک ۲۳م *ڑت؟ ک5 ت؛ہرج می٭ ہ



 یم2)و ٤٤ 1٦۳17
 ےہ وہ جج ہصحعمص-ج-ٛ بچ رچ أہتبر دھوم کوچے ہم ھأووج سمجوصعوسحجٌمصوریکم دعھجمججعمم 1س ڑ2

 6. ہہ٭ 2۰: ۰۲۳ ک3۰ 57۳۳۴ تک7۴ ۹ ۱ ۹۱ ۴
 09 7.۴ ج7۴ ۹۱۶3 ۴7۱

 ٭۴93۳ ٌنَرْيئصب -ی۹ 5۳( 2۴ 121 5131۳59 ۳۴ 55 ٴ5 6 "ےچ س
 بم ہ۶5 50ہ >ہ + أ۴ ۴۳7۴ :5۱ ۲ ۱۹۹۴۳۶ 9
 مق جہ 3م "م۱ ن6 ٭جچک 5ا5 ۳٣۴ ٭
 م585-8-1 ٭۳ >٭٭٭ 1۶۰8 ہ۳ ۵ 1۲ 8
 ۔ےد ڈس ہہ مم ود ُتتزاَعمتاَرَت رر

 8ک ۱

17۱9۳ 778 

 9 ہم6 بو *887 ٭ 69115آ ۹۰۱۷۳۱۳ 1 6
 یک ۲1۳۰1 ۶۰ ۱ 71۹۰۳۰۳۳۰ ٥٠٢ ۹ 3ت, (38)ر جٹ
 بج ا5 ۳۰-5 8۳۴ مہ ہے ×۱ ہ3 188 دہ ×× 1
 ۔جدودوصآ >- ہہر م۳۰ ہ3 ہہ ٭ 85ہ یە>ر

 بج. ا۳ج 1 ۳ ۸۳۴ م7۳ 85 ۶۳ 9۱ ٥۱:۴
 ۔ح. ہک (7) 1951 17 1ب5 9 ۹۲۶۲۰۳ ۱ (ک57) ۹٥۹
 وک ۹1 .ہ 77 8) ۰۵ م۴ ۰۱۰۳7 ۰1۰۳ 5١ ((ڑ5) (۹
 وچ بج وو بج وج -ت ملز ج 5 ۱ 3 15
 ×۱ ۱××۲×۱ 15157 (302) ء۴۴ 7۳۰ ۳۱۳۳5۸, 5۰۷۴ *7ک77
 یو) ٦> >۱۲۲۹ ٭ئ ج۰ ی٭ ۰ ہجج ج× ۹۷۷۷۵8 م2۳5

 ×۳۰ ۱ 9 >۳ج 51 ×۳ ۳۰ ء۴ ۱7۳۰۴رجآاک× (×ج)ہ
 ےےوچ و م6 ۰+9 ۲۶۳) ما۶ 5ا5 5ا 9151
 بجععح ۹۹ہ ۰۳٠۰۴٣٣٣۰ ٠ ۳۹۲۳۱ .۷ .7۳ ٠۵* ۲۴٭
 ےڈ ٣" ]م315 ؟اا2ہ 1٠۹9 ۲٥ ٭ققعت کب٭٭ ٭ک5

 یے جہ ۱۹ ۴م. ہہ ۳۷۸ ہ2.9۹۳ ۱۳۰۸۲۲۳ ۶
 ںو٭ ]جج ٭ م نَمََُِكَتاَِلِمي ارَتاَل وو ٭<
 در دو ×0۹. ار ةَعْمَجاَلع قِإ ۹۴ ۹۰۳۳٭

 ۔0گ7۱ ۳ ۹7 >۴ ہ3) ی۳ تو ۹۳٣۳۸ ج1 ۰۵
 بجو 7 ۱96۱ م3 ۹۰۱6 ک ۶8۱ 85ز ۱ ۶5

 *× ہت ؛كاْرُع ْۂَبَت هاَرَح اَذْاَج ۹۹۷۳ م1۳6 ۰٣۴۴ ٠×
 5 ہہ ۹۹ وچ جج ہم *× ہج ہ۰ (ہ8)

 سب۴ *5 مہ, 3 ۹۰۴۱۴ :۲۹ 7۹ ۰1۵ ۴3۳۹ 1۰: ۹9۴
 مح وجے ٛبم: ۳5 ۰۱۵5 ۰5 ۹9 3930۱۹۹۲۳ ء(
 ث۰1 5۵ ×۱ ( ۴ 18۳۰5۳8 *۵ ۰۴ 1187

 و711[ 1۱

 وج جو ےہ ُةَناَيِاَتَع ا جم ٭۳8 ک٭<
 مج 0 مہ ×3۷ وہ٭٭75 >3 م۹ بو ۶۶ کت
 3چ ہممجد ہے 15۰1 5 م۲5 دآاذآ)٭  ہ 86

 ج۳۳ 17۴۶191 ۴1۲۴ ۴017 ۱

 ارظات اھت لا ڈاک د تے بے. سے
 ۔ت قر ہ 3. ]] ١× تا دا٭ *ررک ہ۳ا٤ ۶9۳۳ 51۴

 *وج٭ ۱ ۹ مح د۷۴ ا. ہہ ۰17 ٭ا۲3۳۴ <5 ۸٢۷

 ھ8
 دوسجچومسوچویجوسۓےوچ وجہ عد ووسیجہوجوجحاکوججعکمممجم وہ

 ےہ ةٰمتل ۵۳۲ میذلادلرزت
 ۱ تن کت نو تک گری

 جور 206990
 1 قت وم رسیاب نیک وو نور ظام اھت لا ا

 ٦ہ ۵ قالا ليا دا6 نا اد ام لپ
 1 جیسا نس کپ لام قالب قال ا

 ٠آ چ یفق یمن ةَكلن کیو کیس او ا ٠ نئ شا حرا ذلراذ سا درک ٠ا ۵ لاک كا لدا٥ لسی شا لا بعخرم ا
 ×1 ںبیئادیل عج 6یض قاَحَت ةَقلَع ناکزُم
 ٠ا ناقَع ریٹیھبذ ںیئاڈ قئالاورکتلا ا:

 "۶٢ ٤و 07
 ہہ یک یک کے ضط ٭

 مە)ر مو مہ رو بم مہ جہ 37 ۱ ندز) ہبہ ۷
 مہ جے و  ج ہڑ) ڈ9 "و٭5 ٦۲ ید) یو وہ <٭
 ۔ز بہوج وہھوچر نیر ڈی ٭ج ہک جج یب رُو ٭ یی ٴیس
 چیر مہ ہرہزج ہجوم مج ر نیحر ںیودج 19+ م۷ ہہو
 و)ھچگر ممر جج ج جج مرذو ر5 وج ۹۳۳ یدز
 بچ, بوھآج]حج جچب٭.ج ڈچےںر محر موج ج6 ]جو ٹچ ]
 جر مدز وج ہرج رکوىە-یڑچ 7۳ج یڑاوچب ہرنج جر یمر ہہو
 ۔۔ی ۳ ج198 م_ب7۶ 2+ .7 ۹۶۳ ۱ (ج2) ا2ڑل1 41۹9 ۷) ۶27۳۹ ۹

 ےہ مہ ے1 57ہ ]جب پ۱ ید "6+۳ ہا(
 ےرہ ]زرہ +ر مور ںج ]7 7 تم ٭ہ٭ یر یىی مم ۲
 جج ہہ 8ججہ ٭٭ بج ہہ یج) یچ یز ید ڈ 5
 چچی جب ٢ر (ممر ٘ہڑ بووچو بوجبکرو ج5 دہ
 3و جر (مرر ہ چپ ]5 ںج٭ 0۱ہ 5 : یمدز وچ
 ہ7۳( ٣7۴ ٭ باہ یب6 "و3 ر مز ہہج 9 ہک ۳
 ۔ہقوو وج 5ج جے 8ہر (مدر ٰہد٭ جہا.۳ ہو
 جک+ ؛ مءےر ب7 ہو+٭ ہا! ٥ج ک7۱ مندر وچ
 ے ںہ جچ مم فصجص یر مج مو ]5 ۶ ممد ہ زم -٭٭قوں
 3< چہ ٢۶ مم×) حج رو ہ 776ہ ٣×س۳7٘و, بحج٭+ج ہ٭ہورچ ت٭
 ۔ج ڈنقہ ی٭ 716 71: (مد) بحر و یہ مم 7
 جج حے ہ 3 یر ہچم 76 ھچ ہوڑچ وک.]؟و٭

2(7 7۳ 7۰7 



٥(١ 
 ںی رہ شب چ ںیہ ید ہہ وہ یک تمجب دین درد مرہ یہ یر رب یھ تو اے رت وم

 ۰ 77 ٣ ۳۳ 8۹ہ یس 5+۳۶. 2 1۹۲۳۴ ۴7۶۳۱
 5 ×۳ 3۲۳ ۳-۹7۴ ى۹۰ ۶۹۹۰ 1۴ ۹ ۰ 1 785

5۱ 16 17181 

 لوات ٠:ا لزآَرُهلْذاَت كا لیا - لْزآ "8 لیب یو
 ہر۶۱۱ 9۳۰۲ مک. کا ۱۱ رت چہ ۰۰۰٤.١

 آتموجج فذ: وہ78 طب. 71۹٦ 551۹85 ٥ ۳۳ ۱5 ٣۶ 1ا5
 5 85 ک۹۳ 513418 لیر 59: و۲1 ۱ 8)۹7۹8 ۹ ۴۰۱
 ہک ۹ب ر5 7. ہر ۶ ۹9. ۳۱۳ ۹ 0715 77 ۹

 7۹۳ 551۴ 2-1۳۳7 >۴ ۹۰۳۰۴ 21۰۲۱ 5578( 31۰18 ٥

 لا ےن لَع ریطب َكِيذ ییلا ہ۹٤ 8۹ے چچر <٭

 >+ہ 83 ہ ہمہ مج. 56 1  ب..٭ <0 ٥۹
 ]جی ×× ۳ ۱ ٭ت×ق (7۶) ۴۴۴ : ہہ ۰71 ٭رکا (۴۹۹ ى5٤

 87۲5 *۲ ۴3, 55 ۴۶1 586 نیدھاشلا نم كلذ یٰلع اناو یئلب
 ہک. 80- 56 >م< ہ٥ ہم ہو ی٭٭< >۱

 یج٭ ۹5۴۹ ۶9۱ ہم۱ ×۱ ک٭ 5)5 9۲۹6 ۹۹1 7

 ٠٥ *ج و٭٭×ہ َنْْضِلٴَدنَبابْييَحْیَي ٥×
 هَللاب انما 3۹1315 58

(۶-۳۱ <۱ 81 

86 

 ج55۶ 8۳7 (۳) ۶۲ ۴۳۹ ۱ 7۶ ہہ.
 9 ۰ ہ م8۶ و 8۹۳ بہم ١۱ 86) )5 ی٭
 3۹1658 ۹36 >٭511۹ ۵۹5 51۲۴۱۰۳١ ک۵5 87۹ ۹ ۳)7
 * ١۳9۳۴۴ ۹۳] 99 )۳۳ ۱ ما ×35 ی۰۹۹٠ ۹۳۴۹ب 7۶
 یک 77۴۹ ۳۲۳۰ م7۹. بات ہ2۹ ۹۳5-۳۴ ۲ ۴۲۹ ی<؟

 مہاچ 1۳۴ >مہ5 :۱٭٭ ))7513×( ٠

 یئاریلا ها یک قا “نم لو قارکلا تا لت 8
 ے۰ م۳ 7۳۴-271۹1 ہ۹۰ ۵)57۲3 518975 ۴6
 قبور ۹۱ ۴55 *٭ ہ5 ہہ میرت ات ×0(. ا ۹
 ]ج۱ <8. ٣۳ ۲ ۳ر <4 ۰0 ]۳ ۰۹۱91۹ 7 7
 ہم0 ۴۳ ال 5۱ ہ٣۲ عورت ۴۰ ۷۴۷۹۹ د۳ ۹

 8۸ 3ہ جر ٦ ۳۵×× 5 ید - ۴5۵۳
 ٹ۱ ۰۲۸ ہا! 5۳۲ أ57٢ ۰۲۷ ما :۱ 5 - 76

 ٣> ۹ ۱> ۲۹7 ٤ م٦ یە٭ مچ 2” ۴ 8 ٢
 ۹٣۶9 791 777 ۶۱1۱ ۴۲8 8179 ت05 ۹۹ 8 7

 ھا: ٭٭ ,قاعلاي ناَتلا لاَ ناس ہہو ھ86 ۴ ٭
 م۲5۱ ۳۲55 ۲۹۰۳ 5ا7 * یا5۹ ب٭ ×۴ ہ٭3 ہم ۴ی 717۶
 ما دب ت۲ 9۸1 5۳۴۲ ٣5۶" ۹-3 << ۱)۴۳7 ا37 ۴۹
 ی5 ہہ و555 .ہآ5۳] ی٭ ٠۲۰٠۹۰ ؟۲۳ ت۶۹ ۹۱۳۳ کا

۱ 75۴۰ 618:618 5× 

 ج7 23 5۱1۴۳ (1٣38)ر ١5۸ : ک٠۳ وک ہ۵) 65 وک

 ےےتڑچا5 ہ 1 ھ8۷۸۳ 55715۱۱۹۲154 9۳ کے ہے



8| 1-8 

 -٠  “51۹51٭زجا “۳۳' .٭ 5آ ۴ 6۳۳ ×× ۱>

 ٭) ٠ جج!
 وج ××٭ ×۱3. تبع مم ء65۸۸ ہ٭ ×۷۷, م۹۳
۴ > ۹۹۰۴5 ۰۸ 7× 8۳ 8۳۰۰ 751۶ ۹ 7 

 ہ8 ۲8۴۰ ۴۹1 ۹۱

 اول نانی نا ءلرِھ کلا ند نی نا شرلا نا لم
 لح ےہ وراات 7۶ 2۹1۸777۲۳۰1 1۳ 77۱۹۹۰ 81 67
 چ7 ٭ ۵٥۳۳۳٣ (۹۹ ت5٦ 5۷۲۳ <7 ۴۹۱ ۳5, 5

 ہہ ھ۳۳ 77۰ ہم٣ ×7۳ ۱5۱ 3۳٣٣ یک ہر
 تہہ ]مہ ہ ہ 3ڈ 3ہ ہ5 "م۶ 781115 ۱
 ×۰ مت برس. ×× ٭ مدد جم ٭ ۴

 3ق: یتا ح٣: ك۰ <6 ت۴٤ ٥۹75۵ م ۴ ۹٢۴۹
 ج۴. 53 ۹۰۴1۱ 5 ص۹ 5۴۴ ۳ (۴م۳ ء۴ 7٤٦

 3 ہے لم ہبروم ی۹۲۲۷ دت (87](3۹ ۸7713) ۹۰۲ ۴
 .١× ہہ 3س٣ ْ٭ ہہ ×× ٭٭٭ ہہ ۴٤
 یس جہ 0579 ج7. ۱۷ )83۳5 515 ۴۰۳١-1 ك۴ 7۰
 ب8 *ك۰ 85 1٠ نیح ×0ج نیرتت 55 ٹاک 9

 مو کو ۶ 386 ]۴ :7٭۱ ۹۳ ١۴ ہہ ۹ ٣
 ]ح٭ طو 85 قر ہ6 5 م۳ ۶۲ ۴۴ 5
 وجہ وج 8< ہي -يہ ٭ى ہا
 ی۱ی ۰۲ ر7 5771۱ 55 ۹۹۳۱ ۱ت3 1۹۳ ×5

 یک 3 >4 5۰ ×۱۲ "۲۳ت ۴ ۱975 *۱۹ 77 ٥٢٢۳
 ۔مچ د٭1 ×۷ ۶۳۷8+: 7۴ ۲٢ ٦ک ۱ ۶ 5× ٢۳× 7آأڈ٭ <<

 حج ۔ممعجع ےخشک مہ مے عہد, 7 ۱۰۹۰١
 ->چ 8 ہ۱ ہ8 >م٭ک >۴ ی٭ "۳۴۳ 5 7 ۰ا6
 ڈے مہ مح, 7٢٦۰۷۳ 1 (6م5 8:10 ۱۱۷ 751۲85 ا518 (۶۴ ۰۴
 ۹3ت ہہ ي۹۰ م۰ ہ۳ ]1۶74-۴ (ت 9111 71۱۳۹۴۳ ( 5
 سر ٴ۔ب>7] *۳۴؟ 77 71۱ ۷۳ ۱۴۳۳ 3۰ 7 9۰۴7۹ ا۹۴
 کک ھو ہک ء۱ ہ 3 م٭ ×۷× ×7ظ. ر۷, ء ۹
 )نو 3 ہچ ۱ھ ط) ى۹۰ ۱:۱۷7۹ <رکا3 52۳۴ ء۳

 ٦+ ہم ۹۳۴ و7 5۶۱ ى5 5 ۴7۳ ۱۵× ۱۳٣7۵۹
 7۹ ۹۹151۳5 ,]۱۰۲۹۴9۹ ۰1۲11 ۲ 757 1511 3۴7 ١

 ۶۷ ×.×٭ ٢ج یب ی۹ 7 1 ۴0 ۱7 757
 جہ وو ۸+8 ٭وپ ٠ْ؛ ہ5 یو ]ا اچ
 جوےج]م جج. ہ٭ مج ہ؟ ۲ ٭٭۶٭ 5ا۹ ٤٭
 جو ک< ہہ ۹٠۰ ٢٣× ۹۶۳۳ )7۴5 5ا8, 5۹ ۹ ۴۶

11 ۹157 151۹ 5151 591 8۴۳ ۷(۴ ۳× 

 وو+ج ×۷× ×31 ×7 5۹ ۲۴ ××٭۰: ٌناَْنِلاهَلَخحاتِ
 راتمآََتظُث نب ہک. ہ5 ×ج٭ 9: 3: ہجج ×۱ یا
 ماَفمَا ×م[6 چشم 8198)| جیشم -ی5 18561۱۴ ۴5
 و۱5 ہ ۹7 9۴۰ 3۴ 0۵۷۷۳1 ۴۳۰۱ ۹۹۳۱ 877

 5 ۱×× ۱ ہہ مات ٠۹× : ۹۹۷ رام 71 35, ٦۳۳۱۰58

 حی 2 نر ۰ تا پت

 -۔-

 سا

 ت] ںوثملا نیؤلاولا وس... 5
 اپ نی ایک یر ملا سز نک ناسشللالع نا نمہ ا
 ہا ن6 نک پا ما فن نم ںاضالا الخ ا
 1 اکا 9 فاَكإ لسانی مار لاعیس اک
 4 ہرہہالف الی اتم
 ا: ناریئاک اھ ناک ںی نم نو یارب کل ا

 > نوٹون ناراچ این وچ ہلادابعاھب پراپ سے اج 1 2و "یھ جے ہہ ےندوس ے9 )یاس ود یم ے

 ےل رام مطا شام یا ایوان یتماعکقلا ا7
 ۔ نب اما مارا تلف ا دل ا
 ےل لا دامن اما مغرب اعانت اج
 ا رم ی7
 1 ل9س ماعم نر الا نار الا عا ناک ا

 1 ہلنرئل فوت ےل دداملظ مول ةیرات نار

 ؛ وجہ
 ہ٭۱٭3۳ ۱۱

 ۔حہ ےہووو و پو مو بروڑرچو ]۳۷ قو --
 مز ہی تم یب اچ 7 ےوںفیوراجک ےل ٭٭ چج
 جےہجہو چپ 1۱-9 م) 05 ]پب٣٭ 1 م۴ 57 ہ7
 میجصہج٭ ہہ يہ ق3ز ]وہر بیمو ہو مج 755

 ۷ ےہوویچوجسور مر ہ58 ل6 ۷ ہہا3ص 77/۴۱ ۷۱۳ ٦
 حج جس جن جب ہج٭ ور مر 5 ہاتوختسو
 ید یہ چ وچػژ  ہچ ہ وچقد ہی ؛ مر م85
 ۔مچھہبٹہ وج وج چی قت وج بر یر یت ہمت
 ہ1 چ مچ جج مںہہ رہ موجو بہ۶ وا5
 ڈنیچ؛ مر بو چی جہ ےس یجب ہربجچ مو می م7
 ہیک ×× ۰ر ہ٣ ہہ یب ہہ ٔتاہج٭, 3ج ۹
 ۔3تجتبیٗوکوج جر یر ہو ×۰۰ بجو ہجیرچہ 7527 ۶۲
 ےےچچوچ یو وچ نک موجب ٭ہاو یجب یر7 ٭۲( ۳
 ھہ8ہہ ہو پٗ×( ت۷ ء271۱ ہہ) تر 7 اا7 ۰ز آر7
 ےہج ہبہ ںی  ت٥53عبجب جو 7ص پہ ئ۱ نہر 7
 ۔یج ںیجوج ہر۸۶ ۳ مرج ]م٭ مج 7
 ے9 قہ ہر نحجر نج ہآ٭٭ ۱۹9 42176 577
 5جو ۔م ہ سہو مرمجر مدر ہو ہ۷7 5۳۷۳6 ۳
 عو چجہر ہب٭ہ قتج ہ بک ٹچ+ ]یک ٦٤ ممز 875
 حےپو ہم ا٭۳ رہ وج ہزج ×7۰ 9۳7 777

 کيا



 23, 5۹ 83۴) 15 ے ہ ×× ×× ۸۷۵ ×× >۰ ××٭
 ٭۹۱ ۹۹۰ ہ3 ۴۴37 1۳۴ر 1 1۱

 ہللادابع امی نر اںیع - اتم ۴8 اروفاک -یو لدب ٭
 ٭]ہ ۶۲۶ ۱ک۹۰۲۸7 کاتا 1۹۶ ہ1, ۹۳ ۴۹ ۹ 7۶

 ٭٭۹ )1۸۷٣( >×ہ ۱ ہللاذابج 76 ہ8 ہ۱ ہہج <٣]
 ہ۷۸٣۳ ×ہصی۔, 3ہ < 0(۲ رارا 28۱ ×88 ۱ ۴ ۶۳٣٣۳٣۳۴

 ایَع ×8 ساک نم ۔یو لدب چ8, 5۳5 کاتا ۳۲ ٥۴۴۲ ۴ ٭
 ؟[۹٥٭ <۲ 5۱ ۰5۳۹٣ لابی -یك۹ ۹۹۹ ٭ راربا عچی٭

۱ ۹۳1 ۹7۸8575 

 رڈَنلایَنوْمْوَب ہ٦٠ 87 7ٛ٭ ہہ, >۹ ]8۰۴۳۳
 مم ۳أ. ہ9 ہ۱ 5:۱۰۹۹, 5 ا۷ا 6816 <٭
 ۳54 ۳5 ۳, 91 زک ۴ ۱ رذن -یو ×05 ٣۴ ۹و ج۳

 و51 م۴ م۳۳ 6184 ۳م ہ9, 8۱ ]7٥)۹× 5۹٭ 6 ۵٣8۳
 ۱ ۶ ۹۹5 ]75)۱3 ۲1× 775 )۹7۱۰ ۱ 5 6175 ١۷8

 کب ×۳ 7 <1 7 1)719 771 21177 ۹ ۰۳۳۴" ٣۳۴۰
1 7118 71۹۴ 81۴ 

 اٹیک یخ تما قلا نوک ااو ۹
 ج3۳ ,٥ ۴۱۰۲۳۷۹ ۹ ۰۳" ١> ا5ا 9۳۷۲۶ 8
 و3 ۳5۳۳-6 ۰5 ۶۰ م575۱ هیْخیلَم ۔ی و ۳1۹ كا ہ
۴ ۳ 16717۲۴ ۹7111 ۹19 21531517 5۲87۶۹ 57 
 و ۹۰: 8ئ۲1 "۲۴۹ 7ّچە ]۸ ۳ج ۱۷۹ج ہ بق ٣ہ
 ۴ ہ5 ہ ی٭۳۰ ۱ ۹۳۲۰۳۳۴ 3۱ ۹۰0) ۹۴61 ی۹ )

۳۳۳۶ 2۶۳ ۹۱۹۹1 ×۳۳ (۱ 

 ھ33 ج1 اج
 تسچجھججممدصقصوب یک اہکچوچککجت وج رچجکجوھ٘حموھتصسصووص وج یی چو وچ دو جج اک دل عحمدو+ہ وچ سچ

 ےدج ×37 3۳۷۳۴ >۶ ۰۸۳۷ 77۴۱ ٭ 76
1+ 

 ہہر ×۹]1٭ ×× ۶۹1 ۴)1۹۳ 2:۳۳۴۳ ٭ ۱)۹ 8
 1 79 578 ہ۰ )9, 9 7)۹ 2:6۳۹ 64
 ]ا59 3٥55۸ ۱۳) عج ہ<ڈاح 5۱ ج5ر ہ۳۴ ٣۳ ہت.
 (55] ۴3۶۹ ۳9۷۱ ×۳۲, ب٦٦ جو5 ×۱ ہ پ٭*:و 2:۴۳ ۸
 ٦۳257167 ۳7 ۶۱۴ 55۱ ک55 ب۹۳۰ ۱1۹۳7 7 7+
 ۹ج۹ ۴5 5۳1 71۹ ہہ کاتآ ٣× 3۰۳۳۴ ہ م٣۳ ××

 ×٭ ۹۳۰ <۸ 8مو 58 ۱ 0 ۲٣×
 آ1 79 8733515 5۹ ×۹7 ب۸۰ ۱

 تم -یفت ءالتبا مات انچ ۱۹۰۹ ۶۹۳۳۱ ۲۱۵ ۹ ۴

 259 9۳ ۱۹ 3777 1۹۷ ۲۲۴۱۳۳۹. 7)3 ک5۹ 7 7
 ت0۳ 51 ۶5 م۹ ۰۳5۶۹ 5۰۳ 3۱ ۹۹1 ۳. ۴ ×۰
 مہ 5۳ *7۹5 ٭<ھ) و5 ۱1 5۲ ۶۹ ۱۳۰۳ ۶ك1۵۰ ہہ یک
 ہ8 ۳۲۳۳ 78۳۳ ی3. ی5 ۶۳۰ 551۴ 15۲۴ ۹315 ۱ ۹۹۳۳ 7
 جم ۴1ہ ہ مہ +٭ بدوپ ہ8۱ ہمم٭ ٭٭ ("'|

 جچمجج وو ہو | اروْمَل اَكِإَر ارکاَعأَمِإ اب وج ہمہ ہہ٭ ج
 ٠ ھ9575 7:5 ٹ5 حد ۹3۳۰ ٭ جج ہ او

 ۹۳ 3۰۳ ی8... ۹۹۰۳ تر 7 ۴۲۴۶ 5۳ ۱
 ہی5 ۹ 37۳.۸ ۹٥۹ ٭ ۶۹۹۰۰ 3 "۲۱ ٭×]َگ 5.

 م7۷۹ 5۳ ٭9یقک ۶۳۹, ہا ہ و۷۱5 5٦ ٭

 یر <۳ ۶۰۶13۳ 7۳] 77 ۳٣ ۳۳ ۱ ۴ت۰ 7
 33۹ 209۹ ۹۴۹, 575 6, 5۲۳۰۲۰۳ ی ×۳۷ ۱5۲۹۹ 7)۶ (۶۹)

 ۳ ۴۴ 70۴ ۱× ۱ ۵۳ مرک یجترو+ر۳. ۳ہ ۱ مچ
 چ8 ف۹۶1 ۹۹۴8 ۳ ۱ ۹7 ×7۶ 7۲۳ 7 ۴7 ٠18 ۹۹ ٥

 دا5 یک ۹۹۹ ۶۲۴ ۳ ۴۹۱۷۳ م۶٣. 5۹ ۳:٠



١۸ 

177۹ 7 ۶ 

 می نياَت ۰5 ھ۰۳٣۴ ٭۲٠ ٭ ہا ×۳۰ ٭٭×۴
 ۔لیوج < ۱× 5۰۶۱۰۷۳۷ 5۲ ۴۳۳ ٭٦ ۹1۳77 ۰ 35
 یہ ۱۳ 3۰85 ہ8. ۴8: +۹۶ 0٣7( ۹ہر
 ںھجچ۔جمو ھ۰۲ 775 ۳م "۹55۱۷۸۷7 2.۳ 5۷۹۷ (35)
 ۳ح : ×7۳ >۹ ۲۹ ۱157 77۲۰۹4 ۰۱۹ 11 7

 نر 88 ۳ 7۱۱ 7 ۳۸۹* 5۲۳۶5 ۶۲3 ٥

 لیتا" ارم نا اک ا نوقیو - لیبجتنز یک
 ںٴ بجح ۳۱۱ 7 ۰ ی5 ۳۷۰ ۹۴۳ 5 ۳٣۵۱

 ج۹ یر *۲۳۰۳ ۰7٣ ×۳× ۱ ہمت 7م ۴۳ ء1 99
 و957 8 ہم م٭ ہ۹۱ ٥۳ ہ9 0 ۶
 3۹۷۴ ۱.5311 17715 ۱۶۲۴ ا71 97۳۳۴( 7

۹ 
 من نم اَسَراوخک - ياَس ×۴ رارس یب ٭< ہم لک ےہ _ے جرم ےک ےس

 جم و٭< ۱8: مہ ہ۹٭۹۳ ۱ ك٭ 5۹۹۳۵ ٤54
 جج یجع بج یک ۔ٴیٰہ ٭.. م٭٭ ج۷9 ۴۹ ۱
 چے ۹× 2ہ( ہک ۱ م8. م۴۱ >۳ ۹۶۲۹۰ ک٤4 (۶۴ ۹
 ےچےآ مم٭ ۹ک <5 ۹۲۲۹, ۹ پچ چن و٭عء مات چ۹

 ر۹75 3 ۱

 اولی وک عس ناک یار جہل ناکا دط نل 131 ٣۴۹
 3. ٭چ٭ ے٭ ۰۳۰.۰ ۰۷۳ ہوا5 ک9۴ ے۶ ۹۹۱ ۴ ۰
 جج٭٭ ہہ ۴ہ ٭٭٭٣٭.٭ ھ5٤ نان
 ۔مجکجنج ء۸ صد ہ×٭×٭ >5 ہوے ء۰ ٭5

۲۹۲۱ ') 

 ہ۔جعبہ جی7 ل85 یا 71۹۹ 0 ۹۱ 7:5 6
 ی5 ۹ ۴ 7 مم 32 ٣٣× 5 ء۹۰ 5۹۹,

 ہجمم 3ہم ہک 758 8 ۲۲۰۵ 58 ٣٣ ٣۰۱]
 تب و 3ہم م85. ہہ >۰ 8 ۴ ٥8۱

 ہد عص ہ ۲ئ۳ و ۰م ×۱٣ ××. ۰ مشک
 مرنا ہََمَو ہ۹ ۷7 ہ۷ >3 ۴ ١<

 د٭۴ ۴۹7 8 ٠776
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 ےہ رھڈلا ۵۲ ؟یدئاڈٰثح

 ا6ا نت ارب دت امور د3ف نور اک ا
 نیا سیا ما نی یزاھج ارب ناک اگ
 ن1 روکا نل نا لوْمِهْيَع اي
 آ مانا مات تارک تیارادا دم اردن اج
 را لن یکم رخ ںیم یی تل اک
 ا ناَکاَدٰم نا تار مات ر مم وتصف نم اک
 ا یارک نک اک 6یو يمس نام ڑحول ا

 لن اب انار تر کن ضا جا اک نال
 ۔' لیا نکا او واک شا قو او قکا اک

 وت 00
 جات نکات مو نوید املا ا

 ۔' ہی لاتا انا ءِ رزتمَرسااَههَدَشَو
 21 ات لیس رر لا تا نمغ “رو دن نل
 9کاد نَح ناک لا ند ان ال نت

 ری

 و

 +٭

 اج

 درس

 : ٍ٘ک
 ےک

 ثنا

 .: تا ِ

 تنا

 ا یی یی ا کک ک7 کک کک کک کا
 یم 7ہ 8۳۳۳ 5 5 ۱۴۰۱۳ ٭ا د١ ۳۳5۳ ۴
 ٭۴۲۷5 (حہ) جہچ ۔كمچجچج +۹۳۰3515۲۹۴
 ٭ ٠ج۱ م۰) ہ۳۳ ۳۹۷۴۰۱۷۳ ۴7۷۳۷ 78 '۹۶8۹۰
 جج م٭×٭ نہ ہ۱ ہہ 1ء6 +ح٭ و٭ات

 ۱)8۰۷ مجر 55 ۶8 ۶۳۰۱ 77 ۶7۳ ۵۳۳۳۰۱ ۴۲۳٣
 ۔ےتوج ب٭ (ب مو م 3تو (۶چ۶1۱ ہر 6 <7
 ںیہ ںج چ2 ٴوصح ہ٣ا5 ٭ (۹۳۰۱ک 315 "۹۳۶ ۹۴۱
 من ۳8 ۳۰ ۹ 7ہ ×۴ "س× ہ ہہاتا ×چ٭ ھ<ت× ۹۹

 ےںوج ہ8 <- 3 ٭٭ ھ۰ ۹۳۰ مص٭٭ ٤8 ٤
 ۔ی ے4 جج ۹۳ ۳5١ہ ء3۳5۱ (خنر یتا
 مم ھ۱۳۷ :755 ۹م :٭ ٭"٭۱ ۰ر 785
 ںہچ و5 مم. م7 8. م۱٤ (ۂیرز 55۹
 ےگ ومدحجچ كم || ہ۲۳ 6 ۵٣ 15ج ۰۲۰
 جم ی١ 675 ۰٦755 (۴۳ ۰1۶۴۹ ٭-5۱۳۶۴۶۶ ا7۶5 7
 8۲۱ (حع) ی۹ 5-6 نہ ۶۲۳۳کا ٦٦ ٭ 8۹1 ۱
 مج ]1۴5 ۳ ۹۳۹ ٹ× ٣" ٣×3 م۴ ہی۸۷ 2:27 7<

 ۔-ےو وچ مس کل ٭ یز م۰ ہ٭۱ +8 ۲٥
 حج ید: فج ۵ہ می +مچ٭ مح ۱٠١۱ ھی۲۰)ر

 ۔ہج ×3 ٭ی٭ یج ع< 8 5۲۶۰ ۴ ۱٤۴
 ٭ ڈ6 ۴۹ 6۲۸ ۰8۹۳۷ 577 ۴۰۱ 51۴ 5۷۰۹۱ (خذد)
 یجب چ۳. ٣ 15 ]77 ۴ ۲۳*55 ا7 ۶۹۹ ۳۳
 ےج  یمر ہجچ ہخحح٭ رتکاجج تا۰7 ۳ت ء۴

 کمو ء۳۷۳۴ ۴7۷ 1۱ ۰۷1۹۷ 7ا 2|



۹ 

73۱ 51-85 

 >3 ۹737 "ھ47 جہ. <٭٭8٭ ٭-٭×٭ہ (ج8٤)
 جہ : ۲۰٣۱ ۳٥ہ ی٭ 5٠۹ہ )75 (783)-ی۹ ۶۲۲۹ ۳ہ
 152۱ 5717۶ 771 ج7۳5 ۹)۹۱۹3 ۱ 571۹ (3۰) 77

 و م۱۲5 ۹۹۸۸5 58 51 5 ×۳ ۴5۷ ۱۲۱۶ 71 4۶
 ننیکسوص -ح٭ ا3۱ ٹک جات >۲ ہہ.]|كو 6
 7۰۳۴ 7 77ہ (71:) 5۳ 55آ ۶73 ۹۳ 1۳۴۳۱

 1 ۲9 7۳ 577.9 7. 76 71 ۹۲۴۳ <٥
 یرو) ۹ : ہکا۸۱٣ ۰ 55 ۹۴۶ تاا٭ ۱۹۹۰۳۴ یہ 6

 ی"ر٭ ہمہ7۳۰ 7 ہد٭ 8۹۰۳ ×ج ہہ ےم قع +۸2)

 و53 755 55 55 <0 ہ69 ۰۳۰۳ ]م۴۳ مو ×٭
 ۳ك 5۹507۰ ۳۹ رت 73087 ۱ ۹ ۹3858 1 ھ7

 7۹ ۴ 58۱۷ 71918 ۶ ۷ ۶15157 1۹۳۴۳۴ 57۰۷ ۴۹۱ 7٤
 تارشان ۔ تاقراف -رکذلا تایقلم - تالسرم - تافصاع

 ہ91 ۴۹ ۹۳۳۴, (م 55 1 <1 08 ۹۹۱ 756 8
 یہ ۹)3 9)50۹ 1 ٢٦ ۹ج۱ ۹)577 1 1

 م9 م59 ٣۶ یہ81 >۹ م۷ 5۰۲۰۴ ۹۳۳۷۹ ۱ >2
 مہ٭۴۲۰ 85] ۱۶۹ یب ٭ ۹۳ہ ۹۳۰۷۲۰ ۹۳۳۵ ۱| مات مات
 وہ5۳ 587 1۹۳۴۹ ۹ م۹ ۱ ۴۴, ۱1 (۹۳ت5] 18 <6

 9۸ 25 ۱٥۱۳ 857۵ ی١۶ ۹۳ ۹۳۳۰ 5 ۲۴۹۱
 متی ٭و چہ۷۰ ۷۰۰ يب×٭ 5 ۱۹ ۲3 ۹۳۳9 ۷٣×۹۳

 ٭٭+--317 یک ۰۲۶ <۶ ؛۰ ۰ ہ87۶ ۹3۴۳ 8۳۰
 .٤ ۱ ×۸ 5 ٭۳5, ۱۹۰6 ۰7۱ ء۳۳۹۰ ۹۲۶ ۴8 1۱

 اَرنُت ُوااَرَدُع ۔ی8 ۲ ارکذ ×م8 تایقلم ۔یچچ ۲۹ >م۴٣< ١
 <<. رکذ 90 65) +5۹۹۲۰ ۳۲٣ ۸1585 ۴۶۹ا 55, 1 1٢١

 وجہ. ٭ج -6-۴پہم مع ہ٭٭.۶٭ *م۸۹ << ٴ۴٣

 م9309 ج۲٭] >٭٭۴۹3) 2 ۱

 ٭جچ مہ". ٭٭٭ 8ت. ۶۹۱ ٭مج8 چاک ۹۹

 تار نما ما کب ہہ ۴ *۰۹۰۳۰ 7
 بجو, 738۳ |۹۰: ۹۱ہ ٥ ×۳۹ ہ8 )]۴٢)6۹ ہ۱ جہ5

 ] ۹1× 13115 7۱ ۳591 ۹9۹171 چہ 4 ۶ ۹]
 مج جج جہ ہ :ء٭٭ >٭ (٭×٭ "8ء827 ×8" 6, ۶
 8مک ج5 ۱۹ بب٭ مر۸٥]8 "۱۹8 ۹۹۳ 15

 >ج9 8 5 ۳ 87ہ تب ۱۷١۱: او37 ۹٭) 5 ہ
 ۳٣۰ 88 کی ۰۱ قع.  ٭ےعے٭ ك5 ہہ ک55 ۴

 رح× تہ :×ہ ۱ ×۲× 5۰ َُتَّتَبَأ نل َأَِو - تو ۴

 تیقوت عج چک ۱ ک۹ 5۲۳۳ 5ی ۴۱۱۹ 8۹۹۹۹۰ ٣>
 7ج٭× 3 ((٭ہ : یو ہا ب٦ ××. ۹۳۶ ہی ف۲۳۰ ٭×ہ ۹۰ج ۱

 ی۳ ی۰ ہ۹ تا ۱ 1۳۶ ۹ کچ 6, ۶8۹۹۹9۴ 77
 جہ 0 ]ھ5۴۰ ۴۹۳ ہ۳7 20575 ہ۲ >7 ۹۶5
 ڈاک ڈا ۳۳ ہ >۰ ۹ے ۹ ٛك۹۰ 5۳ ۶۹
 ج۳ یصج ۲۹٢ ہچ ×3 یی ٭ مہ ٭9یویچت  ٭٭

 ۵۵ ۲۹یندتلا رات

3 7] 

 وج

 1 ۱ 7 7 ےہ ۱ -- 0 ہج-سوہ 5چ و 7

 -ل 2ل لعا نیلظلا “یم ام نم لحد اب

 ْناَتْيِلااَيِاَدَع

 ہ1 تھما ا٦

 آ تزشئلاؤ6اتسَح ید ینل اف ادرع برسر 7
 ا رااَردُع تارا ذ تيار تڈ زار
 2ٰی" ٥
 ل ننیئا رک لب ار ترک و ا
 1 كام ليا وبا تلچ رو وت یل 0ثا 3

 پر

 2 كِلذَک ہ خال مهعِ ست لالا نک ا
 4 6نیوز لتو منایرخلاپ لعل ا ہا ےک( ےد پت ػسر۔ 6ص۶ء+ وھکآ وے ۳
 ٠ رک یی اک ذ یی موہ یک ا2 شکیل ے۱
 : پھ عام نا :

 ٦ لتدەنژلیئئامَي تار دم وعمل اب
 ایک ضرلا سجن لا٥ نابزکنللِذيمدق ا
 : 1 . 7 : .. 1 : 7 ہي 7 ۔ ای اچ پس پیس ٦ 3سو ےہ

 ۔آ بب وے ہےہیہ و09 سرصرس
 ری ۵ نومرارٹ ئی ةنلعجف

4 6 : 
 ×٭

 . ےد۔ و مہ مت
 7 مے ا یت یک یک

 ممدر 55 وج ۳چ رک عیحہ ۸۹ ]جر ہچ 7

 ےہ مز 7 م٭٭:8 ہج٭ 3ر

۶7 7791 

 ہ7 7۹۶ 37775 ء۱۱

 ]ںی چی. 9 اک 77 17 77۳7 رت...

 مر مر 1۶ یہ وک ٭و ۰ نر ×87 ۹7/575 077
 ۔ و مر مہ وچ+9) و ۰۹ یر مج زو ؟۰و۹٭4) ]ہ7

 ہہ وج یر توڑ ۂچو بیجوہہ38) مہ جںوروجو ہو میر
 ہوس +7ت5] ہججرو - عہمو یر ووور ٭ی  ٭جچ چآ-ج یر
 ہ77 یووص ۳ ہندو <4 ۴تر یر عیب

 ہ7 75۰/۳ ٭ہ یر م٭ ہرے اچہچ .گ یمر

 ہ+تہ 77 ت07 ۲ ۴۳ یج  ندر ج۳. عج٭ہ٭ یھ قی

 <ہج ×7 750995 ۹+ ندر یہو جہ مرہ 7مومو چب٭آ
 3۷ ×8۶ مصر جو مڑونو چآ جر یمر ۳٣ہ چربجہ+ میچ

 رہو ئ۶ معمر م5 ۳۰۳×5٭4)+٭ ج۹ ٭ر نہر
 ۔ہڈہہق7 ط8 ۳۸۰۶ مور بیر و یرحص٭ ہہ < مو ج<
 ہی19۷۰ ی۴) .ورق)ہہ٭ ہ۷ 7 بو۰ ٭٭ 8۱۱۴۴۱ مدر
 مر+ہ+ ج0۷ ب77)4 7کرو حر حور ہ۸ ر7 ہیرو إہو٭

 چچ ء5 عج 13 ۸8۰۶ مہر ہ٭ج جہ ہ٭ می ہر بج
 77ج "|7 محر یچ 5799و ہ8 یودر بیر ٭ 8
 ہچڑجد جج د٭8 جول بیک جج جب 2ج  یمر ھڑ

 ڑ۳ رو تی کرہ تر مےر پک رو ہر7۹4 5 ٣



 0 ےل ےس ست م26 ۳10 18۹. ےہ ے سس ر٤ 7
 ہ0۰ ی٭اتہ ×۹۱ ×۲۱ ۰۵۰۰۳ بلند

 نج ]م ]ہہ ہہ مہ ×٭٭ 5۸ وک ٭٭5 ۱۹۱۰۳۷۸۹, یا
 جج 575۱,+ہک'؟ ٣۳ہ 4 8377۰۱۳۹۳۴ 8۳۲ ۴ 7۴۳7
 جج ج۹ 1| لیبر ×۳ ۳۲ :8], ا۱٥ ]1)5 ۹۲۴ لیر

 7۳ ی5 ٥9:5 7۳۱ ک۶ 7519۳۴ ۳۳
 یہ3 ہ5 ی٭ یا 957515187۹ 1 78

 ١ :ہہے َللَيلا ہن باہ 3 ۳ 8 5۳۳:۰٠٠
 نم م۰ مە م96: ہ5 ہہ ٭۳۹ 69 0
 ۔مجےح مج سہ .×ڈ+ *ۃ3ةہہ ئكت ٭٭٭ ۱
 کرنل ممُمِيْحَرَت مج مو ج3 ٭٭ ٭ ہہ ٭ 6
 ہ3 *|م ۹3+ "ہ۳۴ ٦٦ 6 فا
 ہر۹ ۶13:37 7 *ز ۳3۷ ۶۱۱۹۹7 ۳ 1 7۹
 بیسومم مے ]0۵7ے ×۱ ۰۰. م۰۳۰۳ ٭ہکاا کت
 ۵ج۱ ۲۳. ھ۹۰ 7۹3( ×۳ -٭ ور-58 ۳۴۱ ۷

 ۔جس5 مہ ٴہ ٭٭ 8ج ]ہہ ۳۲۳۰۳۰۰
 ۰ ۳ ہ1۱ ھ5. ۰۰ ×57, 67 تہہ ۴ 9۴۶ 865

۹155 1۱ 

 اکا وتر ا نت تان لا لدمت ملا ۹۹0۹. ۹۱ ۶ و۳7
 386 ہ ح ×٣8۷۳٭ ۳7 تانک 665: تافک ×۶ تنک (٭
 انچ | جب ۴ 38۱ تانک مر ج3, ہب ۰ ۶
 ۹۹۔محج ×٭٭ ٭٭ ۱ ج5۰4 88 ×7۲ 57 *۳۰۳  7۳5 ۳٭

۱ ۹ ۹۳۲) 5۴ 

١7۹8+ ۴87 

 رم ٹل افر لاَ رَمِب یر اهلِا ۔رصق یب ۴ رس ہہ سس
 <2 ۱ ٹللج 35 ۲ ×5 یك۹۹ رُثَم ×۳۷ رفصا ك8 9,

 نص ھ6 ہہ .>- ہ٭ ہہ. ۳۸۸۳۲ 7 ٤
 ۔ت|جج (یم۰۹ مم۹, ٢۱۴۶۷ 5885 0ا5 +85 ٥۹۱ ٠۰

 و تو ی مت مد << 8. ×× ص۹۰۹ 9۳1*۲۱6 4٥5۸۹7
 ٹہقرو ×۴ ×۸ ×۹ ۱ ہما٭ مات ک۷۷ رم -۹ 6
 ]مک مم, 38۰۰ ٣×<٭ ]ب وج یے. ہ۸)ر

 َتنْرَنَتْعَيَمْهَل ناول َلَوَنشِط نال مما دم ہ۴. ( 8
 ٦۰ ٦> ۰۱7۳ ۳۳۴]-.)0١> 5ا5۳ ج۴ "7ہ ۷۳ ۱۳۳ ٣۱"

 بچی و ۴۲۳٣٣۴ .٣ ۱٠۳٣٣ ۴9۹ ۴5] ک۹۰ 677 (۰۳۷
 مچجچ ۔م ×س۱ ہت بو ء۹۰8) 3۱۴۹۹, 8 8۹
 عحچ وک ٭٢ مہ وج ہ< ٣۰" ۳ ۳م ۴ <

 بج ود رات ہہ می ہ۹)

 نم شا مت اے پے جیو مہ
 >حو یھ ہہ ۳ 7۲۹۱ ہ5۳۴1 ہا ۹۹۶۰558 : ۹۹۳۰۳ 6

 ہت ہم ]ق٭ ہ۱ ۶۰۷۷۰۲۰ ۱۳۲ ۳۹۱
 جج ج٭.3ہہ ٭ ٭ہ۔دد ٭>ہ٭٭ بک ہہ 8

 ےے تٰلسرملا ۵۸۷ ۲۹ی تّلاارہت
 یس اک ایک اپ دی ا دس ےب اک ا کک یک یم نا کا تک ہم پک ےس و یی رک ا یک کک

 ٭] و تخش یِ ائاوماو ایج

 :آ نظ لا قلط ا 9نوا نل یکتا م لا وقلطنا

 1 یو حرمش تال تاک را مرض یر
 2آ ل68 نمونیا دو اکا

 132 2آ ڑکل ناک نو ناول صل مئادم اب
 1ج ںڈیشابی یارو نوع لپ نقل اب
 ا تالا کام نوک رکن ام اوب شاواولف اس

 >آ نیمول لو منوم رجم نا ال يلقا وعتمتد ا
 1 ںی مولا عزا لیا دا سرکل ا
 2آ نوا ۂَدمب انی یا نر تما ا

 ۔مو 75/1 ممر ہ71 80ہ:۳7)4 ہا ۰ ۱ مد) ۹ با
 مہ وج چہ وج یجوا 89 ٤7۱ (ہم)ز ۶۶ ہ7 7
 م0388 ۳۳ 7۳ (دجر ہہ ×۷ 587 7ہ ہ۱۹ ۰/7 7
 بج و جب ج؛ (مر یر چرھج ٭×ہ چو. چ5 5ج7
 چہ مہر ھج ہہ ة۲ تتتبف(؛ مەمر انسا
 ۹7۲9+ 77)3 جاو ۰ | (دے) یاتز یل 77 م1, مان ٭آ
 جر ر میر ںجب جہ تہ یوجہ جورج ہو+ت ی۴۶٢٣ ۲۱ خم۹)
 موہ چجہوومد٭3 کا ۱ (م)ر ہلا 357 757 8
 مج یہ ہ×٭ و5۷7 یب3 ٭ق۴ر۱ (ہدر

 یک ہم7 ہ۴ ۰۳۰۱۳× ٣۴٣ ٭۱ ھ77 ×7 7۳٤
 جہ مہر ہ7۸ ۸٭ی٭۸-ہ ج7 يی یر 7
 مجہنجہس جو جچوو ںجب دجووجیبے مقدر یہ 2۳۶۳ ()۴

 ]ےہ !ڈں ۱ میدر ٴأ"ج× ۰:۶ ہد ٭ ٭ج ٭
 ڈںوو ٭- ٴرہ٭٭ جا مور بد ہ>5 بج ٭بجکف)ہہہ٭ہ٭
 ویک مم و نیو مکہ 817773)ہ-7 1 ۳

 مدر وو می (ج957 مڈو و بم ہو ٭يگ
 مسہچ مہ بروقر یەدر ہبہ 80,ہہ۳۰۸ہ/۳17)4٭ کا ۴۱
 مدن نج یرسو ٭۹) عو ۳ 5, 9۹7 5و ۳ک 1 مدر
 موزرجہ ہو وج3 ج11 ۱ یم)ر یو گم ۶۹۷۳۲ 7

 ییہ 7 ۴ 7



 گا

 ے۳۳ “۹ ہ۰٣ م٣۰ ۰۲۹ ٦٥۴ ٭ہ۹٭[۱۔

(1۹557۳) 

 َنكَرِملاوعَئَڑا مھل لیا ذإد -ک۹٭۷۲ 8۴۳ا
 371479 ۷۳ جن 9181۹ 5۹ <۶ 3971 (۰۴۰ 571
 ت٣٣ ہہ وہجچ ]۹ ہہ ہ۳۵ ۹۷۹ ٦
 85. ۹۹۳۲ ٭کی 5٭٭ 5۳۲۱ ہہ ۹٭ ٢ ہا ب ہں چپ
 ہوکہ ٣٥ ۳87 ۱ ۹۰7۳ ت۷7 ف23 ہہ, ۹۹۰۰۹۰ ةہآ] 9ج

 77 ۶ج 517 ۳1 75, 5۹۷۹ 51۹ا ۹1717 ٭ا۶ 1 55
 ۳ 7۰ج 7۳ 1)9 7 7۱۹۷۳۰ *7۳۴ ..-(یی٭٭-٭1۹]'1))

 َنوُِمْل ۂ سب انِريحیاَف ۹(۳, 5۹1 ۱۹۴ ۴۳۲۳ 6 ۔وڑ ڈٹ سروس
 ہک ہ97, ا[ ا397 ص۳ ھ۱۰۱1 1 7
 چ۴ ۴م 1, ٥۰۷۴ ک۰7 51۹ م۴ ۴۳ ۹۳ )۸ 1۴۶+
 ک*۲ 3۳[ 56 57 71۰۳۶ :۲٭۴] 76 1 7
 ۳. ۲۰۳ ی5 5ج ہم 758) ی5 ہ۳۲ ۶۱۵ ۴5 0 7

 ِلللاٌما ےہ جج باب ×× دج٭ ٭ء 8
 15۱۰۷۲۲۷۹ ۱ ۹۹۱ ]۱6 ۹5 ۰۲۰۳ 1:575 ۷۴۰ ١ ٤5

 ]م. ہ ٭ج< ×× ی ہا 1۹7 ۱۱ 5۸8۳ ۹۱ 2۰۲۴ ۱

73۱ 5111-4 

 نا کي 7آ ۰+ 87۰۳۰۰۴۳ ۰٣*37
 مج ٭× ×3× ۴:75 >7 8: مْظعْلاايَتلا َ - اب

 . ×5۱ ۹ك ٣٭۰۰٭۶ 5× ہمبج٭ "۳۱ 1
 3ہے( ٭ک یو ہہ ×53 مكہ جمی حی

 97۹-1 مہ. ہ۷ ۳.8۴ 511۹ 57 ٤7:1

 جم 5ہ ٭. یز عبط ۹5 ٭ 85 ھ۴
 ہ7۹ ہ٭ 2۳ -]5 م۲۳۰۱ 5۲۳۶ چن ج< ی مہ

 ہی. رچ م۱ مہ ہمہ ٣.۹ ١۹۰ج ہجرچ٭
 یو5 5[ 5کی : ۲ یتا دا۲ ×۳۰ ی۰۹٠۳ ۲۹ 7۱

 ہی ہ6 ہ8 ۶9۴۹ 5۲۳۶5۹] 7۹× | (,۳۶ ۶ 5> ۲٢۴
 جج. یہ: مت چہ ٭ مچ ۱ 58 ۶ قا ۹ ٭٭ی

 ٭.....۱ مہ ہ٢ م3 م٭ ٭متج ہ ۹۴۳ 6
 ]قم 885 ہ۹ ہہ ٭×5ہکع۱ ب٦ مج ہم3 )

 35٦ ھم, 5۲7۲۳. فا ۱67۴5 ۹ 571۹ 5971171871775 ۳
 3٣ ۹ 67۶-200 ۹۰ .7٦ 25۱۴۹۷۴ ۶۳۴ ۴ ؟ 5

 و5 67 54۳. +۳ -٭٭ تہہ ٭٭٭.  نیلْديلک
 نلنیَسلَتوْت بے مو. 8۳۰۳ >۳ ٭ہ٭5

 ۹ ۲۸۸۹ 177 7777۳ 7۹ ۰1۰:۱ 55۰ کاتا ۳4 >۲ ن۶ا
 ہ۹ 5٭5 ی۹ ۹3۹ 5۳1 ۲۹۱۹ 8۳6 8۲ ۹5۹۴ ۱ہ
 7۹ ٣٣٣۰ ہ۱ ہاک >6 ہ۹۹ -ںوز٭ ۶5 8۹
 یک ہا د مح 3ٹ یب. ۳٣٣۲" ہہ. ]ں٥

 71۱۹ ۱۹۹۰ 75 ۹٣۳۲۹ ۹7۲۰1 ۹۳٣م( ٠۰۹ ۱ ۱۹ 5۳ ٦95۹

 ا ںُومئلا یغؤلاوفاے.۔-۔..ك ا
 2(1 یلا نو تظعلا اسلا نع(نولواستیرقع ٢
 1م لا٥ نو ملْس مات نو رخ نام 7
 ×1 رکدَمَلَحَو اَذاَتزَا لاببلا تار شئاالا لت ا
 <1 5 اس ابِل ليا نعم ات ایم مات لعَج اج اَدا ا

 ا051 ناروا ین فا قاةح
 1 90 تروعملا نانا و0ا جا مو اما رميتکَعَج ا.

 ا رشلا ۂَقْنَی مت اَتاَمْیَم ناک لضصتلا هی ا
 ٦۶ ناباوبا ٹاکف وا مکلا تعا اوفا نونانک ا٠
 ٦ تاک کھ ج عا نا ارس تاکفف لالا تم ا"
 9 ایان امت اجل اب1 نال 6اا ا
 ٦ 0جا نئاما مایارکئارانف نوڈ ڈال ا.
 ٦ ۵ ابا َنْوُجَرَي الاوُداَک مَن ۵ افاَفِو واَرَج ا

11-۹47 91 
 جج وجق)1۶ 3775ھ ۱

 ہی ]7777 ۵ تب ر7 کچ ۳ ور.
 مر یورپ بوس 7 وی /35٭<۰وہ ٭ھوججج 7 مر می 7

 مرچ مز قی دہ یرور (۔یرٹچچر جور یر ٭, ٭چ9و٭

 ہ۳ >7 (ےر ہہ٭۶7٭7 × 7۳7 3177 3٭٭ *)2۳) (مر

 7ہ ٭88 پو 7 میر یچب کیو وع موج ۶ یر ہ5

 کیو وج مج مج 12 ٭]8 یر ہروجو ہ[وی "بو

 75 93. ممر و3۳ "و75 ٭٭٭9 یرر میچ "و8

 ہہ ےہبج'ہج ٭٭ خنجر ۶۲۳ ٭جیرو ہ۲۶ ]۹7 8

 جج ×ت× نیدر یجج ج7 تہ د7)٭) 7 ٭]ج۰ یدر

 نہ بج مجود مد٭ ھچچ و8ءک ٭7 یر (ج ہ٭٭×

 چمچ ٭7 ٭ہ 372ر مدر ہ رک×ب٭ 3س×. ٰیدر وو رچ

 ہہ ۶۶۰ ون۱ نر مرہ ئپو خچ مو يوںعی" ٭5

 ہبچج مج مج ]۸۰ ۳۰ 2ہ یجر جر 7777 چی یرجع

 ج5 ر7 ٭<ک٭ مہر یھب ×× 9ج ×7 ۲۹7ج 2ی

 مرز 5تو5 ہہ 557 7ڈآ٭ِے مر 394-67

 ےہ ہ۔وچج وج بہر یرور یورو یر بج یر ٭) ہور ہر

 مم) ہ× ہو مج )ی7 یچ  ہرفڑچ ہرورج+ چو 5 جج مےر

 ہچ عجت٭ ۱۲5۶ ہ ٭٭ بج مر ہو ء۸۹ ہہر یور

 و یرور جہ کت چر×× ×۷۰ مو 7



 گا"

 ےجسو مون ۰ 2 جہ۸ ۲۷ >:۱۷۹ >57۰ ۱۳۹ ۲ 8
 <٭ ,ج٭× ا3 جہ ×۲۷ ×۲× ×37 35 ٥ د:اذآ

 7 >م٭× 8تو ک۳3 ہ *٭83] >۹ ×5 ۱٢۹ ۲٠۶ ا۴
 1۱ ۰۱ ×٣

 اتارَس انک لالا ترَسََو ج۴ مج ٣7٣* ۹۴ 7 ٭ دس زا ے
 چ 5 0۰۲۹ ۳۶۳۳۰ ۰۳۲ ۴١ *٭ت, ہا٭ ٭ااڑڑبج ۳
 مج 35٘ود ×ہ چہ ×× 3ج. "۷۳۱ بارس -ہج ×۴۴ ۴

 ]6 ہم۱ حکو ہہ (مڑصاپ| جج 8۴ ٥8“ 0اک
 حچہی وج, "ہہ بارس ی ۳۳ ۱5] 353 ہ٤, ۴۲5 ٥ا۴٠ 5ا

 ےہ إ۱ 7 ×77 .۔(7575 318۳)
 اداس تان[ -قم 3 ۳ ٠

 ےج ]مر و جج داس ۹۹۲5۱ ۹۹3۲۳ کاکڑ. ۴۴
 7ج <۶ 159 2۶717 ۱1۹7171751 ۱۹ ۶۱۳۹۳۱ 7 75
 یجب وم نب ]ج٣۱ ٭توھ ہ۳ ٭3
 رجم ڑ31 +۳۶۱۰ ۴ ب۹ 5۲3۱۲۷۹1۳ 767117731 (۴۲۳۳۶]

 د09 4۳97 ۱۲۹ 7 ۱7١ --(م578٣۷))
 ایام نام ہد اتا ناقرنممِإ ۔ہ ا3۰ رخ 5
 2حج ۳( 3 1. 277 >۹ ۳٣۳۰ ١ 5۳۶ <زز×3 8
 8ج مح ٭ ۰ ہ٭ہەدرچ× 3.۶۰73٦٣ ۳۷۹۱ نیغاط
 نم یغاط ۔یوی 3و3 یی نایفط مج انچ ۱ ۳۹۴٭_ ۹۹
 جور یغاط یجح م۴ م۱ ×3, 1۹۹۹۱5۴ 31 )7 1
 جج 0 ح4 ہ1 < ۰۱۱۷ ۹۹۲۳٦ یغاط ۲ 1۱
 کتوتا حد. حصص ہق ۹۰ ۲ گہ اکہ 81
 بحجعصج ہ -ووے 3۰ 658ت 53۱16 :۴۳۲۰ ۶

 ۔۔یدج ہمت ٭ ہہ ٭۳٠) ۹58) ٭ ی۷۶۷٣ +۳88 -٠
 (ھ۳83)

 !اتنااَج یجب  یچل ×6 ٹال ۔مہ 14
 بو7 3۱ باتحا 5 تببح ۔ی ۱51۱۷۴ ٭زآا۹ 1۱
 جکبعتو جم 8ق یز ہہ ہہ ۰8۰۴ "۱۳ ۴ ۴۴
 حصے, ×-. :یرعج 1م 3 ×۷۳, 5٥۰ر ×۲۳ ۱۹۴۱۱۹۳۴ ۹۴

 وودرک اہ ہب٭ ]6 5ص52۱ کت۰ داد کت (۵۱۵ ۰)0۱5
 یچ ۃیتح عو جم مج ٭ >5ر3) |5 ۰87۴ ۱۳3 *3۹۹۳۷
 عج عج (يصج ۱ ہ9 3: کک ×۱ .۔عقمحج- متاور
 ہ۴ ج۳۲ ۱۳۰٣٣ 5< ۹۳۴۹ 1 85 یر و5

 ید ہ< ]مرەوک (785) 15۳ :× 5۳۲۳۶ 757 6۳۳ ٦٦۳۶
 <7 ۳۰1 ۴١ ہ7۳. 5 ٭٭ م71 ۲)5 ۹۹۳۹۳ “1
 جور مک ہم ]ک۱ ×7 1۱ بج ۲-۹ ۹۳ ×59 ا ہ۹, ٭
 یج 8 ید”(! و 1ک 8: ہڈجف5آ ہدم 1۹١۴ 3٢5۱س

 (3۳م575)
 گا٥ َآَرَج ہم تو ہ۹۴ 17ت ہ1 7

 ۔ ۳۳9 )آ۳ 912 3172 1۳ ۹ ج9 ۳1:۹ )
 6۴6 6 711ا

 ۔وج.]ج×و ٭ب ہی ٭ج 5 ہ٭ م۱۰ك۹)و مہل٭ا0 بت ڈو<ک
 ۔حے, ۲٣۱ ۳۴5 5 ہ, 5۴ ×۳. [(؟۹۹۳۳ ک۴۹ 71 5
 رح ہوا5 .٭ ٴپد >۱٭×۱ ۹ >۴ وزج ہ ۲5۷ ×ز
 یج  ی ہ ×37 ج51۶ ۳ ×۱ط 1. ۴. ۲ ۱

 27+. ۳. 7×. ۹۱۳۴7 -۹ 77 ۹۴ 2:۶ ۰٣9×۶٣۴

 جے وہ ×.٭- ۱۵ ۳٣× ۳م ؟ ١٢× أ5 ہر وَناَتَجِت
 اتاَیُم ۔ تابس ×8 تبس ح۳۴٣ اتاچ5 ۱ ۹3 ۱۹۳۴ ۴۳, 2 1۱
 37) ×8۳٭ ؟8-2۳71+ :۳۰ ۴۳ ۱57 ۹۳85 6 13۳۳ ۴
 ٭ ۔و٭۸۳۷ ۷۴ ۴, 5 ۹۹۳۴۱ و58 (۴۴ "۲18 ٥ئ 7۱

 یىی مروج جج جت تایس یف ۹۹۹۳۹۲8 3, 1

 اس ا لیئااملَعِمِج پا. ۷ 21ا7 ۳ ۳۰۳۱ ××
 جہ جج <٭٭ ہہ ٭٣٭۰ 155 ۳1 9 91, ۱۹۴ ]
 ےیئجج ہہ وے, ء۳ 337۱ 8۹75 ہی <۹ 52۳۲۴ ۰۲ ۰۱
 ڈچ- ہ۶۱ ٭۱58ج- ۳۰٣۰ ۲۴ ۰۶۱ ۳ك ہب 5
 ہجوم م۳” ہ۵٤ ہ5 : ص٭ 7۸ 1۹۳۷۱ ٥5۴ ات×٭

 دژو۷1۹ آج ۱

 اتار ا0اانِک ۔ج×٭ وک ہ ۰۸ ۴۲ ء7
 0۰۴ 77177 ۱34 5)5 68) ۱٢۶۱ ۸7] >۳۶75 و

 ×۱× 7۳۳۷ 21135 ۹۳۳ ی۹ ×۳7 ء۴۹۳۴ ۴8۴ 5, 47
 یو ہ.× 877 0۴۴ ×5۱ک7 7 تا, ۹5۷ ہ تا۷۸۲۳
 بہ3 ×1 ہہ: ۰8۳1۴ 75۹۰5۱ 5 ۹۹۱ ٭3 :
 یہ د۔×٭ کی ۷۴ مج× 6۳۲ ہ۸ جصح 21 85

 ۔بججو ۶ ۲8 : ج×٭ م۴ ہم5 ۶۰۰ 8۳۴.
 یم مج: می 8۱ ۹ ٭٭٭ 85
 8۴۳. ۹7 715 ۰۹۹ تا۹ ۴۹ 9. 1 ۹۳۴۳ 7

 ےہ در <6 ۵3 ٭ <٭ ر6

 وو: اتانزاَماَريلتتَمِمَت 4ے . مج مج ۱3۰ 8
 مم۱ ۰۰ ×)×٭ جج 7 ۹۳۴۳۵ ۹۰ 75ہ

 جے ×۱× >۱18۶ ء50 ہ6 ہ57 ۳۰۹۱ ڈچو٭
8+83 

 اجاَکََ وآ یی وَتْسْلانِماَنلّرتَأَو - تارصعم ×8 ۃرصعم کو
 عمں ۱ یو ۹۰ 6۴آ 6۰۲ ٌم۱٣۶۷ ک ۵۷۴ 5۴1 1۴۲
 ی۲۳۲۱ قہ وڑ٭ 1۳۰ ق۱ ۴۳ ۶ 5 ۹۱۴۳ ٤٥

 ٭حج ]793 ۳۹]) 5۹۰۳8۱۰۲۳۰ ۳۳۱۳۶ ۳۹۴ ۹۹۳1۲۳۴ “77۱
 یڈ ہ٦ اس ۰۳۹ 37155 ۴۷۴ 2187 ۶۱۹7۴ 3157۲6۱ کا7۴

 ۹ م6 3۶1 ×7 ٦٠۶٥ ۹۹۰۳۱ 7۰۱9 ۳> ۴۳" ,٥۲ وا
 جی ی۱ ی5 ۹3+ ۴۴ م۴ ۳۲ ہ5۱ ۳۴ ١۹٥ ٭
 مج 3ح ک5 *5 5۷۳۴ 5۲۳۶ ۹:7۹6 ۴۰۱۳۳۰. 85

5151۱ 

 اٹاتُیِم ناک لصتلاَمَت قا بج 81۶۰۳۰ ۳٣× ہ٭٭٭
 88۳۰ >9 ۱۰۱۰۰۷۰ ]5۴۰۴۴ 88 ۴5 17 ۹ ٠١

 ۔یتجج ما ۹۱۴۳۴۷۲۲۷ 5۳۳ 7 ۰ ,٥۹ 717 ۱5۰۳۷ ٥۹۳۴



1119۳ 5۹7 7۶ 

 لاک یر نئاوفد لک ۹۳۷۷۹ (5۶1 5775 ہہ ج٭
 قم ہد یقرس<ے ود وج دیک
 جہ مت حج ہ٭٭ ٭٢ 5 5۹۴ 5
 ۳7 م×٭ ۷. ۳.۱ ہ5۰ م۳۳۰۳ 8۶8۳ ئ۴

 ×۳ +<× ہ م۲۹ ہ۰ ۹۱ ج ہ۱ ٤۲
 م75۳5 3۴۴1۱ 7 ۹۶۹۱ 1۰:

 ایا اطع كي نیم اَرج ٣× .٣ ہد ۳٭

 87. ٥٥۸۳ ۹۹ 5۹۹۴۳۴ ء۲۹۰۳ ٭ ٭'۴ ۲(۹ ٭19 ۱
 )٠( ٠11571 6 ۶۲۳ ۹61 ۴75:٠ ہ۳7 1۳57] ۹3۰۷
51 ۹9 59۱ 

 ااکیڈنم وبال کک ۱ ط۹٠ كلَتنِيَماَزج 7
 یو مم ۳ ۶ ۱ ک۳۴ ك5 7۹ ہ1, 1 7

1 315 7187 ۹۶75 [۶9۹ ۳178 55 ,۹۴۲۹۹ ۶ 1915 5۰۱ 
 یک, ۔ ج بم  ہحج ہت مب مج 5+ (× یب

 3۳ ۹7 ۴۹1 55 :, 5۳۹ ت0۷ کہ 7. ۳۲۹ ۹6 767
 ج5 ناذڈا7 م۰ ہا ہہ م۳. ۹5 ۰۳۱۱ ی٭* ہ×ہپ”ستات

 مح م۶ ۴ 8 ص۰٤ ۴۳ 3۴1۹۹۴ ۳5۰۷۱

 ام ُدَكَِْْملَو ْمْوُرلا مْوَمَتَموَی ت٣ ٣٣ ہ37 ۳۳٭ ××

 35 ۹۹ ک۹۳ 18:395 (ه3لاتر۔ہ "۶۷۱ 5:38۱5
 ےچ(| ج) >×]81۳) ات ۳ 77 ۹)2 1)۴ ۹) ۳۴* ۴٣٣۰121۲۳1

 ×7۱ ۴۴ م۰٣۴ (۹47117۳5 575. 38 ۷155۹۶5 ۴ 7
 3183)., 181 ٥۴۳31 75 ۱۰۱۲۳۹ ۹ ٭ 3۹5 ۹۹٣۴۱۹

 7۰1 3) 1۴ 19 ہہ ٭ 3و <۰ ۴۸۳ (ھ("8

 6ںیتم فام رملارظت مول. ہہ یب 8 ج۴ موو.٭٭
 ۱+9 ٭۲ج ٭ہراػ٭ ؟او "چج چج بن ٭چےجچ

(۷3.3× ۹< ۹7+ 7 ۰۲ .۱۳۹ ۶۳ 7 71۳5 ۶7 
 >5 ى۱۶ ٣۶۱۹( ۱ ۲٦3 ء0 )7)5 ج13: 7 ۱ ٥٥ ۰۴9۹٦
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 ایتُكلا ۃریَلاَرََاَو ٰقط نَماَلََتڈ --(ھ95) 5۴۴ 1 ٭

 ٹچ "وہ0۹ ۳۷ ٭7۱ چتر 6۶ ٤۳۳۶* 8۱۳۰۷ ۲٥۹
 ]ا87 "ہ۲ ۹. ہ۰٠ بچ ۳جج ۹۰ ٭ <
 ۴۳۴ ۰۲9] ×7۳, ا785” 5۴ 577 ۲۴ ۹۳۳۶۶ ۳5. 5

 مہ ۶۶×۷ تا ج٣ ھ۳۷۳ م۴ 0۰1۹ -ر×. - ۹٤
 ۹۹8 "م۱۱۰۳ ہ آل. ×۱۳ 5ٛ آ0ت ۰7۳5 7
 ٭ج ٭٭ :- ]| ٭*حچے یا َیبْحَعلاَكََ <<

۱ 550 

 اپ
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 ۔م و و جرم ےہ مے سوچ ہک 5
  كنوَدَودرملات| ء نولو ہراصبا ١

 مر ہہ !8 6 ٭ق! خمز رو و5 ی جو ۸م یگإڑ7) 6
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 ]۷7 "۴ ہہر. ۶۰ مور ج۳ یرچ روجج مکر نروچ
 جج ت۰ر۳ 77۷7 ۳877 مدر موہ م۴٣ ۸9. ۳-7
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 ڈ7 ہ٭ 7ج7 57۹ مو حیم) یچ٭ ٭۹7٭ ۶ 078 5۶7
 نر 7۳۷/۱ مےر بی مو ”یبچ ہر ٭ و۹٭ہ]ج ٭ 7+
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 بئ٘+ نیہ ہرج ضمەچ؟ چہ میک یور یجب مچ و چی
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 ]تل5 (35) 5۰۴ ۱57 م۰ ہ۳ ۶۷۷۲ 8

 وہ۱ 5 ہج. 837 ہ٭٭٭ 5 ٭۹. ۹
 ج٭٭-٭ ٛب۹۰ 85555 (>3:)-ی1 ۴۳۳۳ 6 906
 ×۱3 ۹ ۱ ک5۰۱ ۶ ۰1۴ 3.2 ہے (315)-ک۹

 یر ۴۹۲ ۱۳۲ ک۹۰ ۹۳۰۳ ٭×۱ + ]×٭ !) ٭٭٭
 ۔نحج١٥ جہ-٭. 6 ھج ٭*۳ج م5۱ ]ہ1۹ (7:)ر<٭ ٤
 عجم. ی٭ ۱ ی٭ 14۲۵ ۰ ۳۵۹ ا5۶ ک٭ ہہ 51۴

 جور ٭۲۳] ج۳۳ 5 ص۹: 5۱ ٠۶:6 ٣۹۶۳۴ ١۰۴
 50 ی5 ۳)۶۳] 7574 3۲۷۷۳5 ۶۹۳5 ۱ 74711 1۹۹ 7+

 ×8 ہم :37 ۶ا57 ۸۰۰۳ ۱

 یوم ںسبع 2 ۳٣ ہہ 91 ۹۹ ۴1 ث۹۹ 6۴۴
 ۔٭ مجہات م۔× ٭ ۱ ات ×ہ؟٭ ٭< و٭ ۷۳ "۹۱۱ یا
 2۰۹ ہہ ۳م" ث3 ۶۰۳۹) ا 47۹ ۴۹۱ 81 7
 ۹۱86 5 7 ۳ م7۲۳ *۲۳ ٭۳ 9 ۶۳ ] 7
 م۱ ۳ 3٭۳۳ ج۶۹9 ہ۹ (52)۔-ی× >۳ ت1ت ۳]
 ٭ج٦ 55 ک۹۰ ٥8۰ ہ٭۱ ×ت× ہ مات ہہ ہر مت
 مح ہہ 5<. عی ہ. 4۹8۰۴۹۱ ۳9۱ ۹۳۴۳۶ +۳۴6 ۵
 <ے<8۱۰ہ٭5۲ ُكرَثيَم 8٢ ۹۴ ۹٦۴۰۴( ۰:) ٭٠١) 78۴

 یوم ۹۹۶ 8ج 3۳ م۶5 ۹5۰۱ 5۱9۲5 ۳۷ ۹۹۴۹۹ ,٥(
 وج 8۹5 995 ہہ 5ر7 ۰۳ ۹۹7 ۰۱۳:۱۹۱ 8۴۴

 و م۳۳. ×۹8 ۹773 ۰۳۱8ا ۹۹۴۳ہ ۱ ۹
 ں5 ۳۱۹۷۳۶ ؟۹۹۳۷ ۰1۳ *۳۳) 864 5 ٣۹۹۲

 ٭8م۳ (3:)-ی] 7-۳ ٥6۹ ۴ ,35۱۴۰۳۱ ٭٣۷۷۳8× ٥
 ا8 ۶۳۹۳) 5)155 ۴۹1 ٦ ا3, 5 777۴ ۲ ۶۹7 ہا. ك5

 ذ80 سہ بسم بچ یا کے

 ہ سع ۵۵۰ ۴ ھع

 َیرئیکلائاَي ١
 ٦ ۵ یواملا شةَنَجْلا ناف تیز هلا نسشللا یقاف ا:
 ۔| نا لابن تار نوک نازل نم قوالی ا
 027ص 7

 _١ ؤاہضو ا دتا یل نی

 ٦. ہوُوحْرلا نیخؤلاولا و. سض
 | لَا َكينريا مو ٥ی علا ام نا لوت و ںیم
 ۵ لقتم اکا یک ولا دم دوا ۂ یب ا
 .إ نماکاَو ه ییا ثیلعامو ڈیٹس کل اک ا

 ۱ 9656 یل ةْنَع تاذ ہی مکین راج
 آن[ نت 6 کد ءام نم جاری ڈتاھلِا ا
 ۱۵ رت ز بارک ۵ل رَقس یبا وقوف وَمومرم ا

 آج هلَع ايك یا نیہ شک ا ام ناشالا لق أ
 ا ۵ رتی لْيَكا ث۵ دتههَتلَخحومطَلنِم

 ا نر اکَم تاَخ نما میزان

 ممدر ہ٭ 9۳7 ي جج یر وجوچ يہ وا ۳ چ
 ہوہچیکچ >٭یآ موروأ_ج عمرو یر ]و یج  موعجوو)
 مو ہہ ہں مج یدر ہہ م۳۲ ی جیک / یدر
 تر ہہ ۳ ۲-78 ۳ ھم7 م۷7 جہ۶ یمر ی 7
 جح ہہرددرج چ جج یور یچ جوہ جج يىب 7)۸ 77
 جج ر یےر ہ بج مو ٣5 مہ جج یربجچ ٭

 مچچ+ر مر ہ5 ہو یس بو م۸7 حج ]ی م۳
 757۳ )5 یا 77577 ا1۳۹7 یبا 7)7 777 771

27+۷۳77 
 // 3 773 ٦7

 ]و ]وو ہ ہو ج)٭ ہچرک دہ نک .۔
 مر 58 ج91 مو]ہ٭+ یجب × 79ج 5۳ہ ۱م) مڑ. ث5
 ]جہ بج بچ یربج٭ ]و7 مر ٭وء58 / چیےم ہ٭ ق۳
 ٭ہچجچ جج یر پور یم وجہ ھو یک 2۶۳۶۳ یرو
 جو جب ر ےر اچ م ہم٭)ہجچب میر ۳ ہ7 77377 ۱
 مر ہ وچ ٦ جج ہد ٭ مہ مج ہ۱ یر م٭ ید[ )و٭ مج
 مڑ ج۲ حر بج بچو ہ ہ دچ ڈىیٍ  ممر ٭۰۷۰۸5٣ ہر چ

 چو جج  مرر جو یہ جہ جہ. یہ 2۳۳ ۷۰),ر
 مدر دو ڑ7 م7< ہ یس جج "٭6٭| یددمز ٹا
 ڑ6 ہجچ >۸ نج 9۲ جب ج٭ نعر 757ہ۲ہ) ٭چ
 مەدر )9  چة جت ء585۱ خەر وہ ھج مچ ہہ ۔م
 ڑجہ×٭ ؛ مر 8 ۔رج 7ج جچج كو ٭ڑ ٭]قىحطأذيب ۶ یج)ر ہک
 ںیہ ٴأہ٭ ×آ ٭نج و, برج ہ۳۳ 558 ۳۰۲۷ ۱ خم)

 تب ویو یڑہ ہو' دی ۲31867



۷ِ 

 و۳67 ک5 چ1 ح٣ م٣. “۰۴۰۰۹ یب  ہڑا مج
 >5 م٣7 ۸۳۷۷۷ 57۲8۱ ۹۲۶:۴۰۹ یک ت<-پچ
 .3۱٥۳۳۷۷۳٣ 5114 ×ہ)ک32.ک (۹۱1) ۰ ٣٦73 ٣.۶-۶ ک ١ ٭
96 1 ۹۳۰ ۴۹۳۰۳) : 118 (5313) 7815 75۳ 
 چے ہ۳ ۱۴ ر۹7۰ ۳× ۱ ×7۳ ہ٦ ×رآن× ۹۳۳۶ 5 ۰
 ڑ۳ مق-جت مو ہ5 ہ5 ۴م ہم ہ0 1۹9۹۰ 39515 ۹

 ٹنو!۲5۹[5 353 ہ ٭8 ٭53 45۹۱ص۷ ۹۱۹ 51 ٥8٢۹

 ))٦٦53(-. ٣7 ۶475 ۰۱۲۳ہ ٭ر۳ج ۹۳۰6

 -ج٭ مس -×٭ م٭ 3چ٭ ۰ :7٭۱ ۹97۶١ ۲:0۹ ہ ہبج<
 ڑو3ہ٭۷ ۱ر >۳ ۴)7۶۰۰ 7آ یا۶ و٣ 7۰ ۱ ۹ 21 ۴۶
 جو ]۱ >جچ ٭×؛ ×× ×۷ ×× َتََح از َمنآُِْم (ہ ہو
 39٦ 5. ہہ ے ×8. ۳" -۳۰. 5۹۰ ہت (؟۴ ٣8 8جج
 +8 می : ہک ہ؛× وو ہو ہہ مہ ج۹۹۴ آگ
 ۱۱۰ 813 >۹ 8 -ۃَتْطلْےم ہے ×۷×٭ 3۷
 تج ٭چ مم<أ  ََاََتَلُح بم 3١ مج ووج+
 ۔ج ہو۱8 : و دہ٭ م88۵4 ۳۱۰ ۶ د>اڈ
 ہجوم ج5 .دً ع06 ہو۷8 دار: ۶۰
 5 یب. 856 ×× مم۸ ہہ مت ہی؟۹ےوےھاژہچ

 ۹ ١۶× 51۷۳5 8۰۳۳ مد ى۹۹ 51۴ و75 5۳7 ء۱

 ۔ ہردق >۹ ۹3۴1 ا۲۹۳۵ 5 ۶۹۲۳٣ ہہ, ×۳ ۱۹۶ ×0۰ 8

 یےأہر مہ مم م5 ب۹۰ (6۹۲۶ ٭٭. حر 51 6۹5 ٭5
 ٭٭ہ. (ہ) ٥۶ 18۰۴ 8۴ ۶۹ ی١5۰٦ (ع) ۶۹۹۹۲۹۷ 91۹741 5:5, 7

 56 7 ۲.-(73۰۷7۴23|ۃ] 5.

 رى َلْيِكلاَرْتث با ہ5 5۳۹۴۱ 3 7 ۴,
 ۰1 7۰۴ -2٤ یي× < ۹۹۳ 5317915 ×7 ا 7۹
 ہک کچ 1)7 71۶1. 1 ۹۲7۹ ی 7--۲۹۶ ۹185 8 ۱
 3۰5 ۲ 5۳57 ۰ ×۳5 5ٛ 1۹5 " زک1ا۳ ×۶
 8۲٢ ۳.٣۰] ۹5ئ 5۲۳۹ ۰۱٣۰ >5 *٭یق ۹۶3۱۲۴ ٣٣* ء9۹
 ج3 مم5 75ے جم ٣ 185ج ۳۲۰ ک3۰ ۲٢٢٣۹ کک

 ہی۳ م1 (×۱5٭ م5 171۱

 و19

 ۔ئا”خ لا7 1 ۴11 3۹۹ >1۳۳۰ ۱ ۴آ 1
 5آ 0ہ ہ×چک كر م[]ج ٭ ہہو مٹ. م٣۳ قیا ے۴

 درج ۹ہ ۶1۹ )1۲۳ 5)1893 ۹٤ )۴ 72771 )۶۳۹۲ ١۳15
 +)5] 115ہ م3000 ۳ ۹.۹ (3ع)ر--.و >۴ ٭

 ٭٭ہ1

 یزگلادََترت ا - یی ہاست ۳8 ۴ ۴
 ی٤ >57۹) ×۱ 7٣ م3828 91 9۲1 ۳۳۴ ۳۳۴ م6 7
 *۹۹٭ 55 *[[۹., .۱۰۳] ٣۳۳ج ہ55 >۱ ۴ ۴
 قحاکزوو 2۲ ۳۳ *|ا5 | یرک ذ ×7 ہ۳ ہ]چ٭٭ ۹و ۴

 ۔۹۹و) +۔(ہمرزو)

 یٹھ ہل تا یشسا نام ت٭مع. ہہ ٭رإج ۳٣۳ ٭

 ۷۰۳۰ ٠ دباڈ ء۹51٣ 5۹ ۰۳ م5 ۹۳۱۴ 5
 ۳۲۱8 5157 6, ٥1 (3۴9۹۲۴؛ ج۰ تزج ۱۳۳۳ ۹5۲م 085
 5-۱5 5۱ ج۴۰۴ ٣۶۰۳٣ 5× ٦> ماتو< ]و۷ ×۹ ×۱
 ہ(م 9ج ہم <0 :تو تا پ۹٣ م۳۰ 5۲۴۳۳ ۴۲ 7

 ی.٭ ۱ ۰ ۱۳۳۱ ۴۳۰ 57 ۹۹۴۱۴ ,9 56 7۷۳۴ ٦"
 حج 5 ہی 33یہ ۷۳ مم <5 ہہ ۳۴,

 2۳۳۷ ۹ ھ2۶۳۴ 2187 ۶۱۳7۴ ۴× 1۳۴٣۶>
 77۳۳.۰ بے م٭۹ ط95 مر تةچجب فرج

 نوک ہ ۸ز ۱ کو (53] )7 مو 375 ۶۹7 ۴( ۱۳٣۳۵۶۰
 تر 0۳۷۰۹۱8) ید اتا ہ1۳, 51 ۹۱آ ۴3 77

 رقطم عو فرم رام بس قر - فحص 3| ج٣
 م۳۷۷۷ 55۱ یتا 06 بج وچ. [)ج >8 یى) 5)٭إ1 کی
 2۳5 ۹18 ۹۴ ک۴٦ 18367 ۴]۶1) ۹5و۹1 5۲975: ۱ةعو فرم 3۲۴ ک55

 ت۳۳ ء۹۳۸۷ ٭ہج ۹۹٤ :ريطم * (۹۳۷۳۱ 536

 ۳۳٣ ×5, 5ت6 ٭ م۳۰ہ۰) :3) ید ہو23 رک ہرج
 ۔ےس×إ< چوک ۶1 ]1۱

 "یس یت ںیم رخ ۱

 یب زارک ےرمفس یی -ۃرفس ×8 رفاس یی 8
 ؟٥ی ۱ ۳۲ ٭ی 85۳٣٣۱ ب٣. ك3 ۲ چو بہ

 ٹو ہ5۹ ۹۰۱ *۹۰۴]۰ ی٭< ثآ ×× ہت ہم٭٭م
 8۷۷۷ ٭۹٠ ۱ كا 775 1۹۹۳-3 یدر ٭ و1ل1137 یرم]

5×3۱ 

 ہرفس ×55 ریفس یب 5۹6 نک 3۱9۴ کا



 نو ٭

 ںیئای تام رت موہ ]کک بج ۱۹8. 2
 جو ٭| ٭9۹۰۳ 9ک ب عر ہ <٭٭٭٭ م۴۱ 3۹9 ۱ص

 ٹعج م۴۳ ہم ہ. ہم ہڈی ہم "م٦
 ج×-"۳۱ 375ج5 (78) ۳ : ترلا نمؤلاڈنح ۔چچہ
 78 ۰ ات ۹۳1-77۰ ۱ ک5 ۰7 ۳۰ 7) ۹1۹ 7:1۱

 تا آ3 ہ۳۶ ۹۳ ۴7 ٣ ۹774 .۱۰۶۰۰۰۲۴۶٣ ۴٣7
 م۱ م٣. 5۷1 55۶۱ ۴۴۰:78 181۹4 ٥۹۹۳۴

 >7 ۹۷۰۷۷ ٦× ۶۰۷۲۷۳۰ *م۰ ہت 1۹۶ : ۹3۰ 5۲۴
 ہہ ہہ ]٭ مہ “۹ ۶۳۴ 75۶5 ۳59 ۶۴۹ ۴۲8 (

 ج5۱ ی5 ہ5 ك۳ ۱)۳ ہک مچ و۹5 591 ۳۳۳۹٣
 تامل

 سا ائی آب. قے ۶ ٣"
 چثيژ ہہ چڈ.:جج م3 ۳۰۳م ٭ )غ

 ہ8[ہك ۳ ×۳۰ 3575 تہ یہ ۶ 3 ۱۰٣۳۴>
 ج۹ ۰۱:٥ ۳۰ )۰۴ 7۱ ک۹۰ 5۹ ۹۹۱۷۹) ۰ 6
 ی7 ×۳۳ ٭۱ ۴ ۱ ہہہ٭× ×۱۳... ۹ << ء۰۶
 ۳۳۳7۳ 7۳۳۴ 7۳۳ 7)٥× ہ51 ۴. 0197 7۳۰۳۹۶ 9777
 ۳ 7ہے۱ ہ۹۹. )۳۶ 83587 ۹ ٭٭ 5
 ےبج× ہصجج ۶ (3 ]ہ ×57 3١ ۱۳۷۳ج ۹ك 7:۳ <

 ہمہ مج ہم ۳×۱ بما 7ج ہ ۰×× 6ج ۱6 ہہ
 ۹-3 8300۱ 5۶5 5 م۳ نج ء۶٣۳۰ ×۴۳, ۳۶.٥ ٭
 ج۷۱۱ 8 5۱ ف7 ہ۳9 >۳. )۳ 3 ۲۳ 5

 ]0 *ج ۰۹۳۴۳۴ 57۹5 م7۳7 <1 ٠۳

 َمآَشلا برا واََف - ةحاص یت ۳ ۳۹: ×× ۴۶ ٠۴
 3۔0 88 م۳ ۱ ۵۹۱۳۳ ۴7۳۳۶7 72۶ 59١ ۷۶۹ ٭٭

۱ ۹۱۹۳۴۱ 
 5 11-12 لگ ۔ے-ےےجس

 نم رش مول کی <۳۹ ۳< .<+۔ ۶

 >5 ٭۳ ۸ 8۷ ٭ہم٭۱ ٥7" د٥٭ ×۳× ۹۴۰۳ 7
 8۲۴ 2 ۱١۴۳۳ ہ٭ ۳)۱ "6 ۴ ×)٦۳× ۴۱۳۴ ٣۴۹.77

 با ۷ ۹ >× 87۳9 8۳ چند 5 71 8۳۶۳ 85
 5 ۴5 6۴58 ك"۶ ۶5۶ 8 ہہ (م 51۹8 ۹۱۹۹ ۹۲۳ ۶1۹ 1:

 ۹۹۹ 7757۳ ۳۴۷۶۲۴ ۴ ۴ 31517 51۹ 77× <)2۲۳ ۱ 7۳۳۴ (×٣
 3٤ 1۶5ا, ٥ )3- .٦5× 757۳ہ م٭× مم وع ہ۹

 01 ہوس ×5۳ ہ >۹ 5۳5۳۹ ۴ 55۱ ٠٠٢٢
 ہج مج ۶۳۳۲+ ×57 ۳5۴ ۹5۴ ۹۹۹ 5 ٥8-۰-۴۳۶۱

 م۹ یو موم ہقآ -تج ×× مہ ×۱! وہ دو وزئح ہ۱
 ہہ 3م عم وو ٭جرو ]مكہ 9يق۶ ٭۹؛

 798 ۳۴ ۱٦ 08 ۵ -م۲۳ *9۹۳ ۹۹۳۷ا ۴ 7
51001 5۱ 

81 ۹۹-9 

 ٹر سمَكااَفا --۔ ریوکت ۔۔۔یچ ی٭ ۹ 8۱۱83۳ 1۱
 5نج ×۹ یەرز ×× <×٭٭8٭ ۲٣۳ج ۱  ۳۴۳ ۴۲ ۹۲۴۴

 سالک دیوان او اس
 روپ ةماَعط ٰیلإ مکہ کرما
 3 وا ا ا ا صا وف یک اقص ےل

 تے
 أ

 ةْيْيَت زنا موم یے '
 تے تم

 ُےُم َكيُا |6 هر اھکمھرت م)ةربغ اھبلع لبموُ ےہ ×ط

 قم چرجتلا ٤ ھكٰلا

 ہ وبا ن یخ ا وفا ےس ..

 10ا ٹو ا واک و شا ا
 1 سوولااذإو اف یدطعرا پول ا| دو او ترس
 سشسس ےہ :
 مدز ےس وچ ”د دمہ” ڈ میر 7
 ٠] ج7 7۲ 3۷ 7۹ 7 ھ۹ ت0۹ ) (3) ( 94
 >۔ت٭ ×7۶ 8 ٴ٭ × ہ۳۳ مک ہ ۳ ٭۸۱ھ۶)
 .×ج ہاج ۷۷۰۰7× ت7ت 7 م6 خمر د5 بم یم 58
 جہ6 مەدر ںجدو ہ٭58 پ٭٭ 75ز ٭ق]×ع۱ مہر 7
 ند جی مہوو و مر چہ ہے محر کوہ
 ٭چ. ہمر ہک ورک, ید)ز م٣ یو 7 (ہہ) 8 ٭

 مج :چ< چہ ٥:ہمج: ندر ڈ8 د5
 ۔7ُ٘ج٭ ۳ ۔×٭×٭ ںمر ہر7۳ 7ہ ۳۳۳۴ ]۳۷ 5 7
 جچ مچ ممءےر ہ٭ مج ہ٭ 5۶ھ, یمدر و و ٭ ۳(
 ۔ہہج+ چرچ ییچر مور ہجج ہیرو 5 ڈو ی٭ 7
 80۷چ.. ×) 77۳۴ 79-7 ۳7 77۷۰۳7 | (دح) ×۳ ج۷97 7
 جج چچ  (یجرر 7×2 ہ چو ۱ م۱) ی٭ ٭ہ٭ ٣٭٭٭ 7
 ×٭ :8 ہو۱ مز ہرسوب م۳ 5و ۴ی ۷۱ یدز

 لیہ 7ہ ۳)9)۶  ز

 ہ6 ہہ ج۔ ہر وچ
|| +7775 ۹797۶ 7۴7 

 ۔یہ ہو7٣ ٭ ہ5)ہ !ور< ہچرڈ٭ جہ وو.
 مر عج <7 ہڈ٣5 ]ق ٭× مر جم٭ د٭ج ۶ ص

 )مر حت ہہ. ہ7 جب, یر مہو م مم و.
 تکجوج جہ چچ مر ۷× م۲ ہ3 ب٭ا35 ۴۴ ۳۹, خر
 ۷۳ >چ٭”ج٭ 35 ۳ج ہ۳۲ ۴ میر ۳۷ جو جرکج 8
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 ڑ5 اج -ت ×دح×]-ت ھکوسے ے ہصہ”ک 81ل ےصص سب ٴوجم یھ چی مم مجرم قم  ہترمصم ت5ت چترال -.کصوجچ ٹیم وچ سموغ و یو یکأچفوممآج تحت اطکص دعسمحاطسفاطعتا وک ہت جج صو ےک

 مچ ۹م ہک ۱۰ ػ۳ ×× ١ 9 ×]ک ۳۲۳۱۰ 1 6۱
 ۲۳۳۷7 5۲5۹ ۳۴۰۳۳ ۳ق ہا ×86 ۱۴۳ 9تو 8۳۹ 8
 ہرا ۵65 5۳ 1۲5 ۱ 92-9۳52 7۳ہ ۴ ۵ ]۴× ف۲۹ ۹۳۳۴

 جج ۳م ۲۳ج "8 5۹9۱ ہا[ <8: م۹1 6۹۱ ے

((۰۳5) 

 ٹو شیغنلااذا مت - ۳٣× ۹۳ ۹٣۹ >۰. "ھ۴
 2۹تب 1 ۳]۳۰٭ ۴ ہ٦ ×۴ ۱ ۹5 +11 ۶۴ 6 77 ٣۰۰۰۴۰٣٣۹

 9ك م۹۲ 5۱ ۴۲۳۴ ک٭ 5۳17 6 و۹ ب۴ 8۰۱۹۶
 ۶۶۰و3۹ ×5 ٣۳8 م۲ ۹۹۰ ۳5777 *۱۳۹۳) ١۹ج ۱  ()؟]۴
 مج 8۴.( د٭١ ۳۴ ×۳ ۷۹ 1۳۰7۹ ۹۳ ۰ ۴۴

 ڈ7 + ]ک۱ ۹۲۰5) ی3ی ۳۲۹۹, 5۳۳1 9۳ تے
 یبہ بج٭ عب] ۲-۹ م۹, 5۱۳۳۹۲۰ ک٭۴ 5515۹157 5۶آ ۴91 5۱
 آج751 ۲۳۰۳۴۳ ۴ 517, ۹۴۶۴13) 773۹۰۹۱ د٣۳
 ٭ 7 3573 ۱1۹۳۴۳ بج 5۳۹ یب٭٭ 7۱۹۰.5
 ٭۳۶۵]٭ ۹۶3۰۴ ۹ب 5۳۳17 >7۰۹7٭ 85۱ ک۲۹ ۴
 یجچییو ×ح "م5۴٣8 ی۴ 5ا58, )155ا۳۴]9 ی٭
 چوم و. ٭ ۹۳. ہ۳۲ ٭<٭۳۹۲۳۰۷۳ ی٭
 ۶1 ۴۳ ۴1 7 ۱ 25ی۹ (712) 35 : 7۳۰ ت7٣ ٭رغ

 3چ ہو ۷ م٭ ( )۳6 و5 ب9 ۹۰۲ ۳۹۹: ۰۶٤
 ٭ ٭ ہہ. ہہ ؟و"4-جاڈاوہ گ) 5 ی۹ 8۹۳۷

 كا انلرنَو <6 ۳۰ ۴۱ ×۹ ۹۰۳ ۴
 ت5 د6 ٭ ہ۷ -- (حم) کک3 ×2۲ 8۸۳۴۳۸, (نز 77
 23۳ ٥۰١ (ہ) ۶×8. ۳۹٣*۲۹۱ وج ۴ وڑج
 ۹( بج: چتو ۱۱5 ۰ ۴۲۶ ۶۱۴۳۱۹۲۳۷۶ ۱۰۴١ رت ۹ ۱

 ع3۹ ٭٭ جب 38) ۹ہ ٭ہ×× یەوز ٭ ہ٭او ,+ٍ+۱
 ج٣1۳ یک مہ درک دم ۳۷۶۳ ]91 ۹ہ ی٭٭ د6 2۰ 1
 ج5 ہا ٭(9۳۰ ×۳ ۱ 5 3 4 ۳ 5۴ ۹۸8 جا

 ما, 3آ >وچ٭چ ہہ جہ ٭تچ "730 مہ ہہ ٭
 جر ×.٭ہ ۳۳۷۰ مج ب١ ×8 ہ۱۹۰۹۳ 5 ھ
 یوترم 5 قی ٤ہہج× ]یو5 ھم ۹× : مہ ۲

 ]مج ۳۳ 2۱۰۳۷۲۳ ۹7 575 9
 ٭٭ ك1 ]5 1۴ ۹36 جہ7 و147 3۹1 2 ھ7
 بج 1۳1 دوچپ 5۳ ۱ ہم6 ٹر ٭]ہ
 5۰٣۰ م76. ل2ا یو +1 ۹۱ ۹۱75 ۰:۱ 17
 >1 ×35 58 55 ۲۲۱ ک۳ ۴. >۴ >8 ۳ 9 جہ ٴ<<

 جو ہو " ےب بو مر ڑج 5 ۷۱ م۳,
 ۔. یت ×2 7 7۳ ر-- ,)٠۳57۸( :جہو3)

 ترا موج ا دو - رادکنا -یچ ۳5 >1 ۴76
 بیج ٛ۔5 5تو ۹8 3و۱ ہ۷۳ ۶۱5 ۴. ×ہج× ؟([ہ

۱× 1۹۹۰۳ ۹3 641۳۳75" ۱۰۳۳۰ 7۷ 

 َتطُعَرا کیلا زاد - "-٭ 38 ہو3 ز]٭٭٭ ۳
 51 57۱۰۳۰۰۳۴, (۳۱۹ 5۹9۹69 89۹ >-٭۹7 ۷
 ٭<7×٭۱ 5۳۰ م8۴ ۳۷۹! ×۰. ؟؟ک٭3) 2) ۹۹۶ ۱۰۳٭ ۱ ۹“ ہک ۱

 551 کک اک ۹ ۱51+ ۷9 ہ۱ ۰۹ ی٭ "او ۲۷
 55 1 ک۹۹ ۴۳۰۲6 ۹۹18۳151۹ تب 11۱

 ُتَجََراملاداَو -- ریجست -۔یچ ×۲ 58۳٣۲۳۳۲۳۲ ۳۱ ٭
 م5 ۳۱۷۷7 33 ۹۲۳۰۳۳ (36) 8 ۴۴۳۱۰۰۴

 مد أ7 1۲ بد ۴ ۳۰۴۰ 88 ]گ۱ کہہ ,5
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 َتَِسَهتِرملاَدَو -- ۃدرعو م -یج ٣36 ھ۲ ١)٣
 275 ]۰ ۹۴] ت.ا- ۱7 ۰٦ مو ۹٤
 3۱[ ×5٭ ہح مج 56۱۳ ۹5 ۴ص۷8 ۰۳7

861* 
 تعا ك1َر - طدک یو ا۴ ۰آ ۶ 777
 ت1ا ١۱ ہ5.کآ ہت 2۹ چ3 ۳ ۳ ), 7آ ك5 ۳11
 کج ! ہ٣٣ 7۳۶ ٭ہ× ×۴ ہ 7٘ج.'-×:.×. 5371587 ۳ 7
 ۴۳م ۹۱ ۳۳۲۳۳ ک76 ٔ؟م ہر اخ ۹.م۹ ۹۲۹۱ ٭
 بوم طغك ×حج وچ مر ی٣٣٣١ ب٦٣ ۰× 7۴5 کچ
 ۳ 96 8۳ 6۴1۱۱71۳5۶5 ۹۳۹۴ کچ 61, 387 8 78

 سسیسسوووکا

 :رنام لئی بج موصص ج×٭ ×8۳
 ٹج مہ و می 8 869 یب۱ ٭٭ے >۲ ۱)۴
 ےس ۔- ج د3 ۱2 >× بک ]۲۳ہ .- ٭٭٭٣×٣×٢٣ ۴

 جےآورج ص مج ۹۳۵ہ *مرو ۱ ر7 ہجص ک۳۴
38۱ 

 ةَوہ ئے ین لم لوقلهَتِا پی. یی مو ھ6
 7م جے 35 ۳۴۳۱ 8۵ ×۰۷ ), ۹3۳.۸ 5

 0ج 2. 7۱ 57 ۹۳۴ ۶7۹۶ ۳٣۳۳۳۳
 دم0 ٭ ۰-0۳" ۳۳ ہزو یو٭ ہہجص٭ 9و۳۴ ۸-٠

 حی >۱ ت١ ۷۴ رْيکلْزَُس جج و <ىص 6
 (جججب م۳ ٭لل١ ۳۳۲۳۳ ۶05 086
 ٹمرود وج ۰ وج 273۱8 ۱۶7 ۹۳۷۰۳۴ 7
 ںی ص +۳ 89] اہ ء۷ ۱۱۵۴ ہ٥ ۰۱۲۰ك") ۹, 73 +7
 5 ۶8۴ ڈ3و٭٭٭ یشلادْيِيَشهَلَع ۃ5 (, ۳ 9<ە٭
 ۔ورج×(ر3) ب۳5۳ ۴۹ ٭1 تر9 38۷ 2 ہ۰
 ہ۱ ذ۴6 ہو صر جہ ۱۷۹ 6 ۹۴۳) أ۳ 8
 ۹۳۳۳۰ ء۴۳۲1 ۹7۴۲۳۷۶ ۶75 5]۶۳ ۹۴۹1 015۱1881 ( نیما .۔
 ۔ ڑہؤو] ہا 9 ۹۳! ۴ م١ مبط م۳ 7
 نیمآ لورسر یہ ۹۲ 80 ر۰ (23ت)۱ ۹1 59

 1۹۳1۲۹1۳ ا ۴ ×۳۰ ۳ع گا 5۳۲ 71 ۶٠۹7
 جج ]وژچ<٭ نرم -جچ ت٥٥ "٣۳۳۰ہ )٭
 وٹس ےہ ہس 38۱1 يسْْجََِِماَماَِد ۔٭|
 ت71 (22)-(۴ ۲۳ 7. کا 91۴9116 79311 88 5:1۱

 سنا یہالاپ اردتلو -- ۹۴. 6 اہ (ئ)۔ج ٣

 8ہ. ہہص ہو × جلال یا تعا یچ
 جو مر جو ہجر وج ہہ 85م ہی ۴ئ ,٥۲٢۷۰۵

 ؟ڈج5بوچج٭ عرف >۳ 85 الہ گا٣
 ۔ہجوج ع85 "۸8ہ ہچ پی هقراىئ ۹

[7--7۳۹ ۹۹۹۴۳ 1۱ 

 عا 51۳۵۱۹ 8

 ۴ ٹل اد5 ٹیک رت نال ار 7 وہ۱
 ےآ کیو مح ادا وا تن ا فا رک شر

 ا ا ہا ترس
 8 سال واٹ ںیئکلا راوبلاڈ ںیتنماپ ینا ان
 ے1 یوں نک لو لوک تام یتا دا زلاد :
 2 26 ینِماَزَم ربا نیم ملا یذ ان و ۳ک
 جآ ق تم ا اک ریلوا تے ےس ْ

 2 ۶7 ِف ےہ جرم اکا تیک
 آ نال یززانئامو ٹربَو ناک تما نل اج

 ٍؤ َىَلْعَلا ترا ءاَتَك

 : دو ا اول وےسےصمشض ان
 ٰ ےس چت ۰

 مر ]ص ہ٭ دا3 ]۳ ۳۳ جو مر ۸ برج
 ہربج جی مر ]جر 5  ممر جہ ہو ٭٭ مم7 ٭٭ ید ر
 ۔قنی ہ۔ج ہو ہ۰7 ۹. در +۷7 ہر. ہا ہ5
 جج جج مدر بج مج ٭جیى ٭5جمت+ہ5آ :  نمر 6
 توجورہجج مہ و مہ ۶ جم ]جج عر ڈوڑرج أن "و

 مہ :جمجوہ8م مہک حج ج7 یز جوو ق5 ہ 1 5
 مور بج 7)5 ہ< نر تہ! پو ]۳ہ مجر لہ
 یبیرہوج >ج٭75ص عوسج 3وت 9 مہر ھی ہیوق)
 یو و5. کوچ ]0ک _مق3) محرر ہہ حّ و٭٭ یورو
 5ہہ,مجج+ر محر یج< ہو >8 ۳9ح جر یمر 35 ہچ
 بجو وہ ڑہہپ میر ممر 35 بم وو عج
 ۔-. ٭ ۔جحج ٠۱ حےر دو 7ہ ×٭××+ 8۶۶ دور حیدر
 بیج جو موہ حج ۶ یدر طب ہہ جہ رویت چ
 ے7 2سر ۳۰ (حر) یک ۳77. ۳7 (317۳۳] 707 751757 777 71
 مجر ہ×٭ ہجچچ ××چ بق ہو ٛم عج بہ وچ

777+ 1 

 ہ7)۹1617-27
 ہو 73 ۹77۳ دذ ||

 بج )۳۳ ۵ نسب 7 ایہ آر قی.
 مر  ہرجصو جج پو مر مک مج جج جے مر
 حج ح5 ہوکہ مج یر  _يب یر یچ ]ہبہ ٭۔وجورچ
 نہج أ مر ہج ٭-ہ5٭ جج ہہ ہہ ۶جج ھج

 مو. بج 5 ۳)۳۷۰ ۱



 ے1 ۲۴ - 37 ٤٤

 7۹3ا ۹۹-771

 یہ رپ وے

 ترحاد تمزوام س فن ترع ۹1۹. ۹۳۴۳ا 1۹8۴ 581, ۴ج
 5 ۳۳۶ دانا, .ا ۹ 2۲۳۱ >5 ۹۴۱۳۹ 7 51*71, +۹۹ ٤

 57۹ "۹ 5 577ا 575 م٣ ۹8۴۹۸ ۷*۱ ۳۳ ۹,
 ہ۹ ھ۹77 (83۳ ۹+ ہ۱۹ 57) 813۹ ٣٣۳٭ ک۹۰ 1۴

 یہ۱۰ تچ۹ مو٭ بج ٭ہ م٭ وج! یے ء٣۳۳۳ 785
 اک ۳ 1. ۱ 771 م۳۳9 ۳ د97 0 ۴6.
 >8 بر ۳ مم( جج یو ے ے٤ ڑ٭ م۹۹ ۱ ۳5۲ ہ۴۲
 ی3۹9۹ 57ہ ۲ك مہ, ٣× تو  ٭ص >۳ م ٢ م ((ی

 می ی۰ ۰۳ قب۴ ۱۰ ”" ۳ ہ۲ ۴۳ ہما +58, 6
 ۹58 5578 ٠۹۱۰۶۴ ٥ ۴۳۹ ک۱٣ ۳155 ۶۹ 5۳۴ 5۴ 745 5

 یچج ص١ یب 8۳۹۰ ۲۳۳ ۹" 55 5۲ ۹ ١<

 ۹:۶ ۱ 587 ہہ. 07× 3. م٣ ج-× ٌچ٭
 ۴-5, :61 55 ۶976 7۴5 >۳ أ۳ ۹۱۳۳ ۱۶۰۳۳۱۹۲۰ ہ۲ 76

 مجم× ت2ی۹ 9۹۷۱ ۰ ۹5 5× ٣5۴۰ ,۱۴.۴۳ ۳۳ ۰٥۳۰
 .۳٥8 ۱58 56 5۲۶7717 ک٭ 61715 1۶1۹۳5 ہک و۱۹۴ ۱

 تپ لی ہما

 وع ناسا مزای -- ہ۹ ہہ م×٣٭
 ہ۳. ۹۹-۴ ناچ <۱ ک5 ۹۳۳۰ ×۳ 254
 در3وآ3٭ *ك× 3ئ۹٤ ۴۹ 7۱ ۹8۲۶۷ ۹۲ ۶77۶7 678-8
۲7 ۴7۳ ۹۱۰۴ ۹۷۴] )۰ 5-(:71) 775۶ 5۲1۹9 77× ۳ 
 ×۹ ۲ 7)۹۳۲ ج7 ۶3۱۹ 1۹۴۳553۹ 7۱75 71۱1۹ ×7

 چہ. ۳ 5۹۷۲5۱۱۷ 71۹4 55۹1 ٤.7۲ 7 )8۴ 2٥۹۴۳۳۱
 ے5. ہ5۳۴ 7۶۳۰۱ 4 ۹8۰۰۳۳7 ب×۹ ۹۳۳1 77۹ ۱۴۲ا 64٥

 ہم۹ 9 ۹315 ۴۹۶ ہہ, ۹555 1ئ۹۸ 7 1۰7

 ۹۷۹ ×55 ٭ثہ ہ5 ہک. بج م۲ ڈی
 كس كَملَخ ۹۹. 5 ہ5ا 75 ۸ 88 ہ۴
 -۔حم٭ بج مہر+ 3776 می ۱ ۵۹۰۴۴ ۹۹۱ مم٣ كم
 ۴. ہم7 ہ77 ۹۳۷ >۱ ۳ ۴۲۹:80, ۰۱ ۹۰۳۲ 7۶
 .] ہق۱ ٭٭٭ ×8 ٥٣ہ جہ نج ٭چ ۶۰۵ 8۳
 ہ)مدج 9۹8 ت۹ ×۲۳ 7, ۱۹۰6 88۹۹ 8837 78
 مح یت وع ہج٭ قا ٭٭ ۳۳۱ ك۰ ۹3۳ <۳

 تچ۹ ۴۱ -- ٣5×

 کما اَش قوص آپ ا 3 ٣٢× ٦> ٣
 و. ہم١. ظ6. ۱ ی۹ ٭م٭8 ء7
 ٭ی نے ب۱ ء58 مات ماخ وو ہد عہ8

 و۳۳۰ ۹۱۵7 ۳٣٣.٣ مہ ۰-۰. ۲۳٣ ٭م53ر ۳ ١
6۱ 7111 

 و ب٦٦ ار۹ ہ۳۴ا٭ ۱ *5 ۹۹آ 7۴5 ُنَْنِلاَهِنَأَ

 ھترکلا كي لوح اَت چ ب۷ ×۳. ٣ *٭٭٭٭؛ ہ×٭ ××
 ی۹ ۰۹ ۲۳۰ .۱٣۸" 5۰ ۴۰-0 پک 1۴۳۰ ۸۰٢ ء۳

288+ 

 ۸۳ نیفّقطملا ھ۳ ٣رٹح
 :  7 7٦عم یس ٦

 7 رب لو اب نا .-- ات ا كنلَخ تَذلاَهرترکلاَك اھ
 آے ےس دت ےل ےک ۲ک وہ مو و پے مک ےس س بر س رہ پرس یے

 ٦ لالی ہ57 انسا قروص یا قتال دحف كر ٦

 ٦ دنیا اک نک کا اض یا نک ا:
 ا فد ۃرخم علل عاق

 -] مْهاَمَو ٥ نیلا مو اھتولّصَي نوُمِحج یغَلَراَكقلا ا
 ٦ امن ٥ نشلا منا كيرداا مو نژبلَفباہح

 نص سل یک ۳ ۷ک مے مے ےرھ

 تول نیم و رمالاو اٹ
 21 و ےک ےگ ۔ے ۔ےےا ہرے

 7 زور و اب
 ۱ ٭ھ محب >١ رخ ۹ ک

 ے اگ
 -۔

 ۔,٘ت

 4 ننوٹودی ںیاگلا عا ولا تلاادإ نیلا نقل یو 7
 ۱2۴ا كيوا نظ واک نت زوال او
 ا تل اگلا موم و یظع ویل دوم ا

 با ٦ 6 نیبنلهللِذَموَي بد تون 0 بود نیا ا.

 ۔ْ۔ے وو 2 “0س

 1 یس ےک ےہ ۳ وو
 ۰ مے 5

 مر یم 9+ 1۴ می یر)چ مے یہ وج۳ حمک
 7جج موج ء یر ۳۸ یرسہ یے د/  ےیچی یی ٭و یو ٭
 ہ٥ ہو ہو ج. 7٣+ / (>) 7375 ہجرج٭ فرج وج7
 جم وہ مج / یر مہ ج37 ص۲ ج۲ 5۹۲
 ج277 م۳۱7 ×0 چچر خرر پر ہیرو جج چمچ
 ۔جچہووج 5ر <۱ مرر ۲56-۱ 7, م٭٭+-+ر/ مدر
 ا٭7 ×7 ہیز٭٭7 ۳7 ۱ (ٌید) ×٭بب۳ب9)و× وہ۹٣ جو775 / مقم) ق۴

 ۳77-7 م۳ ]7 , نەر 5٢ 857 7۳۳ 6:7 ھ
 حچجر مد) و م٭)ہ مج ہفج قی ۱ یدر ج۳۷۳ 8ج۳
 755رو و 75۶ مر ڈی بر 8 چہ75 755و 77۹37 7۶۶ میر

 مج بج چو چہ وچ و چی ؟ہڑچچ ٣ یچب أمرج+

 “*-8؛-3

 91 جج
 7٭7ر× ٣۹ ۹75 ہد |۱

 ہہی ج۴۳7 9 آ7 71 یی ۳7 ڈو.
 مر دو ×۳. چ مہ ہو جج جہ یر 2 یہ۳۹ مچ
 مہ م  م٭٭ مہ ڈس ہہ ججچ ہج مر یجب چپ
 سج مہ یہ جہ موجب جے مو یب جہ عچ چ)
 مر رویہ ( 5 ٭ی ہہ ہو وو وج یر یر ھم

 ہہم! مہ م۶ |٭ جہ 75 ۳7۷۳7 ×7 ( یر ہت
 پت 37 د7۳ ٴ۱۲۰ )7ق ۳۳۳۳۳۲ ۳)5 ۴1۱
 مر ۳۸ ڈ-٭ 5971۹8۶ مر ہاز 5/976 ۲۱ (۱۰) ھ۶



 تی ڈر

 حج ۰۹۱ 9۶ ہہ 5191 .۳۲9] ۴19 ۴× 88٠۳ 361 ء7
 حج 555 9> مج٭ ی٭٭ ۹۰۳7 ۴۱۲۴ ۱۹۲۰۳ ۴۹5 5 ۴۹

 ×٭ 8 | ب781 71۶ 3677 ۹ ا5151 ك7 ۲-77 11٤ ٦٢۰۶
 ے یجح ی۴ 379 7 ہہ, 5۷۳ <۳ 51777 772155 >1۹9۳ ۱

 -۔ (۷۴589])
 نوا لید -- فیفطت یو ۳۲ ۴)3۲۴ ۴91۱ ۴۲

 حج ×۲۴ ۹0۹1 ×9 فنطم م۳۳ ك5: 5 21۴5 ٥8٦٢
۰1 5 7 3۲۰ ,6 

 فیقطت یس ×۲1 م×؛ مواو ×۰0 ٭ 218۴ 8: ۹
 یاد دوبداح ہا)۱۰ا۳ج ت٥٤ تاج جج ہو6٥ فیفطت ٭
 ےب : م93۳ ہ 5ر1 ۳۱.6.۲۹ ۹۸ +1۴ ]711 ۴۶)
 ٭.ت×۱ ۳۰5 ماما 7٭٭ "ہہ کو. ع 5
 مچ ] یو ۳۲۳۴۹ ۶۲ 555 52 ۹ 1 9۱ ك5 ٭ 85

 5 5۱ ۲۳)٭ ٠۰ 8۶7 س5۲۳ 86. ك۹ 3۷۳٣
 ک۳1 7 ,٥٢ ٥۴٢ ٥1۴ ۳۳2۹5" ۱ ۲٦۰7 گانا 513۴۹ 8
 -7بوتخ 23)ہح و۳ ×۲ 5۹8 ۳۲ ۰ 8۴ 1۹7 5)5, 7۹4

 ص77 ہجر جا ۳آ ۲۴٦ (۴۳ >ا2ز) 21۳ 1۳۴ ۱515 21۴ 7
 ٭إ فینطت ی8 61 ٣8

 3 37 ٢٦۳۰ 5۳ ج7٭ ×۹ یدر  (را5ہ+
 مم م ہہ ہہو جم 7٭] ٭ہك)16 1837 ۴ ۴ ۹۹۴ ٦

 ٭×٭ ٣" ۳ج ہ۱١ 88 "ہہ ٣٣۹۹ہ : تننط دنل چے چک
 8۳3 8۱۳۲ ۲۴۲۳٣ فینطت می ۱ ك5 اتا انچ م0 5

 ہم ج٣ چچ) ۹ ۰: فیفطتو ءافر یش لکل ٤
 دںےورج مچ ]مت ۸۳ 57 ۴ ,۹۳۳۹ ,5۷ ۴۹۱ ×٥۳

 ہ ےرج|و ۱۲6 ۱ ۵۷۳5۳ ہ۷ ×0 517 ۹۳۲۳7 5 6< 5
 یو بو 8۲ چے جات < چو موہ مە فینطت ہک 85

 ےمجقن  ×ج., ۳3 ہ کچ >۰ ۴۳۰ م56 جآک ما,
 حج جحوہ ہرا ٭ ب٭: دا<ی ۳۳۰۳۰۴ ۹۹۲۳, 51۲۳۲ ۹۳۳۳]

11 91۹ 
 ج5. 8:3۸۰: بجا رَقْلا بنات ۔نجس
 -یو ہک 7۷×( 5۰0 ۳۹) ۱ ۱ ۳۶۳۳٣ '*؟٢٭- پنج -بج
 39 ٠٣ ۱ر7 ہ دات ہ۶٠ ۶۳۷ ۲ ہہ جت ا

 3۳۳ و. ۱ ۹۰۹ ۴۲۳۰۳۲۳ ۹3۰5۹۷۳۹۳۴ ۴3 ۹۹۹ 85٤5
 ہ) ۹۳۴51 ۹۲۳۴۱۰۹31۳ کا15 134۶18 ۴( ۳× ۹1۳8 ,٥8

 ۳۱ 5۷۷۳.71۳5 787 ۹۳۴ 1 ۴ ( .۳ .٣۳۰+
 رو بم ک71 موقرم -یک[8 ۹۹۷۴ موتخم (م5) وداداک

 .م3) ہ تبحسح3.1+ یور)ر ۷×1 : یت ۳8-۶868 2)59۶ ہ) <٤
 +1۹3 راکفلا بک ۔یج ۳61۱ ۳۲ ك5 1, ۶۲ 68
 م۱ 0858 ۰۱۱۶۳ ۳ ۳ہ] ۰۳۲۱۰۴۳۴ ک۰ ۶۴۳۴ ٭
 وجہ >8۳۵۱ ۱ء 1٠ ۹5 >٭٭ چ۹ ۹ 6۱

 ی3115 ۹1۶۹۳۹۹ ۹5 5۹۱ ۹ 1

 ہہ ثا ود ہا< ٠١ ت5 )۲۳٣۰ ۳۳۳ ۲)۴ ہ5 27
 ہو ہا کر ہمر۴ .کوچ۰5 ۳۹۰) >ر٭۹6 6 ۳۹۳
 7ت 8۱ 5۰۲۰٦ ۴8517 ۱5 ۳۰٣ ۴8 ۱ ۹۹۹۴ میرک 6
 ۳ 37 ہ۳۳ 4۲۶ ۃ5 ۴۱۹3۹ ک5 ہہ, ۴
8 3 ۱۱۴۳ ۲۷ 57۹ 5۶15 ۹ 1 ۱18 
 ہم5, "۹ ۰ ہ۶ 95+, 3۳ ١ ۰۱۳۵ جب ٭۹٥<8۲۰ ء٢٠ ۹
 9٭ت ۱۱ ب۳5 ×75 ة4) ×ط "۱۱8۱ ۹۹۳ ۶۳۳ ۴ 8

 ۹5 ۳1۹ ۳۰۱ 8851137 ۴139 5:0715 ۶1۹۹۳ *۱۶۰۰۰۳ا 575 ١
 ۳ وق) ہ6 ہ۵) ۰7 ۶1۹۹ 361 37 1۱

 ٭٭٭ 5 373) (382) 06 : وهورتسلا تحت رورغم نم مک
 رعشیال ہ٣ ۴ ٭×ا0ہ.٭ ہ۳۴ ٭ ۴" 3۰5 ٠۶۰۳"
 ی7871 ۶۳۴۰ (۳۳ ,7۳٣ 5ا7 1[ 8 ١۱۹۹٦۱۳۴

 ۹3۹9 8ھ) 4015 ۶۳

 ونِحَجْفَلَراَقْشلا یو روش ِلَراَرَلا قا ہی۹3  یششت تلی
 ٹیوام 51 6۷ ۹۴ 7۹ 517 ۴91 ۹91 3187, ۹۴)
 و3نربص- :ہک ۷7ج ہ ۳۰٥٥ہ 38.۹ ٭۱ ×۵۱ ۹۹۰ 8]
 ۔.حیف مە 55۱ ھ۹۳۳ 5۹۱ 5و5 ۹۱۴۳ یک. ۴ ٭

 ۹۳۹9۰1۹1 515]وآ۳ ۹1۴ ۱

 یلنََع ہْمََم ثب ددوقح مہ >< ٭دج٭
 مج ٭۳٭٭ : )۱8۰9, 5۳۷ ]7 075 ۹۸۳۰۹ ۳۴
 ۔-<  اتیک ںفتِل مَن ُكَِْْتاَل جہ, ۳٣ ۹۷×۱ م۳ ا>

 ۶8 3< ٣۰۹ م۳ 5۶۴۹ ۴ ۴ ۹۴176 ۹۹۰۹ ٦ ۰۹۲١
 23۳۲۰۹9 ۴ ۶۹۲۳ ٦۱× ک5 77۶118۰ ۹۴۹ 7ا, ۹۹۴۲ ( 11۱
 ج”ہ),)13ھکء7٭ ر8۰ ]۶۱ ۴۹۴ وج. ہہ ہہ ہہ *۰۰۴× ہوا,
 م5 م۸۰ ×18 م6 ہ۷ ٦ م۹۱۳۷ ۹ 015
 ۳. ۹۰۹۳۳7 ×۱9 ۱18۴ 7)3 م ٭ ما ر19۳. 5

 5] ک٭٭ 51 78 ۹73 ۹4 1۱

 دو جح-ہہ٭+

 3ب3 یھ تہ 7۹۳۰-۳۳. .۳۲5۳۴ (38),. ج۰۸٣ ٭
 جج  یوورمو مک ×۹× ×51 ۴۴ 6 58 ٦×

 ×5× ٣7۰۱ 27× ۳8 (م٭2) ٭7٭ 3۹۳-۲۳۴۳ ٠٥3ر ء٤
 ۳ ۳۹ ہہ ]م8ل (78) ۳ 9.7 ,۹۳۳ ۰۹۳ 15١

 ×81 >:31 مقیم نی۹۹ م7 5۹ 7 ١۱۳١
 مح ٭٭ ۱١ ۹ 1۱۰ وا ۴ ۹ ۴۴ ×٭۲7 (٭٭ ٣ر ۱

 یچ 8۰77 ٭م ہہ ۹-۳ 7۱۹۰7۹ ٣37
 حجر ×۰ ۱٠۵1 +6, ۱57ج۳ (38) ٠۹۳۳ أ٥٭۸ *۹ ×۴.

 ی3 زا 3۰ 5۱۳3۴, ۱۹۸۲۳۹ ۹8 )5۹ ٣٠۹۳



 تلاش ۱ دہ - . ٤٤+

 نیب یکیاو ناف ام ںی ولف یس نار “عبئالیت ... نار ×55 نیر

 تہ ًةچک ۱۹۷۳۰ ١801 ٭ [9٣ ٣۶1۱ كا ب ۹ 6
 ہ۴٠ ×87: 7 أ؟ ۲٣۱۰۷۹۳1 ہہ ػ۳ ٠× ٭×۱0ہج ۰۴

 ١85[ ۶۱۲۴۹ ۹٣38 1755: 2۰7 ہ57 51۲5 ٭(۲۴5 ,6۴( ۳

  )۱*۹۱۹۹۳ر ٣۳۹ 6 ۱۶ 5171 8۲75۱۶۴۴ ۹

 َنوبوِجحمل نمو م ھ7 نمروخا - تب چو 8
 )۲71 5۲66 *(۹۳۳٥إ٭ ۹35 عئج 1۱۹95 ١٢۶ ی۹

 ہ8 ۰۰۸ ۳۳ ۳×۱۴ ٢٢× ٭ ٠٠٠۰ (مگمیرز ۹۱۹۹ :
 ٠9۹ ۹ (۰۰ 5 7  77۴ہہ, ٢۳ ۳7 ۲۳7ہ 5

 ان 51951 ۱

 َكيِعقلراَرَلا بتا - حجم مچە جج نبیلع م
 رلع وچ 3.30۹ ۱ 2۴[ 91۱ ۴۹۹.] (251)-٠ک٭ ٣۶× یتا ک٭

 63519 ہہ 35۹11| ۲٦۱ ۹1۲۹9۱۹۳5)۶ 11۹1 26-2 577۹ (31:)-ی؟٭
 <3 مج ء٥ ۰ہ ٭× ہہ ہہ ٭م٭ ۳۴

 3ا ْ٭ و-٭ ۳۱ و۲۷۹ "553 5۲۴۳ا 01 ۱

 ہوجق3 رر یی ںوجم 22م ہتو ج ۔۔ -ہو٭ج٭
 3لبح×٭٭٭ ×5 ت.٭ رارملا بيت حج ی۶ ہہ

15۱ 307۹8 

 نب عمل ة دوش ۔ دیشی ٣× دریش ہچجج جچ۔ ۰٠٣ص
 ج7. 85ر ۳۹۱ م٣ مم تنجتووم]ڈ"٭٭ ٣]

 ت٣ یک ہہ ۹079 ۹۳۷۰۶۹۰۳ ]074 "ء۴
 م۷ 8۹۹. 5۹۳۸۴ ہ مم مہ٭< ۱ -۔ (چو3)) درہ ۔۹
 _ ہی ص۵5 ہم۱ ج دہش ۔یگ ۲ 0 7<
 65۳۷۳٣ ۲۳۶'55۱ ۹۹ ج5 ی٭ ہہ 0489169 ٭3ج یے
 ج20 جج وک 3ہم 55۱ ۴ا3۹, کاتاڈ 5۹۱۲۳۴۶ ۹۲۹۰5 ز

 م۹٣ 57 ۳٣۲۳٣۲۳۷۰ 5)۱ 5۰۴۹۳۳ ۱ 73)٭ ۴۳ +7٤
 3ہ (×٭٭ یورمہ (۴ ہ٥ "۱ق ی ۳۱٢۴

 ]ہ55 (38) ۱۰۰:۱ ۰۱۹۷۰۱۳۶ 7× -ہ)) 71۳۳ 7 7۴
 8٢۳ ٦٦٦ ف٭٭< 5.۳۹ .8۴-٭37771 ہ ہہی 5۰۹ ۱
 5۳ ۴۳۲۰ 57۳۶ 7)۹ پ7٭ ب8۰۹ و٭ہ ۱ ی م۳
 ہ۳ ہہ ×8۷۰۳۰ہ 9۱5 7۳۳۶ 3۳ )۳ ید: )0ہک ۴۹۲

1۱ ۹5 

 ینا ڈا ََنَح ینا دنِع - ۹ ۳۴ ۴ ۴
 ×١ ہہ ک۳ 57۳ 57 ۶۱۹۳ ۱۳۳۲۲۴۴۱ ۰5 ؟<

 ×9س .٣۳۶ ک۳۹ 75۴ 77۴ 7 7 ۱۹۰ 7۹ ۴٦
 جج +٭ت٭ ب١: ہک ٭٭ 8۲57 ۹۱۴۹م ۰۲۱ .۱

1 ۴54 3 5115 ,513۹۹ 

 َنْوُشِفلَصْلا ںئاَتَتْیْلَف َكِلذ٘ٴقَو ۔ سفانت -ک۹ ۹ ٣۴(
 ج۹۱1 1۹1۰ ۹۹ م٭٭٭ "6۳۳ر ٭٭٭٭ ٥:11۹5 3631 ٭

 قا+, ١ ۹۰۶ ۹۰ ہ ٭ ٭٭۹ ٭ج٭ ٭٭٭ 8۱ 7

 ہک 77 کی 7 ۹۶15 ۰ 577 ٥51771 (1۳ 1317 7 ٭

 ھ۳ ٣رتع

 ٣ نٹالفِبَزباَمَم ۵ نیلا نبوی لا ٦
 رطا سا لاق ادا دم لتا ا طو يَتعُم ا: 1
 ہ نیا تا اک نفس نا“ عی ئالا ا ٦

 ا مشت م نو علت مو مهن و نحو ا:
 19تین ینئاانغلاقیتۂو حل ااولاصل ا

 ا ۃ تا اب كان ا یار بی ال
 نلراربالا نہ نیز لا هی فرم یی ا: ٦
 ۵م ق فیتاکنورظحب كبآرالا لعشی یف ا 4

 . +مجَتِموتغی جر نی نوفقس) ہون 5ںہضئ ا١ 7 بیس ھ ہ۔وےی ج جد ےہ ےہوھست ××

 ٦ ؤ نوبوعلااھب برثئادیع وی نِمةِجاَرِم ا
 .1 ج نوکحضرا وما نیلا نا و ناک اومرجا نیلا ناس

 ٦ لِإازلاَفمْمماَراذاَو 6كِيَضازَتْنلا ۂْملْمَا ١
 ۲ ہوا ١ھ یک “ںی وٹس دو رے گا ےس سک یت پک

 1 2 َِظفِفَمهِتِلع اول رام و نل اصل الم ۳

 مدرر ٭ و ہاّکج5٭ ڑجج ہو ]ہہ جو نیجر جحترچ

 ہ75 ہر5 ج چو یک کہورہ]۷ ۳ج ید)ر یہ ٭
 ۳ اک ۲-777 7 7 77۲7 ہ7 ۳۳7 2 77۳ ت7 ر مر
 ۳ج9 × ٭)٭٭ 5797 ×7 ×۳. 9 77 77 7977 ۳ 7871۱

 مےر جج ×., یرچ مرآجج ىیرجو رو ہچ کو ]٭ ۸

 و5 | ماہر ہ۶9 97 ا7ب7 ۹ چ7 (خور بو۹

 ج٭ : یبکت ہمط ہیرو 58۹7۳۰۱ جوہ<إ مز ٴیجو ٭ لک<وو

 7ص ہ7 ہو8٣ ۴ تچ7 یر 77 67۲77 ٣۳۰۱
 5۶ ممر ہر 6976 ٭51) یرر بروز 3ر۳ 777

 یہ ہ7٭ جر حر ر/کوچ ٭پورچپو وج نج ٭ جہ 7/7

 مدر 5ہہ مہ ہ٭+ جور نیمر 75 87۳۳ 58 ٣
 ٭>]جبوج 7 )جی ہ٭ +ہ٭إ مےر يہ پرچہ جو ہہو

 ہوخرو ہر م6۲ 7۹ہر خر یرچ ہیچ ٭ہ م38 / ص 2٤

 777 2777 ۳7 275| مور ہیرو ملو+ چہ ید(3)ہہ.

 75۱ میر یہ جڑ ہہو ×ہج *۳ ۳ب ہر ہہح٭ یر۹ 77۱ر

 مدر وہ ب90 ہر 777 قوی چو ر (ہمر بج٭
 ڈو مج جہ مچ 7ڑ جچ وجہ وچ یہج ہوسرچ مب٭ زم

 جو جور مدر ہزو ۷ہ ٴیریوو ہور ہر ہہی کہ

 ڈججم ع75 جج ھچر ممجہز چو مب+ رہ و“ وو٭
 سوبپیی وج و٭ ر ر۸۰۰ یو 7جج, 0م ۱ر بب یرور 7)7

 ۔نجبہوصو۳ ۸۰۸ ۱ر



١١٤٤ 

 حم × مج ہم۶ ۳ ۳5 5۳5 5) 7 11۹75 ۱٢
 حی ا "ہہ رک ہ "و8 ہ۱٣۹۳ ک۶۲ ٣5
 ت55 ہ۳7 ہہ” ۱ ×× ۰ہ وج. ×۳× ہرکاڑج

 تر۹ ہم )ی5 ۴۶۰ ہ۱ ., 5۳۰5 ہ۳۰ 87 05
 ت91 ۳۹) 37۱ 9211 7۹ 7777 ۶۳7۰۱-637 ۱

 چے. ۳.۶۳

 و -ج× بو7 ہ۹ا8, ۳۱-7:۲۰ ی۹ )۹ 785
 21۲8۶ ۹6 ۶۳۹ ۱۹۴1 515۱۲52۶۹ ۹1۲۶ < 8 5۱۹ ۳31٦5

 ہںک+7ج قہ ۴-۱ (589٭7ا ۴ ۹۹۰ 5۹ 7
 دک جوس مک ھ7 85۳ ا. ی ۰۳ د۱۷ ۰7+۴۱ ۹3۰
 د7 ۳م۹) ۱۶۱ ×۱ ۲۳5:۶5 5)۰7۹ 791 ۹5۷۲ 58:65 (1, 59

 کم 2 1973 ۱۹۷۳) 89 ( 7 .71 ۳9۶۹ ٦۳۳۳۴
 78. می ہہ ہ٭٭ سہہ٭ ٭ہت ی٭ "چہ 8۹ ہ۱9 ۱
 ۳ 7۲ ۲۳۳۳ ہج) ٭زد7ج ٭)۴ ی۹ 7 ۹۲۳۴۳۲ ء۴۴ ۲۴۱۴-۳5
 ہی 3ج و ہ×ات ×× و5 ۱ ۹۳۴ ۹ 758
 ح ٭٭ ×ہم٭ج 13[ ہ ۷۳ >ہ ۳5 55 7۳۳ 7ک
 حج ۱۳۷٣۳۲ 79 یک ۱۹9۱ (۹1] 5اک ک۱۳۴۱ ۹۹7 7
 ہہ 5ہ ہود<ے٭٭ ۰۸ ٗم۱٣ ہ ۶98۸ 525 5۴
 ۔وہ۔ ہو ۷ جے ثَّلَواَِتَرِي كذآَو - تنذا كو
 بق ہہ تا ب7۳۰ ۰۴۳ 7۳70۴۱ تقتح یہ ۴
 دایقنالا اھل قح ۳۹ ۳۱ ۶۴۶ 917 517 آ18 ۹ 1۱

 تُم ضر علا ادا َو --دم - ك8 ۲ 0 1 78
 ٭٭٭ 7۴۳ (ہ3:)ر سم. ۴(1 "مەج٭٭ ج۹ (7۶) 49 ۰۶
 بجو 5ہ 8۹3۰ ×٭ج٭ (۹3۹۹ ۹۹۹۹) 06۴

 مج مور ک۱ قد 8۹3۸ 08 ڈا ۳ ۴
 ۔. صا 8978 ۴۳ بہ ۹۴8۳8 911 (۶۹ ۶۰آ 3114 4

 جب ۱-- (د٥۷5)
 تر اَیفاَم ثقاو - ۹. ۶۱183 58 "ل9 65

 277. ٭م ہہ "رک کے ۹۹۱ 3۹۳۰ ۹ک
 ےک ٭, ۹8 ٛ٭۰ ×ظ٭ہ 58 ثب ہو 56 .

 توہس 78 (ّمم×۱ د۳ وج7 ۱٢ ٭إ88) ب٭ ٣6 ۹ک
 مٹك1٭ ۹819 ۴۳۹۳۰۹۰6۱

 موم كا نام اڑا - حدک یو ۳۹ ۴۴ ۴۲۲: ٭زک۲ 1
 ہت ٭ ٭۱ كي ۹. ۳۲۴5 75 8 ٠۴

1۱ ) ۴۴۶ 5181711 

 قم یہ >۳ وبا حدک ۴ ۳ ۹8۷۳۱ ٠
 وجہ 25 ک۹۷ ہہ 5835-3 ۳. ۹۶۳۳۲ 57 ء7
 ۳ ۴)۴ ۹5 7۲۹ 5ا5 3< ۹8۴ ۹۹3۹ ک۶3 57 811 9
 ہ8د >۳ |۶۹ ٦١ ک58 ۴۳ اڑا بر 6 (88۷۳۱ ٥ك
 ج۱ ہک ہہ ہ٭ ۴ ۹5۴۲۴ 5۱۹ ۰۱۳۰۰۳۳ ۴۹

 ۱ 2:1۳5 77 518 777 :18711 ۹۹۹ ۳ 7۳۳٣۹

 ٣۷۷٢ ٢۷٢ت تے وت ٹوٹ وکی

 2 رالا نِماوْٹما سیل میلا 2
 16ج ندامقاون اف ایزاھلا بوت لم نورظنب ییا

 5 ول نما ج فواد ۱

 ] ںوُنعيلا یٹلاوفاو. شب ا
 >1 اوہ خ تقعو اھت ول تؤاو د تقح او افاادا ا

 ا تؤاو 6 توا نام تلاوڈ تم لا
 ٦ یر لا عوام كا نان لا ای اد تقحد ابر اہ

 1 هی دن قا نماکاذ 5ت اح نک
 -] ہلا لا بقثیو تارپیئایاسچ بساحی فو
 1 یش واک او ںی وا نما کا و ڈادووسم ا
 ٦ ءایا و نام ا۵ا رامس لیون ارب اوغ دی ا
 1 یر عا: لب روف نل نا ا ائ زسح ا
 ا امی لنیئاو ےل قفحلا ضا الف ڈا ربی ناک ا7
 >1 یش نک نعش ط یبا د یاد عل کلا وا یو ک

 آنر لنا شلامولع یرخاداو ٥ نووی العمل ا
 ۔. ٦

 ۹ ٠

 ھ7 جب ہر ہو7 +7۹ 70ا۴ (ًئاب) ۳۲797 7 7ا
 ےہ و۰۰۳ ۶۰ 7۶

 سما
 آو ۹۶۶ 775 ۱

 ہی جوس بچ و ہو ورک ہیچرڑ ۷ یو٭--
 مر مہ ہ۳۴ ۸877 ×۳ مر ہ یرو رو7 ]و 7۲۳۲ 7
 حج یجب جج یوچ چوچجج (در ںجج ×× :4)ہج ×87
 جہ جب مر جہ ر۸3 ہو یاوک ×× 077 775۳۳۶ ۹
 یر کچ ١ (یر یہ یز 777 ا ب1 ۶ی تو یک

 و8) یوچ تو / ((۱) ےک ہیرو م یرہج م۳
 موج جے 3ہ. ج7۳ 7. ل2 7 ای7 774 1+۳5 مر

 ۔ی برس ہبہ ہى مہ قی یر یو عوٹے وہ جج
 جج ح× مر یہ ہہ ]بج ۱8۰-“7 ۴ 3776 ۳٣۴

 حج نمر یج٭ ہج ہہ بوموج-< مٹ عج یی ہو
 چچ نمرر ہ عو بچ مو نحز یو 8۳ 7

 چوج | قدر م وج :و+ہعاوڑی ۱م ۹۳7۸ 5(7 ۱۵مہ)
 حج چچى مے یىی چپ+ہ وچ ۳ ٥ ی) ھ+ 9ی ٭ ۶5
 ۔ںوہیہک مہ وجہ موجو ر نار وزج !ءا٭ مو 7)7810 7
 ہعرو میەر یجب ھا یہ ہر ہہ ۶ ۳۷۳۳ نیز یہ٤
 مج ہت یہ او دہ ٭ج ندر وج ہووے ہج 577 ہجج

 ۔ےےج ھچ٭ وجہ وج ر ییر جعم ٣ص6 ۴ 5
 ۔ہ ھ <7 ×× مرزر ہک ہود م٣۳ 3۷ ]7 9(۰ ٦)۵

 20آأكٌ ۰,71



٤٤ 

555 ۹۹1۲۴۱ 

 یقشاَداَتلاَو -ف۹٥7 قید ح٣٣ اتچک, ×۱5 ×× ک۰۰ )۱
 ۱۰۹ ا95 "م9۱۹ ٣۹ ہو ۹۲۳۰ بم[ ۴51۱ یتا ہر

75 7 75۱ 7 ۰۲ 8۶۲۳۶11 ۳۳۴ 55,0۹ 313 518۹3 

 1ا5]( ۹۷۹۹۶ 1۹۰ 5۳5 "×۱ ۳۳ د:×٣× ق ×٭ وع حج
 ۶1۱۹۲۰ ۱ك۸"۹۰۴ 5)5٥5 ک5 ١ 3آ ما !إ۷٣ ]۴55۴ ×× <<

 25۱ 897 6 ۰۳۳1۱8 *۹۳5 75775: 3۳ ج86 ك۳

 869 5ف 75۳ 185(. وج ب+آآ جج قیط ػ|چ پ١

 بوکر -یي9 ۹۷۹۲ 551۴ ۴۱۱۳۷۴ کت ہہ. ے ×ط, ہ58: 65
 ک۳ 5۹ (تتج ۳ 96 ۹۲۲57۹ ۳ ۹7ئ۱ ج٣۳٣[ ی5 ج

 ×× اد ہ۶ تص جج ٭ہ× مج جج رج جو 3ج وج
 21 19۰ ا51 تا *۳۴ 7 ۰۱۲۹۹ 5۲۳۳ ۹. ۱

 نت نا لا ھونا نِداداَو _ بم ج٭ ت٭
 >۳ ۴ ہم <٭8٭۰ك م5 ٭۲ٹ ۴۹۱ ×3, 5۱۴6

 81ع 19۳ ۲5 11۱

 ہدجس ہ۹ دوجس ۔-یو ۲5۷01[ ٣۳۲ حی 2۱61۱ ک٭٭ 07

 توحادر ۹ ۴۰۷۱۹۹۱18) 3۷۷۷۷ 55۱۰۳۷۰۲۶۲, ۹۹1۶ ۶157+

 ہ75] ۷۳٣ >۴: ۴9۰ ت1 ۲۳۲ 5۳ 5] ۱5۴ا ۴۶ 37

 531 84)ک 301 1۱

 731 20-1 )ج]ج >9

 ازم ہل َِِ_ََب .- د×× ظ× ××. ×7 ×× :ح.×٭
 56. 5۹ ۹۲۳۳۴۳۰۶٦ 5۴ ]۳۶ ۹۰۳۳۰ ۳۰ 5۷ >×××٭ 8:۳ 6

 )159 277۹ ۶۳۴ ۹1 7۴۹ ۱)۱۰۱۹ 517۹ *19۹(1٭ج *(87)۴ْمہ.٭ م٣
۹7765 5 6۱ 

 ت9 5117۳1 (35)-ک٭۹ 84915 ٭*ہ.۰ق5۳ (735) ۳ :

 بذع ةمایقلا موی بسوح نم جب م9۲9 8 ۱9 87۴ 81
 ×59, :٥8٤ 51۹ ٥1 37آ ۶114 ۹1۱ ۴3] 19 وک ۲۲۳) (3ی5)

 ٠ ٭ ۰ م۴۹۰۳ 5 ارلہَئاباَِمِبَماَُي 9۹۹ ۰۶+
 کا (08) ۹۶۳ : ك5 ۹۳۳ 7ج >5 137۳ ۴۴۲ ٭×]ت٣ہ

 ہامآ تبجت ج *(اڑ2ک ت۳ جج مم بج ہچاک ]آ<

 ۹۶9۳۷8 >× ۶٠ا8۱ ہ راڈو مچ مج حج جج٭کگ

 ز××زت 5۰۴ ١" ×7, ہہ ۹۰۷۸۸ 8> ا3ب۳د 2۴] >۲ زر .-
 (ھ۳۷۵])

 جو مہ یس جس

 ارْووَسَمولُمَاَاْذتَكُدَنِا - بچ جج جج ہم ہی
 1ج مج ۹۴ 5۳۳5 ۳ہ. ٣" ×× -×اأ٭ت ک ۱ی م

 5۹۹. 1155 9۹5۴۹ 8٥٢ 4 ۱5۱ 1۳ج ۲۳۰۳ ہ؛ چح+او

 ۹1۱٦۲١ 515]ا۳۷ 1۱۹۹ ۴9] 5 ۱ کو ۹۴ م89 5 ۴.65) :وع

 5:1۳۳5 51 *19711-19809 ۱۳ *3۴۲۳9 77 ۱1٥
 ےہ ہہ ق٦ ۹ ۹۳ ۴ ۱

 -۔-تس٭ ٭ہ٭  َكَيلِاذبَتكَلا جد قم جمو 5
 ]ما ی۱ ۳٣× 53۰ ×5 3ت ہہ ×م٭ بج

 ے29 +11 7)5۳8 ۹۲۳۳ ۰۶]) ید. ہرو بل و587 ہ5



7931 1-8 

 جلا تاّذ ءامَکلاَو -- جورب ×68 جرب -ک8 81
 ×× ہ جا ٭٭ 80.88 1. .اَيَعْكِجَفْننَيْْنْثََو ھ۳ یڈ
 بج ہ8۷ ×]م×< ۱ ک7 ٭ک×اک حرب ۔ی ۹۷8۸6ج ۹۹۴ 7
 ۱ جرت ۔-یکو 5۳۴ "8۴۳۴۱ 8۷۳۹۹۷۷۴ ۲۱٠۲۷۴٢ ۴۶۱۱ ک۹ 55
 -۔ہ< لتالدياَجلا مْتعت نمک ت الو ۹871۳ 3۸87 ×۴
 5۶۳۲ 5۹۲۳5 جرب -ی؟ ۲ جب ٭ک 8-۴۱ 4+۹
 ے31 ب7 ۱۹ ۳۰ ۰۳7 ۱ ۳۳*, ۴۳۹ *إ5ر 3آ ۹1۳۳
 نڑ) ہ ہو: م××٣× +01 ۶۹۷۹۱۰۷۹۲ (۴ ۴
 ےجترو87 ٠٠ ۶85۴۳۴5 .۲۷۰۳٣ ہہ >553 ۹۹۳۴۳۷۷)
 ٭ح 6٦۰۱ 5ج ۱ ک5 ت2٥ 3191۳۴ جرب ۹۶۱ 7۱19 113۴٦ ك5
 )8ک ]م۴ ۵۳۹ جرب -ک۹ 00 14311 ۴5۱95795
 ح۹٣ کد ۸۶۰ 5 ی۹ جرب -ی3 ۲8] ۹۳۳5۹۹ 51۱
 8 ہج] >۳< چ۶ ۳(۱ *)۳ 71۳ ۴۳۰۱ (۹.5]21 71

 30 ہہ یہ91 5۹۲۷۳۷ *(55۳ ۶)۹۱5۸ 531۹ : 5 ٥۴11511۹ ٦5۰
 جج و 85 5ص 25۱م 33 ہ۳ نت

 ین بللَخ یو كلف ۔ید ۱ ۳۱ ×8 .۴8 9۳5 5٤۹ چے پ
 م٭۹۲ہ (1 86۴ ۱

 ِدُدوََت ںسلَتَودَی لا ر ویلاَو <٥ 5317 ٥5۹8938--
 5 مہم ×ہ< ہہ اص 8۳6 ٭ہ مو×٭٭٭ ۶۱ دجاش ۔یک؟
 ب_( 28 5ہ یجب درھشم یو 9۳۰۹ 97۹5 ۴۹۱ ۹۲۶۷]

 ی۳ 5۳ 5۶۷ 7۶2 19 277 )9( ۱ ۴۱۰۲۳7 ۰۴۳٣۱
 ۔وجر٭٭٭ چند ہد 5-ہ مّمر ج114 ٛ۔<؟ (أا۹)
 ہم7 ۴أ. ۱ یب ٭م٣یو >۴ یو ہہ, ۹95ا 5
 و۔حص<ح ٭(5ک ا مس ۳+818 ٛ<: ×8 <٭

 5۳۳ ۴۹۴۱ ہ5 ٭ 9۹7۴5 ٥7 ٣٣× ٥۹
 حج. کت بو ؟85 51۱95:۰۶ ٤ 5515 .۰٣۹×

 یو بحت٭-٭ ہ٣ ا]مہتاع 0 ۹۳۰۳۰۳ 68+
 مج ٭قح رکی ہحع۱ ہو٭٭ ووھکج٭ ۰1۳ ۴۳۱

 ۹۴۴۲۹۴ اڈےتا۱

 ینیِفملاومَد سيّلا ن١ -- ک٭۶۲ 8 ۴۲۴۳ ])9٥57513
 ×۰ يع ×× وو ٭ مم ×٭ م۰ ہ<
 5۰۹ ۴۰2 ۷×۱ ۰۳7۳ )19 17۴ تا۹۱ 91 ہ7.-- (ی)
 رکے ناس هے 9007 7 ۹۹۲۳۰۹۰ 71 7

 *تہ چتر قا بٌذعّمَلَو ٭.۹< 9 ۹ 8۳۴٣ ۹٢۳۰
 ×× ۱ ی۹۲۷۰ 53۰ دب515 ۷۷ ,۶۹۱۴۴۱۳٤۹ ۲۴5 6٢۳:١
 5۲ 88 57 177.۳۲۶ ۴۴۴ ۱3۴۲ 757 ۹۱ ۱ ۴۹7۳ 53۳٣1(

 ہ۔ رت 1٠ و۰5 ×۰۴ 1۹۸ <۱ 3۳۴۹ (۴۳۴ 869175
 ۴ ہ7 68 ہ۰ ]م۳۰ ٭ اچ ۲:
 بے ہی5 ا۹۴۱ 9 3 ۳ ٭" ۱ ۳ 8۸

 ہ۳۳ ۳< ۲3۰ ہ8 3۴] ۴17 .2۶× ۱۶۲۷۶۶ ۱٦۱۴۴١

 اتم بی ہی کب دی اب دی ام دم ہم کک مک میم ےک کہ فی

 ےن نیناں وک الدین وب نک اور ک یزلا یک ا
 اواعواْوتما دلا ال ہوم پآ دعب شرم

 و نممزتَعَجاَمهل تل
 تے 2

 ہومڑلا نیئالاولا و س۔۔.۔۔-شس
 وا0 وع ولا ولا 0 وبا تاذ ءامسلاَ
 ۔-راَد راگلا ه دوَدْفْدَلا ْبْصَا َلِِئِهِرْوَهُفَمِ

 نولمدیام لَممْهَر دوام ع ھذا ہدوفولا ا
 2لو نیلا مد ین٥ یل ارْيوَلا ولادی نا لا وا او دوم نانی ا
 و نین تک نیلا نازک دیهس یم یی لعل ا<
 ا لو کج بااع مادیت کوم تنا ا

 ٹج یل تم لشلاا اح واوما نیلا نا خا
 كہ رْب_کَلاَرْوْلا كِلذ “رونا ات نم یو
 ٌه دیو مئی ديَرَم اف نيَِمَلَكِيَر قطب

 ٠تر روم رخ ۸ر۸ ۸ ہر۸۸ ۸۸ ۸ر۸ ۂر۸ۂ ۸ھ ر۸4 ۸ ۸ر۸ ۸ر۸ ۸ ےگ

 1 اپ لام لو ۸ : ۸پ اپ رہن و :

 رر اچ رک وچ وڈ وچ ر۸ ۸ رب ۸ 0

 سک ا رک دت رت اس ای یک ا رک یک یی تی یت نارآ یہ ایا دی ایا ا یب چرا چی ایچ یا
 رک دَ

 تپ

ٌْ 

 ۔

 ےس

 ے٭

 ںی رو کرا
 ہا

04 

 ئ7

×7 

 مر وو+ ہہ ہو 478 5۹7۳۰ ٭ی ۱ ید( ا5)و) ۳ 7
 مچ ٣و ۲ 8۳ / خمز) 5۷1 قا ی77۷۴ 77
 ۔سہجہ 5و١ مز جچ و 7+ چ٭+ج جج ہ بہ, مک

 7۶ہ ا 7 271۴ ہ77 <7 /

 ہہ 1.

1۱ 1 7 

 ہو ڈور ہ بو !وو ےتیرچب ہی۷ ور -
 مر +ووپ وےج.ج مراکع ہج٭۳×ہ مر یجب طاتوص 71.
 مر ںجہ ھرچ 7ہمم-ج, ہ تو ب ہ جہ توزود ی یمر

 چوییہو جج وک هئیہاج باپ بج
 ی۱۳77 مر  ہج ہج 777 "5 مر یب
 وی ہہو ج ہ منجوج 53ج ]أ5 یر و
 ےبجسجج ٭۸ 57ہ وہ ہو ڈو ھب یلوآ ھ۷ ۹
 جج د5 3-. عدد مأ 5ہ مر 8:05 ہ چہ77
 ہو ہھج جچنچ ×× وج مچ ۱ نیں)ر و وج
 ۔جج و ھ×× 2۷۳. ٭۔یدی ہد و 20۹ ]55 ۳۳۶ 57
 ]۷۳۴ 7۳77 ×۷۳ ۷ 7۳۴ 7۳ 7۳7/6 ج) 7 7 7

 یہ جج ہر ×آ٭7 7۳ 577۳, × 277۰ 57۳۷ ۶)٣

 و17۹ ا ہڑرڈ ج77۳ ۲ ندر ۸٭-٭."٭ ھ77 ۳ہ
 وجہ بمج٭ قر نیدمر 5/587 وہ7 ہو6 77 ب7 ی٤

3 (7771۱ 



 اک و ہد ھج ہو ہد ہک دجحم ××
 کہ۴5۰ ۳۳ ۷چ اہ ٭۶۱ ۴ 7 ۰۶۳۰۳۳۷۰۶ ۳
 ہ37 5۳۳۳ ہ۹5 55۹ کت 90986 *ڑئج پر ۴ ۱

 بحق جسم ةتجہ وجہ٭ ء۱۲۴۳ 5۱ ہ ٭ا]
 ]4)۹ 77 7۳6 191 *ا5ج ک4۹ 5۹۳۰ق ۶۶ 8 5

 م۳ -- (۱053))

 ۳۳۹۳ 557۲۰ ۹۰۳۰۳ ٭ ۳ 17( ۹۹۹ 13١۳7 ٠۴۸
 ا ھ7 و ےگ

 >جآ م٭٭ہ چے اس لوٹ ہک یک ۳ یرصرو و>چ
 دت 5, 3] ك2 ۳۴۰6 ۴1۹۰ ل۳9 ۹ ۱94۹1 796 ۱ ک5
 5۳۳۳ 577 ۰۰۳۰ "م۱ ہت٭۱ ..٭ ۴۳ ۲٭]۹ یەی)
 ۶ : 11619775 ہ15 ۹۳715 ۹ ۹۴۳۰۱ (۴۲ ۹۱۹۴۲۹ ۶1
 ہہ ٭ڑجج ۷)۹۰۳۴ 5ی ہں مم ہ٢۳١۳ ٭ج. 5
 537۶1 ۹۹۰۲۰۹ 51۲13۲۳ ۱941 ۹ ]۳1۰۶۹۳۲9 ۶1715 19158. )۔-

 3ق )9)

 >3 ۴اا

 ک2 2315 511 7۴7 5۳۰۳۱ ۹ ۴۲ك] ۶۰۹۳ ۴۲ ۹7

 25 ]0۶ 225 ۳۹ 9۹177 م3٣ 5
 55 7۳ ما ۰آ ۹ !ق151 .٥1٦۹ 551۱ ک3 *77۳5)۹2!۹ 87۶
 78] ۴۲ 3ا75 ہہ ۰-۸ ہ1 م5 ۱۹ج م3۳۶
۳ 3۴۱ 7< ۴۴ 5115 [55۳ 37۰-0۳۳۸ 7 

 عج ۴ 6< 5: ۴ ۹۳75 3951 1۳۶۶* ٥8٦۳
 )۹ 7۳.۷ 711 ]7 <۳> ۹۰۰.۹717 ۲ ۰7۳٦

 می, 51 ۴۹ :٤× ۹۶1 2۳٣۳ ۳05 ۴ر جم جج ہ
 1۳515 65( ٭ج٣٣] ۹ ۹۴ 2ء9۹ ہ0۶ ]7 18
 بج قع >۱ ۳ج جد یجاتد مج یہ۲ )85
 تا < 531 ۱۲۴ ×آگ ج]ہک >۳۳× م5, ۳ ہا جرم 5

 ہ15 791 7)7 9 7۴ ۱ ک14<21 م71۳9 ج1۹1
 ۶ 515 ۹۲۳۱ 6 ۶إ8۹۳۰ )۴۰۱۹ ۴) 5۲915 ک۹۲ ۹5۷ 51715 6
 ۔حت +5 عوَہ ہہ ۳ مہ تبع ہ ہہ ہی
 ٠۲۰۱ 3 ۷۳٣۱-5 کتا ک٭ 3135 7۳5), 1 ۹۹۹۰77 <9
 <۱ ۳۳ ۴1۳5 ٠ت. ۲۴ 5 ×1 -- م۲۴۳۳ ی5

71۱ 7 777(8 7[21 7157771 7471012 211 

 ہو ۴۲۳۱ ۹۹۰۴۳ >7۲۹ نراط ×۳۳ م7۳) 5 ٣6× ۱ ک٦ ۴
 3ا3ی 0 ۹719) ۱۰۹۰۴ ۶۳۴ ۹۹۲۳ رکا 5ت ۹۲۲۳۴ ک۹۰ 3۲5
 2۳۶۳۲ *[ا57, ۰5 ۳5٣ج ٭ قراط ۴5) 7۲8۱ ۳۱۹۰91۷ یر >7.

 ۰۳ "ہ۹٠ ۳٥5 جہ ۶ہ ْباَقاَمْجتل ۔۔ 7ہ

 5۱ ہ05 م٣ مجج ١۶۶ م٣ 936۱ہ ۴
 عج ١3۱ ١8۲۲۷ م1 ثب م30۳ بو ٭۰۲ (
 ۹۳۲ ۳ ×5 '٭رکاڈک2ا' ×] 086+917 وا0 م5 ۴۷” ۰6
 1 ۳۴ 8۳۴ ۱۰۱۶۹) 5۱٦۴ زکاڈ231 ۹ ۷8 :رک×٭ مہ )م٣ جب

 نک

 ظزاَح اھلع اتل ںِضتنُ نِا -. یڑ) ×م٣ہ۳۴ >۱ ٭٭٭
 تن یا ںی ا نزئئلن ی ننگ نیا یارب الخلل
 مج! 1 ٣۶01٤۱۰۷۹۷ ظفاح ٢۳× یًصجج ۹ 69

 ا وو اَت٥ دلا ینا ڈڈیال زکر اوھد ا
 ۱ 6 واک نوعرف ۃ والا ثیوح كا لم نمو

 2ح7 نیم او6 نک عزرگ تدول س٠
 : افق

 : ہوتحِّتلا نَخ اش ے فى .:

 .۱ 6 قرالاام َكِرصااَمَوه قراطلاَو ءامشسلاَد
 ابا اج ا یتا نر توا ئ۱ :
 : نِم یلَخ یخ ناشالارظتیکف ||
: 7 0 : 
 ١ اڑ وک نم هلاَمفهْر ا یش دال .
 : نک یا قا ِ

 ۱ ےس ہک نک قع تل ا
 مانع 22

 ممر 55 یک)سہ یجب یےر جب بو جور مور
 85 ٭ جہ. ہز× ںوہر یر سحصرو ٭جچ ی٘مرو53)و روپ
 مچ ۶۰۶ مع موجو یج دروحجہ ۶> نجر جج دو "حج
 ڈ3 7۳07۳۰ ج5 ت٭ر نحخمر چچ ہیرسرو ب راویزڑچ ٰہچچ

 57+ مچ یح٭7جر یچجز ٭ ہی ج77 میک یحر ہے

+030۴1 

 ہ9ا چت وچ
 ٢7 .٭7ق1ر 1

 ]بیوہ یدرجو ہ ونڑرو ؟!ورک ہور دہ وچ _-
 مر ٭پ بجو یجب ور.ح ررہوجوہروڑو ر یر يہ ہری
 ہ و3: بب ہجتب خ۰ مر یّچب یچ چہ5چبج جر یر
 تیر 32ج یججج !ںوبجووجج ووڈ یر ججبع 07

 بو جڑ" ج حج مج قم رت نو مر یم ٭ئئی گی
 مجحع 5 آ5 ِقیجج ر مر بور 5۶ئ جج قیبوجو ہ جوجروچوچ
 ہک ےہ یر چلو چ5 ىیرچ ہژویچو ہی مہ ؛ مر یہ

 ںومہ [2ہ++ )مہ جج نمر مزہ یرچ مزہ ۶ ڈچیچو
 یچم ×2ر )تہ نج حر نرر تپ جب ے)ج چج جو چ نیحز یچ
 7ہ57ہو7)و رژوووڑو ؛ یمر جو مروجہ ٭یہ٭ورو موہ و
 معز یج یڈب بدزیود ور نمر یریر رجب رچرچو جج یدر ہرو
 ہد جہ "ور یہر پیوہ ڈبجویجوجچج ٹچ! مہ

 ںجہیج ںبججسرہ رہے_ -ڑچ آو ۱



٤٤۸ 

 کڈ٭ 6 یی ح ہد درج ۷ مد ۵ .×٭ توا
 ×× <5 58ہ 8ہ جب 'وج +8 8۹5 ۹ 68
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 زیارشالْبَمَْمَی ۔ لْبُغ ۔-وج ×م٭ ہ٭ب *ق٭۱
 ۱۵س سود ہد ر۳. ۰× 7۹۰۷۳۳۰۳٣۳

 ہ1 )7 1. و7۰ مات ۳ ٦× ک۹۹ ۱۲۳۶ ۴1۴۴ 5
 م۱۰٥. ٣ہ. م۳7 7ہ ×۱ 7۹۹9۶۱3 *875)۱۹ ۹ ۱۹ب
 ہ۹۳ ۹ 5۹۳1 5۱ ۰7۹ 2 658 (313) ۹۴ 8

 77 م5 >۹ ہ۲۰ یہ طط ۰۱ تر٭ و3. ۱۹۳
 ]مت ۰ 7 ۳۶۹ ]۹785 ۴۱1 ۹۱1۹, ۹1 77 5

 ۳ )۳97 5۲۳ ۶٤۰۷۱ ×× "۳ ×ہ ۱-- (جچ7۹و3))

 معّجَكلا نا ءاَمَسلاَو - عچَيلا ۔یو ۹۹ ۶۴۲ *۹ 18 ۹8 ۱ ۴
 و5 2 ۴5 5 ۱۹, 51۹8 5۱

 ْلُسْتُلَْقْلدَتِاإ 8۹, 5 >) ہ 88 ۳٣٣ ٭
 ی5 (م۳ >۴ ۹ ۰[ ۹۳۰۳ ۱

 ےہ٭چج- ۸ یوی) ۷د : ہ۷ "]بروو< (ہ7)-۔مص ۹
 ا1 ۹3ہ ن۹ -.-

 ۴. ف5 5 ہم٠ *رک3 تہ + ٰ--. ۹ ۹۹٣
 ہمہ ٭+٭ ۳3۳×۱۹۰. 5 ۹8۷۸-۹۱۹ و8٭۱ ۹۵۱ 89

 ا ۹ 5 1

 ہ8. 1.7 8

 وج یم بوژوج 5 ہہ ہ۳ م8۷۲۳ 81 115 ۱۷۰] 5۹:7۳5 1:5

 ظفاح ۔یچ ہی ج ہ۲ ہ٣ ۹۰-۷ می مج.۹۱4 7
 ۱ 51 97771 27 )۳. ٣× ۴ م×)
 ڑ7 ۳۶۱ 57: ۶۰٣۳٣ ٭×۳۳٠٭ ×٭ ۹ <۱
1۳ ۳۳۲ ۹×۶۶ 8۰۴" 8 ۲۳۴ 5۰۳۰ 5۴ ۵ 
 تشسس۰ ات جرمس
 نو انِد تدفعم دل

 رو 0ت ہی: نل يیِرِدَي
 ءَتّوظَقْحَ .٥8 و6 تہ دہ ۶+. 727
 مے ۰ (۱۳۰۲۴.۱۱۶۱ 71717 9۹۲۴۳۴ ۶۰۰ 4 ")5۰ ×۱۳
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 قفاد اش نم قل ۹۹. ×۷ 5 ۴ ی۴ ×۰۰: -٭
 8 عج, ٭ ٭٭ ہ حج ہچہئویہو ٠ مج ۹۰ ۱

 1(2 6۴0۹7۰۹ ی یک ۰ 8۹ ہہ ۹۰
 ہوس( ہ۹۷ 7131 ۹۰۳۰ مچ٭ ۸۰:۴ ی١ 1ا۱6 <۴> 5.۳٣

 3۳٣ 7ت۳٭۰٣ ر7 ہا ہ ہ5 15۰, ۹۰
 ےیچ۳۴+7 ]۳۳۳۶ 257 5۳۳ 1۲ج (9۳ک جج ی۹ 7977 2۳)<

 013 ہر. م5 ہہ م۳۳ ۹۰ 53۱۰۳۴ 135 31۴٣1
 7۳۰ ۹ ہ8ھ) د۴ ۱۶ ۱5۳۰ ۱ ۹ 513:95 718159:

 ۳57 57۰ 5۱ 9۳۲ ۹9 ہر5 ا یک ہہ
 ح5 جج ہرج حج -۳ہ تم ۶۲8۶۸ ٤ ٣

 6, 55 ۹۹۰ 7۹۸ ہ۷٣ ۱۹۰ ۱

 ال یت لَحُدَلا - مجر یہ ۴۴ 8:۲8 ء۲٤,



١۹ 
 سہو ہبٌو++ہیوہوسچججھھیجہسمدسسسپدوہسوہووسجوہوعجصسس/جمج

 ٭عا ۱۶-1

 كيَرَِمسا ےس

 ٣)۳۷78 ۶۳۴ ۴۳ : ×7۳ 5ا كِررَمُسا نس
 ىلُْهألا حج( ث)) جو۷ یلعالا ںیر ناحبس ۰ 7+,/ 97

 ما ک35. ٥7۳ ہ +7 ی۶۱ ۹٭۳۰ ۱۔-۔ (چ7و3))

 ہ ہ۹. 3۹۳۰-۳۶ (5۸) (3۴5) ۹۹۳1 ۴۳۹, ۱۹۴ 7731 7

 ۱175 53, 539۸ 5515 (538) ۹867 : مکدرجس یف اھولعجا

 ک۰ ہت581 یلعالا یہر ناحبس مت 6۱ ۵ ٥٥5۹۲
 حیبست ×۹ ۹ ۶85 3۱8, ۹831 ۱۴1 ۴۱۱ َكِيزَُسا رتی
 یہ تہ یک ہہ ۷۴۳ ۶۹۳۷۳٭ 8× ۶۰۹5۹ 31۸۱ 5<

 ہم 1کاو 1.5 دان ہ1 ھ۳۰۳ مج ۱ 5۴ ۹٠ 5٢۱5
 ]۹ 8. ۳1 ۹ 1۴۰۶ 21٢ ۶۳ 717 ۱ 5۶ ات )۴ ۴
 _۔ ی۹ ۲۳5 87۰ تا٭ تا8 0۳۴ ۶:۹5 3٭۹| ی3 فب٭< ۴۷۴

 5۲۰۹ 5ہ ۶۲۲۷ ”, 5115 ۹۰ 89 ۴۲57 ۹۹۸ 1٦ ٣۳۹
 ڈآ٭ م٭ ہ٣۳ 0م. ×۱۳ 1٠١ ۴۴ ١۱۳٣ ٹا٭

1۱ ۶۲ 5۴ 

 ہ1 اچ ]۹م .٭ ہہ ہ5 (38) ہو 1۴6

 ٥7 ,۶۳۳۸ ۹۹۳۳۱ 75 1۶* 5٥۳۴ ۳×١ كبر مسا ناحبس

 لُمَلا چب ٭٭٭ یلعالا یہر ناحبس-- ی ,8 77 8۲51 ۵٣٥٥۴۹

 مہ ۱1× 5۳۴[ م1 1ل ×۹۰ 7.8] 2٣ ۱.-- (كپ٭)

 5ہ وو 6ہ :٠٠٣ ین رَنَتْنِزَلأَر يََتَقلَعْيِزَل
 _۔ ۹)9 5 7 155 ۶)۹۳۰ 377 ٥ ×[٢ج >-٭|[

 ۱)۱۷3 ٣× وو جلخ ۔یو ہہ م3 آ8 م5 ہہ 7 ٤
 ہی ۱ 7 م× ].آ٭: ×7. ہم "ا3 1 ۱
 جبہ 55۹ یا ہہ 80 ہقگب کا۹ ۹۱۹ 5 75۶
 نعت مح یت رک ۲ 2ھ ٭٭ 2 15 ۳

 آل ۱۰١" ۳۳ ۱3 ن٦ ںُّْن ۔یڑ, ةرص ہچج چک
 3ک ×91 ۳۳ یو 8 ہ-ہ٭ ٭8ج6 ×5٭ ۹

 ۔آ۔-- ہ ہ29 ۱۸ 1۹۳۳۰۴ ۶ ۹ 5٣۳ 4٠
 ۳۴ ۳7۱ ×× ٥ د٣ہ۰ر٭ ۹-1۳17 ۳ 5۱۹ 78

 77۱ ×79 ٤7 ۳۰۳۲۴۸ 6 ۱59۶۲ 6۹۲57 ٣۴-257
 ی8 قجج ہ ڈبہ ٣۵۸۷ ×.کڑ٭ م۳۸, 818 ۴۳ 7+
 7+ ۱٦× 8۳٣۶٣" ۱ ہ5 ۴-م.٭ 5۴ ۱8تو 7۰آ <٭

 دہ 7--۳۷5 ۹7 1۶ 6۹18 3۳ 1۱

 ج3 ۹*۹ رُو - ریدقت ۔یچو ہ٥. م٣ 83ق ۹۳۳۴ ۶۹۳۴
 جم 5 ]۹۱۱۰۷۳ ۳۰٣۲۶٣ ۰۲۳۰۰ ر5 5۱۹۰۰۹, 77
 ڈچ +۳ 55۹ ۴۳٣۰۴٣۱ ۹۷۲۳ ك5 5۹۹8 ء88۷۸ 8۱
 ت٣۳[ ی5 ےہ 55 5۳1 ۳۲ ؟چت.٭]٭٭ 76 م۳. مج
 ہیئب :×یرج کپ (م۰ م9 6ہ 6 ٭ى 5
 ہک ہ۴ 6 ہہ ہ م۳ ((١ہكا٣٭ ٭ ۳۰۱ )
 م6 ١ ہہ 5: م٣ ۶۳۹۰ ہ۹۹ ]تو ۱جو )تم جہ
 ہو 8 65 ہ۳ ہ1 ۴ ۹۳۳۰ (۹۰ ۴189 7

 ءہ3یشافْلِ باس ۵۸ مرغ

 کم و سال <٣

 دَتیِزَل 22 زم
 ےہ یا واکغ ہل مج یل رس "
 وس( عدلم ا
 ےک و رکڑلا تعفل نارٹ لئ یرکشلل ارب 2ا پو یش ١گ 2

 ایان ازل یحارکیس آ
 رمسارگڈوا یونس فا دی انی یا :

 یخ او 207 نل فرش و .
 -] 5یلیمو فلا ِتص فا ےل ٣ ایی7

 اول ے پ
 مو ھورخ ایا ثب رح َكلاْلَه :

 تل ہے کک آہ و ےل با ھ ےہ

 پاپ یخ چپ دی دہی دو یی ای دب دی ںی تپ ےک آ

 +.:ٌ؛00

 نج... یل رہی اس

 دم رح طط مھ ة۴ 5
 مسخ ایمک گم کٹر ٹپ

 رم یر کئ - ھاع و

3 

 ّ فذ ث وما وک :

 الخ ےک 0

 کم و ۷

 ہے

 : 9 یک

 4 یا ةمقاخ و مو وو و یئپ :
 7 اک وا ےہ ےس

 : ٹوٹ نپل 1 نا برش نو ےس ٦ ۔ےّےوٹ ۷ ھ ہ ی7 ص۷ : و۶5

7971-77 
 ٣3۱ ٦.77 3۲375 دن //

 یہ ہی ]7 یہ 7 کچ ہت وت
 مر ہ۶ ہر۲۶7 77 )77۴ہ 17 ۰/7 ۳757 یے نیز
 585 ٭8 مقج ہ دئوەو جج ۱ مر یجب 55 98ی
 ]بچ < ہہ 5 جج یر یج؛ م5 پر7 تمءچ م65
 مر بج می ہ۳ ۳۳۳ ۲۳۴۹7۱ (نر ہر ہ7۳ ٭
 رح وو م]× ہح٭ ر5 چہ ٥٤ جب ۔۔ یر ر٭ ۲ 8
 ۔ج+ ”٭ ]قر 7۸۳ 5۸ چجج جہ < |یردج 7ور یر
 ت27 کریک جا تہ چل وی ہہ تہ 7۳۹7| (خ) ۴۳۷
 ہ57 ڈی ت۶ر۳ 7۳ ےہ مر نہ بج چو 3۳ ۰
 جہ محدر ہ7 ہہ ۔عکە و ےہ" پ تہا٭آ ٭٭*ہ ید) قي

 ہ-٭( ۳۳۷۶ م5۱ یدز) بی ۳+ ہم۷ ھم٢ ص79
 7ہ "۷۳ ٣ خیر کہ جہ7 ہک ٭ویک مے ہہ 95 ج5
 مےر یبجع یرچ ہر وہہب؟ یو ہہ لہو ہہ و 77۳ 77
 جج مر ۔جیب ہیرو ء9۹ )ےہ ہوروجرو ۸ یکر
 ےہ وجہ87 *ڑج+ یمچت ہ ور(ور یر یڑب 8 عت ٣ہ٭

 "وت ج”۹ہہہ یدر 50و47 < 7٭ 77777

 باب لوزنخج
 || 81773 ٢6/71۷۹3

 ہو جو2۰۸۷7 6 تہ 77 7ج 77۳7 3 .-
 مر بو ٭ ]۳ ہ79 ہو ی+ عہ٭ مڑ 8۶ ہر
 ہ۔]ج ۷+٭٭ ہم7  ہػاوک یر عت ج5 / یز 5 چ٭
 797 ۶ 7۳۹۱ (ے)ر یر۳ چاہو ہہ ق۲ ۹۳7 ۳۳ ۱
 مر جڑہو| ڈوج ہر5 ہ77 ٭یہر مہ )وہ میر یر یڑب

 ت77 ا 7 ٦> ی٭ چ۹ یا7 7 7ز

885 
 عجصچیبوصعجتججپجہجچوجیجیجہجیجیج ایج صىجتیججاتهلمت وتی



 ےہ ای مک ا... لم

 ]وک (ہ0) "مہ ب5 -جج ہ77 ۴۹۳۴۳ ۹ ۹4۹
 ترہج <5 >۲ )۴ *ہج× ۱ ہ٭آ مو٭ 3۹ا5 3۹ ٭۰< (88)
 ×٦ ۳7۶ ہہ ہت ہ۷ 2۹ى -]ہ٣ہ×٭ جہ ہ۰۱ ۹۰ ۳۴

 77 ×5 (38) ×٣× : ۱۹۲۶٣ ×38, 185 چ۳
 ٭جے ےپےوقر جمع, وو متجح٭ <۹ ہ۹ ہ
 ×55 ۴۳ 7ہ چک ۱571 5۳5:۶۴ 51 ۰۰۳۱ )

 ۹ ء۷۰۶٥ 8)۶۱۹۶ ۱

 یل زيَلَت ۔یو ہہو ہہ ہ53 ہہ +٤ ٣8
 -حج مج ہہ حج چو "ہہ ۱ >7 *8م5 3۶5 ×٠

 ×37 ھ۴۷ 777٤ ۱ک ۴< ×57: گ٭۰۱ 1۱۹ >5 ت۹ ۹
 ہ]ڈج ہ 3ہم ۰۳۸ہ 6۲5 >5 ہ۹ ۹۱ [۹۰چ ی3 ۰۱۹۹۲۰
 بو. مج ۷۷۲۰ ی۰ٛ<۶۹×2۶یہ.۶ "ج۲ ۹55 ۹۳۹ (۹۱۴۶

 31ء۳ آ یب ۳٭ رک ۹1 ہہ, 51۸1۹ 55۳ 51 ۴ ۹۹5۰۴۲۱ ٣۳
 مج مے ×3ہ ۶۶٣" ×۲5 ہ ٭۰ ۶۰ ×88 6

 5 ڈ5 1195 7 ۴۴ ۱

 لڑا تن ازل نم ہے ۴ :ج٭٭٭

۱ 15 ۹۰۹۴ 73:۰1۹ ۵۳5 8۱۳۱ ۹)5 

 و53 5< (ہ555 (ھ:)-ہ ٹج۹ ء۶۳ ۰۳۳۰ "5
 <٭٭٭٭۱ ۰ ہ5 ہہ تک۹ ]کی ۹ ۹۷۰ ×07 2:۳٣

 91| یف*۲۲۷۸ ت6۳ ×ک )۹۹۰ 5۲۳۳۰۲۳ (8۹5 ۴55 ۱
 ۳۳۳۴ ۰8555 د7 7× مہ ید٭ ١ -۶۲ ہہ ×۶ چک ×<
 6 5۹ ہ5۰ ۴ 7 5۱ ۱۹۹1 ا۳ ۲۶ ۳۴۶ (۴ 8
 ہہ یب ۴7۱ 355۱ ۹۹۸۶). ٣× 50۳ ۲۷١'۹ 8< ٭؟
 مچا ہ ہ9 ٭۱ م۰ م+ ۱)۱۳۳ ہ۲۰۳۶ 3:۷۳۰ ی5
 مم9 ہ-ہ×ج ہم م-.ج- ی۳ ۳۹۱ ۶۳ہ. ٭٭ ی۹ 8)

 اچ ۱| 910( 798 ۶155791 ۴۹۹ ۹ ۱

 لون َمْلََاَرَو - ۃرکز -- یو ہ۱۶ ۴٢۲ ہ۴ ۳۹۱۱ ۷ج
 مج ]٣ہ ۹ ۴۲۹ ٠۴٣ ۲٢۳۰ 7ہ 0ػ8, 6| ؛طۓصم]ہپ
 ڈے ۳× ۱ ک۹7 یلَرَم ×۲۹ ۹ 7> ۱ ۹۳ 77۰ <8

 ہ8 ب ہ1۹ ۴۳ >۶ >7 ےہ ١

 لصف یر مسارکدد کب ۳)9 >۳ ۹
 53۰ 5 5۲۳۳ ۴ ۱ 5×ر ی۶ ۳ج ٭ ۰۹ 38۹ 5
 ےک ۱ مت مے 5 م۳ ۱ ک۹ ۶< 184

 یو ×8۱ ایل نب  -دجج٭ ہچچ 8<

 مے (ج:) ۴ : 5199 "۳7 ۴ ۱7۴۶* 27۳۴۳ ٣۳۰٦
 21777 1۹ 2۱۹۶۳51 (۹1 ۴۱ ۵7 ۴1۹۹ا ک7. 6, 236115۹ ٣(
 ہ.ورصو 395ہ ۹۰ ۳۳۲۳۳. "۳7× ہ ۰-8۴۳
 7 مج 3.:د ہ ہجج٭18 ۱ ۱۰۷۰۹۰۱۷۲ )7۰7
 بج 9 ھ1 ۴۳ ۱, ۲۱ ۰۳۰ ۳ ۴:8 ۶

 ۳8٭ ×7 ×۱ ی م33 م6 گعج 85و ۴۹8 8۳ر 5
 5۶ ٦ 5ہ ٭ 7۶۳۴ 7۱۰7۳ ۶۱۹۹۶۶ ٣٦٦۹۳۳۰( ٭
 ۔ےح وجہ ہو۰ لئ چہ5۸ ۹ "1)973 5۰٥6 <٭
 9171۹۱ ۹۳۹8 3 (7۴] 55 ھم, ہکا 1 51۳ ۹۹8 1 7

 ہ۳7 ۳٭. ٭۲ ۴٣ ٴمان ہک ۹.۰ ۱۸۳۱ ۵۹۴٢
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 > جج <۹ ہ ٭٭5 886 ۶ 6۲۳۳ہ ۳)۱۶۰۳ 5
 وج +۶۳-71۹ 4[ 7156 ۶۱۴۴ ۴7 ۰٦۱

 ہی. ٥| : یںاھک اک و. ہ مہ. ٹر ١ ہ8
 ہ۔قےے ہ۲۴ ہ مہ×٭ *۹۳6 ]۱ ۱ر1 351۳۹ ک
 ہ8۹۳۷۳۶ ۳ ۳ ۹ 7)۶1۹۹ ×۹3 ١573 بے ۹۴۱(
 و 8۳۰۳ ×۰ و٭ ۹ ۳ 5۲5 5۳۴1 >۹ ۴۳۸,

 ]859 51۴5 5۶5 ۹۳۰ 5۶۱۰۲ ۰1۳۴ 650 6 ٠8
 یز لت و یخ آ۹. )۹ 9 2 ٭
 8 مج و. ہ7 ۳۳5, ۳51۰5 9 7:87 ۳۲۹ ۶۹۹۰۳۷
 5۳۲67۱۶۱۷۴۹ یک ۶۱۰۱۳۲۶۳7 ۶515 9۳, ۹|۶۹). ۰
 ہا مم جہت ٭ے2٭ ہ۲ ]عج م م88 ۳ہ ۶

 نبى ہ مج عو ی٭5٥٭ م٣٣ بات ٭ ١۳
1 8 7۴۴۰ ۳۴ 

 یا واکُغ ہلَعَجَو یوملا ۃرخآ یدلاد - یعرم ×۳ ۹
 دا ج۔ ج۹۹ پڑ ی ٤۹ء اغغ ×۳۶۰۶ 57 5851, 1 7۹ ۶1۳۹۴ 7
 ہ۴ ٭:ج ۱ یرحا ×حىو "۹ جم ؟ )۲ ×5 8۰۱۵۹ 5
 1 5۶ 187 ۰9۸6-7 )71 ج75 ۹ جم ۰۳۱ 7۱
 38 پک مج ٭چ[ ۳ہ ہو م57, 5۳5:۰۱۹ ی؟

 نہ ٭6 ےف "83 می ٥< ید 8۸
 ۹55 ۱ ی۶ ×۳۶ ۶9۹۳۶ 5۵4 8۳ 7۳5 ھہ, 5 ک

 -ق٭. ہہ. ہن ہ ہہپآ ہیچ ہ۴.
 ہ۹۷ ب ×۱۹ 8:۰۱۹ ۴ ۱

 ۂطارا ضا ال یکتا كم قس -*۹۹آ ۳۴۳
 37۶۷ )7 ج7. ہ ہہو م9 11827۳ ۹ 78 ۴

 کج 7کیا (73)-- 737۶ م5۹ ٣> مم ات 8
 ۰۶ ج۱۴۳ مم ٭کگ عم ٭٭6 ٭ ٭ج ٤

 7۴ ۳۲ ۱ 2۰۳1۳ ۱۷۴ 18۹755 (ک5ر *×٭.۳7ج۴ (ھ8)۔
 بے مج۸8 م۴ ۹۳ ۳۰۱۳۳۷۲۳۰. 5۷ہ 158 ۱83۸ہ5۹ )
 ڑ3 ٭ہ ۲۱٥ ۲۰۶ 15۹۹55 (3ا:)ر۔ی۹ >۷ ۶۲۷ 3ا

 ہن ٭٭5۱ 5۲۶۲۳) 5۲۳۳۰ ×۰ 5۲۰۳۱ م5۸٦1
 م8 1186 ۴۳ ×۹ ۳۹۸ ی۰ 7٭ ٭۴۹۸ ۴
 حبم5 ۳۳۴ ۱1455 ٭۳ م۰۰۳۶ 577۳۰75 5857۲۰ ۶

 ق8 ١< -5ہ ی5 م۹۱ ۲7 76 ۴8 ۱ ۳٢۴

 وے و. ×7ہ٭) ٭×٭ ۂلاۃَماَاَلِ یْمتالَت  ٭۹. 6
 مم 9ہ 8ہم ]5 03 م ٭٭۹۱ 036 ٭ ( 696
 ۴ 511 581 ×۳ مم وہ× ۴۶۳ ۱8۹۶ ۱۲۳۷۳ ك3 ہ
 ما×× ا7 ×5 م۳ یج و۴6 *مات ےب و<٭
 و١٠7 ۴۰۹۰ ۶۳۴. [8ا5ً ۹۲۴۰۷ ۲۴۹ "۱ ۹ 86

 یہ ہمت ےہ ۲83ج ہ5ا0٭8 ]5ہک (580) ٭

 وہ۳۰ - م٭ چے مہ۱ص تہ یک ہ۴۲<٭ ٤
 اَُنْنِوَاِوَيا نی مسئام 9۹ 518 ۴۴ 515 382 ۳
 دم7 لت مج ٭××ہ ٭ہ ہج مت ہمت طاَمءَلِإ ۔ہ٭
 ے8 ۳5 57, 5118 51 (53۹ 9)2۶۳ 51۹۴ 1 ( 759
 6+7 ]م0 (5ج)۔ہ ہل م۳ وک 1۳۴ 78
 یہ ]۹ ۴8ج 8 ٭. یتا 75۹۶5 ۱5787 ا8, 5۹



١(١ 

 ۰ و۴ ی٭۰ ا3ہہرو ہم٣ "۹۱ ۹" رک 65
 38 ۲. ۴۰ ۹۳۹ ×۲۶ 67۱۹, 5۱۹ ۴۹۱ و58 ٭× ۴۴ ۹۷

 م٭٭ "86۶۱ ۱۹ 3 ۱

 حا یت ءر-ی۹ >۳)8ا۹ ۹۹۰۰ : <۹ ہ5 ۴۶ یىا؛ر
 ح5 : ٥5:8 ہ۷ جا (ہئص)۔- ہ۹8 ×۳۴ 3

 ٭ت.<ل3۴ (جماإر ٣-۰ : ×× 8جو مج "٭2٦] 1۹
۹۰۳۴۰۶ (۱۳: 70+ ۳۷× ۱ 595 

 5 ہ )ر85 0۲ ۳۰۸-۹ م8, مہ غیر. جب ۷
 3. ۳5:۶1۹ 61 18791 ۹۹۶ 8م ۱ ۹۰۱ ٥ 7آن ۶
 1۹۰7 م3. ہہ ۹۳8۴ ۹أ می ےہیرمو ہم ۴۰۳۰

 7. ×۳". ٭ خووچ ٣ ۳۶ ہ "و84
 ص50 م۴ ہوس و س5 8۹6 ٭ 6
 ورم ہہ. ہ ۴۰۲۰ و۶۰ ۳ ۹۳۴ 8ہ ٭یت ۱
 ٭ہئح ہہ خم "9ء ٣ ٭. 6 ِ(
 5۳۷-1271 ۱)8۷3 ہک کرو ۲ ۹7۲۶ ۰۴۲ ۰1197۰1 ۴1 7
 و" ؛ ج٭٭ "5 ٠۶۴ )3۱1( ٣۹ : ۴5:۰۴ 5۷5 ٠ز ۳75۷ <

 یو >8 7)5 ۰۴ <۳ 1)3 1۶5 ۴1۲5 7۶1۹ ٣٣٣ ٠
 ۴۰ ۴ ۱۱۳ : ت ۹تی. ک 9775971 7کا5 ۶۳۲ ٭8 2

 م٦-.. ىلصت٭ر مسارکاو لون سولقانب )۹3( - 

<1 52-919۴ 

 سا حا
 بو و۹۱۹ ۰

 جج ×۶۳ 37۴ ×٠7 ×7 د٦ ج5 ۰ ۰×
 555 ۱ یا ا ۴ ا یہ یی

 15 5ہ, 9 ةفَع ۹5۹. 55 818۱ عرشخ ×۴۳ ۳۴
 جر < ۰ ۹5 ۱ 8271 7 7۰ 57777 ٠ .3× ۰۳۰۲۳٣

 ڈی ۵1۱٣۳۱ وک ہو >۰ ہک ڈےچً ۴ر
 ب757 ی5 ۶۱۲3۹۶1 5177 ٠۳٦8۶)" ۶:ا 6 ۷۰1۳ ۱

 چچ ہ قو: ہ٭ ال ۔ ڈٌَََ ۔ جم
 وج8 مہک می. 9× ںاڈی ڈا وج. چا ٭ ہ چ۶
 0+ ٭) ٭٭ اَت ]۔ہ. ٣۳٭ د و. 5
 ٭+۱ م۰. ۹۹۶ م٣ م٥۲ مہ ہ۱٠ جو3 ۳۴۷
 وقت۹7 ۳ : د٥××× )۳٣ ۱۰۹, تہ <٘ااک 55 ہا
 *5 ۶ ۳ ک٭۹٦ ۹3آ ی٣ ۲۳۲۳ ۳۳۳55 5۱۸۴۰۴,
 بج م۳۰۶ ۰< بآاوڈجرد< ی٘ہ×٭ یف٭٭. 1568 5۷۳

 27 ۹7101 ۴۴ ١:۲۴۱ ا271 (710) 6 3127 ۶8) ۹۰۰۴
 ۳. ۲51 555 >7 ج5 <۸ 758

 3ک. ۹۰۳۰ ٭ >۳۰۱ ٭ج يى ث٥ ب5 9۳۱۹۹ ۹87
 3ج7 م۱ ۳ ی۹ ب۲۳٣ ×۹5 7 ۲)۰ ۹118 ٥

 ۳۹ ہ۹ ۴۲۴ 7۸ ہ ۔زج-٭ *٭ت٭ ہ٣٥ 5 ۱
338 19-۰985 1۳9 ۰۷9[ 5,99 
 5۶7۲۳ ۳۶]]۴) ۱9 ۱۹7۴51۰7 ۹571 ا5۷ 71

 ج٭٭ ۴77 (03) یز ۴۹۱ ۳7۹, ۹۱۱ 5۲7 6 ٣

 2 ے۲ 5 ۶۳5

 ق5 5 ٥651 6 53 ۳۰] )7 ×۴۰ 77 م7۲ و9۷۳

 .م ١ص ×5× چت” ہم۷ +) ×ت×۶× ۹٣ ×ہ×ہ٭۰ ُةَضِقاَو
 یہ اور ہہ

 یقبا 2رْح ۹۹,۱ 71 7577 *5۳۳۳7 3-5 ۲×۱۷ ×۹:

 ی٭ج ۳۶-٥1۹ ہہ ہم٣ 1۴ :ج مج ا۳ مج ل5 +۳
 575 ۳7 (55۴] ۶11۹۶۴5], ,۴ ۹ 3] 7×۳ 55 :2٦۹

 جم. ۹ہ 3.6 5۳۰۰ تاج جج ہہ. چت 7ہ: ٤8
 م۱ ہ ر5۹ ہی ٭٭ مہ ۳أ, مم ہ ۰ہہ۷ك 7۱

 ۳7 ی٭ ہ۹ ۹۰۷۹۳۴, ۴)9۲۴3 ×5 ۶۹۴۰ 81 ٣۱.۵
 ٥9" 77 9:۱ ی* 5)۹۶8 ۶۱5۴ ی۳. ہ۳ ٹعحج و۱

 ۳۳۶ 2۳× ہ۰۰ ہ -ج× تے تاج -- و
 ہب×٭ ہ سہ ۱۳۹ ہ۶ مد وچ. ي ۱ 57۰8 91 شب
 ۹8 5792۱ ×۳۳ 771 م15 ہ۲ ۹۹۱ جہ -- (ء۴۶
 >۷ 5 < ہ۱ بات درج ت۳ ×۱ ×۵× ۹۹۴۰)

 ٢ ر1 ی 796--7 ۴۹( ۱۳ .۳۳ )0× ۰1 ١×
 ہ5۱۵۹۷۸ 55 پل یک ۳۲۶۷ 1:11۶7 5۶ م٭ (3ج م٭ یب٭
 7 ۳ ۴5*۵۹ ک۲۴ ۹18 ۴ ۴۳ ×8 ٦× ×ج ٛك5 ۳۹۴

 559 57, 5۲ ہ78 153313 ۱8۳ ۹۱۱۴۴ ۱ ک٭× 5 5 ]٠۳
 1۰۰ ٢ کر9۹ ٣٣ مہک ۰۰۳ "۹۰ کو
 د9۳ <۶ 7۳۳۳۳ ۴ ۳۳۹ ]9774 5, ک4
 5513ا 59585 ۴7۳ 515 318778 "857 88۱۰۲ 7
 .8٠ ی٭ ہہ و۰۰۹ ۳ہ ہ57 357, 30× ٭

 51981316, 19٭٭ ٣۴۳۴( م۱۳۳۳ ×۱۹ ی ۹۳۳ ۹۴57۵۱
۰۱ ۳۳ 217177 ۴۳۹۲۳۲۷۴ ۹8 

 یو قر بح وفا بیشلا یئلا ںیم کا - 9. یڈپ

 7یک ۹ ۹۲۲۹6 ۲۹۹1 ۳×× ۹۹7786 (۹]3٭*, ۰۱۹۹۴ جت <
 5335 ہہر رکڈ3آ تب. <م ۶۳ی ہاا<۱ ۳۴۰ ت٭
 3۰ ہ جج یایر۔ و ×۳۳  ي× حج (چی)ر۔ہ٭

 ہل زر. 3چ ×3۹ ہہ ١8× ۱ أ۳ ٤"
 5۹۹٥ا 51715, ۹۹۹۹۱ ۱947154 (8۴۳] ( 7۱

 ٭:۹183 >8 1۹۹۳6 : << ٭ہ ×۹ "۶۸ یص)
 ]ہے برے ہ۳ 8۶۳۹. 7)۹13 (ھ73)-ی۹ 7)8 1۴۰ا
 55: ہ85 (38) ۹۲۶۰ : ی>۶۹ >3)”م ۶ئ81 8۷ 7
 <7 ؛ ہ۳۸ یک ۳۶۲ ۹۳5:3) 3۳۳٣۳۳۳: >۲ت۲۳۶ ۴ج 1
 <۴: مے وڈ ۹5 ۹۳۳۰۴ ۲۵ ہم٣ !:٭٭٭ وا

 م15 ہ۲7 *٭88ق۹ ہ۳ "88 , 8۹۰ 9۲۴. ہت
 ]7 ۳۳۴ 1)8 ۳ چ5 ت٭ق)۶5۹ 1 1 76
 أ۲ ۹۱ ٦۳۱۹۱ ۴۰۳. 5755 3ہ ی5 ہ۹ 7

 06111 21571974 78 71, 179 51 ۴1۲۰۳۴۹ ر۹ ( ۱۱

 ٤ ۳۰۳7۸ 53 ۹۹۱ 8 .٦×  ۴۶18 781۹9ب٭ ۴
 م۳ 3 5۰1 [۹ج ۴۹) ) ک۳۴ 99ا ۹۳ ,95 7 38۰۳

  6۷و, ج٭ ہہ گرو ٭٭ م۹... یب٠٣۰۹ 6 دہ
 ہہ <-چا ٭×٣ےت٢ج یو م3119 چپ ۳77۶۳۳۳7
 + ۹ 577مم5 یس یک ۰ 1 ا 1.۴7
211718718 )817 ۱ 

 5736 ۱۹) ×5۰ 85۳0 7ا57 ) ۹۳5۴ یا 6
 حج.( ؟(8۰۲ج۰ مہک ہو7 وبڈ٭. 3جج ٭ع



 یب وہحجٔوسمسموہہجومسیػمُجوبصصجحوصسصوعسص جوہر یکجھجڑھھججوصسم حج شب

 جو ۱ ٠× مم مج و من, ہے. 6< 38 ١×"
 ہي کچ می جہ ٭ج۱ ٭ ەہ8خ ه٢ ۹۹۳ 38 ٭
 می×٭۳ ب٭ ہت ہ۷7 ك7 ہہ ۹5097
 جج٭ مہم چت ہ۰ ہع ہ86 م۵۱ 8 7
 ید رم م۶ ۱ ۶ "۱۰۷۰+ 9۲ج "۷ ٭۲ 7۹
 جہ "3 1۱ .۳۰٣۳ ۴۰۹ 185ھ۳6 ۴5 6 ۱۱۰۵ :× ۹

 ۔نحح ٭؛ مم ہ۷ 8 ےب 7ہ 7 8۱۱ ۱١۴
 - ڑئ جہ ء۰ ۷ ٤۶5 ( ۱۰ ۹ ٠۷۷۰"

 وج مک ر۰ ب< ہ۰: ہّہوج >5 ٭< مج. ء6۱
 ۓمردج :3 ××٭ ہ”×٭۹ (58) اہک ًدلَء ُةَمِلخَبَْمَلَاَْجُم

 ہ۳5 ہ۱ 975 77۶ہ ۱-- (چ73))
 محراب - ةیاح ×۳ ۴ ہا 68۱ 5 ۹5
 وع | یک ۱ 3" ۳۳۶ رح 1 ی۴9۹] ۱۶۲۴ 7۳۲ ہہ. ک5

 71 57 ۹۶۳[ ۹۹۹1 ×۴ ۳> ۴۳۴ 775 85 177۴ 9۱ ٥
 ۹۹: ک7ا 16199 2ا58 ۱ ۱

 جنر نیلاراَعللَممَلْيَل _۔ ا۹, ×3 3
 یيج و +۰ ۱۱ 3 337 یب٭ عج برج[8۳ )۳, ۹۱
 -3 5۱ با 8۳ 08 ۴۳۹ 5۳17-3 ک8

11 8 ۹ 
 روم نیر نت 8ج3 ٭٭ جب 3ص١۳۹

 وک مح ]ر7 ۶۲۳۳۳ ×۶۳ ۹۲۳ "] ۳۳۰۶ 28 ہلا ۹
 ن7 5-۳ 7 ×۳ ۱ ک7 ۶7 ۳) ×× ہہ و۳۰ ٤
 25 ۴۳ہ ×۹ ہ۳۸ ہا ۰۱ ۱۱ 5۰۳ ۹ 7

 مج ملتا +51 ×آ ک٦۹ ی٥ ج7 م1۶ و ۶۷۹۹۱ 71۱

78 17۹ 

 دلیل گا ب ہو 83 ۴ص.

 یہ مہ وے *م ۱٦ 83ہ, ن۹٣ *۹ ہر
  ۹۰۶ک۹ 71 ۴۹.7 47۴77 ۹ ۳۰ .19-95
57 1۰٤ 

 اتنا وف میز ںومسیال ۹۹۹. 58۱ 5۳۶ (۴
 ج_ج ہ م"ہہ٠ج ء8۱ ۹ ۱۷۰۷۰۵ م3۶5 5۳ ۹

۲۱ 385 [97 

 و مے چی ہ8 ہ ۲۳۴ ٭ ۳۰۶ م۹۹۰ و٭
 257ہ ۱ ٭ ١3× ہ7 ۳۳ ۳ ۴× ×۹١

 گنا

 جو ×9۳ 348۱-38: ََرضْوَن ئاَْلاَو - باوا ۴
 بوک -یب 3351 ۱۰ ۹۶۴, 7۹1 71 377۱ مرسی ۹
 87 ٭۰× *۲۴۰ ×چمت و8 ×۱ ہت ب×اظ وجچ رک

 ×م 1+ 28 ۳۳ ہ۱ ×۰8۱۰۰۷۹۰۶۹۷۹۴۷ ۰۷۱۹ ۹٤8"
 ہ٭<× ١م 5۳× ۱ ی۶ج ہ83. "۳۴ ۹ ۸

 ٭ج "7۳ ۴ہ 28, 9۳۹ یتا 6 ۹7۱۴۹ ۱ 785

58+ 
 سیکسی دی سس ھجسسعمدکڑووجسس ڈھوک

 ہەرجنلا ه۹ ٣٘ع

 1 ؟ے

 | ۃکَبى ہیرا سل ہت ات نت |

 | قیا مكہ ةَعْصوَ او او قوم مو ا

 ا اتا نا نوا پا لعلا هللا ةبيعت 9 یو لوک
 ۵ مون تمیاتمع کام مر ھا

 ِہرلعْلا خلا ولا ے-۔۔-ئب ان
 اد لیئاو تو لاو مما نوش لادن مقلد ا

 (ئئ-ء۳2یی 4
 ١ جاولای رخَفلااوباج نْيَيَلا دوتو توا ق 5 1

 (یراع

 (مر وج حج ہ77 يصگب ا٭ مر ۶ ڈچ٭×ہ 7
 ٭+>  نمر ہا و٭ہ٭ دت وہ ک / یدر 7)5۹4 7۹ 7۲ ء7
 نج وج1 خیجہر یوچ رہ ۹5ی ۹و۹۱ ید) ۴
 00 تچ7 70 77۰7 ر (مع) یج× ×7۳ ۶۲7:75 عر ی٭
 چ ھ3 2ج مور ںجہ ھچ۔ ج7 ]۳۰۸ر یدر 7 8
 تچ3 ت۸ ×7 ۳+ ×7 ہک 757 7/2 ٭7) ×7 ل۷ (م×) ب١
 ٹر و جج جی ہم ٢ ۴ہ ت× ٭ ت8۶ خد)
 یجب ہہ ڑ7 ہک. 7+ ×۳ م۳۲ 2۳7۳۰۶ خمر ی
 ہو3 1+ می 7 >7 58۳7 ۴۰۳۴۶ خح) کمو
 7 قند ۳۳۰. ۹۰8 ہہ بج یہ یر 7 م٭ہر
 5-٣ ہر ٭ ۴ یمر چو ہہ عج 58 ۶
 ×5 معر ہوم ہو ۴ک 7۸۹ ہ۳5 یەءر ۳ 7
 7ہ 735 8ج یر یو ٣ ھ۳ ۸۵۳<

7 90--)- 
9/9-7 

 رہ ق۶ ۹۲۷77 ہہ |۱
 ںی ہو ]!ر7 پر چو 77 و .-

 مر ۹ جیو مر ۹ ]۷× و97 ۳۷۹ ہ7 یز ٭ ہچراً <
 8چ میر یچب ےہ چاہ ۳+ ی7 ۳ ٭ہک ۳)۹ (ے) یو ٣7
 ۔ج ہو "قر وہچج چ۰ مر ۸۵ ۸ ٭صج ۸
 ۔۔جج وج٭ک بج مس وج ہی ٭ ٭٭ ۴ 8
 ]حور ۹ہ مر م۔× ہقج ط× ىد ہ وزتج ×× 7۷ )7 ہ٭٭
 مر عنہ د۷ ا8 ہ ۳)4 دڑو ہو7 ×گ-د 7< مج ٭
 ×3 95 مر یج٭ ×ج٭٭ تا7 ×۳۷. ۲۳۷ 7)2۰۹ ۰۳۷ 7

 ے1



 پت 2, 5 58 تر

 ڈقچ- مہ, ۹١۱ر, 27, ۸4٥٥۶ 25۴ 5٥٢۹ 85۱7۰ ۴٠٠۹ا ۴
 ۹۹239 ۶۴ 751۷ "ج۷۷٠ 8۹1۹ ۹11۶8 ۶:57 7۹ 367

 تا55. 9 ۹ ۳۶ <۱ 5۱ 5۲9۳۹ ۶۳۰۲۹ ۶۷۴۹ 1٤
 و۳ وو ۔۔ یجھد 3ح٭ مج و ۹۴۱ ۹ 5۶۲٣۶

 683157 3195 ٢:8

 الخ تک لیا یت ورظنلذ 1 -۴۳۹ ٭٭٭ ۷ ١

 4 ہ م٭ہ. 4576 ی۹ ×۲۳ ۱)۹ م9 << مب٭
 3)7 9253۳۰ ۰ جت ٭ ٭ج ۳۱ 8
 ویو موجہ5 ۳أ مح (جوکا) ۳۹۹ -۴9۹) :۹87۱
 ج7 ج7۳۶ ۹۸۷۸ ۷×5 ۹ 898.۳5 ۳۹۷۳ ۱ ۹۹۳۰ >)

 ]۰۳ہ منچ٭ >۰ ٭م.مچ 6۶ ۹6 ہہ 8چی3٭

 ٭۹۲5۱ ۹1۹1۹1۹1 50 65 یک ۳... 94 ۳۹ 8 78۹+

 ڈبہ -٭6ج ۴ی وے 5, ۶م ہ٣۰, 3ا بغض ہ
 جو٣ 7119 ۶1 5۹۶1۱ ۹52 51915 68 ۴۶ 7

 1159551 ۴ 5۲۲۳۰ ہ٭۱ ۳7 ۹۳۰۹ 5۳۷۳۳ ,۹۰۹۷۹ ٤۱×

 5 1 ی مات ڈچ مہ م399۹ ۴9۹ 58, 1۹ 65
 ۱ ۷ 7۳۴5 ۴۶7 ٣۶4

 ٭ڑ819 59915 757711 (718)- ی5 71۹875 8۳7 ۹۹1 8۰:

 رطتیقم مِل تل ۹۹. 9۴8 97 ۰۲۳۳ ۶۴ +۴ ٣
 5 م555 5۱۰۷۴۳۶۸ ۴۳ ہ1 5 ۳ ٭ 2۶۲۳۰ ٢۱"

 بمتک +5 ۱ ۸ 8۳ ]۱ ۲۷۰ ۹-۴۳۳۴, ×1 ۹
۱ 5 ۹۹ 21571 

1 1-۴ 

 9 ئ5 ۶۲56 ۳91 ×۹۷ ٠۴ ِدأَمرہلاَل َكِقَر ما ۴ ٦٦
 ]77 5۳۷۰۶ م7 ی۱ ہ۹, یک ک7۳ ہم۷ا ×(٦٭٭۴

 ۳۹8. 515 ×13 6 ۶۴۹۰۹۰ ٥5711۴۹ ۱ ۱۹۳ 6 ۹۹۶۹5 ٥۱٥۶۰

 ہ55 7)1٦٦3 ۳< دات >5 ۰ 7۱

 ۹ اظ ۹۳ی ]مر وع 5۹89 كہ ۳ة ہ۹٤
 م۹۴75 7۱×7 ک٭ ۱۲۹۰ ت۳ر۳ ۲۴۳۳۶۹ ]۴ ٥٥57۱۶۹

 ۳ ۶۹۲۹۱۰۳۹۹. 25177۴ ۹۳-6 ٭ ×597]۱5 5۴۳۸ ۴۳ ۹۶۹
 5 55 ۰ پ۹ 8ج *٭ ٠۰۳ ق١ <7
 ۰ 7 2٥557۰9 ۹8۷۳ "٭ *۲۷ ۱۴97 3
 ج3٭٭ 0.37 9 ۹.237 ک7۶ (3:) ٢٢× دب ×٭ <۰

 ي58 21 51۹7۹ ف۴ ھ1055 ٥ <۸ ۴۲31۳, (5ا2) تے
 ا37 ے۳۲ ۹. ۳5۹۹ ٠۹۰ .٣۰ ہ00. ت58 5

1۱ ۹55۹ 7۴8 (8۶73 5۶5 ۱> 

 پہ مت بج ٭گ 8یم ہہ.چ ۶7 ٠ ۹٢۳
 2٥9۰۴ ۱ 7:87 (جحہر) ہ ٭٭م7 یر: ٥8ئ

 2مج یا86 ×۰۹ ]م5 ۴7۹  5, 515 557) 35٥٣٥ر٭
 >+ج یجات دات >ح ۹ ۶۷۳ح, ×۱ 7۶۶۹) ۰1 ۴
 ۹ ۹۳۳۱ 5اک 'ت۰اد ہ00. 07 ۶۰ 51188 ۴
 ف75 ۳, 8 71۹8 31 5118 "8۱۰۷۴۳۳۹۰, ۹5 ۲۹۹ ٭11ک ک ۴

 31ت ۴: 9۰ 587: 31 ۹۹۸5 218۱ص۹ ۴1۹۰ ۴۸
 ۳۴( ۴۳ 519۳۹ 7۹ 8۹ 26-۸“ ١٦

 2راا نل تک یزرئاڈراتزللا یز کک
 ٦. طوس یر موولع تن ہداشلااھقاوراکاف ا

 :ً (0ذإن ےہ یک ہداص ہٌرہَل ال َكق مم تا9 پآَّنَع

 ٥ ياونرلق اکر ت8 تک
 ا قر ده ٥ َكَِ 9ير دقت ےھت .
 .إ نوَُكَهَھحَيلا ن تنا سر :

 ِ اا3
 7 ڈر تم و

 ا ا1 ںاوغ نام2 سی ہذيَمَْت ا
 7 ےک کش ۶ م6. ںی ےک ھ2 لب

 ۱ ٤ف اَسَو ضد الو ها ہباَدع ِثْيَ
 ا دم0 ةبف یضاغارفتم
 ۱ ٥ییدئۃ لؤئاَتكََيَهرتَیِماَر ِصْيَر

 هیتَجْلَحْواَو ْ

 ۂیرلکّیلا

 ممر یچ وج جو ہ7 ک مورچیڑچ >ر٣۳۷ نحر) جو97

 -و+٭0+ میرڑعجر مہر بج جہ ٰجہ موج بہ 7

 ڈنر یو ےس ںدمہہ وو جر نر وج ہو پوروہچ

 چور ممر وو پموہو وبےمججکرآ <۷ ا8۶ 3ووحى×ەر یےر

 جآب ہجص  ہچ ٛأ۴+ یرج روججآ یریج 7)4 مم. 7

 حج ٭ہ بج ہمہ ٭نج ہی 1 >۶ ہہو ہبہ ٭ج

 ہمہ وج ٹیچر نر ںج جہ یی 9 ٭جو)۔ 7

 "ہہ ]ہع 7ج جی مج یوج ود > ہحرو رک ] برج جج
 وجہ ر مدز یظآ 5ووچژ ڈے  یروو ہا صحپ٭ جج ۱

 مد) بج أہجآج ہیچ بچسروچ٭ ئكر و5 عو غنیدز یج<٭

 مروجہ چجو یرہور ×1 :۳ +۸۷: چرچ |ج م٣ یمز یچب

 یب ےہ سہہ بجبەکج ووہر مر یی 57505۱ ۳5
 وھچ ج ھج7 چو محر یرج ہود 7۳آ << ہ۳۷

 ۔نہججوک چک ع۰ ید)ر یچ م157 ہہ وو ۸ 6
 ہرہہ  دعوجہ ]یو 7جج یج دچجو یرو (٭ وہج ب7 ۶ یمر
 مر ہ > رو ہ )وج اہ کر ہر۴ راج لہ دعا جی ز
 مچر ہرزہ یو ×/[ہو می 1ج مک 75 ۲ یدز یچم یو

 ]جبحو ٦٦ وجچب بج ری جر مہر يى۳وچ ؟ یس ر پچ ہ٭+

 ہ۔ںیجتےوہوُْو وچ جیو جو ٭يك ۶ ہ +۲95ج+ ٭ج / در

 ےہییسزڑج ودوو وو بجو ]7 ۳ہ ممرر بج٭ 7۷۷ہ )7ک

 ربہ جو ر



٤ 
 ت-7..--5.تچ یہ جچچچچچجھججپجینوجنجوموو جج جوس سج

 اڑ : د5 د۴ ھ۳۴ ٦۷۰۲۳" ؟) ۳۳۳۶ (:۱۳۳ 5۱ م7۹ ب15
 مچ إ ۲×۰ بک ہم 55 ۱۶۱۹۴ 177 7۳۴۳۴ ا ۴
 جج مم (ہ مد مج نم ی۹: ×۳۳۷۶ 7)۹577 5
 )۔م 3 ٭ہ 1-8 ۳۹ "۱۹۹۲ہ 5۳۰۲ ×۱۰ ۴۶ا 55,

 و7 6-8-.م ۷۳ 5 ۲۹۱ک۹۰۰۷ ۹۸۳۷۶ 8] ۶۴۳۳
 تا. یا ہہ ×۳۶ ت7 ۴۰ ۶7۶۶ 1377۹ 3271 ۴
  -ر کت ہ ٥ہ 2ص0 ×۰× ہہ ×× 5۸۱ ×۷۰۲۷۹۰ ۴5
 وج7 8۸ 3ےس ٭٭ 585, 1۴6 ک5 ۹۰۴۱ ہ۷۷۶ 5
 کی۳۷ ۲۱ *7٭3 ہ57 ٭ ۴۲۳۹۲۷۶ ۰۹ 5۲۸۹ 5۹۴۹ 9
 ۳ ۳۰ ۰۳۷) ۶ ہم جہ ہ چپ ہ ہ۷١ 8
 ہج 7 ہک 3۳ ۴73۱ ۳۷ ×۳۷ ۹۹۰8 5
 درک ہم تد۹ ] 939۱ص ت: ۰۳۹ 6ئ۱۲۹ ۹۲۷۹۹ ۹
 ڈی جج رہے (یج)ر ۳ × یھ) ]۳ ہ۹ ۹۰ (ئ)
 یورو موج  و٭ ہ جہ ٭ات3؟ ۹×ط ۴۱ا ۴
 8وج ۹9 9 ٛ٭ ×ہ ×۱ ک55 27 ×۶ ۹۰۲ ۴

29 ]1014 )۹۹19 71۱ 

 املا تار مرا  ۔ی٭ 3 ٣× 7۹515 ۴ 9۹۰ ۰۔۶

 ک3 رو و جح ×۹× ۶۳۶ " 15 ۸ ۱٠۰۱
 ۳ چ۳ ۷۰۳ کری 7 7 495 777
 ۔ن] ت۷ ۱۰ 7 ۹1 ۹۹7٤ 9۲۴۴5 ۱٤۱ مرا داع
 و بد: ×× 78 لْمكلاوَْع ×× ج31 3۰۵۱ ۴۹۱ ۲918۱ 7
 ےچج جسم ۱٭٭ ج3چ املا تاٌڈ - دامع ہ٭ درمع ×۳ <۷

 ور ہو ×× 3× ۱ً:. 828 1×8 "۷۶۶ رانا باد ١×
 <٭ی ١ ی5 <۲ +1 مہ "۱ و ×ہئم۰_ہ]ص  ت >۹ 5
 تہ ٭سو ۱ م٣۶ ۳۳۰ 5۲۳ ۹537 ۹ 7
 ۔مج (< ٭۔مہ٭ ہہ :×ت ٘ رکا یاھلنَِقْعَیَوَل -٭۹
 و. 8ہ <٭-٭۳۰×٤ "٭ ج5۰< 83 )ا. ۱
 بو+٭ تب7 5۳۰ ہمہ ۴۱ ۳۴۷۳۰۳ ۹۳۹۰ ۴5
 ج۹ ء8۱7۵ مەس-سج--.٭٭ ۳۳ بات٭ 3۹ ہ ×۳

 ۔مٰی چک ج۳ ٣۴۹ہ <۴ ۹۰۰۱ ۹75 ۳ ٥۳
 یر ہ وا6 یویرز مص ہ۳٥ 3ھا ۱۱۰ 05 5۷] >× چ۳

1 ۹*۴ 

 | 7 ۹ ٣۳9 ٣ہب" )2:33 51 .38

 یم مج پ٭م8ہ ۱مآ : 5ج ۰ 6۹ ۱۶۷۳
 بہم ١× و3 8۳۷م رُاَسْلا باد "٭٭. 8 ۳"

 د1۳ 5 ۲89 5-2 ۵۶ د۹۹ ۹-2۰۲ ۶ ۰۴۹ ٥
 855 38ہ ۰ ہم *”٭8٭٣٭ ہج۳.٭ ا3۹ ۹ ۴
 يببمہج+ م  ٭ج ہہ 3ہ ہ٭ ۹۲ ء۳۶ ۴۹۹۰۱۰ ۴
 مز ۵553 +5 8*8 ×۲۷ >5ہ 5)755۹, ۹ (۴
 ۷۳] :55 ے) 7. ۰۷۳ 17 *۴ ۰۲۴ ۹۹۸ ۶ 71۱
 حج >٭٭5 (ج و ج3 ہم٥ و۶5۹ 8 ۱ .-

 ےہتر و مل مس 7۶۰۳ 8ہ ۱۸× ۴ہ ہہ. دان ٣١
 ۹۳۳۹ 77 7.3۱ ۰۱۰۰۳ ۶۳ "م۷۳۶ 3۶۴ 185

 وبوج قو ہوس صص” 1۰5 ہا۷77 ۱ ۹۰۳۰۰ ۳
5)961۱ 

 ہں: 8
 "7 ات یب جر رک کی توا ھا رک یل اک لسان پچ عم کرو اش وک ای اک اس ا ایان رک

 -یجہ قرصک ۱ ۹ ی٭۰ 313۳6 6۸۴6 ۱۳۷۰, ٭ز؟ ۳
 -مہ ف1۰٤ 5 7۳۰ مک 5 ہ ہچ < 7
 ×× ہ٦ 8۴) 8۴ ہ, 95۳ 5778 1ا8 تو6 رک
 ہبج5 عج یھ ۶ہ ہویا 5۷۸۱ ۳۳۷ 518۲۷6 ۴۳۹۵ ہا

 ہا وہ ۹ 8۸8 >۴ 8۳۳ چ7 ۹۳۳ .٠)۱858 ٢۳×
 چےو3ا

 د٭2 33 87 5 ۳۷ ۹۱۲۹۱۰۸۶۸۴ 3 7 (9ا5)۔

 ۳ 8+ >8 ۹۱ ۹۲ ٥٠ہر ۴۳۴ ( ۹8:88 ۹۹۰۴ 6۲۳٢
 جم ۹ء فصحص تػ(3ہدر٭ 931۲33 ک٭۳ ۳ *٭۹۹ ۹4

 ج۲ .۔ی<ہر3)ر 6 811۹6 (31) ۴۳۱ ۴۳۵ ہ 7٤
 ہور ٭٭٭ رعَع لاَِيَرربعلاَر ۔۔ ۱ ہ۹ ٣۳۳۳٣۳ ۱ ۳۰٣

 ہ۱ 5 3 ۲۳۳ یا ۶ر ۱۴۴ : ۹۲ ا (98)۔ک3
 ٭83 رضبلهَصاَز ٭٭ ہ٤ ٭۱ 353 "۰۷۳ ہا
 ]جوق مم, چی 6۲ (ئ:رع 5 تاج 1)۳ ہا ہج
 م٭کآو ہ۳ 7 >٭٭٭ ۹۸ <۹ ی 5)5 8٠ 5۳] ت٢۳ ہے

 جا (جج)۔ہ 879 ۹۱۷۹۲ 6۹۸85 5)9 ۱

 رٹولاو ریما ا ۔۔ی و18 ۳٦ ۱11:157 ۲٣۹> ۲٭ہ 'ہ٭+'
 ہ چچی و قے ہ 9۷٣ ۹ ۹۳۴ ۳ 88۷۸۷۷ 35[5ر
 وجود ےب 85۶ہ ٭  ٭۳ ١١ ٢× 5ڈ ۹ف 4
 ےجتڑروہہ٭-۸ لت ہ۰. ۱۰۳۰۰ ت8 ٭ ۶+ یر 5

1۰ (08) 771575 5 
 رحنلا موی عفشلاو ةفرع موی رتولا -5۹]. رتو -ک9 9۹ 5
 ہو ق جچ 3۹× "80 ہ<یکد 3اد چج ((۹٣ك 7

 ١)۹98

 حت و ]5 جچت ٭ مم ؛ ده 7 ٥٢٢ ٣۰×7
 ید 7× 5 یرج) (۴۰ ں5 ہم! .م8٭ ×3ع <<
 مج ٭ 8ک ۳(1 ٭٭۱ ۲۱ 5ا5 5585 846 ۹۹۳

 جہ یز هو <۹ ہببس-ہح ہا.
 ۳٣۳81+

 مم مج ٴ--)11۹7 1( : جب 1 ×8 7595 (18۸۳۲
 ٭تح۱ مح× 5ج5 5۹۴۱ ۱× 15٭ 8" ۶× ٭ڈ
 *٭٭٭۹۱ 858 ×۹۹ :×  یيَْواتهملم کل نیر -۹ 8
 ×ظ ما ہ۳7 7ظ م١٣۱٤ ع۳۰ ٭ ۳, 757 <٭
 7کاد 91 ۱۹ 75. 318 ۹ 17. 35-۳. ۹5۳۷ ٭ 8۹,
 3چ ہ جج ن۰ جم ہ 131۱ ۹۹۶۴ ۳)8۶۰8 ۹۲ 5

 ٭چ 1ئ 8۲۹573 >۴8) دمصلا دحالا هللا وه

 رشیاَذِإ لئلاَو ۔ یرسی 8۳۲ 305 551۱ ا8۹. 311385 8,
 ق+ ]ٔی 8۹٭ ة"آآ "۹ ٭:-×٭ یک ۹1۶۱ص *6ا5 ۴۷۰ 3۹۷
 جج *ج 15 ۹۲۰۱ ۹۱۲۲۳۳۶۹. 73-2۴۳1 ۴5۶ 8
 جہ۰: جی ِرِلََْت ككذؿ لم ۔ رہح -ف8 ×۲۴ 81

 ۱۱۰۷۴7٣٣۶] ۴۹7 "×۳7 ×۴۳ 6 ۶ا7۶ ۴7)۹7 ۳٤ ٠۶
 مج ۱< جج ۔یج ٢ (۳٢م6 ج5 8۹۲۴۱۵۹۲۳۲۱ 5 (
 ۱×77 77۳ ۴ ۹7.6, ۹۳۹۳۹۲۳. 5۰۲ ک۶۴ ×۱۴۳۹ 97
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 ۳ اوج ۰۳ ہ۷ ×۷ ۴ 5ط :ص. ہ×
 ×۳1 3151 3۹7. ×× ہمر× ہم ٴ0زا 0ن 36

 3چ٭ ےع38ر3))

 و377 5۳۰ ٭٭٭ ٭8 ۹۹١ ٭حعى, یٍچى ٭+ 6

 چ3 ۲ یو<۹ م۰۰٣۳ منت ×۳۳ ت۳ ۹۱ ۹:۲ ×جہ.<

 ریَجیيلا نومۂ ا ٣١۹ (ہ3ا59] کا9۳۳۴ ۶-۲۴ ۴ ۹1۱ 7+

 ۹۹۳۶۴ ۹۹ 3× یب٭ ہہ ہّزک۹ا کا97۲۹ 312 51515 ۹۴ ا
 و١3 5۲۲79 2۱۲71585 3757 ۹2. ۴ ۹1۱ ڑ8 ۶۳۳۳ ۳ ۹٠۴۰

 7ت ٭ ٭*ّے ہہ 9۰۳۰ ٥۳5 ۰۳ ٴ۔٭۴ 5۲ہ 783
 ۹35 ۳ ہک ۷۳۳۰۰ )7. +٦۹ ۹ ہج٭ ہبہ. بچو
 مم 9*۱ ]9ج ۶۱۴۳5 5 81 ۹], ۹3۹51۳۴ 96

 مے <۹ : ۹۲۳۲۳۹ >9159 511۲۹۹7 51۲۹۰ (33731 ۳
 ۳5 ٠٢ ۳۲ہ: ہم و[ ۹ تچ٣ جم ٣> یک
 ےہ _ببچجمہہج ء1 ۹ م5 ك۶: ا50 ٭ا09٭8 56۱
 ۹۹۲ ۹51 2 ہہ ہک ء۴۴ -×]<٭ بجے 509 ۳7

 ٭ 5 ۹ ٭ق 5 ھم, ہم٢ ک٣3 را ۶۹
 3۴-۹۶۴1۲۳۹ ۹9۶۲6 ۲۳۰ ۴7 ۹11٠ 511 ا؟7)35 ×۳۲ 7

 ےک یبعیِلا َحَطْلَع نرم ۹٦۹ ہک 8۳5 ہا

 5147۴-93۹1 5۸۳۶ ۹7۹2۶, ۶1۹6 ۹۹۴۲۹ ک ۲۴ 158
 چو 1 كہ 5 *قصے ہہ :۹) ہ ۹۹۰۲۹۸۰۳۹ ٠ء١١ ٣(

 54۳9+91 ہ+ ہا, ہ58 31 ۹1۹ 17 ۴9351 ۶٢
 <7. 74-2 7۴ ۹۹۰۲ 5, 531 ۹۳۰۳ یک ۱۹۹ہ 5<× 1۳۰ ۱

 چپقترو ×۷ ہ7۸ أ5 ھ اتلَفَا ت ارثلا نوطابو ۹۹۹. 8

 )7ج ہ >٭ "وچ ہ93 26۶ وماکح مج قر م۳ یگ
 9۲5۹ 5۳۳۳۳ 7۲۹ ۴[ ۹۴۰۱۹ 1۸ 714 ۱۰١ ۲ 1 ٭
 و. ہبےپچسہی بجا مج 3. 6 ۹۹۹9۲۲ 6
 ۔وجزو23) >ے!ہجتو مر 2ج٭] ۹۹ہ م۰۳ >83< ك8 ہب 9185)
 2م وو 8ج مت أ8 ۲(3 ہ 5٥۹ ؟5۹ م۳( 9۱۳ا 5۱۳۱ <
 ]757 ۳۱ص۹۷ 1٠۴ ۴٢۳۳۶٣ ٣×۳٭) ۶۲۷) 5 7
 *٭. ۹ 18+ ۲۹ ک۹۰ 5191 7--115 55-۹4115185181 4 (۴

 7: *۹۱۲۷۴)! ۳) <ڑ۰ 5, 5۶1 ۲۴۶۳۶ 2۶85 77 ۹+
 ف۹ ۳1 >۳[ ۳۹ ت5 ]۶۱ ۱+ ۰۹ ٣۶

 و٭ ]× ×× ج5. انجام لالا َنَوِیَرز -9۹۹. ہ8)

 ڈ۔ےسہبج ہبحاجج ہ۹ ۱ ۹٣ہرڑ٭ ۹51۹ ×۳6 29۳5 ۹۴
 وہبرصصحجمموم ہ]|ک<۳۱ <۳ ۱۳۹۸ *٭5, ۹۹۰

 چہ ۲۴۳۱ ۱×5 8(آج ٥۱9۱ ک٭٭ ۱5) ٣٣۳ 5۲1٠۰

 ۱)۳7۹ ]۳۹ ی٣۲۳٠ ×۴۳ 7)5۳5 ۹۴۴1 ۴71۹ ۰5 ۹)۹۲۳ 5

 89396 *ی٭ء][ ۹7 ہ ×[[۷۹ م٭ ۹و۴ ؟ْآہہ۱ ۹ 875

 ت۴٭ م5 ۲6 9۹

 ا ا لا بک اکا - ںد یب ×0 ہ۹  .٭
 ۴۳ ۴ ہد 71۱۹۹۳ م۳۲5۹ ا٭۰۴ (۹1۹7] 33:5,

 × *-ک--٘م٭ ہ عم ٭ج ہ١ اک اء مج ج ]ود
 ٭چک چپ ہہ ثبصەہہ ہے جم *+ت جج یر

۱ 8۴۴ 

6 
 ا تی ک دیڈ جہا حا وت.

 ۴ى
 یے ےس کس چا حس1 ارب ھدچ یھوف ہ۷ یوکرک ہ دب دی رد یکم ےہ ےہ ہیچ مس ےنویڈ

 ےک نا نووی کد دو و ےکمن نج تن درک لت تا اتم حد وم تعال تال تا دا قافن فہ اھ مرد کاش ےن خار کیو دت ضف اک یم ہااغد اھ 1شم

 ِجاَتََأْلا یِذنْوَعَرِفَه - داتوا ٣8× دتر -یو 888م ۱ یو ۴٢

 2.۳۱ بٹت+ م6۹۴1 ۹۹۸ ۹۴و ۳۴ 78
 |٣9 م۹ ۱۱۰۳۳۳ ٠× ت7۹ ۹۴ ×۴ ہہ کا ۳ 5
 ہو ور +۳8 ہ ×۲۸ ۱م ]وع ۱ ہا ٭۱ )7۹.9
 ح ی ۳1۹5 ۳6:918 )3 ثا چ۶ 5 5۴ 7
 ہ8 ۴۳ ثب ٭٭٭ ہ٭ و--٭ج 3۳ ہج جد ٭ہ٭ە
 ۳ ي٭٭ او ہہ ٠> 8 جج 5۶۱ م٣۳ م٣۳ ۱۹۴+5 پ
 2ص م۹5۳6 “3) 5118219 3۳7 )2۳۳۳٣ ۴71 ہ۹۰ موت جج

 3ت ۹ 1۱90 ۶۱1۹ 118 3۴ :1238]5) ۱۹ +7 مے ××٣٭3)

 پاذع طوس کر مویلَع بصَح -9" 8, 735 ۹ ۴۹8 (

 باک !۷ د۶۳ ء۳۰ ×۰۸ ۳٣ ۳۳ وت
 ما ہک, فی 3< عن مہ ۰ث"و مہ گڈ 8(6(
 ۹۳۷۷ 3, (309 51۲19 2156 ۹ے ۶۲۴۹ 9۲ 177 1 ۱

 اص رہلال كر قا - داصرم  دصرمع ×7۹ ۹ 7ک

 381۹ 5, ٦٦ (۴۴ 3 3و۲ ورک 2 ۹۳۱۴۳۰۲۲۶۹
 ہ56. 55۴۱-۴ د86 71۳۶ د٥٥ اج <۹ 87

 ت6 ۷ ۹۳۳ ک3۰ ۰)7۹8 ۴( 1۲۹۱۷۳ ۰" 6 ٥11655۹

 ی3915 ی ٭۳)آات اج ہر ۹)۰ )۹×۳0 7۹ 7۹
 ٭*88ك1]۵0

 13۳ 91:۴7۹. ٣۱ج ۹ ٭۰۰۱ ×اواڑ۰ .-٭
 12331] 9 ۰٥٠۷۰ 6316 ×۱۶ 8: نام مات -93ْ٭
 ۳ ۳م ۰۳۴ ۴۶۷۷۱ 5٣۱ ا١ج ٭٭٭ ۹ مہ

 ٭_۳۹٣۰۰ کی ہہ 181 ا۹7۴1 1۹915 ا۹7 ۳ ۱

 د01 ٣۹۰ 5٦۹۴۰۱. ماتجہ ق)وب٭ ۳7۰ >]ہ5 ,) ٥۹۳۴۴۳
 ]جہل ۹ 17 ۶۴ 77, 9 ۱5۶ 51۴ ۳ آ5 8 7
 مچ ]مو میوم) ہ۱ مہ ٭ج يہ یتا 5۷۲5۰ ر5
 دہ '٭ہا1 <<< ھ013 ۹۳۰31۹ ۴7۶ت, 8
 ۹ م۹ ۳5۱۷۵ ک53 5757 5*۶ ۱ (33) ۹۸ ۹۹۳6 6
 25 ۹1135 ۱۷8 215712715 518. 5۹ 19 5۳۴ ک٭5 ( ۴
 م54 ۹1۱۹۷۳5 مات ۳۳-۳ ہ ۱۹۳و >۳ 8
 ک۱۳ 51155 ۴۲5 215798715 367161 1۹۶ ×۲۹ ۴ ی۹٭۰ 5۹ دا3
 ۹ ۴۳ 5 5 6,6 55 9 ۳۳8 *ااک 52, 1۴۴ 7
 5ڈبے  ہ ٗيت ۴ ۳7۲۱۳۲۳۳۳۰۲ ۲۲٣٣ ٣٣٣ ٥ ک

 59 5191 ۹۳۹1 82 ی3 بہ5 ہا مہر 5<
 ڈچ٭م 73۰۱۱۹6 5-۰۱۹1 ۹77 ک57 ہہ ۹ ۵۴

 ۹ ۹3155 ۴ ۹518۱18115 ۹ ۹757۴ ]۹۲۲۴5 535١
 و5 ػہ۲۳۹ ب3 3:09 ۳۲× : الک -۳۷۹_ 5۰۲۳۴ ۹
 ج9۷ ۳. 3 ۹ 7)1857858 ۱۷۴۳ ۴7۳۳۴*)7] 7۳۴۰ >۹
 ہ داواک 2۳۲٣ 535715 5۹۴۷۰ >م, ہ٦7 ٣۸-۳ ٭

 ۹9ھ 7۴*51 6 1ا5 ×78 5)۹ 3۱۹۹۰ ۹۳۳۴۳( "ہی

 ۹7۳9 7ک 0 <6 ۹۹۲۳۱ ۰۷۱۳۱3) ۶۱۹) م91 >۳79 (۴7
 جب1۴ 1۹1 6)۹ 586, ۹۷۰۹۰ ۳ ۳۳ (م) ٭ج٭۳.7٭ ××
 3 ۹۲ 5م ا]۹5[۹ ۶6 ۳)۶۳۱ ۳۹× (ہئ) 7
 3383۰۲۰8 ۱۳ ۲۶۱ ہ87 < ۴۰۳ 85ھ. ۱ ۹ 7<

 آب 5۳۹ ۹53 9۲۳ا ۳)۶ ۱٣۴۹ (×2<7×77ر3ا) ×× ۰
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 ۔ٴج دج+× 1۹ ۲۳۳۰ ۳۲۴ 2 ۱۳۱۹۲۳۴ ۱۶۴۴ 97 ٥1٥
 چ۱ وہ قہ ٭8ات٭ >۳ ٭*و9ىاک ہک ۹۶۱ ۲۹۴
 8.۳۰7 ۲ ۰. ٣٣۳ ٭٢٭ ۲۴۳ 85
 *7رہ ہبجعم 2257 ہ۱ .7٣ "ا5۹ ۹۶۰ 801
 سج مقر "ہ۳ ہ۰ ىك ۱۴۹ ہک ۰۱۱۰۹2 ۴۳ا 533 ک۹۹ ز1

 ہإچ (۷ 9 1۱
 هَيْمرََيياَر د۹۹, ۹ 5۲۳ 5159 دا5 >2 ۴ یی

 نی۶9 ×7 د۴ 7.87 ۱ (م7۳]_ ۳۰۶۹ 75124 پ۹1 (۹۹۷ 117 651
 جج ک7 21 77 ۱ 5787 ۰ 7 71 72 21۳ ۹۱79 ٣1

 جے -۔-2 جت ۔ییسہ ہہ ٭5 -۰ 1۱ ك۴ 5۳آ
 ہ34 72 1 1۱

 یب لخذاَت ۔ جم جج 7 ٭ ۹۹۱ ٭ہ٭
 ۲ 2171 11۲ 91519 ۹1۹ ۱719 71 7)5) ۳۰۲۳۴ 3۳۳۰١

 ج۱ ۹ ہ۰٣ 5]ہ ٭٭ *۹٥آ ٠ ہ 5وک 8۹۳ ۹
 م79 ]۹ ۳۶۳۳9 ہہ 079 ات او 0 ۱۱۰۰۲۰۷۹ 7147

 ا٭۳ 2۳۱ ۴۴) 7 ۳)1۳7 751 ,٥۹ .۲۴ 5۳١ ٥۱٢٦۴ ۹ ۱ 7٦۶
 مچ مج ٭ج ہ ٭ت.([ ۹۹۹ 6, 5اا
 ۳ ۶۳۳ 5۳ .٠٦٢ كا 5ا55 5۲۴۳۱۹ ۴15۳5 5

 جبد٭٭ ہجر ہہ ×× (۱ا٭ : نَكَحَْیَلْضاَ
 ندلْشاَك اچ یہ. ار (ہ) ہہ ۳ ۴۲۳ 7 ۶
 َكِحِیشلاي ْیُقِحَلَاَو ۔ی< ۷0 ہ۱, ×۰۲ ك۳ ۱57۳7۳

1۱ ۶1۲۹۹ ۴۹۳5 2۶1۴1 9۰-49۹ 1 

 یٹجلخدار 5 ہ5 5٣۳۱ ٭۹۷۳ 5 ۳۴
 7۔۷ کرک 7 7 ۹۱۶7 ۱ کک 2:18 ۶۱۱91 1177 ۹, 5
 بج حج ٥۸× ۹۹۲۳۹۳ :؟, وج ۳4۷18 کاتا 5ا5

76737۱ 91358 

 77ع 5 ا۶۴۹ 19

 || مو کہ یچج چودا

 سان تلَمَلاَو َكّيَرَمَلَحَو ۳۴ ۱۳۰۴ ۶۴۰
 جو سط5۰۴ 711751 5۳۹ ۹۸۳ ۹۴۳۴ ۴۹۹۹۱۰۷۴

 وو ۰۳٣ ۲۳۳ ۴, ٭۲ ۳ و3 مات ١۱
 مٹمج و موت ئا مر سامب 6 5۳۳۴ ۶۷۱ 9۹ 5۴١ ںیم ایک ریعار یت

 -حے ثئیحچع ]9 ۹۱ كو ت٣ 1۳۴ ۹ب۰ ۴۰۲۳۰ 7+
 ۔× 2 971 9۳١ 5۹, ا5 *٭٭۴۱ ۹ 7 ۴

 ٭حە×٭ ہ۳۱." ہہ ×× ۹887۸ 3ا ۹ 5۳
 ] قت مج چہ تصط ۹۰۷> و ا8 ۴ 5۳5 ۱۴
 ×۱ ک۰1 ۳)555 3۳۲۹۹ 5121 71۹13 711 ۹۲۴ 1۱

 یرکُّیلا َل نآَر ناَمْنِالازَلَدَمَت نبوی - رکذت - ۲ 7
 7چ ۱ ۳۴. ۴۳۳ ×۳ ۴۱۶۴ 3 95 8۶ ۳3۳ ٥۴

 ۶ ٹچ جی 8ہ ٭ی ہم ا۴ م۴۱۲ 5۹0 ک3 و۹9
 جج پو مر, ۳۳ مل ة-<ھ115174 8۹۳ ۱65
 ہہ حنالْمُمدَک کلی ۴۷ 7۶ ٭٭ ہ, ۶8
 ١ ۳ آ۳ 7۷ ۱۴۰۴ ج7 ۹.۴۰۴ 7

 جج ۱8 ۳ ک ہرچج!١٭ئ م۳ ۴۲ت ہ5۱ ۹ 4 ۹۹٦
 ۔۔توجەوج >۷ ٢۶× ۰۲۳۶۱۹۶ 5۲۰۴1 ۱۳٢۰۴۲۳ ۴[ ھ6۹

 م4 ×۳ ٭۲۹ 1۱ 4 51۹۳ 6 577 ۳۳۰۲۳٣۹] ٣2۶5
 ے1 1

 ہتيظالا شَئلااهتَتِي -ك۹۷۳ 38778 3۳۴ ةنثمطم سنن
 مست. ہور ۹۹ ۹۰۷ ۴. "م۰۱ ٭۹۹_ 5. ہ
 دہ >2 ۹ 0۷1۶۳7۶ و2۷ ۶۳۱۲8 15 7 ۹۹۹۱ ۹ 8
 بر م٘إ ئ۱۳۷۷۰۱ ٭ ۳۴٣ ۲٥7.۰ ۳۲۹۰۳٥۸ ٭3ت٭ ٭
 ےق3۔.٭  ج ٭مىیق ٰے 9و <5 ]9۱ 3۱۲5 ہکاباک۷7

 وہ ہ خود بج |رآخو ہ5۲ >8 ۱ 5 ۹۳٣
 -مےچح جج ۱ ]ہہ -- ےّیَر لی ا٭۹, 5
 ہسدوجہكکاو (ج ۳۳۴ ۱۹۱85 3191 31۲773 و۶ا ٥81۹ 317 ہہ
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 َنئااَدٰمِي دال ی۹ ال "×8 "ہ8 ہ۰۹
 ہ5 یو اک ڑ1 ہ89 676 ۱ <7 ۹6 تا یڈ

 ہہ ٥۹۰۳ 5۹ ۰۰۱۲ 9٠ہ م٭ ہہ یک ال ء۳۰٣۰ 7
 نج ۹ہ 55۱ 2۳۳۷[ ی٭ ھم, یت (م۸۶ ک۶۹ ١11۹۴ *8 إ:

 ۹۹۰ 89 ×۰۹ >×1 7۱ 7۹8, 5ا3 313۹ 75 ا دلبلا (۳8) ۹
 ٣٣×9 ×8۱ ۱3+ ۷1 ×۱7 8۳۰ ك٦ چ5
 3811 ۴۴٣ ۴5۲ ×یی یھ ٴو٣۹چ نیا ۹۳۰۵ ے٭!و٭ ج6

21 

 ینلااَدٰهِللِحَهمآَر - لح ٣۳× وت ٦ ٭٭ *ج. (ی٭)
 لولح مح تچ۱ ہ٣۴ م× ا7ج. 7۸ 1)751, ۹۳۴ ۰ 7۴۹
 ]3ر ہو٭, لح یو ہ۰ ج۲۹ ہ113)۲۹), ۱)3113 7
 مک یے ۱۲ ۰۷9) ۳٣۲۵ >ح711۸ 6 ۱۴5. ۹۳۳م د ۵9۵

 9۹ مح ٭۳ ممی. ۱ <3 ہمہ ۰۷۸م 7
 مو مہ٭ ۱×۱ +۳5 ۶1 7۹۳۳۴ ۴۱۹۳۴ ک۹ ۶۶۱۹۰ ٣۲×

 >2 ا٭۹ ×9 ہ۱٦ قت فطزإ تلح مج تچ5 ۱ ۴ 7
 25:۱ ك۰ ۶ك ی 5۹ یڈ "8, ۳)5۶۳۲ 1 31۲۴۹1 ۶

 ٦ ۴ی م٭ے یب۰ ۳+5۶۰ ہ7ا ۴۸6 ۶۳۲۹ ۲ :۹۲١۲
 581| ۲۹۲۰ :٣× :3)ہک مر ۰۳٣ہم 5۶۰۴ ۹ ٭ ١

 ک۳57[5 5۲۲۳۰ چک ہ ٣ج. مدلی٭ ہہ 581
 3۶8 ج7 7 ۹ ۹7 ۱۹8۱۳۷۰۴7 ۳۴ ک٭ (, 7۶
 ۶ 15 57 5۲۴۹۲۷۶ ۱۹7۳ ر5 ۹:۹1 3۶1۱5 ۴۹ ء181۱
 جقحە؛: 5 (۹ڈہی( >: یہ ٭٭ ہ5 ٭۱ ۱
 ےجتہج ٭ہ٭ہ ۰ص و م<”بہ٭ ہ٭) م١۲۱ ۶

۱× 33-۴۹ 8 ۰۳ 3< ×× 

 َدلَواَْوِلاوِو -۹۹۲۳۹ دلاو 7 ۲۳ ۶۲۰: 77 ۲۳۳ (*0٭1),

 ٭ہ] دلرام ج8 ٦]:)8 ۵8۳٣۲٣ 577715.۱ ۹5۲۹ کا۶ 775

 ۳× ۹ )75 5۲ م۳ م *+مہ٭ ٭ ]۳۰می ×۷۹
 ۲۴۱75295 ۰٣۶۳۷ 53۵1۳۹ ۹۶1 ا7ت.

 ںئقنافِاِلاَتلَخَدَتل - دبک ۔یچ ×0ئج٭ وک ٣× ہ ۱
 ے۹. )7 )791591 ۹۹)۲ ×۷ ٠ ٭7] <٤ ۹۲۶۱ ۲۲۷۰٣

 233 ۹۳ (311) ۳5 : ۰۳٣* ٣۳۴5" 5۴۴ ٭ہ, 8۰۳ہ ۳
 ۹۹۹م 3۳ می. ی۹ ٣۸ 5۹5 ہت ۰ ٥* ٭ گا

 ججا۸ ٠۱ ک۶3 7+85 < 8۹۳۰۳۰۹ >*٭تتت
 ۴مر و  ٭3, ]یر ٭... ہ ۳۰ یہ. کا5 ہوا9 4
۴ ۶۳۹۰ 47۳ 79( 5۳۴< .۷۳× ۵ 76 .۹1۹75 
 ت9 5 5۸55 5۱ ۳ ۹ 3 ہ۷. ۹۳۳ و۳7
 ۱. ۰7 )777۹-7 یی ۲)۱ ۳۴ ۱۱۹۰ ک۹۳ 7۶

 ۳۹آ ۹۳۳۲۳۰ 3۹ م5 م۰ ی٭* ھ ہت: >۹
 3۳-7 "ج١ ٭مٛچمب مج ٭ ماچو ١)

 ہ3۹ ۳ م٭ ہہ بك77) ]ہ ٭1۲ج ۱ 15ا7: <۳ ٭
 +۰ ٭ جے ۳۰ ×۱۴ ×85 ہک ۹ 6

 ہ۱ سٹلا-٭.ںلیلا ٭.إ ٣ رزۓع

 ا ہویا خلا ولا وے شا
 :] ادںِلاووۃيلبلاادهَيلح تاَو نيلَؤااَدٰوب دق ا
 .1 رش نانا بسا ہی ناشالا لحد ا
 1 ریما تشاادیلالا تالا لوغیۃدحاویلع ا
 هللا 7
 ٦ نیلا تدااوانةتعلا تت6 ولا ا7
 ٦ ۃوةیرقمادانیت مع زنا فوت ا

 ٦ نانا بخت 3َس لاياۂَصا قدم ان
 | بس مَن اَد لو 5 کیا بیا اتا یک نئاو ا مم ۲۔ص ہے فط رب_مت ےس ۳ 2 د1 و 2

 ٢ اوم ۰ ےن وع 14ہ
 ات یھقفو ۔- ىا
 ا اًءإِراھتلاَد٥لاَمَص اااَكلاَو لہ لصَو ییا ا

 ہم و عا
797712-717 

 آر7 ١ . ۱۹ ٣79
 ہی ہآإ]ورجچ ہ تاک ! . ہور چو 27۳7 وچ -

 مر ہ٭5 یک موو)و ہد٭ جو مر یھج یک ]۰)0 ہ7 ج97
 مہ د٭1 7ر (ممر ٭" چ+جو و ٭7 جو ہجر یر ۸7×
 ]۳ ہ7 در ای را 77۱ عر ہہ ۴ ×۳ ٭٭ ہ ۷۳
 جوج بت جیک ج7 ۲۶ نر ہم بج ء ہ5 چو ےہ
 ٭ج جم ج ؛ مر ہہ موج ے٭ ہم ہرچ مت ہمہ 5۶ نر ھ7
 5ج و٭ ہ55 رچ7 یر 8۰۷ ہہٰلوہ ۶ یمر وچ 8

 ۳ج 7(۱ ۹ یب ہ7 نر بحر مج ہک ۸۰۳ 70۳ت ھ۳۴
 ٭۹7۸,؛ یح)ر ۳۸ چہ ہہ ٭ژ مچ یمر یہ پچ ہمأو
 مور ٭ب٭ ت7 757 -ہو۳7 نءےر یڈج ہقو٭ ندر ہ٭

 و8وہچو ہ+6) نور ڈی چ ہہ٭ بجیچج عہ٭ب
 ت77 یہ ہر. قر ہہ ہہ 3ہ ۹ یب 0۳7 77

 مہر ہو” ھ7ہ7×ر6ر میر ٭ ہہ  ْ٭ ہ۳

 877 ۳ تو ج77 خر ہو 9781/72 بجے )
 نکلا

79-7 
 آ7 ٣٭٭3)) 7775 ۱

 ںی چی ]177 ۹ آب 7ج رہ 7 وو ۔۔.-
 مر ٭ ٭كکو ہ یرچ (چ]۳ج مر ہ۔٭ رہے ٭.چ ۷ہ ی ھ۳
 ہم يرج میر ٭۔٭ وو جل نی ٭+ بو۹ ی۷
 مج یر ۹ وو ج| مچ ج٣ ہہ ڈک "8 میر "٭٤|

 ا۔717 یہ 708 37 77۳۹ ۴۰ فر



۸ 

 ×× ہ3 ۰8۰ ہ۹۱ 0۳۸۳۶ 3:۹۶۳۰ ۱۹۳۳۹۰ ۴ ٥8۳
 جج٭,وج٭- ہ0 اہطَر سَقأَر وج ین ٦(8

 سمش ۔یچ ۹۳۳۴۱ ۱ ا5۳۴۴. 1۱ ۹ 51 ۹۷۳ ۳19- ۷۴۳٣
 ٠ .ہ٭ ٭م ۲۷ 5 3۷۴ 30ت ×× <۹ ۹۳5 5۴ ۴۹
 جت *مي, ہ مو یہض ۷۹۱۹۱۰۹۰ ×۴ 5

 ٭ یو ہصج ۰:۲۹۹۹ ×] ۹۱۳۰۱۰ ۴13۳ 51 *ئ۲۴) (۹16 51۱

 چچتو ٠م َھلَت اَتَتَلاَر ۔بے_ د٭۰ ۹ 6
 می 5 د۰١ د7 کج 5 کک 11, ۱۹۷ ۶: )3۶7 ۶۱5 586
۱ ۹۹۰8 ۹192۰ 211 ۶۶ ۱۱۰۳۴ 777 ۹2۲۴1 |۳757۰× ۳[ ۱ 

 مع 5۳۰5 )۹٠۰ ۹۹۳۰۴۰ ج۰ * ہہ ۶۳۲۱ 73 ٥۳۶۲۳۲
 حج ×× ہ۷ ک۳ ۴371۶۹ 3, ہ5 ۱۹۰۹ 178
 ٭ ج ج:3 و۱ ۹3× ×۰×اَہْنَج اَكِإ رایقلاَوم٭ہ ایج
 ی۹ ×٠× و3. ر83 5۵۳۷۱ ط314 ۳۸۷۷۲ ٥۳6 ۰۱3۱ ا۳۹۷۴
 ۷ ؟٭ہ؟۰ ٹو 38سی ۹ ۹۷1 ۱

 وہ ٭چک "ہہ ہہ کک +ء ہ۳6 6۹۳ ۴۳۲
 7ہی۱ ۰ .٠٠ ا7ج ہ ےگ ہہ أ۷ ۱ و0 ٭
 ٹن "تصجا ٭ک و3 ما اوس ۹ ٭ ہہ 6
 ہہ. ۳۱ ٣۴۴ ۲۹۹۰ ۴۳۲ ہ  <ہ٭ ما ×ر< اچ

 1۱ ١56

 یٗ -٭× اہنِياَِإ لزاو -ج<_ ×۴۳ 133.۱ ہہ ٭
 ا877 ۱۴ ۱۹۰۳۴٣ 7۰ ۱۰١١ ما ۱

 ہ0 ×۷۷ ایْلَباَمَوراََملاَو -ے1۴٣ ام ۹۹۹70۴ ةیردصم 5
 و52 یک ہک م1 ہر ہر ہ0 ۱۰:۳۴۳ ۹ 1
 بحجوحو حح ہہ ج-٭ ہع و8ٌ ٭ لَا
 و×95 1 ٭٭× انکا ضالار ۱067 ۲ ۰ ۹
 ہم۹ 937 ہ د۲ 85۹ ۳۹۶۱۹۹۷۲۸ ۹۲۴۱۳۶ >۴ 989

 یع راڑکڑج >۳ 5پ 5 3ہ بدو. 9۰
 ہ>۷۴۲٢ ×۳ ۱ 7.×.×ت)٭ :×٭ ۳۳۳٣۱۴ (وجر +8۴
 بج 5(1 ج۱ ٣٣ہ 3×١ ٭ہ يچوگ ۴. ہ

 می ۱ م× م× ہ٭70و5ہ ی۹ج ام ہہ نم کك× ٤۹
 ہج ہ5 ۱ کا5 5۳۴ ۶۱ 1361 ۱ ۴۲۹ ۴
 حج. ک ]جی ٭ہ۔×۱۲" ٭پرکح<. ہہ گچ, 8 ہ٢ ۹۴
 می ۱ ۷۰۷ 8381 ہ ٹو, 86 یب 8ج 6

 ×۴ 1)598 ×۰۳ ج3 ڈ8 ۱۰۹۱ ۷8۷۹۳ 3218 ۴
 ]--) ×ت۲۰ہ ہ۳ × ۱ ۳۳ ت7 ہےجريا5ا ہک

 ء۹ 1) ہ7 >۲ ہہ ×3۹ ۹ ۶۰۳۷ ]3)2 ×۴۳. 7تا 185
 ٤گ"

 نجوم ۔ومجم نس ج؟ جی
 ہہ۔(یج) ×۳۷ ×۷5 7٠ھ ۰۱۹۱۳۴ 5۳۳ “۳۹7 ]ا ۴

 ںی ×م ۷۹ م-٭ د۰ گاہ, 88 "ہبآ٭ ر۰ ۱

 ات رسی جد... ہت ا7ت رت 27ت ت72 27۳07770007
2861" 

 ےہ7ہہس

 ٭ 97+ (811۱کك۱ ۹۰) ۱۹ء738 8ك

 مَا ریت نا بسا  -ا5۴۹۹. کت (8۳۴1 1۹ 857 ,( ۴ ٣۳
 مو مت 0۷٥۳۰۱ ہ ٣۱ 55د ہہ ٭٭ ]تا ×۹5

۱ ۹۲8) 

 یہ ہچ ٭ۂئ ٭"م٭ ٭× ؛:  ینتےلُْلجرل
 نیلا ہد نیو انا و - نیدجحت ×78 دجت یہ ۱

 وج ×51 ہ٥ تک اا ۰۹۱ ۰۱ (۰۹ ۶13۳5 ۹٠۲۳۳
 ید ج77 یب <7 <۴ 47]011 6 71۳۶۶77 ۶۱8 ۹۹۹ ۹۳۴151 ۴

۱ 1 ۹۴589 

 کر گئ علا كيزداارو ةبتعلا قال - ةبقع ۷
 مج 8۹0 د5۰ ٭ۃ٭ ہ۹۰ و 577 ۱03 8 ٥1۹۰۹
 ئ۳ ۱ ×۲۰ 5۲۸۰7۹ 21۴ 38۴۱ ۰۱4711 ۴ یک 77۴ ١×

 جم ۴۱ ٭ا57۷۶] ھ۳۴۳۳ 58۸ ۳۰ 55۹۳ا ۹ 5
 جب )تک ہ۳ مج ۳ ۶۲۴ ۹8:651 885۱۹۳۴ 85
 وج۳ ی۴ 5 7۳ ) 7 1 7۴۱ ۷ت ۸۳ ۶ 65
 موج >٭] ٭)٭57 ا٭ا7, ۹۰۳۰۳۰ م۱8 ۹۹۳۲۳7 5۹۹۳۳۲ ء۰
 -.× 7۳٦ 77 ۱ ک7۰ 7۹۳۴۳ ۲۳7 28۱۹7 ةبقر كنف ۹ ۳
 جج ۳8 9] ۶۱ 575۱ کاتا 3ک ۴۳ ی۹1۲۳ ک1۹ ۹۰ 784
 8 جے +۹ ۱۶ ۱ ا7)33 ×۹۴ ۴ ج۰7۳ 1۱
 ]جت ج55 ]ث۱ ×۷٭ہ۳.< 7ہ, 886 مح م۶ ۶۳۰ ہ31
 ی٭٭ جج ہج ۳ ہ۱٢ 5۸۹۸۹ 8۹5 45171 ۴۳۴ 5 1۱

 "98 ٭۳ج+؛

 زیرم ایما 2ترقی ×8× ۱ ۳
 ب327 5۳ج 57 5, 5۹ 5 ا۹۹ >6311 ج6 ا.۔(یور
 ح-ک <7 ج ۹ ×× ہ٥٥ یٹر <۳ ×۳۷ ×۴.

 حی ۹< ٭ 6× ہ55 >٭٭٭ ۱1 ةَتُمْیْذِِلْؿ
 -نحا گز ۹۳7۹ ج1 6 5۴ 5 ۳۴ ۴۹ ۹7 77
 م]٭ ک5 ۲× ۱ ۰۴ہ ص-ہ وم ۰6. ہ۹. 6
 جرعو ر5 577۸ ۴۲1۹6 5۹+ 775 5)۴ ۱ ۹۹۰۱ *7آ×آ ہک

 م5) 13 6. ۳۲5 74719 38 1۱

 درج ٭ہ!×٭ 8۴۹۷ ہم۱ ۶۸۳۰. ۱۱۹۹ ۰ نماَنُف
 ملا اوَصا وت ربا ا صا وت او مما نیلا ۹ 7
 دج طس. ہا ۳ ×7 7 ۴۳۴ ۰ 5 7۴8

 ۔اتہ چہ >٭ - -جبج-. ۴۳۰۰ ۹۳۴۴ 7× ۱ ۰٣۳۰٣
 مچ <۔ہ٭ 3,۳۷ 3۱۲۱ ہ >٭مچو <۳ 3۱ ةمحرم ۔یچ ۹۷
 ۶۹ 21۳ 8۹ 391۱ ۳۴1:238 ۳7 ۹۲۹ ۶ج ۹۳۹ : 7+

 جج٭× ہ ہ .٭۱ مج ہ5 295 ۱ کا و۰۶ ۳۴ ۰> ۰٣۰
 یے 1۱

 ہ78, 0-

 یو جہ وس >۳ک15 م8 ۰۴۷۷ ۴] 75 ۹۹ 77
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7۱۳ 75 

 اَت اَمَع الا - ماھلا -یو ۹ 8۳۹) ٭٭) ك5٭ روجنف
 ×7. ۹ 8۶۳۳ ۹۳5۱ ك5 515 >9 ×۶۹ >۰ ۹چ |

 ۹. 5ا5 6)5 ۳ 7 ۰ 77 ١×
 نج... ہ ××. 5×35 ھتك۹۷] 50۳5 5505۱۲۳۳۳ ک5 ہب
 ×ج٭ ٭ت٭ <5 ٥۳۳" 5٥۰۶۱ < ف5۳ 35 ۴م "557ا
 ,3۰٤5 ۹۳۰:۰5 5۳ ۹۳۰ ب٭ ت۴۳ ۴۰۳1 1۴۲۹۲57, ۲ 7
 مج ہ۳۲ ۶۱۷۹ ۲۳۳۴۷۰۳ ۳ ٣۳۳۰۱ ك۹۲۳۰] ۶۱۹ ۱۲۰۳۴ 7
 5 357 ہ ×۳۳ ب574 ٣۰ ت٣ ما٦ یب ۰۰۹ ۴
 محق-<٭٭ ی3 3.6 5 51652 7 76016 8 78٭7

 ہم٦ 85۱۵95 ہ7۰ م6۰3 ک۴۲ 8۹) ہت۱۶۱۹۰ 5۳۹۳۳۱ 8.
 ح۳۶ “رات7 ہر قح ١۳ہ یہ۳ ۳۴. ہا. 5۹. ۳

 مج ۱ ( ۹۹5۲۹۹ ۹۳۹۷۹ ۹۹1۹ ۴۶( ۴1 577 ۵5 ۱ 3۳٤7
 یہ5 لا1 ہہ یو ص39 5رس یے ۱ ×55 و۱۶۳

 مہ یجڑرو مو یہ دو( 7۹ ]57ق (38) 7
 ۳۰ ہ۹7 ۳۰۹ ۱ ۹ ×۲۶ ہ8۸ ۲۳ تہ, 5ا85

 7.۳ ۴۳۰ ہ۳۴ ہ۹ ی۳. ہہ٭٭۰ 19ص 6 .٠۳۰"
 ہآا مو یجھڑت مو ]۳ ۴:۸۹۵ : 4< دا 66۹ ۳07 ٭

 ھم ب۳ ات 6۹۹ 5 7۱

 ے3 ۹ ھ۰۳۰ ٭ 3.۹ 5۲7۳ (33) ۴۹۳)ا ٭ی٭. ×۱۴
 ح8) ۲۹۹ ی3 5۳ ہم ہ7 مہ ٭ 2:5:3۴ ۹۴

 م8۸1 >۱3 +77٣
 اهاکز نم ریخ تناو اھالومو اھیلو تنا اھاوقت یسفن تا ملا
 اے 517 ۳۳ 919770 7 ۳۲ مو

 51 3٭) |١ ۰۳ ١

 + ×۰۰ +۹ ٭٭٭۳٭ ]۹ ×ت< َهرایَتَرَمََلْناْم
 مد نم باخ ہ۹. ہم 07 ×۳۴. ٦" ×7 ۳ ٭٭
 ڈی | ۂیکرزت ١6× ت۷٢ ۱۹۲ ۹۰۰33۹ ۹1۱ ۳۹, راج

 ہ55 5۲۳7 7 ,۴ ۹۲8۴ ۶۹۱ ۹57933۹ ١ ۱187 ۳٣
 جہ۴ ۱ ۹۳۳۰۱۳۰ ہ۲ ٭رآ× ۹ ہم ۹۸۵۹ ٹ۴ ٭(یم

 1۴۳ ]5 ہور س ۔ہج ہکہاتح ہاجد ]جب : ہص ہ×

 جہ. ٭ پالا لُمنيَنََ -ػم٣ ہ٣ 8٢× ہ

 5۲5.۹ ۹۰ ٭۸. تہ <3 ہ۳ 5۰: ۱۲۴ 5اچاک 6
 م0 ٛص.١ ھ1 )0آ ۳-079 کا 91 ۱۱۳۲۴ ۹۳ ۹۱
 ک۹ 5 73 7۳ )5۰ ۳ ۳ 5۳۴۴, 7۳7٣۳ ٭

 َ|  ہد”٭ ڑچت7 ء۶٥ ×۶۰×۳(۱ یھت ۹۳۸ +37 ٣۳۶85۹۲۰
 مج ہ۳۹ .ف ہو ج5 وہ 5 ۹| :۴۱۳۷۳۷۳(5 (۶

 ۹٦5 21 ۶۰| 35 ۳۹ 57 ک3 ۶۱۴ ۹۹۹۱ 1 1۰1

 اَمََْتۃمِه دي ام ۔مدمد ×۳۳ ہ7۴ ۴ >۴
 بج :3٭ " × ×-] :٭ مج رات ہ×٭ ۵۱۵.

 د7 جج ")۳ج ×× 7۲۳۰۳۳7 7۴ ہ7۱ ايَِس ۔ی۴5 3۲۷٣۲ ی5
 ہہ ی ۲ ۹ ۲۳ قع ۹۱ >۹ "م8 مچ ١۱

 القُع ْناَےْيالَو ۔ج ہہ 85 5۳۴7 ×۴۳ ہ مم ج7

"8 

 ۹۲ لیلا ۷۴۲ ٣ع

 ٤ ھو س سالار ام ھ۳

 . ںیہ او ای ںیتنوہ ام ضا ْ

 یو ہو وی و 7ب

 یں ودمس و رکشتمحلک
 ای تا

0 
 ا ہتحْْلا یخ

 ٰ تر اٹُفا ڈج
 ن یتا ضا نم تا60 یش کیس عا  یشالاو
 یک یت ھ٤5 لا یوتسف 6ل 7 ریل صو

 مو 7 اپ ت و ےک َعَتَساَوَلْخِ ۱ اس

 تخج< 2 ےوآ

 نقن ہت ج یھت

 6 کسی یک وکلا کے ۲

 میر ٭ 3)ج یجب ۸85 یر 7ہی ٭میق٭ ٹو میر ٭ 7
 یہ ر8 ی7 77 37. اہ حر ہت رہ ج7ر ہ7۹

 >0 87+ ۳ ہ٣ یر يہ ۸/ویچ وچ چی م5 جہ7
 51 خمر یج٭ مہ 5ج م75 ]می ہر 78 ۶۱ میز

 جہ ے7۲ بر ۹۷ہر 897۳۳ م3786 ندر ٣۶ ٣۹۷7
 “7 ڈ7 ور بہ٭ ہے ت86 مدر بی ٭

 )×75 یریکو٭ 7۹/257 ر ہو77 تا < یہ۳ 5(۶ 7 7
 ہہ ۔ت٭ ہچر یمر ب+٭ ہچجآ قر ہت 89۰ اچ
 یچ+ تڑزو آر جی5 م75 ر رہو بہ و ٭جروجچ پرچہ 57بی
 یر7 تو رہ 8 "جج یجرجرو مج 5ہ+/ یر ہآچرک

 ی7 کج ۷7 ۶ 77۶ ۶۹ ۹۰۳۹7 7۱
81-77 7791 

 77 ۰)7۹3 ۹775 ذ 1|
 ہی چ2 ۱۵ آب 7ج 7 77۳7 رت.

 مر ۹ واوو ٭ مہ ےیپي جی مز ٭٭٭ موہ ج0 قم
 ہ87 7 مر یھب قبور ۸8۰5 ر۹ ہ ×4 ×9 ٭مق۹ یر 7
 یو جج ٭م 95ع ومور یر گم ی ٭ج ٭چ ٴیچ(
 م2۶27 7, مر یب تی 7وم ٭أ !< ]ہں نیر ہ5 یر٭

 29 7,7 چہ ٭٭ ۹ ]۳ج ہ٭٭ر یر جج م عج: بج
 یق<د؟اکوڑ3) 77 (ٌدر ی>٭ تچ+٭ 7×7 ۹۰) ۳۳ ]م٣ یمر ہہ  رج٭

 ۔ےئہ ہ7 ہہ ٭٭ ۹ج جو٭ر یدر جل. مہ 75
 وج یرو ٭٭>++ یر د ہرج٭ ]ی۳ج ہبحح٭ ) ندر ہہ٭ ہ!5چ
 ہو۰ ]م9۱ یر ہو ہر ب ×5۹ ج767 ۹ ہ٭087/ مر
 ۔یو ہ5 ہیرو ٹو ہھ7چ ر5 ہہ ہ۴ ا چہ ۱
 مےر وی 5جوجو جیہرور 75ج ہی چی خور ہم 7۷
 جج ٭ہ چ  جڑوچ ہجر یںر ی مج عو وو  ہوڈیزج

 ٭7ہج٭ نر م چ7 چہ یرو طے ح-٭ج ٦] ے۱



 تا تاک سچ وت ےہ تسمکتسسم

 وھوگر ےڑ سو سپ
 'ےوچچجع-ہہە٭عص عرس - رسع

 وج -رو٭ ہک م5۸ ہ م٭وو٭ 8۹۹55۱ک۷9۲۷۰ ۶)515 ]8٥(
 ٭<7٭×۱57 317۹ 5۳۹ کا581 9۲۶۹ ۰۲021 6 ×× 211ہ
 3۸ ۳ ۴۲۹1۳ ٭ی, (3۹۹۹, 5919158 ۳۹ ۹ 1 7۶
 جج مج ب ×۳ >٭مز ٭×] مہر ہہ ۲۹۸ 7۶

 مہ. 6۳ >۴٭ ۴ ۱3۱۰۳۴۳ ۴ < [٠> 5۲۲۰۴ ۲٥۱
 ماہ٭ ہ ٭م× (ماۃ+٭ می ٭8 ہ١۲ ۴

 م٭٭  >٭٭ ۳ہ 3۱ی۷ ×57: ک57۴) ۱۴۱ 75۳ 6۶1
 ۹: ۰۲۳۰۶ ۴۳ ۴۲۲. ۹۰۷۳۱ ۶-۴5 ۴ ×٭٭ م۹ جا
 بور ×٣] >ج٭ ب.و+٭ م5 پپ نج ٭-رآ٭ 7ج 9۱
 م91 3 1۱86 م۱۹۴ ۶۲۳ ب۲۹ *7را٭ 7۹۲ "۱ 7۹

 ہ۳۳ 0٣× ی>٭٭ ۴۲۳۶ 8 >7  ٭ج ہ۱ ×۳۹ ۱۰۹۳
 ۴ 5, 29۹7 7۶۴ ا577 5771۳79 71577۴1 157 ۰777 ۶
 ی۱ ہ8 ۹٤ 9۰۹85 ٭م٭٭ میک 95 م۶۴ ید ٭ 1۱

 و×> تو ۰×× 7 ج۰۳. م۳۴۳۲ ٤ ٣۳٣
 مح ہم و۱۳ ہ۱ ۹ 53 م۳ +۳ م7 ک۹۰ ی۶
 رے ؟(جئ۱3ی ٣ 5٣ج ی تہ ٭٭ ٭ 1۹1۲58 ۴
 بے پے ]ہ۱ 5۳ ہک, ۹5۰۲ 5۲۲۳7۷۳ ی>×۰ ۳۲۶۰ 5 6

 ٭ج ( 1۱
 مم یم یر ور جے

 یڑرخا لام ةنع یعبامو کب ہہ جج 6

 ۹ جی57 ١185 5 ی٥ ج:۰1 م٭. ۹ ح٣ 74+
 35۳ >7 5 (م۴ ۴۳ 5۳ >7 | یدرت ۔ی ×57 ۲۹ ہک
 ہ55 295 ہ ہ×> ۱ ا3ًثمحر ٤ ہہ 8 ۰ 6

 5 مج 8 ہ ڈی. ہک 6 کہ, 9٭٭
 ڈے پہ ۴ ۶ ١

 لوُتت بدی لا سلا ]نیاز جر یی 7
 5ج ]ی9 01اقڈ ۱8 ہہ د5 ہ 5× ]77 ہت
 87۰ ٭× <۰ 6۳۳٣ ہمہ هج٭ و ۴8 ہا
 ۹587, ۵۹۴۱ 971 ۹۳۹۱۰۱۴1۹) 75×۳ ۴ ۶۱۱۹ ٣ب
 ۔چ]ە٭؛ ہ8ل ×۴ ہہ *۷۹) ط0 ہم 9۹0۲۳۸۰8 8۹۰۴۲۷۰ ۰۸
 8. 761 8551 ۶۱۴ 515 ۱1۱ ۹0۹۲ ٥851۹1115 ۹۲۲۹۴ 57 ٭<
 تہ م۳۴ 5۳۱ 7۳ ہہ 97 707 ۰۳۴ ۴7 ۹۳۹ ۰7

 ۳× 9۴1 ۶79 ]۶۲۹۳۳۴ ۱1 1 13۳۳۰۳ ×5۳ ۶۷ [5 ۲٦
 م1 71 5, 5۹ 7 39( ۹8× 117 ۵5٤۹ ٦٦٦ 3537 7٥۹

 ہم 5۳ ۹۲۳۳۳ ۱۹۷۰۳ ×۲8 ہ57 ۴۹5 *۰ 5ا5۰ ہ۶٣
 كے 6 771۱ ۴1 ۳۱۹۹ 71۲۲ 1 ۰71۳1 ٣

 کک لام وي یِلا ینا متی ہہ 8
 م)ت3ح+ "ہمہ ٭ جت ]ی۱ مب ہہ ر۳

 ہ75 ۰ر ٭ ف۹۰ فہ ٥1۶ ٥٥٥۴ ہ۳۰ ج67 9۳
 م6 0 ۳. 5۲ 55131۶ ۹۹) ( 8 71

 دو0"
 بم جم و بس ےہ رس چ ددش ہد جہیج حج رچدشچ ےہ چو س٘أ ہجر ہہ در

 ج٭ ٭٭ 555 0۳5۳ ج۳۰۴ ۹۱۹۶ ١ ۴۱ ٠٠٢ ٠٦
 2ت7 م٣ ۱۱۹7۳ ٭ د۵ *۷۳۴ ×۶۳۳۵ 5۴۶ 7)5

 و۳ و71۴ *۴۴۳۱ ۴5 ۹ +7٦ ۹۹۹۳۶ 5٥5۹ ٥٦
 ہن ×7 ت۴۵-۰۳۳-.۳ ۴۴ 6 ۹۹۹۲57153 ۶
 حج و ۱ك۷۳۴ 11 ۹۳ 57 58, 51۹1 ۹۲۴۹۱۹ 7+
 ۳ہ ج71 ۶۹8 ۹۳۱ ۴۳٣٣ ١٦۶٦ 5۲ا۴ ۳ 8
 9۲896 5:۶۴۶ 5713 55 ۹18۷8۱۴ 51915 515785ا ۹۹۴ ۴۱

 حرم ہم مے٭ مب× >٭ ١ م۳ ۰۴۰۳۳ کا
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 ینکو ایس نا ہے ۱ جا .۹۶٣ لاک كر
 ام نک نیر 9 0 ۳۹ تا٦ مم رواج ۸ ۳ ہ۱
 محب یم 1ا۹ 7ر1 3۹۰۹۲ (3۴ ۰۲8۲5 7۳۴] 74۹
 ۔ ۳ 7, 7ج "م۹ (۳۳۴ "۳۴ 5۲ ۹۹۰7 7
 ۳× 573 ۹ (م٭٭ م۰ ہک ٭٭ مات ہا ت ی٭ 7

 7ج5 ۴ ۲۳ ۴ ۱ 75 8 857 ×۳
 جی ١39۳ ٭ى ۴( 7 ۹۳. 6

 مج یر ٭ و ۱×7 ۹۲۹ ۴۹ ک۹۰ ۹۲۲+ ۶۴ 7۶٥
 مج کک ۹۱۰۶۳۴۳ ۳۱5۵ ۲ ۵ 25815 5ا۹ 1۰5۹8 ۹

 یب ۱×۲۱ ۶۰ و67۳ ۳ 9 ۵ ۴۲۳۶ ۴ < )٥53:
 29١ 89٥۸ ]ج۱ ۵8 ۴۳ <9 77 7× 5 9۱۳۳.٠

۱ ۹171477 ۴1138 ]5 

 ۲۶219 18 8۴ 21074 ۳۰۰1 ۳7 6177( ۳57۶71 ٣
 ہک ھ0 ت5 )7 ۳۰9۰۱ 1۹7ج +7 ۹۹ ھ5۶

 جس دو ٭ہ ٭٭ ٭٘٭ہ٭ : ىَلمَم تار لضغا نما
 ٰینمنای جا ہ 1ت 1۹7 ۰۲۳۲ 3۴ 777 ۰۳. 7 ٠۰77۳

 ی3 ہہ جج× م۳۲۳۴ 5] ۰۳٦ ۴ ۱ ۹۰۹۰۳۹ ۶2. ٭۱۶۰۱" 5
 ح.]× ۰۱ ۶ ةوچو٭٭ ۷۷۰ ٭ہ٭ عو.

 055٭)
 چک. ہہم ہم ٭ہ جپپ ٭٭ ۔]یعَلْجب نَماَمَاَو
 یش اب بو یس اَو - ۹. 5658 ۹۹ ۹۹۴ ۹ ۴

 0۳٣ ج۴۱ مج 5۹9 ٭٭مہ ہہ 69و8۹ >5۹ ۹5 ہا
 3د ہ٭ (۔وم٭ *9 یو ہ5 ۳)۹8ج ي یہ اقو٭

 یر ہہ 7۶۴ 971 7۳٦ ۴۴ ۱ ا4 24 ۶ >۳.
 8 ٭ہآ٭ یزرٹیللَِرْيَمْتَم ۔ یرسی یو ×۲8 ۲ >٭ ٭ وت یسوھ مس

 7777 ۹75, ٣" .٦٦ "8 "ہ۹۱۹٭۲۳ "8۲7 (



 نے ےوٴیی ہے07 سہ رپ ا سس یہ مس ےک
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 َمَتِلاََر ۹۶7 3٥9375 )٠٠  ×2. ۰۹ ۴۰۴و7
 جت ومھژ نو ہدنع دب ۳ ۸۶۳۳ ×7. ٦ و7 یٗ وج

 یار دب ٭۴۲ ۳۷ 5. ٭ی ي می ہم 5۲٣۹ م× ٭ہ٭
 ہروکم صحت ا 1 ×× 8557160 ک3۶ ۳۱ ہہ : ٤

 لٹکلا یز مت ءانیلاَلِا -ن۴ ۳ ×۹ ۴ ۹ 8
 <٭بر×٭٭۹ (×ق (5چ2 ۰۱

 5۳7 2 قی وہ۶۹ یر من ۶ ہ5 ہت

 ٥] ہ6 م4 یر8 ٣ 828 مہ 50 م۹ ۰۰+
 ۳۳۶ ۶+۲۶۲ )ہک ]۵) "ہ۰ . م7 م٭ ج٭ ۳ 7۱
 ۹ 9۳۴ ج٣۳۰ >)×۸۰ و> ١ ×58٥)ہ جک ۱ م۰٣۳ ثو ۴۳

 7]3٭٭ ہ۴ م5 ]م۰ : و ]می ہر” ٣٣٣] و.
 ۵. <۹ ×۲۰۳) ہ >7, ت۶۳ ہت ي مج تا55, ×۴
 ہوا7 5 ×۶ 5ک کج ہم۲ م٣ م۳ ۶۱۲۹۱۳
 ت۹۹ (یا1ر ۹۰۹۰۰٣ : م٣ جج م٭۱ ۶٣× و۱۹۱ ۶ 76
 ۳1 5315 ۶1 ۱۹۱" ہکآ (۳۹۶۴ ت5ا1 ۶58 ۴5۹ 5

 7+ جج مو _۔ "قْ×٣٭9))

 یم یو نلو ہک مہ ہا >5 ×7

 یہ بمبحجحہ ںی ٭۔ہہ یو ۲۳۸ ۶۳8 ۱۴, 7۳۴
 57۶19 ۶71 5 ×38 ۳۹+ ف۰٤۹ ۸۲9 ×5]) ٥
 5 ۳ م75۱ ک3 ۴ ]۳۳ا5 7۹ 50۹۹۶۹ (31:)-ی۹

 وما ت ا۹۹6 7۳۱ ہو5 تاج ٭6ج. مع ٭
 8 ۴۱۴۲۳ 5 ١093

 جا 8

 ی5 57۳۰ ما ×۷۴ ۱. و۶ ہ3۳
 ےہ ہہ 89 <5 (88) ا٭۷ ۹ 55 مہ ۹۴+
 ]تے ج1 د٭5 ہ۵ ہ۰٣ ہہ ](۴ م٭ کک

 ٭[۶[5| 17 :

 ہک ےک ہم +5 <٭مقاق ×۲۱ جج× مہ ہ5۱ چت ہ
 ٭ ت!تچے < ہ5 ۰٠۹۷ ہ۳۱ (۴۲۳۵ وب٭ ۶۳۲۳ك۷۴ ۱) ی
 77 <٠ اچ ۴۹ 87۵5 ہ3 8۳ ہ8 ۴3ہ 1۱ ک۶
 پ9۰  ہ٭ مم ھم يہ ہا ج5 *7
 می ٭< دا3 ہاخ و3 ۱ ی٭3 تاک ر2 ۴٣-ہہ)
 ×× <۱ ×3 ۴ جر یىیاارجع "م٭1ہ7ہ٭ ہن و<
 ١ ہ5. 6۳ ٦× 57 ہ۰ ہہ صق) ۹۴۳ ۴
 ×0 ہت ۱ ا۰97 ہہ ٥ ۱ >7 تچ٭ ہت 838

 5< 105 ۹0112 5 ,5۱۹۶۱۹18۶7 268 656 9۹۳۳٣

 ۹۹ 805 ت5 "مە٭]”٭ہ٭ م۴ 8۳۸۳ ہ53 ۱۹۸۲۴۹۸ 7۳ گ
 ٭ح ی٭ ۹8۸1 ی٭۰ 5۴۲ 7۲۳ 5۳ ۹5۸1 ۹۰۴۲ ۴۲5۱
 بەجا7 5×. ہہ ہداو ہجاب -. 3ت ہ32 (ودو<٭

 یىی مری 7 یڈ ہ7 ۱۱۴ہ ۱ 8۹۴ ٣۴

 د8ا

 حا ۔4 ینّصلا ۷۰۳٣ ۳ رت

 [ج2-7, +9 :
 یم لالا ۱

2 
 ا ہونمئلا نئئلاووس۔.۔۔-ناگ
 ٦ ۵ لام كر كو میا ذِإ لیا لیلا 7

 تول الا جد تا تیا
 ا الاَم ٔ لجوَوا2 یاد امی لادیی عل اۂ یضرکم ٣
 :. تر "ا
 ۱ 6 ثلَعَف َكترِةَم ےک ا تاک اَعلاااو ا
 ٠ ا :
 اش --ےث :
 انعام 2ار دص كي وقت ٌلا أ٠

 : ہٹا نا

 : 0 2لر ہوا ہوو ن2

 : ا رام ہوسوم ِ
 ۱ یم تن دام ار رشلا مم یا تمل ا.
 بقا كم لا .

 (مد) ی5۹54 5[83۶ 5188 م۱۹ 21157171195 815]۳ ۹1۲۲۴ ۹1۱ (خ۵)

 د۹ <7 ۳7۳ہ >8 "جج٭٭ ]3۱ یز ہ ٭٭ ج8۶
| 3۳ 8۲ 

 یا ہا وا)
 ج5 ۴)173 ۱۹۹۹ >> ۱١

 ہم م2۱۷6 ۹ ہ۳ 1۹۷۳) 515154 ۲١ 0ج
 م) ۰۹ ۰ر1[, (ج) ۶۴۷۹۱ 3113۸3 3۹ 51 ۹ا3۹ 23, (ن) ۴۶

 ۔س)کآ ]۲ 575٦ 53۹۹8 یب ×۰ ۹1۴۳ 7۱ ۹۹۰۲۹ 55:٠
 م) ٭۲۰۴ ٣ ٭ * ۹7۹ ة٣ ۴ )8۱۳6ً ۶٢"

 ہ67 آو ]۰۱۲۹۴ ۶ ۳۹۹7. 5152۹4 ۹۴1۹ >3۶ 7 ۱
 می) 6 ۹ 8۳٣٣ ب97۳ ۶۲۷۹: ممیە٭ 8 "9ہ
 ج۱ |ی) 8 ٣۶۳ "۳7۴7 ٭ا٭ل7., ۴5:97 ۴۴6
 ۳8۹۱ () ۳ ٣+5۳ أ7 ۴ہ, ہیر ۳۰ مما
 ڈی ۱ (ج) ل5۲ 9۱۰۰8 یڈا-7 ٥ت ۴فا ۳۴۹ ہ1 : (ح٥)
 ٭٭33۲ بج ۹۹ ٭٦ مب) یوء ہ۳ ۳٣۹ *۲۰۰۰۳٭

 یچح5] م٭ 8۳۳۷ بج |

 6 ١7۳۴-1
 ×٭ج ۲3۰ ۱۹5 ۱۱

 ہی م۰۷٣۳ ۹ 9۷ 1۴ 51655 1 8 -
 مز ۲58 ۹۳ 7*۱ ×۴ تک ۴ 7035: حر 18 ۳6 8
 5۹7۶77 ھ1, (ی) ×۱ 982 51۶19 8 ٣٣ ج7۱ (م) ۶ہ

 ۳ 7۲۳۳۰۲۳ >< م08۴۱ یر ۲ہ. مو >۳ 86
 *ج3۲٭۱ قی) ۹ہ, ۴3] ۶۲۹ 58 ۳۲۳ ۱۹۸) 75 ۰۳ ,٣5۵7

 ہ×٭ <ہ38+ مج یز یھ بد[ ؟[[١ہج.كاع ت۳ ٣۸۰۳۴
1۱ 

 ۔ےوسغل تب



١٢ 

 119۳ 1۶۶1۲ 7152 51۹ ک۹۰ 7۰۱۰7۳ ۶95 ۳۹۲۹ہ )۱

 ڈک ۳۳۳ ۱۴۰۴ہ 57 :!ڑچجج جرم 8

 35۳۳ 6 +۹۶ ہ۷۷۶٠ ہم×٭ہ٭ ٭تو ۹ 8ر جی٭+چ

 55٦6 ۹۳۳۳ ہ"× 3ہ ٭” بج ۹۳۰ 3"وہ م ۔'۔یںہہ

 یاناھتی كي لا ۔ہج دھج ہو. ہ٭٭ ۵ ہ٣۱۴٭
 <ہ57 ؟مطاڈ۱ ×۴ ہ7 جے ۶ہ وج× ]چ8

 ۶۱ م٣ ؟1۹٭"-ہ ٣۰۰ جج ۱۳۳, ۲۷۳۳۱ ۳۳۳۴ ٭۰٣۴۳ 7٣

 ۳ ۰۹۳ک5۱ ۳5:۰۹ 57 ۴۹۳ ۳7 ۳9'8۱.

 <5 ہہ. 5۲87+ ٭ ٠ج ۳ہ مہ "۰٥ہ مج

 5۹۰۳ د5 .٭۸٭ جج ]85 ٭مج ہجچ مج چ

 ھ55 57 ۰۳ ہم چوم 3۳۳۳۳۴ ۴۰
۱ 

 ا571 7٥5 : یھت الآَم کگ َدَجَوَو - لاض ۳٣4 ٣ہ ٣×
 5 5۹ ۳۳, ھ۹79 5 ۱| ہ۳ 7)133 ۰۰ 2٣٣ ر 7چ ہ7<٭

 ١1۲5۶ *ز 1 56 ہ۱۳۷) ۹19-۷] >ہ٭۴٣ موعو ۰ہ  جی٭چ

 1۹957578 ۶۴۳ 8۷ ۴ اک ۶۱۹۹۳۳ )۱
 یخ یخ یم یم

 ٹت× ہس-٭ :ء ٰیعنالہم اَدَََم -ب٭. ہج۔ "حج

 5۲۰۳۲۰۳ 5ہ <٭ 8ج "٣ہ ۱ ہیرو ×۷ س۱

 515 ۱۳٣75 551 (ج3)۔یو :جحج) جا ×3۸ 7

 ۹۹ ۹۱١8 ۳:۶۴× ,25 777 ۵۹ ٤٦ (ی3ر۔ہ 8عچ< جچچ

 م8 کاج ×۱ ۱۹ہ (ڑنوچج یا :)۔ی٭ ج7 7×3 ی ×۱

 ۹ ا57 ہم×٭ ڈچبو دو ہم ووڈ یور۔٭ مچ

 ۹۰۶ ۲۴۳ ہ”٭ تیس دو ۸۳ ۰رن يا - رہت

 ×5۶ 0< جو3۳۰۳ ہم7 م۱ 3مر یو ہ

 5۶8 ٣" ۶ہے3 جہ جج ہ ہمجج٭ حج مج ٭چ

 ٹصب-ہ0 "77575۹ 7 .!ۃجچچ” مج ٣ ج٠ص

 15 1ج٣ (۰) ہ9 :×٭ >2< رد جم جم

 ۳۳۱ 7757 یف ٭٭ ٣۹۳۳۳٣۳ 772۹ +7 8ص۳۰ ٭]]ف."

 19۶ : 777۳۲۶۶۰ 71 ۳۰8 7۳۹ ×7× ٣× بق ٭”٭و٭٭

 5ا3 7۹ 7۹457 ۴.۰ 55۱۳15 ہم ۹× >8 ]گم 1حى مچ

 گ7 )1 37 >7۳۳) ہ۹7 ××) ×7 .ی×ہ۸)

 ت31 8.۰: كم ل لَعلااَكآَر - رن ×ح×و ہت جج مور
 ی٭< لئاس -و5 ۹ >7 213۱ ۹۳۰ ہ 8۳۰۳٣ ٭٭٭ ہچ

 75210 ہہ ہیک  طجج مد (ہ۰ :وچچ یورہ

 ۹۲۸ +۱ ×٭.۴٣۱۶×) ۰۱۹7+ ۶ 8ہ 8۹97 >٭إ ب۹۷۰: ×

 ۶۲۰3۲ 1۹8 557 5۳۳۳] 8۱۳۰ مو 3× ۱ ب5۹ ػ-٭ )رخ

 <م> ۶۵۳٣٣۹ 57 ٠٠٦ 5۳۳ 77 ۶۳٣ ×۵7ہ×٭) ہ ج؟-٭7

 ۱ 8۲۳۷۱5 ×8 م× ٭ہہرعق 0م” ۳٣ك٣ 8٠ 0ج
 | ۳ ٠۳۰۹ ٤۳ 5۳ 211115٦

 چ3 8:۰ تِیَحَت َكِيَرِةَمْمنِهَتََو ۔ ثیدحت مچ چپ جج

 ۱ ١ ہ۳[ ی٭ ہہ ہک >×× چ> ہم×۔-ج ۹

 ×۱ ۰۷۰۳۳ ہ51 ١5]2۲6 ک76 ب۴ +چ۱ ۱ ی77۳۴ ی ۴7 ۳۳۴٣ہ

 دات ہ د50< ی ہہ ہہ ہہ مج 8+ وھی

 5ج ہ۰ ہہ 07 ۷۳. د8 "۳۳ 5۴ج ۳ ۹

 58ا

 ۳ مّےیج٭٭ >ہتت. ی858۱ بج موہ ج٭٭٭

 2857۰ ۲۲۳ “م7۳8۹ 5*۴ ۳ہ! >٭ر ہھچ ج85 )

 7+ ۱-1۹ ڑچ3×٭ .ب! ہ۴ بچ, جم ]قے

 ۹۷۹۱ 2) ہا (38)-ہ< ۳× >5 ج٭٭ >۳ ۔دو

 "×۹ ٭۶ ۹۰ 6 ٭*ج ج٭٭ ہہ مم ء۰۰ 8ی8٭

 ۹ ۹۳۳-۳۳۴۰۱ ۴7۳ ہ3رو ×× ×۲ ۶"ٛو۶ :٭
 ا٦ ۲٣ ١ ×ا877] ۱۱۱۰۴ نج مج ہہ و-× ٭و٭

 5۲۳ ٠7 ۹۳7۳ ۴7187۱ ۶19575 51٥۳ ×1 جہ ۲

 53, 618 ك5 ۴9۳۴۱ 5۹98] ۹71) ب٭٭ >۳ ××. ص7

 5۶3) ×8 : ٦۹۰ ۹۳۰۰۴۲۵6 جت 7۱

 لالا نو َكديَكََقَضِلَلَاَو ۔ی ۹۲ ۃرخا 6 یلرا ×۳۹ 7

 ۰۰ :575 ۹ م5 ہہ ۴ ی5 0۳۰ ک۱ ہہ جہ

 5۳۴۳۷۶ ۹۶7۴ ٍ” ۳۴ا۶۴ 5۴٢۳۳ ك5 5۳۳۳ا ہک٦ ×7

 8۹ ہک ا9 ۲ 7۰۰۴ ۶۱7۰۲۴ ہہق×٭ ۹۴۲ مچ

 4371 825۱ 5۱۹7۴ 5۹۶۳۲۰ 37 ۰) ٣ ہ8) ہہ

 5٦ ۶۱ 5۱ ی٭ :رخا -ي ٭ل٣چ چپ مم جچچ ج١

 5۹1. ک5 ۹۹ ۶۱7۹3 .٣۹۹ : ۳۴ یلرا ×ح57 ٴ۹٢ دہ جو ر

 5575۶ ۳۹۰۴  5۲۴۱۰ دات ہلا ۲۹ 77 87 مج

 7۲۳ ی۹3۲۰ 2۲5ر 77 551 ٢۹× ۶۱7۹ ٣۳۰ 7×7 ہد ہ× ہک

 ہت. ۳1185: ہ 8۶۷8) '"(5۲ نوطحہ٭٭ "18-۳۲ د١ ۹
 2511-21129118 ]17 >۹ .٣۹ ہ5

 یکن َكْزَرَكازلِقيَتْرَلَو ۔-كا.ب جج جج

 5۳۳۳۰۳ کا5 2 ٤۹" ہہ ۹۳۵ ت5 ہی ۱۲۳۹۳ ۱ ید

 57۹, 5۱ 8۳8 ٭"۲ ×8۱ بج 38ہ *+مدد جج ہہ عج

 ۰7195 27 ۶89۳۹ ۴ ۱ ہ.چ٭ (>۹3)۔ہف٭ م- .وص

 157۴ ۳۶ 7ا7 ۴7) 73178 ۳)۱ 775. ۹۰ 7

 5 *۹ 7۳و15 (78) ۴۴۶۳ : 915 5۲5 ہ۷ >9 ۹1

 7 0 ج9 ہت م۵ ۰ ۱۱× ے(ہو3)

 ×× ۹8) یار ۴ بہ مد ؤڑجچجعں یىی 1:

 ک٤1 511015 58 8[86, دمحمای تیضر چ 35۳, ۹۴۳ ۶8

 ٦58 5۰۹۲5 ۴۶ ۲58 8۲۸۲ 8588: تیضر براب چت بج

 2 5۳ 38ز )|۱ ج۹ : ۳۶۰ *7دچا5 ىاب) 3چک

 9ا57 (31) ۹۸-7٠ ۹ 77۳ ہ۶۱۹۳ ۴ہ :نیہک نک

 رجعت وَع َكَناَي نإصع نمی ِمدَناِي یر دچ چود ج٭
 (یحار۔ یو تاج >م5٣ ٹو ب۳5 جج ہ6۹ 80ج

 ۳ث ۹۹۳ ٣٣ 8۳۲۴ یتا یسا مھللا ہچچ ہہ

 اڈ+5+ مج٭ م٭٭ ا7ہ٭ ]ج٭ مج مج : (س

 ۹3۹1514, ۷۹۶۲ 7117 7۹ 18 ۱) 13۹8ہ 77 58 7

 (57) ۱۶۲۶۳۴ 7 ۱۰۳۴ ۲3 ۱۰۳۳ ٣٣۳-3 5۷۳77 ۷8 ٣

 837587 ۱٣ : ۲۱۹, 9۳ ۴م ھ”, ×55 5۳۳ ٭-ہب



 28 +915 ۹-(و [3۔گک|[٭ے- ا۳
 مقصود صسصسھجمکچ صبح پآمھکچ دم رم تچسچججاصجحموٗوبیبسصوم-ےودٗجحصصسمومج )توچجسصجمجسب دووصیججج+دیمحًماو٭وسمودجمصمساوبممومصصمپا-ووچوسکوٗمجٌٌٗعصعفففھکس <6

 5159 5۲۳۰ ۹173 75 ۶۲۹ 52 ٭٭چہ ۱ 7کی (3۷)
 وج5 ۴ئ 5م ہچ۹ مہ×۱ ی٭ 5 ہہ. 5

 ح٭ جج ×× ×٭ہ ء٭ 58 ٭٭٭ : تاک تساَک ہے

 575 ا57 و۳ 1 ۱

 و5 ۳۴۰۲۰ کا1 ۳9۶۹ تلا۴ 18 1۹۴ 755 ۶9

 ٭ <۱ ۳۳ ۱۹۲۹ ۶۱ ۶۲۳۹۹ .٢۳ یب5 1۹ 5
 يہ 5۷۶۳۹۰ د:۲ہت)٭ میو ٭م 3 ہ۳٣ ۱ 5۲81 5۲۳۳۱ ۳<

 اچ ]و 7 7 ۴ +25 7۹۱۳۴۳۴ 7)۳٣۰۹
 مہ م2 کا۹ <۰ >5 ۲۳۳ ×5 ۴(۹ ک38 (۴ ( 75

 |۱ 7 ٥880

 رک َكلاتعَیرد -*مرارو ۲5 (318)-ی۶ ۰۲۶۲۱۳۳ا ڑی ۴ا یڈ
 مہ 65+ ئ۳ ۳۳ ۳۳× 555 13 ۱۲۹ کا۹ ۳
 55۹۹ -٭ "۹۱ ×۸۱ 8٣۰ ہا 3ْہ٭ ۲ج ٭ ۴
 ٣ ۳ 7. وا8 5۹ ٣۸× ' ۹> ۱٠۷ ا

 -"ی۰٣5۳ ہ._<ک ٠۹۲ ]ہ۷ ؛۶١ ۱ص۵ ڈ (۹ہ؟7 6آ 5)
 جہ ڈ5 ۳ >۱ہ۳٣ ۰۳ 9< 5۹۰ ۳۶۸ 6 8 ٠

 ۱ 5٣7۴۶۸۳۹۷

 و۹۹ ۰۳۹ ہ"*×٭ 27-3 ٭٭|۱ یکے ردص حرش (يچ
 ئ(59٥) رزو عضور (6۴ 518۹4۹59۹) رکذ عفر (]

 ڈچک6۹9) ۱ ک۹5 750 7+) 0× ۳۱ ×7۴ ب۹۰ ت۰٥ر٭
 3ج ] ہ مک ×1١ كل وو كع وہ8 ۴۸ ۱
 و ]|نک8٭ (ی)۔ی 387ر ہ ]۳ -٭.عہ٭ ۶۷ 8ہ

 ٭۹ تہ, ب۶۴ 515 5۰۳۴ ۹۱٥5۳73 *٭۹ا ۱

 ارئرشملا مَم ا اریرَمْملا عم َكأَ٘ؤ -۹03) 35۳۴ ی۴
 35 ی5. 16 ۵ 5 ×۴۰ ×5 ہ3 ۹۳ ۳

 >۹ 21839 ۹۱ 77, 5۲۹ ےہ 5۰ یب3 ۴671 <۴
 ۹وہ ب٭ 8 ۶۳-۵ 57+ ز۰۳ 5ہ ۴۹۱ ۴ ۲

 ]۰15 ڑ۳ روک ]8971 ۹۳۳۳۳۰ 7 ۹۲۴۳5 7۲۶7157 ۱ ١8۲۹
 رُملا ×6 :٭٭ ×8 سلا 3اا << 5۹۹ 0 8۹
 5, 51 517915 ی۳ رسع ا9. 78 88 ۴۶
 ارم ×ما6 تج ۰٣" ۲5 ہ ۱ رہ 3ہو ٌأٔ-.٭
 یہ 655097131 ۸۲ ١٦٦ ہہ, اپق)و رسی 591 ۹۹8 81۹8 رسی 1

 وچ م> ہہ ہم  ٭ص×ہ٭ نما مم َكِا ۔یہ ہرععیی٭و
 تج "جم ہم ہہ یج٭ مو ٭< أےث ٭38 ہ۱

 28۱ 5ٰی5 ۴۶8 ی٣9۲۳ 18۴۴ )ایڈ 901 7۴ ۱ 1۹3۹ ۴(8
 ۳ ۱ ہہممع< >7٭٭ ہ5 ہہ ]ک۴ (ہ:مس <۔ث جہ.

 >0 کج ۳< ۹8 ۳ 2 ۱

 جج ۸ :۸38 یەیر 1۰٣ ۰: ۲۳۴ ۳۲۲ ۹۹۸ا ۴ ٭
 ہہ. ]۳5ا5 (جاوز 5۳ ب×+٭ ہ٭ ہ٭ عج آا
 33:35 101515 ۹۹۹ 8185(3+], نیرسی رسع بلغی نل ا۳٣ ی٭
 م۴ وک وا. و ہ۹ یک ٢٢ ٥ ہ۳٣ 86
 7۱۳٣ 889 >٭ ےہ  ہ 577 5 ہ٭  ہ
 مچ م57 مج م55۹ ہ۹۳ ۶۱۷۳۶ )۳۳۶ 1۰ ۹ <

 ]کچ (73)-ی۹ ۳7 1 ۴ 77777 ۴ ۱

 ہ1 ۶121134 ۳۲۳۶ 7۴ ٭ ×آ ے(7758))

 ٭یا ي5 ہ٢ ب5۲8 م۳ *۴ئ تحیرج ا8 8۹
 ۹ ۹۱ چ۱ ٣۳۰٣ >5 0۳7۸۳5 ×۳. ہ5 ۹ ۹<

 ربکا هّللاو هَللاالا ہلا ال ھ88

 291 ا3۹ 85ر رکا ۸۲۳۳ ×× ۹3 (جہر) دھر ٭ 87+
 نج و۹7 ۹۱ ٭چج<٭ ×× ےی×-<٭5) 5تو. 5 ٣٢

 ]۹1 ۴, 5 چک ۹7۴۴ ۴ 5 ۰۱

 غم ي5 مئی مج مو ہ۰۱ .٭ ×5 (58:۰)-ی7۳
 ء۹ 5115 5558 ۳۳۲ ہم ہ فو ہاڈو 1۴1۳ ہت 8
 مات را5 بج ہ ہہ ٭٭٭. 3ثو٭ مج <۱

 ب۶ ٣5٢ ی۰ 3٢۲ج >٭۳٭ ہ ٭×٭ 3: ٛ
 پ45 (51۹5۳ ۶۲۳۳ ٭٭ م7۱ ۲< یب ھ۹ 781۹ ×7۲ 7

 ن51 ۳۴ 55ا "8. 15 دات م۹ ۹۳۹3۹ 7۱

1-۴ 3 
 ٭ م8 ٣" ہ۴ 8ک" ہم ہ]إ یج مم 6
 ٭0 قت ہ)(و <۰ َ]ل٭ہ355 (ہ8)۔ہ٭ ہہج ہم×٭ ہہ ٭

 ہ۴۳ ٣۴ ۲۲5۳۰ ۹۳7۱> ۴ا0 )۹ ٣۴5"
 جو ١ ۰۰۳۳) ۹۹۰ ۹۶150 75۱ ۳۴7 77 2 ٭4
 )ہ15 (78)-م ہ۳. ۹۳۴ ۹۳۰۳ مر ۴(1 5 ۹۰ٛ ی

 ۴7۱ )۴ ۹۳۹۹۳ 3 187.7۹1۳7 ۶711 117775 721 ٠۹۹19

 2كارٹصكل ٌتَتَوَلا - حرش ٢٣× ت٢ جىى م۱۱ 8,
 یچج٭: 4 357 ۱95۹ 5ر ۳۴ج ۳5 می ہم" ہ۴ ج

 رر ےہ ےس سک

 چو ]۹۱ رک ص (۲۰۱ہ۳) ۳ ۲ "1 ُهنارتَن

 مسل ارم منی ِدهِي نا *ہ7ل)8ا۹ (38)-ی۹ ۹8 ٭
 15 591 274, ۵)9۹9: 7۱9۳7۹ 50) ب۹ ۹ 7

 8۷18+ ,٠" ۹۳۳۹٭0 م× ٭۵-۷ 875 5۹ ۸٥۸
 ×5 ٭م ثفمح٭ ۰۹۲۹6۱ و٭ ]مہ ٭ةو ٭ 95ت

 19۱۳۰۱ 115 ۱917۴5 ۰۱٥ ۳۹۹۲۹۳۴ ء0۹ ]۹ )ت5

 جب٣ بإ٭ ٭8ع ل8 ٭۴ئ *٭جع مہ مج٭ہم۰۰

 5۲۳۳ 505ء ہ گاو ۹۴ ۹۶9۹ م٣۳ ۹8 ۳:۹88۱ ۴
 جمإ ی۹56۲ ہ6 ج جج مج٭ ٭ہ٭ مو ]جگ

 8۲9۲ہ (2۹])-٭۹)۸)

 رک نا لا رخ علم - دزد - ھ۴
 ہ8۲ ڈو” رہظ ضقن ۔یو ٭نژج ہک م٭٭ ہک ج ہ۱ ٭٭ہ<ے
 ما 3ا ۰۲۱۱ (۴۴ 8 8۳۷ ۳۸۵ ٦٦۷۳ چ5 ۴۳ ء۴
 55 مٹ وج ۳ ھی ٭5 ہی ۹٭۱ ٭ی ہہ ہہ ء۷
 ۷۳۹ م7 و2 ۳52, ک۳۸ 5 ہ7۶7 ات ماو "چ٭
 ب1 7 55۱۲ 88۷ ۹ 188, 5 "7 ء8 ۴
 ۳387 ۹۰٣٦ ہہ چ7. د٭۶ ]ممیوژوق<5 (")-ک
 دو ہو ۹ 6یو ۸۳۰۰ ۶8۱۹۰8 ۱ ۳۷
 3۰ 255 ۴ یھ چ7 ص:۶7۳۶ 1۹۳1۴۱ ۷ ۴۳ >5

 ×× +551٥ 7)543 ب37 85 115۹۵ تا5 2۶5 ۹ ۱

 <×٭ ۶7 "۲۳۰ 885 َتْرْااَہکےتساَت 6 8



١٦٤ 

 1١۹ 5۴۰۲ ۹۹۳ 6ر" ۹۷ ۱۹۹۱8۳۰ا٥ 6 ۶۱×7

 ہ ٭ چا5 ۹٥ہ ×۱ہ٣۹٭×۱ ٭٭۱ ۰)8۹3 ات تم اذاَو

 قرات َكيَر ی زر ما پ 08 ٭۳ 097 ہ ۹3۲۳۰۴ ۴۳

 یگچ ۳۹۰. ۶۹, 5ہ ہر م۹9 5٭) ک٭) 55 ۱۰۲۴ ٦

 25 ی٭ )5657 5:51۹ ب۳۰۳ ۴۲۴۴]3ا ۴۱
 جاو ×۱ 8[7۸×7ہ یص ہ77 ٭ّق ہت مت پ ٭3و4
 ہ87. 16 یا5 85۹ (818۶۳) 57۸۶7 ۱ ۹۹ >717٭× ک5 ہ
 ٦۳ .9۹ ,٦97 *2۳۰ مج ی٭ 5۳ 7۰۰
 19 )م۱۹5 55 ٴَہویو< (ہ۰)۔یو ×۳. یو7۳ ۱۱۹۹ یت
 7۲6۹۹ ۳5 ب۹۳ ۱ ٣۳۳۶ ۷× تب3 ہہ, 86 ۹
 ک9 1)5753 ۶9۳ ی۰ م6 م8۶ ص۳ <۱ 5۹۰ ۱۹۳ یف ی6

 مچ ہل. ء۳۳۳٣. "ہ٭٭۰ بم 5ر٭ت٭ ہہچ5ج ۳ ٢ی
 ۹0۰۰ مج٭ ۱ گڈ. م5 ءر٭ج م× >۳ 3 7
 +۱ 5 چا55 ٥٭7+ ہ دہر٭ ی5 ہمہ ۳ جب٣۳٢[ یو

 07 <7 ا ۴۹ ۴ ۱ 737۰ ک 51۹3۴ ۶۲۳۰۳۳ ٤
 گڑ. 5۲۹5۶۸ ء۲۲۶۹ ۹۲ ۹۹۲ ی۱ كتآ ک۴ 1۲۹5157۲۹۹ ک۹۴ |

 یک یق 551۹ 1)۶۲۹ 7134 ۱1۹7 ۴)2٥5 ی۹۲۳5 59 >0 ٤
 7۳۳۰ 57] ب×٭ 37, ×۲۲ تا۳ و1 ہ0ا مو بج مو٭

 ؟[ا٦۳۹ >1, 53: 51۹ 94+ < >٭۲۵ یک 3ر1 ۴۹۳ 57 |

 ۹ ٢ 85: ۶ ھم. ۲ہ ٭چ. ٭ج؛ ۳,55 ٭

 ہہ ہہ ٭ہڈ5چج ۴ی ۲٥۰ ر٭ مم5 55ت ۱ رک
 5۱517۶7۴۴ ۹۹5۶ 18۶ ۱  ۶۳۳۰ ک۹۰ ت)7۴۳۰ مم٣جو چ

 ٦× ۹۰ ا5۳ ۴84 5 ×1۱ اَت ×5ت بصن ح٭ 3چک ۱ د7
 7۶۶ 5۳٦ ۶۲۹۰7 ٭ ج1 ۱ ۹۷۶ 235 1و. مہ یکر٭ ہ وج

 ید ۴۶۱ ک05 مہ <٭ و ۳ ہ چہ مچ ٭ّے-
 52×8 3775 ۹٭۲ 356 069 ۴ ۴ :5)١٥۳ 5۱٢۷۳

 ب٭ د۷ ۴ ہ چ3, 117 ۴۲ >7778 ۱

 ایا ا
 روترلاو اب ۔ی د6 ۳8۴ 6و ×۳ ]جا ي۱ (ی+)
 گا ہ۹. 5787 <۹ تت و<  یقر .ىص ٭ ؛ یکسر 8
 217415 ۶ ۶15۱ (5715) ٦۹٦ 58۲777× ۱ ک3 1۹۴۴ ×۶۳ ۴"

 ی5 5۲5 ۹۹ ےب ی5 ۶۰۳5 ۵.7۹1 ۶)۱۹۹ ٦5× اچدرت ٭ ۵٥ ٣۳7
 17۶ ۰۳۱۹ ۲6 ۱ ۵54 7*۹ ھ, ۹۰ 37 ہد چ١ .ڈچ
 مق ہ 07 ہ4۳۲۳) ہ8 ۳۹۰۳۰ ی ×× تچ7 ۰1۹۰۳ ٭حچ
 23۱ 55 ہ و۹ ےک ٢ ہ.]_. ب56٥ ۴

 ۲۴7 ۱۴۰۹۰ 3787 (ھ:) ہہ ہہ ف۰ مج
 "۹ مج اک م۹ ۹! ہ۳۸ 5۹۳۱ ۱38 ۱ ۹
 تی ہا ہ۳٭ پی ہو٭ ہ6 ہے, ۳ ۳+

 3۳ *8۹۳5٭۳۰ جج ×۹ قے ہ قع ۔ٍیععحَو۱ ۰ ٠"

 ہہ[۳)8۴) ۶۱۰۰۲۳. 7ہ ۱ و۹ +۴ × (ئجیر۔مس.”ً 5
 >8 5۶۲۴۴ 3۳۱۱۳۹۳ ٣٣۰۸۱ 7)3: چو *؟۹ مروہ

 ۹7۱۹۹۸۱۴۳ ×5ج ۳۱۹۹۰۹) (>33)۔یو ٠٣ < +|ر

 ٭] ںوُیجَّالا نیْخّزلا ولا و _ ۔-__ٗ اک
 -1 تنژیییلاولبلاا مو نژوبپروطو نو لاو نایلاو
 ج1 لقسادند رتن وت شاپ ناشالا حل ا
0052 
 1ہ نیا غافل سیا نند ناکام ا

 ٦< ںوُیجڑلا شئلاو رو... ان

 ہآ ۃیعنبناشالا اح قلع یا كي سابق اب
 _ام نام مایا لع ینا لا کی دار فا ان

 >1 قاذ یدتساات اض ییا نانا اا2 يد
 >] (ت اتیور : ا ۵ذ لصا وا یاب یزلا ترا یا لا ا

 ۔ نا تر را یوقتلا مو ئدولا یم ناک نا تیعرآ انب
 ڑوتنیڈل نیل کا (یریەللا نا ملع ہلا لوتو پ دک ا

 ال ےس ۳ص
 ۔ە

< 5775 773(۶ ۴777 
 ہیہہ ۳۰777 یجب 7ج چپ 7۳7 چوت

 مر ۶۹ )7 یوچر ہ ]٭چہ٭5 مر یج٭ 5 عووچ یو
 ۷تو میر یہ< یڈ 5۹۷ ۱۹47 ر یر ہ۸ 8 ہ7 -و٭٭
 جو بہ مر ہت ٭ ہ٭ 5ج 57ہ ۸ج ن٭ 4ج
 میر 3چ وو 7وہ ودج جو ہ جج جج یرطوچ ج7
 وہ ٭م<٭ یوسی ر مر ڈو مہ ور بج مچ

 جج مر ڈیرہ ۴ 55و"|و حب موےم چورو٭ ۰,
 7 ہ5

 777 ۹۷۶ .٦
 !یژ 77 7ص چبا چہ ھ7۳۳ وچ .-

 مر ری چو بوم روّوًہو دہحج 85 ×72 ٭قیوج مر
 جب ووجج چت 3چ یر مر رخ چپ پومجچ
 ۶ .٣ آی یر 858 عی ٭.]ہ ۸7 7]7ك1 عر

 7ج 57" ہ۔جج ٭ قہ جو ٭"ر مر ٭ در مچ
 77۹7 ج3 مر ی ےل ہہ ہم رک ہیچ ۳ 7 )

 مر اہم ہمہ ہو +٭ہ کرب ر7 یا7۹ ہر خر ہ۳

 نہج ہہ.٭ ى<٭ ۸5ہ جج (مّیرر یج جج جج نج جد ؟ہج ۶
 مد ہ5 جج مڑ 1 أم وو یحجر وو 8
 و2 مور میم)ر پا اج سجی چہ +۲ ی ہتورہچجچر ٦ ٭ي ہ ۷
 7ہوی ہ۱ مور جہ (6خ جج ج٦ یہ چرچ مح + ۶ نمر ھپچ

 +3 ٭7 م 9۰ ج ج ہ٭ ہ7 میب"٭و ۷بہ مەوچ ہچ
 قنووروچتٗآںر 58653) ہر6فو م٭)٭ ۲ نہر چو قہ 5

 7777 777 ہے ز
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 ہچ 5 ہہ ہ٭ ٭طہ( مج 9آ 5ا۹ (87
 9۴۸6 ۳76 ۴(١ ۱ (۸۷۷۳)) یڈہہا ب۶ و3۳ ۱۹× 765

 جج٭ ہ ٭٭ ہمج٭٭ ۹ہ ]ج٭ *وہک .م
 وج وس وڈ

 ںی ملت ا۹ ۳۹ ز۰ <7 ۹ 61۵5 ٥
 پی ٥ ٠ ی۶ج ٭8٭ نب *۹ ہہ 5۱۲۳۶ یے وا5
 و۵ 'پت5+ 8ا۳۷ معج٭ پھ  ی ۲۱ ۸ 1 65
 28 ]۳۳۷ 6 1 یہ ۹06 ×5. 5ت0 "۹, 1 ۴
 جج 5 فر1۶ م۳۴ مم ہا ۶:1 ۴1 ۴۳. 7

 ۰3۹ 5۷+ ۴-۴۴۹ 5۳۴ ۹: ۱ ۹57۴ 31577 "5۴ ٦×
 یہ ہ :یالج ۴(8 8ک ہ٣. ہ8۹ ۴6 ۴۴ ٥

۱ ۳ 8۹151 ۹۹۹1۹۴ 19 518155 937۵4 1 ,557 ۹۴۲ |689۰ 
 مج م× <ہ٭35۹+ 1۲7] ۹۳۶ہ ۹۹۶ 5٭ت ٭۹5

 لت لَقلمْنْدَمِر 31559 ۳۳۹ 5۳ >5: ۹۹۰ ۴۲۳۶ ٭

 78 ,۹۹۹۹7۹ 7:77۹ 8 8۹۴۷۱ 51 ,7715 ۹211 ۳۳۶۲ ٥۱۶۷9۷۶
 ات ج]< ہ ۹ہم + یو ۳۴۳۹ (۹5 1۱۹۹۲ ٭5 ١

 و5 ج5 ×۴ 8كك ہ٣١ ۴)۹ ۶۴۳ ٦)3

 ہ۱ ہ77 ار ٌَْرَلَل ×۷: رات 8 7
 ٭٭ ۱ ہ۹, ×5 رح ہ >۹, ہ۳ 7(6

 ف۳٥ <ہ٭ ۱ م۹. 5۰. .ْق٭٭ >٭ ٭۔×٭٭. ہ5
 8پ ے(35]ق))

 ۳۹ ٭×<×٭ ہہ ×۳۶ جہ. ہ٥ مح ۳( ۶۹۹۸ ١
 ٭ج9 م٣٣٣٣ 7۰۴*6۳7 ہ مج 2ہ ۱ہ ٭مچى٭
7 858:۹ ۹< 1۹ ۶3۴7 ۹۳3۱۰715 ۱۲7 ۴۳۱ 
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 ٭<چ٭. 5اک 5131551 (818)۔ک۹٭ "43175 2028 (5ا8)

 *.م٭ : ّہ ۶ حج 8۳۷ َِْْلِرکِهفاَرمَِا: 6 ٭؛
 مج 55 585 نیدماشلا نم كلُذ یلع انار 6۲ ۱ ہ۳۳ 8۳۳۴

 ×٭حک ۵ ۹۱۳)آات ۹ 1 (1۱

2723۴ 

 ہ۹ 7۱ ٭ ×× 683 : ہ6٥۷٥, ×8۰ ٭ 7۲6

 ۴5۳۰۲ "مہ٭۔ہ٭ ہم ٭ :×۶ ٭×ن٭ یہ۰ رک ہ ۹
 ہت ۳ د۹ ۰ بیج ہ, ×× ×۳ ٭٭٭ ہ5.

 حج یی ع× 8 *(ما|ظ ہہ کل ام م٭) <۷

 ہےمروو ہ3۹ ×۱ مات مت دو 1۷66۰ ب9× درج ۹۴۹
 راج ٭ج ۳ ٣.٭٭ ×۰۹ ٭زجآ ۹۳۹ ۱56 ۳۱۹ ۱۹۸۲۳ ::)

 7× ۹۶۱۰۷۹۷۳] ۱731 1۱5٦67 ۹۰5 ٢۰۲× ۶۰ ٣)1۳۳
 - ]۹ ۴1۸۴ یا ہ51 ۴5 3618 157۶ 9۹۳۳ ۹۲٣*51۹

 3 م۳ 7۳7۹ 5 ۹, ۲٢٢ 7)635 81177 ۹۲ 7ہ
 جوق 1١7 م۸ ہے5 (38) 3۰۸۹ ×۰۱ <7
 م55۹ ×3 ۹53۱ ی<٭5 85 51۹ ۳۹78۶ (3۰1ر 7
 ۳× ۹۹۰ 77آ ۹5۳7 3۱۰ 7۱۵ ۶۳۹ 63) ۹۴۹5۹ ۹

 87۹757 71۲۹ ۴۲ ۳۳۴ "71 (۶ا)-۹۹ 7< ( ۲٣

 86 ہے قا +ےصسرو٭

 سیئئسسشپش ےہ ےک
 _یچ >)57٭ 5۰۹ مح (٭جج ۹۹ہ 6 ۳۳٥ج 13 7۱

 کک 4

 پوٹن حا  -یچ ي۳[ یی. مم 9ہ ۵٥ << |١

 ے97 ہے چہ تا2 ۴ 77۳5 ب3۰ 5 ١ج 7۴
 و5۰ 1۳9-5۲7 و۸7۹ ١> ہر۹ ]7 ۲× 5٣۰۳.

 نکا

 7×.٭ ×2 ۱5۹ ×۱۲ ×3۰ >۹187٭ -م×.×٭ : ۴ ٥۰×
 7)7۶7 7 ۳9 ۳ 18+ اج٭ ۲8×۴ ۱۹۸۳ 58)
 پ۰ : ماوچا5 8 ۹۶ ٣ہ 0< ۰ ×6 مات ہکا

 پ4 ۹8 55۹۴ ۴757 ۱ ۹۰9۶]ا 7 7 ٠٤٠۰۰۳۳
 ج۱)7۹۵۸ م۳۳ ۲۱۷3 ٥ ۶7١ہ ۱8۳ 8۲۴ مدآ قلخ ہللا نا

 ہترورص یلعصە 1ب چ5 5۲۲۳۲ ٭٭ گھئن)-۔ہ
 ۴ ×8 ۴7 ۱ ك7 ۳۴ ك7 ۹۳ ۹۳۰ ( 7ہ

 م9 ۵۰۹8) (5م۹ (3۱۹ ۰۳۲۲۳ 5114 7۱۳۱ <7 ٠۲۰۳5۱۰۰
 5515 (۴۳ 11 ہے (چو3)

 ہر ےس و و رسرس

 نیلوس لمس هنددروت 6 وع جو -٭دو

 ۳ 1 7 ۳94 ۹۹۹1 5 ۱ک 5۳۳۳ 5 ۹۶8۳۰ 1
 ٭ "ہم ھ۹۳ اا7 مم >۷۰ آو ۸٦] ×0 ر_
 ۹ ھ3 19, (5۴ *19۷ ۲۳ "۲ ۹۳7 حج 5جو ب٭ ۳۳ وج
 ۳۳۹ 5۳7 115 ۱ ۱۶۹1527, ک57 ات چپ < ۶-۶1 5۶ 87۹ <
 ۲31۹+ ۷۹۹ ۳ ۰۰ ۹۹۱ ×ی۱ ۸۸۹۹ 95575 8< ۴
 37 ]۴-3 ۹۹۶ ۱ 1۹77 ف۳ 9 ۹)۹ ۳۰ ہک ۱
 ہ چت) ۹8۲۰۶۹ جہ جب ید کما 58 ۴۰ 5۶

 ۵88۷ 5 ۲۱۹ (م۴ ے9ا ۹۲7۳ ×۲۱۰۰7۳7 ۱۹ ۶5 ٤
 ۰85۱ ٣9 م٣۲ ٭×۴۴ مہ )۰۱ ×۳7 778 ۴۴ مچ
 تب 8۴۷ 558 ک۹۰ 9۳7 ۳۴ ٦ م8 ۹۱۷۹18 1 8

 5۲921 5771 ۱ ۹۰ ۴ 9] 5 ۶۳۳ ,71 ۱1957 ٥٥۶۲9
 آج 7. ۰۳ ۹77 ۴ ۴ 7 9۹ ۸1 71۰1۹ 7۳

 7م 0۹ ۹۲ 5۱ ۳4 ۶79 5 (۴ ۹۹۳1 ۲۹1 (۴۴ 77
 ب٭ ۱ ٭6؟ ٠ے 5 ۹٢ ۹٭٭. ٭0<٭ ہہ ۹۲۳ ٤

 07۴5, 5 ۹۹ ہ۱۶ جب7١ ہ ×3 ۹۴۱ ×7× 35١٭٭
 دو۹ ×× ہ 313 ٣۴× ١٥۳9 (33تژو3)

 و .یھتاو ہ”ہويقا ۳۰ ہہ<٭ وج ٭م8۶۰۴٥ یو
 وہحح ۱( 3ہچ٭ 2۱ ي۱ ۹ ۹۹۹ ہ3 ١ ہہ و6 >۹
 2۳۳٣٣ 1۱۹7۰ 757 ۹۳۳1۱۸۰۱ 6 ۹۳۴ 3٣۰ یا۴ ہ۹, 5۳۳۹ 07+

 ہم جہ ہ نو9 م۳۰3 5ان 5۳۴۶ 55 ×۲, 5۹۰ 5۳ت
 5۳5 55 ۱۳ ۹۳5۳۶ >٭.3 5۴ ہ ہمدر٭ بجج٭ ہوکح 5

 )7< ۴38۱ ۹۷۰۹ 51 92۳۴ ۳ ۴ 978 ۹۱۹۹۴۴ ۹۹۹ ٣"
 ٭ب ت۱ 1ن6 و۶۳ :گہاو ج۳ ہ ہہ م٣ >5
 ۶۳۴ 55 ٠٠۴۳۶ ۰1۱۷۳5٣۳ ہہم ہ ۰۸۳۴۳ +7
 ۳ ۲۳۲۰ ٭.٭ "بہ 3س !مل۶٭" ہ ج٭ 88 ۱

 0۸5×۹۱۴ "٭م٣٭ ہ م< جا 1471 7 5 7٦8
 ںجہہہ ےک ۴۲۰۳۰ 8۱ 5۳1 ۳۰٠٣ ٭٭٭× ٭×٭ ۱ ٭
 575 647117 *75ی15 (311) ۱5۳ ۹۰٣ ٠۵۳۴( :٢ ٭تي
 ]5 ٭۳۳۰ '5۷۱]ک] ۶571 9۷۰ ۷۳ ۲۴۴۳۰۰ ۷۳۳۳۱ ۹
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 ںیم تک ور 7 ںی 5 جاو

 3۹ 7ر1 51 :۰) م7۰ ۴ ۱ ۳۳۳ *۶5٭5 ×۷7 ۰1 1۷۱
 (یر۔۔-0)+ ۴۳ ۵۰ (ج)ر ٭۹ ٭ "۸۰۷۹ +0 7۴5

 وج6 رت ۰م رب ہج٭ ۶ (ی١ ا٭6 یی ٭
 ۳۴0 ۳.۳۴ ۹۰ ۳٭٭٭ ×× ۶۳۲۳ ٣ ٣×

+181٦ 

 8ا۹ >٭ ت۹ ہ نچچ٭ک ڈ3: "جج ہ ) ؛
 جج ہہ ھ77 یەدر یف ٭ہدجد××× ]ہم

 تر ۹: چک ٭ ٭٭۳
 ہج م٭ ٭ |5۳ کو مہ و ۰ یم! ۶۴

 ۸ ہ1, 5۳۰۴ ۹5۳5 5 ہم۷ ۶۳ ۹ (
 5134 ۱5۱ 5۲75۰1 5115 ۱)55۳ ×85 << ٭×آ؟ ٭.ق۹ ٭٭

 57 م۰۷۴ ۹۳ ج۱ مع مہ مج×-٭ ہت × ۹۴
 ٭. ج۰ م۱ ۵ ۹۳5۹۰ ج55 ۴۲۰ 57۹۳ 888 ہ5

 میپ
 وکیل امن اشلامع جے ہمہ 8ہ مج جج
 ۱-۳۰ ۲7. ۱۰۱۳۱۱ ۰ 577 3ہ ۴ ٭ہ٭ ہہ ا۳ ۶۰۴۳

 1 5951۱ کا3 ۳۴۴ 17 ۹. ہ۹ ے و
۳ ۰× 9۱ 515 : 7× ۳۹۱ ۳۱ 59( ۱05 

 5۷5۸, 5۱ ۳۲ ز۲۴ 5۳ ٠٦× ب5 ۳× 7 6 5۳7 )5٣۳۰۷
 ڈا ۱ ۰7۹8 ٢۳۹ ٭355 یا٤ ہہ ہ5ا5 5۲۹5۹ یک ۳

 ۳ 77757( ۰۳۳۴ ۳۰777 77۴۶٤
 کک گا6 21 اک 7

 یغتسا از نا قلیل نانا نادم ٣ وے وہم
 گم3ودم دا5 ]١3 2۶۸۷۱۹) ۲۱۹ ا5۳۲۴ ۶ ۴۳ ۹7 7

 289 575۳ 551 7457 ۴۹1 ۲75۱ کک ۶۰1۰۹ ×)۳۳۲۶
 تان ولد: 8ص تبعە۱ ۱5 "ہم دات آ۰
 8, 5577 "ہ3 55 7۳۱ ۹6 ۳٦ 1 ٣۷۹ 57۳ت ۹۲۳۳ ہ

 م1 ۳79 ۶۳ ۴. ۴5 ۹۴۳7۴ ۹۹۰ ۹۳۳۸۲1 ۳٦۳ 515 5٠۳
 ڈ1 ۵ ۴5 ۹۰۱ ٭۹۰77۳٦ا ۶۳ 5۲9۱ ۶۷۰: 8۰ہ)
 ×۷۳ ٭ث۳) 8." ج۰ بق. ٭3چ٭٭ ٭

 ×7 ×٭×.ت ب× ت۹ ھ٭٭ ۳۷ ۹ "۰
 ۹9۰ 2157۴ ۴۹1 15۱۱91 ۱۶7771 ۹ ٣۰۰۰۳۶7 ×۴5 ٣٣٭
۱ 1 6۶ ۹۳۹4 .7۹۳۶ 5۲7۹ 1۱× ۳۰ ۱5475* ۹۳۶7۰ 5 
 ہ5۱ ×۱5 7)۹۹۷4 ۳۰757 ۱ ۶۳5 ٥77 ف۹۰۹[ >2 7۴۶
 م٭ ہ٭ ×٭5< می ۱ م بب ک۶ ٢۴ ]یت چ7

 ۳۶۳۷٣ ہ٥ او ہم۱ ۳٣× (!ےجہمت ۳3۰ یر ۰۷
 2۰ می ج5۱ د8 ہ5۲ ×8 وہ۹5 ہ۹۸ ""

 بے ء8۰ >ج ٭٭ ہا با َكَر لن ٭ہ۹٤
 828 5۲۳۹ ۶۲۳۹۳١ م٭ 5ج م٭ جی ۱ ن۹ ٭85رج ٭٭؟

 ہ5 ہر1 ۰ ۱۹ 5 ۴۲۴ ۴۳ 5۴-۳ ۹۹۹ ۲٣٣
 ۳۳9 8۴ 7۳۹۱۷۹۷۷75 ج۶۹۹ ۹7۲۴ (9۹ ۱

 صا اَب یگ یِلا ی ×۹ تا ٭ع×٭ م۳ 6

 فا ۹04 6 2 ۳ <۴ ۱۹۲1۲ 5۲۲۴ 7ک و۹ 5

 ۷ ]7717۹ (31) 7۳۳ ٭ا۶) 375 ۴7, 5۹۰ 5۰۹۸ 8۷ ٹا٭
 ]7 >۳ 31۹۹ ۳۴ یب ٭: 2× ہ۳ م0, 5۹8۸ ۸ ۴ ٭

 کت تھججسعجسجوھسعوجسمحصمدجسمعچو

 9ے 5۹97 ۱ 75ب ×1 75ا ۹۳ ۰)773 2957 >۴
 5۲25 ۱ ک5۴ 1۹7715۶ 5*۶ ۹۰۳۰۴ 7ج. ۰757۶ 7+۰
 ۳۳۰7۳5 ۲۹3)ک77 ۱۰۴۲۳۴ 9۴4 21۹7 7771 71*57 11 7777
 ۳۳5 ۵۹5 73آ ۱۶ 5ا۹۰ یھ, ۰ک 751 1375 ک۴ 71

 ]۳3 7۹ ۹۳۹3 25 ۱ک۶ ۹۰۲۰۱ ہ0 7۹ 51۰۴۳۳٤
 918۶ (×٭ز7)

 قَكُیئِزَلاَكِيَر سارا -ی٭ مسا ×۴۲ م۱٣ ×۳ 3< ج۷
 تہ 61,1۷۰ م1۴ +۶۳۹۹. 17153 77 ×۹۰, 77
 31593155 2137 71 9۴ ۴۳۰۳ ۱ کک *ہرکق5 (73)-ی٭ ء۳۳۴٣
 ۱5۲۹9 5601۲77 ۰١۱1٥۹ 75 ) ×75 ہ, ۹۲۴۹۰۴ 5ہ 7

 ×١ 2-3: ھ۷۴۷ 8۴۲۳ ۶۲۴۳۳۳ ۰1 ۳۴6 ,٠×
 ناچ تبرک ۳, ۹۴۳ )ب 1۹۹5 5۲8۳ 6 7
 ک5۳ ۶۱515181 ۳٢ ۴۹ ٭۶٣۳, 55 77۲ 85 ٭8 ۶۵ ۵۹
 ٭ہ جج ٭”ك ٢ جی 1 55۱ "۹3ا۲٣ ہ3 ء۷

 تاج .۔--(7ج8)) ی9 ۹۳۳۰۳۹ ۶ ۰7۹' ×× 37٢
 ۳35 ۹ ۹۹۰۹6 516 "م۲۷۳۸ ٭|8ْٛے<٭ ہہ 985 5

 ۶1 ۰71 ۱۲0 ۹4551۹ ۰۳٣۴ ۹۴۳ ٠۹ہ
 ت28! 6071 77۹ ۹۴۱۳۳۳ ۶۲۶ 67 >۰ ۱ 0۳۸0ہ.

 ]ا م٭ ب8 ۹۳۰۳ہ ×رآت1 ت۰ ۳7ہ ٢٣۷7 >3۹7٭: 777
 ی5 ہہ درا ہو ہہ ۱۳ م53 ×8.٭ دات 5. ., ۴7
 +97 25۱ ک5 07۳57 ۴7 355 م715 8چ[ قلخ

 ۰۱۴۲۳۹ ٭٭ 38.۹ ۴۶( 58۱۹۰۹۹, >٭.٭ 1۹۰۳7 ی

۱ ۳۹ 

 قلع نی ناشِلاقلَخح ہ۹ ج۰ >-٭ ج-٭٭ :قب
 ۹۴۸1 125 ۱ك 5۲۳۳ 79 ات ×۳۹ 5۹ ۴۹ ۶:3۷ ۴۱ <<<
 78 +75 ٥" مم >۳ ا۹۹8 ےہ × ۱

 ا 7 اج 1 577 ھ7074 137 ×۹۶ 7۱ ۰٠٢
 1چ ج1 چی 9۱۹ ۶7 ۱ 1۹۳۰۳7۹ >۶ ا٭۷۳ ۴۹۹ ی٭
 9 ک۰, 5۲ ۶۳۹۰ ہ, 3975 "م7۳ ہ۹ (۳۱7۹ 18 7

 ۳ ہ0۷۱۷۰) ۴۷8۰-۰ ۶۲۳۳۴۰۸ 3:771 ۱ ک71 ۹۳۳۰۳5۳ ٠7×
 مچ  نلع ×م٭ ہ بات بت إ ×5 5+ 88] 9 (۳٤

 5۱۷۳87 ٥ 5:5 ۶۶ 3۶1 ك۹ 75۳] ا57, ۹۹۴۴ ۹۰۴ 4 ۴
 70 3۹۲۹ ۶۱۶۱ ۹1۲۴ ۱ ٥ ۲:7۶ 5+٣۳5 ۹8 35۴۶ ]ظت

 25۱97۲۹۹ ۲۲٥٦ 87 جج ک۴ یجات ۱۱8ا ۹۹۳۹: ۱ ک٭ ہ۷٤
 ۳55 یک <۶ ۹7۳۶ 21 35 1۱ ٠

 ھرئالا كثروارف| یو۹۹ أرکِإ ٦٦٦۳٣ ٴ٭چ٭ ج۲ ١×
 ی3 ۴۹۴۲ ک۹)57۴ 75 ۶۲۴ 5,۹7۹۰ 5515 (23)-ی5 ۲ 7
 ٭م ہ٭٭ رن ×× ×× صد١ ت35 حَُإ ×۰, -:۱7 ہ

 ۳۲۳ ۶1۵ ۴17۶ 7۳آ ۱۶۲ 77۳5.۱ مرکا 8۳۰۳۲۰۷ 36
 مہ 8-۹ 8 ۹:۳ ×57 ۱٥7 511۴5 5۳۹۰۴۶ ۹۳ہ ۳ ۳۷٢

 ہ 2ک ہ8 :۱۳۳۳ ی9801 >1 ۴۱۳۶53 *82۳۳۳ ۴7) ۱

 مج. 5 ٣۰٢٥5۹ 3۶7ہ ہہ. >5 ہ٣ "٭
 یکنکس

 رلقلای ےک یزآا حج. قو ٭ج حج ھ٭٭ بو
 تچ7 ۴۱ 519. ۰۳۳۴ ×۳۳ ۴۶٣۰ 57۴ ۲۳٣ج ××.



 ہ1 1 -- ر717 ۱۷ًَ 

 ٹیم5۱ ۳ ہک کی مچ ۶۳ ۶۴ ٭قی ہ۱۶ ٤

 ب٣ <×7٭ ×31 7× ۱۰۹ ×7٭ ۰ لاَ

 یب اب مم ۰.5۳۳ ٦> ہہ دہ” ٭ ۰۷ ۱ ۴۰ ۳۷۳۰ 7۶
 "جم جچہ ہچعب مو٭ه و )۳3 ٥٥٥6۵ ×× 8 "٤"

 ۲۹×8 ۲۷۰۳۶ ک۹۹ ۹1۹111۳1 3) 71۹11۳۴۹ 7
 ہو ۳ ××, 6۱ 3ج ۹۲ 5۹6 ×۲۷ 25 ۱۲۰ ہ۲ (1۹ 5

 ہإژ ۹۳5 -م-(۸14 51 7 ۹|

 ةَيِاَقلااََقنتَل - عفس یو ۰۲ ۴12551۳8 3۶۴971۱ ةَيِمَأت
 ×3۷ ہ۳۲ م۶۶7۹ 2۶8711۰7 9353۱۹۰-۳۰۹ کت (۳۰۹۰۳۴ 77

 7۱ ۴7۶۰۳ 517 ۴1 ,7 515 ٥5 ٢٦915

7 7 8۴[ 

 تکئاَو نت ہم 7ت یع 33) 0 (38)-ہ ۳۴)
 ۳۹۱ 57۴ م۹ ۳۶۱ ۳71 ۳ ]>۳ ۴۹۹ ٦ ک۹۰ 7 9۹
 ]۳۳۳ ۵۶-۳ 5۱۳۳۹ ۱۰۴۳۴, کت5 1 557 0 ۴

 تیرا

 أػک۵۶۰۰ ہ7 ٭5 255 ۱٥۶۲ 5 ٢۱ 855م 5اک 815۹91 (58)

 ۔ی (895175۶۰ 75815 (7ا8) ۹:۹( ؛ ۹۹ ٭٭4 ھ٣٣

 ڈَےے <7 مو ۰۲8م کو ہہ جم ((9م[٭9آ 55۱ 5 ہک

 ٹہج٭ج "ق) :۰ ہم ٭م۱ ہں وم ٭8۲ "٢ہ ٭

 ۔ّہج-ہ75 ہ۳۹ 5 (7] 7۹۶ 368 7۱

 ×٭ 1م ہ۰٥ ہ7۳: 355 ۴(, ۳( ۹9۲8۱ ٠٥٥٥
 يەج×3< ی٤8۳۷ ہم ۴ ۳۰۱۹۳۴ ہم ہ3۰

 5 ۱۴۰ 7۴-7-7777 ی ۲5۳ ۲1 ۶۵ ۱۹3 ۵57۹ (013۱۹۳۹
 جچو ۷× ×.٭م٭ ہ55 1:1۶

 ]57 5:5 ۹۵ ۳ ی۰ 8 ۹07ہ, ۹5 ۰۳5
 م9 ۹18۹۱ 58 ۹۳ 5۹ ھ155 (6قا1)۔ک٭3 415
 5 ہد. (96۷) یک 5 ہک 67۳5 78 81

۴۹۲57 

8 9 

 ٣× ج5 : ٭٭ 8) 65۰ (جم8)-ی<٭ 5 ۹۹٣۳۳
 ہ٭5<٭ ہى:) ب.٭ فقفقفع]۱5۳ہی "بج يا م مہ
 71۹1 ۰۲۶۳ ۱ ی۴ 277 )۳۴ ۶۳۴ ۹۹۴87 (ئ5۳ 7
 ۳*8 یھ برصم ہہ 8۹9۹ ۳م ۱ ۳۳۰۴ ۹۳۰۷۲۱ٛ 7
 ۹ك 5:5 یک ق۲ ۴۶۹ 7۹37 ۱ ف٦ ی ۶۰7۳5۹ 5۲۰7 58 ٭

 189 3۳ ہ ×8۳. یص٭ ۳۳۴ ۲٣۳77 ب۳٣۹ ٭۰۳) رڑ
 دہقءاو ٭ ی۱37۲ 5۹9۶5 یەیر ٭٭٭ یب8 ۹۶۹۱ ۹

 ج۹ مہ مہ وتي-+ہ ٭ہہ ی۹۱۳۹ 1ر
 3ج کی35۹ 97 ٭ڈا)ی ہ مہ بب٭ م۲۳۹ 8 ہی
 چچ مت وہ۰: 78+ مج 38 ج٭۱ ہہ و٭ 1858

389۹ 

 ۹۸ ةتتبلا ۔۹<رادقلا ×۔۵ ۳۰٣ مع

 ا ہوئعَلا یئاوللو.-۔-۔ ضا
 1 ةليَل ضر دلا دلا كيردا اول یی ما اکا ٠

 ا ۔ دہ شکل ےس یا . 0 7 : 1 ڈر ٹکرا حی ول سا یئ نخ غوترنڈاپ
 ٦ ہوتعؤلا نیخڑلاوڈلا وس شپ ا

 ٦ نس نرڈلاو پلا ھا نما ھن نرولا نکیرول
 7 ےل یم 2ر ھم دس ْٰن ہا قض وس یس ود ۱س 5 ےہ 5

 در - ۱ تورفطنا فحصاواتی ڈرا نو لوسر 0دن پیلا مھدی یح

 م1 ۔۔ے قی ہی سک ہہ بس ۔ و ۔ںے 69 02.
 ٦ نیابْیلاارتنا زا قا عش شام 7
 ا[ هللااو یل اوم دلا وت جام یب 7
 ۔| ٤وکولااوت اد والا او قت امت حڈ نیلا دل نیصلغ ا7
 ۔إ پول لا نواز سک زا تگ ةَمَلا و لو ٣
 | ۂنیرئزک كا نرضتمرو زنا.

 مد جہ ہثوعورج جو٭ ہوچر++ 9)8 ہجر ء5٣ ج

 ا٣ ری ایچ ایچ 7 س3 777 ۳ی مرا چہ یار نت
٣۴ 

 وو چو

 ۶)٣73 ٠7 77 ء
 وہ جج ہ آو وو چ5ع5 )ج۳ وچع.۔

 مر ڈو صہ٭< ۹ہ "ور جج ہر مر ×۔قیچ ٭ڈ٭ 5
 5 چحك+ 7 مر ە:ےہجو جب ںج "وچ م٭ ب٭٭ ہ٭ مر
 یہ جر "۳+ چہ مر ٭۰ہ7۲ < ٭٭ ہ۳9 ٭7 7

 وہ7 کہ ر7۳7 ر مےر یز م857 جہ جے وہ قت
 جنر تنگی

7015 
 )3ہ و٭ق)ک۶ ۷ ×

 ]ی7 ]7 ۹ آپ 7ج 77ہ وع .-
 مر چ8 وہ چےیچج ہو بر ہچَ ]ج7 و و”
 2777 و 77 ہی 7 چرا تا یا۰ ہہر میز
 ا چیچہ بچ ہ77. 7۱ ا7 تچ۳ 8۳ 77, مز
 حج مے 3ق! چجوہوچ ر یر بج 35ی٭ وو چہ 8چچچ
 ٭ہ۳۴ مہ ۴۳ 57۳۳7 چہ ٭ 7 بج ہہ رو ہوی٭ر یر

 یررہوک یو چہ "ہہ مچججُ]أس جج جی م یو  ٭*6 7
 ب۳ 6۹ت)ہ٭ ×۹7 یو۳ .ھ٭ ہ-> ٭ہرہ٭+ جو یجب دہ ۳ر
 ہر ہتہج ×ڑچ ھر میر ہہ و اڑ. ج٭آ 7
 7۳۳. ۹ 7577 ۳977 و )ر٭.۱ رے ہ7

 تفز



 الا ےہ : ۱ وت حہ< ہ۳ تا ۸

 یب ےا5 ک٭ ہ -حس٭ (86 8.3 ہے وے

 عممجا81)

 75 ہ۷۹ مج ہک ._× ہ..×.× (۰۳۶) ۰4 ةلیل اورحت
 ناضمر نم رخاوالا رشعلا یف ردقلا ہا, ہہ ح٣ ٣٣

 -ج)٭ ۹×۳ ۳۴ ۱8× ۴۳۳١ہ -.٢٢۴ 86٦٣7" اھربلطان
 اھنم رتولا یف 5 م٣ ٣ح مم 8|۹ ۴

 جہ ے (××٢٭3)

 رشلاِءایلخ هللا ک ہہ ہ۳ ء88 8۳ ×۲ ہک

 ب33 + ؟۳ٍہ ×جےج+ي عت ۰ يا ی3 یج 7ك یم

 ۹1 5,55۹ 5۱۰۳5۲۴ 1 ]7 چچ٭ 1 ۱۹3۰ ۳٣×
 8. -9۳5:۰7 185177 ی۴ 36 35ج ہ۱ 5۶ : )3۴
 5مر۔م 5 م۵ أ۲ ٭٭۱ 1397 ی3 5۶ ۹۲۲۹ ہ,. ک 6
 مہمان ہا ہ۲۳ ۳ (75]۴ 7۹7۹7۳۴ ۱1۸۸177

 ٣۹۶7 ۹۹۰5۹ 855۱ 505 |7٦ بہ ۶3۹3 ۲ ): 8٣۶۰۱
۱ 5۲۹5۹75 

 مو ط٢ ۱۳۳ ۲۳×۹ 3< ج۴ ۱ ۰ ٠۰-۳
 ہ۶۸ یار <۴ ہد 7 ]ّٹ]ق< یقہ) ]۰ ء7۳

 (3ج27ر-2ْ >5۳۳ہ۰ ہآ ۱۱۲۳۹, ٭٭ دت ۹ 75

 ت8 2810 ی۰ × >8 7 ۰)۹۹3 <۱ (۴:77۳] ۳۰

 |٣ 0517-7 177 ۴ .(ی×٭۹))

 مولا وڈلمنا لوک - حور ۹ ا ہ٭ ہ۰ ٭×]أم٭۱
 50 کہ. ۲٣۰-۳٣۴× 15۹1۹ م۲۷٣۳ 8738 بج

 ۹۹۹۳۰ ۳۳5۹۹ ۴۰ یو۹ ج6 ٭ق.ر-ص. 0× ۹۹۹۱ ج6

 ٣۹ ١ 777۹ 7۳7 97۹ ,9۲۴ ٣۳۱90 .۔(3×3۷)

 را ئی اب ہجہ ۰ "جم ٭ج مج

 ×۹9. ۹۶۰۸۸ ہم ؟1 9۹۳ ہ٭٭٭ م۱ م٭ ہ٢۹

 7787 د۶ غلم یو >۳ >۰ ۳ ی ۳۹ ۳۳۸۲8۸ ہ
 ی۹ ات ۹3ہ جج <. 8.ہم ہ می ہر  ے

 ع۱۲ہج7)

 وا "ک8. یک 318 ٥8× ×18, ۴۵ ج۱ ی-< 6ت7

 ٭ج ہق ےچوقر م٭ م٭ و” رحنئلنب و
 >8 ہم ہک مم چے-مج٭ ۰۰ درج ×1 << بر ٭

 1۹3۹75 ۹۲۹ 5:5۸ ٭٭ ے(3×]3۳)

 رنلارلمیَحم ہٹا حج. و3 ٭ و8
 ما 1۹۳۴ ۹۰ 355 ۶: ۱۹۰ م×٭٭ ×× +9 چ۱
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 د۹7 ک7 775 جرم 85 چک 6
 ہ۲. ۳7۳ ۵ ×57 "م۴ ۳۹۳۳۳۶ <7 ۱ ۳ ×3 ۴۳۲٣

 هہ ۹. >٭93۱ 5۳ ج ٭ججی ٭ي ب٭ج٭ہ

 ٭ <1 ت۹ مہ ت۶ ۹۰,3۱ ۱۰۲١" ×٭ ×78 ہ ۴۰۷[.

 55 ت57 ۳ 5م م8 وک ٭ر٭ ہ 3۳۳۰ ہ5

 د۳۳ مد دت ×90 وج دہ دس

 27۰ مج و تہہ ة رو٭ ۹۴۱ ]یی ۱ ہہ ص6
 255۱۰۰۴ ×7 ہہ ×].ہو جہ ×۸ 083ر ے۱3

 9:5 ۴٦۹" ۴۲ : 77ہ ی٭ ٛ٭٭ ×!ج٭ہ <<
 ہی مج ۳ ی ۹۰5 ۹۲۲۲57۱ ۹5 ×٣ر ۴ .٣٣×۱ ٥

 کج ''ہبراجص- چک ٭۱ ۱! 8ت ۹.5۱1 ج۱ ہہ .
 471731۳ ۹۴ : ک *٭1136 76ہ۳-۰٭ م٣. م۰۰ ہ5 ہہ
 5۷۳۳ 7۲ ۳۹ ۱۳ یو *ز×؟ ]۳+ م٭ >۳ ہ مز ×].ھک٭وک

 8۴ ١ ہ ی۹ 8ہ. ٭٭٭ےو 3 ۳ ہہ ب٣۳.
 7154 ٭ ۱

 ۳۸۹ 8۲۲۴ ت۹ "55 ی۹۰ ۹۳۰۰ 2ی وج ۱۹ 83

 *ج۲[3 وج ٭٭ک8٭1٭ ۹۰8 98۴ ںجچ ۴ ہہ ء۹

 مح 59۰ ۴ 5585 ۴۶ 55۱ ۹۲۳ 5٥٤٠ر٭ ×ا)۰٣۲۳ ٭٭×٥

 ہہ 10 1 16 <۰ 8۳ م۰۰ ۴ ١)
 7, ی۳. کی 55 (٭ ×چ ۳۹۳۹, 519 ۶۳۷ ہ۱ 6 7

 7۳ (عا:ر-ہ٭ 3ج ہ3 ۳۴5 جہ مج٭ ب7۰

 ہ۰۴ ٭٭ <۱ 5 ٦< 3ہ. .3٢۳۵٣8 ٣۹ہ5٭ <
 1851196 ج۱ر ےب. (چچ3)

 رآ نک یم لاَقیَف نژرزشُمانماتِا کر ُش لیلا لِلَرتالا
 اک 5ى نِیاَرَمَا وتححم

 ک 5۲97115 ۶119183 ۹۹۱ ×5. ےہ ۶۰ 8۰ ہق]) 7ےہ
 +-تہ 865 بہ ي١ ہ۹ یہ6 حی

 کش لَا کوہ ۹۹۲ ٣ ۱ ٘مت مت یو ۹ 8ہم ×
 بسا ۹۱-۲ ٹ1 ۹۹۹ ہم, 6
 ۹۹۹5۹ ۹۳ ہ *یق٭ ج٣ ×5 3ي م١

 ل5 7۹ کا1 ۹۰۳ چہ7۰ ×٭مئجے جی 85۶7۰5 5۹5۱ ٭ 7
 5۳۳ (ج)ر-ی۶ ت7 یو ×۳ ۶۲ ۶] ×7 ر 7)۹۹۳3 ّ٭۹ہہ٭

 77[, ۳۲.۴-.۳۹]8 >] اچ جہ ہ١۶ ۳٣× یب ×۱ ۰7۰7

 لک !اج5۳۲۳۴۴ ۴ 7۰۴ ۴7۱ ٭ج 3.×3) را ×۰

 ٭٭ ہہ ک5۹ م5۹7۰ ۹۰۰1 ۴۴ج 67 ۰
 ۹5 105۴ ۹۹۹ 2۲۴ ۴۶ا 579, 7197) ۹97 ×85 ۹۰۳۳ ٭
 م۹ "م۲۳۰5 ۲۰7 م۴ "۶۰ م۱ چک ہ۳۶ 8-۴

 91۳57 ۴۴۰۹۹5 5ئ (۱

 ۔0ےچرو ٠٦ ٭1 ٣ م۳۳۳ *٣جہ وج ۱ جج
 ب٭٭) ٥ ۹۴ مج ہ 0× ×۱× ۱ 7چ ×نج "وج

 7ں ہ87 85( تاک ی٤ ٭٣ ٭ترج مئو× ہم6
 ہ۱ ۶ ۱۷۹۹۰ ہہ. ٥۰| تاکہ 8ج5 ہہ ہ5 ہ
 ١۹-× ۹۹37۶ 1۳۳۹ ×۳ ۶۶) ۴. 7۲۷ 57 : 77۴5 ب٭ (ک

 515۷ ۹۶ ہ3: 93۰: ہ "م٠آ 8۳ ہک ۶ج ۱ دجہہرج 2.

 ۹ ۹ہ ×3۱ <3 87 یو ۲ 8جج مچچہ
 3۳9 ×٭جج٭٭ ٭ہ7ج 8٣۰> ٭ہ٭ج ]۴ ٭"بےچوویچ

 3۰۰. م٦ م٣ج مج و۳٣ و۳٢5 ید ہک

 377۲1 +8۹۹۰ ہہ ہ۹۱ 5(۱, ہ6۹ ×حج)]و 8-۷
 موج پہ ۳٣. م٦ ۹ب ۳98 یک ہ۱0 ہى
 ا81۳۹ ے77 ک ٣3× "۱۹۹ ۴۰ہ ۱۰۲ 7×77 ×۰ یدیر۔ہ٭



 ہکجج

 (ج5) ×۳۳ 9و۹, ڈا د55 مال ۲۸8 5۹ کم ثاو 0۹
 -]٭ ) ۶95 5۱ ب357 ۶۳۴۰ 51٢۴ یل 7

 چور جہ ۴ ۹۹۲ ×٭٭ ۰ لعن وُەيفتنَيْلِبقنِماوناکَو
 اورَٹکَنیْوَلا ۹, ۶ ۴۳۳۱ ×٭مج (×5)۔ 6
 ہک کپ 519۹ ۳۶۰۴77 152 ک4۹ ۲ ۳117۶ 8 78

 م۲7۹۲ >9. 5۹۹ ث۹ ۱57 51۴ 5۳۹۹۴۰ 1 ۴1٤
 ×0 ۳ "ق١ موک ہ "م١۴ 8۹ وجہ ۲3۲۷۹۷۰ ۳)

 ۱ م۹1 م٭۱۰۹۹) ا551 ۰۰۳۹7۲۳ ۹۹۳5 ۰ ۴ 758
 ۹+ ×۲۰ ء۹۳۴۱ م٭ 5ب 96 55 ۹,8۹ ۹5۹ ۳۳۹۹,
 6ج8 یم مج "موہ ۱ ۲ 5ا5 >8 ع۹,

۱ ۴ ۱۹81 5151195 

 -ج٭٭. ])ہ35۴ (58)۔ی. ہ۳٣ ]1 ۹۹ ٣٣
 >5 5ا۹ 7 ۱م ۳ تو ٣ک أ ٣۰ مە) 16 08
 ڈے ۰ ۳7ہ ٭٭ 5۴۱ ۹۹ ۴۳5 6 6906

 ہہم فو ۹7۳ ی >--۳۶ ۹۹ ٤.۰
 ہں کاظم شا تلک ۹۴۹ 9۴۹ ۴ ۹ 769 ےہ

 )ہ1. 77آ 2] (۱1 9 17172 2791. 9۹1 5131 ۹و۴۶ ۳۹
 2375 ۱۷۹۷) ۹۰7۳5 د 37آ 15۳۹ 1۸ ×95 , 7۴
 ۹7(, ]5۳۹ ۲۶۳٣ ہ 5٢ ۹ ٭۲ ہکآ 51۲۳۶ ۰۳۳۲ 7
 )۳ مہ ۱758۲578 152 ؛ 7۹15 گا1 یو ۴×7۳ یج.ی

 5. ا۴ ۳8۰۴ ہ۴ ھ۱۰۹ 5۹۹۷۹, .۰۱۹) 9۲۳۰۴ ۴7
 5 0 ۹ ×ت جت ہد مات ہمز ۹.۰۳ ۱۰ م۳۴ ۸۹۰

 ٭9 ۹۹۰ ۲۳۰۰۲۳ 71۲۴۹ 5۲۴ ۱

.6 182 0۱۳۱۳ ۹۹× )971۰۹7 
 د۳. م۰ 96۱ ٭ہ×تب ج۴۲۳ 5ج۹ ۴۶ گی۳۵۱۱۹

 ۹7ہ ت6 ۲۹ ×3 52, 55 د۰ 5۴۷۳ ات ہہ جو

 ج*  َنايَشلاَءْكْلا لمآ نماَومکتْيَلا کیل * ح۱

 ت2ا عر کژیذد ا. ۹۰-۳۳۳ 8۲۳ 7
 ے٭ہبصب-۱ ٣ہ : 2۶ ٠1۳ ۲ ۹ ب۰۹۲ ۹711 ۹۳۳ م٭
 بج میي× می. ہ ۱۳۳ ۳۱ ۵3۰ ۱)۹9۹ ت5, کتا (۳۴
 ۹ج و٣٣۳ ےہ ٭[8ہ حور. ٭٭٭۱ <-چتے٭ ٭

 سےہج وج1 ××٭ ۳۰ 53۱۳۰ 58۱ ۱81827 ةمیق
 بتک ۔یو م۲۰۷۰ ×۴, یو 2ص٭ ۲ مب.8۵) 1۹۰۹-9۳۶ ج6 ۹۲
 جہ ×۲٭٭٭ ٭×ہ ی5 مہ مر-5) ×3٭ ء۰ ۹-6
 7٭ل2)6-۴, 1 59 1 ٭ ۷7۳ ٭ر-<. ۶۲۷۱۵۶ ۱۱6۹ ۱۹۳-۴

 بج ٣٣۰ 5۶1 ۳858 ۱۳آ "ئ۱ ۹6 ۹۹۴ ۳1 ٢
۹ 

 دس

 و5۱ ۳۰٣.۶ ۳٢ت ۳۴٣۹ ۰۳۲ ٭زت ا۹۴5 ×7 7۱
 آہ "قع ۹ج ہ وج3 ئہ٣٣ ۹1۹۹ 3ہجچ٭

 ۹ 00× ہی ڈو واہ ب6 قر × ۷8آ چک ہ
 ںسوجج ےمرو ہ[5>٭پ مج جی ّ--ج ۳ ×ما ۱
 کو۰17 ۹ 77۴ ۲, ک5 151۹ب 3 5۹17 ٭۳۳۴ "جب ۳
 جب٭ ہ1. ۳ موہ! ے٤ ۰۴ 8٥۲٣۰ ہ۹ مم
 ہو۰ ۳آ ۱۹ ۶۳۲۷ 57۳75 2۹۷۳ ۰۰17 ۱۹7 ۶1 ہ۳٢ے۔(ک)
 *-مجو٭ تو درک و50 ۹7۳ ۴۴۴ ٛ٭٭٭ 5ا 8۶

 38۰۳ ۶ ب۹۴ 3ر ووووک (ہ8) ×× "18+ ۱
 آج مْوکعرمو موجاط وجمو٭رک قی۶3 3ي1] ۴ ۱

 تچ۱ ک9۱ ۹۳۲:12 231 ۱۳۰۳ 5 (۶۳ *([۵۳ (747156]5 1 7
 >. ۴ ۷ “19 ۰19۷۳۳189 تو ےبقل8 ×ز ب۹

 ۔رجت یبہ 9ک ۹۹۲ 55۱ 5ا5 ۶۹3۳ 7811۹56 (7۶
 درک ۔ژورو چی یہ015 ×۳ و35 5۱| فحص “ئ۳ ةفیحص
 ک3 38511 ۰1 م۳٭ م۶ ۳۳7:186 8895 ٭٭ ہ9
 0ن ٭9 ×3)٭ ۱ بت ×8 باک ہو ]86ص ۱ یو ×۲ 8۰8 ج6 ۱
 یڑڑ٭ 9ک [(۴ك۳ ٭ ->ے)٭×إ >×۳۲ہ۳7+۱ 1۹5۹ ۳۴٣ م×٦ جم

 لزرحص-۹ 7 9۲۳۴۱ ہجحصح ی۰ 8ہ ۹5 طا نشو
 یس ۹۹۹16 ک 9۳۹ (8۴8۷] 515715:۱:01۹05 اھیف ۹88 7

 و١۹

 ۷1۳.۹ ت۹ ك5 ہے 19+ ۹-5-1۹۳۹ *137
 د9۰ ۴)۹ ۹985۱۳۴ ہ۷٥٢ 3۴ 83۷ ٹچ ٭ح

 ن۳. (82 1۱۲١ *۳۴ ]۶)5 ۳۴|۴ ا1 ۴۴ ×7 ۳
 ے5۱ 5ان )1۷ ۱۶۱۹7۴1 5119 م۴ جج ھ۴7۳۷
 ییہ ]ج× ۱ ۷ ۳ک” 192 5۲۷۹۲ ۴(۰ >75)٭) ء۱۰ ۴
 لا1 ۱ ا. م۳۳ 887۳ 71۲۳. 5۱ ۹۲ ۶۹)78 7
 ۔]ماجت وا ہي ۱ م٣۷1. ۶51۳ *81۴ (71۰) ۶۳ ×8)٭۱ ہہ٭
 چ ہیک یج <ہززٹ مج ہ۹۳ ۱ ×۸ >5 ر٦ ٭ 7<

 ح۲ ٭۲۶ ہ 578+099 ۴1۳۳۱

 دِل مال ِْهَج نیلا بلا خدا دِزَلا قمر
 یم کج ۴۴ ب۹۶ ۹3:3) ٭ ۲۹3 ۱۱۱ 7یک (>35)--7
 ہ29 <۴ ۹۰۰۳۰۰ ۰۳۰ ڈا ×75. 7
 یجب ۲۳٣| مججحر بج ہ۳٢ كػ۵)×و ہ٭ہَّ <ء 7

 ٭7۴ (75) ک53 88ے. 53 ۹۳ ۹۳۳ ۹٭۹٤٦۲:٠] ہ 97

 یودور مد و ہچآک سچ )5۷ 8۱۰ 3888 67+
 7۳] ۹ ۹371۰1 ٥۶3۱۶ ۹9۲95 16۶ ۹] جہ ۳۳ ۳۰×۱ 878-رآ



 ا

51419 1747 79 

 او معشا یت فی ۳۰ 873۲۳ 8 اے

 ہم٭لل٭ ×۰ >55.1 ٭٭) 3. ]6ق.- ×۱ ہ7 ہ۳ 7
 3٠آ (31:) (۴ مج 7 رک (>5) ٣٠۴۳ : ا۴ 7

 ٭پ377٭ 53ہ٭٭ مج ۹۹ : انجلا لما ای (ھي 5چ 030۴)

 580۹ 5ا91 54716 ٥۲۹ كيدی یف ەلک ریخ او كيیدعسو انبر كيبل

 ے ۳۷۳۰ ۲۳۶٣۳۳۱* 577 ہ9 ی۹۰۲۰ ہ۷۰ ت57
 5٭ت ٠ج۱ ٣۳ ۹۳۹7۶ ۹۶۷۸ 5۱ تب

 8۲۹7, متیضر لع یم ۳ >8۶ ہ1 65۴ ہی.
 55۴۹ ۶۱۹147711۲1۶14 ! ی٭9 715 71 7:01۹ 1۴ 78311 ۶۴

 ہا ۹۷۷۸۲۳۰ یا۶ >۹ ۴۳۳۰۲۸, 5۱ ۳ ء٦ )ت ء8 7٤

 3۹۹۹. 57 ہم۹ "8ي 3ت ہم 85 8

 ہم۷۹٣۰١۳ 1٥8 5۸7 75 15۶ "35۱ ہہہ٭ئ ۹۷۳۹ 7۶7

 2ک 7 7 )757>3 ,)7۸۳۷(-٢

 58157 5۲17154 ۴ ہ۹, ×5 تہ, 4)5339 ۹15 7

 >9 <۱ ۶۴] ٭ ٭۲۶ ہہ 5چ57 دت ید3۷ 5١ ك5
 ۳۳ 6 مم۴ د(آک >6 7 ھہج) ما ج ×۳۰ (۲۳ 1۱

 5۲7 ۹۷۲ ٭5او۳77 >6 8چ م٭ ٭۴٭۰۴ ٦
 57۵7۹ ی5 ہر ۱5اقظآ ی< .۴ 55 د۳۰)٭ .5۰۳) ۹ ×۷٣:×۳۳ج×۲ ٭ز×آ

 851 ف5۰ 3۳۴ ۳] ۳۳)ک 71 ۹۲۱۱ ک*۸٠) >55 7۴ ہ5 وچ
 81۹1 ×۳7۳5۱ 5۹5۹:1 7جآ ہ۳۳ ہرے (>2)-ہ جم

 جہ ٭٭۱1 ×۰: یکم كر َكيلِقيتَوَلَم ۹ 8
 ت11 51 ۹۲۰۳ ی××٭ <3 7۳ م۹۹, ۶> ۹۱۰۱۳۴ ۱٣۳۰

۴ 523۲۹ 1۹1۱ ۹۹7۳۹ 5۷۹ 71 ۹357 1)۹ )۱۷ ۴:13۳۰  
 ٦1۶ 305۴ +5 ہت (>33) ۴۶۱۲۴5 : 51 77 )5 ×× >.

 ۹ 77, ١5 ۳ ٣۰۳٣۰ ج4 757 ×× ۱3×۷

 یک یمن لک ہو 5 چ5 ٥ ۰× ٢
 ےت× وج۰ ہروآ]٭0) 7۳5ہ ہمم×-- 5 1۷ تن ]ج ییج

 ٹ٦ ×. ا۹6 6 ٭٭٭۱ 3٭ :۹) ٣ ہ ہ.56 ۷ج5 5,

 515 ةیَسح ۹91 55 7 193۰ 7۴158 5771817۹ ×٦ز ٥ >٥٭) ہج٭

 ٭ و.٭٭)۶۰ 3ہ]8, 5۲۳۳ ۃیشخ ۹۲ ج۱ یے ہ6 ہہ

 ٦جب ٭ ٭ 7< ×37 >5 >6 7٥8۰ہ مت ہ١ جج ٣

 67 >۴ تبجم ×× جج وو ٭ 885 ٭و٭
 م۲۷۷۴ 6 19۳7 ۹۹۹7 ۶۰ ۱

 نامہ
 ایل ان ز شضرالا باز ل زاد -- ٭٣٭ د٭٭ ۶:۷۰۱ ٭٭٭ ٭ر.۶٭ج
 چ-] ہ٭ یس ٢ اچتو عی ہ۹٣ 3*۶ چپ

 <6۳۸۳ ]ہک ک ۹۳۳۲ ہ۳[ ۳کہ5 ۱×5۲ ت۲۰ 6
 )۳7٭ق3آ چٍج-.-ج ٭ج جم٭ 518ع مج مج ج83

 95ہ ہد 1ت7 ہ ً<٭۹78۳۰۲۰ج 37ت ی ۴ 8ہ ہ
 5157 ہ۰ مہم پ-.م "و يہ ہم یو 83ہ

 ےج-٭ ۷ ہ1۹9018 7851۹۹5 .8٢1۹۹۱۹٣۴ ک*[5 ٠۹۳۲۰

 ر06

 اى
 1 نیا مم ۱ 77 ےہ ھ وج ںیرص ےس ےک

 ٣ 1ت 7 یتا یف ت

 ہ رْبعؤلا شش
 ٦  8باهلاما ض الا سے 1 حا اھت اڑلز ضْرأَلا یلزلُز :

 نام امراِعَا ثيَع 7 لم ان دتا ناس لا

 2 انکا سالار انس نمو تال یش كر

 نا 0 ملا :

 ۱ شا ئل ےس و
 با یض بے لاک ںف ات ںوملا اف ص تر ںیلاو

 | تلاش عت ہي حت انہ وا
 ) ۔ٴئو ےہ وصػ ںو ۵ و ١ اع ےکا ماں مک

 مادیپ 2ار پیر او تر ںع ھتواك وک دول :
 دیک کو ۰.٦ ےب

 5 رپ رہ رخ ا
 ٴ 3 0 7 3 5

 رک ماہ رک 2 وئاپ صنم رھا ھک

 مر و ۳ہ 575 ٭ ×۹ جج د2: ہجر مر ہج

 ہہ ص7۳ ۶3]75) 2۹77۱ 97 27۹77 ۹7۳+ 7۰۹ ر ہیچ
 7۷ 2ک ج7 یھ دو ہی7 یا 777ر یت ی7 7 ٢

 تک ۶7۹7 ا ا 1

7237۳۶۲ 
 ا زا ا اب ت7

 ۔یہ ڈوسوج ہ کو ]۳× ہور ]ہہ ہج
 مر :٭ج /97) یرو ٭ج یک مک جی مر جج قہ یو ہمچ]
 یو جج مہ یر یجب وہ وج بج 5 5۰۶ یر ۶ہ یم یرچ
 ۔ت جہ ]وم یر ڈروو ہمہ وج1٭٭ک !یرجچ ہ٭×
 "+۱ مر م5+ وچ+ 8[ ؟ك یجب رجب وی یر و
 و7 ۳ 7۹۳7 تر ہہ وہ مج جو 7۹ چہ چو
 ات ۰۷۳ حر یجب مج بب وج ٭ مج جو و

 +(+97۳0تتس

 ڈی ہ5۷
 ۴ڑ ۱۹2 777 د۰

 ۔ملہجڈچب]!ررو ہبآ !)ہ چرچ ۲ہ وج
 مر ٭٭ جگ وج ٭+ بیچ یرز بج +7 چ7ور
 وچ یجہ جہ چہ یز بی  ببیہہ بجہہ٭
 بجت7٭ہ مر < ×چہ ہہ ×× 59 ی۶ج مچ ےر ہبحج٭ج جج
 جج 7567 ۳ہ بج ید. میر ہمہ 7 یر ہ77 ھی
 ۔یح٭ مر بج مج بسر یہ مج و جت یر یجب مہ می

 ے۳7 77]۹)5 7 )



 قنہرجق) ہ ۷۷9) ۹۹ ]×۱ یتا ہا 5۳۹۶1۹5 1۳۳7۱
 ۔]7تت..٭ 5. ء۴۳ ٭7غ٭ثو ہ۔و مور یہ ج١ ۶۷ ڈمورو

 869۹ ےرج ۔*چ وج٭ہک ہ ۹۳ہی د۲م۳۴۱ ۴۹1 ۱ ۴۱۹۲ ۶۹۲۳۳۴ ہ
 نقحج م۔ا جو مد 9۳7و کک1 می 0۳95 ۹۴6 21۳ ہ ۶
 3515 21٦515 ۹3۲۴۱ ك۳[, ٦ ۲۸۹ ج١٤ ٣ ۲۹۹۶ ٭۳۳٣۲۲ 7
 ۱۹۰۷۷ ×۷5+ 6ہ. فو ر5٥ اٹتچہ ہد ٭و×
 ے۔آچد 581 ۶آ۱۳ر33۴1 .۴۹] 3۲75۱٥٦۶ 571*۹17 ك5 )٠۱۳ ,٥۲ ۹۳ا٣:

 ۔-حوڑوج ٢ ۳.۰۹ ۶۳ ۹* ۴ج < ۹۲۳۳۰ ٥×
 289 بر مد مقاو 3(0 ١۳۱( ۴۳ ۹۳۲۹۷ ٦

 بج رہ ۳ ×7 را +5۱ ۰۳۳۰ ہت ۰۳۳-۰۲۴ 7)1 5
 5< 59 7875 ک۱ 177 ×)اڈ :+9] ۴)6 ۹۹۹۳۴ 1 7
 م٤. ےل جج ۹ص جب ڈ ہہ 9ھ. یکكک

 ےب [۰ ٤۹ ( 3۰131 71517 ۱۲۹ ۴1 ٤۹۹۱۳] ۶٢
 37+ ×٭ ۳۴٣۳۳۰ 0۴ نک ہہ” م۵2 ٭٭ ×6 ج۱
 3 *ك ۳ک 7 مہ 5۹۹۶۲ 5ا۴٥ ی٭ 5آ
 ےک 3۴ جرات ہہ 0۳و م2۸٣ ×7> ۳۳, وو <
 ی٦ ۶۳ ۴, 55 *۹۱۲۷۹ >7, اگ ۴357 ۰ ۴
 ٤2ئ7)185 ۲۳۰1۹۰15 757 ۳ 5۴1 ا5 ۰۴ 7۱
 6 () کا١57 33097 ۹71576 ×1 ۹۴۲ 8 1 8
 بی ہراخ بر عو ۔۔ تایداع ئ6 رنع قے ٌہچک ا <۰

 تجہ ١ اُ م٥ تہب ہد >-× ٭ہٴ"٭ وج مج 5
 ۹77۲۴ ۹۹1 28| تایروم ×مچب[86 ءاربیا ہں 9چک ۱۳۹۴ 8
 وس مما ۱ ہمہ حڈبرآع ہ[۳۷ ۹۳۲ ۲۹۹] ۶7۳۶۱۲ ۹ا ۴۳ 85
 ج5 جوا 6 ۱ حد کو ٭ا "جم ۳۱۱۷۷۷ ۶9185 7ہ
 یتجب ٣۷۶ 577ہ. 1155 ا575۳ ما تب ہ) دو وج ی5

 ۴ ٭ ۱ تاریغم م0 راغا ہچعج 9چک ۱۹۹۹ 55۶1 ۴31

 ہر اْبُح و حج 8مہ۹ :ہتہم٭م ٭چ٭
 جب۱ د6 ۹٭٭۹ہ>د2: 933 ۹۰۳ 5۶۲ "ہ٢ ×۹ ٭

 حی ۱ ہ5 ہ0 ہو 39969 ٭ا5 یم موج  نرثا ×5 ۃراثا

 مح تدموچ ۱٠۳۲ و8 3ا۱٦ عقن و۲۴ ۹9۶ 57۱۷۰۳۹. ××٣
 یک کب ۳ ۳ 5 ہہ, 5۲59 ا 8ج و8 تہ جیک
 ہ۳. ٭م بہ۱ ٣۹۳۳ی: شش پا9 اکا وڑج+

 تب۱۱ ×راکک51 95 ۹0 ۴ ۱۰۳۳۴, >تا72 کتا ز۴ 3۳ 7٤
 >م٭ 5۱۷۷ )5 و7١۱ و8 3۶۳5 ۱

 اتم می طس ےب ح۹ ۹ "جہ ٭مز٭ (
 جہ مج هی ×٭ ×7 ×3 ید) مم, ہ٭ ٭ ہہ 5(1

 م5 ۲۹۰۲+ 7۴۹ 31۳۴۷ کا۹ ۴۴۰ ۳۴۲ 71۱

 ہج جج ہہہگ یر ٭<.٭ : ہ "وت ٭ہکچ
 بیج ہ۷٣ مم٣ وج مم ہا٭ ُدْييََل ١ ١٢

 تدوڑ3] حج ہو ہ۰ ہ مج "آ۹, ۹6 ۷۹۳۲۰۷۲۴ ۹
 ١٦× ک۴ ت٢ ×37 ۳۳۶ ۹11۳۳3) 1۱

 ٌِييََلِعيلا ِلَدَتَو ربخ ک8 "8۳۴ 75 1 ٣۴۴
 ڈ+ )۲۳۹ ریخ ۳51 7 م۹] 7جج ۲۷۹ :×بحح-ہ١ 3

 یو قتاجرو٭ 6ور ہہ٭ہ+ م۱ قط١ بجو نوچ
 ٭519)2] ۹۰۲۲۳۵ چڑوک م5 7۱۶۰۹۴۱۲۴ ہ3 ×3۰ :م-مج٭۴
 *او اک کچ ۹. 31۳96 31 1۹۲۳7۹ 57 ۰۴۳ ۴ 16
 <۸ ,م-×مکخ حکم ۹ 5۳۰ ]مج-م٭۳ ریخ جج ںچ

 خ ک۱ مج, ۴۲ ب۴ و85 8 انار ۔۔

 د83
 ا و بر عا ا کی زش اج ہہم رھا ھدایت ا کالی رخ دال ہل قد تے اج اف حج اج رش تن اھل اد یک یت رتن 7 ہم و نی وچ ا اہ یب کب کن رک و یک اب و

 ۳7۳۲۳5 ۴۹۹۱ ا3ج×) 1)2 *×ت×.۱-- (3۷5ر3))

 اتنا لا خَو -۔ وچ چوسرج ےب× .وچ× مد)
 ۹ح ۰ )8۹ ہا م656 ج۹ ۰۳٣۳-۳ ج۲ :جہ٭

 ججرڑچ ]جج ]5۱ ٹ٭ مہ وک ےہسچو ےن مج 55
 ٠7۳۹ ٢٦ہ ۲ ,[١ 7×۹. ْ 5رک٭ ۶ط وج ہی پو
 ۔3[0۰۶٣ ہہ ٭راخ ہجو5و ]0ج قو و -]چچ >؟ےہ
 7ا, ہ۲ 5ہ. 8 575 5 75 ۹ ۴۳۹ ۳۶۷۰ جاو
 م3۹ ×ط 2ک ماظز ہا. ۲ ۹۹۹. ۹9 ۶-7 1: ۹۱1:9
 ×ک )991۳ *۶ جیمزو اج بجرو ج۹۲۹ د۳۲ ج۴۰۹ و۷

 ٭(جچ۴۰۰۶)
 چا چرس ےہ

 ہرثاراحرقژَد لاعتم لمعت نم ہ07 ریخ چ6 قوی
 ۔ح٣ (۹1۳: 5تی ۱ ے0 -0ن٭ -]۳ حج چی ۱

 بج 7٦ وڈ مد جی ہجورچج مد ۳ج (]6۱ چ٭
 جےچوو ج جج ہروجی مک ۹ہ ١ (۶۵ وطوجغ "ہہ
 2۹9۶ (۳3] 733۱ ک ۹۳7ج ک ۹97۹ تجآ-.ت م۳ جو

 تک ۳۴) ۹۳۰۹۳ 5۴ .1 ۳ ۳۴:19۴ ٦۳× 53,٠
 ٹيج ہہ ٭ق ہما ×۱ م], ۹ تک 9۸ ف3
 ےہےربجو جو ج- *جج] *خمو +39۱ م۳ ×۲ ٭٦

 و76 ےہ ۳ ب5 ڑ3 >۴ ۹۱۹ ۳۹5
 2۳ رآک جحجج ہر کاکت٭ ھرج 1 ۳)557 ٥۲۰٠۳

 ڑ۳ مہ ٣ نا ۴0۳9 ۴ ت۳ ۹3۲۳۶ 711 77
 3إ ٭ح۳۰] آو 1 3)5 ۰9۹۶ 5ا (۴۳ >٭۰۸ 6 1١

 ٌرِئاَوَعَوَرَتلاَمْكَعْلَمِم ْنَمِم -- قو بو ہ٭ ك8 ۶ط
 کج ےج بج. (ہ۲۶۸۳۰۲] ٭!زرصص بج. (۵۱۰۰۰۳ 6 ز9)ا۹ ۲
 ےہ إ یا 23.۱1 ۴ 21۳۶75 ×۴ 5 5131۱9۳7 ۳ ۵1۳۹
 تچج ہ٭ ۳"و[8, ہ؛ زم يج 3ب وچ مرع ہ5
 ے٭ہہ27-۳٦۳ ۹۳۳۱۹ ۳۱۹ 3۴ (5۴) ج×٭ ۲۲۳۲

 یر .١6× 7۹, ک٦ م1۳۲۳ ۵۳۳۳۴۹ ۱۲۰۹۴۱ 5 6
 ٭ج مز << پ٭ ۹ ۴9آ ی۱ م۳ و 76-67 ہوا ٭یى

 می ۔ربیرک عو ہر -- (ئ۳ 28231 ہہہ×)

 ۔ہتحد ٭”أچچ ۹ص ٭جث×ى یز 1. ۰ م5۲ 4
 ورک 0/۳( ۶۹ہ 0۰۳ 'اورسچ ر جروک ہ۰ یچ)

 <ہ. ود ہج 7۷ ہر3 کی (382) ک 75+ ٠ بج
 ےچرر ہ ×٠ر٣۳۲۱ ۹۱۹ ۹55 ۱

 جہ ۳۳ ۹77۳ ۶7۳ یص) 185 بج ہر۲ 7.5
 -: (78) 721 197۳۳۴۲۰۳ ہر1۳9 ت۳, ہ21 ۹۹۳۳۴ (6

 ۹چآ

 ر21 11935

 ہ ےک 3 ×58 5۹2, 5۰۶ 53, ما. < ج5
 ج3ر دب۱۹59 ×ک “-ڑک1 57ا۳ ×-٭ 1)۹۹۹3 ک۰ 7 ۹۳۳۳۴.

 ۳ (2ج). 3×× ×۳ ٭ +۰۳ یر د۳ ×۴ ٣×
 ہ9 (ي۷2)

 ۹ -×اک ہ٭جچرک ڈ۲] ×او9٭ ح مات-+٭ ۳ ہہ
 ہہ ٭جحج ٭٭ ٭حج ٭٭ ٭ج ٭كجب مہ ى 8

 رم ہاخ وج ج۱ بح-٭٭ ٭8 ہ۹9 ۳(۱ ہ۲5
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 چی 1۳۰ دو ۳۹ بی دا. ہ-.ج]۴ .وڑج ور ہر
 ]۱ کت. -- (یہ) ×× وج۰ م۹۰۰۳ ہ٭٭ ی۹ ۹
 ک٭٭ ۳5-۱19 ۹ 'ہ3< چ5 715۱ “ا3 |۲ عو... 3۶۳ 1۱

 3ہ 11۹۰۷97 6 و ۴3۳ (:[۱

 ہ7۷ تا۰7 ۹۳۴۹

 روشلا قامرتمہادا ملنیالدا - ۳۴ 7 ۶ 817 ۹1
 یورو-.دو 5ہ -. دت مچ تہ 5)ک تا مور <<

 ےب 6 یہ ٭6 کک ۹13۶ کت۹ >۹ 551 5۴ ,٥
 ہ۸ >۳ ےچر ٣ے بچت ر وو ہ'!چٰحاقآ 6ئ ٭
 د۳۶ (8۳7 ۱۰۳۲۴ 296۰7۳ ک۰ ۹ ۳ت1 ۰1 1 ک۹

 ڈ ہو 3۶115 51 11۱

 عا ۴۲91

 ٠ک ک15 55۶5 97 6:59 ۳1 ک٭٭ 519) 3139 19۳

 <۳ ۹۳۰۹1 ا۲۰ ۶1112 ۹۸ 391۰1159 35۱۹۹۳۳۴۳ 77
 حب ۹9 ۹۱۳۲۳۳۷ ٭وآ ۹۷۲۰۳۳ وج5 مو 1۱

 م۲۹۲ ۳٣٣ ۸۰۹۲۳۳ ٣۹٣۶۱ 5 1٦۹ ٭۹ 8۳5 ×ت< ہہ
 ر8۳ <-.7۳52 ×7۳ >۰ ۳۷۴ می 55۳۳ ہہ ۲۳۷۳
 57ج ۹ا 2۹ ۱ ک۳۹ ت۰ ہ۶1 757 ۹ 1۳۶۲1 3187 ۹15]
 ۹56 89) 5۱9۹۶۳5 ٭وآ 53) ٭ ۴٣۶ *٭اوآ ۶ئ۳۲۱ ۱

 کو3۶12 ۳۳۳۳۷9 ٣۴ 7آ ۹ 8ی ۶آ 1۹11 7 77
 چکا و9 ہ۱ کی ٭.٭5 ٭ن ۲ ہہ 40۳۷ ٭کع 5
 دردرک ٭و- *اڑئآ 7۳6 ۹۳51۹ 3۶۳۲ 7تب ھ۲ )اا6 ڑوچ

 یہ بے ٭ج١ تاج ٭×ہر۹ہح ہہ ما ٭
 71۰۳۴ ۳٣۲۳.۰ ٭ >]ت]۳ و۳۴ ×13 6 1155۳ ۹۳۷
 ]ت5 ج:۱ ۳۳۴۹ 27۳۴7 ۳ڑ21) >٭. ٭ 'ہہ۳۴٣٭ ۳. ۴۴ ۸. (۴
 د(جک >۳11ت13 ہا8ً ؟!۲-ہذ۹۷76 ہم چو٭ ]مج ۱
 کاتئاک ک۳۷ ۳۰۹7 5۹, 6۳5 1۳۳1۹ 9۹1۴ 957۹ ۴91 1۳۹ --
 2۴۳1 55 11۱۷۷۹۷۷۷9 9 ک۹۴۲۳ ۱5٭] ۹13191 ۹ چ۳ 7۴۹
 7۳۷۳]٭ ۴۹۳ 1۷ ٦۱× ۴ ۹۹۰۳ ۹۲5ا395۳۴ڑ۹ ہے.
 7۳۷ ہ۴ 07 ۳ ۹776 551 ۳۷۳ ٭٭٭ (,) 1۱
 ج559 ہہ "ا9 >ت ہد 0. ٣٢٢۶٢6 ٭۔توک
 یی وے مق96 1+۲59 6 ہو >۰ -٭8-

1۱ .۹ 9.71 ۹1۶1 59[ 

 31 اجرک

 وا یتا رک ہلا - رثاکت ×6 ۃرثک حج تچی ر ک دبچو جج
 ۔محدا) مہ بر ۲.٣5 37 ۹۲۳۳ (3ع) 6 ۶۲۶ )٠53 (قا) ک
 ےجتو٭ م۲ ۱ص ×۶۶ دو 2۱۱۳ص1))۷ ۹۹۳۰۴۵ :ر۱ک< ۱
 ۔م۔ک×<× یر ے ٭ 2۲ہ ۱۹۰.۰] ×7 یدد) ۹. ٭6

 2377۰۷ (32) ک۳۰ ک 57۰ (53۶37ک5 ۴3ج ۹۰5 ٠× یو

 ٌَدْدْشلا نالے مہ يدقلا ناس
 ۱ تمل پسِ ہوی دونر تا
 ۱ رت تا

 ِ ہوُبجَْلا نیلا ہا وسسصۃ4-ےپ

 1 ۵ راقم كلرحأاَمو 6 ةعراتلاام نت هَراَتلا
 >] لالا ںیلنو ٥ توسل سیا شام ساٹلا نوکر مس
 0201 یت ا ام قا یشیلاف ا

 ہںوتحّيلا یتیلاا و س-ض 2
 ٦ یوسالف مرباعملامتدز یح را یٹلاکلا ا ے چرس پس ؟۶ےر لت ےس ہر -

 4 ملی ںوملینول ل9 ؟(ںوملعت یوسال6 یت 6نیملعت ا
 نوا عادات نا رش لا

 رونجنلا حت وت حاتم
 ے ےس 3 ھ  ن " ن 7 _ . 7 ۲

 نک رکپ کک رگ رک شہ رک : 0 مے

 مر ہہ ج چیہہ پ مہ ٭ ہر کہ ة5 5 نم)ر یچ
 ۳٦ج ×7 ک57 7 بہ6 جور +۶ نمرزر ہرزہ یرچہچ و یی قج

 یسک زہ ہی 7رچ قی

 ڈ9]م۲91

 جو ب5ی ٭۳۷7ک دذ

 ہہ ]یج]رجو ہ تو مور” ڈجچبچ دہ مو
 مر موروہمٗس 0. حر مرروریٹپرؤر خ۶ مر ۔ویرویوروڑ تأرحوک
 ہے۔۳ رک رت ا٦717 ۶ یر پر1 ہ۴ ۹ 7979:0 ہ9 جج ےر یچ
 کت 7۳7 7+ 77ی وعقزج ٹوجرو جیر یر ہبحم٭ ہج ہی ور
 ج٭ مر ہ 6وہ نج بج یر ْہج ]یو چپ مچ چپ
 مر بیج ہہ یب 9ور ممر پ 58 چجہ یب 7۶ یرر

8-1 

 77291 77رو
 حج بق. ہو ×

 ۔وحج ]برج ہ بتروج ور تہچوربچی ہ7 وچ
 مر و٭ ۱ج جو وہ ]بو و مر یا یو
 حج ہب ر۲ مر ہور جج ہى قر یرجوب ]وج
 ہجیج مم یر چی ءجچ یڑب ججو يج دور یب وو وچ مہ
 سب مر چپہچ جج : و5 یربہو 5ج۔ژ چہ یر حر یڑجو
 برج ٭ججچوتج جہ مز ہجوم ہى ہبہ وچ بیج
 ہہر ہونی یر بجو بج مرژاب+ہ یبہ بوبچچ دصتژیعوک

 661ر



 گ۹9:51 1821 :۲۹6)5573 ۹1۳ |

 نَتلا لََلَسَْل - ول ک5 5951 ی8 نہ 6۱
 نع رثاکتلا مکاھلا ام -- ج٣۳ یک ہ٣ ہ51 775 (۴۹۳۶
 87۳-27 ۳ك 8۷) 6,7۹ ۳۹ د٥ج۲۷۸ ۹715 م7

 >1 ك4٥٤۹)89 55 1۱

 یتا شءایتِرلََت -- 39 9۲ 8" یُیقلاَْيَع ک8
 ۰ م۲ 2577, ٦× 7۳۰ ۳۰۴ ×۴ ہ۴ ×۱ ۵ 1۹۹۳۶ 7
 3ف ۱ 7775 7 5۲۹۳ (عان) ۹۰ : ٭ج٢ (حئ) ۳.۹۴ وچ 6
 بچو ۳م58ب<٭ یہ فرج ہہ ا35 9۹ >۱۳۳ ۴

 رے ]می وج مے, 5٭ 5۷ 5۰۳۱ و ء۹
 ہ59 ۴5977 ہم, ۱۹) 2791۶ "۹۹۰۶ 5 ۴۹ ر۱
 ۳ج ک۱ یاد) ی۹ ۳۷٣ ی٭ ہم۳ ۷۶۰٥ا ہ٭] 836, ۴
 78 5۹77 ٭)5 ہ77 ت7۴ ۹7ہ ۴۳ (۳٭) ۴8787 ۱18 ہ۹
 ہ5 7×5 "<۹. <7 )ہک ما٭ مجج ۴7۱

 -۔ یق۳8))

 روٹجللا َحومْيَيَعلتَلََت ج٣. ہما >۰ ہہہ×٭
 9ہ 8و5 ءج مج ٭ح٣ 5۳75 55 "8,

 ما 5۴ج ٭٭ ۴ ٢× ک٭٭ *۲۰۰۳ ۲ :ر٭ +۲۹5 1۴ ۲ 58
 ہ۰ ۰7٭ 0۴ د۳ تا۹( 19۰ ۱۹۳۰7 517۳56 75۶

 <<. وم كَع ناک تيلوا شاوفلاورصبلا و مما ا
 وی مک. ۱و-× 6 ہّڑ٭اجک ہ ہو او55 5۹) ہ۷۳

 ۔!قوع 5 ۳, م١ ہ| دان وہ 118

 یا ا٭۶۹ ۹۰۲ ۳ا٣ ؛ 7ن ۳۹۲ (8۰٤5ر 7
 ٭9[41]5 ہو۳٣ "م) +39 ۹:۴19, ہک ۱۰۹۱۲۷۹ 2ت ٦1۹۹6 ک۹

 نجد ہک ہہ ب×” 157 ہ۲5 ۶۱۵ ۴ہ ۱۶۱۹۰۹۳۲ ( 7
 م88 :( رہ ی۴ 255 5 ۶۵ ]مج٭ ×۳۰ ۳۲ہ ۰۱
 8 ۹۶ : ہم۳ ۳ ۴۹ ×7 5۴7 ۰۲۵ ۴۹۳. ۴ ۰1
 تچ٭ ی5 ہہ 58 یک 71 ۹3 ) ک۹ 5515 ]15 ۹ 7

 ))89]775( --| 78٦

 عا ا٭7 89

87 

 امہ ہچج >۱۰۳ ×× م۹۱ ب۹۰: ۲977 ۴۹۸۰۹ ۱ 5 ٦

 ۳٭۱- چوئا
 رِاَقملا تر یح ×٣ ۳ ٣٣۰م "۴۳ ۹۲٣۳ی -.-  ٭٭
 ]۔َ٭٭ أ8 : ى× 8 ہر5 (ہ۷) ٛ٭ ہ٭3٭ ہ٣ ۸
 توللا مکیتای یتح -- عو چ8 ہ) 5ّو٭, 55۳۶ ہ۹ 5

 ہے معجكح ٦ “اج ٹوجبو ےہ یب 8اد ٭
 ٭×-“ہ ٣۹ ٭"13 ہم٣ وم ٭ ہہ ٦)۸" مح ۹

 ۳۲8۲9 9۹۳5[(۶۹ ۹ ۶۱۹۰1۶۴۶ [5۳٣-25711 (م 61 1 7
 ۶۱ ۹٦ ۹۹۹ ۹۹۹7 ہ57169 ۳غ ك۶ ٦ 5۲۴ ۳ہر 5 ۰۹

 577۰ ت۳7 9۱ ب۴9) 71 ۳19 05 1)۹۱۹ 55
 یز ہے  ہ 8--65۶ 5۹1716 9۱۹۱ ۹۹۰۲۹۹ 71۹ 7
 می ۹۹۳۳ ×۴5 ٭ اا۳ ہہ, ۶۹۹۹ 1581 ۹۳ 8ئ55 ۳ ۱
 ۔٭٭ت× ہ٦ 73 ۳۳۰۹۳۴ (3ا3) ,٠٢ ۹۱ ۳۶۳۶۸ "7ہ

 یوم 8۹5 مہ ہصم, 56 کلا رکا مہم ٭چ

 تیاتٗساا

 “۰5 5, 5۲5۸ ۹, ۹۲۰۴ ×ط, 5۴۳۳ ہ٦٣ 5۷۳ 31
 بیچ مک وا. قی ٰأم× مج مک ۳۰۹: ۰۰۲ م7 5گ
 5 ۳۱۹ 5۷۴۳1 1)777 ۴۴ ۳۲۷ ۶۰۲1937 ۶۲۹ ۱ کا191 31 5775, ا91
 گیا75 رک تام ۱ 3۲65 -- پل ۷۳۷۰۰۶ 5۳] 5۱ مچ 1ے

 قے +ا1,5۹83)3), 5۱5۷)

 ٭٭ ۳ (313) 1۴۳۴ ب٭ "477 275755 (33) ۰

 “ے۳۴ 75۳۹ 77۶ ہ۳۰ <*[[9۹2)ک۰ یب ج5 ]71 ۹۹۳, ۹
 5372 ×7 >7 !5۹) )۳ 2:5ر٭۱ ۶۳۳۷۱ ۴5 ۱۰۴ 3٭ ہ5ا
 بور ۱ و5٭ ہہ [٭۹چ 3۱ 5 ۳۹ 755 ۱ ۶8

 7ج م۳ 5۲۳1۹ 55 ۹۹ مہ 7< ۱.- (]۰۰2))

 <٭ ۹1 416 ۴1۰1 (311) 1٥۶۳۴ : 575۴1 روا 5ا 7

 جہ7 ٭۳۴٭ 3 ہی٣ )5 ما ٣ م۱۰٣۳ 5ر

 ہہ..٭ ہر ٌماَيَكلارکٰیْلا ۵ ٭6 ہ٭ "07. ٠
 ڈکاً ٭۹ 991۱ وج بہ مہ >۹ ةئ ۵٥

 51۹9۳ 51 7۳ 6۹۲۶ ۱ ۰۱[ ٭۳٭(۳۸ >۴۳آ 7721 7:57 ۹۶
 ۰ 5ا7 ص۳ ۲۴ 8 ۱۱ تجچ٭ مچ عت 3ٹ ہ



 7ئ! 159 1۹۳۳۰۳ +15 : حب ۰۹۴ ۳ ۴
 (ح) ٣٠۳۳ : ×75 (۱8)ک1 7573 ×۲۳ ۰۱٣]آ 1۶, 581

 سچ 3 ع+ رح و ہا ٭(ُئ مع ۶۸۳ ٦
 م۴ 8۳ص ×۱۱ .-- (3۹9ہ۸) 3× ×]-) (ج2) ۰ ۰۴
 ×× م5 ی -ر×1 2) م. .5۳ ۵۵.5۲۰ ۶آ 71۱

 - حج8)))

 7غ ۹55 م55۳ *؛جو بما -ملجو درو ۶ج ج5
 ۹ز 2ا ہہ ۰× ٠۰ (ج)ص. ۳ ×۳ ۹ ز65

 51 51۳1 75۴ ا ۳5 5۳۷۶ 3:۶ .٭ ×7۴ ×7ت-1.98
 5-۲ ٦7×5 ۲۳۹٢۶ 5۱١د *قا٦ 51۹ 59۲۹۴۳ ٴح مم ج
 3٦ ہ), 0۳115 5۳۹ تن بو١ یہ مخو . ہہ
 بج ہا 5, ۲۳۱۱۱۰۳ ۱۹۰ہی ٢ ×۳ *ہر×ب٘ہ) ھمہج 8
 5 ۳+ >ح5رو ۶۳۷۰ ڑج۷ -×مو٭ تب ہ۱ وج ٭
 ج551 ٭اً مم × رد بج -] موم ہد ]وید ہ×
 ڑ4 >۶ ک ر۰۳9 :۳۷۳۰ ڑ5 ر۹7 ہو. مد. ]تاو١چ

 ۹۹۹ آ7)3 ١17 ۹77 جت×٣٣۴٣ 7 ۹ ×7×تاز×ر۹ ]×۶۱
 د۶ 18581757 1۹۰7 ی5 ہر .(۱۳۳۶ ٦٦ چو ۴
 ثٍ نو بر 8ج .ْیقیع جہ ٭< ج]چجج بہ۲( 6

 ہوج- جہ ٭. وج "ى5 ۱ وج۳ ہ8۲ ۹. ۰
 ہ8 >۹ ۴ 88, 8271 357 >٭ 3 ×۲7 >5
 53۱ 7قاَک ہم٭ م٣ )1 م؛ب قع "ہ٭يج۹ يچ

 |۰ ١٣صہا3ہ ہد تر۱ ہو تاک يہ
1 ۹641 

 -×٦×۹٣-٭ ٭ات)3٭ا7 وج ہ مم وا٤ م۳ ]۹
 < جج: جڑ ۴۹3 ٦95 .٦٦ .5> 5۴۰۶۶۶ ,8× ٥۳۴۷ ۳

 5855 )×٭ و--×ی و ×× ۰ج ہہ ۳ب ہ *ن٭رس می
 <۹ ہذہ٭ ر۳۲۹ ۰۳٣۹ 7 57 *!)اک ۰۱۹ 31۰:1 7

 گات15 51۹ 53۰۷ 1۹۰۲۳٥۵ 77 (٥ئ ۱

 35:۶1 ۹5 ہت ۹۹.۶۹ *0 ہہ ٭ج۱ 5. ٭
 ۔ب.یگ”چپج وم 3د پب ۴ 8ہم

1۹۹۹ ۶ ۹ 3۳ ...7 ۹> 3۶۰۳۰۹ 72× ۱۰۳ 1۳2515۹ 
 تم[ ڑ6, 91 0×۹ 488ت | یصارت ×78 تیصو ہخئچ

 ڈچک ۱ ۳۵۳ ۹5۷۹ ہ5 3:۲۳٣ م77 < ]۳۳جو ہجرو

 8+۳ ۲× تاک ۱ ک ۳۶۳۰ ۲۷۰٣ :نآح *م٭۳٣3۳ ص۳
 مج×٭ (0۲ رو, ی۲جمە 0)7رک ۹ ۱

 ات ]٭ وج ×۰ بج-*ج بج ہتاوجدوچ ٭

 515۱ 8937 ۹۳7 >ہرو ۳۰ یو ڑ3 و چر6 >۹

 2۶۳۰۱5٠۰ ی 156 ×۳٭ موج وچ چپ يہی ٭ح (یج)

 >حرو << (چ [۹٭۹ہ ہ ٣> م2 ۱ ہي >٭یيو پ٤

 ٣ ٢۳٣۳۶" ٦7× ہ٤ یم 9×: ہتجو تہب ×ح-]ب -وج
 5 51۳۹ 1۹7 ×77 59 .٣۰×7۹ ۹۳۰ ::ہ1 یب١ ڑڑ35و
 >جہ٭× >5 '؟!ا35 5× ۰×۳ 9۹ ۴۳ م٣ 8۰۷٤ جر

 >م×5 ا۹7 یے 5ب۳ ہ, ۳۳ ہب 5 ہ ٭۲ چجچج
 م5 2۶٢۳۳۰٣ 5۴ ۱۹۳٣۲۵ ہو۱ يتر *ہ.ہرج <۲ 8جی٭

 - ےک

 ۔] ںوئجڑلا نیعؤلاوطلا ے۔..--ش
 | وما نا او ح نام نوبل
 هرْبَماياََماَوَتَو ٥ نلاياٌوَصاوتَۃ تل ااوايَع |

 یپئ۷

 حس ےہ مک پآ

 تعا

۳۲ ُ 
 | ہونحَؤلا نیلا ولا ے ۔۔ئو دول

 >4 6 ہددعوالام ممِح ینا مل مه ہل لو
 ہ1 مو 02ما ییا اح هم نا بس 7
 2 2 ی7ا زا ة لعل
 | ٹوک ند ۃ یوم می لعاھتا ہدف الا اہ ا تی ےس ۔الا2 ے2 پی سس ا ےہ عے ھ

 سا

 فال سم

 ہرْنحّيلا نٰیحَبلا ول :

 َنَمْعلاڈ ولا با كر لی تیرا ا7
 1ج لنیبابا او مول ح لسیراو پلی قرتش دیک ا

 | ةلَقاتَس اَن |لزَجي نرم ۂوبمرت ٣
 کرک رک را رہ رہ شرک ےک رک وھب رے وک

 ۔نووح ]ج7۳ ۹ ت7 7 چ7ی7 77۳7 وج
 مر مہ چہ مر جو چہ ہ5: میز 166 57۷ 5 5
 چجورہ ومجب جچ ہو ج چہ چو وجہ بوسزوج نر٭7 مے 7رچ

 یہ رر تو 71۱

 7ق )5)7
 ہہ ۹۳۶ 737

 ہو ےرہچ و وتر ؟و| ہ٭اورکو ]۲۷ و
 مر ےیرج موج ہ ٭ہ وکٹجغ()] چوک مر ہہ

 8بج ۳ج ہ بم عج ْممر ّم .ج جج ھم یرچ پ+5و5)و یرچ
 ۔ححہ× جہ ؛ مر م كم ×ج مہ بجرج 5ھ جہ 7)574 ۱
 مر سرہ ویو 779۸5۰۶ مر ہج بور” ٭٭راکم ہو

 مر ! چو و قع ؛ یر یصجح ہ۰ یص مو ٭٭٭ یر
 وس تک

7 ۲ 
 ہہر آج ۱۹ ۱ح

 ہبہ ]یورو ہو ہو ہچرے 77 وج
 مر ب5 می +5 برج ہر. :ق91/28)و ہ۷ مج
 جج ۔ہ] ہر 55 جج رہو جو مررم ٭چ ب5 مر
 185 یرجڑہ نمو رسوہ ممی ٭ہج 4+ ۲9 یر ×۲7 ۶
 جہ نوچجج مہم ہہ ڈور عر بجء٭ 58 ہربأووجچ

 ہرجو بوجہ جو ہر
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 ×۰ ]قر ٭ت < ص۳ ۹8۰7۱ ۰ہ۰صی ۹بے ب۹ ۳ج
 ےہ]70۔-.ہ] 8۰۳1۹ 51۹۲۹: 7( 31 35 38 ۰۱*۹ ۴1۹ ۱٭۳۲)۷۰ ۴

 ۹ <8 ×۳ ہ۳7 ہہ. 5 >۹ ۴۹1 7 ۹7 13 6< ( ۱
 5ا5 ی۹۹۰۹ ٥٦5 3۳٣ 7٭7 5, ۱۲۳5 83) ×7 ۹۴۳ 1 7
۴ ۳۳ 1۹۲۹: ۱۴۶۴ 1۰۹۱ ۴5 ۳ ۳857 ۹ ۴۴: [1۹8 21 

 ٭٭080066

 دلا علت یل ۹, ×5 ہک 8 ۳ ۴ ۳
 ١5۹۱ ت5ر٭ ا8 کا58 ي۳ ۱۳۱ اچ ۰*9 553, 7
 >۴ ۰ چے. جب ٭ ٴ ٢٢۳×۲5۱ ہ۲ ۹۳:0  ہ
 ہ۔!عہر ہم آ4 چی : ۱۱ ۹۹۲۳ 85513۲7۶ ٭اڑ ک یڑ

 ق3 تو 5۹۹ ۹۸۰۹ ہک ہہ 1۳۸ ۹9 ۳۷۹ (ى
 جہ ×5 فعی ہہ. چی کی ہ۱ یو٭ عم: ہا
 +۳5 )85 ہ۳3 7 +۳۴۰ ۹ (ے ×۹ ی٭٭ 7۰--٭٭

 تا5 13۹1 ۳53×370 7 ۹۹38 1۱

 -8313333ؤ

 ی9 ت5 509۱51555 ۹۳۸۱ 7۹۲۰۱ ۹ ۲۳۲۴۱۹۸۱ ٤٥۹
 . وج. م8 786 ۱۹۳ ۹ 9< 8۳٣۰

۴۶ ۳ ۶۹77 1۱۰7 5۳۲ ۴525۱۰ ۹5۴۳۱* 
 ۹13۴ ۹۱۰۰۰ ۴۳ 57۹ ج٣٭×٭٭ ١ ۳ 8۳۴۳۷ ۲:٠

 ہوا5 ػ؟ر۔ہ٭ 6. 3ق ۹ 6 [٥ ۹٥۹
 ٹم7.775 ۲۴-٠۳٣ (7:)-۔.۔٭۔ "نہ جہ 7
 ۹۳7 ×٭5< 5ہ ۱ مج مەت٭ ع36 ك٥ا >×۹ ی۷
 یر5 ہ6 ات عم رق۹) ۳8۹۰۴ ک ۹۳۰ ]7۴
 یى مم5 ید <۳ ہہ' ہ۰ ٭أث 3د ی۰ ۱ 6
 ہ57 ص٭×٭ ۶۹۲ >5۳٭۰× 14۹ ۰۹٣ہ.( 86۳ م7آ 5۱
۴6 ۹۹71 ۶(۴ 5۲۰۹9 1۹(7: 1۹۹ ۴+ 713(5 7۹97 
 ۳< ٣ 07 << ۳۳ ءء٣ ٭م 1. ۹ 1
 م5 5۴ 7۰۱ 7 ۹:۱ ۱ص :3.7٭ ۳)۹۳۰۳ )3,77۰۳۰
 ہ98 ہ7۳ ۴۹۱ ×5۱ ۶۰ 7]۱' ی۹ ٭ 55ج ہ پ۳۱
 ی>٭ 6-8۳ 5۰ و ×× 8چ ہ ع3٭ پ ً.×
 ف19۳ “ک7۳ ٠۲۳۳ ۴ ۳۶۷٣ ۱۹۹) ۳5)× (5:)-ہ۴ و
 ی×.1 جج رک ۹ 9۳ہ مکی8 ١ 'ہہاو٭۳' ت۳۱

 ہ7۱ 183-3 ۸۰×۳ ۹۰5 ۲ د۱! ۴۳۹ ٣
| 57 

 لّیفألا پل ای كر لق تیکرك لا -- ی۷۷۷۹ زکمَلَاع ہ8

 1 دتعاھ سج یت ھک زا یئووت

 ۹۳۹ ۱ 971 ۱ ۳)۰ ۹ م۹ :3 3 6 ۹
 ٥۶٦۱ ی۹5۶۱ ۴۳ 1, 5ا 87191۳51۲۹ ئ5ر٭٭ ۴۱ ×7. ۰ ۹٭٭7ج

 ھ7۳۹ “ ۳9) 7۳ 7 ۴۳۹) ہجچ ۷۹ کاتا 51۹ج5 7٤ ۹۹۴۴ ۱ ۹8۳٦
 م7٥ ء۳۷ ہم : ہ۳ ٭س؟ 8ہچ٭ ٭٭٢ ٭ی ہ  چ ٭
 57۰1 ۹ ۳× یء:ر ٭ <9 ہم 8ہ ہ

7۱)) 157۹۲۹ 

 6 سرک جہ.

 تن و تاج دہ  رسوزرھًچ
 م8. 7۶75 ۰۳ا۹ ۰ ۹۲3+ ۸ ہم” ہد جج ]5و ۱ص

 ]جل <۹ ۷۳7 >۴ ۲۳٣+۳ یو. ت۳٣ دت :٣7
2 1 

 4 7 ۹۲۹ ٭ 89×1 ج۵8 ,5× ۱۳۹٣۳
 5516 ۱۶3) : ی ×7 ×۳× ۶٥ ی×6 جج 8ص۳ ی5 ہہ
 آ۳ بج م5 ہ یک ج3 ٭۔ی ہج میچ
 نجچر1ک ہ .6-5) دکایکڈ ۷)0۳۹ و۰×۰۵٣٣٣۳۰۲ ۳ <
 -م×٭× ہ55 ۹۲۳۹ می. ٭.و.٭ ہہ مم۱ ہچ تڈ

 ۶۲۰۳۰ ٣ وروڈ٭ج ٭ہر نس پي ہ, ۹أ(
 ۰857-3۹٦۳ ہچ م۳۰ ہ "قہ. چع مج 8
 ۶۳۲۳ 38۲ 5۲۰ وج ٭+.٭ 3چ ]جو ہ9 (5۰ 8گ
 ہل ×۰۴ ۸۳۴ 5۱ ۳۰ ما٭٭٭× ہ "ا "ہر۳
 ×۸۳. دت ×۳۰. >7 "۲۰ ہ بہ۶ (
 57۹ ۵7ا 9۲5۱ص۷ ۹791 718179 7777 ی7۹7٣ ہہ (27
7 ۳۰× ۹۳۴ 7۳7۳۴.۱۰۱ 86 02357 8< 07 
 ٦ ۳ ۹۳ ک۴. >0. ۹ م8. "17 5۲۰۰۰۲۹ ۱
 تپ 977 797۳۳۴ >۹ ی 7 ۹۲۳ ":و3) ۶

 م"و٭ 59 1 مج ۱۸۳۱

 8ا 5

 9 755 ٥5716 85۰ "۲۹٭ ۱۲۳ ہ ×۶ 90: و۴ ہی
 ٥٥۳٢ ٥6٥۹ ٭٭ زمه - زمل 6 لام عمج ت۳ 7۳*۹۶

 ۳ ر17 5۱ 8م *یھڑچجج مک رس ۔وج ۹آ
 ےک. ۹55 ۶۹۴۹۸۳ ٭٭۲۱ ۹5۰: زل ۔یچ ہ۲ +08

 855۶ ۳۶ا ٭ ×۴ .٭ ۱۱ ۹ لت م5 "۲)866۰ ۹۶۴۴۱۰۳۳۲۴
 *5۳۹ ۰۳ہ ۳: م398 ہہ 5۰ 1:۴ 88۱ ۰ ۹

 ک3۴ 5۲5 ۶115 ہہ ک ۹۱۴۷۳۴ ۶)۳ 230718 ۶۲۲۹۳ 57۳۳ (۴۴

 8 ۱۱ ۳ ی۰ ۳۵5 55, ۳ (م۹۹ ی۳ ۴ ۱۲۴ ٤۶

 ڑ۴. 0۲۳ ۳۳۶ ۹ 58۶ 8 ۱ ۰ ۹۳۰ ×۳× ١۴۱
 5 ٠1۰۳۳۹ ۹۲۷ 8< ع75 "آج ٭ج ہ۳۳ 8۴ 5 ۱

 571 ۳٣۰*۴79 ۴۳۲ ×7۲ ۹ ٭ ۰٣٣م جج موم ہہ 7
 ن15 3۳۲۰۵ ۰۰۷۹ ٦ ہ ×۴3 8۹۸ ۳ ہہ :×٭٣۰

۴۱۰۷۴ 517115 ۹۳۱ 5۹1۹ ۳۴| ۱ 

 ف٭<٭ 1 زمل -٭) ×۳ ۹۳۱ >۰ ۱ ×۳۹ ج٠
 1 87. 5۴ ۰817 ہ 5ا5 ٭إ 5۱ یو مہ (, ج۴

 ×13 7۴5۹ ۱۹7555 (33) ۰٤

 نیب نوقرفملا ةمیمنلاب نوءاشملا یلاعت هللا دابع رارش
 :تنعلا ءاربلل نوغایلا ةالا

 ۹. کج ۱۳۳ ×۱۷ ۹۳7 571, 31 ۳۳۴ 7
 ۳. 1۲۶ ۲۹۷ ۹1577 ×5 ×7 ی۹۷.۹۰7۷ ٭×٭ ہ× جج

8۱ 

 مج.٭ 5(۹ ۲728 51۹۳۹ 5۳۲ ×11 ۱9۹) 53۹ ۳) 7<



٦ 

 َلنیلياََِع - لإَبا ×8 ہم۱ ×۲ ٠۱۹۰ ٭چجم
 ۹۳۳۴ د۸۸ 7:۳ >5 ) با *۲۹) ۷۳۳۳ مک٭ ٣۰٣۱ >۳ ہ7

 55 6 ی 313۷ *۲۹) د1 جب ہ7 ۱05 ے(چو3ق)

 لن نووراچیب -- ہ۱ا1 7ت 7197 ٭چہہ ہہ ۹ ہل)
 53, ہ ٭٭7٭ لْيْ ٣] ٭ب ×۱ ہک ۶8ہ وم ہہ 5
 م809 15 مد ×۴5 55 ۱۱۹۰ 571۹ 5۱۹۴۰ 7<

 ق2 ])٭٭9 أ۱.-ھ_ دہ! ) ہر۹) +۳۳ 7۱

 لئ بَسَتکمكَلَعَجََم --  فصع -وج ج۲ جا : و 5
 کچ-8ا2]( 371۱ ہو۰8 ۱۲۴ م٦ بچ ہت٭ ۶ جج, ×× 5

 کہ 55 ۹ 9ہک ٭ بج 8مه ہچجی ۴۳۳ 86
۱ ۹ ۹۹۹۱ 771118631 

 ٭8  *ہ۸ہإًٌ 1 فب× ججر<ک ٭ مج ہم 6
 م515۰۲۳۷۹ ۳۳[ ۹۸۰۵ ۹ک ۶۶۱٭۰] >×۹8 3بج جی

 835۴ ہہ, 5 ۱198۳3 ہچ٭ ہ6۱ ہ٣۲ ۶ ہ٢٣ج۰ 5
 55577 ۹7۰ 9 ٣ 3 ×7 7۰ ے(.ہ ے۹

 ٭وا (ماو(8×
 ٦ 01۶۹۲۹ ۹ 0)573 ]۹0 یہ5 ہم ۹ہ (۹۹؟ہ.۰”] 1ج٭
 5 یک ×5 ×۶ ×۰ >۰ | جی: < 85 7
 گٹا٦ ×۳۳ ی۹ ۳۳۰ یب٭ ×تا5۱ ۰ 8۶۱55 ۴5

 ۷۷ ۹750615 85 65 1۱ ۶6 ج5۹6 67۹ قا )

 ڈا و ۷۹۳۳۲۳ م75۳۳. >٭ تہ! یہا ود مج یب5
 ما <۰ 37م ٭۰: >5۳۳-ك۵مہ۲۰7ہ٭ 5۲ 5ا 55

 5۹7 5 ۹ 5 6 5۳× 7۶۱ ۱8 5 +75 ١5

 ۹5۰ 2557 ۹۳۸7۹ ۹753۴ ۴75 ٭۹۲ 55۱5۳۳۳۳ ۴7
 (عا5٥رم٭ ہک3) یک <[۶٭ ۱ 3۹1'۳٣

 رہ بخل ۹93 116567 1:۰۷۸ 57013 مال فرح

 ۔یو جہ مم ک53( 5۹8 507 8:۳۰۱۳

 توا مال - یو << )۳ہ >0. ی ۴+۳ یھ 7)ج جا

 1۰ ×7٭۱7۸ا ۳)3 >۲۰ د۳٠ ]مرہ وو مج گق
 ۹۳۳ ہ, ۹۹۷۲۳ 35 ۴٢8ر << لیفلا باحصا انکلھا انا 88۹٤۹

 518 3113+ یب٣ :ٴص ٣ م5, ×۰ مو” ٭٭ )<<
 35۴۳ ق >:٭٭ ۰۳٭ مم 1ئ8۰6 ہ و" وع مچ
 5۲5۹ 5۲۳۶۹ ×5[ 57٥د ہک ج۱ مات مت جب پہ

 4۹۸ 55ر )٦۴: ×: اربجعا ۹ ہکا5۳1 ۴۴۰۳6 7
 ۳۰۹8 ۹ 591 ۶ ھ)٭ ہ 3. 7 8۹۸۰ 7+
 مج : ھت مات ۴۹ : ی5 مال ۔وج مم۴ 8۷ ۱5 اَنت
 ۔یو ۶۹۱۹۹, یک "۷۳. م٣ن ما ×٭ مع

357۷ ۶1 7۳۰1 ۹۹۲۳۳ 57۴ 6-51 ,5907 
 ی5 755 15۹ د5: م۸۳7۱ ٹچ 36۳۲۳۳ ٣× ٭
 3٣ 88773 >7 5ہ 87 ×× ی آگ مہ. جج

 59 )87 ۳۰79۶ 7 ٭٭ ×8 ف۳۰۱۹7××۳٭ ء85

 کت یت اس ٦ ٹھوس دت تج وس ریت اوسگوٹوڈف
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 نرزکلا۔ہشیکلا۔ٔنوعالا ٣“قیرقت - ۹ ٣ ظع

 طے

 ہوُِحْزلا نیَیلاولاوے۔.۔۔-شئ ان
 اولی ٥ يْيشضل او رات ةلجر مولا لیک فل ٠
 | تو ن٢م ماما وج نم عطا ینا ےیل نھ ثد ا
 تك تا :
 ] ہوُبِعيلا ہخؤلا ولا وس ضپ اب
0 
 نص مز لی ںی وف نیلا اعط یع یبا ا
 نیغاما وعید نوا ا 7

 ہویحْيلا نیخلا وللاوع۔_م غ٢| ات

 او ال صف وکلا ثریا ا7

 اے رپ پو _ راشن ا ےس

 ہہرج رہ ہری ٹر ہو ری رو ہر چن

 تئ٠

 ایم ا رت اپ یہ دی دہ دم پ
 اہ 3 ےس ےل فہ فو ےک ےل ےس ےس

 24پ در  ۔ و وو صص و ور از

 >1 6 نودیعنام لبعا ال هنژریکلااھاٰيلْق <٠
 د یش رخ وہ رے مم رک وک ےہ ۸ے ۸ رخ ٭پ ھر ٌ خ ہہ رش 2

 ٢ہ 1۹+
 ہی چہرہ ہ بقاو ورک ہچرک ٣۲ج وچ

 مر يرور وو جاو ۔وہ۔ مر ود جو ]وج بج )ي ہ
 7)379 >ج٭٭إ مر بحب٭ پرو  ھج یوربجح جج یک وچ
 *روسمکچ یر ھ5 ہہوبج چرج ہجو٭ 57ہ یہ ۸5

 مچ یہ+وحج 7ہو٭77 ٭]77آ |
7 27 
 ہ7 ۰۹

 یہ ]۹۱7۳ ۳)6۳۳ 77 7757 ×7۲ وج
 مر وڈ. ا می یریج یہ و5رور ہہ 589ز۹ی× ۶ یر چ ھچک
 وج ہ بج وج ھچر مچ یر یچب مہ٭8))چ ہي مو
 تمہ جج حر مر جدوج ×ز ٭ مجہ ہ۳7. یر )97 ۶7
 ہہر چپ ےووچوچ إ یز ڈور یب ھم ٭]ی٭ چور چو مر یچ٭

 کی7 71777 ٣7٣۳۴ 77 ز
 ج1 جو77

 چہ +7۵۶ 75 ہ
 زی ]7 جت 77 کچ 7777 3ج

 مر اج ہہ ہروسدرب٭چ پیو ہہ ۔مق7قر مر پحوج ڈ٠ ٭+7ہ
 7.7 آہ ا7 7757 ۶یہ یو٭ 877۹4) ھ7 ر خیر ہہ جو٘وچ

 و ےہ ہم رر وے٭تر ۹1۳۰۱
 ڈج٭) ڈ7

 ہہ ٢۹3/۶ 5)777 ا
 ٦] ڈس 77 9 رب 7 ت7ج 77۳7 وج

 مر مچ ی ڈرچوچُم_ مر 8 یچ+ چی مہ یا ۳ یچجہچج
1 
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 9 ق7 ۴۲۳۲ ہ جہ. ما و ×۴ تاو٭ م٭ و
 19 ×۲۳ ۰۹ ٭٭) ×۱ 4 ا5 ۱۹۰۹ 11۹7 7)۳

 ۳ 7٠ 7ک م٣ وج ۲۰ یص٭ ے۰ مہ, 5۹ 5۱ ٤
 ٭حح ی8 ہ۷۷ ہ ۳73 ۴۶۳5۳۷ ج٥5 ۱۴۹ ×۳۹ 1 85

 چ] 88) ح : ی ۴7۲۰ ت۴۷ ی ×۳ رو ۹٭۱ 3۳
 ہہ ہہ 53757 ٭٭ موج )۳ ق١ بہ 9ہ
 ٭چ<٭ << ہ 6. چپ م 35ھ آڈٹ و×آ ×کاتُ ۳
 25 53۹ ۱ ۰۳ ی>٭ م٣ ×۹2 م۳5 م5 ء٦۲ ۱۹۴
 ےک ی۱ ہ7. ۶۲۹ کک4. ۱ ۱ ×8 ۳1۰+
 ٦× ۴٣ ہ5[ ف١ ۹۶۲9 ۳ >5 ۰٢ ہہ, (14 ()
 3× ا۶ ی۹: ج۳ آ ہہم ۱ ی ٭٭ م۲ یہ8۵ ۴۹۹ ی٭<
 0 ۵۲۶۴۱۲۳۳ ٣۳ چو میر مت ی۹ م۴ ٭ 1 7
 ×۲ 15735۴ 7۷۱۳٣7۴ لیر (عحك9) ۰۶۲۶ ٭٥٣7٦٦ 51 *7 ۹

 ٭ +1

 نوا نیا س اص شا نر
 یاتآ چ0 ۰۹ ۹1 ۱ 771 1۱ 01۹1771۶ 777 ۹ ۶
 )٦4 >۰ 76 6 0× ٭ا5۱ 16 7۳۳ ہ ۳7×: 85

 58 ۹ م۱ ٭. >٭(ی٭ ء5۵ 857 ۹8۹۳ ٤ ٦
 ۰5۲۰9 ۳ ۹3۳۰ ۰۱۱ ۵۰۳ ۳۹۰۳۴۹ 561 ۶۶) ۶ا۳,

 یچچ ہ۱ہ۲۰۴ ۳۷۶ د5 5۲۰۱ 7 1۳۳۲۳ ۳۷ ۰٦
 یلص ْنخ مو ہ. ہہ ہ3۱ "0. ۱۷٣ 8ج

 پآ۔.51 5 ۲1٥7۴5 ۴۷× ی۹۷۷۹ 887۳1 58۱ (3۷۸۳])
 یو ۰ ی ٥1 ٠۱ ٥* 53۰۰ ۴ ْملَص َُْخح ۔ہ
 ہ5 ۰م هَِلَصل 1ہ ×۱ ×38 د57 ١× ۳ ہ
 ]ت5 (5 )ہ۹ 574 ۳۹5۹7 7۳۳۰۷. ٠٠٢ 'ای۶ 7
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 َنْیَعاَلاوعتنِو - نوعام ×۴ 5۲۳۶ ۹۹ ۲۹۹۹۰۰۹ ۹

 8۱ ی٦ ر5۲ 6575۲۹9 نرعام ۹1 55, ۲۱ ۹۳155: یا۳
 بوجہ ہ3 مج یب ممجإوم ہجوسژو+*٭ مج 8۴
 ٠۹۲ , 55 ]۰۴ :٦7۳۰ ٭ق, (۴۳۳۴ 5۹۹۹1 ×ا]۴)۳7 *!ات ١

 278 ی>× 5۴7 جات ہ۹ م٭ مج م٭ ہ٭ "۸۸۳
 مج ٭ ۱۱ مت یو١7 ۳۳ قبجت و ہہ” وج م۰٣٣ ۳
 ٭ ۴۹1 55 ۱۹39 ۴1:6 ۲٥5 ۹1۲5757 51775 نرعام 7۳۳ ہہ ۹7
 ۹۲۳ ٢۴5٢ ٢۱× نرعام ج۹9 م۲۹۹ ی٭ ہہ 6
 ہ9۴ 577۳ ۰۹ پ٣7 قع مے( <۹. او 57۰5 <
 ٭۳ ×ہ ۱ ج7. ×3. ہ 72۳ ٭٭٭ (33) ى۹۰ ٭۳ 8
 ۳5 ۵ ×۳ یدی)ز ہبہ ۹8+ 6585 ی۹۱۳۳ کف
 ۔وتروڈ جہ ے(ج]×۰-.18ٛ) م8۶7 ۹۴۳ ۶۲۳۰ ۰ 7

 م٭ ٴہو٭ ]مج٭ ٭٭۰ ہک ٴ۲۰۱۰۹۰ر1٭ 5۴۳۰ ۹۴٤
 مج ح ہ77 م××٭ بد ۷۰57 ۳۶۳ 8 3۶), 1۰6 ۴۳ ۹٦
 ذ۵ م۰۱۰۶ .۲۹۰۰۹۰ 8۴۴3۲73 ×۲۳ جا ۶۲۱( (6
 ٭18:7 نوعام ۔یچ یو 0۹5۴ 8۴7 ۹۱ ×78 ۱ ک٭ ۴۹
 5۳ 7 537+ تہہ 5 ہہ 5۶١ ۲۳۳ ۳۴ ہہ, |51۰
 507 (۳۹5 ٣۷٥٢ م٣ ٭ہ ہ٠ ۔- یق۶۵ 5ا۹ ۶۴۳۱ ۱

 ہ69 ۔ڑج موج. +وج موج

 د5 ]۴ ۱ 7 ×× ×2۵ >٭-٣٭٭
 ۹ ۳ 5۲77 ×۳ ۴ ۱۰۸۱ 7۳:8۸ ۴ ٠15555

 م۳۱ 5(5 7۲۶1 5۲۷۴ 2155 7۰71 ۹ )5] 2۳۰۴ 6 ۱

 ٛیقلاَرِأَتْيِلا ةَلْحر جہ۲ ر876 ہہ, ×۴۲ ×8
 ےک[. 79 818 7۳۹۶ 55 71, 51551۹54 635: ۹ ۴ ۴5
 ٣ی ۰۲۹71 7۳5 ۶۲۶۱ص 377 ۳'۳ ت55 7< ×۸.

 مر ہ×× ٭-ہا٭7 بکا ْخْززََر - با ید
 ہک بە+7-ج8.۲۳7 مہ 698+ ٭ہ ٭ج ۵4 ١

 ××. ئے مِيوْبيم ٭._ 38 مج أہ

 ی۲ ۳۳۶ 5۰۳۰ ٭رکے 5۱ 5 98ر ج۹۳ -٭ ہ
 9۳ مہم ٥٥5۹۲ 8ج:ہء۔ج٭٭ ٭*٭یٍ٭ ٭م جو8
 ×۹8 1)8 ٣7۸۰ ۴۶۱ یی 386 "۳ یچئ)

 .٭ ×۶۸۶٭۱ و 53 ہد ٭۶ ۷۴۰۰ ٭مج٭۱
 ]مو (یمیرم ا٭٣. ۳۰ م٣آ. 5۷۷۳۱

 )7 -٭ مج جیو مہ ۱ 88۰ 858ہ ہ۱ ٥8

 ۹85 5191 51 7۹۷5 ۹ا3 .٣ ٭٭5 ی۹۰ ۹
7 3 5 97131۹ (7773 (711۰ ۹9715 ۲۴ 1515 7۱ 
 ۹ 515 ۶۲۹ ۱۱۳۲۶ ۶۹۳۴۰ 1۹۶۳۶۰۳ (٭ قو رک 87۴ ۶۱
 ۳57 7۳ ۲1 5 ×۲۳ دتاک ید. ہ٭ <

 م7۳ 7۳۴ 51۶71771 ۹:۹17 ۱

 یئلاگ گوادلسیَن-- "جم ج۷ ]6ج *ج جج
 25۴ ا1 ۴1۳۶۳۴ 5۲۳۷۰ *) 7 6, 1)5 ۹ 7
 195 ی۹ ۴۶۱ ہ7 553 ہج×چ 5۲۳۶ >٭ ×۳6 < ۴

 ےہ 68 58 ۹۳۳٣۰ ہ٤ 9۹ ھ۴۰ ۹٭٭ 3ي
 ٭۹۱

 نک نی موج نی فضا یتا --  و 8
 ۲1۴۹75 51 779 ک ۹515 تا۱ 7۹1 5۲715۱۹۰۱۹ 7

 ہم۰ دہ: ہ×٭ ٭م٭ ۱۰ بیع ا 5

 ۹۶5111 7)1٦3 7577737 787 ×:75۰۹۹ وک نی مما
 0ی ہہ ہ ج۳٭ 8 ۹۹۴۳ ک٭٭ * ۳ ٣

 0ت ک 35 ۱8 401

 ٥ 2۶۸ ۹۸) (ی٭ی)ر 17۹ : م ا8 ×ج ۹ ۶
 ۳ ٭ک ٭٭ ٭ ٭ی م٣ 5۶145 6(6
 ]×۳۲ ۱ بہ چک ۴۹ 2× 73) یدیر جہت ء۹

 ×٣ ۱ !م(7) ×09 7-۷3 ۳۴۴ : ۴ 7٤5
 خ۳ ک۰۴ ٣٭٭٭ ٭۴ "۳ ۰۳۴۶۹ ٭٭ج ی٭ ٭ا

 ہی5۶۱9 م7 ۰۲57۱۲۴ ٣۸ : ۶7۳ ؛ہ7٭ ۳۴7۳٤.]۱۱۳]
 ۷ ۳۹ 57 کتا ء۱۹55 ٥ ۱×۹ ٭ا3) ×35 (ة5۶ر 6<

 ۹٭٭ ۱ 18 115۹5 گانا ۶8۴۱ 61۱

 7قآ (8(5۱۹) >8



 تو کہہ پے ےس. سى×ص--.-ص-.-.---.-سسس(؛بو؛؛ٴأژآ]مٗ×وپ ۷۸
 د8ا

 51 ۲76 ے٭- ۶۲۴ ء۲۳ جج ٢۲ى ۱ بو ۶۲ *ہ عوچ ہی

 2٤871 ۹1۴1۳۳۰۰ 5137 56۱ ٭٭٭ جج مرجج میچ۴

 جت ٣ہ 25 ہ۹ ۱۷ ۹5۴ ۰ ء۱۹۹۲, (۴ 785
 چن ۱ 5۲18 55] ۱۹۲۹7 ٠ ۹۲۰۱۴ 5۲۳۳ 7, ۹۰۳۲۳ *ئ 7

 اک ی٦ ہک ہ .٭ بہ می (ہ٭3,. و85
3-757, 1۳13(( 

 و اد كہ صف - رحن ×۵ ہ۹( ۴۰۸ ۳۹ ۹ ۴

 5ہ ۰-۳ ھ10 ۴9۳ ۳ ۱۹71 ج9 5۳ ۰ 6
 و. ۳ ۹۹ ۳۹ ہ۹, ۱ ۳۴۰8 21759 م13۹8 م5

 م5۱ تب ےہ ہ3 م۵ و٭ہ.۔م×ع ج١ 6
 ×85: تت م۹۸۸۵ مہ ب١۱١ ہہ م3۹۸ "۳

 ک3۲[ رحن ×5۶ 87451۹ ۴۹1 ۲15۱۹۲۲۳۳۹۱ ×۲۲ ی ×۶5 ہہ ۴

 م1۹۹19۹ ۹۰۲۰۳۰۹ روک 55۱75۹ د۳۳ ہ٣٣٣٭ م7٣۲۰ 7*9
 :15 ۴۹۳ *ہأ و ٭ ہہر مم ت٭ تک. 5م 4
 555۶ ×9 ٭"۲۰۳, 5٥۹ 5ہ ۶87۲۰ ہ٭) ۴
 57175 ۰۹۹1 ی۹ ۳۰77۰ کم ١ت ۹۹۴۹ 8۸۳۳ م8

 ہ81-- م×۲ ٥ م۱)1۹۸ ۰۶۰۲۱۳۰۳ ×ق۵)٭ ی ہک٭. ٤5
 ہے. یک ٭ فبدع ٹبو38) ا ٭ دورہ م-×ے قبر ۳

(867) 11 5۹۴۴ ۹۲518 ,۱)۴ (5118513 6۴۲۹۹ 9 ۹3153 
 ٭> دات ر8۳7 3545. 8و ی٭٥ ہج٭ ۳ ۱

 957175 ١٦ م۹۵۸١ م6 ۱ ۹ مم۰ ہہ یہ 64

 ۹17178 39 تو ۔ جہ َیيَعَریشَرنلصَٗإ

 َنللا بر اَممِو )٣۳۳*-- >۳ ٥١رغاَو -- یو 7
 ٣۴۴  ۹88تسسسوفا (جا:), دا5, ,)٥۹55۹06

  ۴ 1۱٭ہ  ۲9آ (3ا50) دو

 زلف كَطِلَحَنإ ك۹ ۴۲ 6 ,۰۰۹3 ٣۰×

 مب. +۶ ہووچج٭ قا :ر-ہ 84۰ ۴ 7۰۲۴ ]م۰ّہ,
 ت55 5۳6 7ح. ۰)1۹3 7۲۱۳۳۲۳۰ 18۹ "ہ٣7

 ٦ک ۲۳ 39۲۹ 615, (6۳ م۳ قيیقەہ٭ 0. ہہ یک

 م۰ (۴۱۴ (84517 ۱< 8۴۷۳۳ ۲۳۳۷۳ 37 ۳۱۰۹ ٣5

 ک71 55757 5 (3):)۔-ہ ۴76 8۹, 8 6 7
 +80۱ ی3 ٣٣× >5۳-+9۶۹ :٥ك٥٣ ٣٣ہ ۱ ڈا ۴
 ج550 ۱ ہڈی ۹م جت ۶۳۰ یو چ-٭-

 کا ہ.م<٭ ۰6۱ وورڑچک یز مو جہ *<٭5 ٭٭

 +۳۰۳5۶ ات 7٤1 ۴۱ 8)٣۰۳ ی۳76۳ .٣۷× نج
 7۹ ۴ ہ٦۹ ٭×ی٤٭ یو ۳۴۷۴۳ 8559 ۹۹۲ 5×5 , ۶

 ۶۲۴ ۹۹4۰۳۰ ۱۳۴ ت۳٢٭۳٣۰ 373 (۹۰۳۱۱

,73 
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 7یو م3. ہ چور : جی ہ۲٣ یى)۔ كو

 89717۳ 7۳۴ (3: ۹۹۶۸ : ۳5۷ ٭7ج٭ 71۳۳ ۶۲۰

 ۳ ا0 دو ابو دا م۳75 ہ ہ ×7 ے(جّ٭۲3) ً××ہ.

 دح ×0 ۹۷۵ ہد 1 8۹٭ × ہد ود.

 3۰ ۱۳۰ 71۹ ۴۴۱ ۳۰۱۹5 7۹7 ۶5]7( ۶٦

 ٭عآ 05۹)۴

 ۲۳۰ چک : وت 3 ۸ 3 ھ730 جج 86
 5. 6 1555 3۶5۹ 7۸1 ,٦۳ 9۰۴۴ 5۲7 رتہا 84۳

 55۱777۴ (ھ5)ر۔ھہ٭ درک ]۳× ہ۹٭ ۹18۹ ج٭ ٣ ہ٭
 2ا۹1 5186. 5 ۴5 7۹) 5۴ ۹4۰ 8۳ ء5۹ 7 ۱

۴ 337۰ 1۹۰۰۳۴ ۲۷× "671791۹ 21 7[' ۲17[ ۹۲۴ 

 >5 ٭٭91۹ (738)۔-4٭ (م۹ 5۲۲۶5۹: 58 5 ۹۹: 1 7

 ۳91 ۹1۶ ۳۹, ۴1 ہکآ (۴۰ 175735 1۹۹75 5 ۱ ۴۱۹۰, ۴1 4۰ 7+

 ڑ ہک ہ۹ 58 "۳ 9د 5۹۹ م۳4 مت مچ ہ0 یو
 9۳۰16۲ 791 1376 ۹۹)< ج بیوہ79. 8×٣

 491. 1879۹ ۶۱٦ ۹1۳14 139 7۲5۹۹1 77181۹ (7]3)- و۴

 2ا5 (655۶ ۴7۶ 5۹۰1 77 م7 ث١ ٥ جل ء۷
 م5۱ ك۹ ت۴٥ 25آ ٭ 5778 ۹3۰ 5۱ ک۳۳ <7

 45 7۱ ×۳ ہ85 ۹5۳۹۳ ۶۷1 ۰۹۰۴ ۴7۳۰ ×۱۳. د.ہ<

 تر جہ ۳۹۴۳ ۳, ہ٥ ثو3 دہجچ٭ مو مچ ےہ ر

 375 (3ا0)- یو <<۳۰ك۰ ٣٣٣۰4--+]> م٭ *ك 8 ہہ

 ۳ہ, :.۷۱۳۴6 .ہ؛ جچوبک٭ ۳6 یو تعص× ير وج قو

 5 >7٭8 "۹پ 3تی مر ب٭ و٤۔”ٹ پیج جج
 ہ۹<3کآ م6 9)4 تجصىو >م٭ یوم گی یر ی2 ک

 55 27ی5 (7۶) ہ۲ 5718 55۴۴ ۴۴ 2۳ 6 ۳:۴
 ل7 ۹715 ۹7 ×ہ<

 روا كنیعلامإ[ --- ٭ ٭٭ہ ہ۵۳ یو) : ٠

 ما م1 ۳ 77۹7 1 5۳۰۴) ۹)778 (>30)-77

 5۳ ۴۹۲87۱۹۱5۶5 ہ۲۲۶۹ ب6ت د3۹ہ جڑ مو

 یب جج ۳ 7137 77 ہ۹ (3ہ)-م ×× ٭]٭" ”٠<

 ۹۲84 ٤ <1 3۹4 ۹1۹7 (31ر-ی٭ 315۹ *۹۶۰) حج | ٭3-7.٤

 ×٦ د۹۹ ہ5 ہہ ۳7797 ۴75 ۱ 55 و87 م۰۶
 ج۹ جج ]مہ : تا او ہ۳ بوت می ۱ یص

 ۳۶ 1۹۳۳۳ ۳12717 ۶7۹۰ | ٣٣×

 155 م174 ٠ ک۹ ۰ یر مج 5 : 8(٣
 7ک ((79ج) ۱۳۵ہ 5۳۳ >۳ ےت٭ ×۹ ۱ ×3۹ نج

 2۲87 5۰5) 5۳۹۳۴) ی٭ 2۴۹ 5۲۲118 51۹ ۳۳۷۰. ۴۶ ۱| .ہہداًو 6

 ٭58 5 ۳5۴۳ م۱٣5۳ 5. 3ہ. ]جب :
 5855 ۹۱۰۳۸۷۴ 1875 ۳۹۰۹ ۹:۰۲8 ۱۴۳۳ : ہ5 چک 6

 ہ5 یا0 ٭0 ۹3۰ اہک. ہہ ١ 6 ہہجج

 371 ۶19 5۹۶ہ ک۹۰ ۹۱۰۲۶۹ : ہ5۰7] 577, ۴:77 ۴۲
 ۹7×× : 5:711 55۴1 4 5ا7 ۳7753 ۹۶ 8۳7 ۱58 ۳ہ :

 کتا 7۸1۶5 ۹55 759۱ ۳۲1۹ ۶۴۳۳| 7 کت ۲ 5

 43171 8[۴7۲5 ۱ ک۲۶ 5۲87 ۹ 51۲5 ک٭٭ |5 ×7 (۶+



 و. ×۳9 ت +۹ ھہ بج٭ے ۹ ۲۳۹9 9۰۲۳ ۳
 ج۹(۹۲و یفب٭< ی5455 5۲۷۹۸۱ 5۲۴۱۰۱۹ ء57 ب3 6و۹ ز.-

 چوپقار 5۷۸۰۸۶7 موج ید 9ے. (عھ؛) ۹1+

 ۳۶7 2 ۹7-۶13 ×۳۶ 7۰ ٭٭)ہ85 (7۸8:)-ی٭* 7
 و5 255 39 ہے ۹1 ۳۲ ۹+ ۶9۹7۲۹ اہ ہ٭
 ۳م ء۸ 6+ ہ8 ےہ پا5 65 ۲۹۹۱ ہ۶۸ ہ
 ×8٭ 3۱ 1۹١5 م7 ۹۰۱ 86۸7 ۱۶۹ ۹-6
 جا2090 ٢٢۷٢ 85۹۸ ۳٣× 57۶8 یاتاک م8 ٭٢ ۹۹۳, 7
 ف387 5157541 517۹11۹ 2۶157۹ ف5۳5 ۴۹ ی۹: یب ٭٭٭8 7

 ک01 977 ی ۹۳ 71۹ ))5٦۷579(--.

 5 7۳.۰ ٭ ۳۴  ۹٣ر٣ای( 5۸۳ 34٦ ۹7٣7"
 م9. بوس[ ٭3و9 ہ3گیز ۹2 د9۹ ۳۴۹ مع "۶

 ۴)۶ 5ر ۴۹۹۱۹۴ ۶8:28 11118۶ 3آ 2
 5۲550 6۹۲۶ | یک ۹۶۲۷۶۹ (1۹۰۴]۹ 19 ٭- ۴م ی٭<٭

 ہ1 ۶1۴6 18۶ ک۹۹ 1۰) 1۱

 نوک اَم دبْمَآآل - ی >7 ٭٭ة ٭٭ر ہر: ہر ×5
 ج97۲ ہہ: ۶ ۳۹۰۱۳۴ ۶۲۶۱ +8۶ ۶ 5۹9۹۴۳5 ٠۹

 ٭ ہ3١, ہہ ی٭-7٭8 ی٭ ۹< ٭.یجج مہ یک و
 ۹8 777۳۶ 5 ف۹۰ ب۳۹۹ 21۹14۳۲۶۹ ۴7) ت۹
 7۹: ۱×5 ۹]۹8., 51۹۸ ب۴۲۰ ۴۴: ہک ۹۲۳۹ ۶۲۶۲۳ 5
 م8 ہ٦ ی۰ 5781 ۹۴5 3۶٥۴ ک٣۹ ٭ ۹٦ ۹ ۰؟ 64

 ک1۷ 5۲5 ؟8[1 ۱

 ا ڑگآ ہتہاک مل سش سس سس نلتسس
 ت3۳ ات نوری د۳۶ : رو ھکھس چ ا وچ نج رر یم نجوم سیرحچ

 27 ]+۳ >7 ہ٦ ×۸5 ×٭ ہ٭ ڈا 75
 یور۔ج "مج چک د٭۰: ۱:98 ×3 چست د5 رک
 ۳ ”۹7۰ "۰ مہ. ہبہ ٭یج ۱و وےوھ
 (5ی)ی٭ ۴۲5 5۲۹5 ۴۳ : 7۲+ ۹5 *ز۳1 +۲3 م7٭ 7

 ٹ١ ہ5۲ <۹ ۵۶۸۱م ٭ج مج ہؿ جہ ”٭ 8ج
 یو٤1 15۶۰ یتا ۳7۳ ت٤ ج۳۰۰ ۱ ۰۰۳7۶ 3× >5 3× (31)
 ۹م : ک5۹ 2555 (55)ر ٭×+٭ "مہ : وک ۵ ۱۰۹ ہ
 مج ہی >5 ہم” ہاتج جب چ8 ؛٭٭ ۹۰ ہہ

 ۳۴۶ ق) ھ٭ ؛ "وہ مج ٭ 5۶۹م, ٭٭. و8
 ۱ر ٭ ۰ 18۱:710 ۹۹۳8۶ ٠ م۱۹۳۹ ×۳ 75م )٭ 86
 ہ- >ج م۲۰, 5۹, ی٭ط ۳, ۴۴۲۳, 6 ۳۴ *(۲۳ م3 یک
 ك)٭ ٭8آ ۹75۹ ۲ ہ٥ جج << (5ہچع (أگ مم ۱

 ]3٦.ص 57 ی۱ر ×۳. 861 7 ۹ 838 ہہ
 3۰7۳۳ ۹۹۰۰۴ ٢۳٦۷۴* م7  >5۲۳۶ پچ7آ1-× ۲ ۳23 7ک

 آ۹۴ ۲۹۳ 1)7 (5۶)- ی۶ یک ۴ ۳) ]7۹۹ *۴۳7., ۰× ٣٣

 ہ5 ×۴ ×۳8 ٭٭ ۰۸۳7۸ ہ "۴| ے٭ ۹) (3ي)

 ۳.6 : بہ ہ.ج5 (3ج5:0ر۔-ے چچی تہ م٭٭٭ 8
 7۳ ۶۱۹۹ ۳ک ۴5۶ہ ی٭٭ -× +15776. >7 7 7 ٥ ۰۳٣

 )3 6 ۳7۳ ۳5۹ ۶۱۹ 33۰۳. .۔(3۷75:2))

 ×۲۹ و۷۶ 7 ۴۹ ۴۹۴1 )311( 57۹7 27۳ 57 ٢۱

 وت. ۳ 8355 ہ۳ ×۰× 5ہ جت "ہ5 <ہ
 تا851 8 ہ۰ 5 9۳۳ 1۳ ہ۳ 8
 2ک (753)ر۔ہ۹ ما ی۳ ]6۴5 :۱ >۲ہرک, ھ۲۷۸] ۹۹ ۷7
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 591 55 ك۷ ۶ب ب5 ٴی×ت)ج ×٭.٭٭ ہ1

 ی۹ 50915 ام - چ8 لوصوم :[5[9 ک٦٤ 5۴۲ 8115985 ةیردصم

 :373۱ ٢ د۹ 857 َنْوُدْيُثاَاَر نزُدَِماَم دْبخَآَال

 ةبعَأََر ۹۲۹۳۹ ۳ ی5 ہر ہم ہہ .9-.] ہ٭ ہ86:

 57 ہ۳۰ ی٭۳> +8 ٢ ×8 ۲۰ ہم ۰۲٣۰۳ ف٭٭ 68

 ب۔> <٭ ×× ٭×٭ ×۱ جت  ٭٭٭××٭ َڈنعَنبءاَاَلَر

 ُنبَعَاَم نو دعوت الو -5۲۳5۹ ۹۳۴۲ ی5 ہہ 88 ٭ ہمر٭

 ک۹۳۴۲۳۶[۹ *58 15] ,٥ ۱۴۲ ہ5۷. ٣× ب5٣٣۰ ۴ 7
 7٦۲ ۱٦ج 1۹۰۴ ٤< ۴) ٭۳آک ہک۳۲7۲4 75 ×۴۶ ی٭۳>٭ ]مچ

 ۹7 ١١ ۹515 ت٭ ہ۹7 ۶۰۳۰ 88ج. ہب٭٭ چ3<

 57517 ی۳ *5۶ ۹ج ۹۹7 ہ۱ 3۳٭) ك5 ہے

 ہ57۲۳۶ ٦٦۰۶ < 5۲۳۴۶ ×۷1 اتءہبہرج ہجحم ,کخجد٭ ہت و٭٭

 ٹج7 05 7 م۹ 5۱۰7۴۹ در_2 درک؛ تا75 5)۷۳۷ ٘جق
 5ک ٦۱ 75چک (78) << ۰٣×] یو” قط5ت ہا ٭
 15 556 مہ ہے ہ8 ٠ ×٠7 ہ))ط ۱۴

 ۱49 ی۹۳۳۰. >۹ ۹۹۳۰۶۰۴ ۱|

 م59 ی5 ی٭تہ5 ۳ ۲5۹ :۰ ۴ 8۳۲ ۱١
 25-1 تا75 ×۳7 7۳7ق ۳۰٣ ۲۹۰4 55 ہ

 تا5 ڈلآ م٦ 8۶ ہے وج؟ہ.ہ+5٭جخ ہی ہہ ٭١

 ۳٣۳ 721۹ (75)-ی۹ 117 ۹7۰۰۳۰ ۳۲۴ ۱)۹

 ٍشِدَلَمَرثثْيِدَرلَل ۔- ہو .تج ہد× جی عج : 
 9 0)5 ہم6 ۳۴ 5۳] ۳۳. ۰:

 رول عر یک ںی لصخ لوب نک نا -- ۹۹ ھ۹۴ 7۳

 وکلا علل اَنلامعَلانَپ -- وج د3 یچ ہہ 838-8 نید

 ×۳۴ ٢ق ا7۳۰6 5۰۹ ۸۳۳۶ ۱٠۹ ×۷۹ تہر٭ہ٭ 8ج 8٭
 ۹35 ئ1۱۲۰۳۳ 6 ×۷۳ مک جو ک۱

 ۶۲۴۹۲۹۹ ٦98 ×5ر 3۶8٢ ٭ ۳۹۷ ھ۱5۱7 7 ٣
 755 ۴۳۳۹۳۶ د۹٥ ×1۳5جك]( بج ہبجرو ]مک وت جچ

 )ک۳ 8۳۳۴۰۲ ۴۳ا 77۱5۱ 1۴6 7۰ ۴۰۷۳ *رب۳ )4

 <<. اھت مَنْ اَت جلا ناَو ۹. ۳٣۱ 8 جج

 55 ی2380 ×5 ٭٭۱ 50. 559ی ]م۶ *٭ ]یو5

 جار م 25۳ ×× ×57 ٣> ]م87۱ ہ5 ہم

 ہم× ٭1۹7 -× ۴۱۳۳ ×۰۱ ۹ ×55 7. ×۳٣ ب۳٭×

 ۹3 ٭ب ۰۹۶ یش لوونمدرگل 9۹7598۱ 8. 81

 5۳۹۳٣٣ 05۳۰ :٦۳ ۱۹۰ج >5 ٭٭  ہہ رٹثیمرلل ۔ہ

 5۹ ۹۴ ×× ہہ چ٭ ]56 مہ بو پ۳]۔ذ۔ ید دچ
 7٣7۱ ہ۳ ×5, 5۰ د۹ >۳ 5 ۶ ہجج٭ ×× ہم ج۳ ۱

 دمہ "اوج ×۰۱ م78 مع و و89 ٢| ہ وچ

 “اج ۱۳5 ٭م٭< اڑ مجع عو ہہ ]چہ

 تہورمس عض و٭ ہہ “1555ہ ٔم×٭ ۱۳۷۱ ۶۳۶۷۲ ×3, ٭1

80 

 مال واچ ہے

 تپ ںی مامامنمکن اجر ٭٭ ےس حس گے یک 3

 و 0حوتدبعام :ڈیاع اا6 ہی ا اند اااو

 ع 0س ای شا
 2 حت

 بم ١ وغ5دم کہ اک
 ام نودیع واال

 نے

 ل ںوُٹحَلا ن او و 7
 ت سلا تار و لا طا ات
 آن باک نا مے سجا اج
 ٴ یت و :
 ہإ ہ وبحَلا نیلا ولا وے۔۔۔۔۔-ئب اپ
 ۶ و و لام نع “ہے ا2 خا ام ث کا پھل آل تن ہیک ک

 2إ هَلاَقَ نرم ٔه بول تاداراَد لُصَیَسِش بک
 ےس سم اَحُلا ُ

 2 ہ ملا نم جج  ص ۶

 ْمَلَو و ٰلَيَملذ ےس تحاا ۂحاہلياوُه لن اب
9 
 6 ہجح

 ہ) یب ی9 ی ور 7 ی7 ٥ 5 یوہ< ر3 >) مر چ٢
 ٭ھ7ک۵ بیو٭9) ٭جج ٭چ یورک ہمرجہ چچ مر می
 کب 737 9 )7 یو7 77۳ 777ر (یر ہمہ ح٭٭ ٣۰] جج

 ہق۲7 ٴ٭7 ب۰: ہ555ہ جہ ڈ7 ×7 7۱

7 797 
 7)7 ہ؟٦ق) 7 تک ہ

 ہوا 77 9 ۳ 7 چ7 77۳
 مز ۱۷ہ 7 ہہجچچ 757 < 7ک مر یجب و٣ ۸۸ بوی
 75 ×7 ہچرچو ق)ی٭ تہ یو "مح یو ممر یہ 5

 اتری 77۹ و یہ جت *ج٭ یچ*٭ قرج ھچج جج ٣
 ٭7 ۸ +1

+7 27 
 بچو بج قو ہہ” ٭

 ہی چی7 ۹ ق7 !ہہ ہہ 77۲
 مر ہچ ۲۹۲۹+ میرج مفج یگ یجب ڈی مچ سہ می
 مر ہہ ٭جج ہ5 نو مہ ہ وقف چوروو چوچچ
 (ممر یو مہ 7۰۷ جرج ہ8 ہو یر یہ یو ہقروہ

 تہ ٭٭ ۳ یر ہر ۰× )3تت و7۸ رو ر

 7751 بہ
 ×7 ده

 !ںیہ تہ ۳7)7۰ 9 ہ۳ ہرآچوچ ۳۳ہ ہر
 مر ہہ 35 ہچتچ ہج مر ْْچ٭ ٭ب ۳ مر ۸5
 +0 جہ 7۸ یچ٭ مج یرہچ ج٭ 77۳7۸ یر یج٭ يرج ٭چ×آ

 ہم



 نسق

 8 وج ٭ ٭×چآ ۹۲9۹ ۶۴۹ چ۰. >۸ 0×
 م9516 ۳۴× ک3۶ 7۲ ۶۲۳۳ ,٠ ك۳ 557چک (733) 751ا

 ۳ ٭1۴۳۰ ۱٢۴۳۴ 7۹58 ۱۱۰ ۴5 ہم, کانا ۱× 1۹5 ۰٤۹۴۹

 و187 7)518 ١.75737 37 ۳ ہ, ک )7۷ 7 7
 (جر,و)۔ ی٭ ہ٭ ۶۰م773] <7 د۱ 29 ۹۹۴۱۹۹۱ 57

 51977 ۳7۳ ×۳ م56 5۷٣ *زک ۳ ت۰۱ ۰۳۹
 1+1 5135 ۹ ۹۲9۰۳1۴ ۲۰۸۳۰۴۰ ۹ ۱ )12 (ہ2)-ی7
 93881۳1۳ ا 3791۹ (3[7) ۹1۹۹15 م۰٣۶۲ ک٭ 7۲۹۳

 حت ہ۵7 م۳٣ ×7 ٣۹۴۳ ۴۴۳۳ ہ”۹,ب ت۳ 7
7 ۳ 7118 (31) 51۹۳ 7 ۹ ۹6 ۹۳۱ 7۳57 
 م5 ۶۱۰۳ ۱ ترک (3۰1) ۰٣۰ ۴۱۹۶ 15ہ ۴ 6
 ۹۶ : کا٦ 5۲۰۲۳۰ ۵7۰ ×۹7 ]85905 ۹۱ 5
 وچ یمرم ہ٭ ہہ. ٭٭م "8یہ٢ "ہ۷۸ 6

 ے38. یىیئ۔ ع٣٣ ہقخ یە”ی٭ ق٣ ۱ 5۲۳ج ۶6
 5ل ہہ ۹۲ 6٤5 (عئر ک٭٭۲ 097 ×۶۹ ٥ ک ر31۹ ۳۳ ہا

 5179 515 1و۴1۱- (٣ك۹۹)

 ساتلاتیارر -- ۴۹۲۹8ہ۶ ٭۴ ک۳٣ ۲۹۰. ۱۰۰7۱۹ 7

 ا5ک, ۷ ہم5 (38)-ہ7 "ھ۳۳ ٭ .7٣۳ ×7٭ )1 >ہح ہ۴
 5۳. ۹۹۳۳ مہ فل ع ۹۰32۱ ۳۳6 (م3٭×۳, ہہ
 ہبدوو ×۲۳ م٣ ۳۰۲۰۹ 5 37 و٭ٴ۹؛ چی 839 ۱

 ×5۹ 5۲۳ ہ3 6-501 ۳ "۱ ہہ 50 6 ٣
 8 9۲۰۷ مج ہج ۹۹ ۱۹۹۲۰ مح >۰ ×۲۷۰۰۱ر۲

 2۹ ۳م <9 ۲5 ۶ ۴ہ ٭< ب۲ *یح مو مع
 ×85 3۶ 55۱۶۷9 ۹55۹6 ی۰۳۰6 7 ٣۶ ۲٠

80181 

 ہچ ٥۹7773 ×۳ ×۰۶ ۷ ء۱۹۲۳ "7۹5 ٭ ء٤

 ےہ ت0: نار ردیف ۹۹ ۹۳۱ ۰

 وک 1 105 979 د۹ 7 یار تر ۷۹ ۹ یک

 65۲1 ۶15 5۹۳ہ یلرفغا مھّللا كدمحبو انبر كناحبس ۔- (ھم1۹18))

 ]6 تہ 7× (55) ٣۴۶۴ : کا. جا 5 958 75

 تر -جچمر ۲۶۰۲۳۳۲ 59] 7۹7 ی5 7751 ۹5 3۹۲7ہ هللا ناحبس

 ەیلا بوتاو هللا رفغتسا مدمحبو ۸[5 61۲59 ٦ 57۲۰۳ ی3 ۹۲۲۳۳۳۷

 ۹] 5715۱5۳52915 251۹531۶1 73115 (551675 ۴7 ١

 ہ75 56 ھ7۳۶۱ (ع٥) ×۶ : کے جا 11885 5938 ۴5
۶ [7۸۳۳۰ ۹۹۱۴۳ 757۴ 621 572۴ (78) 7.7۴ 

 ڈاک <۳ ج7 ۱۳ ۱-.- (جچ3))

3+78 
 ا11 15۳57 5۲۳۶۳ 7۳ 5۶ ۷۳ ۱٣6ہ 82 <۳

 711516۰۶ 5۳17 3۱۹۹۹۹۳۴۴ ۴15۹ 5۴5 ۰۳۳ 7 7 ۳٦
 5۹ 8155۱ ۰15۹ +۳ 5۴ 5۹ ۳ 5۹ ۴۳٣8۱۴۴

 تن ست کر وس اھ تھ وع یس وک ا تا سا جوا عد تجسس و ان ڈش یت یم وم تاک

 چ -م ہ ×× ٭٭ یم مص × ہہ ج٭٭
 ۲۹:516 ]7 71۹۰۹ ٭٭< پ١8 ک۹۹: 78۹ ×۰1۹5) | یک

 ٭18 + جر و ]٭ 8ی جی يہ
 الالح مرحوا امارح لحا احلصالا 0۹ 8 8 8 ٭ ۳

 <۳ 5۶۳ ۴۹۱ ٭7م٣۳۴ ٭8عيم٭× ٭ى ٠ بن١ ۴ج:

 ٥5۸5 ٠۳۴7۲۳۷۶ جڑ ہم ۹م ۰+ مج 6٭۹ بب ب١
 55 ٭قا ۴38۸ ۹ی جج. ٭8 ۴۳ ٭م۳.یے :<ء

 55 8۱۱ 3ہ. >7< ٥ ×۰۶ "ہچ. 5 89 ٣]
 :۰8 5۶۳۱ 5 1۱ ا ×50 1۹۴ ۲۴۳17۶ ۹۰۳۶ 7
 ]د۱ا ٣< ٭3ہ ہ ہہ ]3۱۳5ہ "م٣ ہہ

03۹65155۹9 ۹۳۳ )۴۱ 

 تال

 9 ٭م1 -ہ.ک ۱57 ۸۹3۰ ی٭٭ یو ۳۴۳ ۴ 7
 “تیمم ۰)۰۹8 ×۲۰. ۳۴۹ ۶7 م۱۱ ۰ ×۴ )۳ ۷
 مییرزمو ہہ ۹77.31 07. 385 ٢" 8385 بج

1۱ 5158' 

 باہ *١٢٭ >۳× -٭ُع ہ >×٭ یچ ؛ و
 5311 5۲۴۳ یئر عج ہ۴۰ ٭| م. 7ق ہ88

 +۳5 د5 ۱ ک۹۹. ۹۹۰5 م۴ >٭۹ ٭.ج ۹۰ 6 | ہی٭
 قم ہی م٣ مٴاک 5 7 97ج یم ۳ ۲ ۲ی, 5 59٢

 ہو )۹ ۱× ۴۳7۲۳ یک ٣۳۰ (م۱٭۳۳. >۹(2٭ ×رک1 ۲
 ے۱ ہ۹, >۳ 7۹1۹۲ 0 +8 ۔٭٭ 015 ۳
 ک1 7آ 1 0017 7119 م۹ 0ج 1 )۳4 8

 ٭۹ 91 ۹ ۰ ۱

 ود جصح ہل یو یل ہر ×× ۰× ہہ ٦

 ٭۱ک۹3۷7 کي کلٹ أس کیلا 9۹ ۹ 1 ۴

 ]6٥ح ×م ہت 5ح -× >3 ہو- ہ
 8۲۰۹ ٠۷٦ ٭ *٭٣ 5ہ ۴ اہ, .ہ٭٭ ۴۴ 6

 ×2 ×1 ×۱ ہہہ:٭ *.×0 ۶1 (ل ص× ٭ہ٭ رکوابَْسل
 نعم سینا نی عو سر 0۳9 ۹۹3 ہ7 ک۹۹ ۹7
 ۹ ×× >9... دن عزلعتاک را وفتاو ۹1575 ۹3 ۱

 -چچ3)
 ۹ 871۶1۲۹3 +۳. یی ھم ہ۹ ہہ. ۹8 ٭

 ٦6۹57 ۳ ×5۱ ٭٭ 7٭ت ۲۹۹5ہ ٤
 ٭ہ5٭۰ ۰۱ 5, ۹ ۹۹ تہہ 8ى ۱ ءاج اذا ہ8 ٭ر<

 0)۹ ۹ 771 ۱ 7۱ ٣1۸--7 ی۹
 و٭ات یەچ.ہ ہ۹٤ ہ٭ہاکے <۰ 8گ یم ہہ, ×۹۶ 5
 مج م38 ۷۹+۶ | 2117 9 57۱۹۰۹۰۹ ۹5۰ ہ ۶
 ۳ک ×5 4۹8۳ ۱ و۰-' ۹۸ ج۳5 8
 یر 3ج چک ۱ ک ہہ ہ5 و ×× دم ٭ ج

 70 ۳۳٣ ۱ 1875 1۹)5 ۱8۰ ٠)390 مە ہ7. ہ٣ 7



۲ 
 نت کت واک مع سا ام مکا یک تھک

 م۴۱ 3 ۱--- (۶-391۰-ٹم۱37۹)

 بنک اَمو هلاَمُهْنَع كام - بسکام یت ٣۲ ہ.٭١ جو

 ۹ہہ و۱ 318۱  5۹ ×6۳. ت<٭ جہ ۰8۱۸۴۳۱

 ٣.۰-۳ ۴۹ ×ح٭٭ 3۰5 ]]م ]1 ح ٢۳۳٣ یج)

 ٭[5 : هبسک نم ہدلو ناو ہبسک نم لجرلا لکا ام بیطا نا

 ۹1۹, ۳× ×۲ ۷. 7۲ ہ۶ 1-5 03ق ]ا7 ک5 ہ

 ۹85 ٴ۰٤5 513 77 >854 ہم ٠-ہم 0جو بر مم۱

 1۰.7975 578 ×74 ۹۳5 ۱ 75×۹ ۴:٥

 _-۔ (يوقا) د ×۰ م۳ ٭۹ہ87 وک بَمَک اَمَو وو ×

 م.یےج -مگف”۔٭خ۱ چاک 55۳۱ -چ "5۳۳ ہج×

 11825۳ ا5918 :×ہ]م ۳.8. ہم5 8۳ جج ]مم جر

 ت5۹ ۴5 ہ۳١ 655 ہ9 ٠ وجتج ہ ×3۹ مج٭

 5 ۲۴۱ ج5 5۹ ۹۲۰۰۳ یر ٣ : ہعی< (3جم0ز ٭

 ہک کار5 ۲۳7۳۹ ۳.۷۴ ا۴ ہا... ہہ 7

 ک۳۹۲۹ ۲5۶, 57۳۴ بے ہت. ۳ ۱8 رت ۳× 5

 5۹ 5۲5۹ ۴1۰ م۹ ۹۳۹۲۹8 < ػقمج7٭ 8۲ئ۱ ۲۵

 ۹ ۹7۰ ۳7۱ ۹۹ 1 ۱۰8 5۲ ٥۶۴٣۳7

 527۱ 5۹۹. 787ہ ٭۳ہ ٭ ہی جہ جج

 ہہ << حجے- 85 5م جب مج جم 3ر بچ

 ؟[[21[]1۹] ۳۹ ۱ 5 ٤۹7

 پول تاَداَراَ لُْصَیَس ہ۹. مر×۳ت ٭٭٭ ٭ ۰”

 ہہ ۳ 557 ہک ٠۲۰ ۳۱ ہہ ۷ 886 ۳> .۷٣
 139 8۳۴ بول تا ۹515 301۱ ۶۶۰۰۸ ۹۳۲ ۰٦٦

 رخ جڑ ۳ ےس

 بطحلا ةلاَتحهنارَمَز ہہ >575 >0 >7 ×3 :تج٭
 مر ہ د55 ۃہ ٭ہ٭چ 3۶۱م و ۳ا٢ ہد 8 ہی۷

 >۳ ×۱ ا595 ہ |ت> 7 ء98 4 ١ 3ہ ۰.۴6

 ہ1۱ 5ج ت۳ ۳ 7)7 ۱ 7۳۰۲۳ 7× ۴) ×× ہجر دا

۰۹ ۱۰۰۹ ۴۳۹ 27۳۹۰ 5715711 71۲۹ ۹13(8 51۹ 1195(۹ 

 ٠٥٦ پلا هلاَتَِع ٢ 5× 9۹٥ ہ٭ ٥× ج نووی
 1× 3۸۱ ۰. )(×ماتہم +مےە 8ج3 ُلاَع

 یاب+اج)ر ج یىی ٔومجٹ بجہد مج مج مج ہ8

 15755 77ا ۳۰, ۶۳۹۱۳ ۳۳۳7ہ ہم۹ ۱ ک3 × ۱۳٣

 0519 ۵ ۰۶۹۰۳۳۶ ١۱" ۶ ۱۸5 ٣× زچ× (نك) <

 75۳۳7 تر۰ ٭۴ ہم جہ ٭ی ٭×:۳ *ق *ہورج
 ۳۹۳۲۲۴ 7۳× +۰۴ 87۱۰۰7 7. 77۳ ھح:), 7+

 ٥ کلم یعیر ہج ٭٭۹۸8+ ی۴ پطحُلا هَلاَتح -۹

 ہ75 ی7 ۱ ٦٦× 37 ۹۴۳٣)۲۰ ٭ ×8 جہر) جب

 7187۰ بج ۳7+ ×۹. ہہ. و۹۰ ۰٣× و ۔ئ

 ۴87 مہ, 5ٗ 10۸) ۹۹ نی جما ۱97 ۳ج 5

 ی۵۹1۹ 2751 (70)- ۴ 0۴۴ 5۳۳ 5ا۹ ۰۱۲۹ 1۹79 )۹87 ۱7

 ۹5 3۲ ٥ 37 ٭٭ہ٭ م×٭ بطحُلا لاََح (٭ و جچچر ۔۔
 (چو3., جت مت مت ](.× ہہ ٭٭ ۶ ہيث,با ج

 ٭۲۲۱)5 ؟ 56چو5 ہہ 5" حج مج ہ٭ججماو وج

 55817 515 537 5+8 ۴۲۳۰۱ م٣۳٣۳. ×۳× 8 5۳7۹ :5ص.

 ہ اف ہہ وہ ہ ٭5ہ ")و ۳ج ہو عج ہ

 ت7 ۳کا۳ ء۶

 حشر ہوس ایم قت جاری تہ کک لاش یصیت یس ہ عخی ص  یرل جیش جج جشن تم وس محرک جت ٹی

28-۹ 
 ون جب 3 مت ا ےس تک ان وم یب ۱٦ ید ییا ےہہک ںی اج

 ہ٠ پاوجہج٭۱ ہال ہ۷5 ۶5۸5 ۳۳ ہہ٭ ٣ ::۱و٭
 ٥۳۶ "٣ ٦> *ہق ۱ ہ :3)نو8٭ ییہ جج ×ج ہ

 ۰۳۳ ہا :1۳8) 8۱۳ 0 ]ود یور۔ےز ٭٭
 598 د7۳ ۹۲5۱۹8 ۱. ××]×٭ ۹ 8۳5 ۱47۳5 5٣۳۳

 ۹ 9 ۳ "مج في 8*9 5 مچ جی ر ۔-

 عم سقتعور

 ×79 ؛ ہ۹٠ ہ ج8 (۶۸ ہہ٭ َكَترنَِنَرت_
 َیرثَأا م8٠ "3 ج وچ ید ٭٭

 501153159 8 515180 ٥61138 88:1 ہاحابصای 8 8۳۹: آ7

 ۳۳ 9 ا5۷۹۶ 1۲8:55 37116 ۴ 757 3۳ 5۳۴۳ ۱ (7۴

 لا 87, ا5۳ ]7۳۹ 1۹۶۳۳7 7۰٣٠۹۱ ۶ جج ) *٭

 8 م155۰ تاک ۳۳5۶ ۲۳۰۳۳۰ بداتد 5ہ  ووچچ یر

 ۰ : ۲۶ ۲ 85 مہ یم5 ××. می. ہی۳ بہ

 ک5۰ 7755 1۹۶ مم (م ×3× 57۳۶ +8 ٭۳۳ مہ,

 ٥۵5۳۶1 978 ۴9۹] ۶7۹۰۳ ۳7ہ ۰: ٭٭ یج٭ح٭ (۹ 37:1

 ےہ ۱ج ۹ ۱۳۹ 5+۱۳7 8 ۲۴۶۳ : ۶ (ھ7۳ ہ چہ

 5 چا5 ٭ج مع عەئ69) بج 8م وچ ود

 5۲17+ 75۹ ۳۹ ۱ ۹۹۰۳۰] 5۹ 3 5313 (۹۹ ؛ انہلا كلابت

 انتععمج 856 86 چ5, ی۳71۰ ۹۰۳۳ ی+٭ ج۰ر
 5291 7 751۹ (30)۔-ج *۹۳۹ ×0۳ 57٭ ۹۱ ٭ ۴

۱ ۸۹3 5۹ 751 909179 

 بِ پمل نلاَدَي تب ×ح کد ہو  ٭می وہ

 ڈ5 ۳ _۔ ما .| جج جج

 تک1۹۳ (3ا) ٠۴۳ ۳یو, 5۰ ۶۴۲۴ : 7 ۴۳ ٦<

 چ٣ ۹ ہہ, رم ٭٭3 یتا ×۹ تا ۱ ۹۰۳8 مم یو

 <7 7۳۳ 7۰۹) ۳۴ 55 :× ی5 ۳ک "0۹۶ ۱٣٦ ×۳ جو

 558۱ ۳5:۶5 ٥ 5۱1 جہ5٭ 5]) مج ۹۹م : یراام امکلابت

 دمحم لاق امم ائیش امکیف -- ۳۹۲ب 558ا :87 8۹, چ۳
 ب٭ 5ہ کا 655 مج (حج ۹8 ہموح]م بر وو

 ہ۳۰ ٣× ہال ۱ یے ۱۸۸ “تال مح ہی
۱ 31) 1۹۲ 595 ۶1151۹۹ 

 تابت یچ ۲۷۲ 3۹5 6 ۹5۹۲7 3031۱9۲71۳5 ٣۳۹ 7)۲١۲۶ تبت

 9 ×۱ 5۳۹, 5١ 155 :×٭ ھ۱ 857 ]]ر بتر پی
 ۹۹۲۲۳ا +5 56578 5۹ ہہ 5 ہہ ےہ ۸ ۳6م

 ہتا۷۶٤(8۱77۱۹93۷ گا ۶۳۶ 5۲۴۳۷) ۹)5۲67 ۹[) *:ر٭٭)

 ۲۳۲8۱۹۳۱۹۴, 51۹ 7157۹ ۱۹۴ 7و35 (33)۔ہ ابن 7×7
 :٠۰۰۳٣×7 ۱55+ 3 885 ہہ ڈ8 ہج چپ

 5۹۹۹ ۱ 5ا1۰ 5۹۴۱ ہ۹ 9۳ .٣۲٣ ۱)۹ (۶ سج 8ج ۱

 71۹ >1۲8 ک ٠۹39 5۳۳ 18۲۶ أٛہ, ک ۲۹۲۳۳٣۳٣ ×۰۳ ب 8ػ:

 ہا ا711 1۹7 52714 یا رک ×77 ٠7 ۱۳۳ ج7

 >5 ۶ *ج 55 5۲ جج خچ مم م٥ پچ

 ۹۱95115 57۲۳5۱ 5۳۳٣۳٣ 855 ٦٣۳ جج 8ت٣ ۱ ۳ئ *م6 یڑ

 ۳1۳ )75 >7 ہہ ۳۶۱۰۲۰ 9ہ *م8 ہو٭و ع٭ مچ

 ۔۲.۳مج8۱۶۲ وج می جمی ٭٭ ع٭٭ ٥0ج مع

 ےس ہی٠ ۔"'

 ۓز)ناتہ
 جج



۳ 

 >8 ٭م؛ ی ٴئص ×۴ ہ 2 ۲۵ مق ہ٢ ٭
 17. م۷۲۴ ٣٢۷۳٢ ۳ 1۰۷ ١56 ٭”ي بیو٭ج9)

 37۹1 231 55۴8 (3ئ3)-ی٭ 717۳ ۹7755 (78) 7۰٤

 5 ہہ صدہ 5 ×× 5, × ہ7. 5387. <
 بوجہ >٭ (مہ وو ہاخہک ہم1 ہ٭٭ ۶۳
 م۳]5۳]. ۳5۳۹ 75آ ی۹۷5۲۳, ۱۴۴ 6 7۶۶۲ *)2 ۴ ۱۰۹۳۹] (3):)
 ۱:×3۱ھ617 ثم 81 7۹×٠ ی5 ہ۷ 21856 .۔-(3۹۳ ۴75۵))

 ثم ۂلطِاَومنُق ۰ ۱ ×۷ ×1۹ (>:)--7 ہ٭٭
 د5 39 ے۱ ٦ ہ۳ *۳۴ ۰۳۰ ٭×]۰۳۳ ٭۹ 7۴
 ۲۳۰٣ ٭7"ک۱ ×7 ×× ب×٣ یب٭ 5۴5 18, ۹ 6
 ۸ ی٭٭ 7737م ٣۱۱۰ہ ۱۲۴ 81۰5 5۲۴۰۴ 6 ۹۲١۴ چ٭
 8و دحا < دحاو تا۹ ہ۷۹ ی٭ ۱1۹76 دحا ×7۹ ۲۲۹۲ 46
 ×58 ہ8, 55 مم بج ۱۹۹۱ ب187 3۰۴۶۴ 3, 1 8
 بر یص 9۰ م۳ 75۴۳ ہ۶ ی١ 5۴ م134 چکر ×۹۱۵ك۰

 3۳ "5 د۰۸ ۴۹7۴.۰ ۰ ۶۴ ۹۴5 ,7۱82 ۹۹۱ ٣۳
 یڑ >٭ و ور >6إ ہ< ٴ٭۹4٠) وک 7۳۹ 5۲۲۶15۳٦

 ہا ی×. لق کو مر ق9 ۳۰) ی۳ ۲۱۰۳۴۲۳۲ ۴
 ۹۶۶ ۹77777 *ر2٭ ۴۰۴۹ 1۱

 ملا لا - دمص ×۹ ہہ ہ۴ ۹7187۰۳۰ ٣7
 ڈج ۱ 8۵) ی۶ 8ج ڈچچک 66 ۰ : ۹9۶ا 5
 65 ۱ کک 91777۹ ۶۱۴۰۳٣ 5)۹1۹ ۹ر 2۲۲۴.۱۱۹۳ دمص
 ی3 51۳۳ ہ۹ م3 >۰. 56 5 5)۳ 5۹۴۳۰ ۹۳۳۴۹ ۴5+
 یس مح ی۹ 1 7۹ ۲5 مات ۹۱۶091 ی٭ (, 85

 7× 7, 70 ۴9 ٣۰×3 7۳ ۱-.- (ق۹۰۳۰مر۳)۸)

 لئی ملَد نل ۔- ٣۳8 ٦× ۹۰۰ *87 ۰ م8

 قآ 5۲۳۹ 76 ۱ ۶7۳ ۰۹ >5. یتا ۶ر -- 258 ۱
 قج3, 8 ×6 57 1۹ یب ٭٭ 5ا۹ ۹5۱۹ 318161 ( ۱

 اَوُمَل ەَل نو - نج 0 ت ×× ہ۹ ×
 ں۔حصو-ہ 5 م0 کا1 ۹ 19877 1

 کک

 عا ی۹۶۱۳ 8

 دا5 ے1 5 - ۶1۹ - ی×۶٭

 ۹ 7 1 ۱-.- عو جہ۸

 ست نِیاَحاَمِيَيَح یف - بسم ×78 و۹ ۰۴ ۴
 ٹچ ۹ 48 ۳۲۳, "8۳ چوت ٭٭آ بج ڈرے یو 86
 ۹7۳۰۱ ے۹ ×۴. ۳ ۹م ی١-۔ یر مے می

 ۹7۳۷ 315 77ا5 ك۹ ۴ 7٤ 3۳۱۳۰۴6 75× 7×۳٣
 ہہ 6٦ ۴ 7۹ 2۹ 5 (311) ۹۳۴ ۳ة ء۴
 58 ۶۳۳۲۰ 501 ٤ب ۱ 5۸۳۳ 51۹ ۹۴7 ۴158 5۳ ۹
 ہ) ۰۲۸۱ ×۹ ۱ ×× ج×.8 (مہر)ہ ہ۸ 7 ۳5 ۱-

 ھ8۳59)

 79آ 7

 77ا7۴ 7 7۴

 ×۲0. چک ؛: ہ7 ہ< جو ہم ٣5 م5
 ۱31 0ہیلی( ر-ہ ا 5 1۰۰۹77 7
 ۔ج٭ ٦ 55۲5 ک5 7آ 885 5۱ ۹۰ ب ب۹
 ۴ ۱۹۳۷۴ 257 ہ د) +5 ۱ک ۴۰۹ ×8 (ی5ہ)

 ت77 4)0 71 077 1)۹ (3چی پچ

 جب٦ ثم یەیک ہم ھ كآ9٭۶٭ ٭٣ہ۹ ٭
 م۔ا” ہ1۷ 51 ۶6 ہ5, ۰)31۲3] ۹۹۹۱ ۳ 1۰

 ک8 067711۹ 73110 ۹۹۹3۰ <۱

 ×۹ م7 : ہک ۳۳ یر ہم. <۴ ہی. ٭
 )اج ہہی (32)- کہ ۳٣۴ ک7 ۳۳ ۴۹۶ ۰۹1 ی5 65
 ٭ھ ۴۹7۱۲8 ۶۳ : ک۹ 5۴5۳] ہم ۴۳ 8

 ڈو مع --چ89)

 7۹ 51۹ 577551 (381) ۹۸1 ٭۹., ک۹7 ٭781۹٠ (738)
 ۳ : ی1 <۹ ی٭مایمع ٭ ہ۱ ہ8 "ت٥٥
 مج. م٭ ق٠ <۱" ۱۰. *ج 755 5

 5 ب35 ٭5 ہ۶ 58 ۹۳۴۳۷۳ ۴۳ہ یڈ٭ کا ۰۷۷۶۷۳
 مج ۲۳ ۱ ۴ "ہ۹ ٭٭ : ك5 ہ6 م8۲۰۹ ی٭
 قو ۱ - یم. 54 05) ہ1 ۰ 50 <
 78 بہ 8 مہ” *)ہ٭ہےع۔ یر ى۹! : مم ٭اچ٭



 تر ا 2 2 2222نہ. نررھضجچجیتسرچج سو چسس ہہ چجوپوچ

 7جآ ۴۲۳ ٥ ا۹۹7 .]زجآ 7۲۳ یو٭.ق٭ ×× یت ]71ج 31۰

 ۱×7 ۳ ۳ مات یر تی ج3 ہت مہ
 ۴۳۷۰۲۷۱ 5۳۰ ٠۰٣ ہ ۹ ہوگی٤ ٠۶۳5۲ ہ

 ق9. بے ×5×.0 ہہ و وج ء7 را٭ ۱

 ۹5۶ ب5۰ >7 اوج ہ ہہ 0 جم م77 ۹ ×5

 م۷191 ۳۹ ) 7۳۳ ۰۳۴ 7٦۳۳٣۶" 7۳ ×:۶۰--۳۶,۹۳۳۴ج7 ٭

 ہ۳ ءہ877ہ ہیک ٭×٭3ہ د چہ ہ٭” ہہ ہی
213115385 

 ۳ 7 تاج ××. 5 ]آج مو ہ
 تما 5 7 ۱۱۶ 156 7 77 ۰۳۳۰1 285

 ۳ 7× ۳۳ ہہ, ٭ 7ھ ٭. ٭ی٭ ہ۰ ہہ 8: 7
 5 کہے 1 ٭ 98 ٣ 5۴۱ :ہہز۱ق5 (ج)ز ھ٭

 ہ97 ہک 36.۰ پی مج 3ج مج ہ۳7 ۱ ہ۳۰ ۴م

 2ڈ ا55 ۱۹۴ 18277 ٭× ہ٭ ×× ×]]٭ >٭1 عج. ۰×

 ک71 ۴١ ۱ 189۹755 2887 ×× ۴۰ ۴۶۳۵۳ ہ۹۰ 5

 ہ80 9 ۶ی ۱ ۹6 نا ٭ 0۳ج میم مچ مچ

 891۳۲۰ ۰7 ۴77 ڈ× م٣ 8۰5۰88 ۱ ہ5 ہ8 ہی

 555+ ا3 <۰ و< ہم <3 ]7×۰ ۳۹۴

 35۲۷7 770 د۳٥ ۳6 ر :ء8×58) د37 ۳۹×۳

۱ 518956 1۹45 31515 

 5)1٥۸9 ٦)8 77 ۹77۳]) (3)) ہک 1۴ ×7 >8
 یار ۔ہ٭ 9و ٭٭ 5 جج ج٣ ٭٭ :٭ 86

 ۹: 18۳۳51۹1 ×7 ؟)۳۳۰ ی٭۰: ہہ م5 ۳۰۲5 ہ۹ جچچج

 ۹3 ۳2۹ *٭)>7 ۱ ھ۹۶۳۰ ۳ ×75 ۹7۳۳۰۳] (313)-گ ہ۴:

 5158 6۱ [؟, 5۲ 5۲۹۰۶۱ 51 7۰ )]۳۴>( ۱ 8۰ ١

 کا ۳5 ۴٣ ۲۰۳ ی٦۰٦ ب۳ ۳۲ م3 <

 ۹۲۹۹ م5 85 ہ5۱ ۳۳۹۶ م۰ 5:58 رخ بہ چپ

 ۳9. 9ا۹ ہ9 ۰ ۳۹ ۳۴ : 8 ٭ہ]٭ ۱ د8 ٭ نج

 آ57 ]ج6 : م ٭ج ع3۹: وج . 05ہ 8. وہ

 ۱۹۳ تہ ۰۳×۳ +5 ۳۰۱۳۳۶ :۶] 83 : ۹ ]م.٭ ہ

 می ہو ب, یا 6۸۸ ۱ "9 ہ9 ×۹ 98

 ا٭۰۶ انب و نو ]×× ہ۵ ۶ۃ]ہ یحەھچ چ٭

 و٭ات +۱۹7۶ 3۰ ۱۴۱ ۳ ۱۳۰۰ ×۰۱ 7:5 ]335 (×۷)

 ہ چ۱ ۲۳۳۹ یٛ٭٥ ۹5۳۶۹ : ٭چو ہہ یک چپ چ ا

 55۰۱ 557۶۴5 6)779 ہم عج مم ٭يو ٭بفم]ہ وج

 ۳۲۱ (ھ5)ر ۹۹۶۳ : 31۰۷8 "۳۰ ۴5۳ہ ٦× مج (ھ, جج

 )ا 55 ا 8 ۳ ٣ہ: ]ی5 (3ج0) ۰۳۳٣٣] : ہ8*آ

 35757 ۳ ھا ۴۲ ۱۲ م6 ۳ معق]- ج٭

 ×5 ۱5۰۳1۱ 5۳۳, ک۳۹) ۰7۳۳۰۰۱ ۴7 >۴۰۴] 5۲۳٣ ہ7
 ۳5 )۹۹1 78 ۳6 ا)

 77۳۰ ۰ ھکا۔٭ ]ہ۳ ]یو5 ىرمں

 ۳۴ 55 ۴ 33) 5۶ ۱۴۳ "م۳ ق٣ہ ۱6 ۱٣۳۴ ہ

 ےھت ای ری ٍپ ج٣ ہں 5 پڑ 35 یک وت پ ےگ پ 0 5 جم ٗدعت سی 3ظ رےہ وا

 إ ہوُٹحْيلا خلا ولا ےس. فا
 ہ1 ان ق ساکت نوں یخ ایک نوش قلقلا فو تن
 21 نس اا سل ع نوو ید نوع ارم نودات قو 7

2-2 
 یا

 :] ہںوٹجلا نیخؤلاوالا ے -ےےئإشب انن دق
 >1 ن ساٹلاولا>ں اگلا بام“ ںیاگلا تربڈْوغا نک 7×

 5ںیاگلاو ةَتا نم ںیاگلارزُدھ ٢

 ڑ9 مم دزچ
7۶۰ ۹3۴۶ 77× 

 یہ ]7۳77 ۹ ۳ب راج چرچ 77 صچ

 مر ×چ, ہ5 ہو5 وچ ہو8 بہہ *روڈ7٭٭۳گکا و مر ٣

 +۳ ہآ٭٭ "رو ہ5۶ موہ میر بعجو وو ہا عج ٭آ

 7 ۳۳×7 جج. مر واہ خ:٭٭ 7ج جرجص و37 ب57 ہہجج
 مر موج چہ بج مج جب م مہ جچر

791 
 )+7 ق۶ 7775 ث

 یہ ]حج ہ بت)و ورک ہیچ ×ہہج ہد

 مر 8ي ۹ ہجو+ وج جج وچ ہزوچجوزو مر مچ
 جٹ اتم مر رو٭ ×۷ وج۶ یر یز 557 مو٭ ہہ جج

 ہ7 ٭ ]۳77۳7 مہ یر م پبچ٭( ہہ م(وصح<٭,9 66 قر

 چہ مر مج بب ]0(یہ جن ڈر
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 ہہ یڈ 5ا5 * ۶ مہ (. تی >۰ چی ۱
 ے57 <۳ ۳ ٹاک 601۰73۰1 316 ۰۲, 5۰۰۴ ۹7 ک5 77ا75
 *زڈ م۴ ٹاک <۳ ٭ 5۴۳۷ ۱ ۰۳۰۰3 56 ۱۹۲۳ 31 7 ۴۶

 ۲5۹۱ ۰٣۰۰۶ 5ہک 3 ۰۹5 59 ۹۰۴٣( جج *۹
 5 ۰1 7.۰ ر-- ع۹ س3)و۹) ٭ ۹۹۴ 7+
 یر ۱ ٭۔ّی. د٭ ورق وت ہ 5۲۹ 51 8+8

 كج5 جم ر-ہم و مہ ۳۱۷۹ تا١ أ۳ 8
 ۹ہ 3ا0 ۹۹۰۳ : ۹۹۱۰۳۷ ہہ٭ میھر+,. ۳۴ ۹۹۹4: اک

 م5۶۳ : رکا ک۶۲۳(۹ ٥ ۹ج ہو کا و3 ]۹9 131]٣8].--۱۰۳۴۳

 51 ٭8 *ا٘ ٭٭ہ چک یرہ م3 نم (عو٭ہ وج ے

(81159) 
 ××. ی5 ہہ ۲3 ۹۶۳۴۳ تصج ہ۶۳ ٭مج ج۳
 وہ95 (71) ہ 507 مد ی٭ ٭ئا 0۹ ۹۰۳۰۳ 7۱

 ے2 و ی7 1)2۴2 ۱19۴ .-

 قلقلا نرشوعالم - قلف -یو ×7۳ جی 88۴ ۴691۱

 ج٣ 88 مہ مج ہہ ٭ و٭ ×٭م٭؛ "چت. ۹ہ قلت
 مالا 2 ہ6 ٭×ی"×۱١ ۰٠ دج ×× ٣> ؟ ]۰ ٣× مج

 یب. بی ۳56 وج کے ۴ ۰۲ ہہ ۹31133 5۳7۳۹ 85
 ہو6 ہ ۹۶۳۰۳۰. ٭۹٭۹ ]ک5 ٭۹و٭ہ بہ٤ تا۹٥ ۱)5۲۳, ہق
 ٣٣۴٣ ۹9۰۳۳۴۰۳٣۹ وہ ×۰ ہہ ۱ ص×٭ 3< *(قا ہہ ء85
 ۴ ۳ 8ہ, 55 ہ4 >۹ ویک ق مج "۹۹ ۱-۔

((358) 
 قَحاَيزَلْنِی - -.حج×× >٭٭ ہت ئع) 8:06 :رش
 ×86 جج ہہ ×ن٭ مج ۔۔ ںیجر رک ہ۶٥ ہ
 ۹۶5. ۳۹21 ×۳5 ۶3۳۷۴۹ ۳ *ر٭. (یقر ٭ لا٭ <8
 ۳۹ ×5 ٭× مح ج٣, ٥ ۶۳۱ ما ٥ 82۸86 ہہ
 قق8 عج ۴ ۱٦۹۰۹ ٭٭٭| ٭٭. 1951ا ك5 د۷۹ 0۴

8۱ 1۹۰۳۳ ۴۴" 7 ۹۱ ,1۹۶۳۴ 1۹۲8 55 2315۱71871 

 7 7 و ہ6 وج ۱ 5
 5۷۰۴ 5۴۹8 ۳ ی ١57155] ۲۳۹۶ ا52, 1۳6 ۹۹۹۷۹ 77۹ 75
 ۹۳۳ ٣ ٣۳٣ ڈو ٭ 9 کے ×۱ 55 8۶۴ ہ و -٭
 م۹ ×× ٠٠۱۳ ۱51 ٭"5ذ قو اَذِإ قبہاقت نیو -قسغ
 ×۳9 5۳۳ ہ51 715ج 301 1 77۹ 330 ۹11۲۴۳ (9۹1۶), 9 <
 37×3 یەیز قباًٌ ی٭ ۹۲ ۴۳۲5۶۸ 318۱ برتر ۔یو 8<
 ے8 1۰۰ 15 ۰۲۹۶۱۱ ۹۳ہ ۹۹ ہ5 ہہ ×۷ ہ۳۹

 ۳۴ 55 51 تم ۱ہ ہا 7 ۹)۲35 25۱31۷۹۳۴

 ×78 43ج. ہ موس|مم5 ۹۰۴ ۴ج یى٭<

 ۳۰۹ م5۱ ۲۳۸ ۳7۰٣ ()ک ۸۸ 53۱1 دا ۹۳۸۷۳ ٭210 ق٭
 ۔ح× 7> 7< 5۰ 8 ہت × ... ّقتا قروطظتارک

 - ثفن ی5 ۳۹۲ ٭خ (7۹] ۱ دقع ×50 دقع یہ ۹561۱۹ 8

 ٭٭ ۹۱ ۳*۹ تاثافن ×3۴ ۹74553 ۴51 ۲915۱ ک81 ثوفن 68

 ۳۳۰۳۶ 2ہ ا5, ٣٣× ٭ڑزج× ہ 3) 2ہ ۱:۳ 5۲5۱ (ا5ل7ا:

 د8ا آو مم ہک ہک

 می 5۹7 م۶۳۲ 5۳۳ ۴أ"۲]۲۹8۶ یم, ی ٣× مرد
 98۳۲ 2< ۸۰7۳ ۱ ٹ1 ی6 78ی (33)- یو ۴ ٣۴

 3۳۲ ۳۳۳ : ۱ ی5 ۰۳۸۷ جر ٭٭٭ 6 0 ٢
 کا7۹ أ۷ 5595 ۴۳۴۰۴, ۲ 7775 7۳۳ (33)-ہ” 5:7۴۱

 2×× 7۰18 (ہ0) ۶ ھ۳ ۳ 8+ )م۴۳ (.).مروک
 یور۔ یو ۔مبعج[ مہ ۱ 53ہی ہ۹ ۱۳۳ 5ہو ۹ (ہ2۰)-ٗ٭

 59 95 ہک ۳× ]5۱۷۰۳:۰۳۹۴ ب آت ک۳۹ 5 7ہ
 اج 1415 دتہ+ ہ85 یھت ٭مجہ ٭. دے م۱ 6۰۹۰
 ہق 6 تو ٭ك٭ "ہ۹ "ب٭ ثہءج بہ6 چآ!۔
 21151۹1175 ۹۱۲۳ 68۲8 ٥1۹7 75 ۱71553۶1 ۹۶1۹ ۱۲5۹۳۶ ہ۹

 5 2 18 م7۳5۱ ق۴ (7۳۶) >5]٭ :۱آ۳۰ ْ٭
 ۶٠۷۹ 6 51 32۳ ۶1۰71274 ۱۹ا 38۹51 18×7 60711 71۰8 1: 786

 ود 2٣١ ہہ ہد٭ات ہ۹۰ ہ۳۰ و: مٹ <6 |ہ۱--

 یقس+ج6+7)

 5۹3 67ا <۹. ۶۹۰ ٠۹ : ×۱ ٭ )7 ۹۹۴۰۱
 ۔۔ںج7 ہ7ا 8, 591 ۹۳۳۴ 5 ہ. ۳0۹7 77۳ ۰۴ ۴6
 157۰ (۰۳۴ ہک ۶5۱ ۴7 ۹37۰۹ ۹ 55 ۹۰۴ 8۹۹۹ ا
 ۹۴۰75 1۹ <أ< ۱ ک۹۳ یدڑتچک 8۳1 853 ہہ 7 69
6 ۹ 1۹۱ ۶7۴ ۳۶۲۳۶ +۹5۹4 3516 ۶۴ .5 
 بق نو ٭یق ٘ ء۹۹ >9 مج ك٥. مج مم مہ

 ہو7۶ ڑ5 5۸۳۱ ۹۶1 7۹3 ۹1۹7 71۶۹۱ 7۴۶
 ک912519 5: ۹ 517 ٠٤٥5۶74 ×6 :و.٭ ی٭ات ۰۱

۱ 711 3671 517713 5۲۳۶ 18 

 ١> ٭۱۶ا٭ 6 روا ۳٢۹-ی3 ۳۹۱۳: 5ر٭ ۳ 7

 ک3 ہہ, 3556 6 ۶55۹9 7۶ 5 ۳۴۴٣ ٣>
 -ج6۱ 55 ے3) را5 مات م9٣ ہ٣. ۶۹۸۴ ۴ت 7

 م1۳۰۹ ٭58ہک ۲۶ ٢ 86ہو ھ٦ ۹ ۳ہ
 ۹:۴۴۳ 81۶ ۴٣۹۴۳ ٭:٭ ی۴ 85 ۱۹۳٣ ×× ۶٣۴

 ۴۳ ٦ 7٦ ب۰٣ م٣ 7 ۹۳۳ ت٭ ۲۳۳ ۲۴ ٤٣

 ٭مجک٭>۱۳ 565۱7٣۱ ۴۳۲ 2بہ ۹۰۳۴۰۳ ٹچ ٭٭

 ك1 5 53۳5 5۳. ۹ ٭٭ <ہہ[5۱ ۹5۹۴۷

 81۴ 3 ک1 ۹ 7م53)ہ < :ہ٭٭ ۹1 "×× ۳)۱۰۹
 8 "۹۱ 238 5۳۶ (عقا:ر- ی۹ ۱۴ 27ا ]7ک3ا (35)

 دت ٛ×۹ ۲(5 71۳۳ متی, ۹ ×ہچ>) 5۲۳ 88۷ ۲۴ >۷
 ۹ قلفلا وما لہ << ںیلگلا ٹریڈ نئ ۹۳7ا

 ۳ ب٣ "667۳ ۵( ۹ ۹۹۹8 ,385 ,7> ,٢:5
 7۰1 ۰5۳۲ "۴۴ 731 ھ3۱ ×× >۳ ک۴ (7:) 4۹ 7
 5۲7. (3جی)-تب رو۱ ×۴۳ ہ ×1 <۳ ۶۲۵ ۴۹۳۳۳. ۶

 5915 ۹۳۲۳۳ ک ٭ک]۹5 ہم7 ۳۴ ۹۹۲۶م : 8 5

 ۹8۱ ۱4917 >5 ک٭۰ ۴۹, ۹۰ ۹۹۰۰۳۳ >٭٣ج٭ ۶۲۳ ۱
 ل1 ر5 8 ۳ ۲۳ *5 ہا *۵ م6 ۳۰

 مج 82۸۹۳۷۹, :۳76)

  )7318( )۴۳۹ )4814 ۹وہ ۹٥۴ : 181۹ر6٥ 51۲۹۳۲٦ ۰۰۹5



 دت ۷-۹٠۰ ۰ 7۴۳۰× ۴× ×× 39۰ ۷× ٦0] د×
 وا1 ٭ ۱۹۳5 ٭زہ7 ×۰۵ ج٭ ہبج٭ ۱ ء۴
 ۳9 ۹91 5ت۱ ک51 >۳۰۹]۳ 5٤ 7)5 ٢۳× 157۹ ج۱۳4 تک1

 ×۳۳ 575۱ 515 ی۹78 بر ٣× مچ سان -یو ٣ جز
 ٭235۱-- (4۳۷78)

 ںیاگلا بم -- 0.۰ ۹۱8۰۸ ںیاقادلا ۔ ٭مو.٭ ×ج ص
 1م ۹ ۴ ۴9 یم بر ۴٣× ہم 8۳۰۰ :ج)٭ +٣

 >5 5: 535 735 ۹۶۳۰۹ 8۳۰7۹ 3ج >3 [٠۹ رادلا بر

 *ح٭ ×۶ : ×٭ہہ٭ ئ3 ×8۰. و ہچ ںاتلاولا ےہ

 ×۱ 797 ھ7 55+8 ×7 55 71۱515 ںیاگلا بس

 ۹5 ہ۱ ہک ہ8 0۳. ۹۰۰, ×× >۱ و

 516 ۹۹ دات +58 ×ت یے ہہ ک۹۶ ۳٣٣× د٭5 ت۹

 ي٣٣ ٭ہ ٭بپ ۹ ۹ ٭38) مج مج وىجرع 1[ "ہی

 16۴۰۲۹۹ 65۹. 8:۴57 3151 5 ۶٥55 ب3۰ 7 ]۰۴: 37:2٣

 انک7۷.] ۳٣ +۴ ۱ کک ۹۱37 ب ×٭×۰ ۹5 7 8۴۰7

 واف5 5۱858 073 مات ی5 ۹55۶9 >۷ ۳ ۱۰ ×7

 55751۹ ۳ >4۳7 ۳٣ .۲۳ ۱ ھم 5,۹۱۰۰۳ ب5 ۹٭۹]

 5147 ۹۹۰ 59۲۰۹ م5 1۴۳۴ ۳ق ہہم ہہ ٭چئچ ۔۔

 ک511۹ 51 ۴8 ٢ مح د٭8 8+0+8[ ۹ ۱ ک۳

 ںیّئلا نرپب :×٭ ٭” (و٭۸٭ 35 ہوم > وج ٭

 مھکلم ہ مھھلا 5 ہت 2۱8۰6 ۳٣۲+ ۹ ٣" :جکر ہ3
 7۹9 ی٭ ×۳۶ ٭ع5 56 9چ٭ مو تو ہی٣۳ یر مت

 ہم سان ×۶6 1۹ ۹۹ ت۰۲ م۹ <۹ یب ٭آت 27۶ ×٭

 5180۱91 3۱۴۴۹ : ک 557 سان ×۶ *مج ہ6 ےت]٭ جور ہی

 عرو٭ سان جج ہن ]ج-- یعچ5م "۷ہ 8ي9یي١ یف

 78 ک5 5۲۳) بر ہ۹, ۶۲۳۷۳ ×۴ 5۹ ٭ہی <۱ م٣,

 ںآد] 7-3۴ ھ6. <9 2×× ۳ ۱ ٣٣
 سان چو ۱ ×ت٥) ٥۴۰۳۳۰" ×۱ كم یر3 ×٣۳٭) ×جم یچ

 85 5۹ می ۱ ہ۹٣. ×۳۷ :رج٭-×. ٛصي 3جے إ ق۱ سان
 5 79177, ی۳٣۹۳ ۳ہو٭ پت ٭ "ہہ ی۱

 ۹۹77 ۹۹18 3۶18 ×۴۳ 5۲۳ ۳ ت۶ج ۱ ×۰۴ سان

 58 7۹۰۴۳۴ 1۴۳ 1۴8۷۷7 55775۱ ةسوسر ٣× یو 8
۴ 5۳۳ ۱× ۴۴۱۹515۲۳۰ 1551۹ ,۹۰ ۴۹۱ 459 

 ب3 1آ مہ. 8 م۱۰. سان جج بچ.(

 ۹۳۹۳۱ 5۱ ۳۹۰. 5۲۳٣۹ ۳ج تجج ٭9ٴج ء۹٠ ج

 کن

 ںیاگولاڈ ںساوسولاوش نِم ۔۔۔ ہہ 8۲ م٣جب ۲۳ ٠۰

 ت٣۳[ 5 7۳۳5 7۸5 ۴۹۰۲ ٣× ٢٥ ۱ سارسر ×5 ×× ۱ ہ٭×
 نا ج3۰7 ۱ ۵۰۲۴ ۰۵78۰۳ 97۳ ×7۶ :س٭۰؛ ٣۳۴ ہہ

 ڈ8 ھ م ہ۷۳ 3۰۲۱ ۰۲۰773 "ہ۰۳ ۱
 217۳ ۳۴ ۳۳۳ 55 8۰7. ۳ مکی۱ ٢۰× ی٭

 1۲7 ۷۹ ہہ می 6 م٣ جەج٭ ہ۰ ۱۱
 ۹53۳1 55377 273۶1 ۲۶) 35۱ -- (چچچ3)) سانخ ٭م8 سنخ
 تج 6تو ۱ ۷۳۰۲ *۳۳ >۶ ۲۹7۱ ×7× ہ۷۰ ۳ 78

 ۴9 أ5 5 575 ۹۲۳ ۳٣× ۱)۳ ۱۳۲۰۳ ۲٥95

 تم
 اب شا 6٢ کیا امکان ہا یاس اک ا چا

 تا دقح ھ۳۷۱ ×ج -× ×× د30 ٭×

 ]۰9۹ ک3 7۲۹ 5 . ق۱ ہدج رعچا< (ہ0)

 ۔-ی۹ 8۰۶۳ 573 ۹7۹ ت٣۳۳۰ کا7 ۰۹3 ×۱۰ 7ہ

 48171 ۳۸ ۶7 ۰۳۶۳ ×7۴ (38)- ہ× 2 ۳۴
 ا5۱ 5 ۲٥۹۳۳۴ 5۳ ۵۲۳٣ ۴5۰ ی۶7۸۹ ×× ۲٣* ہہ ٠

 ہ۳۶ ×8۱ م۳۰. ×۳5 57۳. ۳۳۱ +۳۳ ۶ ۲۱

 59 5ا وی م586 758 5 ۱۱۱ "۰۱ ٣× مہ 6ماہ مج
  ۱]گم 73 ۱٣٣۴ 5

 تتج ۰ ××. دَماَيِل,تتںَم -  ×۴. ہہ
 511۱12۶ ۴۳۳۰ :ڈ٭ یر 5۰5 جہ ۳٣٢ را۶
 558 ہ .٣٣ ٥۳۶ 3وت ہ۳۹ ۶-8 ۳ ہچ ی١

 5, 73.۳۴ 77 7 75 137۴ ۱۸ 77 ۴۴ ۶٦
 ۳1۳۳ ۳۹۰ تت۶ *<ج۱ :[چج تر 8 8ہ
 كا۹ 7171 99 5۲۳۳ ۱۹ ۴7۳۰۹ ۹۳۰۲۴ 8ت٣ م۳

 57۴7 71 ٠1171
 رم وم یہ

 دسح ٥1075 5۹۲ 7159 7۳5 ۹ 7۷۳ ء7۳۹۷ ۳ 301 8

 ۶۶ ۴۳۱ ۴۶۱ ۱ ك5 18٦ 577 ۹ 5۰۲۶:۱ ک71 75 ]7۳٣
 ۹۰ تا۰۷۳ ي۹۰ 715 83۳۰ < >9 "۳۴۱ 9

 ۹۰قا <۳ (ی٘جیرم ہ55  83 ہ”×ہر٭ ۸> 3ہ
 5 ۹۳۶ دا 3 مہ -- یعو٭) دع ۹ ۴6
 م55 ج۴ طبغ 591 7۳ إ یک ر77 ]۳ ۵)۳ ۳۳٣۳۳5 ۹ ٭ر×

 61۰۳ ۳۹۶ 56 55۰1 ۳۳۳۳ -۹ >×٭ 5۳۰۳۱ 5۹1۱ کت1 ۴۴
۹۹۰8 

 ۹۹۷۳ ذ16 ۹77 ما ۹9۳۰ 5۳7 ۴ ۸۳ )۴۳ ٥٥۹۹
 2د ٥ کت7 (۹7۶ ۶۳۷ )7+ ۳٣ جج 7 ہہ. قا و

 ٠۷ قو اَإ یب١ پیاح یو ×۳۳ دَسَحاَرِإ >ہچج ]گ وج١

 ا35۱7 1۹۹ تاثانن یو >۳ مج ا۹ -٭ح ]٭۱ 58 ۱ ۳۸۹ ہ٭

 ہہ, 577 ×5 1۱۶۱۳۱۴۴ 2۱۱13۲5 ۴ت 07+ ×5 5 ۴
 81 ج. ۳ ۴ ۳۳ ] ہ۳) ہہ ۱ ہ۹۳ تر راج
 كہ ٭] د۰٥ ماہ3 م×٭ دی ×۷ <3, 75 +۳ 6

 ٭ک 551 1۹9 ۱0 2156 ۹ر ×۹ ہہ ۱۴ 9ہ 3ہ
 ٭ ٥٥9 ۶57۷۳ ×77 5, ہ5 3× ماجد و١
 9ا5 تد٣ ہ ج857 ۹۶ >۰ مما 1)۳۲07 >۳ ٭

 تن

7 78 

 ہ ٭جقآ ۴۳۳ج ج7 ۹۰۶۳۰۳ مٹ <۔و "۹

 3۱918۱۲۶757 751 717:7 ۶1۹11۹۴ ۹۲7۰7 ہ وت. تب
 2:7577 د:اآت 857 ۳, ×ہ<۱ ہحسچ ۰۱۹۹۳7 مات ہوم, ہو

 و تک 97۴۴ 51171۴ ۴ ۴1۹7۴ >۲۳۳ ۱ ×7× )۳ ۳٣۱81>

 ںیلگلا تٹیذوَا ش - ی٣ سان ۔یوب 7 ی٭٭ رک 3777

 قلف -ی 8۳۴ بر ۔ی|ہ ۱۰۰5 ۹( 5278۱۰۴۹۹ ی5 ہہ 1

 7ق× 57+ ہ٠تج ۹۶۳۰ص۳ مم ہمہ ۰۷۳ ]ج) 3ح۳")] ی٭



۷ 
 کو ےن پاتی ہہ زر سانس کن گل نا و رپ رک رت مری رے  رظالت ای ا دممقکےموسس کے ٹادک ×  جے کیک کج جت وک کک دن ا یخ و وو و تا کام کو ےہ

 57 :ئ )3( ۰۳× ۹۹ ۹۳۶ 6× : ۰٣
 ہ3۳ (1۳] 77۱ ]7-۹ ۳۳۰۴ ۳۴۹ 8
 نیر اک 7آ ۴ ء۱۹ 7۰ ×۳۳. ۳۳76 ۳۳ ۹(۴
 ۳۳۰ ۴۲۳ ۱ک ۶777۳ 7ژ (313) 91۰1 7۳۶ ۹۹۴۶ ء٥9
 ۔بحو ۰ ۶۶ 87۱ 38۳ ۲۲5 نم كب ذوعا ینا مھللا
 ۔ەہکرشو ناطیشلا رش نمو یسفن رش نب جب ہہ 8
 ۳۰۰ "۳ 55. 6 ۴. ۴ م۳۱۰ ۰۰۲ ۶

 مچ ٭ ی3: ۱( ۳٣۴

 - یا1 ر۹ ۵ :>××ا1 9۵ 3۳ : 15 5۲۰۴۷۱ ٭3
 ہے5 ×۳7 ماہ٭٭ ٭رج ٴ+ م9, ۷ ۰۹۳۲ 5
 و6 ہ ۹۰م ٭×٭ تچ >5 ہ]۹ہ٭٭ ہہ. ہہ٭ج

 2۳۰ہ 51۱ 5 5۲۰۴۴ ۶57 ٭ 75 .7× ۳۰٣۷۹۶
 ہحجقج عکڈجج ہ +۹7 7۱۶۰8 ۹485ھ ۱۳۴ ۹ و۳
 جہ ں بہ 86 ۰5 ہ۱ 0×× دات ۳۳۳۰۲۰۱ ۷۲۶۳۷
 “ج56 15× ۹ ج3 6۴ ۹۰۳۳۲ ۹٠۴۱ 515 ی ۳۶ چڑ
 میچ "مج جج ہہ ہ۳5 د5۰ وا۹ (۵1۳5۳ ۰۲۳ ٭٤5
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 مدت اک تل دح ےن ھو ون عت ڈش

 یہود سیچتتدووموص چجتتف
 :اعک اک اک 7 !ہاف وہ دو ےئآ تل ھونا ےک سن ؟۔ ت ڈتعحعج ات یب عر یس جج ےہ سیم سج رہ یس رک وج رح نیہ -ابا-تّصصٔئکفلحکک

 ×۳ 51515 7917۹5 37 ۱۲2۶ 5۴۴ 08۹ 1 518 ٥
 مچ ×۰ ۲۴۳۴ ٭*7۰ >٭ج ٭م۱١ ۹ ۴۲۹۸ 7

 ت7 ۹۲۳۳۱ ۳۰۳1۹ (3۳) ٠۶۳ : ت٣ ××]٣×٭ ۹۹3۴

 << <۱ ب0 م٣ ٭ ۹۳0 75 ۹۴ ۱

 (مبی ×7۳ ب۰ ×۳۳ 5۳۰۳۲۰ <٠17× ]جج ۴ج ۱)

 ۳ ۲۹۰. 5۹7 8 5. 59۹ ۳5۶۹ ۰5۳۴ ۶ ۳ ۹٤

 ]۵.7.8 ۹۲۳۴ 8 ۴6 ۹ ۳۶۹] 598 55 5١.,

 ٢۳۴ 18۳ 3۳٦ ۱-- (×۸8ق))

 ںیاتلاودنفا نم -- ۹. ج3۰۳ 9۳۶ ٤٠٥ ۴٢×
 5۹ ۲۳5]]۰ ٣5۵۹ ۱ 5 ۰٦٢۷۳٥9 ٢٣ ٭197 ۹ك 5155 ہہ, 7

 7 جج ید. ×5 516 ۳۴۱ ۴*۵ 1+-ِْ- 75
 ح7 و ے48 8ک ۹ ۴۸۰۹ 571 ۳ ت۴ 4<

 بج م٦ ۳۹) و۱۹۷ ۰۲۲۶۱ أ6 )۹--757 7 ٠٤5۳۲
 حج ٭٭۱ ۱ کت چک3۰ 1۳۰۳ گم۲۶۰ 5571۹ ی5

 ۔-۶۷75۳۹9 ۴174 7۳۲۳ ×۳ ۴5) 66, ۱۱ ہ۷۳: ہک
 ۳. مہ 8۰۹ ۴ ٭(خ٭ ہ۹ ×٣×> 0ق٭55 ۶ 30ف۱ ك5
 ح6 ہ ٭×_٣]ہ.حو ۹9۹ ہ۲ 95ج ۹۱ ۱۱۷۱٣۱ ×5  (یدیر

 بل


